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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 
 Ο άνθρωπος, ως πολιτικό ον, (Αριστοτέλης) γεννιέται με τις αδυναμίες και τις 

ατέλειές του με τις οποίες ζει και αναπνέει στον κόσμο αυτό. Τα λάθη στον άνθρωπο 

είναι έμφυτα, είναι καταγεγραμμένα στα γονίδιά του. Η εξέλιξη της επιστήμης 

κατέδειξε περίτρανα ότι βασίστηκε στις αδυναμίες αυτές του ανθρώπου καθότι 

πέρασαν χιλιάδες χρόνια για να αποκτήσει ο άνθρωπος τη τεχνογνωσία που τώρα 

διαθέτει. 

 Ο μοναδικός τρόπος καταπολέμησης αυτών των λαθών και αδυναμιών 

αποτελεί η οργάνωση των διαδικασιών για την προστασία της οικονομίας, της 

ιδιωτικής και ξένης περιουσίας, αλλά και της λειτουργίας της επιχείρησης, ως μια 

μονάδα του συνόλου της παγκόσμιας οικονομίας. Η διαδικασία αυτή 

πραγματοποιείται με τη διαμόρφωση ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Ο 

εσωτερικός έλεγχος αποτελεί το θεμέλιο στην εύρωστη οργάνωση και λειτουργία 

μιας επιχείρησης. Λόγω της δυναμικής που τον διακρίνει και της 

αποτελεσματικότητας του είναι η αναγκαία συνθήκη για το πέρασμα μιας 

επιχείρησης από τον παραδοσιακό στο σύγχρονο μοντέλο τρόπου διοίκησης. 

 Ο σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί την προσπάθεια ανάδειξης του 

τρόπου πραγματοποίησης του εσωτερικού ελέγχου σε όλη την επιχείρηση αλλά και 

στα επιμέρους τμήματά της (οικονομική διεύθυνση, παραγωγή, πωλήσεις) την 

κατάδειξη τυχών αδυναμιών και τρόπων καταπολέμησης αυτών σε θεωρητικό και 

πρακτικό επίπεδο.   

  Πήρα ως μοντέλο για τη συγγραφή αυτής της διπλωματικής εργασίας μια 

βιομηχανία τροφίμων με πολλά έτη λειτουργίας και leader στο χώρο της. Σεβόμενος 

τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της επιχείρησης αλλά και τις παραινέσεις του 

εσωτερικού ελεγκτή αυτής δε θα προβώ στην αποκάλυψη της επωνυμίας της.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 

1.1 Ιστορική αναδρομή του εσωτερικού ελέγχου1 

 
 Ο θεσμός και η άσκηση  του εσωτερικού ελέγχου υπήρξαν από αρχαιοτάτων 

χρόνων. Η εισχώρηση του χρήματος ως μέσου αγοραπωλησίας προϊόντων και 

εμπορευμάτων γέννησε την ανάγκη της ύπαρξης του εσωτερικού ελέγχου. Οι πρώτες 

γραπτές  μαρτυρίες για την ύπαρξη λογιστικών εκθέσεων με στοιχεία ελεγκτικών 

μαρτυριών τις συναντάμε στους Νινευίτες στην περιοχή της Βαβυλωνίας το 3000 

π.Χ. Στην εποχή των Φαραώ στην αρχαία Αίγυπτο καθιερώνεται ο θεσμός των 

«Επιστατών» ως ένα είδος ελεγκτών οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 

συγκομιδής των σιτηρών. 

 Στην αρχαία Ελλάδα οι Έλληνες φιλόσοφοι όπως ο Σωκράτης, ο Αριστοτέλης 

και ο Πλάτων χάραξαν βασικές κατευθύνσεις οι οποίες διατηρούν την επικαιρότητά 

τους και επηρεάζουν την πορεία της ανθρωπότητας στους τομείς αυτούς. 

 α) Ο Σωκράτης (470-400 π.Χ.) στους διάλογους του μιλάει για 

επιχειρηματικούς κινδύνους. Επίσης αναφέρεται και σε αντικειμενικές και 

υποκειμενικές εκτιμήσεις του κινδύνου ως επίσης για πολυδιάστατους και 

δυναμικούς κινδύνους. Επιχειρηματικούς κινδύνους που αναλαμβάνουν να 

διαχειρισθούν καθημερινώς οι διοικούντες με τη συνδρομή του εσωτερικού ελέγχου 

αξιολογώντας την επάρκεια λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. 

β) Ο Πλάτων (427-347π.Χ.) στα έργα του «ΝΟΜΟΙ» και «ΠΟΛΙΤΕΙΑ», όσον αφορά 

τον τομέα του ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης, αναφέρει ότι θα πρέπει να 

υπάρχουν ειδικοί λειτουργοί οι οποίοι να είναι προικισμένοι με όλα τα είδη των 

αρετών και θα μπορούν να κρίνουν τους λογαριασμούς του εκάστοτε ανώτατου 

άρχοντα. 

γ) Ο Αριστοτέλης (384-323 π.Χ.) στα «ΠΟΛΙΤΙΚΑ» αναφέρει ότι η διαχείριση των 

δημοσίων οικονομικών θα πρέπει να πραγματοποιείται παρουσία «παρόντων πάντων 

πολιτών». Ο έλεγχος  των δημοσίων δαπανών αποτελεί βασική αρχή της δημοκρατίας 

γιατί αποτελεί φραγμό στην κατάχρηση της εξουσίας η οποία έχει την δύναμη της 

διαφθοράς των ανθρώπων. 
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 Στο Βυζάντιο ο ελεγκτής αποκτά μεγάλη δύναμη καθώς η αρμοδιότητά του 

είναι η ενασχόλησή του με την ακρίβεια και ορθότητα των δημοσίων οικονομικών. 

Στην Αγγλία το 1285 συναντάμε για πρώτη φορά το θεσμό του ελεγκτή ύστερα από 

σχετική αναφορά σε διάταγμα του Εδουάρδου του Α. Το διάταγμα όριζε ότι όλοι οι 

διαχειριστές του δημοσίου χρήματος θα ελέγχονται από τους ελεγκτές (Auditors). 

 Το 1833 ιδρύεται στην Ελλάδα το ελεγκτικό συνέδριο, θεσμός αντίστοιχος με 

εκείνο που ιδρύθηκε το 1807 στη Γαλλία από το Ναπολέοντα για την επιτήρηση των 

κρατικών δαπανών, με σκοπό την επεξεργασία λογαριασμών προκειμένου να 

διαπιστώσει αν τηρούνται οι αρχές του δημοσιονομικού συστήματος και εάν η 

διαχείριση του κράτους γίνεται κατά το σύστημα αυτό ώστε να κρίνει από τα 

αποτελέσματα της διαχείρισης ποιες μεταβολές είναι αναγκαίες να γίνουν για την 

επίτευξη του γενικού σκοπού. 

 Ωστόσο το επάγγελμα του εσωτερικού ελεγκτή, όπως το γνωρίζουμε, 

διαμορφώθηκε μετά το τέλος του Β παγκοσμίου πολέμου στο Εδιμβούργο. Η 

Αγγλική κυβέρνηση αναγνώρισε την ανάγκη ελέγχου των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων μικρών, μεσαίων αλλά και μεγάλων επιχειρήσεων. Ο θεσμός και το 

επάγγελμα της ελεγκτικής μεταφέρθηκε στις Η.Π.Α. από την Αγγλία. Πλέον οι 

Η.Π.Α. θεωρούνται, και είναι, οι πρωτοπόροι στην ελεγκτική επιστήμη και όλα τα 

προηγμένα και ανεπτυγμένα κράτη ακολουθούν τα χνάρια της.  

 

   

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
1 ΤΣΑΚΛΆΓΚΑΝΟΣ (2005) ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ (2006) ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ (2008) 
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1.2 Ορισμοί εσωτερικού ελέγχου 

 
 Αν θα χρειαστεί να αναζητήσουμε την ερμηνεία του εσωτερικού ελέγχου θα 

μπορούσαμε να τον ορίσουμε ως τη διαδικασία ή το σύστημα που ακολουθεί η 

διοίκηση μιας επιχείρησης με σκοπό τη λειτουργία της σύμφωνα με τον εσωτερικό 

κανονισμό της επιχείρησης αυτής και την αποφυγή των διαχειριστικών κινδύνων που 

μπορούν να αναδυθούν από τη διαδικασία αυτή.  

 Σύμφωνα με το Ινστιτούτο των Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of Internal 

Auditor) ο εσωτερικός έλεγχος ορίζεται ως μια ανεξάρτητη αντικειμενική 

διαβεβαιωτική συμβουλευτική δραστηριότητα καλά σχεδιασμένη και οργανωμένη 

που μέσω των τεχνικών και επιστημονικών προσεγγίσεων αξιολογεί την επάρκεια 

λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Κατά το American Institute of 

Certified Public Accountants (A.I.C.P.A.) εσωτερικό έλεγχο αποτελούν το σχέδιο 

οργάνωσης και όλες οι συντονισμένες προσπάθειες μέθοδοι και μέτρα που 

υιοθετούνται εντός μιας επιχείρησης για τη διαφύλαξη και προστασία των 

περιουσιακών της στοιχείων, τον έλεγχο της ακρίβειας και αξιοπιστίας των 

λογιστικών στοιχείων, την προώθηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας και 

την ενθάρρυνση της διατήρησης της προδιαγραμμένης επιχειρηματικής πολιτικής. Ο 

ορισμός ο οποίος δίνεται από το Σώμα των Ορκωτών Λογιστών (Σ.Ο.Λ.) είναι ο εξής. 

Εσωτερικός έλεγχος είναι ο έλεγχος που έχει οργανωθεί μέσα σε μια επιχείρηση και 

ασκείται από τους υπαλλήλους της. Με τον όρο εσωτερικό έλεγχο δεν νοείται μόνο η 

ιδιαίτερη υπηρεσία ελέγχου, που τυχόν υπάρχει σε μια επιχείρηση, ή τους 

υπαλλήλους, οι οποίοι, μαζί με άλλα καθήκοντά τους διενεργούν και προληπτικό 

έλεγχο, αλλά νοείται και το συνολικό σύστημα οργάνωσης των διαδικασιών 

εκτέλεσης των διαχειριστικών πράξεων και της λογιστικής τους απεικόνισης. 

Κλείνοντας, ο ορισμός ο οποίος δίνει η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών (International 

Federation of Accountants I.F.A.C.) είναι ότι, ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί μια 

δραστηριότητα αξιολόγησης η οποία παρέχεται ως υπηρεσία σε μια οικονομική 

οντότητα. Η λειτουργία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την εξέταση, την αξιολόγηση 

και την παρακολούθηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας του ελέγχου 

των εσωτερικών διαδικασιών της επιχείρησης.  
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1.3 Σκοπός του εσωτερικού ελέγχου 

 
 Ο βασικότερος σκοπός του εσωτερικού ελέγχου είναι η παροχή υψηλού 

επιπέδου υπηρεσιών προς τη διοίκηση μέσω ενός αποδοτικού συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου αλλά και η προώθηση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών 

που προσφέρουν τα τμήματα της εκάστοτε επιχείρησης (Οικονομικές υπηρεσίες, 

Παραγωγή, Πωλήσεις κτλ). Επίσης αποσκοπεί στην ενημέρωση των στελεχών της 

επιχείρησης αλλά και στη βοήθεια αυτών στην αποτελεσματική άσκηση των 

καθηκόντων τους μέσα από τη διαδικασία επιστημονικών αναλύσεων, αξιολογήσεων 

και παροχής συμβουλών με όσο το δυνατόν μικρότερο κόστος.  

1) Στα πλαίσια του σκοπού του εσωτερικού ελέγχου, ο ελεγκτής θα πρέπει να 

εξετάζει και να αξιολογεί:2 

2) Την αποτελεσματικότητα της οργάνωσης των τμημάτων της επιχείρησης σε 

όλα τα ιεραρχικά επίπεδα. 

3) Τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για την αποφυγή ατασθαλιών, 

λογοκλοπών και καταχρήσεων και την επίβλεψη των διαδικασιών του ποιοτικού 

ελέγχου. 

4) Τη συστηματική παρακολούθηση του επιχειρηματικού κινδύνου αλλά και 

στην ανάδειξη τρόπων για την αποτελεσματική διαχείρισή του.   

5) Την τήρηση της πολιτικής του εσωτερικού κανονισμού που αφορά τις 

αξιολογήσεις και τυχόν προαγωγές του προσωπικού. Την τήρηση των διαδικασιών 

για την παροχή επιβραβεύσεων προς το ανώτερο και κατώτερο προσωπικό αλλά στην 

απονομή ευθυνών προς αυτό όταν αυτό θεωρείται αναγκαίο. 

6) Τον τρόπο και την αποτελεσματικότητα της ασκούμενης εποπτείας από τα 

στελέχη όλων των βαθμίδων και γενικότερα τη συμπεριφορά των εργαζομένων. 

7) Τη συστηματική απόδοση του επιχειρηματικού κινδύνου.  

8) Το συνολικό κόστος λειτουργίας του κάθε τμήματος της επιχείρησης, τη 

σύγκριση αυτού με το κόστος του προηγούμενου έτους αλλά και με το 

προϋπολογισθέν κόστος, ως επίσης και με τη σχέση κόστους-οφέλους.  

9) Τον τρόπο που ασκείται η εποπτεία σε όλες τις βαθμίδες των στελεχών και 

γενικότερα τη συμπεριφορά των εργαζομένων. 

10) Τα μέσα προστασίας για την επαρκή φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων 

μιας επιχείρησης από κλοπές και απώλειες.  



 11 

11) Τη διαδικασία τήρησης των προδιαγραφών του ποιοτικού ελέγχου δηλαδή στο 

κατά πόσο η παραγωγική δραστηριότητα και οι υπηρεσίες ανταποκρίνονται προς τα 

καθορισμένα standards που έχουν θεσπιστεί. 

12) Την τήρηση των διαδικασιών και των πολιτικών των εισπράξεων και των 

πληρωμών. Τη διαχείριση των διαθεσίμων, τους όρους που μια επιχείρηση δανείζεται 

αλλά και πληρώνει τις υποχρεώσεις τις, καθώς και την αξιολόγηση των οικονομικών 

αποτελεσμάτων της.  

13) Τον τρόπο που οι εργαζόμενοι συνεργάζονται και επικοινωνούν τόσο μέσα σε 

ένα συγκεκριμένο τμήμα αλλά και μεταξύ τμημάτων. Τα προβλήματα και τις 

αδυναμίες που θα προκύπτουν από τη συνεργασία αυτή (συνεχείς αποχωρήσεις 

εργαζομένων, απώλεια ηθικού κτλ). 

14) Την αξιοποίηση των παραγωγικών μέσων και την αποδοτικότητα αυτών, τη 

συντήρηση των μηχανολογικού εξοπλισμού, τα προγράμματα παραγωγής, το ύψος 

και τη διαχείριση των αποθεμάτων, καθώς και τη διάθεση των προϊόντων. 

15) Την εικόνα που έχει η επιχείρηση στην αγορά και σε σύγκριση με τις 

ανταγωνίστριες της εταιρίες καθώς και την εξωτερική της εικόνα προς το 

καταναλωτικό κοινό. Συνάμα την εικόνα που παρουσιάζουν και οι εργαζόμενοι προς 

τα έξω.  

16) Την εξέταση και αξιολόγηση δραστηριοτήτων, τη διαμόρφωση γνωμών για 

την ποιότητα της εργασιακής απόδοσης και την εισήγηση προς τη διοίκηση, τη 

βελτίωση των αδυναμιών.  

 Μετά τη διεκπεραίωση των προαναφερθέντων διαδικασιών ο ελεγκτής θα 

είναι σε θέση  να αξιολογήσει τις δραστηριότητες και να διαμορφώσει γνώμη σχετικά 

με την ποιότητα και την απόδοσή τους. Στη συνέχεια εισηγείται στη διοίκηση για να 

εκφέρει τη γνώμη του αυτή και να προτείνει λύσεις σε περίπτωση εμφάνισης 

αδυναμιών για τη βελτίωση ή και την ελαχιστοποίηση αυτών.  

 

 

 

 

 

 

 
2  ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ (2003)  
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1.4 Είδη εσωτερικού ελέγχου 

 
 Ανάλογα3 με την έκταση των ελέγχων ο εσωτερικός ελεγκτής μπορεί να 

προβεί σε γενικό έλεγχο (ο οποίος επεκτείνεται σε όλα τα θέματα των οικονομικών 

μονάδων και καλύπτει ολόκληρη την εταιρική χρήση π.χ. έλεγχος οικονομικών 

καταστάσεων) ή σε ειδικό ( ο οποίος καλύπτει μόνο ένα συγκεκριμένο τομέα π.χ. 

έλεγχος των ταμειακών συναλλαγών). Επίσης ανάλογα με το σκοπό τους 

διακρίνονται σε προληπτικούς (οι έλεγχοι οι οποίοι λαμβάνουν χώρα πριν την 

εκτέλεση μιας συναλλαγής σε μια οργανωμένη οικονομική μονάδα) ή 

κατασταλτικούς  (αυτοί που διενεργούνται μετά την εκτέλεση των πράξεων αυτών 

και αποσκοπούν στην καταστολή των εν λόγω αναφερομένων πράξεων). 

 Ο εσωτερικός έλεγχος δε περιορίζεται σε συγκεκριμένα μόνο αντικείμενα, 

διακρίνεται δε σε τόσα ήδη ελέγχου όσες είναι και οι λειτουργίες, δηλαδή σε 

οικονομικούς, διοικητικούς, λειτουργικούς, παραγωγής, διαχείρισης ανθρωπίνου 

δυναμικού, ποιοτικού ελέγχου, υγιεινής και ασφάλειας και γενικότερα ελέγχους επί 

των όλων των δραστηριοτήτων των οικονομικών μονάδων. 

 Συνεπώς θα μπορούσαμε να δεχτούμε ότι η διάκριση των εσωτερικών 

ελέγχων βασίζεται στους οικονομικούς, διοικητικούς, λειτουργικούς και τους 

ελέγχους παραγωγής. Για την καλύτερη κατανόηση αυτών γίνεται παρακάτω μια 

σύντομη περιγραφή και για τα τέσσερα είδη των ελέγχων αυτών. 

 

 Α Έλεγχοι παραγωγής (Production Audits) 

 Οι έλεγχοι παραγωγής στοχεύουν στο κατά πόσο τηρούνται οι διαδικασίες, 

σύμφωνα με τον τυπικό εσωτερικό κανονισμό της εκάστοτε επιχείρησης, σε όλο το 

εύρος της παραγωγικής διαδικασίας, στο κατά πόσο η παραγόμενη ποσότητα είναι 

συνυφασμένη με το πρόγραμμα παραγωγής το οποίο είναι εγκεκριμένο από τη 

διοίκηση της εταιρίας, στο κατά πόσο η χρήση του μηχανολογικού εξοπλισμού είναι 

η ενδεδειγμένη και όχι αυτή που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια παραγωγής, αν τα 

στελέχη είναι άρτια εκπαιδευμένα και πλήρως καταρτισμένα, καθώς επίσης στο κατά 

πόσο τα προϊόντα που παρήχθησαν ακολουθούν τις προδιαγραφές του ποιοτικού 

ελέγχου (I.S.O.).    

