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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Στο σύγχρονο επιχειρηµατικό περιβάλλον που βιώνουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, το οποίο 

χαρακτηρίζεται από έντονη κλιµάκωση του ανταγωνισµού, η οργάνωση συστήµατος εσωτερικού 

ελέγχου στα πλαίσια αναδιοργάνωσης αυτών έχει ιδιαίτερη σηµασία στο βαθµό που µπορεί να 

συµβάλλει τα µέγιστα στη βελτίωση της αποδοτικότητας τους και στη διαφύλαξη των 

περιουσιακών τους στοιχείων. 
Η οργάνωση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων είναι ατελής και πολλές διαδικασίες 

εφαρµόζονται άτυπα, περιστασιακά, χωρίς να ακολουθείται µια τυποποιηµένη σειρά λογιστικά 

και διαχειριστικά ελέγξιµη. Αυτός είναι ο λόγος που οδηγεί στο συµπέρασµα πως η 

κωδικοποίηση των λειτουργιών κάθε τµήµατος της επιχείρησης και η εφαρµογή τους θα 

βοηθήσει στην αποτελεσµατική διαχείριση και διοίκηση.  

Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα αποτελούν το µεγαλύτερο ποσοστό των 

επιχειρήσεων και είναι κυρίως οικογενειακές. Επιπλέον, ο έλληνας επιχειρηµατίας τις 

περισσότερες φορές είναι διευθυντής των περισσοτέρων τµηµάτων της επιχείρησής του όπως για 

παράδειγµα οικονοµικός διευθυντής, διευθυντής προµηθειών, διευθυντής προσωπικού, 

πωλήσεων αλλά και ταµίας. Θεωρείται σκόπιµο να αναπτυχθούν µόνο οι βασικές λειτουργίες της 

επιχείρησης που πρέπει να είναι οργανωµένες. Η περαιτέρω επιβάρυνση µε επιπλέον διαδικασίες 

θα επιβάρυνε δυσανάλογα µε κόστος την επιχείρηση χωρίς αντίστοιχο οικονοµικό όφελος. 

Παρακάτω παρουσιάζονται η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου, ένα σύγχρονο σχετικά 

εργαλείο διοίκησης, καθώς επίσης οι χρηµατοοικονοµικές επιπτώσεις της οργάνωσής του στις 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες από πλευράς µεγέθους αποτελούν την πλειοψηφία στον 

ελλαδικό χώρο. 

Με τον τρόπο αυτό µπορούν να δοθούν κίνητρα στις περισσότερες ιδιωτικές και δηµόσιες 

επιχειρήσεις να αναπτύξουν παρόµοια συστήµατα εσωτερικού ελέγχου, καθώς θα έχουν 

σηµαντικά οφέλη οι ίδιες αλλά και οι πελάτες τους. 

 

Γενικά περί ενδιάµεσου και τελικού ελέγχου 
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1.  Χρόνος διενέργειας του εξωτερικού τακτικού ελέγχου  

 Σύµφωνα µε τους κανόνες και τα πρότυπα Ελεγκτικής που ακολουθεί το Σ.Ο.E.Λ., 

αλλά και το άρθρο 37 του  Κ.Ν.2190/1920 προκύπτει ότι ο εξωτερικός έλεγχος µιας εταιρίας 

διενεργείται σε δύο στάδια:  

α) Ο έλεγχος στη διάρκεια της χρήσης πριν από την λήξη της, προς έλεγχο, περιόδου που 

ονοµάζεται "ενδιάµεσος έλεγχος".  

β)  Ο έλεγχος που διενεργείται στο τέλος της χρήσεως στα οριστικά υπόλοιπα των 

λογαριασµών των Οικονοµικών Καταστάσεων που ονοµάζεται "τελικός έλεγχος". Κατ' 

αυτόν διενεργούνται όσες ελεγκτικές διαδικασίες υπολείπονται για την ολοκλήρωση του 

ελέγχου και την χορήγηση του "πιστοποιητικού ε λέγχου". 

 Πάντως στο σηµείο αυτό θέλουµε να σηµειώσουµε ότι, κατά την άποψή µας, δεν 

υπάρχουν απολύτως σαφή όρια µεταξύ ενδιαµέσου και τελικού ελέγχου υπό την έννοια ότι 

ορισµένες ελεγκτικές διαδικασίες του ενδιαµέσου ελέγχου µπορούν να διενεργηθούν κατά 

το στάδιο του τελικού ελέγχου. Αυτό εξαρτάται από το είδος και το µέγεθος της 

επιχείρησης, την οργάνωση του λογιστικού συστήµατος και του συστήµατος εσωτερικού 

ελέγχου, τον χρόνο που διενεργείται ο ενδιάµεσος έλεγχος σε σχέση µε το κλείσιµο της 

χρήσης και γενικά στον σχεδιασµό του ελέγχου.  

2.  Περί ενδιαµέσου ελέγχου  

 Το στάδιο αυτό του ελέγχου µπορούµε να το διακρίνουµε σε τρεις επιµέρους 

διαδικασίες: 

1) Εφόσον πρόκειται για εταιρία που ελέγχεται από τον ελεγκτή για πρώτη φορά θα 

πρέπει να µελετηθεί η οργάνωση, και οι συνθήκες λειτουργίας της. Στο στάδιο αυτό θα 

πρέπει να συγκεντρωθούν τα κυριότερα στοιχεία που θα αποτελέσουν τα µόνιµα στοιχεία 

(Μόνιµος φάκελος).  

 Ενδεικτικά αναφέρουµε:  

- Καταστατικό της εταιρίας και τροποποιήσεις του.  

- Ειδική νοµοθεσία που  την διέπει.  

- Αντικείµενο εργασιών της (Εµπορική, βιοµηχανική κλπ., παραγόµενα προϊόντα κλπ.).  

- Υφιστάµενες σηµαντικές και µακροχρόνιες συµβάσεις.  

- Σύνθεση Διοικητικού Συµβουλίου και αρµοδιότητες µελών.  
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- Οργανόγραµµα επιχείρησης και αρµοδιότητες στελεχών (δικαίωµα εγκρίσεως κατά 

στέλεχος και ύψος ποσού).  

- Περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας των χρησιµοποιούµενων α' και β' υλών, των 

παραγόµενων προϊόντων (για βιοµηχανικές επιχειρήσεις) και τρόπου διάθεσης 

εµπορευµάτων και προϊόντων.  

- Λογιστική οργάνωση (τηρούµενα βιβλία, εκδιδόµενα στοιχεία, σύστηµα κοστολόγησης 

και γενικά το σύστηµα της µηχανογραφικής και λογιστικής παρακολούθησης).  

2) Μελέτη και εκτίµηση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου εφόσον όπως αναφέραµε 

και προηγούµενα πρόκειται για εταιρία που ελ έγχεται για πρώτη φορά.  

3) Επιµέρους ελεγκτικές διαδικασίες που εφαρµόζονται για τον έλεγχο του κάθε 

λογαριασµού ή οµάδας λογαριασµών (Ταµείο, Καταθέσεις Όψεως, Έξοδα κλπ.). Επίσης στο 

στάδιο αυτό θα πρέπει να µελετηθούν τα πρακτικά της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που 

ενέκρινε τις Οικονοµικές Καταστάσεις της προηγούµενης χρήσεως και των τυχόν έκτακτων 

Γενικών Συνελεύσεων καθώς και τα πρακτικά του Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας 

µέχρι την ηµεροµηνία διενέργειας του ενδιαµέσου ελέγχου.  

- Στην περίπτωση που η εταιρία ελέγχθηκε και την προηγούµενη χρήση από τον ελεγκτή 

θα πρέπει να εξετασθούν τα δεδοµένα στοιχεία της προηγούµενης χρήσεως (1 και 2 

ανωτέρω παραγράφων) αν ισχύουν και να συµπληρωθούν ή να τροποποιηθούν όπου 

χρειάζεται. 

3.  Περί τελικού ελέγχου  

 Στο στάδιο του τελικού ελέγχου όπως προαναφέραµε ολοκληρώνονται και 

διενεργούνται ελεγκτικές διαδικασίες επί των οριστικών υπολοίπων των λογαριασµών που 

συνθέτουν τις Οικονοµικές Καταστάσεις.  

- Επιπρόσθετα µελετώνται τα πρακτικά τυχόν Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των 

µετόχων και των πρακτικών του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας µέχρι την 

ηµεροµηνία περατώσεως του ελέγχου και χορηγήσεως του "πιστοποιητικού ελέγχου".  



 8 

Έννοια και βασικές αρχές εσωτερικού ελέγχου 

 
1. Έννοια του εσωτερικού ελέγχου  

 Σύστηµα εσωτερικού ελέγχου είναι1 η κατάλληλη οργάνωση των οικονοµικών και 

λογιστικών υπηρεσιών της εταιρίας και η καθιέρωση και συστηµατική εφαρµογή ενός 

πλέγµατος κανόνων και ελεγκτικών διαδικασιών από την διοίκηση της οικονοµικής µονάδας 

µε σκοπό την αποτροπή των κινδύνων λαθών και άλλων ανωµαλιών στη διεξαγωγή των 

επιµέρους λειτουργιών και συναλλαγών της, τη διαφύλαξη της περιουσίας της, την 

εξασφάλιση της µεγαλύτερης δυνατής ακρίβειας και αξιοπιστίας των λογιστικών και των 

λοιπών βιβλίων και στοιχείων της και την έγκαιρη κατάρτιση αξιόπιστων οικονοµικών 

πληροφοριών. 

2. Βασικές αρχές του εσωτερικού ελέγχου  

 Οι βασικές αρχές του εσωτερικού ελέγχου, σχολιάζοντας σύντοµα την κάθε µία 

χωριστά, είναι:  

2.1 Επαρκής Λογιστική Οργάνωση  

 Το κάθε σύστηµα εσωτερικού ελέγχου προϋποθέτει λογιστική οργάνωση. Βασικά 

χαρακτηριστικά της λογιστικής οργάνωσης που µπορούν να εξασφαλίσουν την ακρίβεια 

στην καταγραφή, την ταχύτητα και την αξιοπιστία των λογιστικών πληροφοριών είναι:  

α) Η διπλογραφική µέθοδος τηρήσεως των λογιστ ικών βιβλίων.  

β) Η εφαρµογή του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου ή κλαδικού εφόσον έχει 

θεσπισθεί για τον κλάδο που ανήκει η εταιρία.  

γ) Επαρκής στελέχωση του Λογιστηρίου µε κατάλληλο καταµερισµό αρµοδιοτήτων.  

2.2 Κατάλληλη µηχανογραφική οργάνωση  

 Η διεκπεραίωση των λογιστικών εργασιών µε την χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

εξασφαλίζει ταχύτητα και ακρίβεια στην καταγραφή τους.  

Η καθιέρωση κανόνων και τεχνικών προδιαγραφών που θέτει ο Κώδικας Βιβλίων και 

Στοιχείων (άρθρα 23 έως και 25 ΠΔ 186/1992) αποτελούν το ελάχιστο πλαίσιο 

                                                             
1Σύµφωνα µε τα πρότυπα Ελεγκτικής του Σ.Ο.Λ. (ΦΕΚ 1119/Β'/18.12.1979) και την Διεθνή Ελεγκτική 
Οδηγία Ν 6 της I.F.A.C. και του ΦΕΚ 126/1993 όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από το Ε.Σ. του Σ.Ο.Ε.Λ. 
Σηµειώνουµε ότι τα πρότυπα αυτά έχουν αναθεωρηθεί και ισχύουν τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα 
(Φ.Ε.Κ. 1589/2004) για τον εξωτερικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.     
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υποχρεωτικών αρχών που πρέπει να τηρούνται όταν χρησιµοποιούνται Ηλεκτρονικοί 

Υπολογιστές κατά την µηχανογραφική τήρηση των βιβλίων και στοιχείων της εταιρίας.  

2.3 Διαχωρισµός των λειτουργιών  

 Το σχέδιο οργάνωσης µιας εταιρίας πρέπει να εξασφαλίζει τον σαφή διαχωρισµό των 

λειτουργιών σε:  

α) Λειτουργία της διενέργειας των συναλλαγών  

β) Λειτουργία της διαχειρίσεως και φυλάξεως των περιουσιακών στοιχείων  

γ) Λειτουργία της λογιστικής ενηµερώσεως.  

 Η βασική αρχή που πρέπει να τηρείται στη σχεδίαση και στην εφαρµογή της 

οργάνωσης είναι ότι η διενέργεια και η ολοκλήρωση της κάθε οικονοµικής πράξεως ή 

λειτουργίας θα πρέπει να προϋποθέτει την σύµπραξη δύο ή περισσοτέρων οργάνων της 

επιχειρήσεως που η εργασία του καθενός να συµπληρώνει και κατά ένα τρόπο να ελέγχει 

την εργασία του άλλου.  

2.4 Καταµερισµός συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων και ευθυνών  

 Οι αρµοδιότητες που µεταβιβάζονται από την Διοίκηση στα Διευθυντικά στελέχη 

πρέπει να είναι σαφείς και καθορισµένες έτσι ώστε η άσκησή τους να γίνεται µε 

υπευθυνότητα αλλά και να είναι δυνατή η άσκηση ελέγχου.  

 Οι αρµοδιότητες αυτές αφορούν:  

α) Το δικαίωµα υπογραφής ειδικά εξουσιοδοτηµένων οργάνων της εταιρίας πάνω στα 

παραστατικά στοιχεία µιας πράξης αποτελεί αναµφισβήτητη απόδειξη ότι η πράξη αυτή 

είναι κανονική και ορθή.  

β) Κλιµάκωση της ισχύος των εξουσιοδοτηµένων υπογραφών και προσδιορισµός των 

πράξεων και ποσών για την έγκριση των οποίων θα απαιτείται η υπογραφή δύο τουλάχιστον 

αρµόδιων οργάνων.  

 Η Διοίκηση της επιχείρησης οφείλει να καθορίζει γραπτά και µε σαφήνεια τόσο τα 

πρόσωπα που έχουν το δικαίωµα υπογραφής και θα είναι συνυπεύθυνα να εγκρίνουν τις 

σηµαντικές πράξεις και τα ποσά όσο και τα όρια του δικαιώµατος αυτού.  

γ) Κατάρτιση ενός οργανογράµµατος ώστε το κάθε στέλεχος της εταιρίας να γνωρίζει τα 

καθήκοντα και τα δικαιώµατά του.  

2.5 Ικανότητα και ακεραιότητα του προσωπικού  
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 Κανένα σύστηµα εσωτερικού ελέγχου δεν µπορεί να είναι αποτελεσµατικό αν δεν 

στηρίζεται σε προσωπικό µε τις απαιτούµενες ικανότητες, ευσυνειδησία και ικανότητα.  

2.6 Παραστατικά στοιχεία  

 Οι βασικές λογιστικές αρχές βασίζονται στην έγκαιρη έκδοση και ορθή καταχώρηση 

των στοιχείων. Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων έχει θεσπίσει ορισµένους υποχρεωτικούς 

κανόνες για φορολογικούς λόγους (θεωρηµένων βιβλίων και στοιχεία) που εξυπηρετούν 

όµως και µερικές θεµελιώδεις αρχές λογιστικής οργάνωσης και εσωτερικού ελέγχου. Πέρα 

από τα στοιχεία που καθιερώνει ο Κ.Β.Σ. για την παρακολούθηση των πολυπληθών 

υπηρεσιών και δραστηριοτήτων µιας εταιρίας είναι απαραίτητη η χρήση και επιπλέον 

εντύπων που θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της εταιρίας.  

2.7 Μέτρα προστασίας των περιουσιακών στοιχείων  

 Κάθε επιχείρηση πρέπει να λαµβάνει µέτρα προστασίας των υλικών περιουσιακών 

στοιχείων όπως µετρητά, αξιόγραφα, εµπορεύµατα.  

 Ενδεικτικά αναφέρουµε ορισ µένα µέτρα:  

- Σαν µέτρα φυσικής προστασίας είναι ύπαρξη χρηµατοκιβωτίων, ασφαλείς 

αποθηκευτικοί χώροι και οπωσδήποτε επαρκής ασφαλιστική κάλυψη.  

- Περιοδικές καταµετρήσεις των µετρητών, αξιόγραφων και λοιπών περιουσιακών 

στοιχείων και σύγκριση - συµφωνία µ ε τα αντίστοιχα λογιστικά υπόλοιπα.  

- Εξωλογιστικές συµφωνίες των λογαριασµών τραπεζών της εταιρίας µε τα αντίγραφα 

των αντίστοιχων λογαριασµών που τηρούνται στις τράπεζες ( Extraits). 

- Περιοδική επιβεβαίωση των υπολοίπων πελατών και χρεωστών µε αποστολή 

επιστολών και διερεύνηση των απαντήσεών τους από τµήµα ανεξάρτητο µε την λογιστική 

παρακολούθηση και την είσπραξη από πελάτες και χρεώστες.  

  

 Το κύριο µέρος της παρούσης εργασίας αποτελείται από πέντε ενότητες στις οποίες 

παρουσιάζεται ο εσωτερικός έλεγχος που ασκείται στην εταιρία «Άλφα Α.Ε.». Αρχικά 

παρουσιάζονται ορισµένα γενικά στοιχεία για τον εσωτερικό έλεγχο και τους σκοπούς του. 

Στη συνέχεια γίνεται λεπτοµερής ανάλυση των τεσσάρων λειτουργειών της επιχείρησης: της 

οικονοµικής διεύθυνσης, της διεύθυνσης προµηθειών, της διεύθυνσης πωλήσεων και της 

διεύθυνσης προσωπικού. Τέλος δίνονται ορισµένα συµπεράσµατα τα οποία µπορούν να 

διασφαλίζουν την λειτουργία, αλλά και την υγιή πορεία της επιχείρησης.



 11 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 

 

Για να γίνει πιο σωστά αντιληπτή η έννοια του εσωτερικού ελέγχου, εξετάσθηκε ο τρόπος που 

διενεργεί εσωτερικό έλεγχο η εταιρία «Άλφα Α.Ε.», µια µικροµεσαία εταιρία παραγωγής 

εµπορευµάτων. 

Αντλήθηκαν στοιχεία από επισκόπηση της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας, 

ελληνικές και ξένες επιστηµονικές µελέτες σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά, όπως επίσης και 

µέσω αναζήτησης στοιχείων αντίστοιχων sites του internet. 

Στο σηµείο αυτό κρίνεται σκόπιµο να παρουσιασθούν περιληπτικά κάποιες έρευνες που 

σχετίζονται µε τον εσωτερικό έλεγχο και µπορούν να συνεισφέρουν στην εξαγωγή κάποιον 

συµπερασµάτων. Στις παραγράφους αναγράφονται τα συµπεράσµατα στα οποία έχει καταλήξει η 

κάθε έρευνα: 

Αρχικά ο Gareth, M.(1980) ανέλυσε τη σύγκρουση ρόλων του εσωτερικού ελεγκτή και τα 

προβλήµατα που προκύπτουν µε τους ελεγχόµενους, από µια οπτική που δίνει έµφαση στην 

πλουραλιστική φύση της οργανωσιακής δοµής της ζωής. Για την ερευνά του, χρησιµοποίησε 

ερωτηµατολόγια που απαντήθηκαν από εσωτερικούς ελεγκτές σε αστυνοµικά τµήµατα (40 

απαντήσεις), εκπαιδευτικά ιδρύµατα (172 απαντήσεις) και κοινωνικές υπηρεσίες (138 

απαντήσεις). Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η ελεγκτική λειτουργία αρχικά εµφανίστηκε ως µέρος 

µιας διαδικασίας επιστασίας, µε την καθιέρωση του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών και των 

επαγγελµατικών προτύπων, δόθηκε έµφαση σε αυτήν ως µια υπηρεσία της διοίκησης και 

πρόσφατα έχει καταλήξει να θεωρείται «υπηρεσία στον οργανισµό», του οποίου µέρος 

αναπόσπαστο αποτελεί η διοίκηση. Φάνηκε λοιπόν µια αλλαγή οπτικής των εσωτερικών 

ελεγκτών, που από ελεγκτικές µόνο λειτουργίες επιτελούν και συµβουλευτικές, µε αποτέλεσµα 

να απαιτείται αναδιαµόρφωση των σχέσεων µε τους ελεγχόµενους και να προκύπτουν 

προβλήµατα από τη µεταβολή αυτή, όπως και από την εγγενή σύγκρουση των ρόλων τους. 

Αργότερα, ο Adams, M. B.(1994) διεξήγαγε έρευνα για το αν και πώς η Θεωρία της 

Αντιπροσώπευσης µπορεί να συνεισφέρει στην εξήγηση της ύπαρξης και αναγκαιότητας της 

Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, για να καταλήξει στο συµπέρασµα ότι µπορεί µε διάφορους 
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τρόπους η Θεωρία της Αντιπροσώπευσης να συνεισφέρει στην εξήγηση της ύπαρξης και 

αναγκαιότητας της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. 

Περαιτέρω, ο Ali, N. A.(1994) διεξήγαγε µια έρευνα που πραγµατευόταν την επιρροή της 

πίεσης του χρονικού προϋπολογισµού στη λειτουργία και ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου, τη 

συµπεριφορά των εσωτερικών ελεγκτών απέναντι σε αυτά και τη σχέση πιθανών αποχωρήσεων 

µε τα παραπάνω. Για τις ανάγκες της έρευνας στάλθηκε ερωτηµατολόγιο σε ένα τυχαίο δείγµα 

638 εσωτερικών ελεγκτών που ήταν µέλη του Ινστιτούτου των Εσωτερικών Ελεγκτών και 

επεστράφησαν 262 χρήσιµες απαντήσεις (ποσοστό απαντήσεων πάνω από 41%) Τα 

αποτελέσµατα της έρευνας φανέρωσαν τη δυσλειτουργική συµπεριφορά των εσωτερικών 

ελεγκτών υπό την πίεση του χρονικού προϋπολογισµού, υπέδειξαν τις συνέπειες και πρότειναν 

µέτρα για την καταπολέµηση αυτών. Οι εσωτερικοί ελεγκτές θεωρούν το χρονικό 

προϋπολογισµό ως παρεµβολή στη συµπεριφορά που οφείλουν να έχουν και θεωρούν ότι 

αποτελεί το αντίπαλο δέος στη συγκέντρωση επαρκών και κατάλληλων αποδείξεων. 

