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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 

 

Η εκπόνηση της παρούσας διπλωµατικής εργασίας προέκυψε στα πλαίσια των 

καθηκόντων µου στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών στη  <<Στρατηγική 

∆ιοικητική Λογιστική & Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση>> µε κατεύθυνση 

<<Λογιστική>> του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Ολοκληρώνοντας λοιπόν , τη 

φοίτηση µου στο τµήµα αισθάνοµαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τους καθηγητές 

µου, οι οποίοι µου παρείχαν την ηθική και συναισθηµατική στήριξη για να 

ολοκληρώσω αυτή την προσπάθειά µου. 

 

Πρώτα από όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επίκουρο καθηγητή κ. Ταχυνάκη 

Παναγιώτη, ο οποίος µε την καθοδήγησή του, στηριζόµενος στις γνώσεις του και µε 

τις εύστοχες παρατηρήσεις, υποδείξεις και συµβουλές του, µε βοήθησε να διακρίνω 

τη σηµαντικότητα του θέµατος και συνέβαλε στην οµαλή διεκπεραίωση της 

συγκεκριµένη εργασίας. 

 

Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες µου στο οικογενειακό και 

φιλικό µου περιβάλλον που µου παρείχαν και συνεχίζουν να µου παρέχουν αµέριστα 

την αγάπη και την συµπαράστασή τους. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η µελέτη του Εσωτερικού Ελέγχου και κατά πόσο 

είναι απαραίτητος ο έλεγχος για τη σωστή λειτουργία των λογιστηρίων των 

επιχειρήσεων. 

 

 Πιο συγκεκριµένα η εργασία αποτελείται από έξι κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο 

εξετάζεται η σκοπιµότητα του ελέγχου και τα είδη που υπάρχουν.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο µελετάµε την έννοια του εσωτερικού ελέγχου και τη σχέση 

που υπάρχει µε τον Ορκωτό Ελεγκτή, καθώς επίσης και τα χαρακτηριστικά αυτά τα 

οποία καθιστούν ένα σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεσµατικό. 

  

Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στο κύκλωµα των αγορών µιας επιχείρησης.  

 

Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζουµε τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα ενός αξιόπιστου 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σε σχέση µε τις πωλήσεις και τις εισπρακτέες 

απαιτήσεις. 

 

Τέλος, το πέµπτο και το έκτο κεφάλαιο αναφέρονται στις πληρωµές, στις εισπράξεις 

και στο ταµείο των επιχειρήσεων. Ο έλεγχος του ταµείου αποτελεί ένα από τα 

βασικότερα προβλήµατα της ελεγκτικής, γιατί τα µετρητά συνήθως υπόκεινται σε 

καταχρήσεις και άλλες παράνοµες πράξεις ευκολότερα από όλα τα άλλα περιουσιακά 

στοιχεία. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

 

Στο σηµερινό σύνθετο και διαρκώς µεταβαλλόµενο οικονοµικό και κοινωνικό   

περιβάλλον, της απελευθέρωσης των αγορών, του έντονου ανταγωνισµού, της 

επέκτασης, της ανάπτυξης νέων αγορών χρήµατος, των µεγάλων ανισοτήτων  και της 

αύξησης οικονοµικών εγκληµάτων, ο ρόλος της Ελεγκτικής για τον ιδιωτικό αλλά και 

τον δηµόσιο τοµέα της οικονοµίας σε εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο είναι ζωτικός, µε 

διαρκώς αυξανόµενη σηµασία.   

 Στην πολύπλοκη αυτή πραγµατικότητα, ουσιαστικό ρόλο στην αποτροπή 

δυσάρεστων φαινοµένων και στο βαθµό που οι συνθήκες το επιτρέπουν έρχεται η 

ελεγκτική µε διακριτικό τρόπο να προσφέρει τις κατάλληλες υπηρεσίες, µέσω µιας 

ανεξάρτητης ελεγκτικής λειτουργίας. 

  Η λειτουργία αυτή στη σύγχρονη επιχείρηση ονοµάζεται Εσωτερικός 

Έλεγχος (Ιnternal Audit) ο οποίος ενεργεί συµπληρωµατικά, ως σύµβουλος, δίχως να 

υποκαθιστά τους διοικητές (managers) και να αποτελεί απαραίτητο εργαλείο 

αποτελεσµατικής διοίκησης συµβάλλοντας µε το δικό του τρόπο στην αποτροπή των 

προκλήσεων και την ανάπτυξη. 

  Ο Εσωτερικός Έλεγχος λόγω της δυναµικής που τον διακρίνει και της   

αποτελεσµατικότητας είναι η αναγκαία συνθήκη για το πέρασµα µιας επιχείρησης 

από τον  παραδοσιακό στο σύγχρονο µοντέλο,  τρόπο διοίκησης. 
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1. Το Περιεχόµενο της Σύγχρονης Ελεγκτικής 
 

 

 

Στις αναπτυγµένες χώρες, ο έλεγχος έχει ευρύτερο περιεχόµενο σε σχέση µε την 

παραδοσιακή Ελεγκτική. Εκεί ο έλεγχος, αναφέρεται στον έλεγχο της γενικής 

αποτελεσµατικότητας της επιχείρησης. 

Αναλυτικότερα : ο έλεγχος στις Η.Π.Α., Αγγλία, Γερµανία έχει ως 

αντικείµενο τον Οικονοµικό Λογισµό και οφείλει να εξακριβώσει: 

• Εάν µια επιχείρηση είναι υγιής 

• Εάν εργάζεται καλά και πως αναπτύσσεται 

• Εάν έχει µία ισχυρή ή αδύναµη θεµελίωση και έχει ως κύριο καθήκον: 

α ) να ερµηνεύσει συστηµατικά πως έλαβε χώρα το γεγονός σε µία επιχείρηση, 

β ) να αποκαλύψει τις ατέλειες ενός θεσµού, µιας οργάνωσης, µιας επιχείρησης, 

ώστε να µπορεί να λάβει εγκαίρως µέτρα για τη θεραπεία τους, 

γ ) να συντελέσει στην καλύτερη εκµετάλλευση των παγίων και κυκλοφοριακών 

µέσων της εκµετάλλευσης – επιχείρησης, 

δ ) να µειώσει το κόστος, 

ε ) να βοηθήσει την οργάνωση του οικονοµικού λογισµού. 

στ ) Γενικά, να επιδιώξει να κάνει αποτελεσµατικότερη την εκµετάλλευση της 

επιχείρησης. 

Στην Αγγλία ο έλεγχος ταυτίζεται µε τη διοικητική Λογιστική ( Management 

Accounting ) και ως εκ τούτο είναι όργανο της διοίκησης για τον έλεγχο της 

αποδοτικότητας όλων των τοµέων της επιχείρησης. 

Στις Η.Π.Α ο έλεγχος αποβλέπει επίσης στον έλεγχο της αποδοτικότητας της 

επιχείρησης, µε το θεσµό του ελεγκτού της διοίκησης ( comptroller ). ∆ιότι µε την 

αναζήτηση της συνολικής αποτελεσµατικότητας, µέσω του θεσµού του ελεγκτή της 

διοίκησης, ο έλεγχος παίρνει το χαρακτήρα του συστήµατος που αποβλέπει στη 

συνεχή προσαρµογή του σχεδίου δράσεως µε το µηχανισµό της αντιδράσεως – 

αναπληροφορήσεως ( Feed-back ), που ονοµάζεται οδήγηση ( Guidage ). 

H σύγχρονη συνεπώς αντίληψη του ελέγχου κυριαρχείται από τον έλεγχο της 

αποτελεσµατικότητας, εµπνέεται από την επιστήµη της κυβερνητικής, γιατί διαθέτει 

µηχανισµούς αναπληροφόρησης ( Feed-back ) που επιτρέπουν στην επιχείρηση να 
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παρακολουθεί την απόδοση της και να δρα επανορθωτικά, κάθε φορά που 

σηµειώνονται παρεκκλίσεις της πορείας της από τα προϋπολογισµένα σχέδια και έτσι 

επιτυγχάνει άριστο έλεγχο της συνολικής αποτελεσµατικότητας. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΣΚΟΠΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ.ΕΙ∆Η ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

 

Μέσα στην πολύπλοκη και ραγδαίως εξελισσόµενη σηµερινή οικονοµική 

πραγµατικότητα ο έλεγχος αποκτά µια συνεχώς αυξανόµενη σηµασία. Ο έλεγχος των 

µεγάλων οικονοµικών µονάδων, που συγκεντρώνουν συνήθως αξιόλογο πλούτο, ο 

οποίος είναι κτήµα ενός ευρύτερου φάσµατος κοινωνικών τάξεων καθίσταται σήµερα 

όλο και πιο επιτακτικός. Ο πειρασµός για ατασθαλίες, καταχρήσεις, απόκρυψη 

στοιχείων και άλλες διαχειριστικές ανωµαλίες, προκειµένου να προσποριστούν 

διάφορα άτοµα οικονοµικά ωφέλει, είναι µεγάλος. Παράλληλα, η ανάγκη για να 

διασαφηνιστούν πλήρως οι δραστηριότητες της επιχείρησης, επιβάλλει τον έλεγχο 

από τους Ορκωτούς Λογιστές και µάλιστα µέσα από τις νέες κατευθυντήριες γραµµές 

που χαράζονται πάνω στα Πρότυπα Ελεγκτικής. Φυσικά µεγάλη σηµασία πρέπει να 

δώσουµε στον ακριβή καθορισµό των κριτηρίων µέσα από τα οποία ασκείται έλεγχος, 

ανάλογα βέβαια µε το συγκεκριµένο περιβάλλον της κάθε επιχείρησης και τη 

«φιλοσοφία» που οριοθετεί την έκταση και το βάθος του κάθε συγκεκριµένου 

ελέγχου. 

 

 

1.1 Προσδιορισµός της Έννοιας του Ελέγχου 

 

 

Η επιχείρηση µπορεί να θεωρηθεί ως µια µορφή οργάνωσης προσώπων και µέσων, 

προκειµένου να επιδιώξει κάποιους συγκεκριµένους στόχους. Η επιδίωξη αυτή 

στηρίζεται από διαδικασίες και δεδοµένα που καθοδηγούν και προσανατολίζουν τις 

ενέργειες της. 
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Συγκεκριµένα µε τον όρο διαδικασίες εννοούµε τις ενέργειες που γίνονται µε 

σκοπό να επιτευχθεί ο στόχος που έχει θέσει η κάθε επιχείρηση. Όταν έχουµε τα 

κατάλληλα δεδοµένα τότε ο στόχος µας γίνεται ευκολότερος. ∆ηλαδή οι κανονισµοί, 

τα συστήµατα πληροφόρησης, η οργανωτική δοµή, ο προσδιορισµός καθηκόντων και 

θέσεων και γενικά ότι άλλο χρησιµοποιείται σαν µέσο για να είναι εφικτός ο στόχος 

της επιχείρησης, πρέπει να µας εγγυάται για την εξέλιξη και να διασφαλίζουν τον 

έλεγχο της. 

Ορίζεται λοιπόν ο έλεγχος ως ένα σύνολο αξιολογήσεων που εφαρµόζονται, 

προκειµένου να εκφρασθεί µια αντικειµενική κρίση, για την αποτελεσµατικότητα των 

ενεργειών της επιχείρησης σε σχέση µε τους επιδιωκόµενους στόχους. 

Συµπληρωµατικά θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι και η διαδικασία που κρίνει την 

αξιοπιστία και την ποιότητα της παραγοµένης από την επιχείρηση πληροφορία. 

 

 

1.2 Έννοια, Σκοπός και Περιεχόµενο της Ελεγκτικής 

 

1.2.1 Έννοια της Ελεγκτικής 

 

 

Ελεγκτική είναι ένα σύνολο κανόνων, αρχών και ενεργειών, µε βάση τις οποίες 

διενεργείται κάθε Λογιστικό-διαχειριστικός έλεγχος µε σκοπό τη διατύπωση 

αιτιολογηµένων συµπερασµάτων σχετικά µε κάποια οικονοµική διαχείριση.  

Ελεγκτική των επιχειρήσεων είναι ένα σύνολο λογιστικών και 

οικονοµοτεχνικών ενεργειών, που έχουν ως σκοπό την εξακρίβωση θεµάτων 

αναγοµένων στη συναλλακτική και λειτουργική δράση των επιχειρήσεων. 

Ο καθηγητής Μ. Τσιµάρας (1956) ορίζει την Ελεγκτική ως ‘το σύνολο των 

αρχών, κανόνων και ενεργειών δια των οποίων, απορρεουσών από βαθείαν γνώσιν 

της οικονοµικής των Εκµεταλλεύσεων (Επιχειρήσεων), της Λογιστικής και του 

∆ικαίου (Εµπορικού, Αστικού, Φορολογικού) διενεργείται η εξέλεγξης 

(VERIFICATION) εµπορικών βιβλίων, οικονοµικών καταστάσεων, λογιστικών και 

συναφών στοιχείων, προς διαπίστωσιν πράξεων ή παραλείψεων και συναγωγήν 

αιτιολογηµένων συµπερασµάτων σχετικών προς οικονοµικήν τινά διαχείρισιν’. 
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Ο MATTINGLY (1963) ένας επαγγελµατίας ελεγκτής λογιστής και ένας εκ 

των πρώτων συµβούλων του Σώµατος Ορκωτών Λογιστών της χώρας µας καθορίζει 

ως αντικείµενο της Ελεγκτικής τον έλεγχο, δηλαδή την ‘εξέταση των βιβλίων µιας 

οικονοµικής µονάδος, των δικαιολογητικών εγγράφων, των αποδεικνυόντων την 

αλήθεια, ακρίβεια και νοµιµότητα των εν αυτοίς εγγράφων, η ζήτησις των 

απαιτούµενων πληροφοριών, ως και η διενέργεια δοκιµαστικών επαληθεύσεων 

(TESTS), πασών των εργασιών τούτων διεξαγόµενων εις τοιαύτην έκτασιν, ώστε να 

πεισθεί ο ελεγκτής περί της ακριβείας των ως άνω βιβλίων και των βάσει τούτων 

συνταχθεισών οικονοµικών καταστάσεων’. 

Και οι δύο πιο πάνω ορισµοί είναι έντονα επηρεασµένοι από τις περί 

Ελεγκτικής αντιλήψεις της εποχής τους. Η πιο πάνω εννοιολογική οριοθέτηση 

περιορίζεται στα όρια του ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων ένα πολύ 

σηµαντικό, όχι όµως το µοναδικό κλάδο της σύγχρονης Ελεγκτικής. Έτσι, οι δύο πιο 

πάνω ορισµοί δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στις αρχές και τη διαδικασία που 

χρησιµοποιείται για να διακριβωθεί κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις 

απεικονίζουν ακριβοδίκαια την πραγµατική εικόνα της επιχείρησης. 

Η Ελεγκτική όµως αποτελεί ένα δυναµικά εξελισσόµενο κλάδο και η 

οριοθέτηση της είναι προτιµότερο να γίνει µε βάση τις βασικές έννοιες της 

Ελεγκτικής Θεωρίας παρά µε βάση τι αντιλήψεις µιας συγκεκριµένης εποχής που 

διαµορφώθηκαν από την µακροχρόνια πρακτική των Ελέγχων. 

Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθεί ότι πολλοί θεωρούν την ελεγκτική ως 

εντελώς πρακτικό σε αντίθεση µε θεωρητικό τοµέα γνώσης. Για αυτούς η ελεγκτική 

είναι µια σειρά από εµπειρικές διαδικασίες, µεθόδους και τεχνικές κάτι που έχει να 

κάνει πολύ λίγο µε εξηγήσεις, περιγραφές και επιχειρήµατα δηλαδή µε θεωρία. O.R. 

MAUTZ και ο H. SHARAF (1961) µε την πρωτοποριακή εργασία τους ‘Η φιλοσοφία 

της Ελεγκτικής’ συνέβαλαν αποφασιστικά στην αµφισβήτηση των πιο πάνω θέσεων 

και έθεσαν τις βάσεις της θεωρίας της ελεγκτικής. 

Σήµερα γίνεται όλο και περισσότερο αποδεκτή η ύπαρξη θεωρίας της 

ελεγκτικής, ενός αριθµού δηλαδή βασικών παραδοχών και εννοιών, ενός συνόλου 

ιδεών, η κατανόηση των οποίων θα είναι µεγάλης σηµασίας για την παραπέρα 

ανάπτυξη και πρακτική εφαρµογή της ελεγκτικής. 

Η Αµερικάνικη Ένωση Λογιστικής (American Accounting Association) το 

1972 ορίζει την ελεγκτική ως «µια συστηµατική διαδικασία αντικειµενικής 
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συγκέντρωσης και αξιολόγησης ελεγκτικών τεκµηρίων που αφορούν σε 

πιστοποιήσεις οικονοµικών ενεργειών και γεγονότων µε σκοπό την εξακρίβωση του 

βαθµού ανταπόκρισης µεταξύ αυτών των πιστοποιήσεων και των προκαθορισµένων 

κριτηρίων για τη γνωστοποίηση των αποτελεσµάτων σε ενδιαφερόµενους χρήστες». 

Μια όµως περισσότερο περιεκτική, εννοιολογική οριοθέτηση της σύγχρονης 

ελεγκτικής, από απόψεως των βασικών δοκιµών της στοιχείων, µπορεί να διατυπωθεί 

ως εξής: 

Ελεγκτική είναι ο Επιστηµονικός κλάδος «της συστηµατικής διαδικασίας 

συγκέντρωσης και αξιολόγησης ελεγκτικών τεκµηρίων, από ένα ανεξάρτητο και 

ικανό για την περίπτωση πρόσωπο, τα οποία αφορούν µετρήσιµες πληροφορίες 

συγκεκριµένης οικονοµικής µονάδας, µε σκοπό να εξακριβωθεί και να γνωστοποιηθεί 

στους ενδιαφερόµενους χρήστες κατά πόσο οι πληροφορίες αυτές ανταποκρίνονται 

σε προκαθορισµένα κριτήρια». 

 

 

1.2.2 Σκοπός του Ελέγχου 

 

 

Κύριος σκοπός του ελέγχου µιας επιχείρησης είναι η διαπίστωση περί ορθής ή µη 

παρουσίασης της οικονοµικής θέσεως και των αποτελεσµάτων δράσεως µιας 

οικονοµικής µονάδας στις χρηµατοοικονοµικές της καταστάσεις σύµφωνα µε τις 

γενικώς παραδεκτές λογιστικές αρχές (εξωτερικός έλεγχος) ή της λειτουργίας της 

µονάδας σύµφωνα µε την προκαθορισµένη διοικητική πολιτική (εσωτερικός έλεγχος). 

Στα πλαίσια του εξωτερικού ελέγχου, η Ελεγκτική αναφέρεται και 

πραγµατεύεται τις γενικές αρχές και τους παράγωγους κανόνες, αλλά και τις 

επιµέρους τεχνικές και διαδικασίες ελέγχου, που χρησιµοποιούνται στην εκπλήρωση 

του σκοπού της ελεγκτικής στα πλαίσια της ευρύτερης οικονοµικής 

δραστηριοποίησης του ανθρώπου. 
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Χρηµ/κες                Έλεγχος               Ανάλυση           Πρόβλεψη            Απόφαση   

Καταστάσεις          Πληροφοριών      Πληρ/ριών        απόδοσης              (επιλογή) 

  (λογιστικό              (Ελεγκτική)                                    επενδυτικών 
σύστηµα)                                                                      ευκαιριών 
 

[Σχεδιάγραµµα 1. 1. ] Μία άποψη της Ελεγκτικής στα πλαίσια της διαδικασίας λήψεως 
αποφάσεων 

 
Ως βασικοί σκοποί του ελέγχου µπορούν να αναφερθούν οι εξής: 
 

• Εντοπισµός και πρόληψη ηθεληµένων ή και αθέλητων λογιστικών λαθών, 

απατών κ.τ.λ 

• ∆ιερεύνηση, αποκάλυψη και καταστολή ακούσιων ή εκουσίων σφαλµάτων 

και απατών 

• Έγκριση ανάλυση και σχολιασµός µετά από συστηµατικό έλεγχο της 

ακρίβειας και της αλήθειας των διαφόρων οικονοµικών καταστάσεων (π.χ. 

Ισολογισµού και Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσης). 

• Αξιολόγηση της σύνταξης και της παράθεσης διαφόρων επιµέρους σηµείων 

των οικονοµικών καταστάσεων, που συνήθως αποτελούν ενδιαφέροντα και 

κατατοπιστικά στοιχεία για την πορεία και τις τάσεις που επικρατούν µέσα 

στην επιχείρηση( κύκλος εργασιών, κοστολόγια, πιστοληπτική ικανότητα, 

εσωτερική αξία µετοχών κ.λπ.) 

• Πιστοποίηση της επάρκειας ή ανεπάρκειας της διαχρονικής κατάρτισης των 

κάθε είδους αριθµοδεικτών για την εξαγωγή των ανάλογων χρήσιµων 

συµπερασµάτων. 

• Υπογράµµιση των ατελειών και καθορισµός των αδυναµιών στο όλο κύκλωµα 

            της επιχειρησιακής και διαχειριστικής απεικόνισης. 

• Στάθµιση των πιθανοτήτων ικανοποίησης των κάθε λογής απαιτήσεων της 

            επιχείρησης, προκειµένου να γίνει δυνατός ο σχηµατισµός των σωστών 

            προβλέψεων. 

 

1.2.3 Το Αντικείµενο του Ελέγχου 

 

 

Αντικείµενο του ελέγχου είναι κατά κανόνα η οικονοµική διαχείριση ξένης 
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περιουσίας, όπως µπορεί να θεωρηθεί η έννοια περιουσία οποιουδήποτε φυσικού η 

νοµικού προσώπου από τους τρίτους που την διαχειρίζονται. Η ενασχόληση του 

ελέγχου µε την κάθε µορφή ξένης περιουσίας αποτελεί την πεµπτουσία του ίδιου του 

ελέγχου. Οι σχέσεις κυριότητας των διαφόρων στοιχείων µιας οικονοµικής µονάδας 

δεν είναι µονοµερείς, έτσι η περιουσία µιας ατοµικής επιχείρησης είναι σε πρώτο 

στάδιο κτήµα του ιδιοκτήτη, αλλά συγχρόνως αποτελεί και στοιχείο ενδιαφέροντος 

για αυτούς που έχουν απαιτήσεις από την επιχείρηση. Η περιουσία µιας Ανώνυµης 

Εταιρείας κοινό κτήµα του συνόλου των µετόχων και συγχρόνως ξένο αντικείµενο 

για αυτούς που την διαχειρίζονται. 

Ενδιαφερόµενοι για την διενέργεια ουσιαστικού ελέγχου είναι βασικά οι: 

• Οι διοικούντες και διευθύνοντες την οικονοµική µονάδα (οποιουδήποτε 

νοµικού τύπου, µορφής, κλάδου κ.λ.π.) 

• Οι µέτοχοι και γενικά οι επενδυτές κεφαλαίων στην οικονοµική µονάδα. 

• Οι πιστωτές όπως και όλοι οι συναλλασσόµενοι. 

• Οι µέλλοντες επενδυτές. 

•  Το κράτος. 

 

 

1.2.4 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 εξασφαλιστεί η ορθολογική 

οργάνωση, λειτουργία και η οµαλή οικονοµική διαχείριση στη δηµόσια και ιδιωτική 

οικονοµία, για αυτό και ο θεσµός του ελέγχου και το λειτούργηµα του ελεγκτή έχουν 

καθιερωθεί από αρχαιότατους χρόνους. 

Ο ελεγκτής ανάλογα µε την εξάρτηση του, οικονοµική ή άλλη, από την 

ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα και τον ειδικότερο σκοπό που αποβλέπει το έργο του, 

διακρίνεται σε εσωτερικό και εξωτερικό ελεγκτή. 

1. Εσωτερικός Ελεγκτής : Ο εσωτερικός ελεγκτής βρίσκεται σε σχέση µίσθωσης 

µε την οικονοµική µονάδα η οποία ελέγχεται, δηλαδή είναι υπάλληλος της. Το έργο 

του έχει κυρίως προληπτικό χαρακτήρα και συνίσταται στο να παρακολουθεί και να 

ελέγχει τις διαχειριστικές πράξεις και τις λογιστικές καταχωρήσεις, µε σκοπό την 
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άµεση επισήµανση θεληµένων ή αθέλητων σφαλµάτων ή αντικανονικών και 

παρανόµων ενεργειών. 

 Ο εσωτερικός ελεγκτής έχοντας ως βασική αποστολή την πρόληψη 

επιζήµιων ενεργειών ασκεί τα καθήκοντα του πριν ή στην διάρκεια της πράξης 

οικονοµικής διαχείρισης καθώς και της λογιστικής καταχώρησης, χωρίς όµως να 

αποκλείεται και ο έλεγχος ειδικών θεµάτων µεταγενέστερα. Η ιδιότητα του 

εσωτερικού ελεγκτή µπορεί να είναι µε σαφήνεια διακεκριµένη, όπως γίνεται 

συνήθως στης µεγάλες επιχειρήσεις οπού υπάρχει ειδική υπηρεσία και στο ∆ηµόσιο 

και τους µεγάλους ∆ηµόσιους Οργανισµούς. Είναι δυνατόν όµως το ρόλο του 

εσωτερικού ελεγκτή να µην παίζει ιδιαίτερο πρόσωπο αλλά οι προϊστάµενοι 

διαφόρων τµηµάτων, παράλληλα µε τα υπόλοιπα καθήκοντα τους (π.χ. έλεγχος και 

θεώρηση γραµµατίων προς είσπραξη από τον προϊστάµενο του λογιστηρίου). 

Στην 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 υποτιµάται η σπουδαιότητα του έργου του εσωτερικού ελεγκτή 

πρέπει να τονιστούν και τα σοβαρά µειονεκτήµατα που οφείλονται στο γεγονός ότι 

αυτός είναι υπάλληλος στην ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα. Από αυτό το γεγονός 

είναι φυσικό ο έλεγχος του: 

• Να ασκείτε γενικά σύµφωνα µε τους κανόνες και τους όρους που έχει 

θεσπίσει η διοίκηση της οικονοµικής µονάδας και όχι σύµφωνα µε τους 

κανόνες της ελεγκτικής. 

• ∆εν ενηµερώνεται για τις πράξεις των διοικούντων, συνήθως δε και των 

            ανώτερων του στην ιεραρχία ή ο έλεγχος του σε αυτούς είναι περιορισµένος ή 

    εντελώς τυπικός. 

• Απασχολούµενος µε πράξεις των συναδέλφων του, πολλές φορές από 

συναδερφική αλληλεγγύη, ο έλεγχος του δεν είναι αµερόληπτος και 

αντικειµενικός ενώ µε το πέρασµα του χρόνου και την στενότερη φιλική 

σχέση η προσοχή και η διερευνητικότητα µειώνονται βαθµιαία και ο έλεγχος 

γίνεται τυπικός. 
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• Επειδή ασχολείται διαρκώς µε τα ίδια θέµατα, η δουλειά του γίνεται ρουτίνα 

µε αποτέλεσµα την εξασθένηση σιγά- σιγά τόσο της επαγρύπνησης όσο και 

της διερευνητικότητας του. 

 

2. Εξωτερικός Ελεγκτής : Αντίθετα από τον εσωτερικό, ο εξωτερικός ελεγκτής δεν 

έχει καµία υπαλληλική ή άλλη εξάρτηση προς την επιχείρηση που καλείτε να ελέγξει. 

Είναι λοιπόν εντελώς ανεξάρτητος και αδέσµευτος προς την οικονοµική µονάδα που 

ελέγχει και καθόλου δεν επηρεάζεται από την διοίκηση της µε αποτέλεσµα να µην 

υπάρχει κανένα από τα παραπάνω µειονεκτήµατα του εσωτερικού ελεγκτή. Αυτό το 

γεγονός είναι εγγύηση για την διενέργεια αντικειµενικού ελέγχου, µε αποτέλεσµα να 

αποκτάει ιδιαίτερο κύρος το έργο του εσωτερικού ελεγκτή και τα ποτίσµατα του είναι 

ευρύτατα χρήσιµα. 

Ο εξωτερικός ελεγκτής έχει πολλά και ποικίλα πεδία δράσης( πιστοποίηση για 

την αλήθεια και την ακρίβεια των οικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσεων, για 

την πιστοληπτική ικανότητα τους κ.τ.λ.) και από το γεγονός αυτό ξεκινάει η ανάγκη 

οργάνωσης του εξωτερικού ελέγχου σε ανεξάρτητο λειτούργηµα που έχει αποκτήσει 

θεσµικό χαρακτήρα σε όλες τις οικονοµικά ανεπτυγµένες χώρες. Τέτοιου είδους 

θεσµική αναγνώριση του λειτουργήµατος έγινε και στην χώρα µας το 1955 , µε το 

Ν.∆.3329/1955 «περί συστάσεως Σώµατος Ελλήνων Ορκωτών 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 τόσο σπουδαίου και λεπτού έργου του πρέπει να 

έχει και τα ανάλογα προσόντα που αναφέρονται τόσο στην προσωπικότητα του, όσο 

και στην επαγγελµατική του συγκρότηση. Πρώτο και κύριο προσόν θεωρείται το 

ήθος και η ακεραιότητα του χαρακτήρα προσόν που απαιτείται από όλους τους 

εξωτερικούς ελεγκτές σε όλες τις χώρες του κόσµου. Άλλα προσόντα που επίσης 

απαιτούνται είναι η άρτια επιστηµονική κατάρτιση, 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 

έλεγχου της εργασίας των άλλων, η ικανότητα ευχερούς και σωστής έκφρασης στον 

γραπτό και προφορικό λόγο, η επιµέλεια και η εργατικότητα. 
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1.2.5 Η Τεχνική του Ελέγχου 

 

 

Εδώ περιλαµβάνεται ο τρόπος διενέργειας του ελέγχου δηλαδή οι ακολουθηµένες 

κάθε φορά ελεγκτικές διαδικασίες. Στο έργο αυτό αναπτύσσεται τέλεια, από κάθε 

άποψη το όλο θέµα, ειδικά ότι έχει σχέση µε τον εξωτερικό έλεγχο. Οι ελεγκτικές 

αυτές οι διαδικασίες, είναι οι µηχανισµοί και οι µέθοδοι που έχει στη διάθεση του ο 

ελεγκτής για την συγκέντρωση ικανών τεκµηρίων και τη διαµόρφωση γνώµης επί του 

αντικειµένου του ελέγχου. Θα µπορούσε να τις αποκαλέσει κανείς τα εργαλεία του 

ελεγκτή. 

 

 

1.3 Είδη και ∆ιακρίσεις Λογιστικών – ∆ιαχειριστικών Ελέγχων 

 

1.3.1 ∆ιακρίσεις Ελέγχου 

 

 

Η γενικότερη των όρων «έλεγχος» και «ελεγκτική» µπορεί να διασαφηνιστεί και να 

γίνει πιο συγκεκριµένη στα πλαίσια της λειτουργίας των διαφόρων οικονοµικών 

µονάδων µε την κατάταξη των ελέγχων σε κατηγορίες. Η κατάταξη αυτή γίνεται 

βέβαια µε βάση κάποια συγκεκριµένα κριτήρια. Έτσι, οι επικεφαλής των 

επιχειρήσεων υποβοηθούνται σηµαντικά στο να προσεγγίσουν και να αξιολογήσουν 

τα είδη των ελέγχων και να διατάξουν τη διενέργεια εκείνων των ελέγχων που 

αρµόζουν στη φύση, στις ιδιαιτερότητες και στις επιλεγµένες προτεραιότητες της 

διαχείρισης ενός οικονοµικού οργανισµού.  

Οι έλεγχοι διακρίνονται ανάλογα µε: 

• Ανάλογα µε την έκταση τους οι έλεγχοι διακρίνονται σε: 

Γενικούς, που επεκτείνονται σε ολόκληρη την διαχείριση µιας δοσµένης χρονικής 

περιόδου(π.χ. ετήσιος έλεγχος Ισολογισµού και Αποτελεσµάτων Χρήσης) 

Ειδικούς, που έχουν ως αντικείµενο ένα συγκεκριµένο τοµέα ή θέµα( π.χ. έλεγχος 

αποθεµάτων). 
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• Ανάλογα µε τον ειδικότερο σκοπό τους οι έλεγχοι διακρίνονται σε: 

Προληπτικούς, που διενεργούνται κατά την εκτέλεση της οικονοµικής συναλλαγής 

και έχουν σκοπό να προλάβουν τα πιθανά λάθη. 

Κατασταλτικούς, που διενεργούνται εκ των υστέρων και αποβλέπουν στην 

αποκάλυψη λαθών ή παραλείψεων και ανωµαλιών. 

 

• Ανάλογα µε την διάρκεια τους, οι έλεγχοι διακρίνονται σε: 

Μόνιµους ή διαρκείς, που διενεργούνται συνέχεια και καθ’όλη την διάρκεια της 

οικονοµικής χρήσης. 

Τακτικούς ή περιοδικούς, που δεν είναι µεν συνεχής αλλά διενεργούνται κατά 

τακτές χρονικές περιόδους( ετήσιοι, τριµηνιαίοι κ.λ.π.) 

Έκτακτους ή περιστασιακούς, που διενεργούνται σε έκτακτες περιπτώσεις για 

ειδικούς λόγους( π.χ. υπόνοιες για κατάχρηση). 

 

• Ανάλογα µε το πρόσωπο του ελεγκτή διακρίνονται σε: 

Εσωτερικούς, που οργανώνονται από την ίδια την οικονοµική µονάδα και 

διενεργούνται από πρόσωπα εξαρτηµένα από αυτήν 

Εξωτερικούς, που διενεργούνται από ειδικούς επαγγελµατίες ελεγκτές, οι οποίοι δεν 

πρέπει να έχουν καµία σχέση ή εξάρτηση από την ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα. 