 
3  ΝΕΓΚΑΚΗΣ (2011)  
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 Κάθε μία από τις προαναφερθείσες ενέργειες θα πρέπει να εξετάζεται ώστε να 

εξάγονται συμπεράσματα εάν η παραγωγική διαδικασία λειτουργεί ομαλά σύμφωνα 

με τις επιταγές τις διοίκησης.4  

 

 B Οικονομικοί έλεγχοι (Financial Audits) 

 Η επαλήθευση της ακρίβειας και της αξιοπιστίας των οικονομικών 

καταστάσεων,  αποτελεί το στόχο των οικονομικών ελέγχων, μέσα από τον έλεγχο 

των λογιστικών βιβλίων της επιχείρησης. Η εξακρίβωση της νομιμότητας και της 

σωστής διαχείρισης των οικονομικών πόρων, σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο 

αποτελεί επίσης αντικειμενικό σκοπό των ελέγχων αυτών. Οι οικονομικοί έλεγχοι 

διενεργούνται με πάσα λεπτομέρεια, παρέχοντας στη διοίκηση τις απαραίτητες 

πληροφορίες για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει 

να τονιστεί ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές δε συμμετέχουν ενεργά στην κατάρτιση των 

οικονομικών και λογιστικών καταστάσεων, αντικείμενο που αφορά αποκλειστικά το 

λογιστήριο και δη τον προϊστάμενο λογιστηρίου.  

 

 Γ Διοικητικοί έλεγχοι (Management Audits) 

 Οι διοικητικοί έλεγχοι έχουν πιο ευρείς αντικειμενικούς στόχους και 

κινούνται σε ένα πεδίο δράσης εκτενέστερο σε αντίθεση με τους οικονομικούς και 

τους ελέγχους παραγωγής. Εξετάζουν την ολική λειτουργία και αποτελεσματικότητα 

της διοίκησης της επιχείρησης, σύμφωνα με τους νόμους και κανόνες της διοικητικής 

επιστήμης. Μέσω επιστημονικών μεθόδων και τεχνικών ελέγχουν την οργάνωση και 

συνεργασία των ατόμων των επιμέρους τμημάτων της οικονομικής μονάδας, καθώς 

και τυχόν αδυναμίες που θα μπορούν να παρουσιαστούν. Στοχεύουν στην αξιολόγηση 

του συστήματος του διοικητικού εσωτερικού ελέγχου, στην επισήμανση και τις 

συνέπειες των αδυναμιών που τις προκαλούν. 

 Η συμπεριφορά και η συμμόρφωση των εργαζομένων προς τον εσωτερικό 

κανονισμό, στις εξουσιοδοτήσεις της διοίκησης, και γενικότερα στη πολιτική της 

διοίκησης της εταιρίας αποτελούν επίσης κάποια από τα στοιχεία που εξετάζουν οι 

διοικητικοί έλεγχοι. Όπως είναι λογικό οι σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων με το 

διοικητικό φορέα θα πρέπει να βρίσκονται σε ένα πολύ καλό επίπεδο, να επιλύονται 

τυχόν προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν μέσα στον εργασιακό χώρο χωρίς αυτά 

 
4 ΠΑΠΑΣ (1999) ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ (2003) ΤΣΑΓΚΛΑΓΚΑΝΟΣ (2005)   



 14 

βεβαίως να αποβαίνουν εις βάρος και των δυο μερών. 

 Επίσης εξετάζουν την αποδοτικότητα των συστημάτων διοίκησης, αξιολογούν 

την υπάρχουσα διοικητική πολιτική με υπέρτατο στόχο την παραγωγή οικονομικών 

αποτελεσμάτων με το ελάχιστο δυνατό κόστος και το μεγαλύτερο δυνατό όφελος. 

 Τέλος οι διοικητικοί έλεγχοι καλύπτουν λειτουργίες που αφορούν το άμεσο 

διοικητικό σκέλος όλων των ιεραρχικών επιπέδων δίνοντας δυνατότητα στη διοίκηση 

να έχει γνώση της γενικότερης διοικητικής λειτουργίας της επιχείρησης.  

 

 Δ Λειτουργικοί έλεγχοι (Operational Audits) 

 Σκοπός των λειτουργικών ελέγχων είναι μέσα από την εξέταση και την 

αξιολόγηση της δομής του συστήματος να προτείνει νέες ιδέες ή να βελτιώσει τα ήδη 

υπάρχοντα ζητήματα. Ο έλεγχος της λειτουργίας του οργανογράμματος, η εφαρμογή 

των νόμων, οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου και η αρμονική λειτουργία των 

τμημάτων της επιχείρησης αποτελούν στόχους των λειτουργικών ελέγχων. Η 

παρέκκλιση επιθυμητών αποτελεσμάτων προκαλεί την επέμβαση των λειτουργικών 

ελέγχων στην παρουσίαση λύσεων και διορθωτικών παρεμβάσεων. 

 Οι λειτουργικοί έλεγχοι στοχεύουν στην αρμονική υλοποίηση των  

αποφάσεων των μεγάλων στελεχών, στη διαπίστωση κατά πόσο η λειτουργία ενός 

τμήματος είναι συνυφασμένη με το οργανόγραμμα της διοίκησης και αν οι στόχοι της 

επιχείρησης επιτυγχάνονται. Τέλος οι λειτουργικοί έλεγχοι συμβάλουν στη βελτίωση 

της ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας μεταξύ των ιεραρχικών επιπέδων και μεταξύ 

των τμημάτων. 
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1.5 Σύστημα εσωτερικού ελέγχου5 

 
 Ως σύστημα εσωτερικού ελέγχου (Internal Control System) νοείται ένα 

οργανωμένο και σωστά δομημένο πλέγμα λειτουργιών και διαδικασιών που 

καθιερώνει ο οργανισμός με σκοπό την εφαρμογή και την τήρηση αρχών και 

πολιτικών προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντά του. Είναι ένα οργανωτικό 

σχέδιο σε όλες του τις προεκτάσεις.   

 Ο βαθμός αναγκαιότητας για την ύπαρξη ενός συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου, η έκταση αυτού, είναι συνυφασμένο και εξαρτάται από την πολυπλοκότητα 

των συναλλαγών της επιχείρησης, την εξειδίκευση του προσωπικού και από άλλους 

παράγοντες. Η ύπαρξη ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου συμβάλει τα μέγιστα 

στην εύρυθμη λειτουργία και στην επίτευξη επιχειρηματικών στόχων. 

 

 

1.5.1 Σκοπός του συστήματος εσωτερικού ελέγχου 

  
 Οι στόχοι που θέτει ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου είναι οι εξής: 

 

1) Εφαρμογή των πολιτικών της επιχείρησης βάσει του οργανογράμματος και 

του εσωτερικού κανονισμού, μέτρηση των αποτελεσμάτων και σύγκριση αυτών με 

τους αρχικούς στόχους. 

2) Προστασία των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, κάλυψη των 

ζωτικών αναγκών της, πλήρης αξιοποίηση του διαθέσιμου ανθρωπίνου δυναμικού για 

τη διασφάλιση της οικονομικής μονάδας σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

3) Παροχή εχεγγύων, μέσα από ένα σύστημα κανόνων συμπεριφοράς των 

εργαζομένων και των στελεχών, που θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα και την 

ευρωστία της εταιρίας. 

4) Άσκηση εσωτερικού ελέγχου στο ίδιο το σύστημα εσωτερικού ελέγχου με 

σκοπό την αξιολόγηση και αξιοποίησή του. 

5) Παροχή πρωτοβουλιών για δημιουργική εργασία και παράλληλη ανυπαρξία 

περιορισμών που θα ήταν αποτρεπτικές για την ανάπτυξη του φορέα.  

 
5  ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ (2003)  
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6) Διασφάλιση ότι οι εντολές των ανωτέρω στελεχών στους εργαζομένους είναι 

κατανοητές και ότι οι εντολές αυτές είναι εφαρμόσιμες από όλο το εργατικό 

δυναμικό. 

7) Τέλος, την ύπαρξη δικλείδων ασφαλείας ελέγχου προκειμένου να συμβάλει 

στην αρμονική συνύπαρξη των λειτουργιών των τμημάτων της επιχείρησης.  

 

 

1.5.2 Περιεχόμενο του συστήματος εσωτερικού ελέγχου 

 
 Ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου περιλαμβάνει ένα πλήθος υποσυστημάτων 

που είναι απαραίτητα για λειτουργήσει αποτελεσματικά μια επιχείρηση. Ενδεικτικά 

μπορούμε να αναφέρουμε μερικά από αυτά: 

 

1) Ένα πλήρες ανεπτυγμένο οργανόγραμμα με ξεκάθαρο προσδιορισμό των 

ευθυνών των εργαζομένων σε κάθε τμήμα. 

2) Πολιτική που θα περιγράφει τον τρόπο επίτευξης επιχειρησιακών στόχων 

μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. 

3) Ένα πλήρως ενημερωμένο καταστατικό βάσει του οποίου θα προσδιορίζονται 

το αντικείμενο εργασίας και οι κύριοι σκοποί της οικονομικής μονάδας. 

4)  Πολιτική βασισμένη στον τρόπο που πραγματοποιούνται οι αγορές και οι 

προμήθειες. 

5) Πολιτική πωλήσεων και τιμολογήσεων είτε σε πελάτες του εσωτερικού είτε 

του εξωτερικού. 

6)  Πολιτική βάσει της οποίας θα πραγματοποιούνται οι εισπράξεις. Στην εν λόγω 

πολιτική θα διαμορφώνεται και η διαδικασία για τη διαχείριση των ιδίων και των 

ξένων κεφαλαίων. 

7) Διαμόρφωση ενός συστήματος πληροφόρησης. Ένα ολοκληρωμένο σύστημα 

M.I.S. (Management Information System) με σκοπό τη διαμόρφωση αλλά και 

αναβάθμιση των επιδιωκόμενων στόχων. 

8) Μηχανογραφικό σύστημα το οποίο θα είναι άρτια οργανωμένο και δομημένο 

ώστε να προσφέρει λύσεις όταν παρατηρούνται κωλυσιεργίες και καθυστερήσεις στις 

λογιστικές εργασίες.  

9) Διαδικασίες καθορισμού εξουσιοδοτήσεων ορίων εγκρίσεων δαπανών. 
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10) Πολιτικές που εφαρμόζονται σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό 

(προσλήψεις – απολύσεις, μισθοδοσία, εκπαίδευση κτλ). 

11) Στρατηγικές και πολιτικές που εφαρμόζονται σε βραχυχρόνιες και 

μακροχρόνιες επενδύσεις. 

12) Πολιτική διαχείρισης του υπάρχοντος μηχανολογικού εξοπλισμού και των 

παγίων περιουσιακών στοιχείων. Αναζήτηση στρατηγικών για αύξηση 

αποδοτικότητας αυτών.  

13) Συστήματα I.S.O. (International Organisation for Standarisation), έλεγχος 

διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών. 

14) Πολιτικές και συστήματα εκχώρησης εξουσιοδοτήσεων σε στελέχη για την 

εσωτερική λειτουργία αλλά και για την εκπροσώπηση της εταιρίας σε τρίτους. 

15) Σύστημα  φορολογικής ενημέρωσης προς όλους τους ενδιαφερομένους 

(φορολογικές υποχρεώσεις, φοροαπαλλαγές). 

16) Σύστημα περιβαλλοντολογικής προστασίας (E.M.A.S. Environmental 

Management Auditing Systems) σύμφωνα με τις προδιαγραφές I.S.O. 14001, έγκριση 

τυποποίησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2-4-1996, με σκοπό την αποφυγή 

απρόβλεπτων συνεπειών στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό της επιχείρησης. 

17) Τέλος, εσωτερικό έλεγχο που αποτελεί μέρος του συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου, που θα είναι αρμόδιος για τη λειτουργία και αποτελεσματικότητα των 

υποσυστημάτων. 

 

 

1.5.3 Βασικές αρχές ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου 

 
 Οι εσωτερικοί ελεγκτές έχουν τη δυνατότητα να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους 

για τη λειτουργία ενός συστήματος μέσα από τις βασικές αρχές ενός συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου. Οι βασικές αρχές είναι οι εξής: 

1) Άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό. Σε μια εταιρία, στη σύγχρονη εποχή που 

ζούμε, είναι απαραίτητη η κατάλληλη στελέχωσή της με εξειδικευμένο προσωπικό 

βασισμένο σε σωστές αξιολογήσεις. Η σωστή αξιολόγηση θα αποτελέσει ένας από 

τους κύριους συντελεστές ευρωστίας μιας επιχείρησης.  

2) Αποκέντρωση της διοίκησης. Πρακτικά αυτό σημαίνει κατάλληλη εκχώρηση 

των αρμοδιοτήτων σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα έτσι ώστε κάθε τμήμα να είναι 
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υπεύθυνο για τα αποτελέσματά του και στο τέλος να γίνεται αξιολόγηση όλων των 

επιμέρους τμημάτων προκειμένου η κατάσταση να βελτιώνεται. 

3) Διαχωρισμός καθηκόντων και ευθυνών. Ειδικά σε θέματα που αφορούν 

περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, το χαρτοφυλάκιο, τα διαθέσιμα, τα καθήκοντα 

θα πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένα. Κανένα τμήμα ή στέλεχος δε θα πρέπει να 

έχει αποκλειστική γνώση και εξουσία για οποιαδήποτε συναλλαγή ή λειτουργία. 

4) Παροχή εξουσιοδοτήσεων. Για δοσοληψίες και εκπροσώπηση της εταιρίας 

έναντι τρίτων απαιτείται εξουσιοδότηση από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας. 

5) Διασφάλιση συμφερόντων-συναλλαγών. Η διασφάλιση αυτή  μπορεί να 

επιτευχθεί, εφόσον κάθε συναλλαγή, αφού εκχωρηθεί στον αρμόδιο η εξουσιοδότηση 

αυτή, εγκρίνεται, εκτελείται και καταγράφεται. 

6) Επιτήρηση και επιθεώρηση της εργασίας. Απαιτείται, από τον εσωτερικό 

κανονισμό της εταιρίας, η συστηματική επιθεώρηση της εργασίας που θα βοηθήσει 

στην τήρηση των διαδικασιών και στη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και 

υπηρεσιών. 

7) Δημιουργία συστήματος για έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση. Πληροφοριακό 

υλικό και στοιχεία εκθέσεων προερχόμενα από το εσωτερικό περιβάλλον, αποτελούν 

απαραίτητες διαδικασίες για την ενημέρωση της διοίκησης και τη λήψη πιθανών 

διορθωτικών μέτρων.   

 

 

1.5.4 Αδυναμίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου6 

 
 Ενδεικτικές περιπτώσεις αδυναμιών του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, τις 

οποίες οφείλει ο ελεγκτής να γνωστοποιήσει στη διοίκηση της επιχείρησης είναι: 

1) Ανεπαρκή μέτρα προστασίας των περιουσιακών στοιχείων. 

2) Ακατάλληλος σχεδιασμός του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. 

3) Απουσία εφεδρικών μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου για συγκεκριμένο 

κύκλο συναλλακτικών πράξεων. 

4) Παράλειψη διαχωρισμού καθηκόντων όταν ο διαχωρισμός αποτελεί 

προϋπόθεση επίτευξης των στόχων του ελέγχου.    
6http://es.scribd.com/doc/90636912/61Γνωστοποίηση-Ουσιωδών-Αδυναμιών-του-Συστήματος-

Εσωτερικού-Ελέγχου / 
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1.6 Κώδικας δεοντολογίας εσωτερικού ελέγχου7 

 
 Στόχος του Κώδικα Ηθικής είναι να προάγει την ηθική κουλτούρα στο 

επάγγελμα του Εσωτερικού Ελέγχου. Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές αναμένεται ότι θα 

εφαρμόζουν και θα υπερασπίζουν τις ακόλουθες αρχές: 

1) Ακεραιότητα. Η Ακεραιότητα των Εσωτερικών Ελεγκτών εδραιώνει την 

εμπιστοσύνη και παρέχει έτσι τη βάση εμπιστοσύνης της κρίσης τους. 

2) Αντικειμενικότητα. Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές επιδεικνύουν το υψηλότερο 

επίπεδο επαγγελματικής αντικειμενικότητας κατά την συγκέντρωση, αξιολόγηση και 

κοινοποίηση των πληροφοριών για τη δραστηριότητα ή τη διαδικασία που εξετάζεται. 

Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές προβαίνουν σε μία ισορροπημένη εκτίμηση όλων των 

σχετικών περιπτώσεων και δεν επηρεάζονται αδικαιολόγητα από τα δικά τους 

συμφέροντα, ή τα συμφέροντα άλλων, κατά το σχηματισμό των κρίσεών τους.  

3) Εμπιστευτικότητα. Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές σέβονται την αξία και την 

κυριότητα της πληροφόρησης που λαμβάνουν και δεν κοινοποιούν πληροφορίες 

χωρίς κατάλληλη εξουσιοδότηση, εκτός εάν υπάρχει νομική ή επαγγελματική 

υποχρέωση για να γίνει κάτι τέτοιο.  

4) Επάρκεια. Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές χρησιμοποιούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες 

και τις εμπειρίες που χρειάζονται για την παροχή των υπηρεσιών του Εσωτερικού 

Ελέγχου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ (Ε.Ι.Ε.Ε.)   
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1.7 Φύλλα εργασίας  
  

 Με τον όρο φύλλα εργασίας εννοούμε το αποδεικτικό υλικό που 

συγκεντρώνεται πριν και κατά τη διάρκεια της ελεγκτικής διαδικασίας προκειμένου 

να επαληθευτούν και να τεκμηριωθούν τα συμπεράσματα ελέγχου. Είναι συνήθως 

γραπτά κείμενα με τα ανάλογα στοιχεία και αναλύσεις σχόλια και υπολογισμούς των 

θεμάτων. Είναι είδος εγγράφων, παραστατικών, πρακτικών, δημοσιεύσεων, που 

αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο στη φυσική του μορφή και αποτελεί τη βάση 

θεμελίωσης του ελέγχου. Τα φύλλα εργασίας συνήθως συντάσσονται στο τμήμα που 

διενεργείται ο έλεγχος. Κατά τη σύνταξη των φύλλων εργασίας καταγράφουμε κάθε 

λεπτομέρεια και επεξήγηση που θα  αποτελέσει πειστήριο. Το υλικό των φύλλων 

εργασίας δε περιορίζεται αυστηρά σε αριθμητικά και ποσοτικά δεδομένα. 