Συγκεκριµένα ο έλεγχος συµµόρφωσης και χρηµατοοικονοµικός έλεγχος παρουσιάσθηκαν πιο 

ευπαθείς σε αυτήν την τακτική, ενώ ο λειτουργικός έλεγχος λιγότερο. Οι τέσσερις βασικοί ένοχοι 

για δυσλειτουργίες στη συµπεριφορά των εσωτερικών ελεγκτών σε σχέση µε το χρόνο είναι, 

σύµφωνα µε την παραπάνω µελέτη η ανουσιότητα µέτρων ελέγχου, η ανεπάρκεια επίβλεψης, η 

εξάρτηση στις παρουσιάσεις και στην αντιπροσώπευση του λειτουργικού προσωπικού και οι 

πιέσεις του χρονικού προϋπολογισµού. 

Για τη διεξαγωγή της έρευνάς του ο Chan, M. M. K.(1995)βασίσθηκε στη γενικευµένη 

κρίση που υπάρχει, ότι ένας ελεγκτής για να καταλήξει στην τελική του κρίση, αρχίζει µε µια 

αρχική πεποίθηση και την επιβεβαιώνει, την τροποποιεί ή την απορρίπτει, αναλόγως τη δύναµη 

και κατεύθυνση των ελεγκτικών αποδείξεων. Η εν λόγω έρευνα εξετάζει καταρχήν την ύπαρξη 

επιρροής πρόσφατης (µεταγενέστερα του γεγονότος αποκτηθείσας) εµπειρίας στη γνώµη ενός 

ελεγκτή τη στιγµή που εκτιµά µια σειρά σύνθετων, όχι σταθερά θετικών ή αρνητικών, 

αποδείξεων. Κατά δεύτερον, εξετάζει την επίδραση που έχει το γνωστικό στυλ ενός ελεγκτή 

(εξαρτηµένο πεδίο και ανεξάρτητο) στη διαδικασία προσαρµογής των πεποιθήσεών τους και 

τέλος την αλληλεπίδραση των δύο παραγόντων. Πρόκειται για ένα πείραµα βασισµένο σε 

παλαιότερη θεωρία και χρήση υποθέσεων. Για τις ανάγκες του, στάλθηκαν και απαντήθηκαν 20 

ερωτηµατολόγια σε ελεγκτές τεσσάρων ελεγκτικών εταιριών. Τα αποτελέσµατα έδειξαν 

σηµαντική αλληλεπίδραση µεταξύ του γνωστικού στυλ και της επιρροής των µεταγενέστερων 
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από τα γεγονότα εµπειριών. Εκείνοι που εξαρτώνται περισσότερο από το γνωστικό τους στυλ, 

παρουσιάζουν την τάση να επηρεάζονται περισσότερο από τη σειρά των αποδείξεων από ότι οι 

άλλοι. Αυτή λοιπόν η έρευνα συµπορεύεται µε άλλες που έδειξαν ότι η µεταβολή της γνώµης 

από µεταγενέστερη των αποδείξεων, πρόσφατη εµπειρία, λαµβάνει χώρα όταν εκτιµάται µια 

µικρή σειρά από σύνθετες, όχι σταθερά θετικές ή αρνητικές αποδείξεις. 

Επιπλέον, οι Read, W. J. και Rama, D. V.(2003) διεξήγαγαν έρευνα που µελετά το ρόλο 

που µπορεί να διαδραµατίζουν οι καταγγελίες δυσλειτουργιών στους εσωτερικούς ελεγκτές. 

Έτσι, συλλέχθηκαν δεδοµένα από επικεφαλείς εσωτερικών ελεγκτών µε χρήση 

ερωτηµατολογίου. Στάλθηκαν σε 400 αµερικανικές εισηγµένες κατασκευαστικές εταιρίες µε 

ετήσια έσοδα µεγαλύτερα από 250 εκατοµµύρια δολάρια και απαντήθηκαν τα 129. Τα 

αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι τα τελευταία δύο χρόνια το 71% των επικεφαλής 

εσωτερικών ελεγκτών έχουν δεχτεί καταγγελίες δυσλειτουργιών, εκ των οποίων το 65% 

αποκαλύφθηκε ότι ήταν αληθείς. Μάλιστα, η αποδοχή τέτοιων παραπόνων είναι θετικά 

συνδεδεµένη µε την ανάµειξη του εσωτερικού ελέγχου στον έλεγχο συµµόρφωσης µε τον κώδικα 

εταιρικής συµπεριφοράς και την υποστήριξη του εσωτερικού ελέγχου από την ελεγκτική 

επιτροπή. 
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           ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

   ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

 

Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου επιχείρησης «ΑΛΦΑ Α.Ε.» 

 
Το σύστηµα του Εσωτερικού ελέγχου αποτελεί ένα από τους πλέον σηµαντικούς παράγοντες της 

διοικητικής λειτουργίας κάθε επιχείρησης. 

Σύστηµα Εσωτερικού ελέγχου χαρακτηρίζεται η όλη οργανωτική δοµή, η µεθοδολογία 

και οι διαδικασίες, οι οποίες έχουν θεσπισθεί από τη διοίκηση της επιχείρησης, να εφαρµόζονται 

προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι τους οποίους αυτή έχει χαράξει και οι οποίοι κυρίως είναι 

η οµαλή και παραγωγική λειτουργία της επιχείρησης στα πλαίσια των οποίων περιλαµβάνονται 

τα κάτωθι: 

Η τήρηση της σχετικής νοµοθεσίας, του καταστατικού της εταιρείας, του εγκριθέντος 

εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας και των εκάστοτε αποφάσεων της διοίκησης της. 

• Η διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων. 

• Η ακρίβεια, πληρότητα και αξιοπιστία των βιβλίων και στοιχείων. 

• Η έγκαιρη σύνταξη αξιόπιστων οικονοµικών καταστάσεων. 

• Η αξιόπιστη παροχή πληροφοριών στη διοίκηση της εταιρείας και σε τρίτους. 

• Η πρόληψη και η διαπίστωση διαχειριστικών ανωµαλιών. 

Ικανοποιητικό σύστηµα Εσωτερικού ελέγχου θεωρείται εκείνο το οποίο έχει σχεδιασθεί να 

περιορίζει σε µεγάλο βαθµό τον κίνδυνο αποτυχίας των επιχειρηµατικών στόχων και το οποίο 

µπορεί να παρέχει στη διοίκηση της εταιρείας την εύλογη διασφάλιση και όχι απαραίτητα τη 

βεβαιότητα ότι δεν παρατηρούνται  ανωµαλίες στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και 

απώλειες περιουσιακών στοιχείων καθώς επίσης ότι τα λογιστικά βιβλία είναι αξιόπιστα και 

συνεπώς αξιόπιστες είναι οι Οικονοµικές καταστάσεις και πληροφορίες που αντλούνται από 

αυτά. 

Για να λειτουργήσει ικανοποιητικά το σύστηµα του Εσωτερικού ελέγχου πρέπει απαραίτητα 

να ισχύουν τα παρακάτω. 
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Να υπάρχει αποτελεσµατική δοµή στην επιχείρηση, µε την οποία θα καθορίζονται κατά σαφή 

τρόπο οι αρµοδιότητες και η έκταση της ευθύνης των αρµοδίων προσώπων, µε τέτοιο τρόπο που 

να καθίσταται δύσκολη αν όχι αδύνατη η καταστρατήγηση του συστήµατος Εσωτερικού 

ελέγχου. Παράλληλα πρέπει να αποφεύγεται  η συνύπαρξη στο ίδιο πρόσωπο αρµοδιοτήτων η 

διεκπεραίωση των οποίων θα µπορούσε να οδηγήσει στη διάπραξη διαχειριστικών ανωµαλιών. 

Το Δ.Σ. να διατηρεί ένα σύστηµα εσωτερικού ελέγχου κατάλληλο να διασφαλίζει τα 

συµφέροντα των µετόχων και τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. 

Τουλάχιστον µια φορά το χρόνο το Δ.Σ. πρέπει να κάνει µια επισκόπηση της 

αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας και του οµίλου κα να 

γνωστοποιεί προς τους µετόχους την ενέργειά του αυτή. Με την επισκόπηση αυτή πρέπει να 

καλύπτονται όλοι οι τοµείς ελέγχου (οικονοµικός-λειτουργικός-ολοκλήρωσης του ελέγχου) 

καθώς επίσης και η εκτίµηση του κινδύνου που αναλαµβάνει η διεύθυνση της εταιρείας. Στην 

περίπτωση εκείνη κατά την οποία το Δ.Σ. δεν ικανοποιείται από τα αποτελέσµατα της 

επισκόπησης του εσωτερικού ελέγχου οφείλει σαφώς να το αποκαλύψει. Στην περίπτωση αυτή 

το Δ.Σ. της εταιρείας οφείλει να λάβει τα κατάλληλα µέτρα για να καλύψει στις διαπιστωθείσες 

ατέλειες του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. 

Το προσωπικό της επιχείρησης να έχει την ανάλογη εκπαίδευση και πείρα και να 

χαρακτηρίζεται για την εντιµότητά του. 

Οι µεγάλες κυρίως επιχειρήσεις οργανώνουν ειδικό τµήµα Εσωτερικού ελέγχου προκειµένου 

να αντιµετωπίσουν µε ποιό αποτελεσµατικό τρόπο των εσωτερικό έλεγχο. 

Τµήµα Εσωτερικού ελέγχου χαρακτηρίζεται η υπηρεσία εκείνη η οποία ως ανεξάρτητη 

λειτουργία, υπαγόµενη απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης, εξετάζει, ελέγχει και αξιολογεί 

την επάρκεια και αποτελεσµατικότητα του συστήµατος του Εσωτερικού ελέγχου. 

Στις εταιρείες των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο  το τµήµα του 

Εσωτερικού ελέγχου οφείλει να παρακολουθεί και να ενηµερώνει το Διοικητικό συµβούλιο της 

εταιρείας εάν και κατά πόσον οι δραστηριότητες και οι συναλλαγές των µελών του Διοικητικού 

συµβουλίου, των στελεχών και των κυριοτέρων µετόχων της εταιρείας, όπως αυτοί 

προσδιορίζονται από την εκάστοτε νοµοθεσία, κινούνται µέσα στα νόµιµα πλαίσια, µε διαφάνεια 

και χωρίς να θίγονται τα συµφέροντα του επενδυτικού κοινού. 

 

Σκοποί – βασικές ελεγκτικές διαδικασίες 
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Βασικός σκοπός της λειτουργίας του τµήµατος Εσωτερικού ελέγχου είναι να µπορεί να 

διαβεβαιώσει τη διοίκηση της επιχείρησης εάν και κατά πόσον οι λοιποί εσωτερικοί έλεγχοι 

(διαδικασίες εσωτερικού κανονισµού κλπ) είναι αποτελεσµατικοί για να εξασφαλισθεί: 

• Η τήρηση της σχετικής νοµοθεσίας. 

• Η διενέργεια των συναλλαγών σύµφωνα µε τις αποφάσεις, τις διαδικασίες και τις 

εξουσιοδοτήσεις που έχει δώσει η διοίκηση της εταιρείας. 

• Η έγκαιρη και ορθή καταχώρηση των συναλλαγών στους σωστούς λογαριασµούς, ούτως 

ώστε να παρέχεται η δυνατότητα ασφαλούς παρακολούθησης των περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων της επιχείρησης και επιπλέον να παρέχεται και η δυνατότητα 

άντλησης αξιόπιστων πληροφοριών και σύνταξης αξιόπιστων Οικονοµικών 

καταστάσεων. 

• Η διαφύλαξη των ενσωµάτων και ασωµάτων περιουσιακών στοιχείων από απώλειες, 

ζηµιές ή αντικανονική χρήση καθώς επίσης και η διαχείριση τους από πρόσωπα τα οποία 

έχουν εξουσιοδοτηθεί από τη διοίκηση της εταιρείας. 

• Η οικονοµικότητα και αποδοτικότητα των διαφόρων τοµέων δραστηριότητας (αγορές-

παραγωγή-πωλήσεις- χρηµατοδότηση κλπ). Στα πλαίσια του ελέγχου αυτού χρήσιµο 

εργαλείο αποτελεί η σύνταξη προϋπολογισµών-απολογισµών και η µεταξύ τους 

σύγκριση. 

Εκτός του ανωτέρω βασικού σκοπού λειτουργίας του τµήµατος Εσωτερικού ελέγχου, το 

τµήµα αυτό µπορεί να δραστηριοποιείται και σε άλλους τοµείς ανάλογα µε τις ειδικότερες  

ανάγκες της επιχείρησης και τις απαιτήσεις της διοίκησης της. Τελικά βέβαια και οι 

δραστηριότητες αυτές πρέπει να έχουν ως απώτερο στόχο τη διαπίστωση ότι το σύστηµα του 

Εσωτερικού ελέγχου είναι ικανοποιητικό. 

Για να καταστεί δυνατή η πραγµατοποίηση του κύριου στόχου του ελέγχου πρέπει να 

προσδιορισθεί το αντικείµενο του ελέγχου και στη συνέχεια, µέσα στα πλαίσια της υπάρχουσας 

νοµοθεσίας και των αποφάσεων και οδηγιών της διοίκησης της επιχείρησης, να σχεδιασθεί το 

πρόγραµµα ελέγχου, η έγκριση του οποίου τελικά επαφίεται στη διοίκηση της εταιρείας. 

Κατά τη σύνταξη του προγράµµατος ελέγχου πρέπει να λαµβάνονται σοβαρά υπόψη τα 

κάτωθι: 
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• Με τη διενέργεια των επιµέρους ελεγκτικών διαδικασιών δεν επιδιώκεται η απόλυτη 

βεβαιότητα, αλλά η εύλογη διασφάλιση της οµαλής και παραγωγικής λειτουργίας της 

επιχείρησης. Συνεπώς, θα πρέπει απαραίτητα  να εξετάζεται και η σχέση «κόστους –

ωφέλειας» των επιµέρους ελεγκτικών διαδικασιών, ούτως ώστε ορισµένες από αυτές 

τελικά να καταλήγουν µη παραγωγικές και συνεπώς να µπορούν να κριθούν ως µη 

εφαρµοστέες. 

• Κατά τη διατύπωση και περιγραφή των ελεγκτικών διαδικασιών πρέπει να εκτιµούνται 

ανάλογα οι υπάρχοντες κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των διαφόρων συναλλαγών και 

πράξεων. 

 

1. Στα πλαίσια της επίτευξης των σκοπών του Εσωτερικού ελέγχου περιλαµβάνονται οι 

κάτωθι βασικές ελεγκτικές διαδικασίες: 

 

•  Οι ενδείξεις έγκρισης και ελέγχου πάνω στα δικαιολογητικά καθώς επίσης 

και η ύπαρξη όλων των ακυρωθέντων (πρωτοτύπου και αντιγράφων) 

δικαιολογητικών. 

• ο έλεγχος της απεικόνισης των σωστών στοιχείων πάνω στα δικαιολογητικά. 

• ο έλεγχος της ακρίβειας των αριθµητικών δεδοµένων στα στοιχεία και βιβλία. 

• η ύπαρξη λογιστικών συµφωνιών, διαδικασιών έκδοσης δικαιολογητικών. 

• η σύγκριση των λογιστικών δεδοµένων (= υπόλοιπα λογαριασµών) µε τα 

δεδοµένα καταµετρήσεων (= φυσικής απογραφής παγίων, αποθεµάτων, 

µετρητών, αξιόγραφων). 

• η σύγκριση µε στοιχεία και πληροφορίες οι οποίες λαµβάνονται απευθείας 

από τρίτους. 

• ο αποκλεισµός της δυνατότητας πρόσβασης αναρµόδιων προσώπων στα 

περιουσιακά στοιχεία, δικαιολογητικά και λογιστικά βιβλία. 

• η σύγκριση µεταξύ προϋπολογισµών-απολογισµών. 

 

2. Η οργάνωση του τµήµατος. 

Τα άτοµα τα οποία απασχολούνται στο τµήµα του Εσωτερικού ελέγχου πρέπει να πληρούν 

τις κάτωθι προϋποθέσεις: 
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• Να χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθµό ήθους. 

• να είναι ανεξάρτητα από τις λοιπές δραστηριότητες της επιχείρησης. 

• να εκφράζουν µε αντικειµενικότητα τις απόψεις τους. 

• να έχουν υψηλό επίπεδο µόρφωσης και επαγγελµατικής κατάρτισης για την άσκηση του 

επαγγέλµατος του Εσωτερικού ελεγκτή. 

• να ασκούν µε επιµέλεια τις εργασίες του εσωτερικού ελέγχου και να παρέχουν έργο 

υψηλής ποιότητας. 

• να υφίσταται συνεχή επιµόρφωση. 

• να µην εµπλέκονται σε καταστάσεις οι οποίες µπορούν να επηρεάσουν την 

αντικειµενικότητα του κατά την εκτέλεση τους ελεγκτικού έργου του. 

• να µην χρησιµοποιούν για προσωπικό όφελος ή όφελος τρίτων τις εµπιστευτικές 

πληροφορίες τις οποίες αποκτούν από την όλη γενικά ενασχόληση τους στην εταιρεία. 

• να τηρούν απόλυτη εχεµύθεια για τις πληροφορίες που λαµβάνουν κατά τη διάρκεια των 

ελέγχων καθώς και για τα εξαγόµενα από αυτούς αποτελέσµατα. 

Το τµήµα Εσωτερικού ελέγχου είναι ανεξάρτητο δηλαδή δεν υπάγεται στην αρµοδιότητα 

κανενός άλλου τµήµατος και ουδέποτε παρεµβάλλονται εµπόδια από τα άλλα τµήµατα  κατά 

την άσκηση του ελεγκτικού του έργου. 

Ο Εσωτερικός ελεγκτής εποπτεύεται από ένα έως τρία µη εκτελεστικά µέλη του 

διοικητικού συµβουλίου της εταιρείας. 

Ο Εσωτερικός ελεγκτής ορίζεται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της εταιρείας. 

Εσωτερικός ελεγκτής δεν µπορεί να ορισθεί µέλος του διοικητικού συµβουλίου, εν ενεργεία 

διευθυντικά στελέχη ή συγγενείς των παραπάνω προσώπων µέχρι και του δευτέρου βαθµού 

εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας. 

Η εταιρεία είναι υποχρεωµένη να ενηµερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για 

οποιαδήποτε µεταβολή στα πρόσωπα ή την οργάνωση του Εσωτερικού έλεγχου το αργότερο 

µέσα σε δέκα µέρες από την εκάστοτε µεταβολή. 

Κατά την άσκηση των καθηκόντων του ο Εσωτερικός ελεγκτής έχει δικαίωµα να 

λαµβάνει γνώση οποιουδήποτε στοιχείου, βιβλίου, εγγράφου,  αρχείου, τραπεζικού 

λογαριασµού και χαρτοφυλακίου (αξιόγραφων- χρεογράφων) της εταιρείας. Επίσης έχει 

δικαίωµα να έχει πρόσβαση σε όλα τα τµήµατα της εταιρείας. 
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Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου της εταιρείας οφείλουν να συνεργάζονται, να 

βοηθούν και να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία τους ζητήσει ο Εσωτερικός ελεγκτής. 

Η διοίκηση της εταιρείας οφείλει  να παρέχει στον Εσωτερικό ελεγκτή όλα τα 

απαραίτητα µέσα και διευκολύνσεις που του χρειάζονται κατά την άσκηση του ελεγκτικού 

έργου του. 

Ο Εσωτερικός ελεγκτής (= Διευθυντής του τµήµατος) έχει απευθείας πρόσβαση στη 

διοίκηση της επιχείρησης προς την οποία δικαιούται και υποχρεώνεται να αναφέρεται. 

Επιπλέον ο Εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να κάνει τις κάτωθι ενέργειες: 

• Πριν ξεκινήσει τον έλεγχο να προγραµµατίζει τις ενέργειες του και τους τοµείς του 

ελέγχου. 

• Το τελικό πόρισµα του προκύπτει αφού τελειώσει τον σχετικό έλεγχο και λάβει τις 

πληροφορίες που χρειάζεται. Στα πλαίσια του ελέγχου που διενεργεί εξακριβώνει αν τα 

διάφορα τµήµατα της επιχείρησης συµµορφώθηκαν µε τις υποδείξεις που τους είχε κάνει 

κατά τη διάρκεια των προηγουµένων ελέγχων. 

• Μετά το τέλος του ελέγχου του και αφού έχει βεβαιωθεί και τεκµηριώσει τις 

παρατηρήσεις του κοινοποιεί τη σχετική του έκθεση απευθείας στη διοίκηση της 

εταιρείας. 

• Συνεχώς πρέπει να κατευθύνει, να εκπαιδεύει  και να επιτηρεί το λοιπό προσωπικό του 

τµήµατος Εσωτερικού ελέγχου. 

• Φρόνιµο είναι για σοβαρά θέµατα να εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες τις οποίες να 

κοινοποιεί στο λοιπό ελεγκτικό προσωπικό. 

• Απαραιτήτως πρέπει να συνεργάζεται µε τον εξωτερικό ελεγκτή. 

Ο Εσωτερικός ελεγκτής τηρεί τα κάτωθι αρχεία: 

α. Μόνιµο αρχείο της εταιρείας. Σε αυτό περιέχονται: 

• Το ισχύον καταστατικό της εταιρείας. 