Στην καθηµερινή πραγµατικότητα διαφόρων οικονοµικών µονάδων, οι 

παραπάνω έλεγχοι δεν είναι ξεκοµµένοι µεταξύ τους. Συνήθως συνδυάζονται και 

αλληλοσυµπληρώνονται, µε απώτερο σκοπό ο συνολικός να είναι περισσότερο 

αποτελεσµατικός και τα συµπεράσµατα που θα εξαχθούν να είναι αιτιολογηµένα και 

τεκµηριωµένα. 

Πάντως, οι δυο κυριότερες κατηγορίες ελέγχων, που αποτελούν και το βασικό 

σηµείο αναφοράς της ελεγκτικής διαδικασίας, είναι ο εσωτερικός έλεγχος και ο 

εξωτερικός. 

 

 

1.3.2 ∆ιακρίσεις των Λογιστικών – ∆ιαχειριστικών Ελέγχων 
 

 

 

Η έννοια του ελέγχου στηρίζεται στην κρίση της αποτελεσµατικότητας ενεργειών 
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στόχων καθώς και στην κρίση της αξιοπιστίας και της ποιότητας της παραγόµενης 

πληροφορίας. Ανάλογα µε τις µορφές στόχων και την οµάδα πληροφοριών που ο 

έλεγχος κάθε φορά αντιµετωπίζει για να αξιολογήσει και να κρίνει, διακρίνονται οι 

παρακάτω τοµείς ελέγχων. 

 

1.Οικονοµικός Έλεγχος: Ο έλεγχος αυτός ασχολείται µε τις ενέργειες της 

επιχείρησης που έχουν επίπτωση στην διασφάλιση της περιουσίας της επιχείρησης, 

στην λογιστική απεικόνιση των οικονοµικών γεγονότων της επιχείρησης καθώς και 

δηµοσιευόµενη οικονοµική πληροφορία από την επιχείρηση. Ειδικότερα 

ενδιαφέρεται 

για την αξιοπιστία, την κανονικότητα και την ειλικρίνεια της λογιστικής και 

οικονοµικής πληροφορίας. 

 

2. ∆ιαχειριστικός Έλεγχος: Το είδος αυτό του ελέγχου προέρχεται από την εξέλιξη 

της έννοιας του ελέγχου µέσα στον χρόνο και περιέχει την ιδέα της ικανότητας να 

προσδιοριστούν σκοποί και στόχοι της επιχείρησης και να µετρηθούν τα επιτεύγµατα. 

Θέτει επίσης το πρόβληµα του βέλτιστου τρόπου εκµετάλλευσης των 

χρησιµοποιούµενων πηγών 

∆εν ελέγχει απευθείας τα αποτελέσµατα της επιχείρησης, αλλά τις διαδικασίες και 

τις µεθόδους που χρησιµοποιήθηκαν για να φτάσει σε αυτά τα αποτελέσµατα. Το 

σηµαντικότερο όµως χαρακτηριστικό του είναι ότι εξετάζει τα επιτεύγµατα της 

επιχείρησης σε σχέση µε το περιβάλλον της, εσωτερικό και εξωτερικό. 

 

 

1.3.3 Επιπλέον Είδη Ελέγχων 

 

 

Μια επιπλέον κατηγοριοποίηση των ελέγχων µπορεί να γίνει µε βάση το στοιχείο 

στο οποίο επιλέγει να δώσει έµφαση ο κάθε έλεγχος. 

 

1. Χρηµατοοικονοµικός Έλεγχος: Ο χρηµατοοικονοµικός έλεγχος είναι ο γνωστός 

έλεγχος για την διαπίστωση της ορθής παρουσίασης στις οικονοµικές καταστάσεις 

των οικονοµικών µεγεθών που αφορούν στην χρηµατοοικονοµική θέση και στα 



22 

 

αποτελέσµατα της δράσης των οικονοµικών µονάδων. Ο χρηµατοοικονοµικός 

έλεγχος ελέγχει βασικά την αξιοπιστία και την αποτελεσµατικότητα του λογιστικού 

συστήµατος της ελεγχόµενης µονάδας στην µέτρηση και παρουσίαση των 

χρηµατοοικονοµικών µεγεθών και των αποτελεσµάτων. 

 

2. Λειτουργικός Έλεγχος: Κατά τον λειτουργικό έλεγχο επιδιώκεται να αξιολογηθεί 

κατά πόσο µια λειτουργία, συνολική ή αποσπασµατική και όχι απαραίτητα 

οικονοµικής φύσεως εκτελείτε σύµφωνα µε κάποια δεοντολογικά ή επιστηµονικά 

κριτήρια και αρχές του συγκεκριµένου κλάδου, αλλά και σύµφωνα µε τις γενικότερες 

επιχειρησιακές και διοικητικές αρχές( κανονισµούς, εγχειρίδια διαδικασιών, ελέγχους 

πληροφόρησης κ.λ.π) 

 

3. Έλεγχος Αποδοτικότητας: Ο έλεγχος αποδοτικότητας απασχολεί κυρίως, τους 

εσωτερικούς ελεγκτές και ενδιαφέρεται για το αν µια διαδικασία ή µια λειτουργία σε 

έναν οργανισµό φέρνει τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα, ή συµβάλει θετικά στην 

λειτουργία του συνολικού συστήµατος στο οποίο είναι και αυτή ενταγµένη. 

 

4. Έλεγχος Συµµόρφωσης: Ο έλεγχος συµµόρφωσης έχει ως σκοπό την διαπίστωση 

της συµµόρφωσης µε κάποιους προσυµφωνηµένους όρους ή προδιαγεγραµµένες 

διαδικασίες των εµπλεκόµενων µερών. (π.χ. συµµόρφωση προς τους όρους 

δανειακών συµβολαίων, συµβολαίων συνεργασίας ή χρήσης δικαιωµάτων 

ευρεσιτεχνιών, επιχορηγήσεων, προδιαγραφών έργων κ.λπ. 

 

5. Ειδικοί Έλεγχοι: Ειδικός έλεγχος µπορεί να είναι κάθε έλεγχος ο οποίος δεν 

εµπίπτει σε µια από τις παραπάνω κατηγορίες, αρκεί ο ελεγκτής να έχει την 

ικανότητα να τον διεκπεραιώσει (π.χ. δικαστικός έλεγχος του άρθρου 634 του 

Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

2.1 Η Έννοια του Εσωτερικού Ελέγχου 

 

 

Πολλά άτοµα ερµηνεύουν τον όρο εσωτερικός έλεγχος σαν τα µέτρα που 

εφαρµόζονται από την επιχείρηση για να προλάβει τις καταδολιεύσεις των 

υπαλλήλων. 

Στην πραγµατικότητα, αυτά τα µέτρα δεν αποτελούν παρά ένα πολύ µικρό 

µέρος του εσωτερικού ελέγχου. Ο βασικός σκοπός του εσωτερικού ελέγχου είναι η 

προώθηση της αποτελεσµατικής λειτουργίας µιας οργάνωσης. Το σύστηµα 

εσωτερικού ελέγχου συνιστάτε απ’ όλα τα µέτρα, που χρησιµοποιούνται από µια 

οργάνωση: 

• για να προστατευτούν τα περιουσιακά στοιχεία από σπατάλη, 

καταδολίευση  

• για να προωθηθούν η ακρίβεια και η αξιοπιστία των λογιστικών 

καταγραφών, 

• για να ενθαρρυνθεί και να µετρηθεί η συµφωνία µε τις πολιτικές της 

εταιρείας, και 

• για να αξιολογηθεί η αποτελεσµατικότητα των εργασιών. 

 

Με λίγα λόγια , ο εσωτερικός έλεγχος αποτελείται απ’ όλα τα µέτρα που 

παίρνονται για να διασφαλιστεί η διοίκηση, ότι κάθε τι λειτουργεί, κατά τον τρόπο 

που προβλέπεται. 

Ο εσωτερικός έλεγχος εκτείνετε πέραν από τις λογιστικές και οικονοµικές 

λειτουργίες, καλύπτει όλο το πλάτος της εταιρείας και άπτεται όλων των 

δραστηριοτήτων της οργάνωσης. Περιλαµβάνει όλες τις µεθόδους µε τις οποίες η 

ανώτατη διοίκηση εκχωρεί αρµοδιότητες και ευθύνες για ορισµένες λειτουργίες, 

όπως είναι οι πωλήσεις, οι αγορές, η λογιστική και η παραγωγή. Ο εσωτερικός 

έλεγχος περιλαµβάνει επίσης το πρόγραµµα προπαρασκευής, επαληθεύσεως και 
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κατανοµής των διαφόρων µορφών επίβλεψης πάνω στις τρέχουσες αναφορές και 

αναλύσεις, που επιτρέπουν στα εκτελεστικά στελέχη να διατηρούν τον έλεγχο πάνω 

σε µια ποικιλία δραστηριοτήτων και λειτουργιών, που ασκούνται από µεγάλη 

µετοχική εταιρεία. Η εφαρµογή προϋπολογιστικών µεθόδων, προτύπων παραγωγής 

,εποπτείας των εργαστηρίων, µελετών χρόνου και κινήσεων και εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων των υπαλλήλων, στα οποία περιλαµβάνονται µηχανικοί και άλλοι 

τεχνικοί, απέχουν κατά πολύ από τις λογιστικές και οικονοµικές δραστηριότητες.  

Εν’ τούτοις, όλα τα παραπάνω είναι µέρος του µηχανισµού που ονοµάζεται 

εσωτερικός έλεγχος. 

 

 

2.2 Ανάγκη για Εσωτερικό Έλεγχο 

 

 

Η µακροχρόνια τάση για τις µετοχικές επιχειρήσεις να εξελιχθούν σε οργανώσεις 

γιγαντιαίου µεγέθους και προοπτικής, περιλαµβάνοντας µία µεγάλη ποικιλία 

εξειδικευµένων τεχνικών λειτουργιών και χιλιάδες εργαζοµένων, έχει καταστήσει 

αδύνατη στα εκτελεστικά στελέχη την άσκηση προσωπικής επίβλεψης των 

λειτουργιών. Το εκτελεστικό στέλεχος, µη µπορώντας να βασιστεί στην προσωπική 

παρατήρηση για την αξιολόγηση των λειτουργικών αποτελεσµάτων και της 

οικονοµικής θέσης της επιχείρησης, εξαρτιέται εξ’ ανάγκης από την ροή των 

λογιστικών και στατιστικών εκθέσεων. Αυτές οι εκθέσεις συνοψίζουν τις τρέχουσες 

εξελίξεις και τις συνθήκες σε ολόκληρη την επιχείρηση. Οι χρησιµοποιούµενες 

µονάδες µέτρησης δεν είναι µόνο οι χρηµατικές, αλλά οι εργατώρες, το βάρος των 

υλικών, οι κλήσεις των πελατών, οι αποχωρήσεις των υπαλλήλων και µια ποικιλία 

άλλων παραγόντων. 

Η πληροφόρηση που παρέχετε απ’ αυτή τη ροή εκθέσεων, επιτρέπει στη 

διοίκηση να ελέγχει και να κατευθύνει την επιχείρηση. Κρατάει επίσης την διοίκηση 

ενήµερη αν και κατά πόσο εφαρµόζεται η πολιτική, που καθορίσθηκε από την 

επιχείρηση, αν λαµβάνονται υπ’ όψη οι κυβερνητικές ρυθµίσεις, αν η οικονοµική 

θέση είναι υγιής, οι λειτουργίες αποδοτικές και οι σχέσεις µεταξύ των διαφόρων 

τµηµάτων αρµονική. 
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Οι αποφάσεις που παίρνονται από την διοίκηση γίνονται πολιτική της 

εταιρείας. Αυτή η πολιτική, για να είναι αποτελεσµατική, πρέπει να ανακοινωθεί σ’ 

όλους τους εργαζοµένους στην εταιρεία και να ακολουθηθεί µε συνέπεια. Ο 

εσωτερικός έλεγχος υποβοηθάει στην διασφάλιση της συµµόρφωσης µε την πολιτική 

της εταιρείας. Η διοίκηση έχει επίσης άµεση ευθηνή για την τήρηση των λογιστικών 

βιβλίων και την κατάρτιση των οικονοµικών εκθέσεων, που πρέπει να είναι επαρκής 

και αξιόπιστη. Ο εσωτερικός έλεγχος παρέχει την βεβαιότητα ότι αυτή η ευθύνη 

εκπληρώνεται. 

Ο εσωτερικός έλεγχος έχει την ίδια σπουδαιότητα για τον ανεξάρτητο ορκωτό 

λογιστή. Η ποιότητα του εφαρµοζόµενου εσωτερικού ελέγχου, περισσότερο από κάθε 

άλλο παράγοντα, καθορίζει το πρότυπο της εξέτασης τους. Οι ανεξάρτητοι ορκωτοί 

λογιστές µελετούν και αξιολογούν το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, µε σκοπό να 

προσδιορίσουν την έκταση και την κατεύθυνση της ελεγκτικής δουλειάς, που είναι 

αναγκαία για να µπορέσουν να εκφράσουν µία γνώµη πάνω στην ειλικρίνεια των 

οικονοµικών εκθέσεων. 

 

 

2.3 Είδη Εσωτερικού Ελέγχου 

 

 

Τα είδη του Εσωτερικού Ελέγχου είναι: 

• Έλεγχοι παραγωγής 

• Οικονοµικοί έλεγχοι (financial audits), οι οποίοι περιλαµβάνουν τις 

ελεγκτικές διαδικασίες που αφορούν την ασφάλεια του ενεργητικού και της 

περιουσίας της επιχείρησης και στοχεύουν στην επαλήθευση της ακρίβειας, 

της ειλικρίνειας και της αξιοπιστίας των οικονοµικών καταστάσεων και 

στοιχείων, την εξακρίβωση της νοµιµότητας. 

• Λειτουργικοί έλεγχοι (operational audits), οι οποίοι περιλαµβάνουν το 

πλαίσιο και τις διαδικασίες ελέγχου συµµόρφωσης προς τις πολιτικές και τις 

διαδικασίες λειτουργίας της επιχείρησης. Αντικειµενικός σκοπός των 

λειτουργικών ελέγχων είναι η αξιολόγηση και η εκτίµηση της δοµής του 

υπάρχοντος συστήµατος και η πρόταση ανάπτυξης νέων και βελτίωσης 

υπαρχόντων σε περιοχές που έχουν απαξιωθεί. 
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• ∆ιοικητικοί έλεγχοι (management audits), οι οποίοι περιλαµβάνουν το 

οργανωτικό πλαίσιο και τις διαδικασίες που έχουν σχέση µε τη λήψη 

διοικητικών αποφάσεων, τη συµµόρφωση προς αυτές και την αξιολόγηση 

τους. Σε αντίθεση από τους οικονοµικούς και λειτουργικούς ελέγχους έχουν 

ευρύτερους αντικειµενικούς σκοπούς οι οποίοι συνίστανται στο να εξετάζουν 

και να αξιολογούν, βάσει αντικειµενικών και επιστηµονικών µεθόδων, την 

συνολική διοικητική αποτελεσµατικότητα της επιχείρησης-φορέα. 

 

 

2.4 Σύγκριση Μεταξύ ∆ιοικητικών και Λογιστικών Εσωτερικών 

Ελέγχων 

 

 

Τυπικά υπάρχουν δύο γενικές κατηγορίες εσωτερικού ελέγχου, οι διοικητικοί και οι 

λογιστικοί έλεγχοι. Οι διοικητικοί έλεγχοι ασχολούνται κυρίως µε την 

αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας της επιχείρησης και τη συµµόρφωση µε την 

στρατηγική και την πολιτική της επιχείρησης και την τήρηση των διαφόρων 

διαδικασιών αυτής. Το Management θέτει στόχους, στρατηγικές και πολιτικές και 

κατόπιν καθιερώνει διαδικασίες διοικητικού ελέγχου για να εξασφαλίσει την 

πραγµατοποίηση των στόχων. 

Εποµένως οι διοικητικοί έλεγχοι γίνονται φανερά µε την χρησιµοποίηση 

διαφόρων προϋπολογισµών, εκθέσεων ποιοτικού ελέγχου, αξιολόγησης προσωπικού, 

στατιστικών αναλύσεων, ηµερήσιων δελτίων απουσιών, έρευνας της αγοράς καθώς 

και περιοδικών εκθέσεων απόδοσης της εταιρείας και της παραγωγικότητας των 

εργαζοµένων. Παράδειγµα διοικητικού ελέγχου είναι η καθιέρωση ειδικής 

διαδικασίας και η εφαρµογή συγκεκριµένων µέτρων και κριτηρίων για την επιλογή 

νέων υπαλλήλων. 

Ακόµα, οι διοικητικοί έλεγχοι αποβλέπουν στην αύξηση της 

αποτελεσµατικότητας της λειτουργίας και στην επίβλεψη των στόχων της 

επιχείρησης. Ένας από τους κυρίους στόχους της επιχείρησης είναι η µεγιστοποίηση 

των κερδών αυτής. Στην καθιέρωση ενός συστήµατος εσωτερικού ελέγχου το 

Management επιλέγει ένα σχέδιο οργάνωσης, µεθόδους, τεχνικές και διαδικασίες οι 
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οποίες συντελούν στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. ∆εν έχουν δηλαδή 

άµεση σχέση µε την ακρίβεια και την αξιοπιστία των Χρηµατοοικονοµικών 

Καταστάσεων και δεν ενδιαφέρουν και τον εξωτερικό έλεγχο (Ορκωτό Λογιστή). Και 

τούτο γιατί κυρίως αποβλέπουν στην αύξηση της αποτελεσµατικότητας µέσω της 

καλύτερης οργάνωσης και της ορθολογικότερης αξιοποίησης των περιουσιακών 

στοιχείων της επιχείρησης και του ανθρώπινου δυναµικού. 

Οι διοικητικός έλεγχος αποβλέπει στη σωστή εφαρµογή των αρχών, κανόνων και 

διαδικασιών του σύγχρονου Management µέσα στην επιχείρηση, και η εφαρµογή 

αυτή είναι το έργο του εσωτερικού ελέγχου. 

Σε αντίθεση µε τους διοικητικούς ελέγχους, οι λογιστικοί έλεγχοι αποβλέπουν 

στην προστασία των περιουσιακών στοιχείων και στην αξιοπιστία των λογιστικών 

καταχωρήσεων µέσω της κατάλληλης οργάνωσης, των σωστών µεθόδων και 

διαδικασιών και του καλύτερου λογιστικού συστήµατος. Οι λογιστικοί έλεγχοι 

περιλαµβάνουν συστήµατα εξουσιοδότησης και του διαχωρισµού των καθηκόντων 

µεταξύ της τήρησης των λογιστικών βιβλίων και των λογιστικών καταχωρήσεων και 

των καθηκόντων της διοίκησης και της λειτουργίας ενός τµήµατος ή των καθηκόντων 

της διαφύλαξης και διατήρησης ορισµένων περιουσιακών στοιχείων (π. χ. αποθήκης 

υλικών ή αποθεµάτων έτοιµων προϊόντων ) και της τήρησης των λογιστικών βιβλίων 

αυτών. 

Ο λογιστικός εσωτερικός έλεγχος αποβλέπει στην αξιοπιστία των λογιστικών 

βιβλίων και στην πραγµατική παρουσίαση των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 

του Ισολογισµού, των Αποτελεσµάτων Χρήσης και της µεταβολής της Περιουσιακής 

Θέσης (πηγών και διάθεσης κεφαλαίων). Για παράδειγµα, αναφέρουµε την κατάρτιση 

της µηνιαίας κατάστασης συναλλαγών µε τις τράπεζες, από ένα υπάλληλο ο οποίος 

δεν έχει το δικαίωµα έκδοσης και υπογραφής  επιταγών ή χειρισµού µετρητών. Αυτό 

αποτελεί εσωτερικό έλεγχο ο οποίος αυξάνει την πιθανότητα ότι οι συναλλαγές σε 

µετρητά εµφανίζονται σωστά στα λογιστικά βιβλία και τις Χρηµατοοικονοµικές 

Καταστάσεις. 

Οι λογιστικοί έλεγχοι αποβλέπουν επίσης στη διαφύλαξη και εξασφάλιση των 

περιουσιακών στοιχείων και στην προστασία της επιχείρησης από εσφαλµένες 

λογιστικές καταχωρήσεις. Η επιχείρηση π.χ. καθορίζει µια διαδικασία για την 

πληρωµή των προµηθευτών µόνο όταν τα διάφορα υλικά έχουν πράγµατι 

παραγγελθεί και έχουν παραληφθεί επίσης όλα τα υλικά. Ο ελεγκτής δεσµεύεται από 
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τους λογιστικούς ελέγχους, γιατί πολλοί λογαριασµοί επηρεάζονται από τις 

µεταβολές στα περιουσιακά στοιχεία. 

Λανθασµένη λογιστική απεικόνιση της αγοράς υλικών από προµηθευτές θα 

επηρεάσει τις αγορές πρώτων υλών, τους πιστωτές, τα αποθέµατα, ή και τα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία. Η προστασία των περιουσιακών στοιχείων αναφέρετε και στο 

γεγονός ότι ένας λογαριασµός µπορεί για µια αγορά µα εξοφληθεί δύο και τρεις 

φορές ή ακόµη και στη φυσική απώλεια των περιουσιακών στοιχείων. Η έλλειψη 

λογιστικών ελέγχων για την προστασία αυτών των περιουσιακών στοιχείων, έχουν 

για τις παραπέρα διαδικασίες ελέγχου από τον ελεγκτή. 

Τελικά, οι λογιστικοί έλεγχοι αποβλέπουν στην εξασφάλιση των παρακάτω 

συνθηκών στην επιχείρηση : 

• Οι συναλλαγές εκτελούνται σύµφωνα µε την γενική ή αποκλειστική 

εξουσιοδότηση του Management. 

• Οι συναλλαγές καταχωρούνται στα βιβλία ώστε :1) να επιτρέπουν την 

ετοιµασία των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τις γενικές 

παραδεκτές αρχές της Λογιστικής και 2) να εξασφαλίζουν την προστασία 

των περιουσιακών στοιχείων και να καταλογίζουν την ευθύνη της 

διαχείρισης αυτών. 

• Η χρησιµοποίηση των περιουσιακών στοιχείων επιτρέπεται µόνο σύµφωνα 

µε την εξουσιοδότηση του Management της επιχείρησης. 

 

Οι λογιστικές εγγραφές για τα περιουσιακά στοιχεία συγκρίνονται µε τα 

υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία και σε περίπτωση διαπίστωσης απόκλισης 

λαµβάνονται οι κατάλληλες διορθωτικές αποφάσεις. Ο διαχωρισµός της διαφύλαξης 

και προστασίας των περιουσιακών στοιχείων από λογιστική παρακολούθηση είναι 

ένα παράδειγµα λογιστικού ελέγχου. Επίσης το πρόσωπο που εγκρίνει την πληρωµή 

ενός λογαριασµού δεν πρέπει να είναι το ίδιο πρόσωπο που εκδίδει και υπογράφει την 

επιταγή που εξοφλεί τον λογαριασµό αυτό, γιατί το πρόσωπο αυτό θα µπορούσε να 

εγκρίνει πληρωµές στο όνοµα του και υπογράφει και τις σχετικές επιταγές. Εν, τέλει 

θα µπορούσαµε να δώσουµε µία πληθώρα παραδειγµάτων λογιστικού εσωτερικού 

ελέγχου που εντάσσονται στο πλαίσιο τις εύρυθµης λειτουργίας της επιχείρησης για 

την πραγµατοποίηση των στόχων αυτής. 
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2.5 Εσωτερικός Έλεγχος και ο Ορκωτός Ελεγκτής 

 

 

Η αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου µιας επιχείρησης από τον ορκωτό ελεγκτή 

µιας επιχείρησης αναφέρεται σαφώς στη διεθνή ελεγκτική βιβλιογραφία, καθώς και 

στα ελεγκτικά standards που έχουν νοµοθετηθεί από το 1979 για την χρήση από τους 

ορκωτούς λογιστές στην Ελλάδα. Αν και η ευθύνη της εσωτερικής οργάνωσης και 

του ελέγχου της επιχείρησης µέσω αυτής είναι ευθύνη της διοίκησης της µονάδας, η 

ύπαρξη αλλά και το επίπεδο της αποτελεσµατικής λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου 

ενδιαφέρει σοβαρά τον εξωτερικό ελεγκτή. 

Η σηµασία της ύπαρξης αξιόπιστου συστήµατος εσωτερικού ελέγχου από τη 

σκοπιά του εξωτερικού ελεγκτή, είναι να διαβεβαιώσει τούτον ότι τα λάθη και 

ανωµαλίες οι οποίες είναι δυνατόν να επηρεάσουν την αξιοπιστία του λογιστικού, 

τελικά, συστήµατος και των παραγόµενων από αυτό στοιχείων µπορούν να 

ανακαλυφθούν έγκαιρα. Στην αντίθετη περίπτωση, ο εξωτερικός ελεγκτής θα είναι 

υποχρεωµένος να καταφύγει στην εφαρµογή επιπρόσθετων, κατάλληλων, ελεγκτικών 

διαδικασιών για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της κακής λειτουργίας ή της µη 

ύπαρξης συστήµατος εσωτερικού ελέγχου στην επιτυχή διεξαγωγή του 

διενεργούµενου ελέγχου. Εκ µέρους του ελεγκτή απαιτείται ικανοποιητική γνώση των 

χαρακτηριστικών και των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου για την µελέτη και 

αξιολόγηση τούτου. 

 

 

2.5.1 Σκοπός της Αξιολόγησης του Εσωτερικού Ελέγχου από τον Ορκωτό Ελεγκτή 

 

 

Η αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου πρωταρχικό σκοπό έχει να διαµορφώσει 

γνώµη ο ελεγκτής για το κατά πόσο τούτος µπορεί να στηριχτεί στην ποιότητα του 

εσωτερικού ελέγχου και οργάνωσης της µονάδας για τη χρησιµοποίηση επιµέρους 

λειτουργιών και συστηµάτων στη διεξαγωγή του ελέγχου. Τα συστήµατα τα οποία θα 

µπορέσει ο ορκωτός ελεγκτής, αναλόγως της ποιότητας και της αξιοπιστίας των 

προϊόντων τους , να χρησιµοποιήσει είναι βασικά το λογιστικό σύστηµα, 
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συµπεριλαµβανοµένου και του µηχανογραφικού, και, όπου υπάρχει, αυτό των 

εσωτερικών ελεγκτών. 

Ο βαθµός της αξιοπιστίας την οποία µπορεί να έχει για τον ορκωτό ελεγκτή το 

σύστηµα εσωτερικού ελέγχου της ελεγχόµενης µονάδας, θα επηρεάσει το εύρος και 

την τελική µορφή του ελέγχου. Ο ορκωτός ελεγκτής ενδιαφέρεται, πρωταρχικά, για 

τον λογιστικό εσωτερικό έλεγχο, ο οποίος επηρεάζει άµεσα τις παραγόµενες από το 

λογιστικό σύστηµα χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, αλλά τούτος µπορεί µα 

αξιολογήσει και τα άλλα συστήµατα οργάνωσης και λειτουργίας της µονάδας, όπως 

αυτά των ποιοτικών ελέγχων, προµηθειών, κ. λπ., τα οποία µπορούν να έχουν έµµεση 

επίπτωση στην αξιοπιστία του λογιστικού συστήµατος. 

 

 

2.5.2 Ανακάλυψη Απάτης 

 

 

Εκτός από την χρησιµοποίηση της αξιολόγησης του εσωτερικού ελέγχου στη 

διαµόρφωση του ελέγχου ( βάθος, εύρος, ειδικές διαδικασίες, τεστ ), αναµένεται από 

τον ορκωτό ελεγκτή να εκµεταλλευτεί την µελέτη του εσωτερικού ελέγχου και για 

την ανακάλυψη ατασθαλιών και απάτης σηµαντικού βαθµού, χωρίς, βέβαια, αυτή η 

αναζήτηση και ανακάλυψη απάτης να αποτελεί αυτοσκοπό του χρηµατοοικονοµικού 

ελέγχου. 

 

 

2.5.3 ∆ιαµόρφωση του Ελέγχου Βάσει της Αξιολόγησης της Εσωτερικής Οργάνωσης και 

Ελέγχου 

 

 

Είναι αυτονόητο ότι η ελπίδα του ορκωτού ελεγκτή να υπάρχει λογιστικό σύστηµα, 

του οποίου τις λογιστικές καταστάσεις (προϊόντα) καλείται να ελέγξει, µπορεί να 

επαληθευτεί από την ευτυχή συγκυρία αποτελεσµατικής και αξιόπιστης λειτουργίας 

του µέχρι και την πλήρη ανυπαρξία ή αναποτελεσµατικότητα και αναξιοπιστία 

τούτου. 

Στην πρώτη περίπτωση ο ορκωτός ελεγκτής θα επωφεληθεί από την ποιότητα του 



31 

 

εσωτερικού λογιστικού ελέγχου και θα διεκπεραιώσει τον εξωτερικό έλεγχο 

συντοµότερα και οικονοµικότερα. ∆εν είναι λίγες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η 

διοίκηση µιας επιχείρησης επικαλείται την υψηλή ποιότητα της λογιστικής και 

εσωτερικής ελεγκτικής λειτουργίας της µονάδας της στη διαπραγµάτευση της 

αµοιβής του ορκωτού ελεγκτή. 

Αντίθετα, στις περιπτώσεις κακής λειτουργίας των εν λόγω συστηµάτων, θα 

χρειαστεί περισσότερος χρόνος (και εφαρµογή εκτενέστερων και ειδικότερων 

ελεγκτικών και λογιστικών, ακόµα, διαδικασιών) και ο ορκωτός ελεγκτής θα 

συµπεριλάβει στην αµοιβή του το επιπλέον για το απαιτούµενο έλεγχο κόστος. Η 

αντίδραση του ορκωτού ελεγκτή εν όψει µιας κακής λειτουργίας του λογιστικού 

συστήµατος µιας µονάδας που καλείται να ελέγξει, µπορεί να φθάσει και στην 

άρνηση του ελέγχου, στα πλαίσια που καθορίζει ο νόµος σχετικά µε την άρνηση 

εκτέλεσης ελέγχου ( Π.∆. 226/92 αρθρ. 4) ή στην αδυναµία έκφρασης γνώµης. 

Συµπερασµατικά, στην περίπτωση που το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου 

εµφανίζεται να λειτουργεί αποτελεσµατικά, ο ορκωτός ελεγκτής θα περιοριστεί, για 

τον έλεγχο των λογιστικών καταστάσεων, σε δειγµατοληπτικούς ελέγχους των 

µεγεθών που εµφανίζονται σ’ αυτές. Μια τέτοια προσέγγιση στον έλεγχο 

προϋποθέτει, βεβαίως, και την εφαρµογή στη λογιστική πρακτική και διαδικασία του 

ελεγχόµενου των γενικών παραδεκτών αρχών, πράγµα το οποίο αποτελεί βασικό 

στοιχείο της ύπαρξης ικανοποιητικού εσωτερικού λογιστικού ελέγχου. Στην αντίθετη 

περίπτωση, µόνο ευρύς έλεγχος, που µπορεί να φθάσει µέχρι και την επιβεβαίωση 

όλων των συναλλαγών και µεταβολών των επιµέρους µεγεθών και στοιχείων, θα 

καλύψει την ανάγκη σε τεκµήρια για τη διαµόρφωση γνώµης από τον ορκωτό 

ελεγκτή. Ένας τόσος ευρύς έλεγχος, όµως, είναι πρακτικά αδύναµος και µόνο σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις που δικαιολογείται το οικονοµικό κόστος εκτελείται. 

 

 

2.6 Μελέτη του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου 

 

2.6.1 Χρόνος Μελέτης και Αξιολόγησης Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Η µελέτη και η αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου ανήκει στο µέρος εκείνου της 

συνολικής ελεγκτικής διαδικασίας, η οποία είναι δυνατόν να διεκπεραιωθεί κατά το 
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µεγαλύτερο µέρος της, σε ενδιάµεση χρονική περίοδο και πριν το “κλείσιµο” των 

βιβλίων της επιχείρησης. Παρ’ όλη αυτή τη δυνατότητα, ας σηµειωθεί ότι η 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης του εσωτερικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να 

αξιολογηθεί τελεσίδικα, παρά µόνο µαζί µε τον κανονικό έλεγχο, οπότε θα εκτιµηθεί 

και το µέγεθος των επιπτώσεων των πιθανών αδυναµιών του στις λογιστικές 

καταστάσεις, αδυναµίες οι οποίες εντοπίστηκαν στο πρώτο στάδιο της αξιολόγησης 

αλλά και επιβεβαιώθηκαν και κατά την διεξαγωγή του ελέγχου. Κατά το τελικό 

στάδιο θα συνταχθούν, επίσης, και οποίες συστάσεις, αναφορικά µε τις αδυναµίες του 

εσωτερικού ελέγχου, οι οποίες θα συµπεριληφθούν στο γράµµα προς τη διοίκηση. 

Ας σηµειωθεί ότι ο χρόνος έναρξης, καθώς και το µέγεθος της µελέτης του 

εσωτερικού ελέγχου, θα εξαρτηθεί κυρίως από το µέγεθος της µονάδας. Ενδεικτικά 

µπορούµε να πούµε ότι η εσωτερική οργάνωση µιας µεγάλης µονάδας µπορεί να 

εκτείνεται, λόγω µεγέθους της, σε µεγάλη έκταση, αλλά το µέγεθος της επιβάλλει την 

ύπαρξη ικανού και αποτελεσµατικού συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της λειτουργία 

της, πράγµα το οποίο είναι και το επιθυµητό και το ζητούµενο στην αξιολόγηση του 

εσωτερικού ελέγχου. 