Περιλαμβάνουν επίσης και συμπεριφορές των ελεγχομένων αλλά και αναφορές στην 

ποιότητα των ποσοτικών δεδομένων που εξετάστηκαν. 

 

 

1.7.1 Σκοποί των φύλλων εργασίας 

 
 Οι σκοποί των φύλλων εργασίας είναι οι εξής:8 

1) Αποτελούν την οργάνωση και τον έλεγχο της ελεγκτικής εργασίας και τον 

καταμερισμό της στα μέλη της ελεγκτικής ομάδας. 

2) Αποτελούν την αφετηρία και τη βάση συγκέντρωσης του κατάλληλου υλικού, 

σύμφωνα με το οποίο θα διαμορφωθεί η γνώμη του ελεγκτή. 

3) Βοηθούν στη διεξαγωγή του ελέγχου μέσα από τη καθοδήγηση του ελεγκτή 

στη σύνταξη της έκθεσής του. 

4) Εξυπηρετούν τους επαναλαμβανόμενους ελέγχους που βοηθούν στη 

λειτουργία του τμήματος του εσωτερικού ελέγχου. 

5) Είναι αναπόσπαστο μέρος της βάσης αξιολόγησης του ελεγκτή και της 

ομάδας του. 

6) Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικό υλικό σε δίκες από τη διοίκηση 

της επιχείρησης σε περιπτώσεις αποκάλυψης κλοπών, ατασθαλιών κλπ. 

 
8ΦΛΙΤΟΥΡΗΣ (2007) 
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1.7.2 Χαρακτηριστικά των φύλλων εργασίας9 

 
 Ανεξάρτητα από το αντικείμενο που εξετάζουν όλα τα φύλλα εργασίας 

διαθέτουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά ώστε η σύνταξή τους να θεωρείται κοινά 

αποδεκτή. Αυτά είναι: 

1) Η επικεφαλίδα του θέματος. Επίσης σε κάθε φύλλο εργασίας  αναγράφεται 

και το αντικείμενο ελέγχου για το οποίο συντάχθηκε. 

2) Η σελιδοποίηση. Τα φύλλα εργασίας οφείλουν και απαιτούν να είναι 

σελιδοποιημένα ώστε η αφαίρεση φύλλου να είναι ανέφικτη. 

3) Καθαρά, ευανάγνωστα, ολοκληρωμένα ώστε να υπάρχει ομοιογένεια μεταξύ 

τους. 

4) Να διακρίνονται για τη σαφήνεια και την ακρίβεια τους αλλά επίσης να είναι 

οργανωμένα και συσχετιζόμενα μεταξύ τους. 

5) Να συνδέονται μεταξύ τους με μια αναλυτική έκθεση βάση της οποίας τα 

φύλλα εργασίας θα είναι ολοκληρωμένα. 

6) Να είναι σφραγισμένα με τις κατάλληλες σφραγίδες. Οι σφραγίδες αυτές 

αποτελούν τεκμήριο ελέγχου, όπου αναφέρουν την ημερομηνία λήψης των στοιχείων 

και την πηγή από την οποία ελήφθησαν. 

7) Η αρίθμηση των φύλλων εργασίας. Λόγω εύκολης ανεύρεσής της αυτή 

αριθμείται  στο πάνω δεξιά μέρος. 

8)  Έχουν κοινά ελεγκτικά σύμβολα. Η χρησιμότητα τους έγκειται στο γεγονός 

της κοινής γλώσσας και εύχρηστης επικοινωνίας μεταξύ των εσωτερικών ελεγκτών 

για την κατανόηση των πορισμάτων που απορρέουν από τα φύλλα εργασίας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9FORUM TRAINING AND CONSULTING LTD (2004) 
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1.8 Ο εσωτερικός ελεγκτής   

 
 Στις μικρού μεγέθους επιχειρήσεις ο εσωτερικός έλεγχος πραγματοποιείται 

συνήθως από ένα ανώτερο στέλεχος της ιδίας επιχείρησης (στις περισσότερες των 

περιπτώσεων ο προϊστάμενος λογιστηρίου είναι επιφορτισμένος με την ελεγκτική 

διαδικασία), ενώ στις μεγάλες ανώνυμες εταιρίες υπάρχει τμήμα εσωτερικού ελέγχου, 

του οποίου ο επικεφαλής διενεργεί τους οικονομικούς και διοικητικούς ελέγχους. Ο 

εσωτερικός ελεγκτής διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας, είναι 

υπόλογος σε αυτό και στο οργανόγραμμα της εταιρίας είναι κάτω από αυτό.  

 Οι υποχρεώσεις αλλά και οι ευθύνες του εσωτερικού ελεγκτή ποικίλουν 

ανάλογα με το αντικείμενο της δραστηριότητας και τη δομή της επιχείρησης στην 

οποία υπάγεται. Οι κυριότεροι σκοποί του εσωτερικού ελεγκτή αποβλέπουν στην 

τήρηση, από τη πλευρά του ανθρωπίνου προσωπικού, των επιταγών και των 

αποφάσεων της διοίκησης, εάν τα στελέχη ενεργούν σύμφωνα με τον εσωτερικό 

κανονισμό της επιχείρησης, στην πρόβλεψη τυχόν αδυναμιών στην καθημερινή 

λειτουργία της οικονομικής μονάδας και αν το λογιστικό σύστημα παρέχει αξιόπιστες 

οικονομικές πληροφορίες.  

 Ο εσωτερικός ελεγκτής θα πρέπει να είναι καινοτόμος και εφευρετικός. 

Συνεπώς, για την αποτελεσματικότερη  διεξαγωγή του ελέγχου, οφείλει να 

εκπαιδεύεται συνεχώς. Με την επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση, ο εσωτερικός 

ελεγκτής γίνεται περισσότερο αποτελεσματικός επιτυγχάνοντας παράλληλα και την 

επαγγελματική του ανέλιξη. Συνάμα θα πρέπει να επιδεικνύει επαγγελματική 

επιμέλεια, να διεξαγάγει επαληθεύσεις σε οικονομικές συναλλαγές, χωρίς όμως να 

είναι απαραίτητο η διενέργεια λεπτομερών ελέγχων σε όλες τις επιχειρησιακές 

κινήσεις. 

 Το έργο του είναι καθοριστικό για την ανάπτυξη της εκάστοτε επιχείρησης, 

ιδιαίτερα στις ανεπτυγμένες οικονομίες, όπου έχουν ιδρυθεί Σώματα εσωτερικών 

ελεγκτών (όπως π.χ. το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών το οποίο 

ιδρύθηκε το 1985) τα οποία διέπονται από σύνολο κανόνων που αφορούν τα 

ελεγκτικά πρότυπα και που ο κάθε ελεγκτής θα πρέπει να ακολουθεί έτσι ώστε το 

επάγγελμά του να είναι κοινωνικά καταξιωμένο. 
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1.9 Μειονεκτήματα εσωτερικού ελέγχου10 

 
 Σε όλα τα στάδια πραγµατοποίησης του εσωτερικού ελέγχου σε µια 

επιχείρηση,  έχουν παρατηρηθεί ορισµένες µη παραβλέψιµες αδυναµίες,  οι οποίες 

είναι ικανές να καταστήσουν τον έλεγχο λιγότερο αποτελεσµατικό σε σχέση µε το 

επιθυµητό επίπεδο αποτελεσµατικότητας και τον εσωτερικό ελεγκτή αδύναµο στο να 

πραγµατοποιήσει την εργασία του αντικειµενικά και µε ορθές µεθόδους και 

διαδικασίες. Συνεπώς στα μειονεκτήματα του εσωτερικού ελέγχου περιλαμβάνονται: 

1) Άσκηση της εργασίας του εσωτερικού ελεγκτή σύμφωνα με τους 

θεσπισμένους κανόνες της οικονομικής μονάδας και όχι σύμφωνα με τους 

ελεγκτικούς κανόνες. 

2) Ο έλεγχος στα ανώτερα στελέχη ή στη διοίκηση της επιχείρησης είναι 

συνήθως περιορισμένης έκτασης. 

3) Βάσει οργανογράμματος ο εσωτερικός ελεγκτής υπάγεται κάτω από το 

διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας. Στην πραγματικότητα, παρατηρείται μια άτυπη 

υπαγωγή του τμήματος του εσωτερικού ελέγχου σε άλλο τμήμα (π.χ. οικονομικές 

υπηρεσίες) με συνέπεια την προσβολή της αντικειμενικής γνώμης του ελεγκτή 

απέναντι στη διοίκηση της επιχείρησης. 

4) Λόγω συναισθηματικού δεσμού, ο έλεγχος σε συνάδελφούς του, είναι δυνατό 

να μην ασκείται με την ενδεχόμενη αμεροληψία και αντικειμενικότητα που 

απαιτείται, ενώ με την πάροδο του χρόνου η σύναψη φιλικών σχέσεων με 

συναδέλφους επιδρά αποτρεπτικά στο διερευνητικό έλεγχο, ο οποίος καταντά 

τυπικός. 

5) Η ενασχόληση του εσωτερικού ελεγκτή με τα ίδια εταιρικά ζητήματα μπορεί 

να καταλήξει μονότονη και τυπική, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η οξεία αντίληψη 

που θα πρέπει να διαθέτει. 

 

 

 

 

 

 
10 ΤΣΑΚΛΑΓΚΑΝΟΣ (2008) ΝΕΓΚΑΚΗΣ (2011) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 

2.1 Ταμείο-μετρητά 

 
 Ο έλεγχος του ταμείου έχει ως κύριο στόχο: 

1) Την εξακρίβωση ότι το λογιστικό υπόλοιπο του ταμείου, το οποίο 

αποτυπώνεται στο σύστημα της επιχείρησης, είναι ακριβώς ίσο με την φυσική 

καταμέτρηση των νομισμάτων και χαρτονομισμάτων αυτού. 

2) Τη μελέτη των διαδικασιών του εσωτερικού ελέγχου σε σχέση με τα ταμειακά 

παραστατικά (γραμμάτια είσπραξης και εντάλματα πληρωμής). 

3) Οι ταμειακές συναλλαγές θα πρέπει να είναι εγκεκριμένες και 

υπογεγραμμένες από τα αρμόδια της όργανα. 

4) Τα μετρητά του ταμείου (νομίσματα και χαρτονομίσματα) θα πρέπει να 

φυλάσσονται σε ασφαλή χώρο (συνήθως σε θησαυροφυλάκιο) έτσι ώστε να 

αποκλείεται κάθε περίπτωση υπεξαίρεσης ή υποκλοπής. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί 

ότι απαγορεύεται, εφόσον έχει προβλεφθεί η ύπαρξη θησαυροφυλακίου, να γνωρίζει 

ο ταμίας το συνδυασμό αυτού (θα πρέπει να το γνωρίζει μόνο ο προϊστάμενος 

λογιστηρίου ή χρηματοοικονομικών)  για τους λόγους που αναφέρθησαν παραπάνω. 

5) Τα χρηματικά διαθέσιμα τα οποία φυλάσσονται σε ασφαλές μέρος στις 

εγκαταστάσεις της επιχείρησης θα πρέπει να είναι λογικά και όχι υπερβολικά. Το 

λογικό ύψος χρηματικών αποθεμάτων προσδιορίζεται συνήθως και από τον 

εσωτερικό κανονισμό της επιχείρησης, ενώ τα υπερβάλλοντα ποσά θα πρέπει να 

κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασμούς όψεως. 

 Ο έλεγχος διενεργείται αιφνιδιαστικά και χωρίς να προηγείται κάποια μορφή 

προειδοποίησης προς τον ταμία. Ο λόγος βεβαίως είναι έτσι ώστε να εξακριβωθεί ότι 

ο ταμίας είναι συνεχώς σε εγρήγορση και να αποφεύγει τα λάθη. Γίνεται κατανοητό 

ότι η καταμέτρηση του ταμείου από τον ελεγκτή θα πρέπει να μην πραγματοποιείται 

σε ώρες αιχμής (συνήθως αποφεύγονται οι τελευταίες μέρες του μήνα που 

εκτελούνται πληρωμές των προμηθευτών, των ασφαλιστικών εισφορών ή των φόρων 

προς το κράτος). Ο εσωτερικός ελεγκτής θα πρέπει να υπογράψει όλα τα γραμμάτια 

είσπραξης και τα εντάλματα πληρωμής (συνήθως τα παραστατικά είναι διπλότυπα, το 
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ένα δίνεται στο άτομο που συνεργάζεται με την εταιρία και το άλλο κρατείται στο 

ταμείο). Εάν, για οποιοδήποτε λόγο υπάρχουν ακαταχώρητα παραστατικά, (συνήθως 

όταν υπάρχουν χειρόγραφα παραστατικά λόγω διακοπής ρεύματος) θα πρέπει να 

υπογράφονται και αυτά και να υπολογίζονται για τον προσδιορισμό του λογιστικού 

υπολοίπου της καταμέτρησης. Η καταμέτρηση πραγματοποιείται πάντοτε παρουσία 

του ταμία και διενεργείται ταυτόχρονα σε όλα τα ταμεία της οικονομικής μονάδας. 

Το αποτέλεσμα της καταμέτρησης αντιπαραβάλλεται με το υπόλοιπο του ταμείου. 

Στο τέλος ακολουθεί επισκόπηση των ταμειακών παραστατικών των πέντε 

προηγούμενων ημερών και η αντιπαραβολή τους με τις καταχωρήσεις στους 

λογαριασμούς των διαθεσίμων.  

 Στη συνέχεια και όπως έχει προαναφερθεί, ελέγχονται εάν τα χρηματικά 

διαθέσιμα, τα οποία κρατούνται στις εγκαταστάσεις της εταιρίας, είναι εντός των 

εγκεκριμένων ορίων. Ο εσωτερικός ελεγκτής εξακριβώνει την ύπαρξη υπογραφών, 

από τους αρμοδίους προϊσταμένους, στα ταμειακά παραστατικά, η οποία αποδεικνύει 

ότι τα εν λόγω παραστατικά έχουν επιθεωρηθεί καταλλήλως. Επίσης θα πρέπει να 

είναι ξεκάθαρο εάν ο ταμίας έχει την αποκλειστική ευθύνη της διαχείρισης και της 

φύλαξης του χρηματικού αποθέματος για το οποίο είναι υπεύθυνος. Εάν βρεθεί 

διαφορά στο ταμείο θα πρέπει να ενημερωθεί ο οικονομικός διευθυντής της 

επιχείρησης. Εφόσον το ταμείο εμφανίζει πλεόνασμα θα επανελέγχονται  τα 

παραστατικά για την εξακρίβωση του λάθους. Στην περίπτωση που αποβεί άκαρπος ο 

έλεγχος αυτός, το ποσό του πλεονάσματος κρατείται σε ασφαλές μέρος για την 

επικείμενη επιστροφή του στο δικαιούχο. Στην αντίθετη περίπτωση που το ταμείο 

παρουσιάζει έλλειμμα υπάρχουν δύο εκδοχές επίλυσης του ταμειακού λάθους. 

Πρώτον, αν καταβάλλεται στον ταμία συγκεκριμένο επίδομα για την αποφυγή λαθών, 

το έλλειμμα αυτό θα τακτοποιείται από τον ίδιο τον ταμία. Δεύτερον, αν δεν 

προβλέπεται οικονομική απολαβή στον ταμία, από το καταστατικό της επιχείρησης, 

τότε το εν λόγω έλλειμμα καλύπτεται από την ίδια την εταιρία και  τακτοποιείται 

λογιστικά στο λογαριασμό 81. Μετά το πέρας του ελέγχου ο ταμίας υπογράφει την 

παραλαβή του ταμείου από τον εσωτερικό ελεγκτή.  

 Εκτός11 όμως από τον έλεγχο του ταμείου, ο ελεγκτής μπορεί να εξακριβώσει 

την καταλληλότητα του χώρου του ταμείου. Είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός 

συστήματος συναγερμού που θα καλύπτει αποκλειστικά το χώρο του ταμείου και 

ιδιαίτερα του χρηματοκιβωτίου. Επίσης γίνεται έλεγχος και στο χρηματοκιβώτιο που 
11 ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ (2003)  
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είναι εγκατεστημένο στο χώρο του ταμείου. Συγκεκριμένα θα πρέπει να είναι γνωστά 

τα άτομα που γνωρίζουν το συνδυασμό του χρηματοκιβωτίου (ένα από αυτά δε θα 

πρέπει να είναι ο ταμίας), ποιος θα είναι ο υπεύθυνος που θα κρατά τα κλειδιά του 

χρηματοκιβωτίου, αλλά και να υπάρχει η επιβεβαίωση ότι η πρόσβαση του από άλλο 

εργαζόμενο της εταιρίας, πλην του ταμία, να απαγορεύεται ρητά. Ο εσωτερικός 

ελεγκτής οφείλει να καταγράψει οτιδήποτε φυλάσσεται μέσα σε αυτό και δεν αφορά 

την επιχείρηση (διότι είναι δυνατό να φυλάσσονται, εκτός από μετρητά και 

αξιόγραφα, αλλά και χρήματα τρίτων ή διάφορα έγγραφα που αφορούν την εταιρία). 

 Γίνεται κατανοητό ότι ο έλεγχος του ταμείου, δηλαδή των χρηματικών 

διαθεσίμων, αποτελεί ένα από τα βασικότερα προβλήματα της ελεγκτικής, διότι τα 

μετρητά δίνουν τη δύναμη της απόκτησης αγαθών, μεταφέρονται εύκολα και 

υπόκεινται σε ατασθαλίες και καταχρήσεις ευκολότερα από άλλα περιουσιακά 

στοιχεία. Επομένως απαιτείται ένας λεπτομερής και εξονυχιστικός έλεγχος με συχνή 

καταμέτρηση των χρηματικών αποθεμάτων και με τη θέσπιση αυστηρών διαδικασιών 

που αφορούν το κύκλωμα του ταμείου. 
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2.2 Τραπεζικοί λογαριασμοί 

 
 Μέσω των τραπεζικών λογαριασμών μετακινούνται σημαντικά χρηματικά 

ποσά, το ύψος των οποίων ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, τα 

οποία αφορούν στις πληρωμές των προμηθευτών και του προσωπικού, στις 

τακτοποιήσεις των φορολογικών υποχρεώσεων, τις πληρωμές των ασφαλιστικών 

ταμείων, αλλά και των τόκων που απορρέουν από τους δανειακούς λογαριασμούς. 

 Σκοπός του ελέγχου των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών είναι η 

εξακρίβωση ότι: 

1) Τα υπόλοιπα των λογαριασμών των τραπεζικών καταθέσεων 

αντιπροσωπεύουν τα πραγματικά χρήματα που είναι κατατεθειμένα στις τράπεζες. 

2) Όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί θα πρέπει να είναι καταχωρημένοι στα 

λογιστικά βιβλία. 

3) Πραγματοποιείται η συμφωνία των τραπεζικών λογαριασμών από το 

λογιστήριο. (Η συμφωνία θα πρέπει να λαμβάνει χώρα κάθε μήνα και γίνεται στις 

αρχές κάθε μήνα για το προηγούμενο.) 

4) Οι τραπεζικοί λογαριασμοί είναι έντοκοι και κινούνται. Για τους 

λογαριασμούς που δεν παρουσιάζουν κίνηση για μεγάλο χρονικό διάστημα (μερικούς 

μήνες ή ακόμα και χρόνια) να εξακριβωθεί ποιος ο λόγος ύπαρξης αυτών και γιατί 

δεν καταργούνται. 

 Αρχικά ο ελεγκτής έχοντας στην κατοχή του τα extrait των όλων τραπεζών, τα 

αντιπαραβάλει με τις μηνιαίες συμφωνίες που εκτυπώνονται από το τμήμα του 

λογιστηρίου. Δε θα πρέπει απλά να ελέγξει εάν το υπόλοιπο των τραπεζικών 

κινήσεων συμφωνεί επακριβώς με τις λογιστικές καταστάσεις αλλά και να προσέξει 

εφόσον υπάρχουν ακαταχώρητες κινήσεις που αποτρέπουν την ύπαρξη συμφωνίας. 

Ουσιαστικά το λογιστήριο θα πρέπει να συντάσσει ένα επισυναπτόμενο φυλλάδιο 

που θα περιέχει την εκτύπωση από το λογιστικό σύστημα των τραπεζικών 

λογαριασμών, το extrait της εν λόγω τράπεζας και τέλος μια συγκεντρωτική 

κατάσταση που φανερώνει τυχόν διαφορές (οι οποίες θα πρέπει να είναι 

αιτιολογημένες) στις συγκρινόμενες καταστάσεις.  

 Είναι εύλογο ότι ο ελεγκτής θα διαπιστώνει την ύπαρξη υπογραφής στο 

φυλλάδιο αυτό από το λογιστή που το συνέταξε αλλά και εάν έχουν ελεγχθεί και 

υπογραφεί από τον προϊστάμενο λογιστηρίου ή τον οικονομικό διευθυντή. Στην 
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περίπτωση που προκύψουν διαφορές, ο εσωτερικός ελεγκτής εξετάζει εάν αυτές οι 

διαφορές εξετάζονται στενά με σκοπό την τακτοποίησή τους. (π.χ. μια διαφορά θα 

μπορούσε να είναι η πληρωμή μιας επιταγής από το ταμείο της επιχείρησης σε ένα 

προμηθευτή στις 30 Ιουνίου αλλά ο προμηθευτής να την εισπράξει από την τράπεζα 

στις 1 Ιουλίου. Συνεπώς ο λογαριασμός όψεως θα έχει μεγαλύτερο υπόλοιπο στις 30 

Ιουνίου κατά το ποσό της επιταγής). Όταν, ακόμα και μετά από επισημάνσεις στο 

λογιστήριο για την ύπαρξη διαφορών, αυτές δεν ρυθμίζονται ο ελεγκτής οφείλει να 

καταγράψει σε φύλλο ελέγχου τις διαφορές που καταγράφονται για μεγάλο χρονικό 

διάστημα αλλά και τους λόγους για τη μακρόχρονη παρουσία αυτών.  

 Ακολούθως ο ελεγκτής διερευνάει την τοκοφορία των λογαριασμών όψεως. 

Στην περίπτωση  μη ύπαρξης τοκοφορίας, είναι υποχρεωμένος να συντάξει 

παρατήρηση στη σχετική του έκθεση (η οποία και παραδίδεται στη διοίκηση της 

επιχείρησης για ενημέρωση και επίλυση της κατάστασης). Επιπλέον, στις δανειακές 

συμβάσεις εξετάζεται ότι έχουν υπογράψει οι νόμιμοι εκπρόσωποι της επιχείρησης, 

αντιπαραβάλλοντας τα δείγματα υπογραφών που έχουν στη διάθεση τους. 
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2.3 Χρεόγραφα 

 
 Μέσα από τον έλεγχο των χρεογράφων μπορεί να εξακριβωθεί εάν: 

1) Τα υπόλοιπα των χρεογράφων αντιπροσωπεύουν το σύνολο των χρεογράφων 

που έχει η επιχείρηση στην κατοχή της. 

2) Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις αγοραπωλησίες χρεογράφων 

καθώς και τυχόν τόκους από αυτοί υπολογίζονται με σωστό τρόπο και 

καταχωρούνται στους κατάλληλους λογαριασμούς. 

3) Η διαχείριση των επενδύσεων σε χρεόγραφα γίνεται από την Οικονομική 

Διεύθυνση ενώ η έγκριση για τη διαχείριση αυτή δίδεται από τη Γενική Διεύθυνση. 

4) Τα χρεόγραφα φυλάσσονται σε ασφαλή θυρίδα ή υπάρχει κωδικός ο οποίος 

ελέγχεται σε μηνιαία βάση. 

5) Η αποτίμηση των χρεογράφων γίνεται σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές και 

με τις νομικές διατάξεις. 

 Ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να διασφαλίσει ότι υπάρχει συνταγμένη 

κατάσταση χρεογράφων στην οποία υπάρχουν τα εξής στοιχεία: 

α) ημερομηνία κτήσεως του χρεογράφου β) αριθμός χρεογράφων γ) ανά μονάδα και 

συνολικό κόστος κτήσης δ) ανά μονάδα και συνολική τρέχουσα αξία ε) τρέχον 

αποτέλεσμα σε περίπτωση ρευστοποίησης στ) ποσό μερίσματος που τυχόν λήφθηκε. 

 Λαμβάνει μια ανάλυση κίνησης των χρεογράφων (ο προϊστάμενος 

λογιστηρίου ή πολλές φορές και ο οικονομικός διευθυντής είναι επιφορτισμένος με 

αυτή την εργασία) από το τέλος της προηγούμενης χρήσης έως το τέλος της 

ελεγχόμενης περιόδου όπου θα φαίνονται οι αγορές – πωλήσεις, τα κέρδη – ζημίες, τα 

έσοδα από χρεόγραφα. Από την αναλυτική κίνηση των χρεογράφων ο ελεγκτής 

επιλέγει τις 5 μεγαλύτερες συναλλαγές στις οποίες ελέγχει τα έσοδα, τον υπολογισμό, 

και τη λογιστικοποίηση του αποτελέσματος. Ακολούθως καταγράφεται ο τρόπος 

αποτίμησης των χρεογράφων. Στη συνέχεια, ο ελεγκτής επιβεβαιώνει τη 

χρηματιστηριακή αξία των χρεογράφων που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο 

(βάση της οποίας έγινε η αποτίμηση στο τέλος της προηγούμενης χρήσης) 

χρησιμοποιώντας το δελτίο του χρηματιστηρίου. Για τα χρεόγραφα που δε 

διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο ο ελεγκτής εξετάζει η τρέχουσα αξία των 

χρεογράφων να μην είναι κατώτερη από την αξία αποτίμησής τους. Οι 

αγοραπωλησίες των χρεογράφων απαγορεύεται να πραγματοποιούνται αυθαίρετα. 



 30 

Υποχρεωτικά θα πρέπει να είναι εγκεκριμένες και επικυρωμένες  από την Γενική και 

Οικονομική Διεύθυνση της εταιρίας. 

 Λόγω της μεγάλης, συχνά, αξίας των χρεογράφων είναι υποχρεωτικό να 

φυλάσσονται σε μέρος ασφαλές (π.χ. χρηματοκιβώτιο ή θυρίδα τραπέζης). Στην 

περίπτωση φύλαξής τους σε χρηματοκιβώτιο ακολουθείται η διαδικασία ελέγχου που 

περιγράφηκε παραπάνω για το ταμείο. 

 Ο εσωτερικός ελεγκτής, σε συνεργασία με το λογιστήριο της επιχείρησης, 

καταγράφει τις μερισματαποδείξεις και τα τοκομερίδια που λείπουν από το σώμα των 

τίτλων, ή τις εισπράξεις μερίσματος και εάν αυτά έχουν εισπραχθεί κανονικά και 

έχουν γίνει οι κατάλληλες λογιστικές εγγραφές. Διενεργεί τη φυσική επαλήθευση (ή 

απευθείας μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας) της ύπαρξης των τίτλων 

χρεογράφων (μετοχές μερίδια κ.λ.π.). Χρησιμοποιώντας σχετικά  παραστατικά 

επαληθεύει την ύπαρξη χρεογράφων σε χέρια τρίτων (π.χ. τράπεζες για εγγύηση). Στο 

τέλος ο εσωτερικός ελεγκτής  αποτυπώνει σε φύλλο εργασίας τα συμπεράσματά του 

σχετικά με τον έλεγχο των χρεογράφων. 
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2.4 Επιταγές  

 
 Λόγω οικονομικής κρίσης, οι περισσότερες, αν όχι όλες οι επιχειρήσεις 

πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους και εισπράττουν από τους πελάτες χρηματικά 

διαθέσιμα με τη μορφή επιταγών. Συνεπώς είναι πολύ σημαντικό, για την οικονομική 

επιβίωση της κάθε επιχείρησης, η σωστή τήρηση των κανόνων διαχείρισης των 

επιταγών. Άρα ο έλεγχος των επιταγών και γενικότερα των εισπρακτέων και 

πληρωτέων γραμματίων αποβλέπουν στην εξακρίβωση ότι: 

1) Η έγκριση και η υπογραφή των συναλλαγματικών, των γραμματίων και 

επιταγών γίνεται από εξουσιοδοτημένα άτομα της εταιρίας. Σε μια μεγάλη 

επιχείρηση, όπως αυτή που εξετάζεται στην εν λόγω εργασία, το τμήμα του 

πιστωτικού ελέγχου είναι επιφορτισμένο με την εργασία αυτή. Σε μικρότερες όμως 

εταιρίες, ο προϊστάμενος λογιστηρίου ασχολείται με την κίνηση των επιταγών. 

2) Κάθε μήνα θα πρέπει να συμφωνούνται από το λογιστήριο της εταιρίας τα 

τεμάχια των επιταγών και η αξία τους με την εκτυπωμένη αναφορά από το λογιστικό 

σύστημα της επιχείρησης. 

3) Τα γραμμάτια εισπρακτέα, οι συναλλαγματικές και οι επιταγές φυλάσσονται 

σε ασφαλή θέση (χρηματοκιβώτιο) και είναι ασφαλισμένα για ανεπιθύμητη κλοπή ή 

ακόμα από φυσική καταστροφή (π.χ. πυρκαγιά). 

4) Τα γραμμάτια εισπρακτέα, οι συναλλαγματικές και οι επιταγές είναι πάντοτε 

πελατείας, αποκλειόμενης της προέλευσής τους από το προσωπικό της εταιρίας για 

χάρη ευκολίας. Αντίθετα τα γραμμάτια πληρωτέα μπορούν να προέρχονται από 

επιταγές πελατείας που μεταβιβάζονται σε προμηθευτή αλλά και από το μπλοκ 

επιταγών της εταιρίας (οι οποίες πιστώνουν λογιστικά το λογαριασμό όψεως της 

επιχείρησης). 

5) Απαγορεύεται η έκδοση επιταγών στον κομιστή όπως και η υπογραφή και η 

οπισθογράφηση λευκών επιταγών για λόγους ασφαλείας. 

 Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ο πιστωτικός έλεγχος είναι το αρμόδιο 

όργανο για την έγκριση των επιταγών των συναλλαγματικών και των γραμματίων εν 

γένει. Η πρώτη κίνηση από τον εσωτερικό ελεγκτή είναι να λάβει μια αναλυτική 

κατάσταση των γραμματίων και των επιταγών από τις οικονομικές υπηρεσίες και να 

τη συγκρίνει με τους αντίστοιχους λογαριασμούς της Γενικής Λογιστικής. Ο έλεγχος 

αυτός δε θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στη συμφωνία του συνολικού ποσού αλλά 
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και να επεκτείνεται στη συμφωνία του αριθμού των τεμαχίων. Στη συνέχεια μπορεί 

να κάνει ενδελεχή έλεγχο σε όλες τις επιταγές ή να πάρει ένα μικρό δείγμα επιταγών 

που σε αυτές αποτυπώνονται μεγάλα και ασυνήθιστα ποσά. Είτε προτιμηθεί 

δειγματοληπτικός είτε ολοκληρωμένος έλεγχος, αυτός πραγματοποιείται με την 

καταμέτρηση των γραμματίων και αντιπαραβολή των στοιχείων των σωμάτων και 

των αξιών με τα στοιχεία που αναγράφονται στις αναλυτικές καταστάσεις 

γραμματίων, συναλλαγματικών και επιταγών. Ιδιαίτερη βαρύτητα στον έλεγχο των 

επιταγών δίνεται στην ημερομηνία λήξεως, στα ποσά των αξιόγραφων και στις 

εγκρίσεις και οπισθογραφήσεις.  Η καταμέτρηση αυτή γίνεται πάντα παρουσία του 

υπευθύνου του πιστωτικού ελέγχου ή, εάν αυτός δεν υπάρχει, του προϊσταμένου 

λογιστηρίου. 

 Μετά το τέλος της καταμέτρησης συντάσσεται πρακτικό αξιών επιταγών το 

οποίο υπογράφει ο υπεύθυνος του πιστωτικού ελέγχου και ο εσωτερικός ελεγκτής. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις είναι εφικτή η αντικατάσταση επιταγών με νέων 

μεταγενέστερης λήξης, πάντα όμως με την έγκριση του προϊσταμένου λογιστηρίου. 

 Δεδομένου, ότι οι επιταγές αποτελούν χρήμα αποτυπωμένο σε χαρτί, είναι 

απαραίτητο να φυλάσσονται σε μέρος απρόσιτο σε τρίτους, πλην τους καθ όλα 

αρμόδιους (χρηματοκιβώτιο). Αλλά και στην απεχθή περίπτωση της διάρρηξης του 

χρηματοκιβωτίου, οι επιταγές, τα γραμμάτια και οι συναλλαγματικές θα πρέπει να 

είναι ασφαλισμένες. 
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2.5 Προμηθευτές  

 
 Ο έλεγχος στα υπόλοιπα των προμηθευτών πραγματοποιείται για να 

εξακριβωθεί: 

1) Εάν τα υπόλοιπα του ισοζυγίου των προμηθευτών ανταποκρίνονται στην 

πραγματικότητα. 

2) Εάν τα τιμολόγια δαπανών, αγορών, φορτωτικών κτλ τα οποία είναι 

καταχωρημένα από το λογιστήριο της εταιρίας, είναι πραγματικά και όχι εικονικά. 

3) Για ποιο λόγο δεν έχουν πραγματοποιηθεί αγορές της επιχείρησης από 

συγκεκριμένους προμηθευτές. 

 Ο ελεγκτής της επιχείρησης μπορεί να εξακριβώσει τα παραπάνω 

ακολουθώντας τις εξής ενέργειες:12 

1) Εκτύπωση του ισοζυγίου προμηθευτών με ήδη ενημερωμένη ημερομηνία στα 

λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. 

2) Εκτύπωση κατάσταση υπολοίπων σύμφωνα με τη «χρονική ανάλυση ηλικίας» 

των προμηθευτών. Η χρονική ανάλυση ηλικίας φανερώνει το χρονικό διάστημα του 

υπολοίπου που οφείλει η εταιρία στον εκάστοτε προμηθευτή. 

3) Διαχωρισμός των υπολοίπων των προμηθευτών σε εσωτερικού και 

εξωτερικού. Οι προμηθευτές του εσωτερικού, ακολούθως, διακρίνονται σε 

προμηθευτές αγορών, δαπανών, μεταφορέων κτλ. 

4) Επιλογή δείγματος προμηθευτών (τουλάχιστον 5) με υπόλοιπα τα οποία 

προέρχονται από διάφορους μήνες. Αξιολόγηση αυτών των υπολοίπων. 

5) Συμφωνία υπολοίπων προμηθευτών. Αυτή γίνεται με δύο τρόπους. α) 

αποστολή επιστολών προς τους προμηθευτές για επιβεβαίωση των υπολοίπων β) 

αποστολή επιστολών από τους προμηθευτές προς την εταιρία για ενημέρωση και 

συμφωνία των υπολοίπων. 

6) Αναζήτηση ανεξόφλητων τιμολογίων (από το λογιστήριο) και αναζήτηση των 

λόγων που είναι ανεξόφλητα τα τιμολόγια αυτά. 

7) Έλεγχος διαδικασίας πληρωμών. Πρώτα παραλαμβάνεται το παραστατικό, 

ελέγχεται, καταχωρείται από το λογιστή και τέλος αξιολογείται από τις οικονομικές 

υπηρεσίες για το χρονικό διάστημα της αποπληρωμής του. 

 
12 ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ (2003) INTERNATIONAL FORUM TRAINING & CONSULTING LTD (2004) 
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2.6 Πάγια στοιχεία 

 
 Σε μια επιχείρηση, η οποία βρίσκεται σε οικονομική άνθηση, διαπιστώθηκε 

ότι η διαχρονική εξέλιξη των παγίων συμπαρασύρει το σύνολο του ενεργητικού σε 

μια αυξητική τάση. Με άλλα λόγια, η άνοδος της αξίας των παγίων μεταφράζεται σε 

άνοδο του συνόλου του ενεργητικού και εν τέλει σε άνοδο των συνολικών κερδών. 

Το γεγονός αυτό συνεπάγεται ότι οι λογαριασμοί παγίων στοιχείων αποτελούν ένα 

σημαντικό κονδύλι του ισολογισμού. 

 Κατά τον έλεγχο των παγίων ο αντικειμενικός στόχος του εσωτερικού ελεγκτή 

είναι να εξακριβώσει εάν: 

1) Τα πάγια στοιχεία αντιπροσωπεύουν όλα τα ενσώματα στοιχεία που κατέχει η 

εταιρία, χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της επιχείρησης ή είναι υπό κατασκευή 

(λογαριασμός 15 γενικής λογιστικής) και έχουν καταχωρηθεί με σωστό λογιστικό 

τρόπο στην αξία κτήσης, με συνέπεια ως προς την προηγούμενη χρήση. 

2) Η λογιστική παρακολούθηση του κυκλώματος και των μεταβολών των παγίων 

στοιχείων είναι άρτια και ολοκληρωμένη. 

3) Η αγορά, η διάθεση, η πώληση ή και η καταστροφή των παγίων στοιχείων 

πραγματοποιείται πάντα με την έγκριση εξουσιοδοτημένων προσώπων. 

4) Τα  πάγια  στοιχεία συντηρούνται σωστά, διαφυλάσσονται και είναι επαρκώς 

ασφαλισμένα. 