• Η ισχύουσα για την εταιρεία νοµοθεσία. 

• Το οργανόγραµµα της εταιρείας. 

• Ο Εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας της εταιρείας. 

• Το διάγραµµα των συνδεδεµένων µε την εταιρεία επιχειρήσεων. 

• Τα έγγραφα νοµιµοποίησης-εκπροσώπησης της εταιρείας. 

• Ο πίνακας των τηρουµένων από την εταιρεία βιβλίων και στοιχείων. 
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• Αντίγραφα των συµβάσεων που έχει υπογράψει η εταιρεία. 

• Αντίγραφα των Οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας (τελικών και 

ενδιάµεσων). 

• Αντίγραφα των εκθέσεων των φορολογικών αρχών. 

• Αντίγραφα των εκθέσεων ελέγχου των εξωτερικών ελεγκτών. 

• Αντίγραφα των δικών του εκθέσεων ελέγχου. 

β. Αρχείο εκθέσεων των φύλλων εργασίας, χωριστά για κάθε τακτικό ή               

έκτακτο έλεγχο. 

Πρόσβαση σε όλα τα ανωτέρω αρχεία έχει µόνο ο Εσωτερικός ελεγκτής, το Διοικητικό 

συµβούλιο της εταιρείας µέσω των µη εκτελεστικών µελών του, τα οποία εποπτεύουν το 

τµήµα Εσωτερικού ελέγχου. 

3. Αρµοδιότητες του τµήµατος. 

Οι αρµοδιότητες του τµήµατος Εσωτερικού ελέγχου είναι οι κάτωθι: 

• Η παρακολούθηση της πιστής και συνεχούς εφαρµογής του Εσωτερικού κανονισµού 

λειτουργίας της εταιρείας. Η παρακολούθηση αυτή πραγµατοποιείται µε τη διενέργεια 

σχετικών ελέγχων των συναλλαγών των διαφόρων τµηµάτων της εταιρείας, λήψης 

πληροφοριών από τρίτους, επισκόπηση διαφόρων πράξεων και καταµετρήσεων ή άλλων 

µεθόδων επαλήθευσης των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, Κατά την 

διεκπεραίωση  των ανωτέρω διαδικασιών οι αρµόδιοι του τµήµατος του Εσωτερικού 

ελέγχου οφείλουν να εξετάζουν την ορθότητα, τη νοµιµότητα και την αξιοπιστία των 

στοιχείων και πληροφοριών που τους παρέχονται. 

• Η υπόδειξη προς τη διοίκηση της εταιρείας περιπτώσεων κατά τις οποίες ο Εσωτερικός 

κανονισµός λειτουργίας ενδεχοµένως έρχεται σε αντίθεση µε την κείµενη νοµοθεσία, το 

Καταστατικό της εταιρείας, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας και 

το σύστηµα του εσωτερικού ελέγχου. 

• Ο έλεγχος της τακτικής ή µη τήρησης αρχείου των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης 

των µετόχων και των πρακτικών του Διοικητικού Συµβουλίου. 

• Ο έλεγχος της νοµιµότητας σύγκλισης των συνεδριάσεων και της συγκρότησης του 

Διοικητικού Συµβουλίου και ο έλεγχος του τρόπου υλοποίησης των σηµαντικότερων 

αποφάσεων. 
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• Ο έλεγχος τήρησης των διαδικασιών για την νοµιµότητα σύγκλισης των έκτακτων και 

τακτικών γενικών συνελεύσεων των µετόχων. 

• Ο έλεγχος της τήρησης των διατυπώσεων Δηµοσιότητας του άρθρου 7α του Κ.Ν. 

2190/1920 για τα στοιχεία της εταιρείας. 

• Η επισήµανση των περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 23 α  του Κ.Ν. 2190/1920 

και προϋποθέτουν προέγκριση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. 

• Ο  έλεγχος της εµπρόθεσµης καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των µελών του 

Δ.Σ. της εταιρείας. 

• Η πιστή τήρηση των διατάξεων του Καταστατικού της εταιρείας και της κείµενης 

νοµοθεσίας (ανωνύµων εταιριών, λοιπών διατάξεων του Εµπορικού δικαίου, και της 

χρηµατιστηριακής, φορολογικής, εργατικής-ασφαλιστικής νοµοθεσίας και διατάξεων 

περί προστασίας του περιβάλλοντος). 

• Η ορθολογιστική εφαρµογή και πιστή  τήρηση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού 

Σχεδίου. 

• Η διαπίστωση της αξιοπιστίας των πληροφοριών και στοιχείων που παρέχονται στη 

διοίκηση της εταιρείας από τα διάφορα τµήµατά της. 

• Η εισήγηση, προς τη διοίκηση της εταιρείας, τρόπου και µεθόδων βελτίωσης του 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, και άντλησης αξιόπιστων πληροφοριών και στοιχείων. 

• Η αναφορά στο διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας των διαπιστωθεισών, κατά τη 

διάρκεια των ελέγχων, περιπτώσεων κατά τις οποίες παρατηρήθηκε σύγκρουση ιδιωτικών 

συµφερόντων των µελών του διοικητικού συµβουλίου ή των διευθυντικών στελεχών µε 

τα συµφέροντα της εταιρείας. 

• Η παροχή συµβουλών και υποστήριξη των λοιπών τµηµάτων της εταιρείας στις 

περιπτώσεις αναδιοργάνωσης τους ή στις  περιπτώσεις οργάνωσης νέων τµηµάτων. 

• Η σύγκριση των πραγµατοποιηθέντων αποτελεσµάτων µε τους στόχους τους οποίους είχε 

θέσει η διοίκηση της εταιρείας. 

• Ο έλεγχος της νοµιµότητας των αµοιβών και λοιπών παροχών και αποζηµιώσεων των 

µελών του Διοικητικού συµβουλίου της εταιρείας. 

• Η παρακολούθηση των σχέσεων και των συναλλαγών της εταιρείας µε τα µέλη του 

Διοικητικού συµβουλίου, τα διευθυντικά στελέχη, τις συνδεµένες επιχειρήσεις και µε τις 
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εταιρείες στο κεφάλαιο των οποίων µέλη του Διοικητικού συµβουλίου ή µέτοχοι 

µετέχουν µε ποσοστό τουλάχιστον 10%. 

• Η έγγραφη (=σύνταξη έκθεσης) ενηµέρωση του Διοικητικού συµβουλίου της εταιρείας 

για τα αποτελέσµατα των διενεργουµένων ελέγχων. Η ενηµέρωση αυτή γίνεται 

τουλάχιστον κάθε τρίµηνο. 

• Η υποχρεωτική παρουσία τους κατά τις Γενικές συνελεύσεις της εταιρείας. 

• Η συνεργασία µε τους εξωτερικούς ελεγκτές και η παροχή προς αυτούς των στοιχείων 

που τυχόν θα τους ζητηθούν. 

• Η διενέργεια εκτάκτων ελέγχων µετά από σχετική εντολή της διοίκησης της εταιρείας. 

• Η παροχή πληροφοριών προς τις Εποπτικές αρχές, η συνεργασία µε αυτές και γενικά η 

διευκόλυνση τους στο έργο της παρακολούθησης, του ελέγχου και της εποπτείας την 

οποία ασκούν. Η παροχή των πληροφοριών αυτών γίνεται εφόσον αυτές ζητηθούν 

εγγράφως και αφού παρασχεθεί προς τον Εσωτερικό ελεγκτή η έγκριση του Διοικητικού 

συµβουλίου της εταιρείας. 

4. Ελεγκτικές διαδικασίες τακτικού εσωτερικού ελέγχου. 

Οι ελεγκτικές διαδικασίες που  πρέπει να ακολουθούνται κατά τη διενέργεια των 

τακτικών εσωτερικών ελέγχων είναι οι ακόλουθες. Στο σηµείο αυτό σηµειώνεται ότι  µε τις 

ελεγκτικές  αυτές διαδικασίες δεν γίνεται λεπτοµερής περιγραφή της τεχνικής του ελέγχου, 

αλλά µε αυτές  δίνονται οι γενικές αρχές κα κατευθύνσεις του ελεγκτικού έργου το οποίο 

καλύπτει όλους τους τοµείς δραστηριότητας της εταιρείας. 

 

Λογιστικά βιβλία 

 
Με τις διαδικασίες αυτές καλύπτεται κυρίως ο έλεγχος της σωστής (καθηµερινής) τήρησης των 

λογιστικών βιβλίων και της ύπαρξης ενός στοιχειώδους συστήµατος εσωτερικού έλεγχου.  

Οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου επί των λογιστικών βιβλίων περιλαµβάνουν:  

• Διαπίστωση ορθής και νοµότυπης τήρησης των στοιχείων – παραστατικών (ύπαρξη 

απαραιτήτων υπογραφών, ακύρωση τους µετά τη λογιστικοποίηση). 

• Διαπίστωση καταχώρησης συνεχούς σειράς δικαιολογητικών (ταµειακά, πινάκια 

εισαγωγής συν/κών - επιταγών, πινάκια µεταβίβασης συν/κών - επιταγών, συµψηφιστικά, 

τιµολόγια πώλησης, δικαιολογητικά διακίνησης αποθηκών) στα αντίστοιχα Ηµερολόγια.  
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Η ελεγκτική αυτή διαδικασία περιορίζεται µόνο στη διαπίστωση της καταχώρησης των 

παραστατικών αυτών.  Ο λεπτοµερής έλεγχος µε βάση τα δικαιολογητικά διενεργείται µε 

βάση τα αντίστοιχα ελεγκτικά προγράµµατα (Αγορών, Εξόδων, Πωλήσεων κλπ.). 

• Σε περίπτωση ακύρωσης των στοιχείων – παραστατικών διαπίστωση ύπαρξης όλων των 

αντιτύπων (πρωτοτύπου και όλων των αντιγράφων). 

• Διαπίστωση ύπαρξης όλων των απαραιτήτων υπογραφών πάνω στα έντυπα - παραστατικά. 

• Διαπίστωση ακύρωσης των παραστατικών  µε την ένδειξη κατεχωρήθη µετά τη 

λογιστικοποίησή τους. 

• Διαπίστωση νοµότυπης, σύµφωνα µε τον Κώδικα βιβλίων και στοιχείων τήρησης των 

στοιχείων ως προς την: τήρησή τους, θεώρηση τους, τρόπος έκδοσής τους, προθεσµίες 

έκδοσης – καταχώρηση στα λογιστικά βιβλία, προθεσµίες υποβολής στην αρµόδια ΔΟΥ,  

προθεσµίες διαφύλαξης. 

• Διαπίστωση νοµότυπης σύµφωνα µε τον κώδικα βιβλίων και στοιχείων τήρησης των 

βιβλίων ως προς την: τήρηση, θεώρηση, τρόπος ενηµέρωσης, τόπος τήρησης, προθεσµίες 

ενηµέρωσης και εκτύπωσης, προθεσµίες διαφύλαξης. 

• Έλεγχος της συνεχούς αρίθµησης των Ηµερολογίων και του Γενικού Καθολικού. 

• Διαπίστωση ύπαρξης συστήµατος εσωτερικού ελέγχου µε βάση το οποίο ελέγχεται η 

σωστή καταχώρηση των παραστατικών στα Ηµερολόγια, από πρόσωπο διαφορετικό από 

εκείνο που κάνει τις καταχωρήσεις. 

• Στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες δεν γίνεται αυτόµατα η µεταφορά των συνολικών 

ποσών (ηµερήσιων, µηνιαίων κλπ.) από τα Αναλυτικά ηµερολόγια στο Συγκεντρωτικό 

ηµερολόγιο, η µεταφορά αυτή πρέπει, δειγµατοληπτικά, να ελέγχεται. 

• Διαπίστωση σωστής µεταφοράς των υπολοίπων τέλους χρήσης ορισµένων µερίδων 

αποθήκης στις αντίστοιχες µερίδες της τρέχουσας χρήσης. 

• Επαλήθευση των αθροίσεων ορισµένων µερίδων αποθήκης. 

- Ποσότητες (εισαγωγές- εξαγωγές- υπόλοιπα) 

- αξίες (αγορές) 

• Διερεύνηση για τυχόν ύπαρξη ακινήτων αποθεµάτων. 

• Διερεύνηση για τυχόν ύπαρξη αξιογράφων ληξιπρόθεσµης ή µακροπρόθεσµης λήξης και 

διαπίστωση σωστής απεικόνισης στον Ισολογισµό. 
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• Διερεύνηση για τυχόν ύπαρξη ληξιπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων γραµµατίων - 

υποσχετικών πληρωτέων και διαπίστωση σωστής απεικόνισης στον Ισολογισµό. 

• Διερεύνηση για πιθανή ύπαρξη σηµαντικού σε αξία αριθµού αλήκτων συναλλαγµατικών - 

επιταγών εισπρακτέων, που είναι αποδοχής προσώπων των οποίων ήδη υπάρχουν 

ανείσπρακτες διαµαρτυρηµένες ή σε καθυστέρηση συναλλαγµατικές ή επιταγές. 

• Διαπίστωση νοµότυπης (= Κώδικας βιβλίων και στοιχείων) τήρησης του Βιβλίου 

απογραφών (τρόπος – προθεσµίες ενηµέρωσης, µέθοδος αποτίµησης). 

• Επαλήθευση των πολλαπλασιασµών του Βιβλίου απογραφών (για τα αποθέµατα). 

• Σύγκριση υπολοίπων (ποσότητες) του Βιβλίου απογραφών µε τις αντίστοιχες µερίδες 

αποθήκης.  Διαπίστωση έγκρισης από τη Διεύθυνση της επιχείρησης στις περιπτώσεις 

καταχώρησης σηµαντικών διαφορών απογραφής. 

• Επαλήθευση των αθροίσεων του Βιβλίου απογραφών (ή των καταστάσεων απογραφής) 

για τους παρακάτω λογαριασµούς.  Οι αθροίσεις αυτές πρέπει να επαληθεύονται, έστω και 

χονδρικά, κατά 100%: Αποθέµατα, Γραµµάτια εισπρακτέα, Επιταγές εισπρακτέες, 

Γραµµάτια πληρωτέα - υποσχετικές πληρωτέες, Επιταγές πληρωτέες. 

• Συµφωνία των λογαριασµών των παγίων µε τα αντίστοιχα µητρώα. 

• Συµφωνία του συνόλου των αγορών µε βάση το Ισοζύγιο των αποθηκών και το 

Ηµερολόγιο αγορών (αν τηρείται). 

• Συµφωνία του συνόλου των πωλήσεων µε βάση το Ισοζύγιο των αποθηκών και το 

Ηµερολόγιο πωλήσεων (αν τηρείται). 

• Συµφωνία των αθροισµάτων του Ισοζυγίου του Γενικού Καθολικού (σύνολα κίνησης 

χρέωσης πλέον χρεωστικά υπόλοιπα) µε τα σύνολα του (Γενικού) Ηµερολογίου. 

• Έλεγχος του Τελικού Ισοζυγίου του Γενικού Καθολικού µε το Γενικό Καθολικό. 

• Διαπίστωση σύνταξης των ετησίων Οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις 

της νοµοθεσίας των ανωνύµων εταιρειών (διενέργεια απογραφής, µέθοδος αποτίµησης, 

υπογραφή – έγκριση – δηµοσίευση). 

 

 Μηχανογράφηση 
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• Διαπίστωση τήρησης των διατάξεων του Κώδικα βιβλίων και στοιχείων που αναφέρονται 

στη µηχανογράφηση (υποχρεώσεις χρηστών, τεχνικές προδιαγραφές του λογισµικού, 

χρόνος και τρόπος ενηµέρωσης των βιβλίων και έκδοσης των στοιχείων. 

• Διαπίστωση ύπαρξης ικανοποιητικής µηχανογραφικής υποστήριξης. 

• Σε περίπτωση αλλαγής των µηχανογραφικών συστηµάτων διαπίστωση επαρκούς 

εξασφάλισης για τη λήψη πλέον ικανοποιητικής υποστήριξης. 

• Διαπίστωση τοποθέτησης των ηλεκτρονικών υπολογιστών σε χώρους κατάλληλους και 

ασφαλείς για τη λειτουργία τους. 

• Διαπίστωση τακτικής συντήρησης των ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

• Διαπίστωση ύπαρξης πρόσβασης στο µηχανογραφικό σύστηµα µόνο από το αρµοδίως 

εξουσιοδοτηµένα άτοµα. 

• Διαπίστωση ύπαρξης αποτελεσµατικών µέτρων και επαρκούς ενηµέρωσης του 

προσωπικού της µηχανογράφησης για την αντιµετώπιση των «ιών». 

• Διαπίστωση εισαγωγής και µεταφοράς των στοιχείων κατά αυτόµατο τρόπο. 

• Διαπίστωση ύπαρξης ακρίβειας, πληρότητας και ελέγχου των εισαγοµένων  δεδοµένων. 

• Διαπίστωση επεξεργασίας των στοιχείων κατά έγκαιρο και αξιόπιστο  τρόπο, καθώς και 

κατά καιρούς, δειγµατοληπτική επαλήθευση των εξαγοµένων στοιχείων. 

• Διαπίστωση τήρησης σε ασφαλή χώρο αντιγράφων των αρχείων. 

•  

Πάγια 

 
Σκοπός του εσωτερικού ελέγχου επι των παγίων είναι οι εξής: 

Α. Η πιστή εφαρµογή των οδηγιών της διοίκησης για την προµήθεια, εκποίηση ή την 

απόσυρσή τους. 

Β. η διαφύλαξη και προστασία από διαφόρους κινδύνους (κλοπή, πυρκαγιά κ.λ.π.) 

Γ. η µεγαλύτερη απόδοση των κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί στα πάγια αυτά. 

Δ. η ορθή λογιστική παρακολούθησή τους. 

Το πρόγραµµα ελέγχου των παγίων περιλαµβάνει τις κάτωθι διαδικασίες: 

• ΄Ελεγχος και διαπίστωση εάν κατά την αγορά παγίων, λαµβάνεται υπόψη το εγχειρίδιο 

του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας, και ακολουθούνται οι προβλεπόµενες από αυτό 

διαδικασίες απ’ όλα τα εµπλεκόµενα τµήµατα της επιχείρησης.   
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• Έλεγχος των αγορών – πωλήσεων – µειώσεων µε τα νοµότυπα δικαιολογητικά των 

προµηθευτών.  Στις περιπτώσεις κατασκευής τεχνικών πρέπει να γίνεται 

λεπτοµερέστερος έλεγχος µε βάση τα επιµέρους τεχνο-οικονοµικά παραστατικά (άδεια 

οικοδοµής, µισθοδοτικές καταστάσεις ΙΚΑ, επιµετρήσεις παρακράτηση φόρου 

εργολάβων κλπ.).  

• Διαπίστωση σωστής παρακράτησης και έγκαιρης  απόδοσης του φόρου εργολάβών. 

• Έλεγχος και διαπίστωσης του ορθού λογιστικού χειρισµού του Φ.Π.Α. παγίων. 

• Επαλήθευση των προσθηκών των παγίων µε καταµέτρησή τους. 

• Έλεγχος λογιστικοποίησης του κέρδους – ζηµιάς από τις πωλήσεις – καταστροφές 

παγίων. Ο έλεγχος του αποτελέσµατος της µείωσης γίνεται ως: 

α. Αξία κτήσης = Με βάση το Μητρώο 

β. Συσσωρευµένες αποσβέσεις = Με βάση το Μητρώο 

γ. Τίµηµα πώλησης = Με βάση το σχετικό δικαιολογητικό 

• Έλεγχος διαγραφής από το Μητρώο των παγίων εκείνων, που πουλήθηκαν ή 

καταστράφηκαν. 

• Διενέργεια καταµετρήσεων τουλάχιστον κατά το τέλος της χρήσης όπως ο κώδικας 

βιβλίων και στοιχείων ορίζει αλλά και κατά την αγορά νέων παγίων. 

• Έλεγχος των κρατικών επιχορηγήσεων και της ορθής λογιστικής παρακολουθήσεως των 

παγίων που έχουν ενταχθεί σε αναπτυξιακούς νόµους (τήρηση ιδιαιτέρων µερίδων στο 

µητρώο παγίων, βιβλίο παραγωγικών επενδύσεων, παρακολούθησή τους σε ξεχωριστούς 

λογαριασµούς στη γενική λογιστική, διενέργεια αποσβέσεων στα πάγια και στο ποσό 

των επιχορηγήσεων κοκ). 

• Επαλήθευση της εφαρµογής των συντελεστών εκείνων που είναι σύµφωνοι µε την 

ισχύουσα νοµοθεσία, του υπολογισµού των αποσβέσεων σε έκταση 100% (µε χονδρικούς 

υπολογισµούς) καθώς και έλεγχος ενηµέρωσης του Μητρώου µε τις διενεργηθείσες 

αποσβέσεις. 

• Διαπίστωση επαρκούς ασφαλιστικής κάλυψης του συνόλου των παγίων .  

• Επίσκεψη σε τακτά χρονικά διαστήµατα και οπωσδήποτε κατά τη διενέργεια απογραφής 

κατά το τέλος της χρήσης στους χώρους που βρίσκονται τα πάγια και διερεύνηση: 

- Μήπως ορισµένα πάγια είναι κατεστραµµένα ή απαξιωµένα. 

- Μήπως υπάρχουν πάγια που δεν έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο. 
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• Η συστηµατική συντήρηση και µάλιστα µε το σύστηµα του προϋπολογιστικού κόστους.  

Με τον τρόπο αυτό παρακολουθούνται οι σηµαντικές επισκευές κατά µεγάλα 

µηχανήµατα ή συγκροτήµατα, ούτως ώστε σε περιπτώσεις µεγάλων αποκλίσεων χρόνου 

και κόστους επισκευών, να ελέγχεται αν ευθύνονται οι χειριστές των µηχανηµάτων ή 

γίνονται σπατάλες κατά τις επισκευές. 