Από την άλλη µεριά, µια µικρή µονάδα είναι δυνατόν να παρουσιάζει την 

εξής ενδιαφέρουσα συγκυρία : να µην διατηρεί κανένα ικανοποιητικό σύστηµα 

επίσηµου εσωτερικού ελέγχου (και για λόγους οικονοµικούς), αλλά να είναι δυνατόν 

να ασκείται άτυπος µεν, αλλά πραγµατικός τέτοιος έλεγχος επ’ αυτής από τον 

ιδιοκτήτη και µε τη βοήθεια κάποιου έµπιστου και ικανού στελέχους. Τη σοβαρή 

πιθανότητα µιας τέτοιας περίπτωσης ο ορκωτός ελεγκτής θα πρέπει να έχει υπ’ όψη 

και να διαµορφώσει ανάλογα την προσέγγιση του στην αξιολόγηση τούτου. 

Πρόβληµα θα αντιµετωπίσει ο ορκωτός ελεγκτής µάλλον µε τις µεσαίου 

µεγέθους µονάδες, οι οποίες συγκεντρώνουν µεν τα χαρακτηριστικά και τις 

συνεπαγόµενες ανάγκες για ύπαρξη και αποτελεσµατική λειτουργία εσωτερικού 

ελέγχου των µεγάλων µονάδων, δεν έχουν, δε, για λόγους όχι µόνο οικονοµικούς 

αλλά και γρήγορης ανάπτυξης και έλλειψης πείρας, ακόµη εγκαταστήσει ή 

λειτουργήσει αποτελεσµατικά ένα πλήρες σύστηµα εσωτερικού ελέγχου. Μια τέτοια 

ενδιάµεση και αµφίρροπη κατάσταση παρουσιάζει , ίσως, µεγαλύτερη δυσκολία στη 

διαµόρφωση του τρόπου µελέτης και αξιολόγησης του εσωτερικού ελέγχου από ότι η 

περίπτωση της µικρής µονάδας για την οποία γνωρίζουµε ότι δεν υπάρχει κανένα 

επίσηµο σύστηµα ελέγχου, ή την περίπτωση της µεγάλης µονάδας όπου οι ανάγκες 
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αλλά και οι δυνατότητες επέβαλαν την εγκατάσταση ολοκληρωµένου και 

αποτελεσµατικού συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. 

Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν το χρόνο και την έκταση της µελέτης του 

εσωτερικού ελέγχου είναι η ύπαρξη προηγούµενων και συνεχών ελέγχων από τον ίδιο 

τον ελεγκτή ή την ίδια εταιρεία ελεγκτών, στην οποία περίπτωση στους επόµενους 

ελέγχους η διαδικασία της µελέτης και αξιολόγησης του εσωτερικού ελέγχου απαιτεί 

σηµαντικά λιγότερο χρόνο και περιορίζεται στις µεταβολές και τις επιπτώσεις τούτων 

στον εσωτερικό έλεγχο. Επίσης, η ύπαρξη ή µη τµήµατος εσωτερικών ελεγκτών θα 

επηρεάσει θετικά ή αρνητικά, ανάλογα, το κόστος της µελέτης και αξιολόγησης του 

εσωτερικού ελέγχου. Τέλος, η ηλικία της µονάδας, αν είναι δηλαδή νέα και ακόµα 

οργανώνεται και απαιτεί, συνεπώς, συνεχή οργάνωση, προφανώς θα έχει να κάνει µε 

την ύπαρξη αλλά και την αποτελεσµατική λειτουργία ικανού εσωτερικού ελέγχου. 

 

 

2.6.2 Μέσα Μελέτης Εσωτερικού Ελέγχου 

 

 

Για την εξέταση και µελέτη – πριν την αξιολόγηση – του εσωτερικού ελέγχου της 

προς έλεγχο µονάδας, ο ορκωτός ελεγκτής µπορεί να χρησιµοποιήσει είτε δικής του 

επινόησης µεθόδους και µέσα, είτε να επιλέξει και να συνδυάσει από την ελεγκτική 

βιβλιογραφία τα παρακάτω: 

 

Πηγές πληροφοριών για τη µελέτη του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου.              

 

Ο εξωτερικός ελεγκτής θα χρειαστεί να ανατρέξει σε πηγές για την συλλογή των 

απαραίτητων πληροφοριών που θα χρειαστούν για την περιγραφή των διαφόρων 

λειτουργιών της υπό έλεγχο µονάδας, έτσι ώστε να προχωρήσει στη συνέχεια στην 

διαπίστωση της ύπαρξης ή µη αποτελεσµατικής λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου επί 

των λειτουργιών τούτων. 

Οι πηγές αυτές µπορεί να είναι οι παρακάτω: 

1. Τα εγχειρίδια οργάνωσης και διαδικασιών, επάνδρωσης καθώς και 

περιγραφής αντίστοιχων καθηκόντων σε όλα τα επίπεδα και λειτουργίες της 

επιχείρησης. 
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2. Η επιµέρους οργάνωση του λογιστηρίου, όπως αυτή απεικονίζεται στα 

ιδιαίτερα οργανογράµµατα, καθώς και η περιγραφή των λειτουργιών σ’αυτό. 

3. Συνεντεύξεις και συζητήσεις µε στελέχη αλλά και συγκεκριµένα σηµαντικά 

κατά περίπτωση µέλη του προσωπικού της επιχείρησης, ανεξαρτήτου 

επιπέδου. 

4. Φάκελοι ελέγχου προηγούµενων χρήσεων 

5. Εξέταση του καταστατικού της επιχείρησης, καθώς και των πρακτικών 

γενικής συνελεύσεως, διοικητικού συµβουλίου, αλλά και της εν γένει 

αλληλογραφίας της µονάδας, αν χρειαστεί. 

6. Επιθεώρηση, παρατήρηση και εξοικείωση του ελεγκτή µε τις διαδικασίες 

και λειτουργίες, καθώς και τις εγκαταστάσεις και τα µέσα διεκπεραίωσης 

των ελεγχόµενων λειτουργιών και διαδικασιών. 

 

 

2.6.3 Μέθοδοι Μελέτης Εσωτερικού Ελέγχου 

 

 

1. ∆ιαγράµµατα ροής ( flowcharts) 

2. Ερωτηµατολόγιο 

3. Γραπτή περιγραφή 

4. Τεστ (δοκιµές) 

 

1. ∆ιαγράµµατα ροής ( flowcharts): Το διάγραµµα ροής µπορεί να απεικονίσει 

γραφικά ( χρήση συµβόλων, συνήθως) τα επί µέρους στάδια και διαδικασίες µιας 

λειτουργίας της επιχείρησης και µέσα από την παράσταση αυτή να εντοπιστούν 

σηµεία αδυναµίας στην άσκηση εσωτερικού ελαίου επί της συγκεκριµένης 

λειτουργίας. Η χρήση διαγραµµάτων ροής στην µελέτη των υποσυστηµάτων 

εσωτερικού ελέγχου είναι ευρέως διαδεδοµένη, γιατί παρέχει το πλεονέκτηµα της 

άµεσης και γρήγορης οπτικής άποψης της διαδικασίας υπό µελέτη, αφ’ ενός, και, αφ’ 

ετέρου, της ευκολότερης, σε σύγκριση µε την γραπτή, παρουσίασης της 

συγκεκριµένης διαδικασίας. Απαιτείτε βεβαίως η γνώση κάποιων κοινώς αποδεκτών 

και χρησιµοποιούµενων συµβόλων για την καλύτερη επικοινωνία, συνήθως 

δανειζόµενων από την µηχανογράφηση, των οποίων η χρήση δεν είναι, βεβαίως, 
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απαραίτητη ή υποχρεωτική. Υπάρχουν στο εµπόριο ειδικοί πλαστικοί χάρακες / 

οδηγοί, µε τη βοήθεια των οποίων είναι πολύ εύκολη και γρήγορη η χάραξη των 

συµβόλων αυτών. 

 

2. Ερωτηµατολόγιο: Το ερωτηµατολόγιο εσωτερικού ελέγχου συνιστά µια µέθοδο 

αναφορά µέσω ερωτήσεων σε όλες τις πτυχές του συγκεκριµένου συστήµατος και 

υποσυστήµατος συγκεκριµένης εσωτερικής λειτουργίας ή διαδικασίας, µε έµφαση και 

ευαισθησία σε στοιχεία τούτων που αφορούν και µπορούν να αποκαλύψουν την 

ύπαρξη και αποτελεσµατική λειτουργία εσωτερικού ελέγχου ή προβληµάτων. Μια 

απλούστερη µορφή ερωτηµατολογίου αναφέρεται στην ελεγκτική βιβλιογραφία και 

ως κατάλογος σηµείων (checklist). 

Το ερωτηµατολόγιο χρησιµοποιείτε ευρέως από τις µεγάλες ελεγκτικές 

εταιρείες διεθνώς, καθόσον τούτο συνιστά πρακτικό τρόπο προσέγγισης της µελέτης 

εσωτερικού ελέγχου, καθώς και εποπτείας της εν λόγω διαδικασίας σε ένα έλεγχο από 

τους υπευθύνους της ελεγκτικής οµάδας. Έχει βεβαίως και επικριθεί για την 

κατάχρηση που γίνεται και µε βασικό αλλά και σοβαρό επιχείρηµα ότι τούτο 

αντικαθιστά – ως µηχανιστική διαδικασία απαντήσεων στις ερωτήσεις “ναι” και “όχι” 

– πολλές φορές την κριτική σκέψη αυτού που µελετά το σύστηµα εσωτερικού 

ελέγχου. 

Η µορφή του ερωτηµατολογίου είναι τέτοια που οι αρνητικές απαντήσεις σε 

κρίσιµες ερωτήσεις σηµαίνουν προβλήµατα εσωτερικού ελέγχου στην ελεγχόµενη 

διαδικασία ή λειτουργία και παραπέµπουν σε ανάληψη µέτρων προς αντιµετώπιση 

της εντοπισθείς αδυναµίας από µέρους του ελεγκτή µε κατάλληλη διαµόρφωση (και 

πολλές φορές προσαρµογή του µόνιµου για την συγκεκριµένη επιχείρηση, 

τουλάχιστον) του προγράµµατος ελέγχου, αλλά και σε παράλληλη επισήµανση των εν 

λόγω αδυναµιών στο γράµµα των ελεγκτών προς την διοίκηση στο τέλος του 

ελέγχου. Εννοείται ότι τα ερωτηµατολόγια διαφέρουν ως προς το περιεχόµενο τους 

ανάλογα µε τον κλάδο στον οποίο ανήκει η επιχείρηση. 

 

3. Γραπτή περιγραφή: Η µέθοδος της γραπτής περιγραφής αποτελεί µια γραπτή 

παρουσίαση των φάσεων µιας λειτουργίας, καθώς και των ανθρώπων που 

υπεισέρχονται σε κάθε φάση µε τα αντίστοιχα καθήκοντα τους. Στη µέθοδο αυτή, 

επιπλέον της περιγραφής των επιµέρους φάσεων της λειτουργίας που περιγράφεται, ο 
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ορκωτός ελεγκτής θα πρέπει συγχρόνως να αποφανθεί και ως προς την ύπαρξη ή µη 

εκείνων των διαδικασιών οι οποίες συνιστούν µέσα εξάσκησης εσωτερικού ελέγχου 

και των οποίων η ύπαρξη, στη µέθοδο ερωτηµατολογίου, ερευνάται υπό µορφή 

σαφούς και συγκεκριµένης ερωτήσεως. Η ταυτόχρονη επισήµανση των αδυναµιών 

επιβάλλεται έτσι ώστε να µην ξεχαστούν από τον ελεγκτή οι σχετικές λεπτοµέρειες. 

Η γραπτή περιγραφή, ως µέθοδος µελέτης του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 

µιας λειτουργίας, έχει το πλεονέκτηµα ότι εξυπηρετεί καλύτερα τις περιπτώσεις 

µικρών επιχειρήσεων στις οποίες έχει δυνατότητα προσαρµογής, καθώς και το 

πλεονέκτηµα ότι καλύπτει περισσότερες λεπτοµέρειες της υπό µελέτη λειτουργίας. 

 

4. Τεστ: Αφού έχει, µε τον ένα ή µε τον άλλο από τους παρακάτω τρόπους, την 

εικόνα των διαφόρων λειτουργιών της µονάδας, πάντοτε µε έµφαση κατά την 

παρουσίαση τους στη διαφάνεια του εσωτερικού τους ελέγχου, ο εξωτερικός 

ελεγκτής θα πρέπει να επιβεβαιώσει πρώτα την λειτουργία τους κατά τον 

εµφανιζόµενο τρόπο και µετά να προχωρήσει στην αξιολόγηση του όποιου 

εσωτερικού τους ελέγχου. 

Η διαδικασία αυτή απαιτεί τη δοκιµή των περιγραφόµενων διαδικασιών. 

Τούτο µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους: 

α) Φυσική παρακολούθηση (όπου είναι δυνατόν) της περιγραφόµενης 

λειτουργίας από τον εξωτερικό, ορκωτό ελεγκτή. 

β) Αναδροµή όλων των παραστατικών µιας πράξης, που εκτελούνται στα 

πλαίσια της συγκεκριµένης λειτουργίας, µέσα από όλα τα στάδια της 

εκτέλεσης της. Η επιβεβαίωση της εκτέλεσης της λειτουργίας, όπως 

περιγράφεται µέσα από τον τρόπο της αναδροµής των παραστατικών, 

στηρίζεται στη λογική ότι τούτο θα αποδειχθεί αφού τα εν λόγω παραστατικά 

καλύπτουν και καταγράφουν, υποτίθεται, αυτή τη διαδροµή. 

 

 

2.7 Αξιολόγηση Εσωτερικού Ελέγχου 

 

 

Αφού ο εξωτερικός ελεγκτής τελειώσει την περιγραφή των διαφόρων λειτουργιών 

και διαδικασιών της µονάδας µε έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω τρόπους, 
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και µελετήσει και εξοικειωθεί µε τον τρόπο που λειτουργεί η επιχείρηση, ειδικά σε 

τοµείς και υποσυστήµατα που αφορούν άµεσα στην παραγωγή των λογιστικών 

πληροφοριών, θα πρέπει να αξιολογήσει την ύπαρξη και τον βαθµό καλής 

λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου. Τούτο, αποτελεί και τη δυσκολότερη φάση της 

όλης διαδικασίας. 

Είναι δυνατόν, όταν χρησιµοποιείτε ερωτηµατολόγιο, η αξιολόγηση να 

ολοκληρώνεται αυτόµατα µε την συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου, καθώς και µε 

τον προσδιορισµό των κατάλληλων µέτρων για την αντιµετώπιση των τυχών 

αδυναµιών που έχουν εντοπιστεί. Η αντιµετώπιση αυτή µπορεί να γίνει είτε µέσα από 

τις προβλεπόµενες διαδικασίες του χρησιµοποιούµενου προγράµµατος ελέγχου, είτε, 

στην περίπτωση που δεν έχει προβλεφθεί τέτοια, µε ξεχωριστεί ειδική διαδικασία. 

Στην περίπτωση που µια αδυναµία στο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου υπό µελέτη 

είναι ασήµαντη και εκτιµάται ότι δεν επηρεάζει την λογιστική πληροφόρηση, τούτο 

εξηγείται µε ανάλογο υπόµνηµα που αποτελεί µέρος του µόνιµου φακέλου του 

ελέγχου. 

Παράλληλα, διευκολύνεται και η επισήµανση των παρατηρηθεισών 

αδυναµιών στο γράµµα προς τη διοίκηση στο τέλος του ελέγχου αν, κατά την 

αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου κάθε λειτουργίας, σηµειώνεται µε τα γράµµατα 

Γ\∆, για παράδειγµα, όταν η εν λόγω αδυναµία θα πρέπει να συµπεριληφθεί στο 

γράµµα προς τη διοίκηση. Τούτες όλες µαζί θα συγκεντρωθούν σε ξεχωριστό φύλλο 

εργασίας µε τον ανάλογο τίτλο. Στην περίπτωση που ο εσωτερικός έλεγχος στις 

αντίστοιχες λειτουργίες κρίνεται πολύ ικανοποιητικός, είναι δυνατόν να τροποποιηθεί 

ανάλογα και να συντοµευθεί ακόµα το αρχικό πρόγραµµα ελέγχου.  

Στις περιπτώσεις που χρησιµοποιείτε η µέθοδος της γραπτής περιγραφής για 

την µελέτη του εσωτερικού ελέγχου στις αντίστοιχες λειτουργίες, καθώς και αυτή των 

διαγραµµάτων ροής ακόµη, η αξιολόγηση τούτου απαιτεί ουσιαστικότερη παρέµβαση 

και συνεπώς, και ικανότητα του ελεγκτή όχι µόνο για την εκτίµηση της αδυναµίας ή 

των αδυναµιών του εσωτερικού ελέγχου, αλλά και για την αντιµετώπιση τούτων µε 

τις κατάλληλες ελεγκτικές διαδικασίες. 

Στις περιπτώσεις αυτές ( της γραπτής περιγραφής και των διαγραµµάτων 

ροής) , θα πρέπει οπωσδήποτε να συνταχθεί ξεχωριστό φύλλο εργασίας, στο οποίο θα 

συγκεντρώνονται οι σηµαντικές, τουλάχιστον, αδυναµίες του κατά περίπτωση 

συστήµατος και θα πιστοποιείται σ’ αυτό η επίπτωση τους στον εσωτερικό έλεγχο, 
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καθώς και θα αναφέρονται τα µέτρα µε τα οποία θα αντιµετωπιστεί το πρόβληµα. Σε 

ξεχωριστό φύλλο εργασίας θα συγκεντρωθούν οι αδυναµίες εκείνες του συστήµατος 

οι οποίες θα συµπεριληφθούν στο γράµµα προς τη διοίκηση. 

Στην περίπτωση κακής λειτουργίας του όλου συστήµατος λογιστικού 

εσωτερικού ελέγχου, οι εναλλακτικές λύσεις που προσφέρονται στον ορκωτό ελεγκτή 

είναι είτε η επαναδιαπραγµάτευση και αναµόρφωση ( διεύρυνση ) του ελέγχου, είτε η 

διακοπή του ελέγχου και η έκφραση αδυναµίας πιστοποίησης περί της ορθής ή µη 

εµφάνισης των χρηµατοοικονοµικών µεγεθών στις υπό έλεγχο λογιστικές 

καταστάσεις. Τα διεθνή ελεγκτικά standards προβλέπουν και τέτοιου είδους έκθεση. 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.7  ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΑ 

 

ΣΗΜΕΙΑ 
Α∆ΥΝΑΜΙΩΝ 

 

ΠΙΘΑΝΟΙ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ 

(ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ) 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΛΟΓ/ΣΜΩΝ 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ 
ΚΑΛΥΤΕΡΕΥΣΕΙΣ 

 

∆ΙΕΥΘ/ΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

-Μη 
προαρίθµηση 
εντολών αγοράς 
(Ε.Α.) 

 

Κίνδυνος να 
ξεχαστεί κάποια 
Ε.Α. στην 
Υπηρεσία 
Αγορών 

------------- 
 

Προαρίθµηση των 
Ε.Α. και επαλήθευση 
της αριθµητικής τους 
συνέχειας από την 
Υπηρεσία Αγορών 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΑΓΟΡΩΝ 

 

- Μη 
προαρίθµηση 
των ∆ελτίων 
Παραγγελίας 
(∆.Π.). 
Έλλειψη 
υπογραφών 
υπευθύνων στα 
∆.Π. 

 

Κίνδυνος να 
παραγγελθεί το 
ίδιο 
είδος δυο φορές. 

 

Εκτεταµένος έλεγχος 
αποτίµησης 
αποθεµάτων & 
εξόδων αγορών. 
-Συγκριτικοί έλεγχοι. 

 

Προαρίθµηση ∆.Π. 
υπογραφή υπευθύνου 
και µόνον αυτού. 

 

 Κατάλογος 
προµηθευτών 
δεν 
ενηµερώνεται 
συστηµατικά 

- Κίνδυνος 
ύπαρξης 
υψηλοτέρων 
τιµών 
χωρίς αντίστοιχη 
πρόβλεψη 
ρευστότητας 

 

------------- 
 

- ∆ιαδικασία τακτικής 
ενηµέρωσης 
καταλόγου 
προµηθευτών. 

 

 - Μη αποστολή 
∆.Π. 
στην Υπηρεσία 
Αποθήκης 

 

- Κίνδυνος να 
παραληφθούν 
υλικά 
που δεν έχουν 
παραγγελθεί. 
- Ανικανότητα 
σχηµατισµού 

- Έλεγχος για την 
ανακρίβεια του 
υπολοίπου των 
αποθεµάτων και λογ. 
προµηθευτών. 
- Συγκριτικοί 
έλεγχοι. 

- Αποστολή ∆.Π. στην 
Υπηρεσία Αποθήκης. 
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∆ελτίου 
Παραγγελίας και 
∆ελτίου 
Παραλαβής 

 

 

 

 

2.8  Χαρακτηριστικά Ενός Αποτελεσµατικού Εσωτερικού Ελέγχου 

 

 

∆εν υπάρχει ένα τέλειο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου. Κάθε επιχείρηση είναι 

µοναδική και δεν είναι δυνατόν να δηµιουργηθεί ένα σύστηµα εσωτερικού ελέγχου 

που να είναι κατάλληλο για όλες τις συνθήκες και περιστάσεις. Τα ειδικά 

χαρακτηριστικά ελέγχου σε οποιοδήποτε σύστηµα εξαρτώνται από συγκεκριµένους 

παράγοντες, όπως είναι το µέγεθος, η φύση των εργασιών της επιχείρησης (έναντι 

εργασίας ή κεφαλαίου), η οργανωτική διάρθρωση και οι αντικειµενικοί στόχοι της 

επιχείρησης, για να διατυπώσουν ορισµένα γενικά χαρακτηριστικά τα οποία αν 

εφαρµοστούν θα βοηθήσουν την επιχείρηση να πετύχει τους βασικούς στόχους του 

εσωτερικού ελέγχου. 

Ένα ικανοποιητικό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου έχει τα εξής 

χαρακτηριστικά: 

1. Ένα καλά µελετηµένο οργανωτικό σχέδιο. 

2. Ένα ικανοποιητικό σύστηµα εξουσιοδότησης, αρµοδιοτήτων και ευθυνών. 

3. Λογιστική διάρθρωση. 

4. Σύγχρονη πολιτική προσωπικού. 

5. Κατάλληλο και αποτελεσµατικό προσωπικό εσωτερικού ελέγχου. 

6. Μια ικανή και δραστήρια επιτροπή ελέγχου. 

Ας δούµε όµως αναλυτικότερα τα έξι παραπάνω χαρακτηριστικά ή παράγοντες ενός 

αποτελεσµατικού συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. 

 

 

2.8.1 Το Οργανωτικό Σχέδιο 

 

 

Η φύση των εργασιών της επιχείρησης και το µέγεθος αυτής αποτελούν σηµαντικούς 
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παράγοντες του οργανωτικού σχήµατος από το οποίο περιβάλετε η επιχείρηση. 

Παράγοντες όµως όπως οι γραµµές παραγωγής, η γεωγραφική κατανοµή των 

εργοστασίων, η δοµή και λειτουργία των διαφόρων τµηµάτων, όπως οι θυγατρικές ή 

τα υποκαταστήµατα, λαµβάνονται σοβαρά υπόψη από τη διοίκηση στη µελέτη και 

καθιέρωση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Η διοίκηση ενδιαφέρεται για ένα 

σύστηµα το οποίο να είναι λειτουργικό και αποτελεσµατικό. Η αξιολόγηση των 

ελεγκτών του οργανωτικού σχήµατος επικεντρώνεται στο βαθµό στον οποίο το 

σύστηµα διευκολύνει την εκτέλεση των διαφόρων λειτουργιών του ελέγχου. Η 

αυτονοµία του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου και ο καθορισµός των αρµοδιοτήτων 

και των ευθυνών αυτού του είναι δύο βασικά στοιχεία ενός καλού οργανωτικού 

σχήµατος. 

Στο σχήµα αυτό πρέπει να υπάρχει σαφής καταµερισµός της εξουσίας, των 

υπευθυνοτήτων και των καθηκόντων µεταξύ των διαφόρων µελών του τµήµατος 

εσωτερικού ελέγχου. Ένα σωστά σχεδιασµένο οργανωτικό σχήµα θα πρέπει να 

εξασφαλίζει τη διεξαγωγή των συναλλαγών σύµφωνα µε τις στρατηγικές και πολιτική 

της επιχείρησης, ότι διευκολύνεται η αποτελεσµατικότητα των λειτουργιών, ότι 

προστατεύονται τα περιουσιακά στοιχεία και ότι προωθείται και εξασφαλίζεται η 

αξιοπιστία των λογιστικών στοιχείων. 

 

1. Η αυτονοµία του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου: Η οργανωτική ανεξαρτησία 

των υπηρεσιών του εσωτερικού ελέγχου αποτελεί προϋπόθεση για ένα σωστό 

οργανωτικό σχήµα της επιχείρησης. Οι αρµοδιότητες κάθε τµήµατος καθορίζονται 

επακριβώς και η λειτουργία τους υπόκεινται σε παρεµβάσεις από τα άλλα τµήµατα. Η 

αυτονοµία όµως κάθε τµήµατος δεν σηµαίνει ότι λειτουργεί µέσα στην επιχείρηση 

αποµονωµένο από τα άλλα τµήµατα. Ούτε ότι αυτό επιδιώκει σκοπούς διαφορετικούς 

από τους γενικούς σκοπούς και στόχους της επιχείρησης. Απαιτείτε συνεργασία και 

συντονισµός όλων των τµηµάτων της επιχείρησης για την επιτυχία κοινών στόχων 

της. Έτσι, κανένα τµήµα δεν είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την προστασία των 

περιουσιακών στοιχείων και τη δηµιουργία οικονοµικών πληροφοριών για 

οποιαδήποτε συγκεκριµένη συναλλαγή. Η συλλογική ευθύνη και επιδίωξη κοινών 

στόχων συµβάλλει στην αντικειµενικότητα των λογιστικών στοιχείων. 

Η αρχή του καταµερισµού της εξουσίας και των καθηκόντων βασίζεται στην 

ανάγκη του διαχωρισµού της λογιστικής λειτουργίας από τη διαφύλαξη των 
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περιουσιακών στοιχείων και την καθηµερινή λειτουργία κάθε τµήµατος. Ο τρόπος 

αυτός παρέχει ένα σύστηµα ελέγχων της ικανότητας και ακεραιότητας κάθε 

τµήµατος, γιατί δεν είναι δυνατόν σε κάθε τµήµα να ελέγχει τη συναλλαγή χωρίς τη 

δηµιουργία µιας βάσης για συνεργασία µεταξύ των τµηµάτων. 

Ας πάρουµε για παράδειγµα τα αποθέµατα και τις χωριστές αρµοδιότητες που 

αναγκαία καταµερίζονται σε περισσότερα άτοµα. Ο διευθυντής της αποθήκης έχει 

τον φυσικό έλεγχο και την ευθύνη των αποθεµάτων που βρίσκονται στην παραγωγική 

διαδικασία. Το λογιστήριο έχει τη ευθύνη της τήρησης του βιβλίου αποθήκης 

(καρτέλες) και της χρησιµοποίησης κάποιας µεθόδου ελέγχου των αποθεµάτων 

 ( ύψος αποθεµάτων, οικονοµική ποσότητα παραγγελίας, σηµείο παραγγελίας κ.λπ.).  

Επιπλέον, η λειτουργική ευθύνη των αποθεµάτων υπάγεται στο τεχνικό τµήµα της 

επιχείρησης. 

Κατά περιοδικά διαστήµατα γίνεται απογραφή των αποθεµάτων (φυσική 

καταµέτρηση) και συγκρίνονται οι µετρήσεις µε τα υπόλοιπα των βιβλίων. Αυτή η 

ικανότητα να συγκρίνουµε την απόδοση των τριών χωριστών λειτουργικά µονάδων 

είναι ένα στοιχείο του οργανωτικού σχήµατος που εξασφαλίζει την προστασία των 

περιουσιακών στοιχείων και καθορίζει την αξιοπιστία των λογιστικών δεδοµένων. 

Όταν όµως το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου στερείται αυτού του διαχωρισµού και 

καταµερισµού των εξουσιών και αρµοδιοτήτων σε περισσότερα µέρη, τότε ο 

ελεγκτής είναι απρόθυµος και δυσκολεύεται να στηριχθεί στο λογιστικό σύστηµα της 

εταιρείας και καταφεύγει σε άλλους τρόπους για να συλλέξει τα αποδεικτικά στοιχεία 

που χρειάζονται για τον έλεγχο που διενεργεί. 

Θα πρέπει να σηµειώσουµε τη µεγάλη σηµασία που έχει για τον ελεγκτή ο 

ρόλος του Οικονοµικού ∆ιευθυντή, του Προϊσταµένου Λογιστηρίου και του Ταµία. 

Γιατί οι ρόλοι και οι αρµοδιότητες του καθενός µπορεί να µην είναι επακριβώς 

καθορισµένοι και συχνά να υπάρχει σηµαντική επικάλυψη. Για την αποτελεσµατική 

λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισµός 

αρµοδιοτήτων και καθηκόντων και να µη συµπίπτει σε ένα τµήµα ή αρµοδιότητα της 

τήρησης των λογιστικών βιβλίων µε την επιµέλεια της διαφύλαξης των περιουσιακών 

στοιχείων και την κατά τακτά διαστήµατα σύγκριση αυτών για να διαπιστώνονται οι 

αποκλίσεις. 
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Ένα τυπικό οργανωτικό σχήµα των Οικονοµικών Υπηρεσιών µπορεί να είναι το εξής: 

 
 
 
 
 
ΤΑΤΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Οργανόγραµµα 2.8 ] Τυπικό οργανωτικό σχήµα οικονοµικών υπηρεσιών. 
 

 

2. Οργανωτική δοµή του τµήµατος: Η διοίκηση µελετά ένα σύστηµα εσωτερικού 

ελέγχου το οποίο βοηθά στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. ∆ύο από τους 

στόχους της διοίκησης είναι η διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων και η 

συγκέντρωση αξιόπιστων οικονοµικών στοιχείων µε τη βοήθεια ενός κατάλληλου 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Γι’ αυτό θα πρέπει οι αρµοδιότητες του τµήµατος 

εσωτερικού ελέγχου να καθοριστούν επακριβώς και να ενθαρρύνει η αυτονοµία και η 

ανεξαρτησία του τµήµατος µε ένα ευέλικτο οργανωτικό σχήµα. 

Μέσα στο κάθε τµήµα τα καθήκοντα, οι ευθύνες και η εξουσία κάθε ατόµου 

πρέπει να περιγράφουν επακριβώς και κανένα πρόσωπο να µη µπορεί να διαπράξει ή 

να συγκαλύψει ηθεληµένα ή αθέλητα λάθη. Για το λόγω αυτό σε κανέναν δε δίνεται η 

αρχική ευθύνη για τη επεξεργασία των λογιστικών στοιχείων και η ευθύνη για την 

αξιολόγηση της καταλληλότητας της διαδικασίας µε την χρησιµοποίηση στοιχείων 

ελέγχου που προέρχονται από µια ανεξάρτητη πηγή. Ο υπεύθυνος π.χ. του 

λογιστηρίου για τους πιστωτές έχει αρµοδιότητα για την ενηµέρωση του Αναλυτικού 

Καθολικού Πιστωτών, αλλά δεν είναι υπεύθυνος για την καταχώρηση εγγραφών στα 

Αναλυτικά και Συγκεντρωτικό Ηµερολόγιο και για την ενηµέρωση του Γενικού 

Καθολικού. Ούτε είναι υπεύθυνος για τη σύγκριση και συµφωνία των υπολοίπων του 

προσωρινού Ισοζυγίου Πιστωτών µε το υπόλοιπο του λογαριασµού των Πιστωτών 

στο Γενικό Καθολικό. Αν τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες αυτές ανατεθούν στο 

ίδιο άτοµο και δεν διαχωριστούν σωστά, τότε µπορεί να συµβούν λάθη και 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ 
 

ΤΑΜΕΙΟ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
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παραλείψεις τα οποία να µην µπορούν να ανακαλυφθούν. Η επάρκεια ενός 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου βασίζεται πάντα στην αρχή ότι δε µπορεί ορισµένες 

ασυµβίβαστες λειτουργίες να εκτελούνται από το ίδιο άτοµο. Η καταστρατήγηση 

αυτής της αρχής οδηγεί τον Ελεγκτή να επεκτείνει τη διαδικασία ελέγχου και να 

αναζητήσει περισσότερα στοιχεία και αποδεικτικά έγγραφα ώστε να πεισθεί ότι τα 

πράγµατα έχουν καλώς και δεν έχουν συµβεί παρατυπίες και άλλες ανωµαλίες. 

Βασικό εποµένως στοιχείο του εσωτερικού ελέγχου είναι να εξεταστεί ότι 

κανένα άτοµο ή καµία υπηρεσία δεν χειρίζεται όλες τις πλευρές µιας συναλλαγής από 

την αρχή µέχρι τέλος. Κάθε συναλλαγή θα πρέπει να γίνεται σε περισσότερα από ένα 

στάδια. Θα πρέπει να εξουσιοδοτείται, να εγκρίνεται, να εκτελείται και να 

καταγράφεται. Οι λογιστικοί έλεγχοι πρέπει να διευρυνθούν, αν το καθένα από αυτά 

τα στάδια δεν εκτελείται από σχετικά ανεξάρτητους υπαλλήλους ή υπηρεσίες. 