5) Ο προσδιορισμός του κόστους παραγωγής τους, ο υπολογισμός των ετήσιων 

αποσβέσεων και ο καθορισμός του αποτελέσματος από τη διάθεση των παγίων 

στοιχείων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές. 

6) Σωστή χρήση και υπολογισμός των αποσβέσεων. Αντίστοιχα, εάν έγινε 

σωστός προσδιορισμός του τρόπου που πραγματοποιείται η απόσβεση. 

 Ο τρόπος ελέγχου των παγίων στοιχείων διαμορφώνεται σε 4 περιπτώσεις 

ανάλογα με την κατάσταση του παγίου και το τόπο κατασκευής του. 

1) Προσθήκες παγίων  

 Ο εσωτερικός ελεγκτής λαμβάνει κατάσταση από το λογιστήριο της εταιρίας 

των προσθηκών που έχουν διαμορφωθεί. Στην κατάσταση αυτή που θα διαχειριστεί ο 

ελεγκτής περιλαμβάνονται προσθήκες άνω των 1500€. Στη συνέχεια αντιπαραβάλλει 

την κατάσταση που περιγράφει τις προσθήκες στα πάγια με τα αντίστοιχα 

παραστατικά και δικαιολογητικά και ελέγχει την εγκυρότητα και νομιμότητα τους και 
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την τήρηση των διαδικασιών του εσωτερικού ελέγχου (υπογραφές, σημειώματα κτλ). 

Η ορθότητα της καταχώρησης, στο σύστημα, των αγορών, στους λογαριασμούς των 

παγίων, του Φ.Π.Α. των προμηθευτών, αποτελούν μία από τις κύριες ελεγκτικές 

εργασίες για το κύκλωμα των παγίων στοιχείων. Το σημαντικότερο βήμα ελέγχου 

στην κατηγορία αυτή είναι η εξακρίβωση ότι τα τιμολόγια που καταχωρήθηκαν στα 

πάγια στοιχεία  αποτελούν πράγματι προσθήκες και όχι συντήρηση των παγίων 

στοιχείων. Ο λόγος του ελέγχου είναι ότι στην πρώτη περίπτωση τα τιμολόγια αυτά 

προσαυξάνουν την αξία των παγίων στοιχείων, ενώ στη δεύτερη, απλά διογκώνουν το 

σύνολο των εταιρικών δαπανών. Συνεπώς στην πρώτη περίπτωση έχουμε αύξηση των 

κερδών ενώ στη δεύτερη μείωση. Είναι σημαντική αυτή η εξακρίβωση καθότι 

αποτελεί και μία από τις κύριες ενασχολήσεις ελέγχου των ορκωτών λογιστών. 

2) Πάγια υπό κατασκευή 

 Ο ελεγκτής κάνει ένα δειγματοληπτικό έλεγχο από τους τρεις λογαριασμούς 

ακινητοποιήσεων υπό εκτέλεση με το μεγαλύτερο ύψος. Αυτούς του λογαριασμούς, 

στη συνέχεια, τους συγκρίνει με τα αντίστοιχα παραστατικά στοιχεία και ελέγχει τις 

διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την επιλογή των εργολάβων που θα 

κατασκευάσουν το πάγιο, τις αγορές μηχανολογικού εξοπλισμού και λοιπά θέματα 

εσωτερικού ελέγχου. Τα δικαιολογητικά του δείγματος ελέγχονται λεπτομερώς ως 

προς τη νομιμότητα, την πληρότητα και τη γνησιότητά τους. Στο τέλος ο ελεγκτής 

ερευνά την κίνηση των προκαταβολών και εν γένει των υπολοίπων των προμηθευτών 

(εργολάβων) που εργάστηκαν για την κατασκευή των παγίων αυτών. Κάθε αίτηση 

αγοράς παγίου θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον αιτούντα και τον 

προϊστάμενο αυτού. Επίσης αντιπαραβάλλονται τουλάχιστον 2 προσφορές από 

υποψήφιους εργολάβους και επιλέγεται η πιο συμφέρουσα.  

3) Λοιπά θέματα 

 Εδώ ο ελεγκτής ερευνά την καταγραφή των παγίων στα λογιστικά βιβλία 

αυτών που είναι υπαγόμενοι σε αναπτυξιακούς νόμους. Συνεπώς ο έλεγχος θα 

στηρίζεται στην προοπτική ότι η επιχείρηση τηρεί τις προϋποθέσεις των 

αναπτυξιακών νόμων. Ακολούθως το μητρώο παγίων θα πρέπει να είναι 

ενημερωμένο. 

4) Πάγια σε εγκαταστάσεις τρίτων 

 Ο ελεγκτής, αφού λάβει κατάσταση των παγίων σε τρίτους, εξακριβώνει τη 

διακίνησή τους με τα δελτία αποστολής και διαπιστώνει την τήρηση των εγκρίσεων 

και του τεχνικού ελέγχου αυτής. 
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 2.7 Δανειακές υποχρεώσεις  

 
 Όλες σχεδόν οι επιχειρήσεις έχουν υποχρεώσεις με τις τράπεζες μέσω της 

σύναψης βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δανείων και ειδικά στην εποχή της 

ύφεσης και της οικονομικής κρίσης οι υποχρεώσεις αυτές φαντάζουν δυσβάσταχτες. 

Άρα η εκάστοτε επιχείρηση θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική με τους όρους του 

τραπεζικού δανείου που συνάπτει αλλά και η καταχώρηση στα λογιστικά βιβλία των 

υποχρεώσεων και των απαιτήσεων του δανείου αυτού να πραγματοποιείται 

καταλλήλως. Εδώ το έργο του εσωτερικού ελεγκτή θα πρέπει να εξακριβώσει εάν: 

1) Όλες οι δανειοδοτήσεις έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία της επιχείρησης 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) και 

αντιπροσωπεύουν υπάρχουσες υποχρεώσεις της εταιρίας. 

2) Όλες οι δεσμεύσεις της εταιρίας για τραπεζικά δάνεια γίνονται από 

εξουσιοδοτημένα άτομα. (διευθυντικά στελέχη, όπως οικονομικός διευθυντής, 

διευθυντής πωλήσεων, διευθυντής εργοστασίου κτλ.) 

3) Η σύναψη των δανείων θα πρέπει να διαμορφώνεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού της επιχείρησης. 

4) Οι δανειακές υποχρεώσεις εξοφλούνται εμπρόθεσμα αλλά και στο σύνολο 

τους.  

5) Οι τόκοι και τα χρεολύσια υπολογίζονται σωστά. Αυτή είναι εργασία του 

τμήματος του λογιστηρίου να εξακριβώσει εάν οι τόκοι που χρεώνει η τράπεζα είναι 

σύμφωνοι με τους όρους του δανείου που έχει θεσπιστεί. 

6) Οι λογαριασμοί των δανείων συμφωνούνται στο τέλος κάθε μήνα. Όπως με 

τους λογαριασμούς όψεως, έτσι και με τα τραπεζικά δάνεια η συμφωνία 

πραγματοποιείται από το λογιστήριο της επιχείρησης με την ύπαρξη της κίνησης των 

λογαριασμών (extrait). 

 Ο τρόπος ελέγχου των δανειακών υποχρεώσεων διαμορφώνεται σύμφωνα με 

τα κατωτέρω: 

 Ο εσωτερικός ελεγκτής θα λάβει την κατάσταση των υπαρχόντων τραπεζικών 

δανείων από το λογιστήριο για να διακριβώσει εάν πραγματοποιούνται μηνιαίοι 

έλεγχοι και συμφωνίες με τα τραπεζικά extrait. Όπως συμβαίνει και με τους 

λογαριασμούς όψεως συντάσσεται ένα φύλλο εργασίας ξεχωριστά για κάθε δανειακή 
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υποχρέωση που θα περιέχει τη συμφωνία του τραπεζικού δανείου, την εκτύπωση του 

υπολοίπου από το λογιστικό σύστημα και τέλος το extrait τη τράπεζας. 

 Στη συνέχεια θα πρέπει να γίνει έλεγχος εάν υπολογίστηκαν με σωστό τρόπο 

οι τόκοι των δανείων, με αντιπαραβολή των όρων που υπογράφηκαν. Εάν όντως 

έχουν ανακαλυφθεί διαφορές θα πρέπει ο ελεγκτής τον επόμενο μήνα να δει 

τακτοποιημένη και συμφωνημένη τη διαφορά του προηγούμενου μήνα με τον τρόπο 

που έχει αναλυθεί παραπάνω. Εάν όμως και πάλι δεν έχουν τακτοποιηθεί οι διαφορές, 

ο ελεγκτής θα καταγράψει τις μακροχρόνιες διαφορές και τους λόγους που αυτοί 

οφείλονται. Στους επόμενους ελέγχους θα καταγράψει την εξέλιξη και πορεία των 

υπαρχόντων διαφορών. 

 Ένας συνδυαστικός έλεγχος που μπορεί να προκύψει είναι η εξέταση των 

λογαριασμών των δανείων με τους αντίστοιχους λογαριασμούς που καταχωρούνται οι 

τόκοι (λογαριασμός 65, τόκοι και συναφή έξοδα) και των συναφών με τις 

χρηματοδοτήσεις εξόδων. 

 Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο ελεγκτής εξακριβώνει ότι οι τραπεζικοί 

δανεισμοί θεσπίζονται μόνο κατόπιν έγκρισης και εξουσιοδότησης από τα ειδικά 

στελέχη της εταιρίας. Αντίγραφα των όρων των τραπεζικών δανείων θα πρέπει να 

τηρούνται σε ειδικούς φακέλους κάτω από την επίβλεψη των στελεχών που ήταν 

υπεύθυνα για την υπογραφή αυτών των δανειακών υποχρεώσεων. 

 Ακολούθως ο ελεγκτής συντάσσει μια κίνηση των τραπεζικών υποχρεώσεων 

η οποία θα περιέχει: 

α) περιγραφή των δανείων β) υπόλοιπα των δανείων γ) επιτόκια δ) ημερομηνία 

αποπληρωμής ε) περιγραφή των εγγυήσεων-δεσμεύσεων στ) πληροφορίες για 

αποπληρωμή δανείου με λήψη άλλου δανείου (refinancing) ζ) κεφαλαιοποίηση 

τόκων. Στη συνέχεια, σε συνεργασία με τη διοίκηση της εταιρίας, εξετάζει τους όρους 

των συμβάσεων και ελέγχει δειγματοληπτικά την τήρηση των όρων αυτών. 
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2.8 Δαπάνες  

 
 Η κατηγορία των δαπανών αποτελεί τη μεγαλύτερη στον τομέα της 

οικονομικής διεύθυνσης και ίσως τη δυσκολότερη για τον εσωτερικό ελεγκτή να 

εξασκήσει το έργο του. Για να μπορέσει να εκτελέσει τις ελεγκτικές διαδικασίες με 

τον ευκολότερο δυνατό τρόπο, απλά διαπράττει ένα διαχωρισμό των δαπανών σε 

υποκατηγορίες ανάλογα με το είδος της συγκεκριμένης δαπάνης. Συγκεκριμένα 

διακρίνουμε τις ακόλουθες υποκατηγορίες: 

 1) γενικές δαπάνες 2) αμοιβές και έξοδα τρίτων 3) παροχές τρίτων 4) ενοίκια 

5) leasing 6) ασφάλιστρα 7) επισκευές και συντηρήσεις 8) φόροι-τέλη 9) διάφορα 

έξοδα. 

 Θα πρέπει πρώτα να εξακριβωθεί εάν: 

1) τα έξοδα και οι αμοιβές τρίτων αφορούν υπηρεσίες που προσφέρθηκαν στην 

πραγματικότητα από τρίτους προς την εταιρία στην περίοδο ελέγχου. 

2) Όλες οι δαπάνες της επιχείρησης έχουν καταχωρηθεί στα λογιστικά βιβλία και 

στους  σωστούς λογαριασμούς γενικής λογιστικής. 

3) Τα ποσά που πληρώθηκαν στους τρίτους είναι αυτά που αναγράφονται στις 

συμβάσεις παροχής έργου μεταξύ της εταιρίας και των τρίτων. 

4) Τόσο η πραγματοποίηση όσο και η πληρωμή των δαπανών γίνεται κατόπιν 

εγκρίσεως από τα αρμόδια εξουσιοδοτημένα όργανα. 

5) Οι κρατήσεις των φόρων από τις αποδοχές τρίτων γίνονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις των νόμων και αποδίδονται εμπρόθεσμα και στο σύνολό τους στους 

δικαιούχους (Δημόσιο). 

 Η διαδικασία του ελέγχου διαμορφώνεται σύμφωνα με τις κατηγοριοποιήσεις 

που αναφέρθηκαν και έχουν την ακόλουθη μορφή: 

 1) ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 Ο εσωτερικός ελεγκτής συντάσσει μια συγκριτική κατάσταση των δαπανών 

της εξεταζόμενης περιόδου με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. 

Ακολούθως ζητά από το λογιστήριο της επιχείρησης αναλυτικά καθολικά δαπανών 

για την ελεγχόμενη περίοδο. Ερευνά και αιτιολογεί τις ασυνήθιστες διακυμάνσεις 

στις 2 περιόδους και συμπεριλαμβάνει τα σημαντικά ποσά στο δείγμα καταχωρήσεων 

προς έλεγχο. 
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 2) ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 

 Ο ελεγκτής λαμβάνει ένα δείγμα από τις τρεις μεγαλύτερες σε αξία 

καταχωρήσεις στους λογαριασμούς των αμοιβών και εξόδων τρίτων. Εξετάζει τα 

σχετικά παραστατικά εφόσον είναι πλήρη και νομότυπα συμπληρωμένα. 

Αντιπαραβάλει, στη συνέχεια, τα εν λόγω παραστατικά με τις συμβάσεις έργου που 

πρέπει η εταιρία να έχει υπογράψει με τρίτους. Επίσης θα πρέπει να είναι ταυτόσημα 

τα ποσά που αναγράφονται στα τιμολόγια με τα ποσά που είναι καταγεγραμμένα στις 

υπογεγραμμένες συμβάσεις. Οι κρατήσεις φόρων θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις (3% για τους εργολάβους, 20% για ιατρούς, δικηγόρους κτλ). 

Στο τέλος ο ελεγκτής καταγράφει τα συμπεράσματά του σχετικά με τον έλεγχο των 

δαπανών των αμοιβών τρίτων. 

 3) ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ  

 Όπως και στην περίπτωση των αμοιβών τρίτων, ο ελεγκτής λαμβάνει ένα 

δείγμα με τις 3 μεγαλύτερες σε αξία καταχωρήσεις στο λογιστικό σύστημα σε ένα 

από τους λογαριασμούς ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρικού ρεύματος. 

Ελέγχει αν τακτοποιούνται λογιστικά τα παραστατικά που αφορούν περισσότερες 

από μία χρήσεις. Ερευνά τα αναλυτικά καθολικά των λογαριασμών και θα πρέπει να 

αιτιολογήσει τυχόν διαφορές ή διακυμάνσεις μεταξύ των καταχωρήσεων. Στο τέλος 

ελέγχει τη συνέχεια των καταχωρήσεων με βάση την τακτικότητα της τιμολόγησης 

(μήνας, δίμηνο, τρίμηνο κτλ) των συμβαλλομένων. 

 4) ΕΝΟΙΚΙΑ 

 Ο ελεγκτής ακολουθεί την ίδια δειγματοληπτική μέθοδο λαμβάνοντας από το 

λογιστήριο τους λογαριασμούς ενοικίου. Ανατρέχει στις αποδείξεις εισπράξεων των 

δικαιούχων των αμοιβών και αντιπαραβάλλει τα ποσά με τα ποσά των 

ενοικιαστηρίων συμβολαίων. Ακολούθως ελέγχει εάν τα συμβόλαια ενοικίων έχουν 

προσκομισθεί στην αρμόδια οικονομική αρχή εντός των προβλεπομένων 

ημερομηνιών. 

 5) LEASING 

 Η ίδια διαδικασία ακολουθείται όπως και στην περίπτωση των ενοικίων. Η 

διαφοροποίηση της περίπτωσης έγκειται στο γεγονός της μη έκπτωσης του Φ.Π.Α. 

στους λογαριασμούς των leasing. 
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 6) ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 

 Αφού πρώτα ο ελεγκτής εξετάσει εάν τακτοποιούνται λογιστικά τα 

παραστατικά τα οποία δεν έχει λάβει το λογιστήριο της εταιρίας ετοιμάζει μια 

κατάσταση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που περιλαμβάνει: 

α) περιγραφή των ασφαλισθέντων αντικειμένων β) καλυπτόμενοι κίνδυνοι γ) 

ασφαλιζόμενα ποσά δ) ασφάλιστρα ε) διάρκεια και ημερομηνία λήξης του 

συμβολαίου. Στη συνέχει αξιολογεί την επάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης των 

περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας (πάγιος εξοπλισμός, αποθέματα κλπ). 

 7) ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 Μετά από το δειγματοληπτικό έλεγχο των παραστατικών, ο ελεγκτής εξετάζει 

τη νομιμότητα των παραστατικών αλλά και εάν τα εν λόγω παραστατικά 

ανταποκρίνονται στους λογαριασμούς των επισκευών και συντηρήσεων και δεν 

προσαυξάνουν το κόστος του παγίου εξοπλισμού (προσθήκες, βελτιώσεις). 

 8) ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 

 Ο εσωτερικός ελεγκτής επαναλαμβάνει τη διαδικασία που αναφέρθηκε 

παραπάνω και μετά την εξακρίβωση ότι τα τιμολόγια και τα παραστατικά των 

φορών-τελών είναι νομότυπα, εξακριβώνει αν τα καταχωρηθέντα τέλη κυκλοφορίας 

αφορούν αυτοκίνητα ιδιοκτησίας της επιχείρησης. 

 9) ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 

 Α) Έξοδα μεταφορών 

 Στο δείγμα που λαμβάνει ο ελεγκτής εξετάζει εάν το παραστατικό 

(φορτωτική) είναι πλήρες και νομότυπα συμπληρωμένο, εάν τα κόμιστρα που 

αναγράφονται στη φορτωτική ανταποκρίνονται στην υπογεγραμμένη σύμβαση 

μεταξύ της επιχείρησης και της μεταφορικής εταιρίας, αν τα μεταφορικά έξοδα 

εισαγωγών επιβαρύνουν την αξία κτήσης των εισαχθέντων και δεν καταχωρούνται 

στους λογαριασμούς δαπανών, και τις διακυμάνσεις των εξόδων μεταφορών σε 

σύγκριση με τις συνολικές πωλήσεις την εξεταζόμενη περίοδο. 