• Έλεγχος πίστωσης των λογαριασµών των προµηθευτών κατά την αγορά τους και 

χρέωσής των κατά την εξόφληση του τιµολογίου ή την υπογραφή ή µεταβίβαση της 

συναλλαγµατικής ή επιταγής. 

• Στην περίπτωση κατά την οποία η επιχείρηση δικαιούται να πάρει κρατική επιχορήγηση 

και έχει κινήσει τις σχετικές διαδικασίες, πρέπει να σηµειώνεται το ποσό της επιδότησης 

και η σωστή λογιστικοποίηση ( = χρέωση του λ/σµού 33.14 και πίστωση του λ/σµού 

41.10). 

• Έλεγχος τυχόν εφαρµογής των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Ν. 2190/1920. 

• Έλεγχος εάν συντρέχουν λόγοι και προϋποθέσεις αναπροσαρµογής της αξίας των παγίων 

του ορθού υπολογισµού της και του ύψους της υπεραξίας που προκύπτει. 

• Έλεγχος υπολογισµού και εµπρόθεσµης απόδοσης  του φόρου υπεραξίας από την 

αναπροσαρµογή των παγίων. 

• Συµφωνία λογαριασµών Γενικού Καθολικού µε τα αντίστοιχα Μητρώα παγίων. 

• Έλεγχος παρακολούθησης σε λογαριασµούς τάξεως των τυχόν νοικιασµένων παγίων 

(κινητών). 

 

Αγορές αγαθών  

 
Βασικοί σκοποί του εσωτερικού ελέγχου επί των αγορών είναι οι ακόλουθοι: 

- Η πιστή εφαρµογή των οδηγιών της διοίκησης για τις ακολουθούµενες διαδικασίες 

κατά της αγορά των πάσης φύσεως ειδών. 

- Η επίτευξη του µέγιστου οφέλους για την επιχείρηση από τις πάσης φύσεως αγορές. 

- Η προστασία των αγοραζοµένων ειδών κατά τη διακίνησή τους από τον προµηθευτή 

στην επιχείρηση. 

- Η ορθή λογιστικοποίηση των αγορών. 

Το πρόγραµµα διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου περιλαµβάνει τις ακόλουθες διαδικασίες: 
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• Διαπίστωση τήρησης των διαδικασιών του Εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας. (ανάγκη 

αγοράς– αίτηση αγοράς, επιλογή προµηθευτή – λίστα εγκεκριµένων, παραγγελία – δελτίο 

παραγγελίας, παραλαβή – δελτίο παραλαβής, αποθήκευση – βιβλίο αποθήκης, εξόφληση 

προµηθευτή). 

• Διαπίστωση ύπαρξης και συσχέτισης για δείγµα αγορών της αίτησης αγοράς, δελτίου 

παραγγελίας, και τιµολογίου όσον αφορά τη συµφωνία τιµών και ποσοτήτων.  

• Έλεγχος των αγορών µε τα νοµότυπα δικαιολογητικά.   

Για τις αγορές του εσωτερικού πρέπει ο έλεγχος πρέπει να γίνεται από τα  τιµολόγια 

προµηθευτών και για τις αγορές του εξωτερικού από τα τιµολόγια προµηθευτών, 

δικαιολογητικά τραπεζών, τιµολόγια εκτελωνιστών. 

• Διαπίστωση λογιστικοποίησης (Γενική – Αναλυτική λογιστική) όλων των 

παραληφθέντων αγαθών. 

• Διαπίστωση ορθής και νοµότυπης ενηµέρωσης της Αποθήκης. 

• Επαλήθευση των αγορασθέντων αποθεµάτων µε σχετικές καταµετρήσεις. 

• Έλεγχος και επαλήθευση των συναλλαγµατικών διαφορών που προκύπτουν από τις 

αγορές του εξωτερικού και παρακολούθηση της ορθής λογιστικής παρακολούθησής τους. 

• Έλεγχος χρέωσης του σωστού λογαριασµού ΦΠΑ. 

• Έλεγχος διακανονισµού της αγοράς: 

• Για τις αγορές "µετρητοίς"  Διαπίστωση ύπαρξης εξοφλητικής απόδειξης µετρητών ή 

επιταγής. 

• Για τις αγορές "επί πιστώσει" Διαπίστωση πίστωσης του σωστού λογ/σµού προµηθευτή. 

• Για τις αγορές εξωτερικού : 

- Διαπίστωση πίστωσης του λ/σµού "Καταθέσεις όψεως" (= έξοδα τράπεζας - αξία 

τιµολογίου). 

- Διαπίστωση πίστωσης του λ/σµού "Γραµµάτια πληρωτέα" ή "Υποσχετικές 

πληρωτέες" (= αξία τιµολογίου). 

• Έλεγχος τελικής εξόφλησης του προµηθευτή: 

- Στις περιπτώσεις που του παραδόθηκε συναλλαγµατική ή υποσχετική ελέγχεται η 

ύπαρξη του άκυρου σώµατος του αξιόγραφου. 

- Στις περιπτώσεις που παραδόθηκε επιταγή ελέγχεται η εµφάνιση της επιταγής αυτής 

στο statement της τράπεζας. 
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• Έλεγχος τιµολόγησης (= πιστωτικά προµηθευτή) στις τιµές µε τις οποίες έγιναν οι σχετικές 

αγορές, εάν βέβαια αυτό είναι δυνατόν. 

- Η παραλαβή των αγοραζοµένων ειδών γίνεται από πρόσωπα διάφορα αυτών που 

συντάσσουν το δελτίο παραγγελίας. 

- Συµφωνία των αγορών µε βάση το ετήσιο προϋπολογιστικό πρόγραµµα και 

τεκµηρίωση κι αιτιολόγηση των αποκλίσεων. 

 

Έξοδα 

 
Βασικοί σκοποί του εσωτερικού ελέγχου επί των εξόδων είναι οι ακόλουθοι: 

- Η πιστή εφαρµογή των οδηγιών της διοίκησης για τις ακολουθούµενες διαδικασίες 

επί των εξόδων – δαπανών. 

- Η ορθή διαχείριση των δαπανών και επίτευξη του µέγιστου οφέλους για την 

επιχείρηση. 

- Η ορθή λογιστικοποίηση των εξόδων. 

• Εξακρίβωση σκοπιµότητας νοµιµότητας και λειτουργικότητας των εξόδων και σύγκριση 

µε τυχόν υπάρχουσες συµβάσεις. 

• Διαπίστωση της εφαρµογής του κανονισµού εσωτερικής λειτουργίας της επιχείρησης 

σχετικά µε τις δαπάνες ( εγκρίσεις δαπανών από εγκεκριµένα πρόσωπα, διαδικασία 

επιλογής προµηθευτών – πιστωτών κλπ.) 

• Διαπίστωση έγκρισης σηµαντικών προκαταβολών προµηθευτών από το αρµόδιο όργανο 

της εταιρείας. 

• Μελέτη  των συµβάσεων για τυχόν ύπαρξη ενδεχοµένων και µη λογιστικοποιηµένων 

υποχρεώσεων. 

• Έλεγχος των συµβάσεων εάν αρχικά έχουν κοινοποιηθεί στην αρµόδια ΔΥΟ και εάν 

έχουν λογιστικοποιηθεί και παρακολουθούνται σε λογαριασµούς τάξεως. 

• Επισκόπηση των όρων που εµπεριέχουν εάν επωφελείς ή δυσµενείς για την επιχείρηση ή 

εµπεριέχουν δυσµενείς και επώδυνες ρήτρες. Γενικά εάν µε συγκεκριµένες συµβάσεις 

διασφαλίζονται τα συµφέροντα της εταιρείας. 

• Συµφωνία των τιµολογηθέντων δαπανών µε βάση τους όρους των συµβάσεων και των 

συµβάσεων µε βάση την προσφορά του προµηθευτή. 
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• Εξακρίβωση αν εκδίδονται από τους ελεύθερους επαγγελµατίες θεωρηµένα δελτία 

παροχής υπηρεσιών. 

• Επαλήθευση και συµφωνία του συνόλου των αµοιβών τρίτων µε βάση τις φορολογικές 

δηλώσεις. 

• Επαλήθευση του συνόλου των ενοικίων µε βάση τις αντίστοιχες συµβάσεις. 

• Επαλήθευση του συνόλου των ασφαλίστρων µε βάση τα αντίστοιχα ασφαλιστήρια 

συµβόλαια. 

• Επαλήθευση του συνόλου των ειδικών εξόδων µε βάση τις πωλήσεις εξωτερικού. 

•  

Προµηθευτές – υποχρεώσεις 
 

Βασικοί σκοποί του εσωτερικού ελέγχου επί των προµηθευτών και υποχρεώσεων είναι οι 

ακόλουθοι: 

- Η πιστή εφαρµογή των οδηγιών της διοίκησης για τους προµηθευτές και τις 

υποχρεώσεις. 

- Η ορθή διαχείρισή τους (χρόνοι εξοφλήσεως , εξόφληση µε µεταχρονολογηµένες 

επιταγές ή συναλλαγµατικές, συµφωνίες λογαριασµών κλπ.). 

- Η ορθή λογιστική παρακολούθησή τους. 

Οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου επί των προµηθευτών και υποχρεώσεων περιλαµβάνουν: 

• Έλεγχος πίστωσης των λογαριασµών των προµηθευτών κατά την αγορά αγαθών ή παγίων 

και χρέωσής των κατά την πληρωµή κι εξόφλησή τους. 

• Για τις πληρωµές µε µετρητά Διαπίστωση ύπαρξης απόδειξης πληρωµής. 

• Για τις πληρωµές µε επιταγές έλεγχος µεταγενέστερης εµφάνισης της επιταγής στην 

τράπεζα µε βάση το αντίγραφο του λογαριασµού της τράπεζας (= statement). 

•  Για τις πληρωµές µε συναλλαγµατικές υποσχετικές  έλεγχος πίστωσης του λογαριασµού 

των συναλλαγµατικών πληρωτέων ή των υποσχετικών πληρωτέων και παράλληλης 

χρέωσης του λογαριασµού προµηθευτές. 

• Για τις εγγραφές χρέωσης του λογαριασµού των συναλλαγµατικών - υποσχετικών 

πληρωτέων, διαπίστωση ύπαρξης των ακυρωθέντων σωµάτων των συναλλαγµατικών - 

υποσχετικών. 
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•  Διαπίστωση ότι µε τις εγγραφές πίστωσης των λογαριασµών των προµηθευτών έχουν 

χρεωθεί οι λογαριασµοί των αγορών - εξόδων - παγίων - ΦΠΑ. 

• Για τους προµηθευτές διαπίστωση της διαδικασίας επιλογής τους σύµφωνα µε τον 

εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας. 

• Διαπίστωση ύπαρξης συστήµατος καταχώρησης του ΑΦΜ των προµηθευτών. 

• Διαπίστωση υποβολής στην Εφορία της Συγκεντρωτικής Κατάστασης των προµηθευτών. 

• Έλεγχος υπολοίπων  για επιλεγέν δείγµα και έλεγχος µε βάση τις επιβεβαιωτικές 

επιστολές των προµηθευτών. 

• Στις περιπτώσεις που δεν λαµβάνονται απαντήσεις ο έλεγχος µπορεί να γίνει: 

- Με έλεγχο των δικαιολογητικών µε βάση τα οποία έχει δηµιουργηθεί η υποχρέωση. 

- Με τη µεταγενέστερη, κατά το επόµενο χρονικό διάστηµα, πληρωµή της υποχρέωσης. 

• Υπολογισµός των συναλλαγµατικών διαφορών που προκύπτουν κατά τις  συναλλαγές 

των προµηθευτών σε Ξ.Ν. ή των υπολοίπων τους κατά το τέλος της χρήσης  µε βάση τη 

διατραπεζική τιµή πώλησης. 

• Έλεγχος του τρόπου και του λόγου κλεισίµατος των ακινήτων λογαριασµών, οι οποίοι 

είχαν υπόλοιπο κατά την έναρξη της χρήσης και δεν παρουσιάζουν υπόλοιπο κατά τη 

λήξη της. 

• Διαπίστωση έγκρισης σηµαντικών προκαταβολών (= χρεωστικά υπόλοιπα) από το 

αρµόδιο όργανο της επιχείρησης. 

• Έλεγχος υπολοίπων τέλους χρήσεως των γραµµατίων - υποσχετικών πληρωτέων . 

• Διερεύνηση για τυχόν ύπαρξη µακροπροθέσµων και ληξιπροθέσµων γραµµατίων. 

• Διερεύνηση για τυχόν επιβάρυνση της χρήσης µε χρεωστικούς τόκους ληξιπρόθεσµων 

γραµµατίων. 

• Διαπίστωση αναλυτικής καταχώρησης των γραµµατίων στο Βιβλίο Απογραφών. 

• Επαλήθευση 100% (έστω και χονδρικά) της άθροισης του Βιβλίου Απογραφών των 

γραµµατίων και των υποχρεώσεων προς προµηθευτές. 

• Υπολογισµός των συναλλαγµατικών διαφορών που προκύπτουν κατά την αποτίµηση 

τέλους χρήσης των γραµµατίων σε ΞΝ µε βάση τη διατραπεζική τιµή πώλησης. 

• Διερεύνηση µήπως τυχόν η χρήση επιβαρύνθηκε µε τους µη δεδουλευµένους τόκους 

µακροπρόθεσµων γραµµατίων. 
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• Μελέτη  των συµβάσεων για τυχόν ύπαρξη ενδεχοµένων και µη λογιστικοποιηµένων 

υποχρεώσεων. 

 

Υποχρεώσεις προς το δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία  

 
Βασικοί σκοποί του εσωτερικού ελέγχου επί των προµηθευτών και υποχρεώσεων είναι οι 

ακόλουθοι: 

- Η πιστή εφαρµογή των οδηγιών της διοίκησης για τις υποχρεώσεις προς το δηµόσιο 

και ασφαλιστικά ταµεία 

- Η ορθή διαχείρισή τους (χρόνοι και προθεσµίες εξοφλήσεως , τρόπος εξόφλησης, 

κλπ.) 

- Η ορθή λογιστική παρακολούθησή τους 

Οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου επί των υποχρεώσεων προς το δηµόσιο και ασφαλιστικά 

ταµεία περιλαµβάνουν: 

• Διαπίστωση της έγκαιρης υποβολής των σχετικών φορολογικών δηλώσεων. 

• Διαπίστωση αρχειοθέτησης των φορολογικών δηλώσεων µε τέτοιο τρόπο που να είναι 

εύκολη πρόσβαση σε αυτές.  

• Διαπίστωση υπογραφής των φορολογικών δηλώσεων από τα αρµοδίως εξουσιοδοτηµένα 

όργανα της εταιρείας. 

• Διαπίστωση έγκαιρης ενηµέρωσης των λογαριασµών µε τους οφειλόµενους φόρους. 

• Διαπίστωση έγκαιρης απόδοσης των οφειλοµένων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. 

• Διερεύνηση για τυχόν ύπαρξη ληξιπρόθεσµων οφειλών και του τρόπου διευθέτησής τους. 

• Έλεγχος του Φ.Π.Α. που περιλαµβάνει: 

- Συνολική συµφωνία των εκροών = Πολλαπλασιασµός των εσόδων των λογαριασµών της 

οµάδας 7 (και ενδεχοµένως ορισµένων λογαριασµών της οµάδας 8) µε τους αντίστοιχους 

συντελεστές του ΦΠΑ. 

- Έλεγχος της σωστής σύνταξης και της έγκαιρης υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης 

(άρθρο 31 παρ. 1β του Ν. 1642/1986). 

• έλεγχος Φόρου αµοιβών προσωπικού µε συµφωνία του λογαριασµού 5403 και της 

εκδοθείσας µισθοδοτικής κατάστασης. 



 33 

• Υπολογισµός του φορολογητέου εισοδήµατος και του σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

διατάξεις. 

• Διαπίστωση της έγκαιρης υποβολής της δήλωσης µέσα στις προθεσµίες που 

προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία. 

• Δειγµατοληπτικός έλεγχος παρακράτησης απόδοσης λοιπών φόρων και τελών και 

απεικόνισής των στην αντίστοιχη δήλωση. 

- Έλεγχος µε βάση τις αντίστοιχες εκθέσεις του φορολογικού ελέγχου ή τις 

ειδοποιήσεις της ΔΟΥ ή τις αποφάσεις του δικαστηρίου για την ορθή 

λογιστικοποίησή τους . 

- Διερεύνηση για την ύπαρξη υποχρεώσεων από φόρους που δεν έχουν 

λογιστικοποιηθεί. 

• Έλεγχος αποδοχών ασθενείας µε βάση τα δικαιολογητικά του ΙΚΑ. 

• Υπολογισµός της ποσοστιαίας σχέσης των εργοδοτικών εισφορών (Ασφαλιστικών 

ταµείων ) προς το σύνολο των µεικτών αποδοχών και σύγκριση του ποσοστού αυτού µε 

το αντίστοιχο ποσοστό της προηγούµενης περιόδου. 

• Υπολογισµός της ποσοστιαίας σχέσης της υποχρέωσης ΙΚΑ της χρήσης προς το σύνολο 

των ετησίων µεικτών αποδοχών και σύγκριση του ποσοστού αυτού µε το αντίστοιχο 

ποσοστό της προηγούµενης χρήσης. 

• Υπολογισµός της ποσοστιαίας σχέσης της υποχρέωσης λοιπών Ασφαλιστικών ταµείων 

της χρήσης προς το σύνολο των ετησίων µεικτών αποδοχών και σύγκριση του ποσοστού 

αυτού µε το αντίστοιχο ποσοστό της προηγούµενης χρήσης. 

• Σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα µε βάση τις µηνιαίες µισθοδοτικές καταστάσεις 

(ποσά αποδοχών και ΦΜΥ) και συµφωνία µε: 

α. τους λογαριασµούς 60.00 και 60.01 

β. τους λογαριασµούς 54.03.00 

γ. τις φορολογικές δηλώσεις (µηνιαίες ή τριµηνιαίες και συγκεντρωτική), ελέγχοντας 

συγχρόνως και την έγκαιρη υποβολή τους. 

•  Διαίρεση του συνόλου των ετησίων µεικτών αποδοχών µε το σύνολο των εργαζοµένων 

στην επιχείρηση και σύγκριση του µέσου αυτού όρου (= των κατά µισθωτό ετήσιων 

αποδοχών) µε τον αντίστοιχο µέσο όρο της προηγούµενης χρήσης. 
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• Έλεγχος των ασφαλίστρων προσωπικού µε βάση τα ασφαλιστήρια συµβόλαια (εάν το 

ποσό είναι σηµαντικό). 

• έλεγχος Κρατήσεων  - εισφορών καθυστερούµενων προηγουµένων χρήσεων 

• Έλεγχος µε βάση τις αντίστοιχες πράξεις καταλογισµού ή τις ειδοποιήσεις του 

ασφαλιστικού οργανισµού ή τις δικαστικές αποφάσεις. 

• Εάν έχει διεξαχθεί έλεγχος από τον Ασφαλιστικό Οργανισµό µέσα στη χρήση, 

διερεύνηση για τυχόν επιβολή προστίµων - προσαυξήσεων και για τη λογιστικοποίησή 

τους. 

 

Πληρωµές 
 

Βασικοί σκοποί του εσωτερικού ελέγχου επί των πληρωµών είναι οι εξής: 

- Η πιστή εφαρµογή των οδηγιών της διοίκησης για τις ακολουθούµενες διαδικασίες 

για τη διενέργεια πληρωµών. 

-  Η ορθότερη διαχείριση των χρηµατικών διαθεσίµων.  

- Η ορθή λογιστικοποίηση των πληρωµών. 

Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου επί των πληρωµών περιλαµβάνει τις ακόλουθες διαδικασίες: 

• Διαπίστωση της διενέργειας πληρωµών µόνο από το ταµία της επιχείρησης. 

• Έκδοση των ενταλµάτων πληρωµής από πρόσωπο διαφορετικό του ταµία. 

• Έγκριση των ενταλµάτων πληρωµών και των συννηµένων δικαιολογητικών από αρµόδιο 

όργανο της επιχείρησης 

• Διαπίστωση της εφαρµογής επί των πληρωµών των διαδικασιών του εσωτερικού 

κανονισµού λειτουργίας.(τρόπος έγκρισης, καταχώρησης, εντεταλµένα πρόσωπα κ.λ.π.). 

• Η διαβίβαση των ενταλµάτων πληρωµής στον ταµία πρέπει να γίνεται υπηρεσιακώς και 

όχι από τρίτα πρόσωπα. 

• Ακύρωση των δικαιολογητικών δαπανών από τον εσωτερικό ελεγκτή ή από αρµόδιο 

πρόσωπο κι όχι από τον ταµία. 

• Διαπίστωση της διενέργειας πληρωµών κυρίως µε τη χρήση επιταγών κι όχι χρηµατικών 

διαθεσίµων. 

• Έλεγχος εάν όλες ανεξαιρέτως οι πληρωµές γίνονται µε προαριθµηµένα εντάλµατα 

πληρωµής αφού προηγουµένως αυτά έχουν θεωρηθεί από αρµόδιο όργανο της εταιρείας. 
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• Παρακολούθηση της ορθής λογιστικοποίησης των διενεργηθεισών πληρωµών από 

πρόσωπο διάφορο του ταµία. 

 

Αποθέµατα 

 
Βασικοί σκοποί του εσωτερικού ελέγχου επί των αποθεµάτων είναι οι εξής: 

− Η πιστή εφαρµογή των κανόνων της διοίκησης για την ορθή διαχείριση των αποθεµάτων.  

− Η διαφύλαξη και προστασία τους.  