∆ηλαδή τελικά καµία υπηρεσία δεν είναι σε θέση να διεκπεραιώσει µια συναλλαγή 

που δεν έχει εξουσιοδοτηθεί, εξεταστεί, εγκριθεί και καταγραφεί από άλλες 

υπηρεσίες. 

 

Περιγραφές θέσεων εργασίας τµήµατος ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Πρωταρχική απαίτηση, όσον αφορά την οργάνωση της λειτουργίας εσωτερικού 

ελέγχου είναι ο σχεδιασµός της να ανταποκρίνεται στους συγκεκριµένους 

ελεγκτικούς στόχους της εταιρείας. Ο σηµαντικότερος παράγοντας που συµβάλει 

στην επίτευξη αυτού του στόχου είναι η στελέχωση του τµήµατος εσωτερικού 

ελέγχου µε καλά καταρτισµένο και έµπειρο επαγγελµατικό προσωπικό. 

 

Σήµερα, στο προσωπικό εσωτερικού ελέγχου περιλαµβάνονται συνήθως πολλές και 

διαφορετικές ειδικότητες. Η τελική σύνθεση του προσωπικού αυτού εξαρτάται από το 

είδος της επιχείρησης, τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται, τη µετοχική σύνθεση 

της εταιρείας κλπ. Παρακάτω περιγράφονται οι θέσεις εργασίας του τµήµατος 

εσωτερικού ελέγχου. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

∆ικαιοδοσία: 

Στον διευθυντή εσωτερικού ελέγχου εκχωρείται δικαιοδοσία για να διευθύνει ένα 

ευρύ, ολοκληρωµένο πρόγραµµα εσωτερικού ελέγχου στην εταιρία. Ο εσωτερικός 

έλεγχος εξετάζει και αξιολογεί την επάρκεια και την αποτελεσµατικότητα των 

συστηµάτων διοικητικού ελέγχου, τα οποία χρησιµοποιεί η εταιρία για να ελέγχει και 

να κατευθύνει τις διοικητικές δραστηριότητες προς την επίτευξη των 

προκαθορισµένων στόχων, σύµφωνα µε τις πολιτικές και τα σχέδια και προγράµµατα 

της εταιρίας. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ο διευθυντής εσωτερικού 

ελέγχου και οι εκπρόσωποί του έχουν πλήρη ελευθερία πρόσβασης σε όλα τα αρχεία 

και τα δεδοµένα που αφορούν τις τρέχουσες δραστηριότητες, τα περιουσιακά 

στοιχεία και το προσωπικό της εταιρίας. 

 

Ευθύνη: 

Ο διευθυντής εσωτερικού ελέγχου: 

1. Χαράσσει πολιτικές για το τµήµα εσωτερικού ελέγχου και διευθύνει τις τεχνικές 

και διοικητικές δραστηριότητές του. 

 

2. Καταρτίζει και εκτελεί ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα εσωτερικού ελέγχου για την 

αξιολόγηση των διοικητικών ελέγχων όλων των δραστηριοτήτων της εταιρίας. 

 

3. Εξετάζει την αποτελεσµατικότητα όλων των επιπέδων των διοικητικών υπηρεσιών, 

όσον αφορά τη διαχείριση των πόρων της εταιρίας και την πιστή εφαρµογή των 

καθιερωµένων πολιτικών και διαδικασιών. 

 

4. Υποβάλλει προτάσεις για τη βελτίωση των διοικητικών ελέγχων, µε στόχο τη 

διασφάλιση των πόρων της εταιρίας , την προώθηση της ανάπτυξης της και την 

τήρηση των νόµων και ρυθµίσεων του κράτους. 

 

5. Εξετάζει εάν οι διαδικασίες που εφαρµόζει η εταιρία είναι κατάλληλες για την 

επίτευξη των προκαθορισµένων στόχων της, και αξιολογεί τις πολιτικές και τα σχέδια 

που αφορούν της ελεγχόµενες δραστηριότητες και λειτουργίες. 
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6. Εγκρίνει την καταλληλότητα των ενεργειών που αναλαµβάνει η διοίκηση των 

επιχειρησιακών µονάδων για να διορθώσει τις ανεπιθύµητες καταστάσεις που 

εντοπίζονται, αναγνωρίζει τα κατάλληλα διορθωτικά µέτρα και συνεχίζει να εξετάζει, 

σε συνεργασία µε το κατάλληλο διοικητικό προσωπικό, τις ενέργειες που θεωρούνται 

ανεπαρκείς µέχρι να βρεθεί µια ικανοποιητική λύση. 

 

7. ∆ιενεργεί ειδικούς ελέγχους σύµφωνα µε τις οδηγίες της διοίκησης 

συµπεριλαµβανοµένης της ανασκόπησης και αξιολόγησης εργασιών που 

πραγµατοποιούνται από άτοµα εκτός εταιρίας. 

 

 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Σκοπός της θέσης: 

1. Να διευθύνει τις δραστηριότητες εσωτερικού ελέγχου ενός συγκεκριµένου τοµέα 

της εταιρίας. 

 

2. Να καταρτίζει ολοκληρωµένα και εύχρηστα προγράµµατα εσωτερικού ελέγχου 

συγκεκριµένων τοµέων της εταιρείας 

 

3. Να υλοποιεί αυτά τα προγράµµατα σύµφωνα µε τα αποδεκτά ελεγκτικά πρότυπα 

και τα προκαθορισµένα χρονοδιαγράµµατα. 

 

4. Να διατηρεί καλές εργασιακές σχέσεις τόσο µε την ανώτερη διοίκηση όσο και µε 

τις διοικήσεις των τµηµάτων της επιχείρησης. 

 

∆ικαιοδοσία και ευθύνη: 

Ο προϊστάµενος εσωτερικού ελέγχου, ακολουθώντας τις γενικές κατευθυντήριες 

γραµµές που χαράσσει ο διευθυντής εσωτερικού ελέγχου: 

1. Καταρτίζει ένα ολοκληρωµένο, µακροπρόθεσµο πρόγραµµα εσωτερικού ελέγχου 

για τον συγκεκριµένο τοµέα που αναλαµβάνει να ελέγξει. 
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2. Εντοπίζει τις συγκεκριµένες δραστηριότητες που πρέπει να ελεγχθούν, αξιολογεί 

τη σηµασία τους, εκτιµά το βαθµό του κινδύνου που µπορεί να συνεπάγεται η 

πληµµελής άσκηση κάθε δραστηριότητας για το κόστος, την τήρηση των 

χρονοδιαγραµµάτων και την ποιότητα. 

 

3. Καθορίζει τη δοµή του τµήµατος 

 

4. Επιλέγει και διατηρεί ελεγκτικό προσωπικό κατάλληλο για τη διενέργεια των 

εσωτερικών ελέγχων. 

 

5. Καθορίζει τον τοµέα ευθύνης κάθε ελεγκτή, θέτει στη διάθεσή του το απαραίτητο 

προσωπικό και καταρτίζει προϋπολογισµό για τους απαιτούµενους οικονοµικούς 

πόρους. 

 

6. Αναπτύσσει ένα σύστηµα ελέγχου του κόστους και της τήρησης του 

χρονοδιαγράµµατος για τα έργα εσωτερικού ελέγχου. 

 

7. Καθιερώνει πρότυπα απόδοσης και τα χρησιµοποιεί στην αξιολόγησή της. 

 

8. ∆ιαβιβάζει στη διοίκηση του ελεγχόµενου φορέα αναφορές για τις δραστηριότητες 

που καλύπτει ο έλεγχος και για τα αποτελέσµατά του. Ερµηνεύει αυτά τα 

αποτελέσµατα για να βελτιώνει το πρόγραµµα του ελέγχου και την επιλογή των 

ελεγχόµενων σηµείων. 

 

9. Καθορίζει στόχους που αποβλέπουν στην αύξηση της αποτελεσµατικότητας του 

τµήµατός του και επιδιώκει την επίτευξή τους. 

 

ΕΛΕΓΚΤΗΣ 

 

Σκοπός της θέσης: 

1. Να ελέγχει τις οργανωτικές και λειτουργικές δραστηριότητες που του ανατίθενται. 
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2. Να αξιολογεί την καταλληλότητα και την αποτελεσµατικότητα των διοικητικών 

ελέγχων αυτών των δραστηριοτήτων. 

 

3. Να ελέγχει εάν οι οργανωτικές µονάδες της εταιρείας εκτελούν τις δραστηριότητες 

σχεδιασµού, λογιστικής, παρακολούθησης και ελέγχου σύµφωνα µε τις οδηγίες της 

διοίκησης και τις ισχύουσες πολιτικές και διαδικασίες καθώς και µε τρόπο συνεπή 

τόσο προς τους στόχους της επιχείρησης όσο και προς τα υψηλά πρότυπα διοικητικής 

πρακτικής. 

 

4. Να σχεδιάζει και να εκτελεί ελέγχους σύµφωνα µε αποδεκτά πρότυπα. 

 

5. Να αναφέρει να ευρήµατα των ελέγχων και να κάνει εισηγήσεις για τη διόρθωση 

των ανεπιθύµητων καταστάσεων, τη βελτίωση της λειτουργίας και τη µείωση του 

κόστους. 

 

6. Να διενεργεί ειδικούς ελέγχους σύµφωνα µε τις οδηγίες της διοίκησης. 

 

7. Να διευθύνει τις δραστηριότητες των βοηθών. 

 

 

∆ικαιοδοσία και ευθύνη: 

Ο ελεγκτής µε τη βοήθεια και την καθοδήγηση του προϊσταµένου εσωτερικού 

ελέγχου: 

1. Εξετάζει τις λειτουργίες και τις δραστηριότητες του ελεγχόµενου τοµέα για να 

προσδιορίσει τη φύση των λειτουργιών και να αξιολογήσει την επάρκεια των 

συστηµάτων ελέγχου. 

 

2. Καθορίζει την κατεύθυνση και την ένταση της ελεγκτικής προσπάθειας. 

 

3. Καθορίζει τις λεπτοµέρειες της εφαρµογής και την έκταση του ελέγχου και 

καταρτίζει το σχετικό πρόγραµµα. 
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4. Καθορίζει τις ελεγκτικές διαδικασίες που θα εφαρµοστούν, συµπεριλαµβανοµένων 

της στατιστικής δειγµατοληψίας και της ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδοµένων. 

 

5. Εντοπίζει τα βασικά σηµεία ελέγχου του συστήµατος. 

 

6. Αξιολογεί την αποτελεσµατικότητα ενός συστήµατος, αξιοποιώντας τις γνώσεις 

του για τα επιχειρησιακά συστήµατα (οικονοµικά, παραγωγή, σχεδιασµός, 

προµήθειες κλπ) και τις τεχνικές ελέγχου. 

 

7. ∆ιενεργεί τον έλεγχο µε επαγγελµατικό τρόπο και σύµφωνα µε το ισχύον 

πρόγραµµα ελέγχου. 

 

8. Συγκεντρώνει, αναλύει και αξιολογεί δεδοµένα για να δηµιουργήσει µία 

εµπεριστατωµένη και αντικειµενική γνώµη για την επάρκεια και την 

αποτελεσµατικότητα του συστήµατος και για την απόδοση των ελεγχόµενων 

δραστηριοτήτων. 

 

9. ∆ιευθύνει, συµβουλεύει και καθοδηγεί τους βοηθούς µε τους οποίους συνεργάζεται 

στο πλαίσιο του ελέγχου. Εξετάζει την επάρκεια και την ακρίβεια της εργασίας τους. 

 

10. Ενηµερώνει γραπτώς και προφορικώς τη διοίκηση τόσο κατά τη διάρκεια, όσο 

και µετά την ολοκλήρωση του ελέγχου. 

 

11. Συντάσσει επίσηµες γραπτές αναφορές, για την επάρκεια και την 

αποτελεσµατικότητα του συστήµατος και την αποδοτικότητα των δραστηριοτήτων. 

 

12. Αξιολογεί την καταλληλότητα των διορθωτικών µέτρων. 

 

ΒΟΗΘΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗ 

Σκοπός της θέσης: 

1. Να ελέγχει ή να βοηθά τον έλεγχο των οργανωτικών και λειτουργικών 

δραστηριοτήτων που του ανατίθενται. 
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2. Να αξιολογεί την επάρκεια και την αποτελεσµατικότητα των διοικητικών ελέγχων 

αυτών των δραστηριοτήτων. 

 

3. Να ελέγχει εάν οι οργανωτικές µονάδες της εταιρείας εκτελούν τις δραστηριότητες 

σχεδιασµού, λογιστικής, παρακολούθησης και ελέγχου σύµφωνα µε τις οδηγίες της 

διοίκησης και τις ισχύουσες πολιτικές και διαδικασίες καθώς και µε τρόπο συνεπή 

τόσο µε τους στόχους της εταιρείας, όσο και µε τα υψηλά πρότυπα διοικητικής 

πρακτικής. 

 

4. Να σχεδιάζει και να διενεργεί ολοκληρωµένους ελέγχους στο πλαίσιο µικρών 

ελεγκτικών έργων, σύµφωνα µε τα αποδεκτά πρότυπα ελέγχου. 

 

5. Να αναφέρει τα ευρήµατα των ελέγχων και να κάνει εισηγήσεις για τη διόρθωση 

των ανεπιθύµητων καταστάσεων, τη βελτίωση της λειτουργίας και τη µείωση του 

κόστους. 

 

6. Να διενεργεί ή να βοηθά στη διενέργεια ειδικών ελέγχων, σύµφωνα µε τις οδηγίες 

της διοίκησης. 

 

7. Να διευθύνει τις δραστηριότητες των βοηθών του, εάν έχει. 

 

∆ικαιοδοσία και ευθύνη: 

Ο βοηθός ελεγκτή, µε τη βοήθεια και την καθοδήγηση του προϊσταµένου ή ενός 

ελεγκτή: 

 

1.Εξετάζει τις λειτουργίες και τις δραστηριότητες των ελεγχόµενων τοµέων για να 

προσδιορίσει τη φύση των λειτουργιών και να αξιολογήσει την επάρκεια των 

συστηµάτων ελέγχου. 

 

2. Καθορίζει ή βοηθά στον καθορισµό της κατεύθυνσης και της έντασης της 

ελεγκτικής προσπάθειας. 
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3. Καθορίζει ή βοηθά στον καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής και της έκτασης 

του ελέγχου και καταρτίζει ή βοηθά στην κατάρτιση του σχετικού προγράµµατος. 

 

4. Καθορίζει ή βοηθά στον καθορισµό της ελεγκτικής διαδικασίας που θα 

εφαρµοστεί. 

 

5. Καθορίζει τα βασικά σηµεία ελέγχου του συστήµατος. 

 

6. ∆ιενεργεί τον έλεγχο µε επαγγελµατικό τρόπο και σύµφωνα µε το εγκεκριµένο 

πρόγραµµα ελέγχου. 

 

7. Συγκεντρώνει, αναλύει και αξιολογεί δεδοµένα για να σχηµατίσει µία 

εµπεριστατωµένη και αντικειµενική γνώµη για την επάρκεια και την 

αποτελεσµατικότητα του συστήµατος και για την αποδοτικότητα των ελεγχόµενων 

δραστηριοτήτων. 

 

8. Ενηµερώνει ή βοηθά στην ενηµέρωση της διοίκησης, µε γραπτό και προφορικό 

τρόπο, τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και µετά την ολοκλήρωση του ελέγχου. Συζητά 

για τη βελτίωση της λειτουργίας και τη µείωση του κόστους. 

 

9. Όταν του ζητηθεί, συντάσσει επίσηµες γραπτές αναφορές για την επάρκεια και την 

αποτελεσµατικότητα του συστήµατος και για την αποδοτικότητα των 

δραστηριοτήτων. 

 

10. Αξιολογεί ή βοηθά στην αξιολόγηση της καταλληλότητας των διορθωτικών 

µέτρων. 

 

 

2.8.2  Σύστηµα Εξουσιοδότησης, Αρµοδιοτήτων και Ευθυνών 

 

 

Μια σύγχρονη επιχείρηση, µε τα σύνθετα και πολύπλοκα προβλήµατα που 

παρουσιάζει, είναι αδύνατο να διοικηθεί από ένα άτοµο. Θα πρέπει να υπάρχει 
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κάποιο σχήµα εκχώρησης αρµοδιοτήτων, εξουσίας και ευθυνών, ώστε ορισµένα 

άτοµα να έχουν τη δύναµη και εξουσία να εγκρίνουν την εκτέλεση των διαφόρων 

συναλλαγών. Η  πηγή της εξουσίας στην επιχείρηση βρίσκετε στους µετόχους, οι 

οποίοι, στη συνέχεια, την εκχωρούν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, για ορισµένο χρονικό 

διάστηµα. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκχωρεί αρµοδιότητες στον Πρόεδρο, τον 

∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, τον Γενικό ∆ιευθυντή, ή άλλους αξιωµατούχους και 

διευθυντικά στελέχη της επιχείρησης. Όσο χαµηλότερα φτάνει αυτή η εκχώρηση των 

αρµοδιοτήτων, τόσο αποτελεσµατικότερα µπορεί να λειτουργήσει η επιχείρηση. 

Η υπευθυνότητα είναι πάντοτε συνδεµένη µε τη δύναµη και την εξουσία, και 

δεν είναι δυνατόν να υπάρχει η µια χωρίς την άλλη. Αν ένα άτοµο έχει την εξουσία να 

εγκρίνει και να εκτελεί συναλλαγές, θα πρέπει οι δραστηριότητες και ενέργειες του 

να καταχωρούνται σε κάποιο λογιστικό σύστηµα και να µπορούν αργότερα να 

εκλεχθούν. 

Ένα καλό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου κάνει τα άτοµα υπεύθυνα για τις 

ενέργειές τους. Σε µια επιχείρηση π.χ. µπορεί να καθιερωθεί ένα σύστηµα ταµείου 

µικροπωλητών (κάτω από ορισµένο ποσό), που εξοφλεί τα διάφορα µικροέξοδα που 

πρέπει να πληρωθούν αµέσως, καθώς και τις αγορές «επί αντικαταβολή». Ο ταµίας 

είναι υπεύθυνος για τη διαφύλαξη των µετρητών (µικρό ταµείο), των εγγράφων 

δικαιολογητικών και των καταχωρήσεων, και αποδίδει λογαριασµό στο κεντρικό ή 

γενικό ταµία, κάθε φορά που ζητά νέα ποσά µετρητών. Μπορεί όµως να γίνονται και 

έκτακτοι έλεγχοι και καταµέτρηση µετρητών από κάποιο υπεύθυνο από τις 

οικονοµικές υπηρεσίες. Ένα τέτοιο σύστηµα διασφαλίζει επαρκώς την υπευθυνότητα 

του ταµία. 

Συνήθως η εκτέλεση µιας συναλλαγής, σαν απόρροια της εξουσίας που 

δίνεται σ’ ένα άτοµο, έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία κα έκδοση ενός 

παραστατικού εγγράφου, το οποίο αποτελεί τη βάση για την υπευθυνότητα και τον 

έλεγχο της αρµοδιότητας της εκτέλεσης της συναλλαγής. Είναι γνωστό ότι δεν είναι 

δυνατόν να γίνουν καταχωρήσεις και εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης χωρίς 

δικαιολογητικά έγγραφα, εσωτερικά ή εξωτερικά (η αρχή του δικαιολογητικού της 

Λογιστικής). 

Η εγκαθίδρυση ενός συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, µε τα κύρια 

χαρακτηριστικά της εξουσιοδότησης εξουσίας, αρµοδιοτήτων και υπευθυνότητας, 



52 

 

περικλείει τους εξής τέσσερεις παράγοντες. Το σύστηµα πρέπει να είναι ικανό να 

εξασφαλίσει ότι οι συναλλαγές: 

1. Έχουν εκτελεστεί κατάλληλα. 

2. Έχουν καταχωρηθεί κατάλληλα. 

3. Υπάρχει περιορισµένη πρόσβαση στα περιουσιακά στοιχεία της 

επιχείρησης και  

4. Υπάρχει περιοδική σύγκριση των συναλλαγών και των υπολοίπων των 

βιβλίων µε την ύπαρξη των πραγµατικών περιουσιακών στοιχείων της 

επιχείρησης. 

 

Για τους παράγοντες αυτούς, ειδικότερα, έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής: 

 

1. Η εκτέλεση των συναλλαγών: Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου λειτουργεί σαν 

διευθυντικό εργαλείο, για να καθοριστεί αν η συναλλαγή έχει εκτελεστεί από 

κατάλληλα εξουσιοδοτηµένα άτοµα και ότι η εξουσιοδότηση έγινε σύµφωνα µε την 

πολιτική της επιχείρησης. Ακόµη, ότι τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόµενες διαδικασίες 

για τις διάφορες εγκρίσεις που απαιτούνται και εκδόθηκαν τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά έγγραφα. Π.χ. η έγκριση για την εκροή µετρητών για την αγορά 

αποθεµάτων είναι αποτέλεσµα πολλών σταδίων εξουσιοδότησης, η οποία εξετάζεται 

για την πληρότητα και αυθεντικότητα σε κάθε διαδοχικό στάδιο εκτέλεσης της 

συναλλαγής αυτής. Πριν εγκριθεί η πληρωµή, ο υπεύθυνος των λογαριασµών των 

πιστωτών εξετάζει την εντολή αγοράς, η οποία υπογράφεται από τον αρµόδιο 

αποθηκάριο, και το τιµολόγιο του προµηθευτή. Μετά την εξέταση και έγκριση των 

τριών αυτών εγγραφών της συναλλαγής και των σχετικών υπογραφών και θεωρήσεων 

αυτών, δηµιουργείται η υποχρέωση πληρωµής για την επιχείρηση. Η διαδικασία 

εξουσιοδότησης και εκτέλεσης της συναλλαγής αποτελεί µέρος του εσωτερικού 

ελέγχου και ενδιαφέρει τον ανεξάρτητο ελεγκτή. 

 

2. Η καταχώρηση των συναλλαγών: Η εκτέλεση της συναλλαγής ακολουθείται από 

την καταχώρηση αυτής στα βιβλία από τα αρµόδια άτοµα. Το σύστηµα εσωτερικού 

ελέγχου προβλέπει την καταχώρηση του κατάλληλου ποσού στην ηµεροµηνία 

εκτέλεσης της συναλλαγής, σύµφωνα µε τις παραδεκτές αρχές της Λογιστικής. Η 
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µέθοδος καταχώρησης εξαρτάται από τη φύση της συναλλαγής. Η χρησιµοποίηση 

π.χ. αριθµηµένων τιµολογίων πωλήσεων βοηθάει στον έλεγχο του αναλυτικού 

Ηµερολογίου Πωλήσεων, για να διαπιστωθεί αν όλα τα τιµολόγια έχουν καταχωρηθεί 

στο Ηµερολόγιο. 

 

3.Πρόσβαση στα περιουσιακά στοιχεία: Η δυνατότητα πρόσβασης στα διάφορα 

περιουσιακά στοιχεία εξαρτάται από τη φύση των περιουσιακών στοιχείων και τα 

χαρακτηριστικά λειτουργίας της επιχείρησης. Το σύστηµα του εσωτερικού ελέγχου 

πρέπει να διευκολύνει και να µην εµποδίζει την κανονική λειτουργία της επιχείρησης. 

Η χρησιµοποίηση δε των περιουσιακών στοιχείων πρέπει να γίνεται µόνο κατόπιν 

εγκρίσεων και αφού εκδοθούν τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά έγγραφα. Π.χ. δεν 

είναι δυνατόν να έχουν όλα τα άτοµα πρόσβαση στις αποθήκες της επιχείρησης, ούτε 

να αποστέλλονται πρώτες ύλες στο τµήµα παραγωγής χωρίς τις απαραίτητες εντολές 

και δελτία αποστολής. 

 

4. Σύγκριση των υπολοίπων των βιβλίων µε την απογραφή. Ένα σύστηµα 

περιοδικής απογραφής και σύγκρισης µε τα υπόλοιπα των συναλλαγών που 

καταχωρήθηκαν στα βιβλία θα δείξει αν αυτά συµφωνούν ή να υπάρχουν λάθη, ή να 

διαπιστωθούν απώλειες ή παράνοµες αφαιρέσεις των περιουσιακών στοιχείων. Η 

απογραφή και σύγκριση εξαρτάται από τη φύση και τον κίνδυνο κάθε περιουσιακού 

στοιχείου. Ο έλεγχος π.χ. των µηχανηµάτων µπορεί να γίνεται κάθε ένα ή δύο χρόνια, 

ενώ ο έλεγχος ορισµένων αποθεµάτων πρέπει να γίνεται µερικές φορές µέσα στο 

χρόνο. Ο έλεγχος των χρεογράφων ή γραµµατίων εισπρακτέων πρέπει να γίνεται 

ακόµη πιο συχνά, γιατί ο κίνδυνος κλοπής ή απώλειας είναι ακόµη µεγαλύτερος. 

 

 

2.8.3 Λογιστική ∆ιάρθρωση 

 

 

Η επιτυχία του εσωτερικού ελέγχου, µε τον καταµερισµό των καθηκόντων, 

προϋποθέτει ένα λογιστικό σύστηµα, το οποίο πρέπει να είναι σε θέση να µετράει τη 

λειτουργικότητα και αποτελεσµατικότητα των επιµέρους οργανωτικών µονάδων. Ένα 

τέτοιο σύστηµα πρέπει να αποτελείται από: 
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1. Ένα διάγραµµα λογαριασµών. 

2. Ένα εγχειρίδιο λογιστικών στόχων και διαδικασιών. 

3. Περιγραφή θέσεων. 

4. Πρωτοβάθµιους λογαριασµούς ελέγχου. 

5. Αριθµηµένα εσωτερικά έγγραφα. 

6. Έλεγχο των εισερχοµένων στοιχείων και τις διαδικασίες επεξεργασίας 

αυτών. 

Ειδικότερα, για τα παραπάνω στοιχεία, έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής: 

 

1. Το διάγραµµα των λογαριασµών: Το διάγραµµα αυτό περιλαµβάνει όλους τους 

λογαριασµούς που χρησιµοποιούνται µε τους τίτλους τους, τους κωδικούς αριθµούς 

που αντιστοιχούν στο καθένα, ανάλογα µε την οµάδα στην οποία ανήκουν, και το 

περιεχόµενο των λογαριασµών. Για κάθε λογαριασµό πρέπει να δίνεται ένας 

σύντοµος ορισµός αυτού και να περιγράφεται λεπτοµερώς το περιεχόµενο του κάθε 

λογαριασµού, ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν εύκολα οι λογαριασµοί, αλλά 

και να ενηµερωθούν όσοι ασχοληθούν µε την ανάλυση και τον έλεγχο των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Το διάγραµµα των λογαριασµών είναι αναγκαίο 

για τη σωστή διενέργεια του εσωτερικού ελέγχου, γιατί µόνο αν το περιεχόµενο κάθε 

λογαριασµού είναι επακριβώς καθορισµένο, είναι δυνατόν να διασφαλιστούν τα 

διάφορα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία θα εµφανίζονται σωστά στα υπόλοιπα των 

συγκεκριµένων λογαριασµών και δεν θα βρίσκονται διασπαρµένα σε πληθώρα άλλων 

ανοµοιογενών λογαριασµών. Λογαριασµοί όπως « ∆ιάφορα Έξοδα ∆ιοίκησης», 

«Προσωρινοί Λογαριασµοί», «∆ιάφοροι Λογαριασµοί», κ.λπ., που συνήθως 

εµφανίζουν σηµαντικά ποσά, παραπλανούν τον αναγνώστη των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων και εµφανίζουν λανθασµένη εικόνα των περιουσιακών στοιχείων της 

επιχείρησης. 

Κάθε λογαριασµός αποτελεί και ένα κέντρο ευθύνης για κάποιο άτοµο το 

οποίο είναι υπεύθυνο για το συγκεκριµένο περιουσιακό στοιχείο. Ο αριθµός των 

λογαριασµών που θα περιλαµβάνεται στο διάγραµµα εξαρτάτε από τη φύση και την 

έκταση των εργασιών της επιχείρησης. 
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2. Εγχειρίδιο λογιστικών στόχων και διαδικασιών: Για τις µικρές επιχειρήσεις, το 

διάγραµµα των λογαριασµών είναι αρκετό για να περιγράψει τη φύση και το 

περιεχόµενο των λογαριασµών. Για µεγάλες όµως επιχειρήσεις απαιτείτε µια 

περισσότερο λεπτοµερής περιγραφή των διαδικασιών, µεθόδων και λογιστικών 

τεχνικών, που πρέπει να ακολουθηθούν στην καταγραφή, ταξινόµηση, επεξεργασία, 

ανάλυση και παρουσίαση των λογιστικών δεδοµένων µιας επιχείρησης. Η 

οµοιόµορφη παρουσίαση οµοειδών συναλλαγών είναι ουσιώδης για την τήρηση 

αξιόπιστων λογιστικών βιβλίων και στοιχείων και την ετοιµασία ειλικρινών 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, πράγµα που επιτυγχάνεται µόνο αν οι 

διαδικασίες και τα λογιστικά πρότυπα είναι γνωστά σ’ όλους τους υπαλλήλους. 

 

3. Περιγραφή θέσεων: Κάθε θέση στην επιχείρηση πρέπει να συνοδεύεται από μια 

περιγραφή εργασίας, η οποία να δίνει τις λεπτομέρειες και το ρόλο της θέσης στην 

επιχείρηση. Κάθε περιγραφή περιλαμβάνει μια λίστα από καθήκοντα και 

αρμοδιότητες, καθώς και πλήρη έκθεση της εξουσίας που συνδέεται με τη θέση. 

Αυτή η γραπτή περιγραφή των καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών επίσημα 

αναγνωρίζει το διαχωρισμό αρμοδιοτήτων σε περισσότερα άτομα και καθορίζει το 

βαθμό της εξουσίας και υπευθυνότητας για κάθε άτομο στην επιχείρηση. Με τον 

τρόπο αυτό ελαχιστοποιούνται οι αμφιβολίες για το ποιος είναι υπεύθυνος για μια 

συγκεκριμένη εργασία, ποιος πρέπει να εγκρίνει ορισμένες συναλλαγές και ποιος 

πρέπει να δώσει εντολή πληρωμής ορισμένων ποσών 

 

4. Πρωτοβάθµιοι λογαριασµοί ελέγχου: Οι πρωτοβάθµιοι λογαριασµοί ελέγχου 

είναι λογαριασµοί του Γενικού Καθολικού, όπως οι χρεώστες, οι πιστωτές, τα 

εµπορεύµατα, τα οποία απαιτούν την τήρηση αναλυτικών καθολικών για την 

παρακολούθηση των υπολοίπων των αναλυτικών αυτών λογαριασµών. Στο τέλος της 

περιόδου (π.χ. µήνα), συντάσσονται τα προσωρινά ισοζύγια του Γενικού Καθολικού, 

όπως και τα ισοζύγια των αναλυτικών καθολικών, και γίνεται σύγκριση για τη 

συµφωνία των υπολοίπων των λογαριασµών του αναλυτικού καθολικού µε τα 

υπόλοιπα του λογαριασµού του Γενικού Καθολικού. Σε περίπτωση ασυµφωνίας, 

αναζητούνται τα λάθη και καταλογίζονται ευθύνες, γιατί οι δύο λειτουργίες 

εκτελούνται από διαφορετικά άτοµα ώστε να διευκολύνεται ο εσωτερικός έλεγχος και 

ο εντοπισµός ευθυνών. Άλλος υπάλληλος ενηµερώνει το Γενικό Καθολικό και άλλος 
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υπάλληλος ενηµερώνει τις καρτέλες των πελατών (πιστωτών ή της αποθήκης). Έτσι 

διαχωρίζονται οι ευθύνες και αποφεύγονται λάθη ή παραλήψεις. 

 

5.Αριθµηµένα εσωτερικά έγγραφα: Μόνο δικαιολογητικά από κατάλληλα 

εξουσιοδοτηµένα άτοµα µπορούν να γίνουν δεκτά και να χρησιµοποιηθούν για 

καταχωρήσεις στο λογιστικό σύστηµα, διευκολύνοντας έτσι και το εσωτερικό έλεγχο. 

Τα εσωτερικά αυτά έγγραφα πρέπει να είναι αριθµηµένα κατά αύξοντα αριθµό, 

θεωρηµένα και να ελέγχονται περιοδικά. Αυτό επιβάλλεται και από τον Κώδικα 

Φορολογικών Στοιχείων. Έτσι π.χ. για την πώληση εµπορευµάτων διευκολύνεται ο 

έλεγχος αν τα τιµολόγια είναι αριθµηµένα και έχουν τις προβλεπόµενες εγκρίσεις. Το 

ίδιο για τα δελτία αποστολής εµπορευµάτων, τις εντολές αγορών, την έκδοση 

φορτωτικών, την έκδοση επιταγών, κ.λπ. Τα προαριθµηµένα αυτά παραστατικά 

έγγραφα πρέπει να φυλάγονται επαρκώς κα να διενεργείται και αριθµητικός έλεγχος, 

κατά τακτά χρονικά διαστήµατα. 