 Β) Έξοδα ταξιδίων13   

 Στην περίπτωση αυτή ο ελεγκτής επιλέγει δειγματοληπτικά εργαζομένους που 

έχουν πραγματοποιήσει υπηρεσιακά ταξίδια και ελέγχει αν έχει δοθεί σχετική εντολή 

από αρμόδιο όργανο για τα ταξίδια αυτά. Ζητάει τα εξοδολόγια των στελεχών από το 

λογιστήριο και εξετάζει τα αποδεικτικά στοιχεία που απεικονίζονται. Σε περίπτωση 

που παρατηρηθούν υπερβάσεις ορίων ζητείται η έγκριση του αρμοδίου διευθυντή.  
13ΒΡΥΚΟΥΣ(2002)  
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Είναι ευνόητο ότι η ορθή καταχώρηση των ανωτέρω εξόδων στα βιβλία της εταιρίας 

καθορίζεται επιβεβλημένη. 

 Γ) Έξοδα προβολής και διαφήμισης  

 Ο ελεγκτής ανατρέχει στα τιμολόγια που έχει λάβει διαπιστώνοντας τη 

νομιμότητα αυτών και εκτιμά τη λογικότητα και την παραγωγικότητα της δαπάνης 

και την πιθανότητα απόρριψής της από το φορολογικό έλεγχο. Στο τέλος ελέγχει την 

παρακράτηση και την απόδοση των νόμιμων φόρων και τελών. 

 Δ) Εδικά έξοδα προώθησης εξαγωγών 

 Ελέγχεται αν ο τρόπος υπολογισμού των ειδικών εξόδων εξαγωγών χωρίς 

δικαιολογητικά (επί πωλήσεων στο εξωτερικό) είναι σύμφωνος με τις διατάξεις της 

φορολογικής νομοθεσίας. Στη συνέχεια διαπιστώνεται ότι η εκταμίευση των 

κονδυλίων αυτών γίνεται μετά από έγκριση εξουσιοδοτημένου οργάνου, η οποία 

αποδεικνύεται από την υπογραφή του πάνω στα σχετικά εντάλματα πληρωμής. 

 Ε) Δωρεές – επιχορηγήσεις 

 Εξετάζεται η λογικότητα του δείγματος που αποτελείται από τη μεγαλύτερη 

σε αξία καταχώρηση στα λογιστικά βιβλία. Ελέγχεται η νομιμότητα των εξόδων 

αυτών και αν η παρακράτηση και η απόδοση, στο Δημόσιο, των αναλογούντων 

φόρων είναι σύμφωνα με τη φορολογία εισοδήματος. 

 ΣΤ) Τόκοι και συναφή έξοδα 

 Εδώ ελέγχεται αν ο επιμερισμός των τόκων και των συναφών εξόδων των 

τραπεζών γίνεται με τρόπο που να επιβαρύνονται οι περίοδοι που αφορούν. 

Ακολούθως διενεργείται ο έλεγχος των τόκων κατά τον έλεγχο των 

χρηματοδοτήσεων της εταιρίας. 
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2.9 Πιστωτικός έλεγχος  

 
 Ο ελεγκτής14 θα εξετάσει εάν διενεργούνται έλεγχοι πιστοληπτικής 

ικανότητας για τους νεοεισερχόμενους στην εταιρία πελάτες αλλά και εάν η αποδοχή 

των νέων πελατών έχει εγκριθεί από αρμόδιο εξουσιοδοτημένο όργανο όπως η 

διεύθυνση πωλήσεων. Συνήθως η πολιτική της εταιρίας για τους νέους πελάτες είναι 

η αποστολή μιας επιστολής για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεργασίας. Στη 

συνέχεια γίνεται έλεγχος του Α.Φ.Μ. από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη νομιμότητα της 

εν λόγω εταιρίας. Αν όλα κρίνονται νομότυπα τότε μπορεί να ξεκινήσει η 

επαγγελματική συνεργασία.  

 Στη συνέχεια ελέγχεται το δείγμα των πελατών που λαμβάνεται από το τμήμα 

του πιστωτικού ελέγχου και παρακολουθούνται οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους 

σύμφωνα με τις εκατέρωθεν υπογεγραμμένες συμβάσεις και εάν παρέχεται σχετική 

ενημέρωση στις αρμόδιες διευθύνσεις για την παρακολούθηση πελατών (διεύθυνση 

πωλήσεων, πιστωτικός έλεγχος κτλ). 

 Ακολούθως ζητείται η χρονική ηλικία των πελατών (δηλαδή η ανάλυση του 

χρονικού διαστήματος του εκάστοτε πελάτη για το ποσό των χρημάτων που οφείλει) 

για τους τελευταίους 3 μήνες. Στη συνέχεια ο ελεγκτής θα διενεργήσει τα παρακάτω 

βήματα: 

 Α) Θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα ότι ο πελάτης δεν έχει 

υπερβεί τις ημερομηνίες πληρωμών του όπως αυτές είναι καταγεγραμμένες στη 

σχετική σύμβαση.  

 Β) Σε περίπτωση υπέρβασης κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωση της 

διοίκησης και επίσης ότι δόθηκαν οι απαραίτητες εγκρίσεις.  

 Γ) Επιβεβαίωση ότι αποστέλλεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα 

ενημερωτική κατάσταση στο γενικό διευθυντή (εβδομαδιαίως) με όλα τα υπόλοιπα 

των πελατών που έχουν αθετήσει τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. 

  Όταν πελάτες δεν διευθετούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για μεγάλο 

χρονικό διάστημα μετά από αυτό που ορίζεται στη σύμβαση συνεργασίας τότε αυτοί 

κρίνονται επισφαλείς. Παρακάτω αναλύεται η διαδικασία που ακολουθεί ο 

εσωτερικός ελεγκτής για τους επισφαλείς πελάτες.  
 

14 ΒΡΥΚΟΥΣ (2002) 
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1) Εκτύπωση15 των λογιστικών καταστάσεων των πελατών που θεωρούνται 

επισφαλείς. 

2) Καθορισμός κριτηρίων που χαρακτηρίζουν τους πελάτες ως επισφαλείς και 

τοποθέτησή τους σε ειδικό λογαριασμό παρακολούθησης. 

3) Καθορισμός του αριθμού των πελατών που βρίσκονται σε νομική υπηρεσία 

για είσπραξη. 

4) Εξέταση εάν επισφαλείς είναι και συγχρόνως και πελάτες (δηλαδή 

συγκεκριμένος πελάτης με ένα Α.Φ.Μ. να χαρακτηρίζεται επισφαλής, ενώ ο ίδιος με 

άλλο Α.Φ.Μ. να χαρακτηρίζεται πελάτης). Αν συμβαίνει αυτό το γεγονός να 

συζητείται με το τμήμα πιστωτικού ελέγχου για τον τρόπο είσπραξης του επισφαλούς 

πελάτη. 

5) Καταγραφή των αποσβέσεων των επισφαλών απαιτήσεων, το ποσοστό αυτών 

και το ύψος τους τα τελευταία τρία έτη. 

6) Έγκριση των διαγραφών των αποσβέσεων των επισφαλών απαιτήσεων από 

εξουσιοδοτημένα όργανα. 

7) Άσκηση του κατάλληλου ελέγχου, από τα αρμόδια στελέχη, των επισφαλών 

απαιτήσεων μετά από την απόσβεση τους. 

8) Ενημέρωση της διοίκησης των επισφαλών πελατών ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα. Καθορισμός των μέτρων που πρόκειται να ληφθούν. 

9) Καθορισμός της σχέσης του αρμόδιου οργάνου με την ενημέρωση των 

καταστάσεων των πωλήσεων. 

10) Αξιολόγηση της πολιτικής διαχείρισης των επισφαλών απαιτήσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15  ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ (2003) 
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2.10 Μηχανογράφηση 

 
 Οι αντικειμενικοί σκοποί ελέγχου της μηχανογράφησης είναι η εξασφάλιση 

ότι: 

1) Η υπάρχουσα οργανωτική δομή και διάρθρωση του τμήματος της 

μηχανογράφησης είναι αποτελεσματική. 

2) Ο έλεγχος της μηχανογράφησης πραγματοποιείται από αποτελεσματικά και 

αποδοτικά άτομα. 

3) Η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων και δεδομένων     

διασφαλίζεται, όπως και η πρόσβαση σε αυτήν από εξουσιοδοτημένους χρήστες. 

4) Η ορθή χρήση του μηχανογραφικού συστήματος. 

Η διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου στο τμήμα της μηχανογράφησης περνά από 4 

φάσεις και διασφαλίζεται σύμφωνα με τα παρακάτω: 

 

Α) Οργάνωση και λειτουργία της μηχανογράφησης 

1) Καταγραφή της οργανωτικής δομής του τμήματος της μηχανογράφησης (πόσα 

άτομα και ποιο το αντικείμενο εργασίας). 

2) Συλλογή (όσο αυτό είναι εφικτό) λεπτομερών περιγραφών θέσεων των 

εργαζομένων του τμήματος. 

3) Καταγραφή των αλλαγών που μπορεί να υπήρξαν στην στη δομή της 

μηχανογράφησης κατά το τελευταίο έτος. 

4) Εξέταση του προϊστάμενου τμήματος της μηχανογράφησης (συνήθως είναι η 

γενική διεύθυνση). 

5) Καταγραφή των δεδομένων και στοιχείων σε καθημερινή βάση. Ορισμός 

ατόμου για την παρακολούθηση εισαγομένων και εξαγόμενων στοιχείων. 

6) Λήψη κατάλληλων μέτρων προστασίας από εξωτερικούς κινδύνους κακές 

καιρικές συνθήκες, ληστεία κτλ). 

7)  Εξέταση του επιπέδου ασφάλειας του μηχανογραφικού συστήματος. 

Καταγραφή των καλύψεων με την καταβολή ετησίων ασφαλίστρων. 

8) Εξέταση του επιπέδου επιμόρφωσης των στελεχών της μηχανογράφησης. 

Καταγραφή της ημερομηνίας της τελευταίας εκπαίδευσης. 

9) Εξακρίβωση εάν η εγκατάσταση των νέων συστημάτων πραγματοποιείται από 

εξουσιοδοτημένα άτομα. 
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Β) Έλεγχος επί της διεύθυνσης μηχανογράφησης 

1) Εξέταση των σημείων μέτρησης απόδοσης στα οποία αναφέρεται η διεύθυνση 

του τμήματος. 

2) Εξέταση ότι στα προαναφερθέντα σημεία απόδοσης εξετάζονται από την 

αρμόδια διεύθυνση. 

3) Εξέταση εάν εφαρμόζεται κάποια τυπική μεθοδολογία ανάπτυξης 

συστημάτων. 

4) Εξέταση αν υπάρχει καθορισμένος έλεγχος από τη διοίκηση της εταιρίας του 

καθημερινού συστήματος συντήρησης. 

5) Εξέταση αν η εταιρία έχει διασφαλίσει τη συνέχιση των εταιρικών  εργασιών 

και αν υπάρχει σχέδιο επαναφοράς λειτουργιών. 

  

Γ) Διαχείριση ασφάλειας συστημάτων 

1) Εξέταση σχετικής λίστας εντός του μηχανογραφικού προγράμματος που 

περιγράφει τον καθορισμό των δικαιωμάτων πρόσβασης του προσωπικού. 

2) Εξέταση αν στο παρελθόν έχει προκύψει σχετικό θέμα με την ασφάλεια των 

δεδομένων και συστημάτων και τον τρόπο που τελικά διευθετήθηκε. 

3) Εξέταση αν οι διάφορες λειτουργίες και προσβάσεις στα μηχανογραφικά 

συστήματα καταχωρούνται και εξετάζονται βάση μητρώων που μπορούν να 

εκτυπωθούν στο μηχανογραφικό πρόγραμμα. 

4) Επιλογή δείγματος (10 εργαζομένων) που η πρόσληψή τους είναι πρόσφατη 

και εξέταση εάν υπάρχουν στη λίστα δικαιωμάτων πρόσβασης και αν έχουν 

ξεχωριστούς κωδικούς πρόσβασης. 

5) Επιλογή δείγματος (10 εργαζομένων) που έχουν αποχωρήσει από την εταιρία 

πρόσφατα (είτε με απόλυση είτε με οικειοθελής αποχώρηση) και έλεγχος εάν έχουν 

διαγραφεί από το μηχανογραφικό σύστημα). 

 

Δ) Στοιχεία μηχανογραφικού συστήματος  

1) Καταγραφή των σημαντικότερων πεδίων χρήσης του μηχανογραφικού 

προγράμματος (π.χ. λογιστήριο, προμήθειες κλπ). 

2) Εξέταση αν το μηχανογραφικό πρόγραμμα της επιχείρησης  χρησιμοποιείται 

σε όλες τις εταιρικές διαδικασίες. 

3) Καταγραφή των ενεργών χρηστών που υπάρχουν στο μηχανογραφικό 

πρόγραμμα. 
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2.11 Μισθοδοσία 

 
 Στις περισσότερες επιχειρήσεις η μισθοδοσία αποτελεί ένα από τα 

σημαντικότερα κονδύλια του λειτουργικού κόστους, συνεπώς, τυγχάνει ιδιαίτερης 

προσοχής και εξέτασης από τον εσωτερικό ελεγκτή. Παλαιότερα οι μισθολογικές 

απάτες ήταν ένα συνηθισμένο φαινόμενο, όμως σήμερα οι απάτες αυτές είναι 

δύσκολο να καλυφθούν λόγω της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και τη συχνή 

αναφορά στο δημόσιο (αποδοχές εργαζομένων, παρακρατήσεις  φόρου εισοδήματος). 

 Οι αντικειμενικοί σκοποί του εσωτερικού ελέγχου είναι:16 

1) Η εξασφάλιση της καταγραφής των ωρών εργασίας των εργαζομένων και 

στελεχών της εταιρίας και οι τυχών αποκλίσεις αναφέρονται στα αρμόδια όργανα. (η 

καταγραφή των ωρών διαμορφώνεται με το «χτύπημα της κάρτας» στο ηλεκτρονικό 

ρολόι στην είσοδο της εταιρίας). 

2) Η εξασφάλιση ότι μόνο τα έγκυρα στελέχη πληρώνονται από τη μισθοδοσία 

της εταιρίας βάσει εγκεκριμένων διαβαθμίσεων. 

3) Η εξασφάλιση ότι η προετοιμασία για την έκδοση της μισθοδοσίας έχει 

διενεργηθεί σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία. 

4) Η εξασφάλιση ότι η είσοδος στο μηχανογραφημένο σύστημα της μισθοδοσίας 

πραγματοποιείται μόνο από τα εξουσιοδοτημένα στελέχη της εταιρίας. 

5) Η εξασφάλιση ότι η έκδοση της μισθοδοσίας καταρτίζεται έγκυρα και 

έγκαιρα. 

 Εξαρχής ο ελεγκτής λαμβάνει μια κατάσταση από το τμήμα του ανθρωπίνου 

δυναμικού και συγκρίνει τις μηνιαίες δαπάνες μισθοδοσίας μεταξύ τις ελεγχόμενης 

περιόδου και της αντίστοιχης της προηγούμενης χρήσης, καταγράφοντας τις τυχόν 

αποκλίσεις. Αναζητά για ασυνήθιστα υπόλοιπα και διαφοροποιήσεις στις 

καταστάσεις μισθοδοσίας, στο βιβλίο των αδειών και στο βιβλιάριο των ενσήμων. 

 Είναι απαραίτητο, η υπάρχουσα μισθοδοτική κατάσταση να φέρει την 

υπογραφή αυτού που τη συντάσσει και αυτού που την εγκρίνει. Μετά την 

ολοκλήρωση της πληρωμής της μισθοδοσίας, κάθε υπάλληλος θα πρέπει να λαμβάνει 

την απόδειξη πληρωμής του μισθού του. Αυτή εκδίδεται εις διπλούν υπογράφει το 

πρωτότυπο το οποίο αρχειοθετείται από το τμήμα του ανθρωπίνου δυναμικού. Στην 

περίπτωση απλήρωτων αποδοχών, θα πρέπει να αναζητηθούν οι σχετικές αποδείξεις  
16 ΒΡΥΚΟΥΣ (2002)  
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οι οποίες θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες.   

 Ο ελεγκτής λαμβάνει ένα τυχαίο δείγμα (τριών ατόμων από διαφορετικά 

τμήματα) από τη μισθοδοτική κατάσταση και συγκρίνει τις αποδοχές αυτών με τις  

αποδοχές που ορίζονται από το νόμο για να αποδείξει ότι θεμελιώνονται τα 

δικαιώματα των εργαζομένων. Ο υπολογισμός των υπερωριών, της απασχόλησης την 

Κυριακή, τη νύχτα, τις αργίες θα πρέπει να είναι ορθός. Επαληθεύει τους 

υπολογισμούς των κρατήσεων και των εισφορών προς το Δημόσιο, και τους 

ασφαλιστικούς οργανισμούς, όπως αυτές παρουσιάζονται στις μισθοδοτικές 

καταστάσεις. 

 Στη συνέχεια διαπιστώνει την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού αλλά και 

των νομίμων διαδικασιών κατά την πρόσληψη του προσωπικού, τον καθορισμό των 

μισθών, την παρακολούθηση των παρουσιών στην εργασία των υπαλλήλων της 

εταιρίας. Κάθε μεταβολή στο αρχείο της μισθοδοσίας είναι απαραίτητο να είναι 

εγκεκριμένη από τα αρμόδια και εξουσιοδοτημένα στελέχη της επιχείρησης. 

 Αφού πλέον, (σύμφωνα με σχετικό νόμο) οι πληρωμές του προσωπικού 

γίνονται μόνο στην τράπεζα, θα πρέπει να διαπιστωθεί ότι οι μισθοδοτικές 

καταστάσεις   που αποστέλλονται, ελέγχονται για την ορθότητα και την πληρότητα 

τους από διαφορετικό πρόσωπο από αυτό που είναι επιφορτισμένο για τη σύνταξή 

τους. Τακτικός έλεγχος θα πρέπει επίσης να πραγματοποιείται στο βιβλίο 

νεοπροσλαμβανομένου προσωπικού το οποίο θα είναι ενημερωμένο με τις νέες 

προσλήψεις. Όσον αφορά τα άτομα που αποχωρούν από την επιχείρηση λόγω 

απόλυσης, ελέγχεται η ορθότητα του υπολογισμού της αποζημίωσης αυτών, αλλά και 

η ορθή καταχώρηση στα λογιστικά βιβλία της εταιρίας. 
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2.12 Υποχρεώσεις προς το Δημόσιο και ασφαλιστικούς οργανισμούς 

 
 Ο σκοπός του ελέγχου είναι η εξακρίβωση ότι: 

1) Η καταχωρημένη, στα λογιστικά βιβλία υποχρέωση (ή απαίτηση) για φόρους 

και εισφορές αντιπροσωπεύει όλους τους φόρους πληρωτέους και τις υποχρεώσεις 

προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς κατά την ελεγχθείσα περίοδο. 

2) Οι φορές και εισφορές θα υπολογίζονται με ορθό τρόπο (απαραίτητη η 

συμβολή του τμήματος του λογιστηρίου). 