− Η µεγαλύτερη απόδοση των κεφαλαίων που έχουν δεσµευτεί για την απόκτηση 

αποθεµάτων. 

− Η ορθή λογιστική παρακολούθηση των αποθεµάτων. 

− Η ορθή αποτίµηση των αποθεµάτων κατά το τέλος της χρήσης ή κατά την εξαγωγή 

βραχυχρόνιων αποτελεσµάτων. 

Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου των αποθεµάτων περιλαµβάνει τις ακόλουθες διαδικασίες: 

• Διαπίστωση της εφαρµογής του κανονισµού εσωτερικής λειτουργίας σ’ ότι αφορά τα 

αποθέµατα ( παραγγελίες, αγορές, παραλαβές, αποθήκευση, ανάλωση, καταστροφές, 

λογιστικοποίηση) 

• Έλεγχος της έκδοσης των δικαιολογητικών διακίνησης των αποθεµάτων σύµφωνα µε την 

ισχύουσα νοµοθεσία και την διαπίστωση της ύπαρξης των απαραίτητων υπογραφών πάνω 

σ’ αυτά.  

• έλεγχος της έγκαιρης προώθησής τους στο λογιστήριο της εταιρείας καθώς και της ορθής 

και έγκαιρης λογιστικοποίησής τους. 

• Διαπίστωση διενέργειας φυσικής απογραφής από την επιχείρηση ανά τακτά χρονικά 

διαστήµατα και εν πάση περιπτώσει κάθε τρίµηνο. Οι καταµετρήσεις αυτές µπορεί να 

γίνονται είτε στο τέλος του τριµήνου µε  διενέργεια φυσικής απογραφής όπως ορίζεται 

στον κανονισµό εσωτερικής λειτουργίας της επιχείρησης είτε ενδιάµεσα µε την συµφωνία 

των υπολοίπων του βιβλίου αποθήκης µε τα αντίστοιχα υπόλοιπα της γενικής και 

αναλυτικής λογιστικής και διερεύνηση των πιθανών διαφορών. Η συµφωνία αυτή µπορεί 

να γίνει είτε απευθείας από τα ισοζύγια αποθήκης και αναλυτικών καθολικών είτε µε 

κατάρτιση συγκριτικής κατάστασης που θα περιλαµβάνει τα υπόλοιπα των ειδών από τα 
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παραπάνω ισοζύγια. Εάν παραστεί ανάγκη πρέπει να διενεργηθεί και φυσική απογραφή 

για την επαλήθευση και καταγραφή των αποθεµάτων. 

• Έλεγχος των καταστάσεων απογραφής εάν φέρουν τις απαραίτητες υπογραφές και 

συµφωνία τους µε τα υπόλοιπα αποθήκης. 

• Διαπίστωση της τυχόν ύπαρξης σηµαντικών διαφορών απογραφής  έγκρισης από τη 

Διεύθυνση της επιχείρησης στις περιπτώσεις καταχώρησης και του ορθού λογιστικού 

χειρισµού τους τόσο στη γενική λογιστική (χρέωση του λογ. 81… σε πίστωση του 

πίστωση της οµάδας 2 ) όσο και στην αναλυτική λογιστική πίστωση του 97 ‘’διαφορές 

ενσωµατώσεως και καταλογισµού). 

• Διαπίστωση εάν υπάρχουν είδη για τα οποία έχει ορισθεί  από τη διοίκηση απόθεµα 

ασφαλείας και εάν τηρείται αυτό το απόθεµα. 

• Διαπίστωση της ασφάλισης των αποθεµάτων από εξαιρετικούς κινδύνους (πυρκαγιά 

πληµµύρες κλοπές κλπ.)  

• Επαλήθευση των αθροίσεων ορισµένων µερίδων αποθήκης για τις "ποσότητες" 

(εισαγωγές - εξαγωγές - υπόλοιπα). 

• Επαλήθευση των αθροίσεων ορισµένων µερίδων αποθήκης µόνο για τις "αξίες" των 

αγοραζοµένων αποθεµάτων (πρώτες κλπ. ύλες, εµπορεύµατα κλπ.). 

• Σύγκριση κατά το τέλος της χρήσης των υπολοίπων (ποσότητες) του Βιβλίου απογραφών 

µε τις αντίστοιχες µερίδες αποθήκης.   

• επισκόπηση της κίνησης (εισαγωγές - εξαγωγές) ορισµένων µερίδων αποθήκης για να 

διαπιστωθεί ότι δεν έχουν καταχωρηθεί ασυνήθιστες εγγραφές.  Σε περίπτωση 

διαπίστωσης τέτοιων εγγραφών, έλεγχος των εγγραφών αυτών µε τα σχετικά στοιχεία - 

δικαιολογητικά.  Συνηθισµένες εγγραφές είναι: οι αγορές, οι αναλώσεις, η εισαγωγή από 

παραγωγή, οι διακινήσεις από τον ένα αποθηκευτικό χώρο στον άλλο, η παραγωγή οι 

πωλήσεις, οι επιστροφές αγορών - πωλήσεων. 

• Έρευνα για πιθανή ύπαρξη ακινήτων ή απαξιωµένων αποθεµάτων. Για το λόγο αυτό 

πρέπει να εξετάζεται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα η ηµεροµηνία εισαγωγής στην 

αποθήκη και κυρίως η ηµεροµηνία λήξεως των αποθεµάτων.  

• Έλεγχος αποτίµησης στην χαµηλότερη τιµή ανάµεσα στην τιµή κτήσης ή κόστους 

παραγωγής και στην αντίστοιχη τρέχουσα τιµή (κατά είδος). Παράλληλα πρέπει να 

ελέγχεται και η µέθοδος αποτίµησης της τιµής κτήσης ώστε να γίνεται µε ορθό τρόπο 



 37 

(σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία) και κυρίως να µη διαφέρει από αυτή που πάγια 

ακολουθεί η επιχείρηση. 

• Επαλήθευση των αποθεµάτων που βρίσκονται στα χέρια τρίτων: 

- Στους αντιπροσώπους µε βάση τις εκκαθαρίσεις του τελευταίου µήνα της χρήσης. 

- Στους λοιπούς τρίτους µε βάση τις αντίστοιχες επιστολές των τρίτων. 

• Έλεγχος καταχώρησης της αξίας των τελευταίων, για τη χρήση, δικαιολογητικών 

εισαγωγών στις µερίδες Αποθηκών της κλειοµένης χρήσης.  Ο έλεγχος αυτός πρέπει να 

καλύπτει όλα τα δικαιολογητικά εισαγωγής στις Αποθήκες (αγορές, επιστροφές αγορών 

κλπ.). 

• Διαπίστωση σύνταξης  πρωτοκόλλου για τις καταστροφές  αποθεµάτων και γενικώς εάν 

ακολουθούνται οι νόµιµες διαδικασίες οι σύµφωνες µε τον εσωτερικό κανονισµό 

(ενηµέρωση ΔΥΟ, διεύθυνσης υγιεινής κλπ.). 

 

Πωλήσεις– πελάτες 
 

Με τις διαδικασίες του εσωτερικού ελέγχου των πωλήσεων πρέπει να εξασφαλίζονται οι 

εξής σκοποί: 

- Η πιστή εφαρµογή των οδηγιών της διοικήσεως για τις ακολουθούµενες διαδικασίες 

επί των πωλήσεων. 

- η επίτευξη του καλύτερου αποτελέσµατος από τις διενεργούµενες πωλήσεις. 

- Η επαλήθευση της ορθής εκδόσεως των τιµολογίων πωλήσεως. 

- Η ορθή λογιστικοποίηση των πωλήσεων. 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος επί των πωλήσεων και των πελατών περιλαµβάνει τις ακόλουθες 

διαδικασίες: 

• Διαπίστωση τήρησης του Εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας για τις ακολουθούµενες 

διαδικασίες επί των πωλήσεων και των πελατών.  

• Διαπίστωση δυνατότητας πρόσβασης στο σύστηµα τιµολόγησης µόνο από 

εξουσιοδοτηµένα άτοµα τα οποία δεν ασχολούνται µε πωλήσεις και δεν παρακολουθούν 

τους λογαριασµούς των πελατών. 
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• Έλεγχος ολοκλήρωσης της πώλησης (= παραλαβή από τον πελάτη, έγκαιρη τιµολόγηση 

και χρέωση του πελάτη, ενηµέρωση της Αποθήκης). 

• Εξαγωγή από τις αποθήκες βάση τιµολογίων πωλήσεως και δελτίων αποστολής. 

• Έκδοση παραστατικού εξαγωγής από την αποθήκη (δελτίο αποστολής ή τιµολόγιο 

δελτίο αποστολής) υπογεγραµµένου από τον αρµόδιο αποθηκάριο.  

• Διαπίστωση ύπαρξης ειδικού εντύπου SAL EN 006 για έκδοση πιστωτικού τιµολογίου 

υπογεγραµµένο από αρµόδιο όργανο της εταιρείας (πωλητές).  

• Επαλήθευση των τιµών των επιστροφών µε τις τιµές που πουλήθηκαν τα ίδια αγαθά.  

• Διαπίστωση είσπραξης των απαιτήσεων σύµφωνα µε τους όρους της τιµολογιακής 

πολιτικής της εταιρείας και ειδικότερα σύµφωνα µε τους πιστωτικούς όρους της 

προσφοράς που έχει υποβληθεί στον πελάτη. 

• Έλεγχος της έγκαιρης λογιστικοποίησης των εισπράξεων από τους πελάτες  (µετρητών, 

αξιόγραφων, καταθέσεων σε τραπεζικούς λογαριασµούς) 

• Διαπίστωση τιµολόγησης όλων των παραδοθέντων προϊόντων – εµπορευµάτων και η 

τυχόν ύπαρξη εκκρεµών δελτίων αποστολής(=τέλος χρήσης). 

• Διερεύνηση της παλαιότητας των υπολοίπων µε βάση συγκριτική κατάσταση 

ενηλικίωσης υπολοίπων στην οποία  συγκρίνονται κι ελέγχονται: 

Α. οι ηµέρες πίστωσης βάση της προσφοράς  

Β. η ηλικία των υπολοίπων όπως έχουν τη συγκεκριµένη στιγµή προκειµένου να γίνει 

έλεγχος του χρόνου πληρωµής του πελάτη όπως προκύπτει από το ‘’συµφωνητικό 

πώλησης’’ και την κατάσταση ‘’ ηλικίας υπολοίπων’’. 

• Διερεύνηση του τρόπου και του λόγου τακτοποίησης χρεωστικών ή πιστωτικών 

υπολοίπων πελατών που  παραµένουν ακίνητα για αρκετό χρονικό διάστηµα. 

• Διαπίστωση ύπαρξης έγκρισης του αρµοδίου οργάνου της εταιρείας για τις διαγραφές 

των απαιτήσεων. 

• Συµφωνία τακτική για κάθε παραγγελία των τιµών και ποσοτήτων της προσφοράς – 

κοστολογίου που υποβλήθηκε στον πελάτη, του δελτίου παραγγελίας, και του 

τιµολογίου. 

•  Η συσχέτιση των Δελτίων αποστολής και των τιµολογίων στις περιπτώσεις εκείνες που 

δεν γίνεται άµεση τιµολόγηση. 
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• Έλεγχος της ορθής καταχώρησης – λογιστικοποίησης των τιµολογίων (χρέωση του 

πελάτη σε πίστωση των πωλήσεων και του Φ.Π.Α. στη γενική λογιστική, ενηµέρωση του 

βιβλίου αποθήκης, και της γενικής λογιστικής λογ. 90.07 σε 96). 

• Η συµφωνία µε επιστολές των πελατών, οι οποίες στέλνονται απευθείας στον 

Οικονοµικό Διευθυντή ή τον προϊστάµενο του λογιστηρίου.  Σε περίπτωση ασυµφωνιών 

θα πρέπει να ενηµερώνεται η Διεύθυνση της επιχείρησης. 

• Έλεγχος της ύπαρξης συµφωνητικών ή συµβάσεων µε τους αντιπροσώπους και 

συσχέτιση του τιµολογίου του µε το σύνολο αντιστοίχων πωλήσεων. 

• Έλεγχος καταχώρησης των τελευταίων, για τη χρήση, δικαιολογητικών εξαγωγών στις 

µερίδες Αποθήκης της κλειόµενης χρήσης και των πρώτων στις µερίδες Αποθήκης της 

επόµενης χρήσης.  Ο έλεγχος αυτός πρέπει να καλύπτει όλα τα δικαιολογητικά εξαγωγής 

στις Αποθήκες (πωλήσεις, ιδιοκαταναλώσεις, καταστροφές, αποστολές σε τρίτους, 

επιστροφές αγορών κλπ).  

• Για κάθε παραγγελία ύπαρξη αντίστοιχου φακέλου, µέσα στον οποίο τοποθετούνται όλα 

τα σχετικά έγγραφα ή παραστατικά που αφορούν την παραγγελία αυτή. 

• Διαπίστωση κατά την προσέγγιση νέου πελάτη την εφαρµογή των διαδικασιών του 

εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας όσον αφορά την εξασφάλιση εγγυήσεων και την 

διερεύνηση της αξιοπιστίας του. Κατά τη διαδικασία αυτή πρέπει να ελέγχεται το 

ποσοστό επί του τιµολογίου που ασφαλίζει ο Ο.Α.Ε.Π. και στην περίπτωση που 

ασφάλιση δεν υπάρχει ή αυτή είναι πολύ µικρή σε σχέση µε τον όγκο των πωλήσεων 

τότε να γίνεται διαπίστωση της ύπαρξης απόφασης σύµφωνα µε τον κανονισµό. 

• έλεγχος των δαπανών των ταξιδιών και διερεύνηση τυχόν µεγάλων αποκλίσεων από 

ταξίδι σε ταξίδι. Ιδιαιτέρως πρέπει να ελέγχεται η σχέση δαπάνης και εσόδου ανά 

περιοχή στην οποία πραγµατοποιείται κάθε ταξίδι λαµβανοµένων υπόψη και των 

προοπτικών που ανοίγονται. 

• Διαπίστωση υπογραφής της τελικής προσφοράς από τον διευθυντή πωλήσεων και του 

επισυναπτόµενου κοστολογίου από τον διευθυντή παραγωγής. 

• Έλεγχος της ύπαρξης αίτησης αγοράς για κάθε δαπάνη όπου αυτό προβλέπεται. 

 

Απαιτήσεις 
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Βασικοί σκοποί που επιδιώκονται από τον εσωτερικό έλεγχο των απαιτήσεων είναι: 

- Η πιστή εφαρµογή των κανόνων της διοικήσεως. 

- Η διασφάλιση των απαιτήσεων και ορθή διαχείρισή τους. 

- Η ορθή λογιστικοποίησή τους. 

Ο εσωτερικός έλεγχος των απαιτήσεων πρέπει να περιλαµβάνει τις ακόλουθες διαδικασίες: 

• Τακτική συµφωνία των λογαριασµών απαιτήσεων όπως αυτοί εµφανίζονται στα 

τηρούµενα βιβλία της εταιρείας µε τα αντίστοιχα υπόλοιπα των πελατών –χρεωστών, 

προµηθευτών – πιστωτών  (προκαταβολές) τα οποία βεβαιώνονται από επιβεβαιωτικές 

επιστολές. 

• Συµφωνία  γίνεται από άτοµο διάφορο αυτού που κάνει τις καταχωρήσεις των 

συναλλαγών ή που εµπλέκεται στις πωλήσεις ή αγορές ανάλογα. Η αποστολή των 

επιστολών πρέπει να γίνεται από άτοµο διάφορο αυτού που κάνει τις καταχωρήσεις. 

• Διαπίστωση της ασφαλούς φύλαξης των επιταγών – γραµµατίων εισπρακτέων 

(χρηµατοκιβώτιο, θυρίδα τραπέζης κλπ.) 

• Έλεγχος της αποτίµησης των απαιτήσεων σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τον 

ορθό λογιστικό χειρισµό των συναλλαγµατικών διαφορών. 

• Διερεύνηση τυχόν ακίνητων υπολοίπων. 

• Έλεγχος έγκρισης από αρµόδιο όργανο της εταιρείας της χορήγησης δανείων και 

έκτακτων προκαταβολών προς το προσωπικό. 

• Διαπίστωση της κανονικής εξυπηρέτησης των δανείων και των προκαταβολών καθώς και 

το ορθό λογιστικό χειρισµό τους. 

• Διαπίστωση ύπαρξης έγκρισης των χορηγηθέντων πιστώσεων και των καταλογισθέντων 

τόκων στην περίπτωση καθυστερηµένης εξόφλησης λογαριασµών. 

• Διαπίστωση της λήψης των αναγκαίων µέτρων για τη διερεύνηση δυσµενών στοιχείων 

πελατών και εξασφάλισης των απαιτήσεων της εταιρείας. (Ο.Α.Ε.Π., απόφαση διοίκησης 

της εταιρείας µε βάση στοιχεία τρίτων κλπ.). 

• Διερεύνηση επιταγών και γραµµατίων εισπρακτέων για την ύπαρξη τυχόν 

ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων. 

• Διερεύνηση των λογαριασµών απαιτήσεων για την ύπαρξη τυχόν ακίνητων χρεωστικών 

υπολοίπων, επισφαλειών ή ανεπίδεκτων εισπράξεως. 

• Συσχέτιση λογαριασµών απαιτήσεων µε πωλήσεις, Φ.Π.Α. κλπ. 
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• Επαλήθευση των επιταγών και γραµµατίων εισπρακτέων µε φυσική καταµέτρηση ή 

επιστολές τραπεζών ή τρίτων κλπ. 

 

Προσωπικό – µισθοδοσία 
 

Με τον εσωτερικό έλεγχο που επιβάλλεται να υπάρχει στο τµήµα µισθοδοσίας πρέπει να 

διασφαλίζεται η οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του. 

Οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου πρέπει να περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:  

• Διαπίστωση τήρησης του Εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας για  τις προσλήψεις και 

απολύσεις του προσωπικού. 

• Διαπίστωση ύπαρξης ατοµικού φακέλου για κάθε εργαζόµενο της  ασφαλούς φύλαξης 

του καθώς και της άµεση ενηµέρωσή του. 

• Επαλήθευση των ονοµάτων και του συνολικού αριθµού του προσωπικού που 

περιλαµβάνεται στις µισθοδοτικές καταστάσεις µε τις καταστάσεις που υποβάλλονται 

στην επιθεώρηση εργασίας. 

• Έλεγχος παρεχόµενων αποδοχών σύµφωνα µε τις συλλογικές ή ατοµικές συµβάσεις και 

τα επιδόµατα που δικαιούνται οι εργαζόµενοι. Σε περίπτωση  πληρωµής µεγαλυτέρων 

αποδοχών διαπίστωση έγκρισης τους από τα αρµόδια όργανα της εταιρείας. 

• Διαπίστωση της ύπαρξης των νοµιµοποιητικών εγγράφων (δικαιολογητικών) για τη 

χορήγηση στους εργαζόµενους τυχόν επιδοµάτων και εάν αυτό είναι το προβλεπόµενο 

από την εργατική νοµοθεσία. 

• Έλεγχος του χρόνου παρουσίας καθηµερινά για δείγµα προσωπικού. 

• Διαπίστωση έγκρισης των αυξήσεων και των εκτάκτων αµοιβών  από αρµόδιο όργανο 

της εταιρείας. 

• Διερεύνηση του τρόπου παρακολούθησης του κανονικού και του υπερωριακού χρόνου 

απασχόλησης. 

• Έλεγχος λογισµού των σωστών ασφαλιστικών εισφορών και του παρακρατούµενου 

φόρου. 

•  Διαπίστωση τακτοποίησης χρεωστικών – πιστωτικών υπολοίπων στις περιπτώσεις 

απόλυσης ή αποχώρησης µισθωτών. 
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• Διαπίστωση έγκρισης των µισθοδοτικών καταστάσεων από το αρµόδιο όργανο της 

εταιρείας. 

• Έλεγχος ορθού υπολογισµού (αποδοχές – κρατήσεις – υπόλοιπο πληρωτέο – εργοδοτικές 

εισφορές) ορισµένων µισθωτών. 

• Διαπίστωση έγκρισης του χρόνου υπερωριακής απασχόλησης από τον αρµόδιο της 

εταιρείας και από την αρµόδια εποπτεύουσα αρχή. 

• Έλεγχος σωστού υπολογισµού των δώρων Πάσχα – Χριστουγέννων και του επιδόµατος 

αδείας ορισµένων µισθωτών. 

• Υπολογισµός των ηµερών αδείας ορισµένων µισθωτών και διαπίστωση ενηµέρωσης του 

Βιβλίου αδειών. 

• Διαπίστωση κοινοποίησης προς τις αρµόδιες δηµόσιες υπηρεσίες των εγγράφων που 

αφορούν τις προσλήψεις και τις απολύσεις.  

• Συµφωνία της µισθοδοτικής κατάστασης µε τους λογαριασµούς της γενικής και 

αναλυτικής λογιστικής. 

• Κατάρτιση συγκεντρωτικού πίνακα µισθοδοσίας κατά το τέλος της χρήσης βάση των 

µισθοδοτικών καταστάσεων και συµφωνία του συνολικού ποσού των αποδοχών του 

προσωπικού µε το αντίστοιχο ποσό του λογαριασµού αµοιβές προσωπικού (λογ. 60). Η 

συµφωνία αυτή µπορεί να γίνει µεταξύ µισθοδοτικών καταστάσεων και οριστικής 

δήλωσης του Φ.Μ.Υ.    

• Διερεύνηση τυχόν σηµαντικών διακυµάνσεων σαν σύνολο στις αποδοχές ή κρατήσεις του 

προσωπικού από µήνα σε µήνα και αιτιολόγησή τους. 

• Επαλήθευση του προϋπολογισµού µε το σύνολο των καταβληµένων αµοιβές 

προσωπικού. 