 

6. Αριθµηµένα εξωτερικά έγγραφα: Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου πρέπει να 

είναι τέτοιο, ώστε να υπάρχει άµεσος έλεγχος των στοιχείων µόλις εκτελεστεί η 

συναλλαγή. Έτσι, όταν τα έγγραφα λαµβάνονται, ταξινοµούνται κατάλληλα και 

παίρνουν κάποιο αύξοντα αριθµό, για µελλοντική αναφορά και ανεύρεση αυτών. Στη 

συνέχεια, προστίθενται τα διάφορα ποσά κατά συγκεκριµένες χρονικές περιόδους και 

µεταφέρονται σε συγκεντρωτικές καταστάσεις και καταχωρήσεις, για παραπέρα 

χρήση και επεξεργασία. Πολλές επιχειρήσεις και υπηρεσίες ή τµήµατα αυτών, για την 

διευκόλυνση εσωτερικού ελέγχου, χρησιµοποιούν αριθµούς πρωτοκόλλου 

εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων, ώστε να αποφευχθούν λάθη και απώλειες 

εγγράφων, που είναι απαραίτητα για τη σωστή εµφάνιση των λογιστικών 

καταχωρήσεων και της περιουσιακής θέσης της επιχείρησης. 

 

 

2.8.4  Σύγχρονη Πολιτική Προσωπικού 

 

 

Η επιτυχία οποιουδήποτε συστήµατος εσωτερικού ελέγχου εξαρτάται από την 

ικανότητα των ανθρώπων που θα το εφαρµόσουν. Γι’ αυτό το λόγω, υιοθετούνται 
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µοντέρνες πολιτικές προσωπικού και διαδικασίες προσλήψεων, εκπαίδευσης και 

επιβλέψεις, ώστε µόνο ικανά και τίµια άτοµα να αποτελούν το προσωπικό του 

εσωτερικού ελέγχου. Θα αναφερθούµε ειδικότερα στα θέµατα επιλογής και 

πρόσληψης προσωπικού, στα θέµατα επιµόρφωσης, καθώς και στα θέµατα επίβλεψης 

αυτού. 

 

1. Επιλογή και πρόσληψη προσωπικού: Η στελέχωση των υπηρεσιών εσωτερικού 

ελέγχου από τα κατάλληλα πρόσωπα αποτελεί προϋπόθεση της επιτυχίας των στόχων 

αυτών. Γι’ αυτό η διαδικασία επιλογής είναι πολύπλοκη και συνήθως περιλαµβάνει 

προσωπική συνέντευξη, εξέταση της προϋπηρεσίας, πολλές φορές διενέργεια 

εξετάσεων για να διαπιστωθεί η επαγγελµατική γνώση και ικανότητα κ.λ.π.  

Η ασφάλεια έναντι καταχρήσεων είναι ένα σπουδαίο τµήµα της διαδικασίας 

πρόσληψης. Συνήθως καλείται ο υπάλληλος να προσκοµίσει εγγυητικές επιστολές, οι 

οποίες εγγυώνται για την τιµιότητα και την ειλικρίνεια του υπαλλήλου ή να 

καταλάβει σαν εγγύηση ορισµένο ποσό, σε κάποιο δεσµευτικό λογαριασµό, σε µια 

τράπεζα και για ορισµένο χρονικό διάστηµα. Όσο καλός και αν είναι ο εσωτερικός 

έλεγχος, δεν είναι δυνατόν να προσφέρει πλήρη διασφάλιση για ζηµίες και 

υπεξαιρέσεις από κακοήθεις υπαλλήλους. 

Αυτό συµβαίνει συνήθως στις τράπεζες. Η απάτη δεν είναι δυνατό να εµποδιστεί 

δίνοντας έµφαση µόνο σε επιλογή αρίστου χαρακτήρα και τίµιων υπαλλήλων. Όλοι 

είναι τίµιοι, µέχρι να αποκαλυφθεί η απάτη. Οι πιο έµπιστοι υπάλληλοι είναι εκείνοι 

που διαπράττουν τις φοβερότερες καταχρήσεις. η εµπιστοσύνη σ’ αυτούς τους δίνει 

τη δυνατότητα να έχουν εύκολη προσπέλαση στα µετρητά, στα χρεόγραφα, στους 

υπολογιστές και στα βιβλία της επιχείρησης, ώστε να είναι σε θέση να κάνουν 

καταχρήσεις. Γι’ αυτό, για ορισµένα άτοµα, σε ευαίσθητες θέσεις (π.χ. ταµία), πρέπει 

να αναζητούνται ασφάλειες, είτε από ειδικές ασφαλιστικές εταιρείες, είτε από 

τράπεζες, µε εγγυητικές επιστολές, είτε από τους ίδιους τους εργαζόµενους, µε 

δεσµευµένες καταθέσεις. Πολλές ασφαλιστικές εταιρείες σήµερα παραχωρούν 

ατοµικές και οµαδικές ασφάλειες, έναντι καταχρήσεων από προσωπικό εταιρειών. Ο 

ισχυρός εσωτερικός έλεγχος ελαττώνει την πιθανότητα τέτοιων καταχρήσεων και 

κλοπών, δεν µπορεί όµως να την εξαλείψει τελείως. 

Για να προστατευθεί µια επιχείρηση επαρκώς από καταχρήσεις, απαιτούνται: 

α) ένα ισχυρό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, β) τακτικοί έλεγχοι από ανεξάρτητους 
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ορκωτούς λογιστές, και γ) ασφάλειες έναντι καταχρήσεων για προστασία, µέχρι 

ορισµένου ποσού, από ζηµιές που οφείλονται στην απιστία υπαλλήλου. 

 

2. Επιµόρφωση του προσωπικού: Στις περισσότερες περιπτώσεις, η διαδικασία της 

επιλογής αποκαλύπτει ότι ο νέος υπάλληλος θα είναι ικανός να προσφέρει 

αποτελεσµατικά τις υπηρεσίες στην επιχείρηση, µόνο µετά από κάποια εκπαίδευση 

και επιµόρφωση. Η διάρκεια της επιµόρφωσης εξαρτάται από τη φύση της εργασίας, 

την τεχνική υποδοµή του υπαλλήλου, από την εκπαίδευση και πείρα και το 

χαρακτήρα του νέου υπαλλήλου. Η επιµόρφωση συνήθως είναι περισσότερο 

πρακτική και αναφέρεται στις λεπτοµέρειες, στις διαδικασίες και στα προβλήµατα 

της εργασίας. Η πολιτική του προσωπικού πρέπει να προβλέπει εσωτερική 

µετακίνηση σε άλλα τµήµατα για να καλυφθούν τα κενά, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις 

απουσιών. Γι’ αυτό ο νέος υπάλληλος θα πρέπει να εκπαιδευθεί σε περισσότερες 

εργασίες, ώστε να µετακινείται σε άλλα τµήµατα, ελαχιστοποιώντας τη δυνατότητα 

διάπραξης λαθών ή απάτης. Ακόµη η πολιτική του προσωπικού πρέπει να προβλέπει 

ώστε όλοι οι υπάλληλοι υποχρεωτικά να παίρνουν τις ετήσιες άδειες. Πολλοί 

υπάλληλοι δεν παίρνουν τις άδειες τους, για να µην ανακαλυφθούν από τους 

αντικαταστάτες τους τα λάθη ή οι απάτες που διέπραξαν και που αργότερα 

αποκαλύφθηκα τυχαία. Ένα καλό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, µε τις κατάλληλες 

πολιτικές προσωπικού, µπορεί να συντελέσει στην αποκάλυψη των ατασθαλιών, 

ώστε να µην αφεθούµε στην τύχη για την αποκάλυψη αυτών. 

 

4. Επίβλεψη προσωπικού: Ένα καλό σύστημα προσωπικού δεν είναι εκείνο που 

περιέχει μόνο διαδικασίες επιλογής, πρόσληψης κα επιμόρφωσης προσωπικού, 

αλλά και εκείνο που προβλέπει συχνή και καλή επίβλεψη αυτού. Συχνά οι 

υπάλληλοι συναντούν προβλήματα, τα οποία μόνο ο άμεσος προϊστάμενος είναι 

ικανός να τα λύσει. Ακόμη, σε τακτά χρονικά διαστήματα πρέπει να γίνεται 

επίβλεψη του προσωπικού, ώστε να διαπιστωθεί το επίπεδο και η ποιότητα της 

εκτέλεσης της εργασίας και να ληφθούν διορθωτικές αποφάσεις. 

 

 

 



59 

 

2.8.5 Κατάλληλο και Αποτελεσµατικό Προσωπικό Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

 

Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου αποτελεί ξεχωριστό τµήµα για τις µεγάλες και 

µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις, και υπάγεται κατευθείαν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

της εταιρείας, ενώ για τις µικρές επιχειρήσεις µπορεί να ανήκει στην αρµοδιότητα του 

διευθυντή – ιδιοκτήτη ή κάποιου άλλου µέλους της διοίκησης αυτής. Ο εσωτερικός 

έλεγχος, όπως αναφέραµε και παραπάνω, στο κεφάλαιο αυτό, ασχολείται τόσο µε το 

διοικητικό έλεγχο, όσο και µε το λογιστικό ή οικονοµικό διαχειριστικό έλεγχο. Το 

προσωπικό του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου είναι υπεύθυνο για την επιτυχία και 

την επίτευξη των στόχων της του τµήµατος αυτού. Ο εξωτερικός ελεγκτής θα πρέπει 

να εξετάσει και την αποτελεσµατικότητα και τις διαδικασίες του συστήµατος 

εσωτερικού ελέγχου. Ο εσωτερικός ελεγκτής δεν µπορεί να πετύχει την ανεξαρτησία 

του εξωτερικού ελεγκτή, γιατί αυτός είναι υπάλληλος της επιχείρησης. Η έλλειψη 

ανεξαρτησίας του εσωτερικού ελεγκτή µπορεί να µειώσει σηµαντικά την 

σπουδαιότητα του εσωτερικού ελέγχου. Αν το τµήµα εσωτερικού ελέγχου βρίσκετε 

κάτω από την διεύθυνση, την οποία καλείται να ελέγξει, τότε η αποτελεσµατικότητα 

αυτή είναι πολύ αµφίβολη. Για να αποφευχθεί αυτό, θα πρέπει το τµήµα εσωτερικού 

ελέγχου να βρίσκετε µόνο κάτω από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή τον Πρόεδρο της 

εταιρείας. Σε πολλές περιπτώσεις, η εργασία του προσωπικού του εσωτερικού 

ελέγχου µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τον εξωτερικό ελεγκτή, για την έκφραση της 

γνώµης του, για την ακρίβεια και την αξιοπιστία των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων. 

 

 

2.8.6 Η Επιτροπή Ελέγχου (The Audit Committee) 

 

 

H επιτροπή ελέγχου, η οποία βρίσκεται κάτω από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και 

αποτελείται από λίγα µέλη, σκοπό έχει να προτείνει τον ανεξάρτητο εξωτερικό 

ελεγκτή, να καθορίσει το σκοπό του ελέγχου και να εξετάσει τα αποτελέσµατα του 

ελέγχου. 
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Όπως είναι φανερό, µια εννοιολογική αδυναµία στις σχέσεις µεταξύ του 

ελεγκτή και του πελάτη υπάρχει, γιατί ο πελάτης προσλαµβάνει, πληρώνει και 

απολύει τον ανεξάρτητο ελεγκτή. Και ενώ πολλοί µπορεί να υποστηρίξουν ότι µία 

τέτοια σχέση πελάτη – ελεγκτή δεν είναι δυνατόν να βλάψει την ανεξαρτησία του 

ελεγκτή, εν τούτοις το κοινό διαβλέπει µε αµφιβολία µια τέτοια σχέση, ιδιαίτερα όταν 

τόσα σκάνδαλα ανακαλύπτονται κατά τη διενέργεια του ελέγχου και την έκφραση της 

γνώµης του ελεγκτή. Για το λόγω αυτό, η ανεξαρτησία του ελεγκτή λογιστή µπορεί 

να ενδυναµωθεί, αν µια επιτροπή ελέγχου προτείνει τον ελεγκτή ο οποίος πρέπει να 

εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας και από την Γενική Συνέλευση 

των µετόχων. Συνήθως ο ελεγκτής, πριν αρχίσει την ελεγκτική του εργασία, 

συντάσσεται µε την επιτροπή και συζητά το σκοπό και την έκταση του ελέγχου. Ο 

σκοπός του ελέγχου συνήθως, είναι η έκφραση της γνώµης των ελεγκτών, για την 

αξιοπιστία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Μπορεί όµως να περιλαµβάνει 

και σχόλια για το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου και για τις κατευθύνσεις και 

διαδικασίες που ακολουθούνται από την διοίκηση. 

Ακόµη, η επιτροπή συζητά µε τον ελεγκτή τα αποτελέσµατα του ελέγχου. 

Αυτά περιλαµβάνουν την εξέταση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και την 

προκύπτουσα γνώµη των ελεγκτών για τα διάφορα πραγµατικά ή πιθανά 

προβλήµατα. Οποιαδήποτε απόκλιση από τις γενικά παραδεκτές αρχές της 

Λογιστικής, τα ιδιαίτερα προβλήµατα του κλάδου, οι διάφορες προτάσεις του ελεγκτή 

για την βελτίωση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου συζητούνται µε την επιτροπή. 

Η επιτροπή εσωτερικού ελέγχου διευκολύνει τον εσωτερικό έλεγχο, όταν οι 

υπάλληλοι του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου έχουν την δυνατότητα να έρχονται σε 

επαφή µε τα µέλη της επιτροπής. Αυτό βοηθά και τον εξωτερικό ανεξάρτητο ελεγκτή, 

για τις συναλλαγές οι οποίες είναι ασυνήθιστες, έκτακτες και µη επαναλαµβανόµενες 

και οι οποίες δεν περνούν από τα συνηθισµένα κανάλια και διαδικασίες του 

εσωτερικού ελέγχου. Η ύπαρξη της επιτροπής αυτής, η οποία αποτελείται από ικανά 

και ενήµερα µέλη, ενδυναµώνει το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. 

 

Με απλά λόγια µπορούµε να πούµε ότι: 

• Η επιτροπή ελέγχου αποτελείται από µη εκτελεστικά και ανεξάρτητα µέλη 

του ∆.Σ. που δεν έχουν εκτελεστικές αρµοδιότητες και διαθέτουν τις 

απαιτούµενες γνώσεις και εµπειρία. 
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• Συµπληρωµατικά, από ανώτατα στελέχη που δεν έχουν αρµοδιότητες στους 

τοµείς έγκρισης και διεκπεραίωσης συναλλαγών 

• Πρόεδρος της επιτροπής είναι µέλος του ∆.Σ. 

• Στην επιτροπή έχουν άµεση πρόσβαση η ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου 

(ως υπεύθυνο όργανο για των εσωτερικό έλεγχο) και οι εξωτερικοί ελεγκτές. 

 
 

2.8.7  Καθήκοντα επιτροπής Ελέγχου 
 
 

• Αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσµατικότητας του Σ.Ε.Ε. σε ετήσια 

βάση, αρχής γενοµένης από το 1998 

• Γνωµοδότηση κατά την επιλογή των εξωτερικών ελεγκτών 

• Εξέταση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, ανεξάρτητα από τις 

αρµόδιες υπηρεσίες 

• Τήρηση του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας και του καταστατικού της 

   εταιρίας 

• Αναφέρει στο διοικητικό συµβούλιο περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών 

συµφερόντων των µελών του διοικητικού συµβουλίου ή των διευθυντικών 

στελεχών της εταιρίας µε τα συµφέροντα της εταιρίας, τις οποίες διαπιστώνει 

κατά την άσκηση των καθηκόντων του. 

• Οφείλουν να ενηµερώνουν εγγράφως, µια φορά το τρίµηνο, το διοικητικό 

συµβούλιο για το διενεργούµενο από αυτούς έλεγχο. 

• Παρέχουν , ύστερα από έγκριση του διοικητικού συµβουλίου της εταιρίας, 

οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί εγγράφως από τις εποπτικές αρχές. 

 

 

2.8.8  Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου 

 

 

Σύστηµα εσωτερικού ελέγχου νοείται ένα οργανωµένο και σωστά δοµηµένο πλέγµα 

λειτουργιών και διαδικασιών, µε σκοπό την εφαρµογή και την τήρηση ορισµένων 

αρχών και πολιτικών. Είναι ένα οργανωτικό σχέδιο, σε όλες του τις προεκτάσεις, µε 

γραπτούς κανόνες συµπεριφοράς. 
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Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου είναι µια ζωντανή νευραλγική λειτουργία που 

µεταφέρει όλα τα µηνύµατα, εντολές και αντιδράσεις προς τη διοίκηση, καθώς προς 

όλα τα ιεραρχικά επίπεδα που ακούν τη διοίκηση. Κατά τον Cook- Wincle, το Σ.Σ.Ε. 

είναι κάτι σαν το νευρικό σύστηµα του ανθρώπινου οργανισµού, που διακλαδώνεται 

µεταφέροντας εντολές και αντιδράσεις από και προς την διοίκηση. 

 

 

2.8.9 Βασικές Αρχές Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου 

 

 

Ως βασικές αρχές του συστήµατος του εσωτερικού ελέγχου θα µπορούσαµε να 

αναφέρουµε: 

1. Την κατάλληλη στελέχωση. Η σωστή στελέχωση από εξειδικευµένο στελεχιακό 

δυναµικό και αξιολόγηση και αξιοποίηση του εργατικού δυναµικού είναι ένας από 

τους κύριους συντελεστές επιτυχίας κάθε κρατικού ή ιδιωτικού φορέα. 

 

2. Να είναι προσαρµοσµένο στο µέγεθος και στη φύση των εργασιών της κάθε 

επιχείρησης. 

 

3. Να υπάρχει αποκέντρωση της διοίκησης. ∆ηλαδή το κάθε τµήµα στην περιοχή του 

να ασκεί όσο το δυνατόν περισσότερες εξουσίες και να έχει και περισσότερες 

ευθύνες. Να είναι απολύτως υπεύθυνο για τα αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων 

τόσο σε επίπεδο τµήµατος όσο και σε επίπεδο ατόµων. 

 

4. Να καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης. 

 

5. Να περιλαµβάνει κατάλληλα µέτρα πρόληψης λαθών, παρατυπιών, παραλείψεων 

και καταχρήσεων. 

 

6. Να υπάρχει σαφής διαχωρισµός καθηκόντων και ευθυνών, σε όλα τα επίπεδα της 

πυραµίδας. 

 



63 

 

7. Να διαθέτει επαρκείς µηχανισµούς για τον έγκαιρο εντοπισµό, την ανάλυση και 

διαχείριση όλων των κινδύνων. 

 

8. Να υποστηρίζεται από συστήµατα σύγχρονης ηλεκτρονικής πληροφόρησης και 

επικοινωνίας. 

 

9. Να είναι επαρκώς τεκµηριωµένα και λεπτοµερώς καταγεγραµµένο. 

 

10. Να υπάρχει συστηµατική επιτήρηση και επιθεώρηση της εργασίας των στελεχών 

και εργαζοµένων κατά το στάδιο εκτέλεσης και να προσδιορίζει µε σαφήνεια την 

διορθωτική δράση και να παρακολουθεί την ορθή εφαρµογή της. 

 

 

2.8.10 Αδυναµίες Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου 

 

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός επαρκούς συστήµατος εσωτερικού ελέγχου είναι ότι 

παρέχει τη βεβαιότητα ότι τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας προστατεύονται και 

ότι δηµιουργούνται αξιόπιστα οικονοµικά στοιχεία για την ορθολογική διοίκηση της 

εταιρείας και για την ετοιµασία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Η επιτυχία 

όµως των στόχων του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να σχετίζεται στενά µε το κόστος 

που απαιτείται για την παροχή υπηρεσιών του τµήµατος του εσωτερικού ελέγχου. Θα 

πρέπει δηλαδή οι ωφέλειες, οι οποίες προκύπτουν από µια διαδικασία ελέγχου να 

υπερβαίνουν το κόστος της υιοθέτησης της διαδικασίας αυτής. Αν και είναι δύσκολο 

να υπολογισθούν ακριβώς το κόστος και οι ωφέλειες µιας διαδικασίας ελέγχου, εν 

τούτοις θα πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια, χρησιµοποιώντας και εκτιµήσεις, να 

συνδέεται πάντα το κόστος του εσωτερικού ελέγχου µε τις αναµενόµενες ωφέλειες. 

Ακόµη, πολλές αρχές στις οποίες βασίζεται ένα σύστηµα εσωτερικού ελέγχου 

µπορεί να παραβιαστούν. Ο διαχωρισµός για παράδειγµα των ευθυνών, των 

καθηκόντων και των αρµοδιοτήτων µεταξύ των διαφόρων ατόµων και τµηµάτων, 

µπορεί να µην έχει καµία αξία, όταν υπάρχει συµπαιγνία µεταξύ αυτών. Ακόµη, ο 

εσωτερικός έλεγχος µπορεί να είναι αναποτελεσµατικός όταν επεµβαίνει το 

management µε τρόπο αρνητικό για να δικαιολογήσει ή να συγκαλύψει ορισµένες 
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παρατυπίες, σφάλµατα ή παραλείψεις. ∆εν πρέπει επίσης να παραβλέψουµε ότι τα 

συστήµατα εσωτερικού ελέγχου βασίζονται κυρίως σε ανθρώπους. Οπότε απροσεξίες 

και λάθη αποδυναµώνουν την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΓΟΡΩΝ 

 

 

Οι επιχειρήσεις (εµπορικές – βιοµηχανικές)όταν αγοράζουν εµπορεύµατα, πρώτες 

ύλες κ.λπ.. δηµιουργούν διάφορες υποχρεώσεις (βραχυπρόθεσµες και 

µακροπρόθεσµες) και τις οποίες πρέπει να εξοφλούν για να µην έχουν συνέπειες.   

Για να γίνει όµως αυτό, θα πρέπει να υιοθετήσουν ένα σύστηµα παρακολούθησης 

µέσω κατάλληλων λογαριασµών. Έτσι, µετά η εµπορική επιχείρηση πρέπει να ανοίξει 

ορισµένους λογαριασµούς,όπως: 

• Αγορές χρήσεως : Αγορές εσωτερικού 

                                           Αγορές εξωτερικού 

                                           Εκπτώσεις αγορών 

• Προµηθευτές :     Προµηθευτές εσωτερικού 

                                          Προµηθευτές εξωτερικού 

Όπου αποτελούν το κύκλωµα αγορών. Πέραν αυτών των λογαριασµών, ο εσωτερικός 

έλεγχος πρέπει να καθιερώσει ελεγκτικές διαδικασίες. 

 

 

3.1 Λογιστικός Έλεγχος Κυκλώµατος Αγοράς 

 

3.1.1 Ελεγκτικές ∆ιαδικασίες Πραγµατοποίησης Αγορών 

  

Οι διαδικασίες αυτές θα εξακριβώσουν: 

1. Εάν πραγµατοποιήθηκαν όλες οι αγορές που εµφανίζονται στους ανωτέρω 

λογαριασµούς και εάν η παρουσίαση τους σε αυτούς είναι πλήρης και ακριβής. 
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2. Εάν καταχωρήθηκαν στα βιβλία όλες οι υποχρεώσεις από αγορές. 

 

3. Εάν αποτιµήθηκαν σωστά (βάση λογιστικών αρχών) οι σχετικές υποχρεώσεις και 

εάν έχουν εξοφληθεί ή όχι. 

 

 

3.1.2 Έλεγχος Τεκµηρίωσης Αγορών 

 

 

Με βάση τα αναφερθέντα, πρέπει να γίνεται ο έλεγχος τεκµηρίωσης των αγορών. Οι 

ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι: 

α) Να ερευνηθεί: 

1. Αν εκδόθηκαν εντολές αγοράς προς τους προµηθευτές και εάν έχουν σταλεί 

σε αυτούς. 

2. Εάν έχουν παραληφθεί τα εµπορεύµατα που αγοράστηκαν και αν έχουν µπει στις 

αποθήκες για φύλαξη. 

3. Εάν εξοφλήθηκαν οι προµηθευτές και πως έγινε η εξόφληση µε µετρητά ή µε 

επιταγές. 

 

β) Να διαπιστωθεί: 

1. Εάν η εντολή αγοράς, που εκδόθηκε έχει υπογραφεί από εξουσιοδοτηµένο 

πρόσωπο (π.χ. υπεύθυνο τµήµατος προµηθειών – εφοδιασµού). 

2. Εάν έχουν εκδοθεί για τα αγορασθέντα πρωτόκολλο παραλαβής ή δελτίο 

παραλαβής. Εάν η παραγγελία έγινε σύµφωνα µε όρους της συµφωνίας. Εάν έγινε 

σωστή καταµέτρηση των εµπορευµάτων και εάν έχουν υπογραφεί από αρµόδια 

άτοµα. 

3. Εάν τα εµπορεύµατα µπήκαν στις αποθήκες, οπότε πρέπει να ελεγχθεί εάν 

εκδόθηκε το δελτίο εισαγωγής και εάν έχει υπογραφεί από τον υπεύθυνο υπάλληλο 

(αποθηκάριο). 

4. Εάν έχουν εξοφληθεί µε µετρητά ή µε επιταγή, οπότε ελέγχεται το ταµείο, εάν 

είναι πιστωµένο µε µετρητά ή µε επιταγή. 

5. Εάν έχει εκδοθεί κατά το Κ.Β.Σ. τιµολόγιο. Εάν είναι ακριβές ως προς το 

περιεχόµενο του και εάν έχει µονογραφηθεί από υπεύθυνο άτοµο. 
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6. Εάν δεν έχει εξοφληθεί η συναλλαγή (αγορά) ερευνάται πως έχει καλυφθεί η 

υποχρέωση αυτή. 

7. Τέλος, ελέγχουµε εάν έχει καταχωρηθεί η συναλλαγή (αγορά εµπορευµάτων) στα 

λογιστικά βιβλία (Ηµερολόγιο αγορών, συγκεντρωτικό ηµερολόγιο, γενικό 

καθολικό). 

 

Πέραν των ανωτέρω, ο εσωτερικός έλεγχος, µπορεί να καθιερώσει προληπτικά µέτρα 

για να αποφεύγονται λάθη, απάτες και καταχρήσεις (ατασθαλίες) και γενικά να 

παρέχονται ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες. 

 

 

3.1.3 Προληπτικά Μέτρα Εσωτερικού Ελέγχου για τις Αγορές 

 

 

Για το σκοπό αυτό η διοίκηση: 

1. Καθιερώνει διαχωρισµό καθηκόντων των υπευθύνων: 

• Για την έκδοση των εντολών αγορών. 

• Για την έκδοση δελτίων παραλαβής ή πρωτόκολλων παραλαβής (από 

επιτροπές παραλαβών) για τα αγοραζόµενα εµπορεύµατα. 

• Για την λογιστικοποίηση των συναλλαγών, καταχώρηση δηλαδή των 

συναλλαγών στα βιβλία. 

Οπότε καθορίζει η διοίκηση µε διαταγή της τους υπευθύνους που θα υπογράφουν 

τα ανωτέρω παραστατικά και θα διενεργούν τις λογιστικές εγγραφές. 

 

2. Παρέχει εξουσιοδοτήσεις σε υπεύθυνα άτοµα, τα οποία θα προβαίνουν σε αγορές 

(προµήθειες εµπορευµάτων). Θα καθορίζουν τους όρους αυτών και θα προσδιορίζουν 

των τρόπο προµήθειας των εµπορευµάτων π.χ. µέχρι ποιού ποσού θα γίνεται η 

προµήθεια από την αγορά µε απλές προσφορές, µε ελεύθερη επιλογή ή µε διαγωνισµό 

(εσωτερικό ή διεθνή). 

∆ιευκρινίζουµε ότι οι ανωτέρω αρµοδιότητες είναι ανεξάρτητες απ’ αυτές: 

• του λογιστή, του ταµία και 

• του υπεύθυνου για τις παραλαβές των εµπορευµάτων. 
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3. ∆ιαχωρίζει τις αρµοδιότητες των προσώπων που έχουν εξουσιοδοτηθεί: 

• να εγκρίνουν επιστροφές αγορών, 

• να διαπραγµατεύονται παροχή εκπτώσεων, από τους προµηθευτές, 

• να χορηγούν εκπτώσεις σε πελάτες κ.ά. 

Πέραν του ανωτέρω η ∆ιοίκηση πρέπει να προσδιορίσει: Προληπτικά µέτρα, 

εσωτερικού ελέγχου, στα οποία αναφερόµαστε αµέσως κατωτέρω. 

 

 

3.2  Στάδια λειτουργίας – υπηρεσίες που παρεµβαίνουν 

 

 

 Στα πλαίσια ενός καλού Εσωτερικού ελέγχου, για να ολοκληρωθεί η λειτουργία 

αγοράς, και να υπάρχει µια διαδικασία διαχωρισµού των εξουσιών που να 

εξασφαλίζει µια αποτελεσµατική και αξιόπιστη οργάνωση, πρέπει να διατρεχθούν 

κατ’ αρχή τα παρακάτω στάδια και να καλύπτονται από τις εν συνεχεία 

αναφερόµενες υπηρεσίες. 

 

 

3.2.1 Στάδια της Λειτουργίας Αγορών – ∆ιαδικασία 

 

 

Τα στάδια που ακολουθούν πρέπει να γίνονται για να ολοκληρωθεί η λειτουργία 

αγοράς, και να υπάρχει µια διαδικασία διαχωρισµού των εξουσιών που να 

εξασφαλίζει µια αποτελεσµατική και αξιόπιστη οργάνωση. 

• Απόφαση για παραγγελία. Τι δηλαδή θα αγοράσουµε, αν το αγοράσουµε και 

σε ποιες ποσότητες. 

• Παραγγελία. Αποστολή της παραγγελίας για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που η 

επιχείρησης επιθυµεί να αποκτήσει. 

• Παραλαβή. Παραλαβή των παραδιδόµενων από τους προµηθευτές αγαθών ή 

αποδοχή των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

• Καταγραφή. ∆ιαπίστωση του χρέους και εµφάνιση του, λογιστικά. 

• Πληρωµή. Πληρωµή των τιµολογίων που αντιστοιχούν στις αγορές. 
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3.2.2 Υπηρεσίες που Παρεµβαίνουν 

 

• Υπηρεσίες που εκδίδουν την αρχική εντολή αγοράς. 

Είναι διάφορες υπηρεσίες που µέσα σε αυστηρά καθορισµένα πλαίσια εκδίδουν 

εντολές αγοράς, αφορά δηλαδή το είδος και το ύψος της παραγγελίας που γίνεται 

σύµφωνα µε τις ανάγκες της επιχείρησης και πάντα µετά από επικοινωνία µε την 

αποθήκη. ∆εν µπορούν βέβαια να στείλουν την παραγγελία τους κατευθείαν στους 

προµηθευτές. 

 

• Υπηρεσία αγορών. 

Η υπηρεσία αυτή συντάσσει τα δελτία παραγγελίας, τα οποία είναι προαριθµηµένα 

και συντάσσονται τουλάχιστον σε 2 αντίτυπα σύµφωνα µε τις εντολές αγοράς ή µε τις 

ειδικές ανάγκες της επιχείρησης, διαπραγµατεύεται τις τιµές και κάνει την επιλογή 

του προµηθευτή, µέσα από µια ειδική διαδικασία ανάλογα µε την ποιότητα, την 

ποσότητα την προθεσµία και τον τρόπο παράδοσης και πληρωµής. 

 

• Υπηρεσία παραλαβής. 

Ελέγχει αν τα παραληφθέντα είναι ίδια µε αυτά που παραγγέλθηκαν σε ποσότητα και 

ποιότητα, και αν η παραλαβή τους γίνεται µέσα στις προτεινόµενες προθεσµίες.  Αν η 

υπηρεσία αυτή είναι η ίδια µε την υπηρεσία αποθήκης, κάνει και τις αντίστοιχες 

καταγραφές εισόδου των αγαθών στα αποθέµατα. Πρέπει να συντάσσεται ένα 

προαριθµηµένο και σε δύο αντίτυπα δελτίο παραλαβής για κάθε παραλαβή. 

 

• Υπηρεσία λογιστικής προµηθευτών. 

Καταγράφει τα τιµολόγια αγοράς και την αντίστοιχη δηµιουργία υποχρέωσης. ∆ίνει 

έγκριση έναρξης διαδικασίας πληρωµής, µετά από τη σχετική σύγκριση µε τα δελτία 

παραγγελίας και παραλαβής. Είναι µια υπηρεσία η οποία ανήκει καθαρά στο 

λογιστήριο και είναι οργανωµένη έτσι ώστε οι λογαριασµοί των προµηθευτών 

παρακολουθούνται συστηµατικά. Και να εγγράφονται οι επιστροφές και οι 

εκπτώσεις. 
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• Υπηρεσία πληρωµής τιµολογίων. 

∆ιενεργεί την διαδικασία πληρωµής των τιµολογίων εφόσον ελεγχθεί, 

διασφαλίζοντας την έγκριση τους από αρµόδιο πρόσωπο ( έγκριση στο τιµολόγιο, 

στην ηµεροµηνία πληρωµής και στο µέσο πληρωµής). 

 

 

3.3 Χαρακτηριστικά Γνωρίσµατα Ενός Αξιόπιστου Συστήµατος 

Εσωτερικού Ελέγχου 

 

 

Πριν εξετάσουµε τα επιµέρους γνωρίσµατα ενός αξιόπιστου συστήµατος εσωτερικού 

ελέγχου για το εν λόγω κύκλωµα, θεωρείτε σκόπιµο να υπενθυµίσουµε ότι ο 

Εσωτερικός Έλεγχος περιλαµβάνει τα εξής: 

• Βασικά στοιχεία σχετικά µε την οργάνωση, το προσωπικό και τα παραστατικά 

της επιχείρησης. 

• Ύπαρξη βασικών ελέγχων στις οικονοµικές πράξεις της επιχείρησης. 