3) Οι υποχρεώσεις  προς το Δημόσιο και του ασφαλιστικούς οργανισμούς 

αποδίδονται εμπρόθεσμα και στο σύνολό τους προς αποφυγή προστίμων και 

προσαυξήσεων αυτών. 

4) Οι ανωτέρω υποχρεώσεις είναι καταχωρημένες στα λογιστικά βιβλία της 

επιχείρησης και στους σωστούς, βεβαίως, λογαριασμούς.  

 Στη συνέχεια αναλύεται ο τρόπος του ελέγχου στην καταβολή του φόρου 

προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), του φόρου μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) και τις 

λοιπές υποχρεώσεις στους ασφαλιστικούς οργανισμούς. 

Α) Φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) 

 Ζητείται αντίγραφο περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και εκκαθαριστικής 

Φ.Π.Α. του προηγούμενου έτους. Πραγματοποιείται συμφωνία του υπολοίπου της 

εκκαθαριστικής δήλωσης του Φ.Π.Α. με το υπόλοιπο του λογαριασμού 54 της 

γενικής λογιστικής. Σε περίπτωση χρεωστικού, για την εταιρία, υπολοίπου Φ.Π.Α. για 

τον οποίο δεν προβλέπεται κάποιος συμψηφισμός, διαπιστώνεται η δυνατότητα 

επιστροφής του στην εταιρία. Σε περιπτώσεις που η επιχείρηση διενεργεί και πράξεις 

απαλλασσόμενες από το Φ.Π.Α. χωρίς δικαίωμα έκπτωσης, θα πρέπει να ελεγχθεί η 

ορθότητα των υπολογισμών PRORATA. Στο τέλος, εξακριβώνεται ποιος υπάλληλος 

συντάσσει τις δηλώσεις του Φ.Π.Α. και ποιο στέλεχος της εταιρίας είναι υπεύθυνος 

για την ορθότητα της δήλωσης και την έγκριση του (συνήθως ο προϊστάμενος του 

λογιστηρίου). 

Β) Φόρος μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) και υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς 

 οργανισμούς. 

 Ο εσωτερικός ελεγκτής θα συμφωνήσει το Φ.Μ.Υ. για το κάθε μήνα τα 

αναγραφόμενα ποσά με αυτά που είναι καταχωρημένα στα λογιστικά βιβλία 

(αποδοχές προσωπικού, εισφορές, φόροι κλπ). Λαμβάνει αναλυτικά καθολικά των 
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λογαριασμών του φόρου και του χαρτοσήμου μισθωτών υπηρεσιών καθώς και των 

λογαριασμών των υποχρεώσεων προς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Όπως και στην 

περίπτωση του Φ.Π.Α., ο ελεγκτής θα διαπιστώσει αν είναι συγκεκριμένος 

υπάλληλος που ασχολείται με την διεκπεραίωση του Φ.Μ.Υ. και αν ανώτερο 

στέλεχος της επιχείρησης είναι αρμόδιο για την έγκριση και υποβολή του. 

Γ) Λοιπά θέματα 

 Επαληθεύεται αν οι φορολογικοί συντελεστές που χρησιμοποιούνται είναι 

αυτοί που επιβάλλονται από τη φορολογική νομοθεσία. Επίσης, τόσο η δημιουργία 

των φορολογικών υποχρεώσεων όσο και η απόδοση των φόρων στους δικαιούχους 

απεικονίζεται πλήρως σε παραστατικά στοιχεία και καταχωρούνται εγκαίρως στους 

αντίστοιχους λογαριασμούς. Στη συνέχεια εξετάζεται αν οι αποδόσεις των φόρων 

πραγματοποιούνται εμπρόθεσμα και στο σύνολό τους. Ακολούθως ο ελεγκτής θα 

διαπιστώσει την καταχώρηση επαρκής πρόβλεψης για μη τακτοποιηθέντα 

φορολογικά θέματα και για υποχρεώσεις από αποζημίωση προσωπικού.  
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2.13 Συναλλαγές μελών Διοικητικού Συμβουλίου 

 
 Σκοπός του ελέγχου είναι η εξακρίβωση ότι: 

1) Τα καθορισμένα πρόσωπα έχουν εμπλακεί σε συναλλαγές οι οποίες υπάγονται 

στις απαγορεύσεις της κείμενης χρηματιστηριακής κυρίως νομοθεσίας. 

2) Στις περιπτώσεις διαπίστωσης εμπλοκής αυτών, έχουν τηρηθεί όλες οι 

απαιτούμενες, από το νόμο, δεσμεύσεις και δημοσιοποιήσεις. 

 Η διαδικασία ελέγχου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βασίζεται στις 

παρακάτω ενέργειες: 

1) Ανάγνωση όλων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και καταγραφή 

όλων των συζητήσεων σχετικά με συναλλαγές που καθορίζονται από τον εσωτερικό 

κανονισμό της εταιρίας και με συμβάσεις με τρίτα προς την εταιρία πρόσωπα. 

2) Λήψη των καταστάσεων των εμπλεκομένων προσώπων και διαπίστωση της 

ενημέρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου. 

3) Διαπίστωση εάν για τα εν λόγω πρόσωπα έγινε άμεση γνωστοποίηση των 

υποχρεώσεών τους , συμπεριλαμβανομένης και της σύμβασης εμπιστευτικότητας. 

4) Διαπίστωση της λήψης στοιχείων και αντίστοιχη επιβεβαίωση ανά τρίμηνο 

για τον κωδικό συναλλαγών στο ΟΑΣΗΣ και στοιχεία μερίδας επενδυτή και 

λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. 

5) Διαπίστωση εάν υπάρχει έγγραφη δήλωση από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα περί 

εμπλοκής τους ή όχι στο γεγονός. 

6) Διαπίστωση ότι η σχετική ανακοίνωση στις αρχές των ανωτέρω πληροφοριών 

από το τμήμα εταιρικών ανακοινώσεων και δημοσίευσής του στο Εταιρικό Δελτίο. 

7) Λήψη των καταστάσεων του ηλεκτρονικού ελέγχου των συναλλαγών αυτών 

από το μετοχολόγιο και τα στοιχεία των εμπλεκομένων προσώπων. 

8) Εφαρμογή και επέκταση των ανωτέρω διαδικασιών και στις συνδεδεμένες, με 

την επιχείρηση, εταιρίες. 

9) Έλεγχος του αρχείου του ημερησίου τύπου που τηρεί το τμήμα Εταιρικών 

Ανακοινώσεων για τον εντοπισμό ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών και φημών. 

10) Διαπίστωση εάν έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες μετά τον εντοπισμό των 

πηγών δημοσιευμένων ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

 

3.1 Πωλήσεις  

 
 Το τμήμα των πωλήσεων αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της κάθε επιχείρησης. 

Ανάπτυξη των πωλήσεων σημαίνει αύξηση του συνολικού τζίρου που συνεπάγεται 

αύξηση των ετήσιων κερδών. Βεβαίως η πώληση ενός αγαθού ή ενός προϊόντος δεν 

προϋποθέτει αναγκαστικά και την ευημερία της εκάστοτε εταιρίας. Ο κυριότερος 

σκοπός αποτελεί η είσπραξη της οποιαδήποτε πώλησης.  

 Σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ) μια πώληση είναι 

πραγματοποιημένη και υπάρχει αντίστοιχα δεδουλευμένο έσοδο όταν το αντάλλαγμα 

που αποτελεί αντικείμενο πώλησης έχει μεταβιβασθεί. Επομένως είναι σημαντική και 

καθοριστική η ημερομηνία μεταβίβασης της κυριότητας γιατί σε αυτήν ακριβώς την 

ημερομηνία θεωρείται ότι έχει επιτευχθεί η πώληση.  

 Οι κυριότεροι σκοποί του εσωτερικού ελεγκτή κατά τον έλεγχο των 

πωλήσεων είναι ν εξακριβώσουν: 

1) Την αποτελεσματικότητα του συστήματος του εσωτερικού ελέγχου που 

εφαρμόζεται στις πωλήσεις 

2) Την εγκυρότητα και τη γνησιότητα των καταχωρημένων πωλήσεων από το 

αντίστοιχο τμήμα. 

3) Την κατά προσέγγιση πραγματοποιήσιμη αξία των περιουσιακών αυτών 

στοιχείων 

4) Το διαχωρισμό των καταχωρημένων ποσών σε αξία πωλήσεων και σε τόκους.

 Ο σχεδιασμός του εσωτερικού ελέγχου βασίζεται στην εξακρίβωση ότι: 

1) Έχει θεσπιστεί ένας κανονισμός λειτουργίας των πωλήσεων ο οποίος είναι 

ενσωματωμένος στον εσωτερικό κανονισμό της επιχείρησης.  

2) Έχει σχεδιαστεί η στρατηγική των πωλήσεων βραχυχρόνια αλλά και 

μακροχρόνια. 

3) Οι πωλητές έχουν απαραίτητες γνώσεις για τη φύση και τα χαρακτηριστικά 

των προϊόντων της επιχείρησης. 
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4) Οι υπάλληλοι που διαχειρίζονται το πελατολόγιο είναι εξουσιοδοτημένοι και 

της απολύτου εμπιστοσύνης. 

5) Είναι γνωστή η πολιτική πωλήσεων του ανταγωνισμού, όπως και ο όγκος και 

ο τζίρος.  

6) Έχει καθοριστεί η χρονική διάρκεια των προβλέψεων πωλήσεων (μηνιαία, 

εξαμηνιαία ή ετήσια). Επίσης, έχει καθοριστεί ότι οι προβλέψεις γίνονται ανά προϊόν 

ή στο σύνολό τους. 

7) Εάν υπάρχουν αποκλίσεις από την επίτευξη στόχων, καθορίζονται τα μέτρα 

για άμεση διορθωτική παρέμβαση αυτών.  

8) Έχει επιβεβαιωθεί η καταχώρηση των τιμολογίων στο λογιστικό σύστημα από 

τους εργαζομένους στο τμήμα πωλήσεων. 

9) Έχει προγραμματισθεί η παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων των 

πωλήσεων (συνήθως γίνεται μηνιαίως). 

10) Έχει καθοριστεί η αμοιβή των πωλητών. Οι περισσότερες επιχειρήσεις 

αμείβουν με σταθερό μισθό με επιπρόσθετο πριμ επίτευξης στόχων. 

11)  Έχει καθοριστεί το χρονικό διάστημα μεταβίβασης των παραγγελιών από 

τους  πωλητές στο τμήμα της τιμολόγησης. 

12) Έχουν ελεγχθεί οι παραγγελίες από το αρμόδιο τμήμα (τιμολόγησης ή 

πωλήσεων). 

13) Έχουν μεταβιβασθεί άμεσα οι παραγγελίες στην αποθήκη για εκτέλεσή τους. 

Θα πρέπει να τηρείται η σειρά προτεραιότητας. 

14) Οι πωλητές έχουν γνώση τον προσωπικό τους  αλλά και το συνολικό όγκο των 

πωλήσεων. Επίσης διαθέτουν γνώση για τα υπόλοιπα των πελατών τους πριν από 

κάθε πώληση. 

15) Έχει ελεγχθεί εάν η εκτέλεση των παραγγελιών εκτελέστηκαν στο 

συμφωνημένο και προγραμματισμένο χρόνο. 

16) Έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη επιστροφών πωλήσεων και σε ποιο ύψος 

ανέρχονται σε σχέση με το συνολικό όγκο πωλήσεων. 

17) Έχει ενημερωθεί η διεύθυνση των πωλήσεων για τις επιστροφές των 

πωλήσεων. Επίσης έχουν καθοριστεί τα μέτρα για τον περιορισμό τους. 

18) Οι πωλητές συμμετέχουν στο βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο σχεδιασμό της 

εταιρίας. 
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3.1 Έρευνα αγοράς - Marketing 

 
 Το τμήμα του marketing σκοπεύει στην προώθηση των προϊόντων (νέων ή 

υφισταμένων) στην αγορά. Η επιτυχία του έργου του θα συμβάλλει στην οικονομική 

ευμάρεια της επιχείρησης. 

 Ο εσωτερικός ελεγκτής για να επιτύχει το έργο του θα πρέπει να εξακριβώσει 

ότι: 

1) Υπάρχει εγκεκριμένη πολιτική και διαδικασίες από την εταιρία σχετικά με την 

έρευνα αγοράς. 

2) Διασφαλίζεται η έρευνα αγοράς για να μη γίνει γνωστή από τον ανταγωνισμό. 

Προγραμματισμός των τρόπων που θα εξασφαλιστεί αυτή η διασφάλιση. 

3) Υπάρχει απόλυτη γνώση της κατοχής του μεριδίου της αγοράς. Επίσης της 

θέσης που κατέχει στην αγορά η εταιρία. 

4) Υπάρχει άμεση συνεργασία μεταξύ του τμήματος marketing και των 

πωλήσεων. 

5) Καθορίζεται η επίτευξη ή όχι των στόχων των πωλήσεων της τελευταίας 

τριετίας. Επίσης καθορίζεται αν υπάρχουν αποκλίσεις είτε είναι είτε αρνητικές. 

6) Καθορίζεται η χρονική στιγμή του σχεδιασμού της έρευνας αγοράς αλλά και η 

βάση του απολογισμού που αυτός ο σχεδιασμός πραγματοποιείται. 

7) Οι πληροφορίες που μεταφέρονται από την αγορά μέσω του κυκλώματος 

πωλήσεων αξιολογούνται σωστά, λαμβάνοντας υπόψη σχεδίαση προϊόντος, 

τιμολογιακή πολιτική κτλ. 

9) Υπάρχει τρόπος εξεύρεσης νέου πελατολογίου χρησιμοποιώντας μια τράπεζα 

πληροφοριών. 

10) Καθορίζεται το κόστος της έρευνας αγοράς για ένα συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα. (π.χ. ένα έτος). 

11) Διευκρινίζεται ότι η διαφημιστική καμπάνια προώθησης των προϊόντων στα 

μέσα μαζικής προβολής γίνεται από το τμήμα  marketing της εταιρίας. 

12) Υπάρχει απόλυτη διαφάνεια για τις δαπάνες προώθησης των προϊόντων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
4.1 Αγορές-Προμήθειες  

 
 Οι επιχειρήσεις, ιδιαίτερα οι βιομηχανικές, χρησιμοποιούν πρώτες ύλες και 

εμπορεύματα τα οποία είναι αναγκαία για τη λειτουργία της επιχείρησης, δηλαδή για 

την παραγωγή και πώληση προϊόντων. Με τη διαδικασία αυτή γεννιούνται 

υποχρεώσεις προς την εταιρία, πολύπλοκες όμως, που για να παρακολουθηθούν είναι 

αναγκαία η ύπαρξη ενός ιδιαιτέρου λογιστικού συστήματος. Ανεξάρτητα από την 

ύπαρξη ενός ανάλογου λογιστικού συστήματος πρέπει να καθιερωθούν ελεγκτικές 

διαδικασίες στα πλαίσια του εσωτερικού ελέγχου, μέσω των οποίων διαπιστώνεται αν 

όντως πραγματοποιήθηκαν οι αγορές που απεικονίζονται στους λογαριασμούς 

γενικής και αναλυτικής λογιστικής και αν η παρουσίασή τους είναι ακριβής.  

 Τα μέτρα εσωτερικού ελέγχου που εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις έχουν ως 

σκοπό τον περιορισμό των λαθών και παραλείψεων, όπως η παραγγελθείσα ποσότητα 

να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη (σε ποσότητα και είδος) με την ποσότητα που 

παραλήφθηκε στις αποθήκες της εταιρίας, τα λάθη στα παραστατικά και στα 

λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. Τα μέτρα που θα πρέπει να πάρει ο εσωτερικός 

ελεγκτής για την αποφυγή ή τουλάχιστον τον περιορισμό των λαθών είναι τα εξής: 

1) Τα δελτία παραλαβής και οι εντολές αγορών θα πρέπει να είναι αριθμημένες 

και συμπληρωμένες σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις. 

2) Οι αγορές πραγματοποιούνται εφόσον πρώτα έχουν εγκριθεί από τον 

υπεύθυνο αγορών και προμηθειών. 

3) Τα εμπορεύματα που παραλαμβάνονται, θα πρέπει να εξετάζονται αν 

συμφωνούν με αυτά που αναγράφονται στις εντολές αγορών. 

4) Τα τιμολόγια θα πρέπει να είναι ακριβή, να αντιπαραβάλλονται με τα δελτία 

παραλαβής και τις εντολές αγοράς προκειμένου να διαπιστώνεται αν τηρούνται οι 

όροι της παραγγελίας. 

5) Οι εκπτώσεις και οι επιστροφές αγορών πρέπει να καταχωρούνται στα 

λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. 
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6) Οι αρμοδιότητες των υπευθύνων για την έγκριση της αγοράς να είναι 

ανεξάρτητες από το τμήμα της οικονομικής διεύθυνσης. 

7) Οι τιμές και η ποιότητα των αγορών είναι αυτές που έχουν συμφωνηθεί με 

τους προμηθευτές. Αν όχι πρέπει να υπάρχουν εγκρίσεις για τις διαφοροποιήσεις. 

8) Εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού της επιχείρησης και ειδικά και για 

αγορές μεγάλων αξιών. 

9) Προσδιορισμός του επιπέδου και του ύψους της αξίας των αγορών ανάλογα 

με τη θέση που κατέχουν οι εργαζόμενοι στο τμήμα των αγορών. 

10) Καθορισμός συγκεκριμένου καταλόγου προμηθευτών για αγορές μεγάλης 

αξίας. Η αγορά για μεγάλης αξίας πρώτων υλών γίνεται ανάμεσα από 3 προσφορές 

από μεγάλους προμηθευτές και επιλέγεται η πιο συμφέρουσα οικονομικά. 

11) Καθορισμός του ύψους αγορών για το οποίο είναι υποχρεωτική η ύπαρξη 

τουλάχιστον δύο προσφορών. 

12) Καθορισμός της προτίμησης συγκεκριμένων προμηθευτών που υποβάλλουν 

την ίδια προσφορά για αγορά πρώτων υλών. 

13) Προσδιορισμός του ύψους των αγορών για την κάλυψη συγκεκριμένων 

αναγκών. 

14) Διερεύνηση εάν πραγματοποιήθηκαν αγορές που ξεφεύγουν από τις διατάξεις 

του εσωτερικού κανονισμού. Αν αληθεύει θα πρέπει να εξεταστεί αν τυγχάνουν της 

έγκρισης της διοίκησης. 

15) Εξασφάλιση ότι τα παραληφθέντα υλικά είναι ποιοτικώς κατάλληλα για την 

επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της εταιρίας. 

 Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, για μία αίτηση αγοράς πρώτης ύλης θα 

πρέπει να ζητηθούν τρεις τουλάχιστο προσφορές, εάν βεβαίως υπάρχει αυτή η 

δυνατότητα. Ο ελεγκτής θα πρέπει να αναζητήσει σχετική εισήγηση από το τμήμα 

προμηθειών για την τελική επιλογή και έγκριση από το εξουσιοδοτημένο όργανο 

(συνήθως ο διευθυντής εργοστασίου). 

 Σε περίπτωση εντολής ανάθεσης των υλικών έργων, η διαδικασία φαντάζει 

παρόμοια. Θα ελεγχθεί αν υπάρχει συγκεκριμένη έγκριση από το αρμόδιο όργανο και 

η καταχώρηση των ανωτέρων εντολών στο λογιστικό σύστημα πραγματοποιήθηκαν 

ορθώς. 

 Στις παραλαβές υλικών ο έλεγχος κινείται στη δειγματοληπτική λήψη δελτίων 

αποστολής από τους προμηθευτές πρώτων υλών και στην εξακρίβωση αν αυτά έχουν 

παραληφθεί από τον υπεύθυνο αποθήκης. Επιπλέον ελέγχονται οι ποσότητες και το 
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είδος των υλικών που αναγράφονται στα δελτία αποστολής, με τα υλικά που 

αποτυπώνονται στα μηχανογραφικά δελτία παραλαβής. Σε περίπτωση που 

παρατηρηθεί πρόβλημα κατά την παραλαβή των υλικών (π.χ. μη ικανοποιητική 

ποιότητα των παραληφθέντων υλικών) θα ελεγχθεί αν τηρείται η έκδοση πιστωτικού 

τιμολογίου από τον προμηθευτή πρώτων υλών και επιστροφή των προβληματικών 

υλικών. Αυτό πραγματοποιείται με την έκδοση σχετικής αίτησης από το τμήμα του 

ποιοτικού ελέγχου ή του τμήματος προμηθειών προς την προμηθεύτρια εταιρία. 

 Όταν το τμήμα προμηθειών παραλαμβάνει και δίνει τα τιμολόγια για 

καταχώρηση, έργο του ελεγκτή είναι ο δειγματοληπτικός έλεγχος τιμολογίων και η 

εξακρίβωση εάν αυτά διαθέτουν σχετική σφραγίδα που απεικονίζει όλα τα 

προαπαιτούμενα στοιχεία (κωδικός έργου, αριθμός αίτησης και ανάθεσης, 

ημερομηνία ανάθεσης κ.α.). Ακολουθεί συμφωνία ποσοτήτων και τιμών μεταξύ των 

παραπάνω τιμολογίων, των αντιστοίχων παραστατικών παραλαβής και εντολών 

ανάθεσης. 

 Η διαδικασία ελέγχου επαναλαμβάνεται και στις προμήθειες αναλωσίμων και 

εξαρτημάτων εξοπλισμού. Εδώ ελέγχεται εάν έχει υποβληθεί αίτηση από το τμήμα 

προμηθειών ή από το διευθυντή εργοστασίου για αγορά αναλωσίμων υλικών. Επίσης 

ελέγχεται εάν υπάρχει αιτιολογία, σε δεδομένο δείγμα μηχανογραφημένων αιτήσεων 

αγοράς, για κάθε παραγγελία καθώς και υπογραφή από τον αιτούντα. Στην περίπτωση 

των αναλωσίμων, εκτός από τον υπεύθυνο προμηθειών, χρειάζεται και η υπογραφή 

του υπεύθυνου αποθήκης στην αίτηση αγοράς. Η διαφορά που παρουσιάζεται στην 

περίπτωση των πρώτων υλών με αυτή των αναλωσίμων είναι ότι στην πρώτη 

περίπτωση, επειδή οι πρώτες ύλες συνήθως κοστίζουν ακριβά, είναι αναγκαία η 

υπογραφή στην αίτηση αγοράς και του διευθυντή εργοστασίου, ενώ στη δεύτερη 

περίπτωση δεν είναι υποχρεωτική, καθώς η τιμή των αναλωσίμων υλικών είναι 

συγκριτικά μικρότερη. Αντίστοιχα και η έγκριση για την παραλαβή των αναλωσίμων 

πραγματοποιείται από τον υπεύθυνο προμηθειών και αποθήκης (δηλαδή δεν είναι 

αναγκαία η υπογραφή από το διευθυντή εργοστασίου). 

 Ο έλεγχος επαναλαμβάνεται με όμοιο τρόπο και στην αγορά παγίου 

εξοπλισμού μόνο που σε αυτή την περίπτωση είναι αναγκαία η ύπαρξη υπογραφής 

στην αίτηση αγοράς αλλά και στην έγκριση και από τον οικονομικό διευθυντή. Ο 

συνηθέστερος λόγος είναι επειδή το μητρώο παγίων ελέγχεται από το τμήμα του 

λογιστηρίου και ο οικονομικός διευθυντής (ως διευθυντής τμήματος) θέλει να έχει 

μια ακριβής άποψη για τον πάγιο εξοπλισμό που διαθέτει η εταιρία. 
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4.1 Αποθέματα 

 
 Τα αποθέματα αποτελούνται από τις πρώτες και της βοηθητικές ύλες, τα 

έτοιμα και ημιτελή προϊόντα, υλικά και ανταλλακτικά, εξαρτήματα κτλ. Αποτελούν 

το πιο ευαίσθητο σε σφάλματα από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο του ενεργητικού 

στοιχείου. Αυτό συμβαίνει επειδή πολλές φορές η απογραφή των αποθεμάτων 

αποτελεί μια λεπτομερής και δύσκολη εργασία και η καταμέτρηση των ειδών, λόγω 

της πολυπλοκότητας των κωδικών, οδηγεί τους απογράφους στη διενέργεια λαθών. 

Οι ελεγκτές δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην παρακολούθησή τους από τη στιγμή που 

διαμορφώνουν το οικονομικό αποτέλεσμα της κάθε επιχείρησης. 

 Οι αντικειμενικοί σκοποί του ελέγχου κατά την εξέταση και καταγραφή των 

αποθεμάτων είναι: 

1) Η εξασφάλιση ότι τα αποθέματα που φυλάσσονται είναι κατάλληλα και 

εξυπηρετούν τους επιχειρησιακούς στόχους της εταιρίας. 

2) Η επαλήθευση ότι τα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης απεικονίζουν την 

πλήρη και ορθή εικόνα των αποθεμάτων της εταιρίας. 

3) Η επιβεβαίωση ότι το ύψος και η αξία των αποθεμάτων επιβεβαιώνονται από 

τα στελέχη της εταιρίας με τη μορφή της απογραφής (μηνιαία ή τριμηνιαία). 

4) Η επιβεβαίωση  ότι η διαφορά της φυσικής απογραφής και η αξία των 

μενόντων στα λογιστικά βιβλία τακτοποιείται έγκαιρα και έγκυρα μετά τη λήξη της 

απογραφής. 

5) Η εξασφάλιση ότι η αγορά των υλικών καταχωρείται έγκαιρα και σωστά στα 

λογιστικά βιβλία της εταιρίας. 

 Πρώτη ενέργεια ελέγχου17 αποτελεί η δειγματοληπτική επιλογή δελτίων 

αποστολής και η εξακρίβωση ότι έχει ολοκληρωθεί η παραλαβή τους από τον 

υπεύθυνο της αποθήκης. Εξετάζεται αν στα εν λόγω δελτία αποστολής υπάρχουν 

επισυναπτόμενα τα ζυγολόγια (τα ζυγολόγια αποτελούν τη μέτρηση του καθαρού 

βάρους των εμπορευμάτων που μεταφέρουν τα κάθε είδους φορτηγά πριν την είσοδό 

τους και κατά την έξοδό τους από το χώρο της εταιρίας) που είναι εκτυπωμένα από το 

σύστημα όπως και οι αντίστοιχες εκθέσεις ελέγχου παραλαβής. Οι ποσότητες των 

πρώτων υλών στα ανωτέρω δελτία αποστολής θα πρέπει να συμφωνούν με τις 

ποσότητες που αναγράφονται στις σχετικές εντολές ανάθεσης. 
17 ΒΡΥΚΟΥΣ (2002)  
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 Η σωστή καταχώρηση των προαναφερθέντων παραστατικών θεωρείται 

αναγκαία. Σε περίπτωση αποκλίσεων στις ποσότητες παραλαβής με τις ποσότητες 

που αναγράφονται στα σχετικά παραστατικά θα πρέπει να ελεγχθεί η ύπαρξη 

σχετικής παρατήρησης στην έκθεση ελέγχου παραλαβής. 

 Μια άλλη ενέργεια ελέγχου αποτελεί η επίβλεψη του χώρου της αποθήκης. 

Σκοπός είναι η εξασφάλιση της σωστής φύλαξης των αποθεμάτων και την επαρκούς 

προστασίας αυτών. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζεται με την εξακρίβωση των ατόμων 

που φυλάσσουν το χώρο της αποθήκευσης και το χώρο του εργοστασίου εν γένει. 

Ακολουθεί έλεγχος στο αν υπάρχει επαρκής χώρος για την αποθήκευση των 

αποθεμάτων και εάν όλα τα είδη φυλάσσονται σε κλειστούς χώρους. Επίσης καθήκον 

του ελεγκτή αποτελεί η επιβεβαίωση αν πάρθηκαν μέτρα για την αποφυγή ζημιών 

λόγω μεταφοράς εμπορευμάτων αλλά και αν υπάρχουν πρακτικές και διαδικασίες για 

την προστασία τους από ισχυρά φυσικά φαινόμενα (π.χ. τοποθέτηση πυροσβεστήρων 

σε καίρια σημεία για την καταπολέμηση τυχόν πρόκλησης πυρκαγιάς). Τέλος 

εξετάζεται εάν είναι ασφαλισμένα τα αποθέματα της επιχείρησης και ως ποιο ύψος 

αυτών (π.χ. πολλές ασφαλιστικές εταιρίες δεν αποδέχονται την ασφάλιση 

εμπορευμάτων πέρα από ένα συγκεκριμένο ποσό). 

 Όπως προαναφέρθηκε η απογραφή διενεργείται στις 1 κάθε μήνα, είτε 

μηνιαίως είτε τριμηνιαίως. Αυτό που θα πρέπει να εξακριβώσει ο ελεγκτής είναι, εάν 

όντως  διενεργείται τακτική απογραφή από τους αποθηκάριους σε συνεργασία με τα 

στελέχη από το οικονομικό τμήμα. Στη συνέχεια λαμβάνει τα έγγραφα της τελευταίας 

απογραφής και τα συμφωνεί με τα πρωτόκολλα απογραφών και τα λογιστικά βιβλία. 

Εφόσον εντοπίσει τυχόν διαφορές, επιβεβαιώνει ότι έχουν τακτοποιηθεί καταλλήλως.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 
 Ο έλεγχος της παραγωγής αφορά την παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης. 

Σε αυτά τα πλαίσια, ο έλεγχος της παραγωγής αποσκοπεί στο κατά πόσο τηρούνται οι 

παραγωγικές διαδικασίες. Πιο συγκεκριμένα, ο έλεγχος παραγωγής εξετάζει το 

σωστό ανεφοδιασμό των πρώτων και βοηθητικών υλών στην παραγωγική διαδικασία, 

τον έλεγχο της ποιότητάς τους, την τήρηση της διαδικασίας της συσκευασίας των 

εμπορευμάτων, παράδοσης-παραλαβής των προϊόντων, και γενικότερα όλες τις 

διαδικασίες που αφορούν την παραγωγή των  προϊόντων και εμπορευμάτων. 

 Ο έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας βασίζεται στα παρακάτω:18 

1) Κατάρτιση ενός ενιαίου προγράμματος παραγωγής για όλα τα προϊόντα και 

εμπορεύματα αλλά και για κάθε ένα ξεχωριστά. 

2) Συμμετοχή στην κατάρτιση του προγράμματος παραγωγής όλων των 

τμημάτων όπως τμήμα πωλήσεων, αποθήκης και προμηθειών. 

3) Ορισμός υπευθύνου από τη διοίκηση για την υλοποίηση του προγράμματος 

παραγωγής (συνήθως είναι ο διευθυντής εργοστασίου). 

4) Αιτιολόγηση ύπαρξης τυχόν αποκλίσεων στις παραγωγικές διαδικασίες στο 

τελευταίο διάστημα. 

5) Έγκριση των αλλαγών που αφορούν τις αρχικές προδιαγραφές των προϊόντων 

από εξουσιοδοτημένο στέλεχος της επιχείρησης (στην περίπτωση της εξεταζόμενης 

επιχείρησης ο υπεύθυνος του ποιοτικού ελέγχου σε συνεργασία με τον κοστολόγο). 

6) Απαραίτητη ύπαρξη συστήματος ISO για τα εμπορεύματα της εταιρίας. 

Επίσης ύπαρξη τμήματος διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικού ελέγχου. 

7) Λήψη άμεσων μέτρων όταν παρατηρούνται ποιοτικές αποκλίσεις κατά τη 

διαδικασία των παραγωγικών διαδικασιών. 

8) Αποθήκευση των πρώτων και βοηθητικών υλών υπό κανονικές συνθήκες 

θερμοκρασίας. 

9) Ποιοτικός έλεγχος των πρώτων υλών από τη στιγμή της παραλαβής τους από 

τους προμηθευτές και σύνταξη πορισμάτων ποιοτικού ελέγχου. 

10) Μεταφορά των πρώτων υλών από καταλλήλως εκπαιδευμένα άτομα στο χώρο 

αποθήκευσης προς την παραγωγή.  
18 ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ (2003)  
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11) Η μεταφορά των ημικατεργασμένων  προϊόντων από τμήμα σε τμήμα  ή σε 

αποθηκευτικούς χώρους πραγματοποιείται με δελτία εσωτερικής διακίνησης. 

12) Η καταχώρηση των παραγόμενων  προϊόντων και εμπορευμάτων γίνεται στο 

βιβλίο παραγωγής. 

13) Τήρηση συστηματικής αποθήκης σε ποσότητες και αξίες για τις πρώτες και 

βοηθητικές ύλες και για τα έτοιμα προϊόντα. 

14) Οι αναγραφόμενες φύρες στο βιβλίο παραγωγής είναι σύμφωνες με τις 

αρχικές προδιαγραφές. Αν όχι καταγραφή των αποκλίσεων αυτών. 

15) Μεταφορά των εμπορευμάτων με τον πιο ασφαλή τρόπο για την αποφυγή 

καταστροφών. Καταγραφή των προϊόντων των οποίων έχουν υποστεί φθορές. 

16) Προσδιορισμός της ποιότητας των τελικών προϊόντων και εάν αυτή 

ανταποκρίνεται στον αρχικό σχεδιασμό αυτών. 

17) Ακριβής προώθηση των εμπορευμάτων από την παραγωγή στην αποθήκη για 

τη σωστή διαμόρφωση του μηνιαίου και ετήσιου κοστολογίου. 

18) Εξακρίβωση ύπαρξης και του βαθμού σύνδεσης του γενικού καθολικού με 

την κοστολόγηση της εταιρίας. 

19) Εξακρίβωση του ποσοστού των ελαττωματικών επί των συνολικών προϊόντων 

και αιτιολόγηση αυτού του ποσοστού. 

20) Αξιολόγηση όλου του συστήματος του κύκλου παραγωγής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
 Μέσα από τις αναλύσεις που διατυπώθηκαν ανωτέρω, αρχίζει να γίνεται 

κατανοητό ότι η επιστήμη της Ελεγκτικής είναι ιδιαίτερα περίπλοκη αλλά και η 

ελεγκτική διαδικασία είναι αρκετά επίπονη. Από τη μία, στόχος των επιχειρήσεων 

αποτελεί, πέρα από τη μεγιστοποίηση των κερδών τους και η αποτελεσματική 

διαχείριση και αξιόπιστη παρουσίαση των στοιχείων που αφορούν όλους τους 

χρήστες των οικονομικών καταστάσεων. Από την άλλη, ο εσωτερικός ελεγκτής θα 

πρέπει να βρει τη χρυσή τομή της επιδίωξης του συμφέροντος της εταιρίας, πάντα σε 

συνεργασία με τη διοίκηση της, και της ευαγής λειτουργίας της, σύμφωνα με τις 

νομικές διατάξεις. 

 Οι ελεγκτικές διαδικασίες είναι περισσότερο εφαρμόσιμες σε μεγάλες 

επιχειρήσεις και οργανισμούς, είναι όμως χρήσιμες και απαραίτητες και σε μικρές 

εταιρίες γιατί ακόμα και σε αυτές παρουσιάζονται οικονομικές ατασθαλίες (ίσως και 

σε μεγαλύτερο βαθμό), εκούσιες ή ακούσιες εμφανίσεις σφαλμάτων στις οικονομικές 

καταστάσεις και στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. 

 Όταν ο εσωτερικός έλεγχος πραγματοποιείται από επαγγελματίες ελεγκτές, οι 

οποίοι είναι βαθιά σκεπτόμενοι της επιχειρηματικής κουλτούρας και των διαδικασιών 

ελέγχου, τότε το τμήμα του εσωτερικού ελέγχου μπορεί να διασφαλίσει ότι οι 

μηχανισμοί των ελεγκτικών διαδικασιών επαρκούν στην καταπολέμηση των 

κινδύνων που απορρέουν από την επιχειρηματική δραστηριότητα. 

 Κίνδυνοι στην αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου αποτελούν η 

ανεπαρκής στελέχωση των τμημάτων του εσωτερικού ελέγχου, η στοιχειώδης 

εκπαιδευτική ικανότητα των νεοεισερχομένων στο ελεγκτικό επάγγελμα, που 

μειώνουν την αξιοπιστία των λογιστικών καταστάσεων και χρηματοοικονομικών 

αναφορών. 

 Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αποτυχία οικονομικής άνθησης μιας 

επιχείρησης συνδέεται άρρηκτα με την αποτυχία διαχείρισης του ελεγκτικού 

κινδύνου. Όταν η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου έχει αξιολογήσει όλους τους 

κινδύνους, τότε το έργο του φαντάζει αποτελεσματικότερο και η λειτουργία της 

επιχείρησης χαρακτηρίζεται με μεγαλύτερη διαφάνεια. 
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- ΤΟ ΒΗΜΑ – ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ (11/4/2012) 

- CONSULTING AUDITINGS’ IMPACT ON AUDITOR INDEPENDENCE, 

MARK R SIMONS (1995) 

- EMERALD MANAGERIAL AUDITING JOURNAL, INTERNAL 

AUDITING PRACTICES AND INTERNAL CONTROL SYSTEM  

- EMERALD MANAGERIAL AUDITING JOURNAL, PROFESSIONAL 

VALUES AND THE ETHICAL PERCEPTIONS OF INTERNAL 

AUDITORS 

- HIIA  - ΕΙΕΕ HELLENIC INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS – 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

- MEASURING INTERNAL AUDIT PERFORMANCE (2010) 
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