• Ύπαρξη και διερεύνηση αζήτητων µισθών. 

 

Εισπράξεις 
 

Βασικοί σκοποί του εσωτερικού ελέγχου επί των εισπράξεων είναι: 

• η πιστή εφαρµογή των κανόνων της διοικήσεων για τον τρόπο διενέργειας των 

εισπράξεων (εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας) 

• η εξασφάλιση και προστασία των εισπράξεων 



 43 

• η έγκαιρη και ορθή είσπραξη των απαιτήσεων  

• η έγκαιρη και ορθή λογιστικοποίησή τους. 

 

Για τον έλεγχο των εισπράξεων απαιτείται η τήρηση των κάτωθι ελεγκτικών διαδικασιών. 

• Διαπίστωση διενέργειας εισπράξεων µόνο από τον ταµία της επιχείρησης. 

• Όλες οι εισπράξεις διενεργούνται βάση προ-αριθµηµένων γραµµατίων εισπράξεων  

εγκεκριµένων και υπογεγραµµένων από αρµόδιο όργανο της επιχείρησης. 

• Η έκδοση των γραµµατίων εισπράξεων γίνεται από πρόσωπο διάφορο του ταµία. 

• Η διαβίβαση των γραµµατίων εισπράξεως στον ταµία γίνεται υπηρεσιακώς και όχι 

µέσω τρίτων. 

• Διαπίστωση της εµπρόθεσµης ενηµέρωσης των βιβλίων µε τις διενεργηθείσες 

εισπράξεις. 

• Επισκόπηση του ηµερολογίου ταµείου κατά τακτά χρονικά διαστήµατα κι έλεγχος 

δικαιολογητικών για επιλεγέν δείγµα. 

 

Διαθέσιµα – αξιόγραφα 

 
• Έλεγχος επί των ταµιακών παραστατικών (εισπράξεις – πληρωµές µε µετρητά – 

συναλλαγµατικές – επιταγές) εάν φέρουν τις απαραίτητες υπογραφές, έχουν τις 

απαραίτητες εγκρίσεις, κι έχουν λογιστικοποιηθεί έγκαιρα και σωστά. 

• Διενέργεια περιοδικών καταµετρήσεων των µετρητών και των αξιόγραφων 

(συναλλαγµατικών και επιταγών). 

• Διαπίστωση ανοίγµατος λογαριασµών καταθέσεων µετά από την έγκριση του αρµοδίου 

οργάνου της εταιρείας και µόνο από εξουσιοδοτηµένο µε απόφαση της διοίκησης άτοµο. 

• Διαπίστωση διενεργείας αναλήψεων κατόπιν απόφασης κι εντολής του αρµοδίου οργάνου 

της εταιρείας. 

• Διαπίστωση διενέργειας , από το αρµόδιο τµήµα (λογιστήριο), τακτικών συµφωνιών των 

λογαριασµών καταθέσεων µε βάση τα αντίγραφα λογαριασµών των τραπεζών κα 

δειγµατοληπτικός έλεγχος των λογιστικών βιβλίων (χρεώσεις – πιστώσεις) µε βάση τα 

ανωτέρω αντίγραφα. 
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• Επαλήθευση κάθε µήνα των υπολοίπων των λογαριασµών µε επιβεβαιωτικές  επιστολές 

των τραπεζών. 

• Επαλήθευση των αξιόγραφων που βρίσκονται σε τράπεζες ή λοιπούς  τρίτους 

(δικηγόρους κλπ.) µε επιβεβαιωτικές επιστολές και συµφωνία µε τους λογαριασµούς της 

γενικής λογιστικής ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. 

• Περιοδική αξιολόγηση του χαρτοφυλακίου των αξιόγραφων ως  προς την εισπραξιµότητα 

των απαιτήσεων. 

• Εξακρίβωση έγκρισης του αρµοδίου οργάνου της εταιρείας στις  περιπτώσεις 

αντικατάστασης αξιόγραφων. 

• Διαπίστωση ασφαλούς φύλαξης και παρακολούθησης των εντύπων που 

χρησιµοποιούνται για την διακίνηση των διαθεσίµων και  των αξιόγραφων (αποδείξεις 

είσπραξης, αποδείξεις πληρωµής, επιταγές κλπ). 

• Διαπίστωση ασφαλούς φύλαξης των διαθεσίµων και των αξιόγραφων είτε στο 

χρηµατοκιβώτιο της εταιρείας είτε σε θυρίδα. 

• Διαπίστωση επαρκούς ασφαλιστικής κάλυψης των διαθεσίµων και των αξιόγραφων. 

 

Λοιπές απαιτήσεις – υποχρεώσεις 

 
• Διαπίστωση χορήγησης  - κανονικής εξυπηρέτησης των δανείων ή προκαταβολών προς 

το προσωπικό σύµφωνα µε τις εντολές της διοίκησης της εταιρείας. 

• Διερεύνηση της φύσης των απαιτήσεων – υποχρεώσεων µεγάλου ύψους και επαλήθευση 

των υπολοίπων µε επιβεβαιωτικές επιστολές ή µε άλλο τρόπο. 

• Διερεύνηση ύπαρξης οφειλοµένων πέραν της πενταετίας µερισµάτων κα απόδοσης τους 

στο Δηµόσιο. 

 

Ίδια κεφάλαια 
 

• Διαπίστωση έγκαιρης ενηµέρωσης του µετοχολογίου. 

• Έλεγχος του τρόπου πληρωµής των µερισµάτων (κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό ή 

έκδοση επιταγής και αποστολή στο δικαιούχο). 



 45 

• Διαπίστωση ύπαρξης αναλυτικού πίνακα δικαιούχων σε περίπτωση ανεξόφλητων 

µερισµάτων και διερεύνηση των λόγων για τους οποίους παραµένουν απλήρωτα. 

• Διαπίστωση τήρησης των διαδικασιών που προβλέπονται από  την νοµοθεσία των 

ανωνύµων εταιρειών στις περιπτώσεις αυξήσεων – µειώσεων του µετοχικού κεφαλαίου. 

• Διαπίστωση τήρησης της φορολογικής νοµοθεσίας στις περιπτώσεις κεφαλαιοποίησης  

αποθεµατικών. 

 

Προβλέψεις 
 

• Διαπίστωση σχηµατισµού των απαραίτητων προβλέψεων (αποζηµίωσης προσωπικού, 

επισφαλών απαιτήσεων, πιστωτικών συναλλαγµατικών  διαφορών, εκτάκτων κινδύνων 

κλπ). 

• Έλεγχος σχηµατισµού των προβλέψεων σύµφωνα µε τις διατάξεις της νοµοθεσία των 

ανωνύµων εταιρειών και της φορολογικής νοµοθεσίας. 

• Διαπίστωση λογιστικού χειρισµού των προβλέψεων σύµφωνα µε το Ελληνικό γενικό 

λογιστικό σχέδιο. 

•  

 Υποχρεώσεις προς Τράπεζες 
 

• Διαπίστωση σύναψης σύµβασης µε τις τράπεζες από το αρµόδιο όργανο της εταιρείας. 

• Διαπίστωση ελέγχου, από το αρµόδιο τµήµα, των χρεουµένων από τις τράπεζες τόκων. 

• Διαπίστωση λογιστικοποίησης όλων των δεδουλευµένων τόκων. 

• Διαπίστωση αναλήψεων από τους δανειακούς λογαριασµούς κατόπιν εντολής από τα 

εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα της εταιρίας. 

• Διαπίστωση διενέργειας, από το αρµόδιο τµήµα, τακτικών συµφωνιών των υπολοίπων µε 

τα αντίστοιχα αντίγραφα λογαριασµών των τραπεζών. 

• Επαλήθευση των υπολοίπων των λογαριασµών µε επιβεβαιωτικές επιστολές  των 

τραπεζών. 

• Διερεύνηση για τυχόν ύπαρξη ληξιπροθέσµων υποχρεώσεων. 

 

       Χρηµατικά διαθέσιµα- χρεόγραφα  
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• Διαπίστωση Εάν λαµβάνεται υπόψη το εγχειρίδιο διαδικασιών του εσωτερικού 

κανονισµού λειτουργίας. 

• Διαφύλαξη και ασφαλής παρακολούθηση των εντύπων που χρησιµοποιούνται για τη 

διακίνηση των διαθεσίµων (αποδείξεις είσπραξης, αποδείξεις πληρωµής, επιταγές).  

Κυρίως πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο παρακολούθησης των 

αποδείξεων είσπραξης ( µετρητά, γραµµάτια, επιταγές) όταν οι εισπράξεις διενεργούνται 

από εισπράκτορες, αντιπροσώπους και γενικά από άτοµα που κάνουν εισπράξεις εκτός 

επιχείρησης. 

• Διενέργεια περιοδικών κι αιφνιδιαστικών καταµετρήσεων των: 

- Μετρητών του ταµείου.  

- Των επιταγών εισπρακτέων.  

- Χρεογράφων. 

- Επιταγών τρίτων σε εγγύηση. 

- Αποδείξεις πληρωµών. 

- Χαρτόσηµα. 

- Γραµµάτια. 

- Λοιπές αξίες. 

- Σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου. 

• Συµφωνία των ανωτέρω αποτελεσµάτων των καταµετρήσεων µε τα λογιατικά υπόλοιπα. 

• Έλεγχος των ταµειακών παραστατικών οποίος να καλύπτει τα παραστατικά µιας 

ολόκληρης ηµέρας κατά προτίµηση της ηµέρας της καταµέτρησης των  διαθεσίµων. 

• Έλεγχος των επιταγών ή γραµµατίων εισπρακτέων  που αφορά την ορθή σύνταξή τους  

• Διενέργεια κατά τακτά χρονικά διαστήµατα συµφωνιών των λογαριασµών καταθέσεων 

µε τα αντίγραφα των λογαριασµών που στέλνονται από τις τράπεζες.  Οι συµφωνίες 

αυτές δεν πρέπει να γίνονται από τα άτοµα που διαχειρίζονται τα διαθέσιµα. 

• Καταµέτρηση µπλοκ µε αχρησιµοποίητες επιταγές.  

• Πληρωµές όσο το δυνατόν περισσότερο µε επιταγές εκδιδόµενες στο όνοµα του 

δικαιούχου και όχι σε διαταγή "ηµών των ιδίων".  Οι επιταγές πρέπει να υπογράφονται 

από πρόσωπα που δεν ασχολούνται µε λογιστικές καταχωρήσεις. 
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• Διαπίστωση παραλαβής των αγαθών ή πραγµατοποίησης της υπηρεσίας πριν από την 

πληρωµή. 

• Έλεγχος των valeur των εγγραφών που χρησιµοποιούνται από τις τράπεζες, κυρίως όταν 

ο λογαριασµός είναι έντοκος. 

• Παραλαβή του ταχυδροµείου από πρόσωπο που δεν έχει σχέση µε τα άτοµα που κάνουν 

λογιστικές εγγραφές. 

• Έλεγχος της κίνησης των λογαριασµών µε βάση τα αντίστοιχα αντίγραφα των 

τραπεζικών λογαριασµών (statements).  Κατά τον έλεγχο αυτό πρέπει να 

αλληλοεπαληθεύονται όλα τα κονδύλια των λογαριασµών της επιχείρησης και όλα τα 

κονδύλια των αντιγράφων των τραπεζικών λογαριασµών. 

• Διενέργεια καταµετρήσεων των µετρητών του ταµείου από εµάς  

• Συµφωνία των υπολοίπων των λογαριασµών καταθέσεων τέλους χρήσης: 

Με βάση τα αντίγραφα των τραπεζικών λογαριασµών.  Κατά τον έλεγχο αυτό πρέπει να 

ελέγχεται η τακτοποίηση, µέσα στην επόµενη χρήση, όλων των ετεροχρονισµένων 

κονδυλίων.  Αν µέχρι το τέλος ελέγχου υπάρχουν κονδύλια που δεν έχουν ακόµη 

τακτοποιηθεί, θα πρέπει να σηµειώνονται για να ελεγχθούν κατά την επόµενη χρήση. 

Με βάση τις επιστολές που στέλνονται απευθείας σε εµάς από τις τράπεζες. 

• Εάν οι λογαριασµοί είναι έντοκοι, συγκέντρωση των τόκων της χρήσης και του 

παρακρατηθέντος φόρου, µε βάση τα αντίγραφα των τραπεζικών λογαριασµών (εφόσον 

τα σχετικά ποσά είναι αξιόλογα). 

• Συµφωνία της χρέωσης των λ/σµών ‘’επιταγές εισπρακτέες’’  (3390) ή  “Γραµµάτια στο 

χαρτοφυλάκιο” (3100) µε βάση τα αθροίσµατα του Ηµερολογίου επιταγών ή Γραµµατίων 

αντίστοιχα. 

• Δειγµατοληπτικός έλεγχος εκχωρήσεων για µια προεπιλεγµένη περίοδο τρίµηνο, 

εξάµηνο, δωδεκάµηνο µε βάση τα πινάκια εκχώρησης 

• Εισπράξεις επιταγών και γραµµατίων στο χαρτοφυλάκιο  (λογ.3390 και 3100) µε 

αντίστοιχη χρέωση του λογαριασµού "Ταµείο". 

• Εισπράξεις επιταγών και γραµµατίων που βρίσκονται σε τράπεζες για είσπραξη 

δειγµατοληπτικός έλεγχος µε βάση τα αντίγραφα (statements) των λογαριασµών 

καταθέσεων όψεως. 
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• Δειγµατοληπτικός έλεγχος µε βάση τα αντίγραφα (statements) των λογαριασµών των 

δανείων των επιταγών γραµµατίων που βρίσκονται σε τράπεζες προς εγγύηση. 

• Για τα γραµµάτια που παρακολουθούνται στους λογαριασµούς 3104 (Μεταβιβασθέντα - 

αντίθετος λογαριασµός) και Λ/σµού 3105 (Προεξοφληθέντα - αντίθετος λογαριασµός).  

Δειγµατοληπτική συµφωνία ανάµεσα στη χρέωση των λογαριασµών αυτών και στην 

πίστωση (µέρος) λ/σµού 3100 "Γραµµάτια στο χαρτοφυλάκιο". 

• Διαπίστωση λογιστικοποίησης  δεδουλευµένων εσόδων και δωρεάν κτήσης µετοχών. 

• Επαλήθευση του χαρτοφυλακίου µε βεβαίωση των χρηµατιστηριακών εταιρειών. 

• Για τα διαµαρτυρηµένα γραµµάτια συµφωνία της χρέωσης του λογαριασµού 3103 

(Γραµµάτια καθυστερηµένα) µε τα αντίστοιχα κονδύλια της πίστωσης των λογαριασµών 

3100-3101-3102. 

• Σε περίπτωση αντικατάστασης επιταγής ή συν/κής εξακρίβωση ύπαρξης έγκρισης του 

αρµόδιου οργάνου της εταιρείας. 

• έλεγχος για πιθανή ύπαρξη σηµαντικού σε αξία αριθµού άληκτων επιταγών ή 

συναλλαγµατικών που είναι αποδοχής προσώπων των οποίων ήδη υπάρχουν 

ανείσπρακτες διαµαρτυρηµένες συναλλαγµατικές ή ανείσπρακτες επιταγές σε 

καθυστέρηση. Έρευνα τους λόγους που λήφθηκαν. 

• Επαλήθευση του υπολοίπου των επιταγών και συναλλαγµατικών που βρίσκονται σε 

τράπεζες και σε δικηγόρους µε βάση τις αντίστοιχες επιστολές τους. 

• Διερεύνηση για την ύπαρξη τυχόν δεδουλευµένων τόκων µακροπρόθεσµων 

συναλλαγµατικών και του λόγους για την καταχώρησή τους ή µη στα έσοδα της χρήσης. 

• Της µεταβίβασης επιταγών ή γραµµατίων σε προµηθευτή µε βάση το αντίστοιχο 

δικαιολογητικό του προµηθευτή. 

 

Έκτακτα  αποτελέσµατα  
 

• Διαπίστωση λογιστικοποίησης όλων των εκτάκτων εξόδων – ζηµιών (φορολογικών 

προστίµων, προσαυξήσεων ασφαλιστικών ταµείων, φόρων προηγουµένων χρήσεων, 

καταπτώσεων εγγυήσεων, ποινικών ρητρών, κλοπών υπεξαιρέσεων, καταστροφής 

αποθεµάτων). 
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• Διαπίστωση ενηµέρωσης της διοίκησης της εταιρείας για την επιβάρυνση της µε τα ως 

άνω ποσά. 

 

Οικονοµικές καταστάσεις 
 

• Διαπίστωση έγκρισης του προϋπολογισµού από τη διοίκηση της εταιρείας και σχετικής 

ενηµέρωσης των στελεχών της. 

• Διερεύνηση των λόγων των αποκλίσεων µεταξύ προϋπολογισµού-απολογισµού και 

ενηµέρωση της διοίκησης της εταιρείας. 

• Διαπίστωση έγκαιρης σύνταξης των περιοδικών και ετησίων Οικονοµικών καταστάσεων 

και της έκθεσης του Διοικητικού συµβουλίου σύµφωνα µε τις διατάξεις  του νόµου περί 

ανωνύµων εταιρειών, της φορολογικής νοµοθεσία και τους Ελληνικού γενικού 

λογιστικού σχεδίου (δοµή οικονοµικών καταστάσεων, ειδικές διατάξεις για ορισµένα 

στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων, κανόνες αποτίµησης, περιεχόµενο 

προσαρτήµατος και έκθεσης διοικητικού συµβουλίου, διατάξεις υπολογισµού του φόρου 

εισοδήµατος, των αφορολογήτων αποθεµατικών, του τακτικού αποθεµατικού και των 

µερισµάτων). 

• Διαπίστωση έγκαιρης υποβολής των οικονοµικών καταστάσεων στις αρµόδιες δηµόσιες 

υπηρεσίες και έγκαιρης δηµοσίευσης στον τύπο. 
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Διεύθυνση οικονοµικών 
 

Προϊστάµενος λογιστηρίου 
 

1. Αναφέρεται στον  διευθυντή  Οικονοµικών και τον ενηµερώνει τακτικά   για τις ανάγκες 

και τα  προβλήµατα του τµήµατος και εισηγείται  λύσεις και βελτιώσεις. 

2. Ελέγχει κι εποπτεύει όλα τα τµήµατα που βρίσκονται ενταγµένα στη δικαιοδοσία του 

όπως τµήµα µισθοδοσίας, ταµείο, τιµολόγηση.  

3. Εποπτεύει και  ελέγχει την ορθή τήρηση των βιβλίων και στοιχείων της εταιρείας. Είναι 

στα µέσα στα πλαίσια των καθηκόντων του η έγκυρη και έγκαιρη ενηµέρωση των 

βιβλίων και στοιχείων της εταιρείας. 

4. Συντάσσει τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας κατά το τέλος της χρήσεως και τις 

υποβάλλει προς έγκριση αρχικά από τον οικονοµικό διευθυντή. 

5. Εξετάζει εάν τα δικαιολογητικά αγορών – εξόδων ακυρώνονται µε σφραγίδα 

‘’ΚΑΤΕΧΩΡΗΘΕΙ’’ από την οποία σαφώς πρέπει να προκύπτει η λογιστικοποίησή τους 

(κινηθέντες λογαριασµοί και ηµεροµηνία καταχώρησης) και αρχειοθετούνται κατά 

ηµεροµηνία και λογιστική εγγραφή. 

6. Έχει την ευθύνη για την  εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων, και των 

υποχρεώσεων στη διεύθυνση εµπορίου, επιθεώρηση εργασίας  και ασφαλιστικά ταµεία. 

7. Είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη των βιβλίων και στοιχείων της εταιρείας και της 

προσκόµισής τους σε κάθε έλεγχο. 

8. Διενεργεί τακτικές συµφωνίες των καταθέσεων και δανείων τουλάχιστον µία φορά το 

µήνα.  

9. Διενεργεί τακτικές συµφωνίες (υπόλοιπα) πελατών και προµηθευτών σε συνεργασία µε 

τα αρµόδια τµήµατα και εξετάζει - διερευνά τυχόν ακίνητα υπόλοιπα. Λαµβάνει λίστα µε 

τις επιστολές που έχουν αποσταλεί προς πελάτες ή προµηθευτές από το εµπορικό τµήµα ή  

το τµήµα προµηθειών αντίστοιχα και λαµβάνει τις απαντητικές επιστολές προκειµένου να 

συµφωνήσει τα υπόλοιπά τους. Οποιοδήποτε θέµα προκύψει συζητείται µε τον 

οικονοµικό διευθυντή ενώ για οποιαδήποτε διευκρίνιση έρχεται σε επαφή µε το τµήµα 

προµηθειών ή το τµήµα εµπορικό τµήµα.  
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10. Συµµετέχει στην επιτροπή απογραφών κατά τις  περιοδικές (τρίµηνες) απογραφές των 

αποθεµάτων. Έχει την ευθύνη για τη λογιστικοποίησή  και των διαφορών που προέκυψαν 

κατά την φυσική απογραφή των αποθεµάτων Α’ και βοηθητικών υλών, προϊόντων , 

εµπορευµάτων, παγίων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. 

11. Υπογράφει την αίτηση αγοράς παγίων , εξοπλισµού και γενικά κάθε δαπάνης του 

τµήµατος και την προωθεί προς το διευθυντή του. 

12. Ειδικά για την καταχώρηση τιµολογίων ανταλλακτικών εξετάζεται αν υπάρχει έγκριση 

προµήθειας του (ενυπογράφα- στο τιµ. ή στο δελτίο αποστολής) από τον προϊστάµενο 

του τµήµατος συντήρησης ή του διευθυντή εργοστασίου. 

13.  Συµµετέχει στην επιτροπή επιλογής του προσωπικού του τµήµατός του. 