• Ύπαρξη ελέγχου σε όσους εκτελούν τις οικονοµικές πράξεις της επιχείρησης 

(ιεραρχικός έλεγχος, αυτοέλεγχος, εσωτερικός έλεγχος). 

 

 

3.4  Κυριότεροι Πιθανοί Κίνδυνοι που Ενέχει η Λειτουργία. Τρόποι 

Αντιµετώπισης τους από τους Ελεγκτές 

 

 

Μπορεί ορισµένες πραγµατοποιηµένες αγορές να µην έχουν γίνει αντικείµενο 

λογιστικής εµφάνισης, κάποιες λογιστικές εγγραφές που εµφανίζουν αγορές ή 

επιστροφές και εκπτώσεις αγορών να µην ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα ή 

και ακόµα τα έξοδα αγορών και εκµετάλλευσης να µην βαρύνουν τη χρήση που 

αφορούν, αλλά να εµφανίζονται είτε αυξηµένα είτε µειωµένα. Και οι υποχρεώσεις 

στον ισολογισµό να µην είναι αποτιµηµένες σωστά. Όταν γίνεται αυτό πρέπει ο 

ελεγκτής να εξετάσει τις διαδικασίες του συγκεκριµένου κυκλώµατος και να έχει σαν 

στόχο: 
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• να διασφαλίσει ότι όλα τα έξοδα αγοράς και εκµετάλλευσης έχουν 

καταγραφεί λογιστικά. 

• να διασφαλίσει ότι όλα τα καταχωρηµένα έξοδα αγορών και 

εκµετάλλευσης αφορούν όντως την επιχείρηση. 

• να σιγουρευτεί ότι ο διαχωρισµός δουλεµένων και µη εξόδων έγινε 

σωστά. 

• να διασφαλίσει ότι τα υπόλοιπα των λογαριασµών στον ισολογισµό 

έχουν ορθά αποτιµηθεί. 

• να σιγουρευτεί για την αξιοπιστία των ποσών των υποχρεώσεων που 

βρίσκονται στον ισολογισµό. 

 

Προκειµένου τώρα να αγγίξει τον στόχο του ο ελεγκτής προβαίνει στην συνέχεια 

στις εξής ενέργειες: 

Α. Αξιολόγηση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 

Β. Έλεγχο των λογαριασµών. 

 

 

3.5 Αξιολόγηση του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου 

 

 

Όπως και στην αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου γενικά, έτσι και εδώ 

συγκεκριµένα ο ελεγκτής προκειµένου να αξιολογήσει το σύστηµα εσωτερικού 

ελέγχου ακολουθεί την ίδια πορεία συλλογισµών και ενεργειών: 

 

i. αρχική αξιολόγηση του συστήµατος 

Από την περιγραφική έκθεση και το διάγραµµα ροής της λειτουργίας των αγορών, 

που έχει ήδη συντάξει, προσπαθεί να διαπιστώσει εξετάζοντας το, αν υπάρχει 

δυνατότητα να συµβούν κάποιοι κίνδυνοι, λόγω ύπαρξης αντίστοιχων αδυναµιών στο 

συγκεκριµένο σύστηµα οργάνωσης της διαδικασίας. Αν δεν υπάρχουν τέτοιες 

αδυναµίες, τότε συνεχίζει την επαλήθευση του συστήµατος, ενώ αν υπάρχουν 

εξετάζει αν η οργάνωση και οι διαδικασίες της επιχείρησης του επιτρέπουν την 

ανακάλυψη και διόρθωση των λαθών. 



71 

 

 

ii. επαλήθευση της πραγµατικής ύπαρξης του συστήµατος 

Ο ελεγκτής ελέγχει την πραγµατική ύπαρξη του συστήµατος σε σχέση µε την 

εφαρµογή των λογιστικών αρχών. Σιγουρεύεται για την αλήθεια και ειλικρίνεια των 

λογαριασµών, την αυτοτέλεια των χρήσεων, και την ορθή αποτίµηση. 

 

iii. επαλήθευση της συνεχούς εφαρµογής του συστήµατος 

Σε αυτό το στάδιο επαληθεύετε εάν έχουν γίνει όλα σωστά, αν εφαρµόζεται το 

σύστηµα. Π.χ. επιλέγονται δελτία παραλαβής και επιβεβαιώνονται για το κατά πόσο 

έχουν γίνει λογιστικές εγγραφές για τα αντίστοιχα τιµολόγια. Εξετάζεται για κάθε 

λογαριασµό εξόδου των τελευταίων τιµολογίων της χρήσης και των πρώτων 

τιµολογίων της επόµενης χρήσης και επιβεβαιώνεται αν καταχωρήθηκαν σωστά στις 

αντίστοιχες χρήσεις. κ.τ.λ. 

 

iv. τελική αξιολόγηση του συστήµατος – σύνταξη πίνακα αξιολόγηση 

Έχοντας βγάλει τα συµπεράσµατα όλων των παραπάνω επαληθεύσεων, ο ελεγκτής, 

τώρα κάνει την τελική αξιολόγηση του συστήµατος, συντάσσοντας συγχρόνως τον 

πίνακα αξιολόγησης, όπου θα φαίνονται οι αδυναµίες και οι πιθανοί κίνδυνοι και 

βέβαια οι δυνατότητες. Το συµπέρασµα της τελικής αυτής αξιολόγησης αποτελεί και 

το καθοριστικό παράγοντα του τρόπου και της έκτασης του ελέγχου λογαριασµών. 

 

 

3.6  Τελικός Ελεγχος των Λογαριασµών 

 

 

Μετά από την αξιολόγηση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και προκειµένου να 

αγγίξει τον στόχο του ο ελεγκτής, περνάει στον έλεγχο των λογαριασµών. Αν στην 

τελική αξιολόγηση του συστήµατος έχει επισηµάνει αδυναµίες της οργάνωσης της 

επιχείρησης που µπορεί να έχουν συνέπειες στους λογαριασµούς, τότε ανάλογα µε 

την σηµαντικότητα αυτών των συνεπειών, ο εκλεκτής, εκφράζει την γνώµη του για 

τις οικονοµικές καταστάσεις που πηγάζουν από τους λογαριασµούς. 

Ο έλεγχος λογαριασµών συνήθως περιλαµβάνει τις εξής ενέργειες: 

• Σύγκριση µε στοιχεία εξωτερικής πληροφορίας 
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Συγκρίνει δηλαδή, µε στοιχεία άλλων οµοειδών επιχειρήσεων ή µε στατιστικά 

δεδοµένα, την εξέλιξη των εξόδων εκµετάλλευση, το ποσοστό αύξησης των 

διαφόρων εξόδων εκµετάλλευσης, το περιθώριο µικτού κέρδους και τον αριθµοδείκτη 

κυκλοφοριακής ταχύτητας προµηθευτών. 

 

• Επαλήθευση των συγκεντρωτικών εγγραφών που αφορούν τις αγορές 

Συγκρίνει τα αθροίσµατα του αναλυτικού ηµερολογίου αγορών µε τις µηνιαίες 

συγκεντρωτικές εγγραφές. 

 

• Εξέταση των ισοζυγίων των αναλυτικών καθολικών 

Εξετάζει αν συµφωνούν τα υπόλοιπα του πρωτοβάθµιου γενικού λογαριασµού 

προµηθευτές, µε το άθροισµα των υπολοίπων των αναλυτικών λογαριασµών των 

προµηθευτών. Και η ίδια επαλήθευση γίνεται για όποιον λογαριασµό χρειαστεί. 

 

• Επαλήθευση της συνάφειας των λογαριασµών 

Σύγκριση των δεικτών κυκλοφοριακής ταχύτητας προµηθευτών ανάµεσα σε δύο 

χρήσεις , και της κατανοµής των υποχρεώσεων κατά χρονολογία λήξης ανάµεσα σε 

δύο χρήσεις. Μελέτη της µεταβολής του ποσού των υποχρεώσεων από τη µία χρήση 

στην άλλη, σε σχέση µε την µεταβολή των λογαριασµών αγορών και εξόδων. 

 

• Επικύρωση των υπολοίπων των λογαριασµών 

Η επαλήθευση του υπολοίπου γίνεται σε λογαριασµούς µε τα µεγαλύτερα σε ύψος 

πιστωτικά υπόλοιπα(και στους προµηθευτές πάντα), για επιβεβαίωση προς τον 

ελεγκτή των υπολοίπων του καθολικού. 

Εκτός από τις παραπάνω ενέργειες, ο ελεγκτής πρέπει να λαµβάνει υπόψη του και 

µετά το κλείσιµο των λογαριασµών γεγονότα τα οποία µπορεί να επηρεάσουν 

σηµαντικά τις οικονοµικές καταστάσεις. Όπως την απώλεια κάποιου σηµαντικού 

προµηθευτή, τυχόν πρόστιµα που αφορούν την συγκεκριµένη χρήση, αλλά 

επιβλήθηκαν µετά το κλείσιµο των λογαριασµών. Και µη κανονικές και υπερβολικές 

αυξήσεις τιµών των αγαθών ή υπηρεσιών που παίζουν σηµαντικό ρόλο στην 

παραγωγική διαδικασία. 

Μετά από µια ανακεφαλαίωση των ενεργειών, που µελέτησε ο ελεγκτής, εκδίδει τη 

γνώµη του για τις οικονοµικές καταστάσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ 
 

 

Οι απαιτήσεις έναντι των πελατών µιας επιχείρησης και οι πωλήσεις µε πίστωση 

συνδέονται στενά µεταξύ τους, ώστε οι διαδικασίες ελέγχου που αφορούν τα δυο 

αυτά στοιχεία να είναι συνδεδεµένα και γι’αυτό θα πρέπει να εξετάζονται µαζί. 

Κάθε ενέργεια που γίνετε από την µονάδα για την απόκτηση εσόδων, είτε 

πρόκειται για πωλήσεις αγαθών που κατασκευάζει, τροποποιεί ή αγοράζει και 

ξαπολάει η επιχείρηση, ή για παροχή υπηρεσιών, αποτελεί το κύριο αντικείµενο της 

επιχείρησης. 

Για να θεωρήσουµε ότι η πώληση έγινε και έχουµε αντίστοιχο δουλεµένο 

έσοδο, πρέπει να έχει µεταβιβαστεί το αντάλλαγµα που αποτελεί το αντικείµενο της 

πώλησης. Εποµένως είναι σηµαντική και καθοριστική η ηµεροµηνία µεταβίβασης της 

κυριότητας, γιατί σε αυτήν ακριβώς την ηµεροµηνία θεωρείται ότι έχει επιτευχθεί η 

πώληση. 

Η ηµεροµηνία εξαρτάται από τους όρους µε τους οποίους γίνεται η πώληση. 

Έτσι έχουµε πώληση αµέσως µετά την έξοδο του αγαθού από την αποθήκη, όταν 

µεταφέρεται µε ευθύνη του αγοραστή πελάτη. Μετά την φόρτωση για πωλήσεις, την 

παράδοση, ή µετά την ολοκληρωτική πληρωµή, εφόσον έχουµε πώληση µε 

παρακράτηση κυριότητας. 

 

Ανάλογα µε τον χρόνο είσπραξης του εσόδου έχουµε: 

• Πωλήσεις µετρητοίς, όπου η µεταβίβαση κυριότητας των αγαθών και η 

είσπραξη είναι ταυτόχρονες 

• Πωλήσεις µε πίστωση, όταν η µεταβίβαση κυριότητας προηγείται της 

είσπραξης. 

• Πωλήσεις µε προθεσµία, όταν η αξία είσπραξης καθορίζεται όχι όταν γίνεται 

η συµφωνία πώλησης, αλλά όταν παραδίδεται πλήρως το προϊόν. 

 

Στάδια της λειτουργίας – υπηρεσίες που παρεµβαίνουν 

Τα στάδια που ακολουθούν πρέπει να γίνονται για να ολοκληρωθεί η λειτουργία 



74 

 

πώλησης, αξιόπιστα και αποτελεσµατικά. 

 

• Παραγγελία. Αποδοχή και καταγραφή της παραγγελίας 

• Παράδοση. Εκτέλεση της παραγγελίας 

• Τιµολόγηση. Έκδοση του αντίστοιχου τιµολογίου 

• Καταγραφή. Η λογιστική εµφάνιση της πώλησης στο ηµερολόγιο πωλήσεων 

και στους λογαριασµούς πελατών, πωλήσεων και Φ.Π.Α. 

• Είσπραξη. Η παρακολούθηση των λογαριασµών πελατών µέχρι την στιγµή 

της εξολοκλήρου είσπραξης. 

 

 

4.1 Χαρακτηριστικά Γνωρίσµατα Ενός Αξιόπιστου Συστήµατος 

Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

 

Πριν εξεταστούν τα επιµέρους γνωρίσµατα ενός αξιόπιστου συστήµατος Εσωτερικού 

Ελέγχου, όσον αφορά το κύκλωµα Πωλήσεις- Λογαριασµοί Εισπρακτέοι, θεωρείται 

απαραίτητο να υπενθυµίσουµε ότι ο Εσωτερικός έλεγχος περιστρέφεται γύρω από τα 

παρακάτω: 

• Βασικά στοιχεία σχετικά µε την οργάνωση, το προσωπικό και τα 

παραστατικά. 

• Ύπαρξη βασικών ελέγχων στις οικονοµικές πράξεις της επιχείρησης. 

• Ύπαρξη βασικών ελέγχων όσων εκτελούν τις πράξεις (ιεραρχικοί έλεγχοι, 

αυτοέλεγχοι). 

 

 

 

4.2 Σκοποί των Ελεγκτών Κατά των Έλεγχο των Απαιτήσεων και 

των Πωλήσεων. 

 

Οι κυριότεροι σκοποί που επιδιώκουν οι ελεγκτές κατά των έλεγχο των απαιτήσεων 

και των πωλήσεων είναι να εξακριβώσουν : 
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1) Την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου που 

εφαρµόζεται τις πωλήσεις  

2) Την εγκυρότητα ή τη γνησιότητα των καταχωρηµένων πωλήσεων. 

3) Την κατά προσέγγιση πραγµατοποιήσιµη αξία των περιουσιακών αυτών 

στοιχείων και 

4) Το διαχωρισµό των καταχωρηµένων ποσών σε αξία πωλήσεως και σε 

τόκους. 

 

Ο πιο σηµαντικός συντελεστής για την επιλογή των ελεγκτικών διαδικασιών που θα 

χρησιµοποιηθούν σε συγκεκριµένη εργασία είναι η αποτελεσµατικότητα του 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Είναι συνεπώς σωστό να εξετάσουµε τώρα τα 

χαρακτηριστικά του εσωτερικού ελέγχου, όπως εφαρµόζονται στη διαδικασία 

πωλήσεων,  καθώς και τις ελεγκτικές µεθόδους που χρησιµοποιούνται για τη δόκιµη 

και την αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου. 

 

 

4.3 Εσωτερικός Έλεγχος Πωλήσεων Επί Πιστώσει και Λογαριασµών 

Εισπρακτέων  

 

 

Αναπτύσσοντας τα ζητήµατα του εσωτερικού ελέγχου επί των πωλήσεων, θα 

ασχοληθούµε κυρίως µε τις πωλήσεις βιοµηχανικών επιχειρήσεων. Όταν ο 

εσωτερικός έλεγχος των πωλήσεων επί πιστώσει είναι ανεπαρκής, είναι σχεδόν 

αναπόφευκτο ότι θα παρατηρηθούν µεγάλες ζηµιές από τις πιστώσεις.Μπορεί να 

σταλούν εµπορεύµατα σε πελάτες που η πιστωτική τους επιφάνεια δεν είναι 

ικανοποιητική. Μπορεί να σταλούν εµπορεύµατα σε παλέτες χωρίς να έχει λάβει 

γνώση η υπηρεσία εκδόσεως τιµολογίων, µε συνέπεια να µην έχουν εκδοθεί τα 

σχετικά τιµολόγια. Μπορεί ακόµα τα εκδοθέντα τιµολόγια να έχουν σφάλµατα ως 

προς τις τιµές και τις ποσότητες. Τέλος µπορεί τα τιµολόγια πωλήσεως, αν δεν 

παρακολουθείται ο αύξοντος αριθµός τους, να χαθούν και έτσι να µη περαστούν τα 

αντίστοιχα ποσά στους λογαριασµούς εισπρακτέους. Για να αποφεύγονται όλες αυτές 

οι ανωµαλίες, είναι απαραίτητο να εφαρµόζεται αυστηρός έλεγχος στις πωλήσεις επί 

πιστώσει. Στα πλαίσια ενός αξιόπιστου συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και για να 
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ολοκληρωθεί αξιόπιστα και αποτελεσµατικά η λειτουργία πώλησης πρέπει να 

διατρέχουν τα παρακάτω τουλάχιστον στάδια : 

• Παραγγελία: Αποδοχή και καταγραφή της παραγγελίας. 

• Παράδοση: Εκτέλεση της παραγγελίας. 

• Τιµολόγηση: Έκδοση του αντίστοιχου τιµολογίου. 

• Καταγραφή: Η λογιστική εµφάνιση της πώλησης στο ηµερολόγιο πωλήσεων 

και τους λογαριασµούς παλετών, πωλήσεων και Φ.Π.Α. 

• Είσπραξη: Η παρακολούθηση των λογαριασµών των πελατών µέχρι τη στιγµή 

της εξολοκλήρου είσπραξης. 

Συνήθως ο εσωτερικός έλεγχος των πωλήσεων επί πιστώσει επιτυγχάνεται καλύτερα 

µε τον διαχωρισµό των αρµοδιοτήτων, έτσι ώστε διαφορετικές υπηρεσίες ή άτοµα να 

είναι υπεύθυνα για: 

 

1) Την έκδοση των εντολών πωλήσεων και έλεγχο αυτών. Ο έλεγχος και η 

προώθηση για εκτέλεση των παραγγελιών που στέλνουν οι πελάτες πρέπει να γίνεται 

µε διαδικασίες προσεκτικά σχεδιασµένες που να ενσωµατώνουν και πολλούς 

ελεγκτικούς µηχανισµούς, αν θέλουµε να αποφύγουµε δαπανηρά λάθη. Τα 

σηµαντικότερα αρχικά στάδια των διαδικασιών αυτών είναι η καταχώρηση της 

παραγγελίας του πελάτη, η διαπίστωση ότι υπάρχουν τα αντικείµενα και οι ποσότητες 

που ζητάει ο πελάτης ώστε να µπορεί να εκτελεστεί η παραγγελία σε εύλογο χρονικό 

διάστηµα και τέλος η έκδοση της εντολής πώλησης. Η εντολή πώλησης είναι κατά 

κάποιο τρόπο η µετάφραση των όρων της παραγγελίας του πελάτη σε µια σειρά από 

συγκεκριµένες οδηγίες που θα εκτελέσει το εργοστάσιο, ή υπηρεσία αποστολής και η 

υπηρεσία τιµολογίων. 

 

 

2) Την έγκριση της πίστωσης και των «ορίων αυτής χωριστά» για κάθε 

πελάτη. Πριν προωθηθούν για εκτέλεση τα δελτία παραγγελιάς, η υπηρεσία 

πιστώσεων πρέπει να καθορίσει αν τα εµπορεύµατα µπορούν να αποσταλούν στον 

πελάτη έναντι ανοικτού λογαριασµού. Η υπηρεσία αυτή µε προϊστάµενο το διευθυντή 

πιστώσεων που είναι υπεύθυνος έναντι του γενικού ταµία ή του αντιπροέδρου του 

χρηµατοοικονοµικού, έχει πληροφορίες για την οικονοµική κατάσταση των νέων ή 
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των παλαιών πελατών, ανατρέχοντας στις περιοδικές οικονοµικές εκθέσεις των 

πελατών και τις δηµοσιευµένες εκθέσεις των πιστωτικών οργανισµών. 

 

3) Την εξαγωγή των εµπορευµάτων από την αποθήκη. Οι επιχειρήσεις που 

διατηρούν αποθέµατα τυποποιηµένων προϊόντων έχουν ιδιαίτερες αποθήκες γι’ αυτά, 

µε υπεύθυνο έναν αποθηκάριο. Ο αποθηκάριος παραδίδει στην υπηρεσία αποστολής 

τα εµπορεύµατα που αναφέρει η εντολή πωλήσεως, µόνο όταν η εντολή αυτή έχει 

περάσει από την υπηρεσία πιστώσεων. 

 

4) Την φόρτωση και αποστολή των εµπορευµάτων µε ταυτόχρονη έκδοση 

του δελτίου αποστολής. Όταν τα εµπορεύµατα παραδίδονται από την αποθήκη 

έτοιµων προϊόντων στην υπηρεσία αποστολής, αυτή φροντίζει να εξασφαλίσει το 

κατάλληλο µεταφορικό µέσο σιδηρόδροµο, αεροπλάνο ή αυτοκίνητο. Τα έγγραφα 

αποστολής όπως π.χ οι φορτωτικές, συµπληρώνονται κατά το χρόνο της φορτώσεως 

στο τρένο ή στο αυτοκίνητο. Τα έγραφα αποστολής είναι αριθµηµένα κατά αύξοντα 

αριθµό και καταχωρούνται σε ένα ηµερολόγιο, πριν αποσταλούν στην υπηρεσία 

εκδόσεως τιµολογίων. Όταν η αποστολή γίνεται µε φορτηγά αυτοκίνητα, πρέπει να 

γίνεται και κάποιος έλεγχος στην πύλη του εργοστασίου για να εξασφαλίζεται ότι όλα 

τα εµπορεύµατα που φεύγουν από το εργοστάσιο έχουν καταχωρηθεί στο ηµερολόγιο 

αποστολών. 

 

5) Την έκδοση του τιµολογίου. Η τιµολόγηση θα πρέπει να γίνεται από υπηρεσία 

που δεν υπάγεται στον έλεγχο των διευθυντών πωλήσεων. Η λειτουργία της 

τιµολογήσεως ανατίθεται γενικά σε ιδιαίτερο τµήµα του λογιστηρίου, της υπηρεσίας 

χρηµατοοικονοµικού ή της υπηρεσίας ηλεκτρονικής επεξεργασίας στοιχείων. Το 

τµήµα τιµολογίων έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

α) Να παρακολουθεί τη σειρά των αριθµηµένων εγγράφων αποστολής. 

β) Να συγκρίνει τα έγγραφα αποστολής και τα δελτία παραγγελίας των 

πελατών, καθώς και µε τα τροποποιητικά σηµειώµατα αν υπάρχουν. 

γ) Να καταχωρεί τα σχετικά στοιχεία των παραπάνω εγγράφων στα τιµολόγια. 

δ) Να αναγράφει στα τιµολόγια τις τιµές και τις εκπτώσεις 

ε) Να κάνει τους σχετικούς υπολογισµούς (πολλαπλασιασµούς ποσοτήτων επί 

τιµές). 
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στ) Να συγκεντρώνει το σύνολο των ποσών που έχουν τιµολογηθεί. 

Πριν ταχυδροµηθούν στους πελάτες τα τιµολόγια πρέπει να ελέγχονται για να 

εξακριβώνεται η ορθότητα και η ακρίβεια των τιµών, των όρων πιστοδοτήσεως, των 

µεταφορικών εξόδων και των υπολογισµών. Το συνολικό πόσο των τιµολογίων που 

εκδίδονται κάθε µέρα, στέλνεται κατευθείαν στο λογιστήριο που τηρεί το γενικό 

καθολικό για καταχώρηση στους γενικούς λογαριασµούς. Αντίγραφα όλων των 

τιµολογίων µε διαβιβαστική επιστολή, όπου αναγράφονται οι αύξοντες αριθµοί όλων 

των τιµολογίων που διαβιβάζονται, στέλνονται στο τµήµα που τηρεί τους 

εισπρακτέους λογαριασµούς. 

Στις επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν ηλεκτρονικό σύστηµα επεξεργασίας των 

στοιχείων, πολλές από τις εργασίες τιµολογήσεως και λογιστικής που περιγράφονται 

πιο πάνω, γίνονται µε ένα και µόνο πέρασµα του ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

 

6) Την είσπραξη των απαιτήσεων. Με την είσπραξη των απαιτήσεων, ο ταµίας 

κρατάει τις ειδοποιήσεις εµβασµάτων των πελατών ή κάνει ένα συγκριτικό πίνακα, 

όπου καταγράφει τα ποσά που πρέπει να πιστωθούν στο λογαριασµό κάθε πελάτη. 

Ύστερα οι ειδοποιήσεις εµβασµάτων πρέπει να σταλούν στο τµήµα εισπρακτέων 

λογαριασµών ή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής επεξεργασίας των λογιστικών 

δεδοµένων, που θα κάνουν τις κατάλληλες εγγραφές στο καθολικό των πελατών. Η 

συνολική µείωση των εισπρακτέων λογαριασµών µεταφέρεται περιοδικά στο γενικό 

καθολικό από το άθροισµα της στήλης εισπρακτέων λογαριασµών του ηµερολογίου 

εισπράξεων. Για τα πιστωτικά υποµνήµατα εφαρµόζεται παρόµοιος χειρισµός. 

Κατά τακτά διαστήµατα πρέπει να συντάσσεται ένα προσωρινό ισοζύγιο των 

λογαριασµών των πελατών, ταξινοµηµένων κατά χρονολογία ανοίγµατος, που 

στέλνει στην υπηρεσία πιστώσεων για να ρυθµίσει το πρόγραµµα των εισπράξεων 

της. Με το σύστηµα αυτό το γενικό καθολικό και οι εισπρακτέοι λογαριασµοί του 

αναλυτικού καθολικού ενηµερώνονται από ξεχωριστά στοιχεία και από υπαλλήλους 

που εργάζονται ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, κι έτσι εξασφαλίζεται η ανακάλυψη 

όλων των τυχαίων σφαλµάτων. Επίσης µε το σύστηµα αυτό η διάπραξη απάτης 

γίνεται µάλλον πιθανή, εκτός αν υπάρχει συνεννόηση δυο ή περισσότερων 

υπαλλήλων. Ο υπάλληλος του εσωτερικού ελέγχου πρέπει κατά διαστήµατα να 

συµφωνεί τα υπόλοιπα του αναλυτικού καθολικού µε τα υπόλοιπα του γενικού 

λογαριασµού. 
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7) Τον χαρακτηρισµό των πελατών ως επισφαλών και την έγκριση διαγραφής 

των ανεπίδεκτων είσπραξης απαιτήσεων. Οι απαιτήσεις που κρίνονται από τη 

διεύθυνση της επιχείρησης ως ανεπίδεκτες εισπράξεως πρέπει να διαγράφονται και να 

µεταφέρονται σε ιδιαίτερο γενικό λογαριασµό. Ο λογαριασµός είναι περισσότερο 

πληροφοριακού χαρακτήρα παρά µέρος της λογιστικής διαδικασίας, αλλά είναι 

βασικό οι απαιτήσεις που διαγράφονται να τηρούνται υπό κατάλληλο έλεγχο. 

Αλλιώς είναι ενδεχόµενο οι υπάλληλοι να καταχραστούν εµβάσµατα που θα 

σταλούν τα µεταγενέστερα, χωρίς να χρειαστεί να πλαστογραφήσουν τα λογιστικά 

δεδοµένα για να καλύψουν την κατάχρηση. 

 

 

4.4 Εσωτερικός Έλεγχος των Εισπρακτέων Λογαριασµών 

 

 

Σε µερικές µεγάλες επιχειρήσεις οι εσωτερικοί ελεγκτές παίρνουν κατά περιοδικά 

διαστήµατα τις µηνιαίες εκκαθαρίσεις που στέλνονται στους πελάτες και διενεργούν 

ελέγχους, οποιοσδήποτε διαφορές παρατηρούνται. Μια άλλη τακτική που 

ακολουθείται είναι η διεξαγωγή εκτεταµένου ελέγχου στα τιµολόγια, στα έγγραφα 

αποστολής, στα πιστωτικά υποµνήµατα και στα προσωρινά ισοζύγια εισπρακτέων 

λογαριασµών για να εξακριβωθεί αν τηρούνται µε συνέπεια οι καθιερωµένες 

διαδικασίες. Ο καταµερισµός των αρµοδιοτήτων, η ροή των διαδικασιών και τα 

βασικά παραστατικά που χρησιµοποιούνται για το χειρισµό των πωλήσεων επί 

πιστώσει. 

Όταν µπορεί να γίνει αυτός ο ευρύς καταµερισµός εργασίας, τα τυχαία λάθη 

ανακαλύπτονται σύντοµα µε τη σύγκριση εγγράφων και ποσών που προέρχονται από 

ανεξάρτητες υπηρεσίες της επιχειρήσεως, ενώ οι ευκαιρίες δόλιων ενεργειών 

µειώνονται στο ελάχιστο. 

 

 

4.5  Υπηρεσίες που Παρεµβαίνουν στην ∆ιαδικασία 
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Για την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας της πώλησης έτσι όπως περιγράφτηκε 

παραπάνω παρεµβαίνουν ορισµένες υπηρεσίες της επιχείρησης. Με την προϋπόθεση 

ότι τηρείτε η σηµαντικότερη αρχή εσωτερικού ελέγχου « ∆ιαχωρισµός Εξουσιών», οι 

υπηρεσίες αυτές πρέπει να είναι διακριτά, τουλάχιστον οι ακόλουθες: 

 

• Υπηρεσία πωλήσεων. 

Καταγράφει και παρακολουθεί την εκτέλεση της παραγγελίας. Οι όροι της 

παραγγελίας πρέπει να είναι αποδεκτοί και να ανταποκρίνονται στους όρους 

πωλήσεων που έχει προσδιορίσει η επιχείρηση. 

 

• Υπηρεσία έγκρισης των πιστώσεων. 

Αποδέχεται ή όχι την παραγγελία και αυτό εξαρτάται από το αν ο πελάτης είναι 

ασφαλής. 

 

• Υπηρεσία αποστολών. 

∆ιασφαλίζει ότι κάθε αποστολή αγαθών είναι εγκεκριµένη από αρµόδιο πρόσωπο, και 

ότι τα αγαθά που αποστέλλονται ανταποκρίνονται σε ποσότητα και ποιότητα µε τα 

παραγγελθέντα. 

 

• Υπηρεσία τιµολογήσεων. 

Τα αγαθά που παραδίδονται πρέπει να ανταποκρίνονται στην παραγγελία, και για όλα 

αυτά να υπάρχει ένα τιµολόγιο νόµιµα συνταγµένο και αριθµητικά σωστό. Τέλος να 

έχουν εφαρµοστεί οι τιµές πώλησης. 

 

 

• Υπηρεσία λογιστικής πελατών. 

Όλες οι πωλήσεις πρέπει να αποτελούν αντικείµενο ορθής ηµερολογιακής εγγραφής 

αµέσως µετά την έκδοση του τιµολογίου. Οι εισπράξεις να εκτελούνται κανονικά, και 

οι αργοπορίες να παρακολουθούνται συστηµατικά. Πρέπει επίσης να διαπιστώνεται η 

επισφάλεια του πελάτη, έγκαιρα, και οι προβλέψεις για πιθανές απώλειες να γίνονται 

συστηµατικά. 
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4.6 Κυριότεροι Πιθανοί Κίνδυνοι που Ενέχει η Λειτουργία – Τρόπος 

Αντιµετώπισης τους από τον Ελεγκτή. 

 

 

Η επιχείρηση προσπαθεί να περιορίσει τον κίνδυνο: 

• Να γίνουν και να καταχωρηθούν πωλήσεις σε εικονικούς 

             πελάτες. 

• Να γίνουν πωλήσεις αγαθών χωρίς να εκδοθούν τα σχετικά 

τιµολόγια ή δελτία λιανικής πώλησης ή τα παραστατικά να 

περιέχουν λάθη ή να αναγράφουν τις παλιές τιµές. 

• Να χορηγηθούν πιστώσεις στους πελάτες χωρίς την 

απαραίτητη έγκριση του εξουσιοδοτηµένου προσώπου. 

• Να γίνει λανθασµένη καταχώρηση των τιµολογίων των 

πιστωτικών σηµειωµάτων και των άλλων εγγράφων στους 

κατάλληλους λογαριασµούς ή να γίνει σωστή καταχώρησή 

τους σε λάθος λογαριασµούς. 

• Να συνεργαστούν ο λογιστής και ο παραγγελιοδόχος για 

συγκάλυψη απάτης. 

• Να επιστραφούν πωληθέντα εµπορεύµατα χωρίς έγκριση 

από εξουσιοδοτηµένο στέλεχος. 

 

Για την αντιµετώπιση των παραπάνω κινδύνων ο ελεγκτής προβαίνει στις εξής 

ενέργειες: 

• αξιολόγηση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. 

• εξέταση των λογαριασµών. 

 

Αρχική αξιολόγηση του συστήµατος. 

Εξετάζει την οργάνωση του συστήµατος από το διάγραµµα ροής και την περιγραφική 

έκθεση που έχει ήδη συντάξει και αναρωτιέται αν οι πιθανοί κίνδυνοι που έχει 

επισηµάνει µπορεί να συµβούν κάτω από αυτές τις συγκεκριµένες συνθήκες 

οργάνωσης. Αν δεν µπορούν τότε συνεχίζει την επαλήθευση του συστήµατος, ενώ αν 
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µπορούν να συµβούν, τότε εξετάζει αν η οργάνωση και οι διαδικασίες της 

επιχείρησης του επιτρέπουν την ανακάλυψη και διόρθωση των λαθών. 

 

Επαλήθευση της πραγµατική ύπαρξης του συστήµατος. 

Ο ελεγκτής ελέγχει την πραγµατική ύπαρξη του συστήµατος σε σχέση µε την 

εφαρµογή των λογιστικών αρχών. Σιγουρεύεται για την αλήθεια και ειλικρίνεια των 

λογαριασµών, την αυτοτέλεια των χρήσεων, και την ορθή αποτίµηση. 