14. Διενεργεί τις λογιστικές εγγραφές στα βιβλία της εταιρείας, αφού λάβει τα σχετικά  

παραστατικά που έχουν προηγουµένως ελεγχθεί από τον Οικονοµικό Διευθυντή. 

• Πριν την οριστικοποίηση των εγγραφών εκτυπώνεται πρόχειρο ηµερολόγιο 

λογιστικών εγγραφών και γίνεται έλεγχος από πρόσωπο διαφορετικό από εκείνο 

που έκανε τις πρωτογενείς καταχωρήσεις. 

• Πριν την λογιστικοποίηση της αγοράς πρέπει να  ελεγχθεί αν τηρήθηκαν πλήρως 

οι διαδικασίες αγορών. Κατά συνέπεια πρέπει να ελεγχθεί ότι υπάρχει πλήρης 

συµφωνία ανάµεσα στο Τιµολόγιο του προµηθευτή, στο Δελτίο παραλαβής, ή 

στην Πιστοποίηση εκτέλεσης υπηρεσίας, και στο δελτίο παραγγελίας. Όλα αυτά 

τα παραστατικά πρέπει εάν είναι εφικτό να αρχειοθετούνται όλα µαζί κατά 

προµηθευτή. 

• Όλα τα δικαιολογητικά αγορών – εξόδων ακυρώνονται µε σφραγίδα από την 

οποία σαφώς προκύπτει η λογιστικοποίηση τους και αρχειοθετούνται κατά 

ηµεροµηνία και λογιστική εγγραφή. 

Στη  συνέχεια γίνεται η λογιστική εγγραφή ως κάτωθι: 

• Εάν η αγορά  (πάγιο- αγαθό- υπηρεσία) συνοδεύεται από τιµολόγιο – δελτίο 

αποστολής ελέγχονται οι τιµές µονάδας, οι αριθµητικές πράξεις και οι όροι πληρωµής 

και συµπληρώνονται οι σχετικές  ενδείξεις της σφραγίδας ελέγχου µε  την οποία έχει 

σφραγισθεί το παραστατικό του προµηθευτή και στη συνέχεια διενεργείται η σχετική 

λογιστική εγγραφή. 
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• Εάν η αγορά  (πάγιο- αγαθό- υπηρεσία) συνοδεύεται µε δελτίο αποστολής το 

παραστατικό παραµένει σε εκκρεµότητα µέχρι να παραληφθεί το τιµολόγιο του 

προµηθευτή. Μόλις  παραληφθεί το τιµολόγιο γίνονται οι προηγούµενες ενέργειες 

που περιγράφονται στην προηγούµενη παράγραφο. 

15. Μετά τη λογιστικοποίηση εάν πρόκειται για πάγιο ενηµερώνεται το Μητρώο παγίων 

(µηχανογραφηµένο). 

16. Ειδικότερα για τις κατασκευές τεχνικών έργων – κτιριακών εγκαταστάσεων ισχύουν τα 

κάτωθι: 

• Η σύµβαση µε τον κατασκευαστή καταχωρείται σε κατάσταση, που υποβάλλεται για 

θεώρηση στην αρµόδια ΔΟΥ. 

• Για να χορηγηθεί προκαταβολή σε κατασκευαστή θα πρέπει να υπάρχει σχετική 

επιµέτρηση του έργου και της προόδου των εργασιών, από τον Γενικό Διευθυντή της 

εταιρείας. Η σχετική επιµέτρηση επισυνάπτεται στην Απόδειξη πληρωµής και 

καταχωρείται η προκαταβολή σε χρέωση του λογαριασµού «Προµηθευτές 

εσωτερικού παγίων στοιχείων» (ΚΑ 5008). 

• Τα τιµολόγια που εκδίδονται από τον κατασκευαστή κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 

του έργου καταχωρούνται σε χρέωση του λογαριασµού «Κτίρια – Εγκαταστάσεις 

κτιρίων – Τεχνικά έργα υπό εκτέλεση (Κ.Α. 1501) και σε πίστωση του λογαριασµού 

«Προµηθευτές εσωτερικού παγίων στοιχείων (Κ.Α. 5008). 

• Μετά την ολοκλήρωση του έργου γίνεται η τελική επιµέτρηση και η κανονική 

παραλαβή του έργου από τον υπεύθυνο της εταιρείας. 

• Όταν παραληφθεί  η τελική επιµέτρηση και η βεβαίωση της κανονικής παραλαβής 

του έργου εκκαθαρίζεται ο λογαριασµός «Προµηθευτές εσωτερικού παγίων 

στοιχείων» και εξοφλείται ο κατασκευαστής σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης. 

• Το συνολικό κόστος που έχει χρεωθεί στο λογαριασµό «Κτίρια – Εγκαταστάσεις 

κτιρίων – Τεχνικά έργα υπό εκτέλεση» µεταφέρεται στον τελικό λογαριασµό παγίων 

(Κ.Α. 11) και συγχρόνως ενηµερώνεται και η αντίστοιχη µερίδα του 

µηχανογραφηµένου Μητρώου παγίων. 

17. Ελέγχει εάν υπάρχουν ατιµολόγητα Δελτία αποστολής  προµηθευτών και ποίοι είναι οι 

λόγοι της µη τιµολόγησης. 
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18. Εκτυπώνει κατάσταση υπολοίπων των µερίδων αποθήκης και συγκρίνει τα υπόλοιπα 

αυτά µε τη φυσική απογραφή . Οι διαφορές καταχωρούνται πάνω στην κατάσταση 

υπολοίπων. 

Προωθεί την ως άνω κατάσταση υπολοίπων αποθήκης προς τη Διεύθυνση της εταιρείας, 

προκειµένου αυτή να κρίνει αν χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για αιτιολόγηση των 

διαφορών (αρµοδιότητα Λογιστηρίου). 

Για όσες διαφορές θεωρηθούν από τη Διεύθυνση της εταιρείας φυσιολογικές 

συντάσσεται σχετική κατάσταση διαφορών απογραφής (αρµοδιότητα Λογιστηρίου), η 

οποία, αφού προηγουµένως εγκριθεί από τη Διεύθυνση της εταιρείας, καταχωρείται µόνο 

στο λογαριασµό της Αναλυτικής λογιστικής «Διαφορές ενσωµατώσεως και 

καταλογισµού – Διαφορές απογραφών» 

Για τις διαφορές εκείνες που κατά την κρίση της Διεύθυνσης της εταιρείας πρέπει να 

διερευνηθούν, ενέργειες µε τη συνεργασία του τµήµατος παραγωγής και του Υπεύθυνου 

προµηθειών. 

19. Καταχωρεί τις συµβάσεις που υπογράφονται µε τους πελάτες, χρεώστες – προµηθευτές, 

πιστωτές σε λογαριασµούς όταν αυτό απαιτείται και στη συνέχεια τις υποβάλλει για 

θεώρηση στην αρµόδια ΔΟΥ. 

20. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση κι ενηµέρωση αρχείου συµβάσεων, και καταγραφής 

τους σε κατάσταση κατά ηµεροµηνία υπογραφής και λήξης  συµπεριλαµβανοµένων και 

των προφορικών συµφωνιών καθώς και των απαιτήσεων ή υποχρεώσεων που 

απορρέουν από αυτές.  

21. Είναι υπεύθυνος για τη λογιστικοποίηση  της µισθοδοτικής κατάστασης, και τον τακτικό 

έλεγχό της (κρατήσεις Ι.Κ.Α. εργοδοτικές εισφορές κ.τ.λ.) καθώς και συµφωνία της µε 

τη γενική λογιστική. 

22.  Είναι υπεύθυνος επίσης για τη λογιστικοποίηση της κατάστασης προκαταβολών των 

εργαζοµένων. 

23. Κατά την καταβολή αποζηµιώσεων στους εργαζόµενους ελέγχει: 

• Την αποζηµίωση και το φόρο αποζηµίωσης 

• Εάν ο µισθωτός έχει χρεωστικά ή πιστωτικά υπόλοιπα και αν πράγµατι έχει τέτοια 

υπόλοιπα τα συµψηφίζει µε το καθαρό πληρωτέο ποσό. 
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24. Στις περιπτώσεις των οικειοθελών αποχωρήσεων των µισθωτών ελέγχει την ύπαρξη 

χρεωστικών ή πιστωτικών υπολοίπων και καλεί αυτούς για την τακτοποίησή τους. 

25. Κάθε µήνα γίνεται συµφωνία ανάµεσα στους λογαριασµούς της Γενικής και της 

Αναλυτικής Λογιστικής (Αγορές – Έξοδα – Έσοδα – Έκτακτα και ανόργανα 

αποτελέσµατα) 

26. Πριν την πληρωµή των φόρων (ΦΠΑ, ΦΜΥ, Φόρου Ελευθέρων επαγγελµατιών, Φόρου 

εισοδήµατος κλπ) γίνεται συµφωνία µε τους αντίστοιχους λογαριασµούς. 

27. Διενεργεί καταµετρήσεις και συµφωνίες µε τα βιβλία των µετρητών και των αξιόγραφων 

που φυλάσσονται από τον ταµία. 

 

Ταµείο 
 

1. Αναφέρεται στον προϊστάµενο λογιστηρίου και είναι υπεύθυνος για την ορθή τήρηση του 

ταµείου και των πάσης φύσεως ρευστών διαθεσίµων της εταιρείας . 

2. Τηρεί το ταµείο της εταιρείας και κάνει καθηµερινά συµφωνία µε τη γενική λογιστική. 

3. Διενεργεί πληρωµές µόνο µε την ύπαρξη εντάλµατος πληρωµής υπογεγραµµένο από τον 

οικονοµικό διευθυντή ή τον προϊστάµενο λογιστηρίου σύµφωνα µε τον κανονισµό 

προµηθειών. 

4. Σε κάθε είσπραξη εκδίδει  και υπογράφει απόδειξη είσπραξης. 

5. Τηρεί αρχείο και είναι υπεύθυνος για τη νοµιµοποίηση κάθε ταµειακής συναλλαγής µε 

την ύπαρξη αντιστοίχου παραστατικού και δικαιολογητικού. 

6. Ελέγχει τις εισπράξεις µέσω εισπρακτόρων ή πωλητών  και ζητά την καθηµερινή 

απόδοση τους. Παράλληλα διενεργεί έλεγχο ως προς τη συνέχεια της αρίθµησης των 

αποδείξεων και των στελεχών καθώς και των ποσών που αναγράφονται στα στελέχη και 

τις αποδείξεις που αποδίδονται. Ελέγχει επίσης τα παραστατικά ώστε να φέρουν τις 

απαραίτητες υπογραφές νοµιµοποίησής των. 

7. Ενηµερώνει τον προϊστάµενό του για τυχόν ελλείµµατα η πλεονάσµατα που 

παρουσιάζονται.  

8. Είναι υπεύθυνος για την ορθή τήρηση των ληξιπρόθεσµων επιταγών και γραµµατίων 

εισπρακτέων και πληρωτέων και την λεπτοµερή παρακολούθησή τους .  
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9. Διερευνά και διαπιστώνει υπάρχουσες ελλείψεις για την εύρυθµη και οµαλή λειτουργία 

του τµήµατος και αναφέρεται γι’ αυτές στον προϊστάµενό του. 

10. Ελέγχει κατά την πληρωµή τιµολογίου εάν υπάρχει εντολή παραγγελίας µε τους όρους 

πληρωµής και εάν διαπιστώσει το αντίθετο ενηµερώνει αρχικά τον προϊστάµενο 

λογιστηρίου ή απευθείας το τµήµα προµηθειών.  

 

Διαδικασίες λειτουργίας ταµείου 
 

 Όλες οι πληρωµές διενεργούνται µε επιταγές έκδοσης της εταιρείας και σε διαταγή των 

προµηθευτών ή επιταγές πελατείας.Kατά την κρίση του προϊσταµένου λογιστηρίου µικροποσά 

µπορούν να πληρώνονται µε µετρητά µέσω του Ταµείου. Για όλες τις προγραµµατισµένες 

πληρωµές τηρείται το πρόγραµµα των περιοδικών ταµειακών προϋπολογισµών όπως 

καταρτίζεται από την οικονοµική διεύθυνση. Για τις έκτακτες πληρωµές απαραίτητη είναι η 

προηγούµενη έγκρισή τους. 

Τα µετρητά (Ταµείο) φυλάσσονται σε χρηµατοκιβώτιο.  Επίσης τα αξιόγραφα (επιταγές – 

συναλλαγµατικές) φυλάσσονται σε χρηµατοκιβώτιο ή σε θυρίδα σε τράπεζα και ορίζεται 

αρµόδιο πρόσωπο, ανεξάρτητο από το Λογιστήριο, ως διαχειριστής. 

 Για κάθε είσπραξη είτε γίνεται µε µετρητά είτε µε αξιόγραφα (επιταγές – 

συναλλαγµατικές) εκδίδεται πάντα προ αριθµηµένη Απόδειξη είσπραξης. 

Η Απόδειξη είσπραξης εκδίδεται στα κάτωθι τρία αντίγραφα: 

• Το πρώτο παραδίδεται σε εκείνον από τον οποίο γίνεται η είσπραξη (πελάτη κλπ). 

• Το δεύτερο – αντίγραφο αποτελεί παραστατικό  λογιστικής εγγραφής. 

• Το τρίτο – αντίγραφο µένει ως στέλεχος 

Πριν από κάθε είσπραξη όταν είναι προσυµφωνηµένη τα αρµόδια τµήµατα ειδοποιούν τον 

ταµία ώστε να γνωρίζει εκ των προτέρων τα ποσά τα οποία πρόκειται να εισπραχθούν, από 

ποιόν, το είδος της είσπραξης  (µετρητά, επιταγές, συναλλαγµατικές) και η ηµέρα είσπραξης. 

Κατά την ηµέρα είσπραξης εκδίδονται οι αντίστοιχες Αποδείξεις είσπραξης, από πρόσωπο 

διάφορο του ταµία οι οποίες παραδίδονται είτε στον αρµόδιο εισπράκτορα της εταιρείας είτε 

υπηρεσιακώς στον ίδιο τον ταµία. 

Εάν ο εισπράκτορας εισπράξει µετρητά την ίδια µέρα τα καταθέτει στους λογαριασµούς 

όψεως της εταιρείας και κατά την επιστροφή του στην εταιρεία παραδίδει στο Λογιστήριο τις 
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αποδείξεις κατάθεσης στις τράπεζες οι οποίες επισυνάπτονται στη Συµφωνία εισπράξεων της 

µέρας εκείνης. 

Εάν ο εισπράκτορας παραλάβει από τους πελάτες αξιόγραφα (επιταγές – συναλλαγµατικές), 

όταν επιστρέψει στην εταιρεία παραδίδει τα αξιόγραφα αυτά στο Λογιστήριο, το τα καταχωρεί 

στο βιβλίο επιταγών . 

Το Λογιστήριο µετά την επιστροφή του εισπράκτορα διενεργεί συµφωνία ανάµεσα αφενός 

στις αποδείξεις είσπραξης (τρίτο αντίγραφο) που παρέδωσε στον εισπράκτορα και αφετέρου στα 

παραληφθέντα αξιόγραφα και τα παραστατικά καταθέσεων στις τράπεζες.  Για τη συµφωνία 

αυτή συντάσσεται σχετικό έγγραφο το οποίο υπογράφεται και από τους δύο και στη συνέχεια 

αρχειοθετείται, αφού επισυναφθούν οι ανωτέρω αποδείξεις κατάθεσης στην τράπεζα και οι 

ανωτέρω φωτοτυπίες επιταγών. 

Στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες λαµβάνονται αξιόγραφα µε το ταχυδροµείο, η 

Γραµµατεία τις καταχωρεί στο πρωτόκολλο και αµέσως τις παραδίδει στο Λογιστήριο, το οποίο 

αµέσως εκδίδει απόδειξη είσπραξης την οποία παραδίδει στη Γραµµατεία και αυτή την 

ταχυδροµεί προς τον πελάτη. 

Στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες οι πελάτες καταθέτουν µετρητά στους 

λογαριασµούς όψεως της εταιρείας, ζητείται από τους πελάτες να αποστέλλουν σχετικό φαξ στην 

εταιρεία.  Αν τούτο δεν επιτυγχάνεται η ενηµέρωση των λογαριασµών (τραπεζών – πελατών) 

γίνεται µε την παραλαβή του αντίγραφου λογαριασµού (statement) από την τράπεζα. 

Για κάθε πληρωµή είτε γίνεται µε µετρητά είτε µε αξιόγραφα (επιταγές – συναλλαγµατικές) 

εκδίδεται πάντα προ αριθµηµένη Απόδειξη πληρωµής  και πινάκιο παράδοσης αξιόγραφου. 

Η Απόδειξη πληρωµής  εκδίδεται στα κάτωθι τρία αντίγραφα: 

• Το πρώτο κρατείται σαν παραστατικό πληρωµής (προµηθευτή κλπ). 

• Το δεύτερο – αντίγραφο αποτελεί παραστατικό  λογιστικής εγγραφής. 

• Το τρίτο – αντίγραφο µένει ως στέλεχος 

 

Τιµολόγηση 
 

1. Έχει την ευθύνη αποστολής των προϊόντων αφού προηγουµένως λάβει το δελτίο 

παραγωγής που συνοδεύει τα είδη σε όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας – παραγωγής 
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τους και είναι πλήρες από τις υπογραφές των προϊσταµένων των άλλων λειτουργικών 

τµηµάτων και κυρίως του τµήµατος ποιοτικού ελέγχου. 

2. Υπογράφει τα δελτία αποστολής των προϊόντων που αποστέλλει. 

3. Εκδίδει πιστωτικά τιµολόγια αφού προηγουµένως έχει εξασφαλίσει το έντυπο SAL EN 

006 υπογεγραµµένο από το τµήµα πωλήσεων. 

 

Εµπορικό τµήµα 

Εµπορικός διευθυντής 
 

1. Καθορίζει σε συνεργασία µε το διευθύνοντα σύµβουλο, και εφαρµόζει, την Πολιτική της 

εταιρίας στον χώρο ευθύνης του. Η εµπορική πολιτική της εταιρείας πρέπει να υπάρχει 

καταγεγραµµένη όχι σε αυστηρά, στενά και δυσκίνητα πλαίσια αλλά σε γενικές και 

ευέλικτες κατευθυντήριες γραµµές. Επαναπροσδιορίζεται µε τον ετήσιο προϋπολογισµό 

και αναθεωρείται όταν κρίνεται σκόπιµο µε βάση την εκτίµηση και αξιολόγηση του 

απολογισµού σε συνεργασία µε το διευθύνοντα σύµβουλο. Μέσα στα πλαίσια της γενικής 

εµπορικής και πιστωτικής πολιτικής της εταιρείας τίθενται οι κατευθυντήριες γραµµές που 

θα ακολουθήσει η εταιρεία για την υλοποίηση του ετήσιου προϋπολογισµού. 

2. Συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισµό εσόδων σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές 

και τους στόχους της εταιρείας όπως αυτές καθορίζονται από αποφάσεις του Διοικητικού 

Συµβουλίου και τον υποβάλλει προς έγκριση και υπογραφή από τον διευθύνοντα 

σύµβουλο αρχικά, για να προωθηθεί στο Διοικητικό Συµβούλιο στη συνέχεια. 

3. Συντάσσει τον απολογισµό εσόδων ανά τρίµηνο µε ανάλυση σε βάθος των απολογιστικών 

στοιχείων για την αιτιολόγηση των αποκλίσεων: 

Α. σε σχέση µε τον τζίρο 

Β. σε σχέση µε τα µικτά και τα καθαρά αποτελέσµατα κατά προϊόν και πελάτη σε 

συνεργασία µε την οικονοµική διεύθυνση 

Γ. σε σχέση µε τον χρόνο πληρωµής των πελατών  

Με βάση κατάσταση των ζηµιογόνων κατά παραγγελία προϊόντων, που  εκτυπώνεται από 

οµάδα 9 της Αναλυτικής Λογιστικής, να εξετάζονται αυτά αναφορικά µε τα αντίστοιχα 

προϋπολογιστικά κοστολόγια και εάν παραστεί ανάγκη τα τελευταία να  αναθεωρούνται. 
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4. Έχει την γενικότερη ευθύνη ανεύρεσης νέων πελατών και νέων αγορών καθώς και της 

αξιολόγησής τους µε σύνταξη εντύπου αξιολόγησης πελατών - αγορών το οποίο θα 

περιλαµβάνει στοιχεία σχετικά µε την αξιοπιστία , φερεγγυότητα κλπ. για τους πελάτες 

µεµονωµένα και δυναµική, ανταγωνισµός κλπ. για τις αγορές γενικότερα.  

Έρχεται σε επαφή µε τους κατά τόπους αντιπροσώπους της εταιρείας προκειµένου να έχει 

µια πιο στενή και άµεση επαφή µαζί ώστε να διασφαλίζει τα συµφέροντα της εταιρείας 

και να προωθεί την εµπορική πολιτική της. Για τις προµήθειες των αντιπροσώπων οφείλει 

να έχει ιδία αντίληψη και γνώση καθώς και να παρεµβάλλεται ουσιαστικά στο ποσοστό, 

τον τρόπο πληρωµής τους καθώς και στα κίνητρα που θεσπίζει προς αυτούς για την 

αύξηση των πωλήσεων στον τοµέα ευθύνης τους. Με ευθύνη του συντάσσεται 

κατάσταση µε το ποσοστό.  

5. Συντάσσεται απολογισµός των  ταξιδιών των πωλητών σε σχέση µε τον προϋπολογισµό 

και είναι υπεύθυνος για την έγκριση πραγµατοποίησης των ταξιδιών καθώς και του 

απολογιστικού ελέγχου τους σύµφωνα µε τον κανονισµό. Υπογράφει και εγκρίνει όλες τις 

εκκαθαρίσεις ταξιδιών (εξοδολόγια). Απολογιστικά θα πρέπει να ελέγχει ανά τακτά 

χρονικά διαστήµατα (π.χ. τρίµηνο) κατάσταση µε τα πραγµατοποιηθέντα κατά περίοδο 

αλλά και προηγουµένων ταξίδια και που θα περιλαµβάνει χώρα, αριθµό 

πραγµατοποιηθέντων ταξιδιών , αριθµός ατόµων, διανυκτερεύσεις , κόστος ανά άτοµο. 