 

Επαλήθευση της συνεχούς εφαρµογής του συστήµατος. 

Σε αυτό το στάδιο επαληθεύετε εάν έχουν γίνει όλα σωστά, αν εφαρµόζεται το 

σύστηµα. χ. επιλέγει ορισµένα τιµολόγια που εκδόθηκαν και καταγράφηκαν, των 

αντίστοιχων εξόδων πωλήσεων. 

 

Τελική αξιολόγηση του συστήµατος - σύνταξη του πίνακα αξιολόγησης.  

Έχοντας τα αποτελέσµατα όλων των παραπάνω επαληθεύσεων, µπορεί πια 

ανακεφαλαιώνοντας, να κάνει την τελική του αξιολόγηση, συντάσσοντας και τον 

αντίστοιχο πίνακα αξιολόγησης, όπου θα φαίνονται οι αδυναµίες του συστήµατος και 

οι πιθανοί κίνδυνοι, όπως βέβαια και οι δυνατότητες του. Η τελική αυτή αξιολόγησης 

αποτελεί και το στοιχείο που καθορίζει τον τρόπο και την έκταση του ελέγχου των 

λογαριασµών. 

 

Μέτρα κατά των κινδύνων 

Για την ελαχιστοποίηση των παραπάνω κινδύνων θεσπίζονται ορισµένα µέτρα 

εσωτερικού ελέγχου, από τα οποία τα πιο ουσιαστικά είναι τα παρακάτω: 

 

1. Όλα τα δελτία παραγγελίας, οι εντολές πώλησης, τα τιµολόγια και τα δελτία 

αποστολής πρέπει να είναι προαριθµηµένα, νοµότυπα συµπληρωµένα και να 

φέρουν τις υπογραφές των υπευθύνων. 

 

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

διαπιστώνεται αν έχουν ικανοποιηθεί οι όροι της παραγγελίας και να 

εντοπίζονται ανεκπλήρωτες παραγγελίες πωλήσεων. 

 



83 

 

3. Η χορήγηση πίστωσης πρέπει να εγκρίνεται πριν από την παράδοση στον 

πελάτη των πωληθέντων αποθεµάτων. 

 

4. Τα δελτία αποστολής πρέπει να αποδίδουν την ποσότητα και ποιότητα όλων των 

εµπορευµάτων που έχουν διατεθεί. 

 

5. Οι τιµοκατάλογοι που χρησιµοποιούνται για την τιµολόγηση των προϊόντων 

πρέπει να είναι ενηµερωµένοι µε τις ισχύουσες τιµές. 

 

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

αναγράφονται στα δελτία παραγγελιών και στους τιµοκαταλόγους. 

 

7. Οι υπολογισµοί στα τιµολόγια πρέπει να επαληθεύονται από τρίτο πρόσωπο, 

υπάλληλο συνήθως του λογιστηρίου. 

8. Ο υπεύθυνος για την έκδοση τιµολογίων δεν πρέπει να έχει πρόσβαση στα 

πιστωτικά σηµειώµατα γιατί µπορεί να ιδιοποιηθεί εισπράξεις εκδίδοντας 

εικονικά ταµειακά παραστατικά και πιστωτικά σηµειώµατα. 

 

9. Ο οικονοµικός διευθυντής και όχι ο διευθυντής των πωλήσεων, πρέπει να είναι 

υπεύθυνος για την έγκριση χορήγησης πιστώσεων. 

Με την πιστή εφαρµογή των µέτρων αυτών είναι δυνατόν να αυξηθεί η πιθανότητα α) 

να τιµολογούνται σωστά και να καταχωρούνται εγκαίρως στους αντίστοιχους 

λογαριασµούς όλες οι συναλλαγές των πωλήσεων, β) να χορηγείται µόνο από 

εξουσιοδοτηµένο άτοµο της επιχείρησης έγκριση για τις πιστώσεις και τις εκπτώσεις 

προς τον πελάτη και γ) να αποδίδουν οι καταχωρήσεις µόνο τις πραγµατοποιηµένες 

πωλήσεις. 

Πρόσθετα προληπτικά µέτρα 

Ο εσωτερικός έλεγχος πρέπει να παίρνει πρόσθετα µέτρα όπως: 

• Να ελέγχει συχνά και αιφνίδια τα γραµµάτια που βρίσκονται στην κατοχή της 

επιχείρησης. 

• Να επιβεβαιώνει όσα βρίσκονται στις τράπεζες για είσπραξη, εγγύηση, 

προεξόφληση, δάνεια. 
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• Να καταρτίζει ισοζύγια γραµµατίων κατά τακτά χρονικά διαστήµατα και να 

τα επιβεβαιώνει µε τους αντίστοιχους λογαριασµούς του Γενικού Καθολικού. 

• Να ελέγχει τα καθυστερούµενα γραµµάτια και να παρακολουθεί την όλη 

εισπρακτική διαδικασία. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

 

5.1 Η Έννοια του Πληρωτέου Λογαριασµού 

 

 

Σε ευρεία έννοια, οι πληρωτέοι λογαριασµοί δεν προλαµβάνουν µόνο τα ποσά που 

οφείλονται από την αγορά εµπορευµάτων και υλικών, αλλά όλες τις υποχρεώσεις της 

επιχείρησης εκτός εκείνων που συνάπτονται µε οµολογίες και γραµµάτια. Εκτός από 

την αγορά εµπορευµάτων και υλικών, άλλες συναλλαγές που δηµιουργούν 

πληρωτέους λογαριασµούς είναι η απόκτηση µηχανολογικού εξοπλισµού και 

εγκαταστάσεων, οι διάφορες δαπάνες του κόστους παραγωγής, καθώς και το κόστος 

διαθέσεως και γενικών και διοικητικών δαπανών. Οι φόροι, οι µισθοί, η ηλεκτρική 

ενέργεια, τα ενοίκια, και µια µεγάλη κατηγόρια λοιπόν στοιχείων δηµιουργούν 

υποχρεώσεις που πρέπει να επαληθευτούν, να ταξινοµηθούν , να καταγράφουν και να 

εξοφληθούν από τον πελάτη. 

 

 

 

5.2 Οι Αντικειµενικοί Στόχοι των Ελεγκτών Κατά την Εξέταση των 

Πληρωτέων Λογαριασµών 

 

 

Οι πρωταρχικοί στόχοι των ελεγκτών κατά την εξέταση των πληρωτέων 

λογαριασµών είναι : 
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1) Ο καθορισµός της επάρκειας των εσωτερικών ελέγχων για την 

διεκπεραίωση και εξόφληση των τιµολογίων των προµηθευτών. 

2) Η απόδειξη ότι το κονδύλι που εµφανίζεται στον ισολογισµό συµφωνεί µε 

τα αποδεικτικά λογιστικά στοιχεία. και 

3) Ο καθορισµός ότι όλες οι υφιστάµενες κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης 

του ισολογισµού υποχρεώσεις έχουν όντως καταγράφει. 

 

 

5.3 Εσωτερικός Έλεγχος Επί των Πληρωτέων Λογαριασµών 

 

 

Οι πληρωτέοι λογαριασµοί µιας επιχείρησης, όπως είναι γνωστό, είναι εισπρακτέοι 

λογαριασµοί άλλων εταιριών. 

Οι διαδικασίες του εσωτερικού ελέγχου που εφαρµόζονται επί των 

πληρωτέων λογαριασµών εκτείνονται συνήθως µέχρι του σηµείου που καλύπτουν της 

λειτουργίες της προµήθειας και της παραλαβής, καθώς και τις δραστηριότητες της 

υπηρεσίας των πληρωτέων λογαριασµών. Αυτό συµβαίνει γιατί τελικός 

αντικειµενικός στόχος των ελεγκτών είναι η διασφάλιση ότι η επιχείρηση αποκοµίζει 

όφελος από κάθε πληρωµή που κάνει. Βασική προϋπόθεση του εσωτερικού ελέγχου 

είναι ο καταµερισµός των καθηκόντων, ώστε αυτός να είναι επαρκείς, έτσι ώστε µια 

πληρωµή προς έναν πιστωτή να γίνεται µετά από έγκριση και γνώση των υπηρεσιών 

προµηθειών, παραλαβών, λογιστικής και χρηµατοοικονοµικού τµήµατος. Όλες οι 

αγορές θα πρέπει να τεκµηριώνονται από αριθµηµένες εντολές αγορών, για να γίνει 

σύγκριση µε τα τιµολόγια των προµηθευτών και τα δελτία παραλαβής η υπηρεσία 

παραλαβής θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη από την υπηρεσία προµηθειών. Όλα τα 

παραλαµβανόµενα αγαθά θα πρέπει να έχουν δελτία παραλαβής. Όλα τα έντυπα θα 

πρέπει να αριθµούνται και να χρονολογηθούν από την υπηρεσία των πληρωτέων 

λογαριασµών. 

Ένα βήµα που αποτρέπει κάποιο λάθος ή απάτη είναι ο διαχωρισµός της 

λειτουργίας του τιµολογίου και έγκρισης του από την πληρωµή µετρητών. 

Σηµαντική βοήθεια στον εντοπισµό οποιουδήποτε λάθους αποτελεί η µηνιαία 

κατάσταση ισοζυγίου, των λεπτοµερών λογιστικών στοιχείων των πληρωτέων 

λογαριασµών, και η συµφωνία του µε το λογαριασµό του γενικού καθολικού. 
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Άλλωστε αυτή η ελεγκτική διαδικασία δείχνει µια σωστή οργάνωση της υπηρεσίας 

των πληρωτέων λογαριασµών. 

 

 

5.4  Πρόγραµµα Ελέγχου Πληρωµών 

 

 

Η εξέταση των εµπορικών πληρωτέων λογαριασµών απαιτεί συνήθως την διενέργεια 

ελεγκτικής δουλείας, σύµφωνα µε τα παρακάτω. Οι πρώτες πέντε ελεγκτικές 

διαδικασίες αποτελούν µέρος της µελέτης και αξιολόγησης του εσωτερικού ελέγχου 

επί των πληρωτέων λογαριασµών. Οι υπόλοιπες ελεγκτικές διαδικασίες του 

προγράµµατος ελέγχου εκτελούνται κατά ή µετά την ηµεροµηνία κατάρτισης του 

ισολογισµού. 

 

 

5.4.1 Μελέτη και Αξιολόγηση του Εσωτερικού Ελέγχου Επί των Πληρωτέων 

Λογαριασµών 

 

 

Περιλαµβάνει: 

1. Ετοιµασία µιας περιγραφής του εσωτερικού ελέγχου επί των πληρωτέων 

λογαριασµών. 

2. Την επαλήθευση των καταχωρήσεων στο γενικό λογαριασµό των 

πληρωτέων λογαριασµών για µια περίοδο ελέγχου. 

3. Την επαλήθευση µε τα αποδεικτικά στοιχεία όλων των καταχωρήσεων σε 

επιλεγµένους λογαριασµούς του βοηθητικού καθολικού των πληρωτέων 

            λογαριασµών. 

4. Επισκόπηση των ταµειακών εκπτώσεων. 

5. Αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου επί των πληρωτέων λογαριασµών. 
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5.4.2 Έλεγχοι ∆ιαδικασιών των Πληρωτέων Λογαριασµών και των Υπολοίπων 

 

Περιλαµβάνουν: 

1. Λήψη ή ετοιµασία ενός ισοζυγίου των πληρωτέων λογαριασµών κατά την 

ηµεροµηνία κατάρτισης του ισολογισµού και συµφωνία µε το γενικό 

καθολικό. 

2. Επαλήθευση των πληρωτέων λογαριασµών για επιλεγµένους πιστωτές µε 

τα αποδεικτικά παραστατικά. 

3. Συµφωνία των υποχρεώσεων µε τις µηνιαίες καταστάσεις των πιστώσεων. 

4. Εξέταση της επιβεβαίωσης των λογαριασµών µε την άµεση αλληλογραφία 

στην περίπτωση που δεν χορηγούνται καταστάσεις από τους πιστωτές. 

5. ∆ιερεύνηση των χρεωστικών υπολοίπων για τον καθορισµό της 

δυνατότητας είσπραξης επαναταξινόµισης στην περίπτωση που το ύψος τους 

είναι µεγάλο. 

6. Επιβεβαίωση ότι οι υποχρεώσεις προς τους αποστολείς εµπορευµάτων, για 

εµπορεύµατα που πουλήθηκαν έχουν καταχωρηθεί. 

7. Την επαλήθευση των υπολοίπων που οφείλονται σε θυγατρικές 

επιχειρήσεις µε τα λογιστικά στοιχεία των αντιστοίχων εταιριών η 

επιβεβαίωση ότι δεν είναι διαθέσιµα αυτά τα στοιχεία. 

8. Σύγκριση των πληρωµών µετά την ηµεροµηνία κατάρτισης του 

ισολογισµού, µε το ισοζύγιο των πληρωτέων λογαριασµών. 

9. Ερευνά για ακαταχώρητους πληρωτέους λογαριασµούς. 

10. Καθορισµός της σωστής παρουσίασης των πληρωτέων λογαριασµών στον 

ισολογισµό. 

11. Λήψη από τον πελάτη µιας ενηµερωτικής επιστολής για τις υποχρεώσεις. 

 

 

5.5 Σκοπός και Οργάνωση Πληρωµών 

 

 

Ο κυριότερος σκοπός της διαδικασίας των πληρωµών είναι: 

• Οι πληρωµές διενεργούνται για σκοπούς συγκεκριµένους και από περιορισµένο 

αριθµό ατόµων 
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5.6 Αξιολόγηση του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου Πληρωµών 

 

5.6.1 Επαλήθευση της Πραγµατικής Ύπαρξης του Συστήµατος 

 

 

Με µορφή παραδειγµάτων θα δοθούν τα στοιχεία που ο ελεγκτής οφείλει να 

εξετάσει. 

Σχετικά µε την διαδικασία πληρωµών: 

• Ύπαρξη δικαιολογητικού, υπογεγραµµένου από κάποιο υπεύθυνο για όλες τις 

πληρωµές. 

• Προσδιορισµός των προσώπων που έχουν τη δυνατότητα έγκρισης των 

πληρωµών και γνωστοποίησης τους στους ταµίες και στους έχοντες δικαίωµα 

υπογραφής επιταγών. 

• Φύλαξη σε ασφαλές µέρος των καρνέ επιταγών, των επιταγών προς είσπραξη. 

 

 

5. 6.2 Επαλήθευση της ∆ιαρκούς Εφαρµογής του Συστήµατος 

 

 

• Ξεκινώντας από το αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασµού, να επαληθευτεί η 

καταγραφή των πληρωµών στο αντίστοιχο ηµερολόγιο. 

• Επαλήθευση των εγγραφών από τα στελέχη των καρνέ επιταγών. 

• Επαλήθευση ότι οι ακυρωµένες επιταγές δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

(βρίσκονται καρφιτσωµένες στο αντίστοιχο στέλεχος). 

• Επιλογή δειγµατοληπτικά δικαιολογητικών πληρωµής και επαλήθευσης της 

λογιστικής καταχώρησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΤΑΜΕΙΟ – ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ, ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 

 

 

Ο έλεγχος του ταµείου, δηλαδή των εισπράξεων καθώς και των πληρωµών, αποτελεί 

ένα από τα βασικότερα προβλήµατα της ελεγκτικής, γιατί τα µετρητά δίνουν τη 

δύναµη της απόκτησης παντοειδών αγαθών, µεταφέρονται εύκολα και συνήθως 

υπόκεινται σε καταχρήσεις και άλλες παράνοµες πράξεις ευκολότερα από όλα τα 

άλλα περιουσιακά στοιχεία. 

Απαιτείται εποµένως ένας πολύ λεπτοµερειακός και συστηµατικός έλεγχος 

(αν όχι εξονυχιστικός) µε συχνή και τακτική καταµέτρηση των µετρητών και των 

υπολοίπων των λογαριασµών όψεως των τραπεζών και µε τη θέσπιση αυστηρών και 

λεπτοµερειακών διαδικασιών για τον χειρισµό πράξεων που αφορούν τα µετρητά. Τα 

µετρητά συνήθως προέρχονται από πωλήσεις τοις µετρητοίς, από εισπράξεις από τους 

πελάτες, από εισπράξεις γραµµατίων εισπρακτέων, από πώληση άλλων περιουσιακών 

στοιχείων, από δανεισµό, από είσπραξη τόκων, ενοικίων, επιστροφή τόκων κ.λπ. Οι 

πληρωµές (εκροές µετρητών) γίνονται για πληρωµή πιστωτών, πληρωµή γραµµατίων 

πληρωτέων, αγορά εµπορευµάτων µετρητοίς, αγορά µετρητοίς διαφόρων 

περιουσιακών στοιχείων, πληρωµή εξόδων (µισθών, ενοικίων, τόκων, προµηθειών, 

κ.λπ.), πληρωµή φόρων, εξόφληση δανείων, πληρωµή µερισµάτων, πληρωµή 

ασφαλιστικών οργανισµών, κ.λπ. 

Τα µετρητά βρίσκονται συνήθως στην επιχείρηση, τα οποία χειρίζεται ο 

ταµίας, και στην τράπεζα σε λογαριασµό όψεως (σήµερα στη σύγχρονη λογιστική και 

οι καταθέσεις όψεως θεωρούνται µετρητά). Γι’ αυτό απαιτείται συνεχής έλεγχος των 

µετρητών του ταµείου και των υπολοίπων των λογαριασµών των µετρητών µε την 

σύγκριση και προσαρµογή (και συµφωνία) των υπολοίπων των τραπεζών µε τα 

υπόλοιπα των βιβλίων της εταιρείας. 
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6.1  Οι Στόχοι των Ελεγκτών Κατά την Εξέταση του Ταµείου 

 

 

Ο έλεγχος του ταµείου έχει σαν κύριο στόχο: 

1. Την µελέτη και την αξιολόγηση των διαδικασιών του εσωτερικού 

ελέγχου, τις σχετικές µε τις ταµειακές συναλλαγές, και 

2. Τον προσδιορισµό του ποσού των µετρητών και την κανονική εµφάνιση 

του ταµείου στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης. 

 

Οι ελεγκτές, µετά την περιγραφή των διαδικασιών του εσωτερικού ελέγχου 

που αφορούν το ταµείο, στα φύλλα ελέγχου κάνουν έλεγχο διαδικασιών για να 

διαπιστώσουν αν οι διάφορες ταµειακές συναλλαγές και οι εγγραφές στα λογιστικά 

βιβλία έγιναν σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διαδικασίες ελέγχου. Οι διαδικασίες 

προβλέπουν και την έκδοση διαφόρων καταστάσεων και δικαιολογητικών 

καταθέσεων. 

Ανάλογα µε την αποτελεσµατικότητα του εσωτερικού ελέγχου που 

εφαρµόζεται στις διάφορες φάσεις των ταµειακών εισροών και εκροών, θα 

καθοριστεί το µέγεθος των δειγµάτων και οι κατηγορίες των υλικών που θα επιλεγούν 

για έλεγχο. Ο έλεγχος διαδικασίας των ταµειακών συναλλαγών θα δείξει την 

αποτελεσµατικότητα και τον βαθµό επιτυχίας στην πράξη των συστηµάτων του 

εσωτερικού ελέγχου. 

Με τον τρόπο αυτό, οι ελεγκτές αξιολογούν την εγκυρότητα και την 

αξιοπιστία των καταχωρήσεων ταµειακών συναλλαγών, την ορθότητα των µεθόδων 

που εφαρµόζεται για τον χειρισµό και την καταχώρηση των συναλλαγών και 

γενικότερα για την αξιοπιστία των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων. 

Ο προσδιορισµός του ποσού και η εµφάνιση του στον ισολογισµό για τον 

προσδιορισµό της περιουσιακής θέσης της επιχείρησης δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα 

προβλήµατα, δεδοµένου ότι δεν γενάτε θέµα αποτίµησης των µετρητών όπως σε άλλα 

περιουσιακά στοιχεία. Έτσι θα γίνει κανονικά η καταµέτρηση των µετρητών και η 

επαλήθευση των υπολοίπων των λογαριασµών καταθέσεων τραπεζών. Η επαλήθευση 

θα γίνει µε απευθείας επικοινωνία των ελεγκτών µε τις τράπεζες κα στη συνέχεια θα 

ακολουθήσει η προσαρµογή και η συµφωνία των υπολοίπων αυτών µε τα αντίστοιχα 

υπόλοιπα των βιβλίων. 
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Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι ο έλεγχος των ταµείων σύµφωνα µε τον 

Κώδικα Φορολογικών Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ..) γίνεται µόνο στη Γ’ 

κατηγορία τηρήσεως βιβλίων, γιατί σ’ αυτή µόνο απαιτείτε η τήρηση του βιβλίου 

ταµείου. Ακόµη δεν πρέπει να γίνεται σύγχυση του βιβλίου εσόδων – εξόδων, γιατί 

δεν ταυτίζεται. Θα µπορούσαµε από το βιβλίο εσόδων να φθάσουµε στο υπόλοιπο 

του ταµείου για µικρές επιχειρήσεις, προσθέτοντας και αφαιρώντας έξοδα και έσοδα 

για τα οποία δεν υπήρξε ανάγκη εκροής ή εισροής µετρητών. 

 

 

6.2 Εσωτερικός Έλεγχος των Ταµειακών Συναλλαγών 

 

 

Η υπηρεσία χρηµατοδοτήσεως, που τη διευθύνει ο γενικός ταµίας συνήθως υπεύθυνη 

για τις περισσότερες λειτουργίες που σχετίζονται µε τη διαχείριση του ταµείου. Στις 

λειτουργίες αυτές περιλαµβάνονται: η έγκριση πιστώσεων, ο χειρισµός και η 

κατάθεση των ταµειακών εισπράξεων, η υπογραφή των επιταγών, η επένδυση 

αδρανών ρευστών, και η φύλαξη του ταµείου, των εµπορεύσιµων τίτλων και άλλων 

διαπραγµατεύσιµων περιουσιακών στοιχείων. Η υπηρεσία χρηµατοδοτήσεως 

συµµετέχει επίσης ενεργώς στη διαδικασία προβλέψεως των ταµιακών αναγκών και 

ρυθµίζει τα θέµατα βραχυπρόθεσµης και µακροπρόθεσµης χρηµατοδοτήσεως. 

Η ιδανική οργάνωση είναι εκείνη στην οποία οι λειτουργίες της 

χρηµατοδοτικής και λογιστικής υπηρεσίας αλληλοσυνδυάζονται και ολοκληρώνονται 

κατά τον τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται ότι: 

1. όλα τα ρευστά που θα έπρεπε να είχαν εισπραχθεί πραγµατικά 

εισπράχθηκαν και καταχωρήθηκαν σωστά και αµέσως, 

2. οι ταµιακές πληρωµές έχουν γίνει µόνο για εγκεκριµένους σκοπούς και 

έχουν καταχωρηθεί σωστά, 

3. τα ρευστά στα χέρια της επιχειρήσεως και τα κατατεθειµένα στις τράπεζες 

έχουν γραφεί µε ακρίβεια και φυλάγονται καλά, 

4. τα ρευστά διαθέσιµα διατηρούνται σε επαρκή, αλλά όχι υπερβολικά 

επίπεδα µε την κατά το δυνατό σωστή πρόβλεψη των ταµειακών εισπράξεων 

και πληρωµών που αναµένονται βάση της κανονικής δραστηριότητας της 
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επιχειρήσεως. Έτσι µε το χρονικό καταµερισµό εισπράξεων και πληρωµών 

είναι γνωστό από πριν πότε θα χρειαστούν δανεικά κεφάλαια και πότε θα 

υπάρχουν ρευστά διαθέσιµα για επένδυση. 

 

Πολλές φορές οι ανεξάρτητοι ελεγκτές έχουν τη δυνατότητα να υποδείξουν 

µεταβολές των λειτουργικών διαδικασιών που να ενισχύουν τον έλεγχο των 

ταµειακών εισπράξεων και πληρωµών, χωρίς να χρειάζονται πρόσθετες δαπάνες 

λειτουργίας. Αν και η λεπτοµερειακή µελέτη των λειτουργικών διαδικασιών της κάθε 

πελάτισσας επιχειρήσεως είναι το απαραίτητο προκαταρτικό βήµα για την ανάπτυξη 

περισσότερο αποδοτικών µεθόδων ελέγχου, υπάρχουν µερικές γενικές κατευθύνσεις 

που µπορούν οι ελεγκτές να τις χρησιµοποιήσουν για να αξιολογήσουν τις µεθόδους 

χρηµατικής διαχειρίσεως επιχειρήσεων οποιουδήποτε κλάδου. Αυτοί οι καθολικής 

εφαρµογής κανόνες για τη διαµόρφωση καλού εσωτερικού ελέγχου του ταµείου 

µπορούν να συνοψισθούν στα ακόλουθα: 

1. Ποτέ δεν επιτρέπεται µια συναλλακτική πράξη να την χειρίζεται από την 

αρχή µέχρι το τέλος ο ίδιος υπάλληλος, οποιοσδήποτε κι αν είναι. 

2.  Ο χειρισµός του ταµείου πρέπει να είναι ξεχωρισµένος από την τήρηση 

των  λογιστικών βιβλίων. 

3.  Η είσπραξη ρευστών πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο 

      συγκεντρωτική. 

4.   Οι εγγραφές των ταµειακών εισπράξεων πρέπει να γίνονται αµέσως. 

5. Πρέπει να προτρέπονται οι πελάτες να παίρνουν τις αποδείξεις πωλήσεως 

και να προσέχουν το άθροισµα της ταινίας των ταµειακών µηχανών. 

6. Οι ταµιακές εισπράξεις κάθε µέρας πρέπει να κατατίθενται στην τράπεζα 

στο ακέραιο. 

7. Όλες οι πληρωµές πρέπει να γίνονται µε επιταγές, εκτός από τις πληρωµές 

που γίνονται από το µικρό ταµείο. 

8. Οι συµφωνίες µε τα δεδοµένα των τραπεζών πρέπει να γίνονται από τους 

υπαλλήλους που δεν έχουν καµιά αρµοδιότητα για την έκδοση επιταγών ή τη 

φύλαξη χρηµάτων. 

Ο κανόνας για την κατάθεση ολόκληρου του ποσού των ηµερησίων εισπράξεων έχει 

πολλές και σοβαρές δικαιολογίες. Η καθηµερινή κατάθεση των εισπράξεων σηµαίνει 

ότι τα ρευστά, που έχει στο θησαυροφυλάκιο του ο ταµίας και αποτελούν πρόκληση 
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για «δανεισµό», είναι λιγότερα. Έπειτα, η καθιέρωση της τακτικής να κατατίθενται 

στο ακέραιο οι εισπράξεις κάθε µέρας δε δίνουν την ευκαιρία στον ταµία να καλύψει 

ένα σηµερινό έλλειµµα, µε τις εισπράξεις εποµένων ηµερών. Αν η πολιτική που 

εφαρµόζει η επιχείρηση επιτρέπει να πληρώνονται δαπάνες από τις ταµιακές 

εισπράξεις, τότε φανταστικές πληρωµές και καταχωρήσεις ποσών µεγαλύτερων απ’ 

ότι πραγµατικά πληρώθηκαν µπορούν να καλυφθούν πολύ πιο εύκολα, παρά όταν οι 

υποχρεώσεις πληρώνονται µε επιταγές που πρέπει πρώτα να περάσουν από τον 

κατάλληλο έλεγχο. 

Όταν οι εισπρακτέες επιταγές δεν κατατίθενται αµέσως στην τράπεζα, µεγαλώνει ο 

κίνδυνος να µείνουν ανείσπρακτες. Επίσης, οι εισπράξεις που δεν έχουν κατατεθεί 

αποτελούν αδρανή διαθέσιµα, που δεν αποφέρουν έσοδα. 

 

 

6.3 Κυριότεροι Πιθανοί Κίνδυνοι που Ενέχει η Λειτουργία. Τρόποι 

Αντιµετώπισης τους από τους Ελεγκτές 

 

 

Πριν από την εξέταση των κινδύνων που ενέχει η λειτουργία των ∆ιαθεσίµων, 

οφείλουµε να αναφερθούµε σε ορισµένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα αυτής 

της λειτουργίας, που πρέπει να λάβει υπόψη του ο ελεγκτής εξετάζοντας την. 

• Συνήθως οι αξίες που εµφανίζονται στα ∆ιαθέσιµα δεν αντιπροσωπεύουν 

παρά ένα µικρό ποσοστό του συνόλου του Ενεργητικού. 

• Η πλήρης ρευστότητα των ∆ιαθεσίµων ενέχει από µόνη της έναν κίνδυνο 

εξαπάτησης και κακής διαχείρισης των αξιών αυτών, κίνδυνος που 

επιδεινώνεται από το µεγάλο όγκο συναλλαγών αυτής της λειτουργίας. 

• Το «ταµείο» είναι λογαριασµός που µεσολαβεί σχεδόν σε όλες τις 

οικονοµικές πράξεις της επιχείρησης. 

• Η αποτίµηση των υπολοίπων των λογαριασµών των ∆ιαθεσίµων δεν 

δηµιουργεί ιδιαίτερα προβλήµατα, ούτε στην επιχείρηση, ούτε στον ελεγκτή. 

Με την επιφύλαξη ειδικών κινδύνων που µπορεί να υπάρξουν σε ορισµένες 

µορφές επιχειρήσεων, σε γενικές γραµµές οι κίνδυνοι που έχουν να κάνουν µε 

την αλήθεια και την ειλικρίνεια των λογαριασµών είναι: 
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• Κάποιες εισπράξεις να µην γίνουν αντικείµενο λογιστικής καταχώρησης. 

• Καταχωρηµένες πληρωµές να µην είναι δικαιολογηµένες και να µην 

ανταποκρίνονται σε πραγµατικά γεγονότα. 

• Ορισµένες κινήσεις του λογαριασµού του Ταµείου να µην ανήκουν στη χρήση 

στην οποία εµφανίζονται. 

• Τα υπόλοιπα των λογαριασµών στα βιβλία της επιχείρησης να µη συµφωνούν 

µε τα υπόλοιπα που εµφανίζει η Τράπεζα ή µε τα µετρητά που πράγµατι 

βρίσκονται στο Ταµείο. 

  

Ο ελεγκτής αντιµέτωπος µε τους πιθανούς κίνδυνους πρέπει να έχει ορισµένους 

αντικειµενικούς σκοπούς, οι οποίοι ειδικότερα µπορεί να είναι: 

1. Να σιγουρευτεί ότι όλες οι πληρωµές και όλες οι εισπράξεις έχουν γίνει 

αντικείµενο λογιστικής εγγραφής. 

2. Να σιγουρευτεί ότι οι καταχωρηµένες λογιστικά εισπράξεις και πληρωµές 

ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα. 

3. Να επαληθεύσει την πραγµατική ύπαρξη των ποσών των υπολοίπων των 

λογαριασµών «Ταµείο», «Καταθέσεις σε Τράπεζες». 

4. Να σιγουρευτεί για την αληθοφάνεια των υπολοίπων των λογαριασμών. 

 

6.4 Εισπράξεις 
 

 

Οι απαιτήσεις έναντι των πελατών µιας επιχείρησης και οι πωλήσεις µε πίστωση 

συνδέονται στενά µεταξύ τους, ώστε οι διαδικασίες ελέγχου που αφορούν τα δύο 

αυτά στοιχεία να είναι συνδεδεµένα. 

Στην κατηγορία των απαιτήσεων περιλαµβάνονται όλοι οι εισπρακτέοι 

λογαριασµοί, περιλαµβανοµένων και των διαφόρων περιπτώσεων των γραµµατίων 

εισπρακτέων. ∆εν είναι εισπρακτέοι λογαριασµοί µόνο αυτοί που προέρχονται από 

την πώληση εµπορευµάτων ή την παροχή υπηρεσιών, αλλά και µια ευρεία άλλη 

κατηγορία απαιτήσεων, όπως είναι οι προκαταβολές και τα δάνεια στο προσωπικό, τα 

δάνεια σε µέλη του διοικητικού συµβουλίου, τα δάνεια σε θυγατρικές εταιρείες, 

απαιτήσεις κατά του δηµοσίου για επιστροφή φόρων, απαιτήσεις κατά διαφόρων 
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ασφαλιστικών οργανισµών, για προκαταβολές σε προµήθειες, ανείσπρακτες δόσεις 

του µετοχικού κεφαλαίου, γραµµάτια κατατεθέντα για είσπραξη, γραµµάτια 

διαµαρτυρηθέντα, τόκοι εισπρακτέοι και γενικά κάθε απαίτηση της εταιρείας κατά 

τρίτων. 

Ιδιαίτερη σηµασία για τον έλεγχο των απαιτήσεων αποτελούν τα διάφορα 

αξιόγραφα, δηλαδή συναλλαγµατικές, γραµµάτια σε διαταγή, µερικές φορές 

µεταχρονολογηµένες επιταγές, ή ακόµη και εγγυητικές επιστολές, στα οποία 

µετατρέπονται πολλές απαιτήσεις λόγω της αυξηµένης εγγύησης και της σηµαντικής 

νοµικής προστασίας που περιλαµβάνονται σε αυτά. 

 

 

6.5 Η Έννοια των Εισπρακτέων Λογαριασµών 

 

 

Εισπρακτέοι λογαριασµοί µε την ευρύτερη σηµασία του όρου είναι όχι µόνο οι 

απαιτήσεις έναντι πελατών που δηµιουργούνται από την πώληση αγαθών ή 

υπηρεσιών, αλλά και η µεγάλη ποικιλία διαφόρων άλλων απαιτήσεων, όπως είναι οι 

προκαταβολές που δίνονται σε αξιωµατούχους και υπαλλήλους της επιχειρήσεως, τα 

δάνεια προς θυγατρικές επιχειρήσεις, οι ανείσπρακτες δόσεις µετοχικού κεφαλαίου, 

οι απαιτήσεις για επιστροφή φόρων και προκαταβολές σε προµηθευτές. Σε όλες αυτές 

τις κατηγορίες απαιτήσεων εφαρµόζονται οι ίδιες διαδικασίες ελέγχου, αν και µπορεί 

να χρειαστεί συµπληρωµατική έρευνα για τις συναλλαγές µεταξύ συγγενικών µερών. 

 

 

6.6 Η Έννοια των Εισπρακτέων Γραµµατίων 

 

 

Συνήθως τα γραµµάτια εισπρακτέα και οι συναλλαγµατικές χρησιµοποιούνται για τον 

διακανονισµό σηµαντικών ποσών.  

Οι επιχειρήσεις αποκτούν τα εισπρακτέα γραµµάτια για διάφορους λόγους. 

Ορισµένες επιχειρήσεις και ιδίως οι επιχειρήσεις εµπορίας παγίου εξοπλισµού 

υψηλού κόστους κατά συνήθη τακτική διακανονίζουν την πώληση των 
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εµπορευµάτων τους δεχόµενες γραµµάτια των παλετών. Στις πωλήσεις βιοµηχανικών 

µηχανηµάτων, γεωργικών µηχανηµάτων, και αυτοκινήτων, η εξόφληση της αξίας 

τους γίνεται συνήθως µε δόσεις που αντιπροσωπεύονται από αντίστοιχης αξίας 

γραµµάτια. Τα γραµµάτια δόσεων είναι διαπραγµατεύσιµα χρεόγραφα βάσει των 

οποίων ο µεν αγοραστής έχει την κατοχή των εµπορευµάτων, ο δε πωλητής έχει τίτλο 

ενεχύρου στα εµπορεύµατα µέχρι να πληρωθεί και η τελευταία δόση. 

 

 

6.7 Εσωτερικός Έλεγχος των Εισπρακτέων Λογαριασµών 

 

 

Σε µερικές µεγάλες επιχειρήσεις οι εσωτερικοί ελεγκτές παίρνουν κατά περιοδικά 

διαστήµατα τις µηνιαίες εκκαθαρίσεις που στέλνονται στους πελάτες και διερευνούν 

οποιεσδήποτε διαφορές παρατηρούνται. Μια άλλη τακτική που ακολουθείται είναι η 

διεξαγωγή εκτεταµένου ελέγχου στα τιµολόγια, στα έγγραφα αποστολής, στα 

πιστωτικά υποµνήµατα και στα προσωρινά ισοζύγια εισπρακτέων λογαριασµών για 

να εξακριβωθεί αν τηρούνται µε συνέπεια οι καθιερωµένες διαδικασίες. 

 

 

6.8 Εσωτερικός Έλεγχος Γραµµατίων Εισπρακτέων 

 

 

Βασικό στοιχείο του εσωτερικού ελέγχου είναι η κατανοµή των αρµοδιοτήτων. Στην 

περίπτωση των γραµµατίων εισπρακτέων η εφαρµογή του βασικού στοιχείου αυτού 

οδηγεί στους ακόλουθους οργανωτικούς κανόνες: 

• Ο υπάλληλος που έχει τη φύλαξη του τα εισπρακτέα γραµµάτια δεν πρέπει να 

έχει προσπέλαση στο ταµείο ή στα λογιστικά βιβλία. 

• Η αρµοδιότητα για την αποδοχή και την ανανέωση των γραµµατίων 

εισπρακτέων πρέπει να ανατίθεται εγγράφως σε αξιωµατούχο, ο οποίος δεν 

θα έχει στην φύλαξη του τα γραµµάτια. 

• Η διαγραφή των ανεπίδεκτων εισπράξεως γραµµατίων πρέπει να εγκρίνεται 

από αρµόδιους αξιωµατούχους και για την παρακολούθηση της µετέπειτα 
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πορείας των διαγραµµένων γραµµατίων να καθιερώνεται κατάλληλη 

αποτελεσµατική διαδικασία. 

 

 

6.9 Αξιολόγηση του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου 

 

 

Μετά την αρχική αξιολόγηση του συστήµατος, όπως συνήθως γίνεται για τον έλεγχο 

όλων των λειτουργιών, ακολουθούν οι διαδικασίες επαλήθευσης του συστήµατος. 

• ∆ιαχωρισµός µεταξύ εισπράξεων και πληρωµών. 

• Ύπαρξη λίστας καταγραφής των επιταγών που φθάνουν ταχυδροµικά προτού 

δοθούν στο ταµία ή τις Τράπεζες. 

• Ύπαρξη διαδικασίας για τις εισπράξεις που γίνονται από τρίτους. 

• Από τα αντίγραφα των Τραπεζικών λογαριασµών να επιβεβαιωθεί ότι οι 

εισπράξεις που εµφανίζονται στις Τράπεζες εµφανίζονται και στο σχετικό 

ηµερολόγιο. 

• Από τις εξωλογιστικές καταγραφές των εισπράξεων (π.χ. λίστες στην 

υπηρεσία ταχυδροµείου) να επαληθευτεί η καταχώρηση τους στο σχετικό 

ηµερολόγιο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 
 

∆ηµογραφικά Στοιχεία ∆είγµατος 
 
Τα ερωτηµατολόγια που χρησιµοποιήθηκαν για το δείγµα ήταν εβδοµήντα (70), και 

απαντήθηκαν από τον Μάιο 2011 έως και τον Ιούλιο 2011. 

 

      
 
ΓΡΑΦΗΜΑ 1 ΦΥΛΛΟ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ/ΝΗΣ          ΓΡΑΦΗΜΑ 2 ΗΛΙΚΙΑ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ/ΝΗΣ           

 

 

 
 
ΓΡΑΦΗΜΑ 3 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ/ΝΗΣ 
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Στοιχεία Εταιρειών 

 

    
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 1 ΜΟΡΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 
 

 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 3 ΤΥΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
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Γενικές Ερωτήσεις 
 
 

      
 
ΓΡΑΦΗΜΑ 1 ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 
 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 2 ΥΠΑΡΞΗ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 3 ΥΠΑΡΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 4 ΥΠΑΡΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ Η’ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΑΜΙΑ 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 5 ΥΠΑΡΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΩΤ.ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 6 ΓΕΝ.ΛΟΓΙΣΤΗ ΧΩΡΙΣΤΑ ΑΠΟ ΑΓΟΡΕΣ/ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 7 ΥΠΑΡΞΗ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ : ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ/ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ/ΠΑΓΙΩΝ 
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Λογιστικός Έλεγχος 
 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 1 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 2 ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣΤΟ ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ/ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ/ΑΓΟΡΕΣ/ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 3 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 4 ΧΡΗΜΑΤ/ΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 5 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ 

 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 6 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

 

 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 7 ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 
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Έλεγχος Μετρητών 
 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 1 ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ/ΕΠΙΤΑΓΩΝ 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 2 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 

 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 3 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 4 ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΙΑ 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ∆.Σ 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 6 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ 

 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 7 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ 

ΕΠΙ∆Ε∆Ο ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 8 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΙΝ ΓΙΝΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 9 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΠΟΣΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ 

 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 10 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΥΨΟΣ 

 

 

 

Έλεγχος Εισπρακτέων Λογαριασµών 
 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 1 ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΧΕΙ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 2 ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟΥΣ 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 3 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 4 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 5 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 6 ΥΠΑΡΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 7 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥΣ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ 

 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ/ΤΙΜΩΝ 

ΟΡΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 9 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 10 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 

 

Ανάλυση ∆είγµατος  
 

 

Για την επεξεργασία του δείγµατος χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα STATA/SE 11.0. 

Παρακάτω σας παραθέτουµε τα αποτελέσµατα της έρευνας.  

 

Στο δείγµα µας έχουµε 2 κατηγορίες µεταβλητών. Τις µεταβλητές κατηγορίας 

και τις µεταβλητές διάταξης. Στις µεταβλητές κατηγορίας ανήκουν οι ερωτήσεις που 

αφορούν: α) τα δηµογραφικά στοιχεία και β) τα στοιχεία εταιρειών. Στις µεταβλητές 

διάταξης ανήκουν : α) οι γενικές ερωτήσεις και οι ερωτήσεις που αφορούν β) τον 

λογιστικό έλεγχο γ) τον έλεγχο µετρητών και δ) τον έλεγχο εισπρακτέων 

λογαριασµών.   

 

Στον έλεγχο ανεξαρτησίας (X2), ο οποίος πραγµατοποιείται ανάµεσα στις 

µεταβλητές κατηγορίας, πρέπει το Pr να έχει την εξής τιµή : Pr  ≤ 0.05 , για να 

υπάρχει εξάρτηση ανάµεσα στις µεταβλητές. Στο δείγµα µας παρατηρούµε τα εξής: 

 

• Υπάρχει εξάρτηση ανάµεσα στο φύλλο του ερωτώµενου/νης και στην 

ερώτηση <Κατατίθενται οι εισπράξεις αµέσως και χωρίς καθυστέρηση>. Οι 

περισσότερες γυναίκες απάντησαν <Πάντα>. 
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                                      CCQ2 
SEX |              0          1          2          3          4                     Total 
------+------------------------------------------------------------+---------- 
      1 |              1          0          0         17         10              |      28 
      2 |              0          1          1         13         27              |      42 
-------+-----------------------------------------------------------+---------- 
Total |             1          1          1         30         37               |      70 
 
Pearson chi2(4) =   8.9002   Pr = 0.064 

 

• Υπάρχει εξάρτηση ανάµεσα στην ηλικία του ερωτώµενου/νης και στην 

ερώτηση <Είναι τα λογιστικά βιβλία κατάλληλα για την επιχείρηση, 

ενηµερώνονται καθηµερινά>. Οι περισσότεροι ερωτώµενοι ηλικίας 31-40 

απάντησαν <Πάντα>. 

                             ACQ3 
     AGE |                    2          3          4                  |     Total 
 ----------+-----------------------------------------------+---------- 
           1 |                      0          0         10               |       10  
           2 |                      0          2         30               |       32  
           3 |                      0          3         14               |       17  
           4 |                      0          4          6                |       10  
           5 |                      1          0          0                |         1 
---------+-------------------------------------------------+----------- 
    Total |                      1          9         60                |       70  

 
    Pearson chi2(8) =  79.6645   Pr = 0.000 
 

• Υπάρχει εξάρτηση ανάµεσα στην ηλικία του ερωτώµενου/νης και στην 

ερώτηση <Τα υψηλά έξοδα υπόκεινται σε χρηµατοοικονοµικό έλεγχο>. Όλοι 

οι ερωτώµενοι απάντησαν <Μερικές Φορές> και <Πάντα>, ενώ οι 

περισσότεροι από αυτούς απάντησαν <Πάντα>. 

                               ACQ4 
       AGE |                         3          4             |     Total 
  -----------+--------------------------------------+----------- 

  1 |                       0         10             |        10  
  2 |                       7         25             |        32  
  3 |                       3         14             |        17  
  4 |                       5          5              |        10  
  5 |                       0          1              |         1  

   -----------+-------------------------------------+---------- 
        Total |                     15         55             |         
 
        Pearson chi2(4) =   7.9967   Pr = 0.09 
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• Υπάρχει εξάρτηση ανάµεσα στην ηλικία του ερωτώµενου/νης και στην 

ερώτηση <Χρησιµοποιείται το τραπεζικό σύστηµα για την µεταφορά ποσών 

από τον ένα λογαριασµό στον άλλο>. Οι περισσότεροι ερωτώµενοι ηλικίας 

31-40 απάντησαν <Μερικές Φορές> και <Πάντα>. 

                                 CCQ9 
       AGE |                   1          3          4            |     Total 
    ---------+------------------------------------------+---------- 
             1 |                  0          2          8             |       10  
             2 |                  1        15        16             |       32  
             3 |                  1          9          7             |       17  

 4 |                  0          4          6             |       10  
5 |                  1          0          0              |         1  

     --------+------------------------------------------+---------- 
      Total |                3         30         37              |       70  
  
      Pearson chi2(8) =  27.1328   Pr = 0.001 
   

 

• Υπάρχει εξάρτηση ξανά ανάµεσα στην ηλικία του ερωτώµενου/νης και στην 

ερώτηση <Ελέγχονται τα τιµολόγια για την ακρίβεια των ποσοτήτων που 

χρεώνονται, για την τιµή και τους όρους πληρωµής>. Οι περισσότεροι 

ερωτώµενοι ηλικίας 31-40 σε ποσοστό 68,75% απάντησαν <Πάντα>. 

                                           ARCQ8 
   AGE |                         2          3          4               |     Total 
---------+-------------------------------------------------+---------- 
         1 |                         0          1          9               |        10  
         2 |                         0        10        22               |        32  
         3 |                         3          1        13               |        17  
         4 |                         0          2          8               |        10  
         5 |                         0          0          1               |         1  
 --------+-------------------------------------------------+---------- 
  Total |                        3         14         53               |       70  
 
  Pearson chi2(8) =  14.3500   Pr = 0.073 
 

 

• Υπάρχει σχέση ανάµεσα στην µόρφωση του ερωτώµενου/νης και στην 

ερώτηση <Είναι η λειτουργία του λογιστηρίου διαχωρισµένη από τις 

πωλήσεις, τις αγορές, τις εισπράξεις, τις πληρωµές>. Οι περισσότεροι 

ερωτώµενοι µε εκπαίδευση ΤΕ απάντησαν <Πάντα>. 
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              |                           ACQ2 
 EDUCATION |             1          2          3          4          |     Total 
--------------------+--------------------------------------------+---------- 

           1 |         0          0          0          1              |         1  
           2 |         1          0          6          8              |        15  
           3 |       13          0          4         17             |        34  
           4 |         3          1          2         14             |        20  

-------------------+---------------------------------------------+---------- 
     Total |      17          1         12         40            |        70  

 
                 Pearson chi2(9) =  15.2480   Pr = 0.084 
 

• Υπάρχει σχέση ανάµεσα στην µορφή της εταιρείας και στην ερώτηση 

<Ασκείται λογιστικός έλεγχος πάνω στις λειτουργίες των διαφόρων 

τµηµάτων>. Παρατηρούµε ότι στο µεγαλύτερο ποσοστό των ΑΕ 

πραγµατοποιείται τέτοιος έλεγχος. 

     |                              ACQ6 
     FORM |                1          2          3          4      |     Total 
-------------+--------------------------------------------+---------- 

         1 |               0          0          3          2      |        5  
         2 |               2          1          4          3      |      10  
         4 |               4          1          4          5      |      14  
         5 |               0          5        13        23      |      41  

-------------+--------------------------------------------+---------- 
        Total |               6          7         24       33       |      70  
 
        Pearson chi2(9) =  15.8470   Pr = 0.070 
 

 

• Υπάρχει εξάρτηση ανάµεσα στην µορφή της εταιρείας και στην ερώτηση <Οι 

δαπάνες µικροποσών περιορίζονται σε ένα καθορισµένο ύψος>. Παρατηρούµε 

ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των ΑΕ απάντησαν <Μερικές Φορές>.  

     |                          CCQ10 
      FORM |             1          2          3          4                 |     Total 
--------------+--------------------------------------------------+---------- 

    1 |             0          0          4          1                 |       5  
    2 |             2          1          7          0                 |     10  
    4 |             0          0          5          9                 |     14  
    5 |             2          2        21        16                 |     41  

--------------+---------------------------------------------------+---------- 
     Total |         4          3         37         26 |        70  
         
     Pearson chi2(9) =  15.2950   Pr = 0.083 
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• Υπάρχει εξάρτηση ανάµεσα στον αριθµό των εργαζοµένων και στην ερώτηση 

<Η εταιρεία λαµβάνει το επίπεδο των εκπρόθεσµων επιταγών για να 

καθορίσει τις χρηµατικές ανάγκες>. Παρατηρούµε ότι οι πιο µικρές 

επιχειρήσεις λαµβάνουν υπόψη τους αυτό το επίπεδο. 

 
 

           |                             CCQ7 
     NUMBER |               1          2          3          4              |     Total 
  ----------------+-------------------------------------------------+---------- 

        1 |               2          1         17         16            |        36  
        2 |               3          2          4          16            |        25  
        3 |               2          0          2          4              |         8  
        4 |               0          1          0          0              |         1  

-----------------+--------------------------------------------------+---------- 
             Total |               7          4         23         36             |        70  

 
 Pearson chi2(9) =  26.0263   Pr = 0.002 

 

 

• Υπάρχει εξάρτηση ανάµεσα στον τύπο της επιχείρηση και στην ερώτηση 

<Χρησιµοποιούνται λογιστικά βιβλία>. Βλέπουµε ότι όλες οι εµπορικές 

επιχειρήσεις απάντησαν <Πάντα>. 

  |                            ACQ1 
   TYPE |                          1          4                  |     Total 
----------+-------------------------------------------+---------- 

     1 |                         0         40                  |       40  
     2 |                         1          6                   |         7  
     3 |                         1         22                  |       23  

----------+-------------------------------------------+---------- 
    Total |                         2         68                   |        70  
 
    Pearson chi2(2) =   4.6547   Pr = 0.098 
 

 

• Υπάρχει εξάρτηση ανάµεσα στον τύπο της επιχείρηση και στην ερώτηση <Οι 

αποδείξεις των συναλλαγών επικυρώνονται από κάποιο υπεύθυνο υπάλληλο>. 

Βλέπουµε ότι περισσότερες από τις εµπορικές απάντησαν <Πάντα>. 
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                 |                              ACQ5 
      TYPE |                 1          2          3          4            |     Total 
-------------+-------------------------------------------------+---------- 
              1 |                0          3          9         28            |        40  
              2 |                1          1          0          5             |         7  
              3 |                0          1          4         18            |        23  
-------------+-------------------------------------------------+---------- 
        Total |               1          5         13        51            |        70  
 
        Pearson chi2(6) =  11.5473   Pr = 0.073 
 
 
 

Έλεγχος Ανάµεσα σε Μεταβλητές ∆ιάταξης 

 

Σε αυτό τον έλεγχο παρατηρούµε τα εξής: 

 

• Παρατηρούµε ότι επιχειρήσεις οι οποίες περιγράφουν τις θέσεις των ατόµων 

που υπάρχουν στο λογιστήριο, έχουν και κάποιο οργανόγραµµα για τη σωστή 

λειτουργία αυτού. 

• Επίσης επιχειρήσεις οι οποίες έχουν οργανόγραµµα για τη λειτουργία του 

λογιστηρίου τους, διαθέτουν και προσωπικό εσωτερικού ελέγχου. 

• Παρατηρούµε ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν περιγραφή θέσεων στο 

λογιστήριο, κάνουν καθηµερινή καταχώρηση των τιµολογίων, πράγµα που 

σηµαίνει ότι υπάρχουν διαφορετικά άτοµα για διαφορετικές δουλειές. 

• ∆ιαπιστώνουµε ότι το άτοµο που τιµολογεί δεν έχει πρόσβαση στα µετρητά 

και αυτό επειδή το τµήµα Λογιστικής είναι χωριστά από το τµήµα 

αγορών/πωλήσεων/εισπράξεων/πληρωµών. 

• Παρατηρούµε επίσης ότι οι επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν λογιστικά βιβλία 

στέλνουν µηνιαίες καταστάσεις λογαριασµών στους πελάτες τους. 

• Οι επιχειρήσεις οι οποίες χρησιµοποιούν το τραπεζικό σύστηµα για το 

µεταφορά ποσών έχουν και διαφορετικούς υπογράφοντες. 

• Τέλος, βλέπουµε ότι τα τιµολόγια εγκρίνονται σύµφωνα µε τις παραγγελίες 

και ελέγχονται για την ακρίβεια των ποσοτήτων, την τιµή και τον τρόπο 

πληρωµής. 
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Έλεγχος ANOVA (Analysis of Variance) 

 

 

Στον συγκεκριµένο έλεγχο χρησιµοποιήθηκε η µεταβλητή < Αριθµός των 

Εργαζοµένων> και κάποιες από τις µεταβλητές ∆ιάταξης. 

 

• Έλεγχος ανάµεσα στον <Αριθµό των εργαζοµένων> και στην ερώτηση 

<Έχετε προσωπικό εσωτερικού ελέγχου>.  

 
                                               Analysis of Variance 
      Source                    SS          df            MS                      F        Prob > F 
    ---------------------------------------------------------------------------------------- 
     Between groups     30.05        3       10.0166667          7.66         0.0002 
     Within groups       86.25       66        1.30681818 
   ----------------------------------------------------------------------------------------- 
      Total                    116.3        69        1.68550725 
 
 
     Bartlett's test for equal variances:  chi2(2) =   7.0517  Prob>chi2 = 0.029 
 

 

Παρατηρούµε ότι τα δύο γκρουπ συµπεριφέρονται διαφορετικά. ∆ηλαδή ανεξάρτητα 

από τα πόσα άτοµα απασχολεί µια επιχείρηση µπορεί να έχουν προσωπικό 

εσωτερικού ελέγχου. Άσχετα µε το πόσο µεγάλη ή µικρή είναι µια επιχείρηση 

θεωρούν ότι η ύπαρξη προσωπικό εσωτερικού ελέγχου είναι ιδιαίτερα σηµαντική στη 

σωστή λειτουργία του λογιστηρίου. 

 

• Έλεγχος ανάµεσα στον <Αριθµό των εργαζοµένων> και στην ερώτηση 

<Υπάρχει κατάσταση των λαµβανόµενων χρηµάτων και επιταγών>. 

       
                                        Analysis of Variance 
  Source                     SS               df               MS                F         Prob > F 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
Between groups   .863492063      3          .287830688      2.31       0.0843 
 Within groups     8.22222222      66        .124579125 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
    Total                9.08571429      69         .131677019 
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Παρατηρούµε ότι τα δύο γκρουπ συµπεριφέρονται διαφορετικά. Ανεξάρτητα από το 

µέγεθος µιας επιχείρησης υπάρχει σωστή καταγραφή των λαµβανόµενων χρηµάτων 

και επιταγών από έµπιστα και υπεύθυνα άτοµα, και µε αυτό τον τρόπο µπορούν να 

αποφευχθούν τυχόν λάθη. 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
 
 

Το συγκεκριµένο  ερωτηµατολόγιο χρησιµοποιήθηκε για την έρευνα, 

η οποία βοήθησε στην ολοκλήρωση της εργασίας. 
 
 
Α ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

(παρακαλώ κυκλώστε µια από τις απαντήσεις) 

1 Φύλλο ερωτώµενου / ερωτώµενης Α ΑΝ∆ΡΑΣ 

Β ΓΥΝΑΙΚΑ 

2 Ηλικία  Α 20-30 

Β 31-40 

Γ 41-50 

∆ 51-60 

Ε 61-70 

3 Εκπαίδευση Α ΥΕ 

Β ∆Ε 

Γ ΤΕ 

∆ ΠΕ 
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Β ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
(παρακαλώ κυκλώστε όποια απάντηση ανταποκρίνεται στην επιχείρησή σας) 

1 
Μορφή 
Εταιρείας  Α Ατοµική 

Β Ο.Ε 

Γ Ε.Ε 

∆ Ε.Π.Ε 

Ε Α.Ε 
 

2 
Αριθµός 
Εργαζοµένων Α Πολύ µικρές < 

10 
άτοµα 

Β Μικρές <  
50 

άτοµα 

Γ Μεσαίες < 
250 
άτοµα 

∆ Μεγάλες > 
250 
άτοµα 

3 Τύπος εταιρείας Α Εµπορική   

Β Βιοµηχανική   

Γ Παροχής Υπηρεσιών 
 
 

Γ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1 Θεωρείται ότι ο Εσωτερικός Έλεγχος στο λογιστήριό σας βοηθάει                                       
τη σωστή λειτουργία της επιχείρησής σας; 

Δεν  

   γνωρίζω Ποτέ Σχεδόν Ποτέ 

Μερικές 

Φορές Πάντα 

0 1 2 3 4 

2 
Έχετε κάποιο οργανόγραµµα για τη λειτουργία του λογιστηρίου 
σας; 

Δεν 

γνωρίζω Ποτέ Σχεδόν Ποτέ 

Μερικές 

Φορές Πάντα 

0 1 2 3 4 

3 Υπάρχει περιγραφή θέσεων στο λογιστήριο; 
Δεν 

γνωρίζω Ποτέ Σχεδόν Ποτέ 

Μερικές 

Φορές Πάντα 

0 1 2 3 4 
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4 Έχετε Γενικό ή Κεντρικό ταµία; 
Δεν 

γνωρίζω Ποτέ Σχεδόν Ποτέ 

Μερικές 

Φορές Πάντα 

0 1 2 3 4 

5 Έχετε προσωπικό εσωτερικού ελέγχου; 
Δεν 

γνωρίζω Ποτέ Σχεδόν Ποτέ 

Μερικές 

Φορές Πάντα 

0 1 2 3 4 

  
               

6 
Είναι το τµήµα Γενικής Λογιστικής χωριστά από  το τµήµα αγορών / πωλήσεων 
/ εισπράξεων ή πληρωµών; 

          
Δεν 

γνωρίζω Ποτέ Σχεδόν Ποτέ 

Μερικές 

Φορές Πάντα 

0 1 2 3 4 

                
7 Ειδικά, υπάρχουν µέθοδοι ελέγχου για: ροή µετρητών / επίπεδο αποθεµάτων 

απόκτηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων / έγκαιρη πληρωµή φόρων; 
Δεν 

γνωρίζω Ποτέ Σχεδόν Ποτέ 

Μερικές 

Φορές Πάντα 

0 1 2 3 4 

 
 

∆ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

1 Χρησιµοποιούνται λογιστικά βιβλία; 
Δεν 

γνωρίζω Ποτέ Σχεδόν Ποτέ 

Μερικές 

 Φορές Πάντα 

0 1 2 3 4 

2 
Είναι η λειτουργία του λογιστηρίου διαχωρισµένη από τις 
πωλήσεις, τις αγορές, τις εισπράξεις, τις πληρωµές; 

Δεν 

γνωρίζω Ποτέ Σχεδόν Ποτέ 

Μερικές  

Φορές Πάντα 

0 1 2 3 4 

3 Είναι τα λογιστικά βιβλία κατάλληλα για την επιχείρηση,  
ενηµερώνονται καθηµερινά; 

Δεν 

γνωρίζω Ποτέ Σχεδόν Ποτέ 

Μερικές 

 Φορές Πάντα 

0 1 2 3 4 
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4 Τα υψηλά έξοδα υπόκεινται σε χρηµατοοικονοµικό έλεγχο; 
Δεν 

γνωρίζω Ποτέ Σχεδόν Ποτέ 

Μερικές  

Φορές Πάντα 

0 1 2 3 4 

5 Οι αποδείξεις των συναλλαγών επικυρώνονται από κάποιο υπεύθυνο  
υπάλληλο; 

Δεν 

γνωρίζω Ποτέ Σχεδόν Ποτέ 

Μερικές  

Φορές Πάντα 

0 1 2 3 4 

 

6 Aσκείται λογιστικός έλεγχος πάνω στις λειτουργίες των διαφόρων   
τµηµάτων; 

Δεν 

γνωρίζω Ποτέ Σχεδόν Ποτέ 

Μερικές  

Φορές Πάντα 

0 1 2 3 4 

7 Είναι άξιοι εµπιστοσύνης οι υπάλληλοι που βρίσκονται σε 
υπεύθυνες θέσεις; 

Δεν 

γνωρίζω Ποτέ Σχεδόν Ποτέ 

Μερικές 

 Φορές Πάντα 

0 1 2 3 4 

 
 

Ε ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 

1 Υπάρχει κατάσταση των λαµβανόµενων χρηµάτων και επιταγών; 
Δεν 

 γνωρίζω Ποτέ Σχεδόν Ποτέ 

Μερικές 

 Φορές Πάντα 

0 1 2 3 4 

2 Κατατίθενται οι εισπράξεις αµέσως και χωρίς καθυστέρηση; 
Δεν 

 γνωρίζω Ποτέ Σχεδόν Ποτέ 

Μερικές  

Φορές Πάντα 

0 1 2 3 4 

3 Aποτελεί πολιτική της επιχείρησης το να κατατίθονται οι εισπράξεις  

στην τράπεζα και να καταγράφονται στο βιβλίο εισπράξεων  

καθηµερινά; 
Δεν 

 γνωρίζω Ποτέ Σχεδόν Ποτέ 

Μερικές  

Φορές Πάντα 

0 1 2 3 4 
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4 Oι καταθέσεις που επιστρέφονται από την τράπεζα παραδίδονται  

απευθείας σε άλλο εργαζόµενο, εκτός του ταµία; 
Δεν 

 γνωρίζω Ποτέ Σχεδόν Ποτέ 

Μερικές  

Φορές Πάντα 

0 1 2 3 4 

5 Oι τραπεζικές καταθέσεις ελέγχονται από το ∆.Σ. της εταιρείας; 
Δεν  

γνωρίζω Ποτέ Σχεδόν Ποτέ 

Μερικές 

Φορές Πάντα 

0 1 2 3 4 

 
 
 

 
 
 

6 Υπάρχουν διαφορετικοί υπογράφοντες για διαφορετικούς  

τραπεζικούς λογαριασµούς; 
Δεν 

 γνωρίζω Ποτέ Σχεδόν Ποτέ 

Μερικές 

Φορές Πάντα 

0 1 2 3 4 

7 Η εταιρεία λαµβάνει το επίπεδο των εκπρόθεσµων επιταγών για να  

καθορίσει τις χρηµατικές ανάγκες; 
Δεν  

γνωρίζω Ποτέ Σχεδόν Ποτέ 

Μερικές 

Φορές Πάντα 

0 1 2 3 4 

8 Χρειάζεται έγκριση πριν γίνει κάποια πληρωµή; 
Δεν 

 γνωρίζω Ποτέ Σχεδόν Ποτέ 

Μερικές 

Φορές Πάντα 

0 1 2 3 4 

9 Χρησιµοποιείται το τραπεζικό σύστηµα για την µεταφορά   

ποσών από τον ένα λογαριασµό στον άλλο; 
Δεν 

 γνωρίζω Ποτέ Σχεδόν Ποτέ 

Μερικές 

Φορές Πάντα 

0 1 2 3 4 

10 Οι δαπάνες µικροποσών περιορίζονται σε ένα καθορισµένο ύψος; 
Δεν 

 γνωρίζω Ποτέ Σχεδόν Ποτέ 

Μερικές 

Φορές Πάντα 

0 1 2 3 4 

 

ΣΤ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΛΟΓΑΡ/ΣΜΩΝ 

1 Το άτοµο που ετοιµάζει τα τιµολόγια πωλήσεων έχει πρόσβαση στα µετρητά; 
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Δεν 

 γνωρίζω Ποτέ Σχεδόν Ποτέ 

Μερικές 

 Φορές Πάντα 

0 1 2 3 4 

2 Οι εγκρίσεις για εκπτώσεις στις πωλήσεις, γίνονται από κάποιον 
αρµόδιο; 
 

Δεν  

γνωρίζω Ποτέ Σχεδόν Ποτέ 

Μερικές 

Φορές Πάντα 

0 1 2 3 4 

 
 
 

 
 

3 
Αποτελεί η έγκριση του τµήµατος πιστώσεων αναγκαία προυπόθεση για την 
πληρωµή του χρεωστικού υπολοίπου του πελάτη; 

Δεν 

 γνωρίζω Ποτέ Σχεδόν Ποτέ 

Μερικές  

Φορές Πάντα 

0 1 2 3 4 

4 Είναι πολιτική της εταιρείας να στέλνει µηνιαία αντίγραφα  

λογαριασµών στους πελάτες; 
Δεν  

γνωρίζω Ποτέ Σχεδόν Ποτέ 

Μερικές 

 Φορές Πάντα 

0 1 2 3 4 

        5 Οι εκπρόθεσµοι λογαριασµοί επανεξετάζονται περιοδικά από  

κάποιον υπάλληλο; 
Δεν  

γνωρίζω Ποτέ Σχεδόν Ποτέ 

Μερικές 

 Φορές Πάντα 

0 1 2 3 4 

6 Υπάρχει λογιστική παρακολούθηση για όλα τα τιµολόγια; 
Δεν  

γνωρίζω Ποτέ Σχεδόν Ποτέ 

Μερικές  

Φορές Πάντα 

0 1 2 3 4 

7 
Είναι τα καθήκοντα του ατόµου που ενηµερώνει τους χρεωστικούς 
λογαριασµούς ανεξάρτητα από οποιαδήποτε λειτουργία του ταµείου; 

Δεν  

γνωρίζω Ποτέ Σχεδόν Ποτέ 

Μερικές 

 Φορές Πάντα 

0 1 2 3 4 

8 Ελέγχονται τα τιµολόγια για την ακρίβεια των ποσοτήτων που 

χρεώονται, για την τιµή και για τους όρους πληρωµής; 

Δεν  Ποτέ Σχεδόν Ποτέ Μερικές  Πάντα 
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γνωρίζω Φορές 

0 1 2 3 4 

9 Εγκρίνονται τα τιµολόγια µε τις παραγγελίες πελατών; 
Δεν 

 γνωρίζω Ποτέ Σχεδόν Ποτέ 

Μερικές  

Φορές Πάντα 

0 1 2 3 4 

10 Τα τιµολόγια συγκεντρώνονται και ταξινοµούνται από ένα τµήµα, 

εκτός από το τµήµα του λογιστηρίου, µε τρόπο ώστε να ελέγχεται 
η καταγραφή των πωλήσεων; 
 

Δεν 

 γνωρίζω Ποτέ Σχεδόν Ποτέ 

Μερικές 

 Φορές Πάντα 

0 1 2 3 4 
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