6. Για κάθε ταξίδι εξετάζονται εάν έγιναν επαφές, µε ποιους, σε τι βαθµό προχώρησαν, τι 

προοπτικές υπάρχουν για συνεργασία µε συγκεκριµένους πελάτες καθώς και προοπτικές 

ανάπτυξης σε µια συγκεκριµένη αγορά. Ελέγχει εάν λήφθηκαν όλα τα απαραίτητα 

στοιχεία για τα έντυπα   (SAL EN 018) και αξιολόγησης πελατών  προκειµένου να 

γνωρίζει η εταιρεία τι ζητά ο πελάτης εάν και πως µπορεί να τον ικανοποιήσει και το 

σηµαντικότερο  ποιος είναι ο πελάτης της, πριν ακόµη αντλήσει στοιχεία από τον 

Ο.Α.Ε.Π. 

7. Έχει την ευθύνη της διασφάλισης της εταιρείας έναντι των νέων συνεργασιών και 

ιδιαιτέρως του εξωτερικού. Για να το πετύχει αυτό έρχεται σε επαφή µε τον Ο.Α.Ε.Π. και 

αξιολογεί την απόφασή του να ασφαλίσει τον συγκεκριµένο πελάτη και τι πιστωτικά όρια 

του παρέχει. Στην περίπτωση που η εταιρεία δεν έχει τη δυνατότητα  να αντλήσει άµεσα 

και γρήγορα στοιχεία από τον Ο.Α.Ε.Π. και υπάρχει πίεση χρόνου για να προχωρήσει η 

παραγγελία τότε συγκαλεί σε σύσκεψη τον διευθύνοντα σύµβουλο τον γενικό διευθυντή 
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και τον οικονοµικό διευθυντή και µε τη σύµφωνη γνώµη τους λαµβάνεται η απόφαση εάν 

θα προχωρήσει τελικά η υλοποίησή της ή όχι.  

8. Υπογράφει και είναι υπεύθυνος για την τελική υποβολή των εκάστοτε προσφορών – 

συµβάσεων µε τους νέους πελάτες λαµβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των αρµόδιων 

πωλητών (άγνωστος, επισφαλής ή αφερέγγυος πελάτης κλπ.) καθώς και των υπευθύνων 

των υπολοίπων τµηµάτων όπως για παράδειγµα του τµήµατος παραγωγής (δυνατότητα ή 

αδυναµία εκτελέσεως συγκεκριµένων όρων της σύµβασης, κοστολόγιο).  

9. Υπογράφει και εγκρίνει την υλοποίηση παραγγελίας και συνεπώς έναρξης παραγωγής 

προς τους ήδη συνεργαζόµενους πελάτες οι οποίοι δεν πληρούν πλέον τους 

συµφωνηθέντες όρους της συνεργασίας ή έχουν δυσανάλογο χρεωστικό υπόλοιπο σε 

σχέση µε τον τζίρο τους ή έχουν υπερβεί το πλαφόν πίστωσης ή των χρονικών ορίων 

πίστωσης. 

10. Διαπιστώνει την τεκµηρίωση της προσφοράς όσον αφορά τη συσχέτιση τιµής και 

αντίστοιχης ποσότητας µε βάση το επισυναπτόµενο κοστολόγιο το οποίο θα πρέπει πλην 

του βιοµηχανικού κόστους και του κόστους των λοιπών λειτουργιών (διοίκηση διάθεση 

κλπ.) να περιλαµβάνει και το περιθώριο κέρδους της συγκεκριµένης παραγγελίας 

προκειµένου να έχει ολοκληρωµένη και σαφή άποψη. Το κοστολόγιο πριν υπογραφεί από 

τον Εµπορικό Διευθυντή πρέπει να εγκριθεί  και από τον Διευθυντή Παραγωγής αφού µε 

ευθύνη του τελευταίου συντάσσεται. Επίσης κατά την υποβολή της προσφοράς ελέγχει 

και τις ηµέρες πίστωσης που χορηγεί η εταιρεία στον πελάτη αν είναι προς το συµφέρον 

της εταιρείας λαµβάνοντας υπόψη την εµπορική πιστωτική πολιτική της εταιρείας σε 

συνδυασµό και των άλλων ιδιαιτεροτήτων που µπορεί να χαρακτηρίζουν µια νέα 

συνεργασία ή µια παραγγελία (χρηµατοοικονοµικό κόστος). 

11. Κατά τακτά χρονικά διαστήµατα επίσης στα πλαίσια της διοικητικής του αποστολής 

ελέγχει απολογιστικά: α) µια συγκριτική κατάσταση ενηλικίωσης υπολοίπων στην οποία  

συγκρίνονται κι ελέγχονται από τη µια οι ηµέρες πίστωσης βάση της προσφοράς και από 

την άλλη η  ηλικία των υπολοίπων όπως έχουν τη συγκεκριµένη στιγµή, προκειµένου να 

γίνει έλεγχος του χρόνου πληρωµής του πελάτη όπως προκύπτει από το ‘’συµφωνητικό 

πώλησης’’ και της κατάστασης ‘’ ηλικίας υπολοίπων’’ β) τη συγκριτική κατάσταση των 

τιµολογήσεων αναφορικά µε τα στοιχεία της προσφοράς του δελτίου παραγγελίας (τιµή , 

ποσότητα, όρια πίστωσης-πλαφόν, τρόπος διακανονισµού). Μέσω αυτής της κατάστασης 
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θα ελέγχεται αν τα συµφωνηθέντα στοιχεία της προσφοράς τηρήθηκαν στην τιµολόγηση 

γ) συγκριτική κατάσταση προϋπολογιστικών κατά παραγγελία κοστολογίων µε τα 

απολογιστικά κοστολογικά στοιχεία από οµάδα 9 της Αναλυτικής λογιστικής ανά τρίµηνο. 

Οι τελικές αποκλίσεις και στις ανωτέρω καταστάσεις θα πρέπει διερευνούνται και να 

αιτιολογούνται δ) κατάσταση απολογιστικών στοιχείων κερδοφορίας κατά πελάτη αν είναι 

σύµφωνες µε την εµπορική πολιτική. 

12. Περιπτώσεις αιτηµάτων πελατών για παραγγελίες προϊόντων µε οριακό ή και αρνητικό 

αποτέλεσµα πρέπει να συνεκτιµώνται µε το σύνολο των προϊόντων του πελάτη (συνολική 

επισκόπηση της κερδοφορίας προϊόντων πελάτη, µέγεθος πωλήσεων, συµπεριφορά στους 

συµφωνηθέντες χρόνους πληρωµής ) και η τελική απόφαση λαµβάνεται έπειτα από 

έγκριση της Διοίκησης. 

13. Λαµβάνει γνώσει των φακέλων πελατών και διενεργεί δειγµατοληπτικούς ελέγχους 

σχετικά µε την εξυπηρέτηση τους και κυρίως των µεγαλύτερων από αυτούς λαµβάνοντας 

υπόψη στην περίπτωση παραπόνων το έντυπο (QUELL ΕΝ 034). Ελέγχει  εάν τηρήθηκαν 

τα συµφωνηθέντα της προσφοράς και ποιος ο λόγος της τυχόν απόκλισης απ’ αυτά. 

Σχετική διαδικασία περιγράφεται στο έντυπο (SAL ΓΔ 002). Ελέγχει και παρακολουθεί 

τυχόν µεροληπτική πληµµελή συµπεριφορά προς συγκεκριµένους πελάτες, τυχόν 

παραβίαση της εµπορικής πολιτικής της εταιρείας καθώς και εάν παρατηρούνται 

φαινόµενα απόκρυψης των αθετήσεων από πλευράς των πελατών όρων συµβάσεων κι έτσι 

η εταιρεία φέρεται ζηµιωµένη από τη συγκεκριµένη συναλλαγή. Ελέγχει παράλληλα εάν 

γίνεται τακτικά και περιοδικά παρακολούθηση και συµφωνία των υπολοίπων των 

πελατών. Στην περίπτωση ανωµαλιών επεµβαίνει προσωπικά στη διερεύνησή τους.   

14. Κάνει εισηγήσεις στον Δ/ντή Εργοστασίου και στο Διευθυντή Προµηθειών για βελτίωση 

των χαρακτηριστικών των παρεχόµενων υπηρεσιών (ποιότητα, χρόνος παράδοσης κ.α.) 

ανάλογα µε τις απαιτήσεις και τις επιθυµίες των πελατών  λαµβανοµένων υπόψη και των 

εκθέσεων και εισηγήσεων του  τµήµατος εξυπηρέτησης πελατών και των πωλητών.  

15.  Επιλαµβάνεται προσωπικά επί σοβαρών προβληµάτων, όταν προκύψουν, ιδιαιτέρα δε 

όταν πρόκειται για πελάτες µεγάλου ποσοστού επί του τζίρου. 

16. Ενηµερώνεται και επιλαµβάνεται επί σοβαρών και µεγάλων προβληµάτων που 

προκύπτουν κατά τη λειτουργία του τµήµατος και αυτά αφορούν θέµατα εσωτερικής 

φύσης (λειτουργικά θέµατα του τµήµατος , οργανωτικά κλπ.). Συµµετέχει κατά την 
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επιλογή του  προσωπικού του τµήµατός του κι έχει τον τελικό λόγο αφού λάβει υπόψη 

του και τις εισηγήσεις των υπολοίπων µελών της επιτροπής επιλογής.  

17. Ελέγχει την ορθή τήρηση όλων των διαδικασιών λειτουργίας του τµήµατος (κανονισµός 

λειτουργίας ) καθώς και των διαδικασιών τήρησης της διασφάλισης ποιότητος. 

18. Υπογράφει την αίτηση αγοράς παγίων, εξοπλισµού και γενικά κάθε δαπάνης του 

τµήµατος σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό.  

19. Ελέγχει απολογιστικά τις δαπάνες του τµήµατος σε σχέση µε τον προϋπολογισµό και 

αιτιολογεί τις τυχόν αποκλίσεις. 

20. Είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση λίστας πελατών στους οποίους αποστέλλονται ανά 

τρίµηνο (διαφορετική λίστα πελατών κάθε περίοδο) επιστολές µε τα υπόλοιπά τους για 

την επιβεβαίωσή τους.  

 

Τµήµα πωλήσεων  
 

Τα στελέχη του τµήµατος πωλήσεων, 

1. Αναφέρονται στο Εµπορικό Διευθυντή και είναι υπεύθυνοι για την εφαρµογή της 

πολιτική της εταιρείας στο χώρο ευθύνης τους  σύµφωνα µε τις γενικότερες κατευθύνσεις 

και τον εµπορικό ‘’κώδικα’’ της εταιρείας αλλά και τις εκάστοτε οδηγίες – εντολές υπό 

τη µορφή εγκυκλίων  του Εµπορικού Διευθυντή. 

2. Ενηµερώνει πάντοτε τον Εµπορικό Διευθυντή για σοβαρά και µεγάλα προβλήµατα που 

υποπέσουν στην αντίληψή του και προκύπτουν κατά τη λειτουργία του τµήµατος είτε 

αυτά αφορούν θέµατα εσωτερικής φύσης (λειτουργικά θέµατα του τµήµατος , 

οργανωτικά κλπ.) είτε θέµατα που ανακύπτουν κατά τη συνήθη λειτουργία της 

επιχείρησης σαν οικονοµική - παραγωγική µονάδα (παράπονα – επιθυµίες πελατών, 

αθέτηση όρων συµβάσεων κλπ). 

3.  Παρακολουθεί τους πελάτες του (υπόλοιπα, εισπράξεις την εξυπηρέτησή τους γενικά) 

και έρχεται σε επαφή µαζί τους ανά τακτά χρονικά διαστήµατα προκειµένου να 

διερευνήσει τυχόν παράπονα ή επιθυµίες τους, την άποψη τους για την εικόνα της 

εταιρείας, την εξυπηρέτηση που έλαβαν και την επίλυση τυχόν προβληµάτων όπου και 

όταν αυτά προκύψουν σε συνεργασία πάντοτε και την σύµφωνη γνώµη του Εµπορικού 

Διευθυντή. Για την περίπτωση του χειρισµού των παραπόνων ακολουθεί τη διαδικασία 
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που περιγράφεται στο έντυπο (SAL ΓΔ 002). Κατά τη διάρκεια των ταξιδιών πρέπει να 

‘ναι άκρως αποδοτικός και εύστοχος ώστε να µη επιβαρύνει την εταιρεία µε πρόσθετα 

έξοδα. Προσέχει ώστε αφού διευκρινίσει τι ακριβώς ζητά ο πελάτης να συντάσσει το 

έντυπο (SAL EN 018) το οποίο περιέχει όλα τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία ώστε 

να γνωρίζει η εταιρεία τι ακριβώς ζητά ο πελάτης της και πως µπορεί να τον ικανοποιήσει 

και µε την διαδικασία που περιγράφεται στο εγχειρίδιο διασφάλισης ποιότητος (SAL ΤΔ 

001). Συλλέγει επίσης στοιχεία οικονοµικής φύσης στο µέτρο του δυνατού για την υπό 

προσέγγιση εταιρεία αναφορικά µε την παρουσία της στην αγορά και την φερεγγυότητά 

της προκειµένου να τα θέσει υπόψη του διευθυντή των πωλήσεων.  

4. Είναι υπεύθυνος για τη ολοκληρωµένη σύνταξη της προσφοράς προς τον πελάτη και της 

τεκµηρίωσής της α) µε το κοστολόγιο της παραγγελίας σε συνάρτηση µε τους όρους 

πώλησης (τιµή, ποσότητα, τρόπος πληρωµής, πλαφόν πίστωσης) β) µε τη σύνταξη 

κατάστασης ενηλικίωσης υπολοίπων (χρονικά) και υπολοίπων πελατών σε σχέση µε το 

συµφωνηθέν διακανονισµό γ) µε τη λήψη εξασφαλίσεων από ΟΑΕΠ. Στη συνέχεια τη 

θέτει προς έγκριση και υπογραφή στον εµπορικό διευθυντή.  

5. Έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή τιµολόγηση και τήρηση των όρων της 

προσφοράς προς τους πελάτες. Ο ίδιος έλεγχος πρέπει να γίνεται και σε επαναληπτικές 

παραγγελίες πριν ακόµη το δελτίο παραγγελίας εισέλθει στο σύστηµα κι ξεκινήσει η 

παραγωγή. 

6. Είναι πρόθυµος για την αποτελεσµατική και γρήγορη εξυπηρέτηση των αιτηµάτων των 

πελατών λαµβάνοντας πάντοτε υπόψη την εµπορική πολιτική της εταιρείας, τις γενικές 

κατευθύνσεις της διοίκησης, χωρίς να εκθέτει την εταιρεία και τους συναδέλφους του από 

τα άλλα τµήµατα. Προσέχει πάντοτε κατά τη λήψη της παραγγελίας ώστε η εταιρεία να 

µην εκτίθεται εκ του ασφαλούς από παράλογους χρόνους παραδόσεως των προϊόντων της 

και γενικότερα από υποχρεώσεις στις οποίες δε δύναται να αντεπεξέλθει.  Για το λόγο 

αυτό επικοινωνεί µε τα υπόλοιπα παραγωγικά τµήµατα κι ενηµερώνεται για τους 

προβλεπόµενους χρόνους παράδοσης της εκάστοτε παραγγελίας καθώς και τις 

ιδιαιτερότητες και δυνατότητες διεκπεραίωσης της στο επίπεδο και τις προδιαγραφές του 

πελάτη.  
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7. Προκειµένου να διατηρεί στενούς δεσµούς και επαφές µε τους πελάτες πραγµατοποιεί 

ταξίδια κι έρχεται σε επαφή µαζί τους σύµφωνα µε το εκάστοτε ετήσιο πρόγραµµα που 

συντάσσει ο ίδιος σε συνεργασία και τη σύµφωνη γνώµη του διευθυντή πωλήσεων.  

 

Τµήµα υποστήριξης πωλήσεων (τιµολόγηση) 
 

1. Το τµήµα είναι υπεύθυνο για την ορθή τιµολόγηση των πελατών εξωτερικού µε βάση το 

δελτίο παραγγελίας.  

2. Τηρεί αρχείο κατά πελάτη (φάκελο) µε τις παραγγελίες – συµβάσεις και όποιο άλλο 

σχετικό έγγραφο (π.χ. έντυπο αξιολόγησης του πελάτη,   προσφορά κλπ.) κατά 

χρονολογική σειρά και ελέγχει την τήρηση των συµφωνηθέντων όρων προληπτικά 

ιδιαίτερα δε όταν παρουσιασθούν προβλήµατα ή διαµαρτυρίες από µέρους των πελατών 

(καθυστερήσεις στις εισπράξεις, επιστροφές κλπ.). Κατά την ολοκλήρωση των 

διαδικασιών και την άφιξη των ειδών στον πελάτη, κάτι που πρέπει να αποδεικνύεται µε 

την υπογραφή του πελάτη ή της µεταφορικής στο αντίγραφο δελτίο αποστολής όταν 

πρόκειται για πελάτη εσωτερικού ή στα φορτωτικά έγγραφα (CMR) χωρίς επιφύλαξη 

όταν πρόκειται για πελάτη εξωτερικού, συντάσσεται και αρχειοθετείται το έντυπο 

εξυπηρέτησης όπου αναφέρεται η άποψη του πελάτη για την παρασχεθείσα υπηρεσία ή 

το προϊόν.  

3. Παρακολουθεί εάν κατά την τιµολόγηση λήφθηκαν υπόψη τα συµφωνηθέντα στην 

προσφορά ή εάν σηµειώθηκε κάποια παρέκκλιση και που αυτή οφείλεται. Εάν οι 

αιτιολογήσεις είναι επαρκείς για οποιαδήποτε παράβαση από την πλευρά του πελάτη των 

όρων πληρωµής και γενικότερα εφαρµογής των συµφωνηθέντων στη σύµβαση. Κάνει 

συµφωνίες,  της προσφοράς και του δελτίου παραγγελίας όσον αφορά την ηµεροµηνία 

παράδοσης, τιµή πώλησης και τη συµφωνηθείσα ποσότητα και υποβάλλει τα 

συµπεράσµατά του. Ακολούθως εισηγείται στον διευθυντή του τµήµατος τις περαιτέρω 

ενέργειες της εταιρείας και την µελλοντική αντιµετώπιση του συγκεκριµένου πελάτη. 

4. Το τµήµα ελέγχει διαρκώς τα υπόλοιπα των πελατών τις εξοφλήσεις των τιµολογίων και 

κάνει  τακτικές συµφωνίες των υπολοίπων αποστέλλοντας σε τακτά χρονικά διαστήµατα 

(τουλάχιστον ανά τρίµηνο) επιβεβαιωτικές επιστολές. Οι απαντήσεις των επιστολών 

πρέπει να τίθενται υπόψη οικονοµικού διευθυντή. Συντάσσει λίστα απαντητικών 
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επιστολών πελατών και την προωθεί προς τον οικονοµικό διευθυντή για να διενεργήσει 

την συµφωνία των επιβεβαιωτικών επιστολών µε τα υπόλοιπά τους. 

5.  Διερευνά τα αίτια της ακινησίας τυχόν ‘’ακινήτων ή βραδέως κινούµενων υπολοίπων’’ 

πελατών τους µε απευθείας επικοινωνία µαζί τους και συµπεριλαµβάνει το θέµα στην 

µηνιαία συνάντηση του µε τον διευθυντή του τµήµατος προκειµένου να καθορισθεί η 

τύχη τους και ο χειρισµός τους. 

6. Διερευνά και διαπιστώνει υπάρχουσες ελλείψεις του τµήµατος και συντάσσει αίτηση 

αγοράς την οποία υποβάλει προς υπογραφή στο διευθυντή πωλήσεων. 

7. Εκδίδει πιστωτικά τιµολόγια αφού προηγουµένως έχει εξασφαλίσει το SAL EN 006 

υπογεγραµµένο από το τµήµα πωλήσεων. 

8. Τηρεί αρχείο µε τα εγκεκριµένα  ξενοδοχεία και είναι υπεύθυνο για την προετοιµασία 

των ταξιδιών των πωλητών σύµφωνα µε τις διαδικασίες του κανονισµού. Καταρτίζει ανά 

τακτά χρονικά (π.χ. κάθε τρίµηνο) κατάσταση που περιλαµβάνει τα πραγµατοποιηθέντα 

στην περίοδο αλλά και των προηγουµένων ταξιδιών. 

 

Κανονισµός πραγµατοποίησης ταξιδιών 
 

Η πραγµατοποίηση ταξιδιών περιλαµβάνεται σαν κονδύλι στον προϋπολογισµό κατά χώρα, 

αριθµό ταξιδιών, αριθµό ατόµων, αριθµό διανυκτερεύσεων,  κόστος ταξιδιών.  

Τα στοιχείο που θα πρέπει   να προσεχθεί ιδιαίτερα είναι η σύνταξη και υποβολή  οπωσδήποτε 

εξοδολογίου.  

Για τα προγραµµατισµένα ταξίδια τα προβλεπόµενα στον προϋπολογισµό ο πωλητής 

αιτείται την έγκριση του διευθυντή πωλήσεων κι έρχεται σε συνεννόηση µαζί του προκειµένου 

να καθορισθούν οι λεπτοµέρειες των επαφών, των στόχων κλπ. Στην περίπτωση των εκτάκτων 

ταξιδιών των µη προβλεποµένων από τον προϋπολογισµό ζητείται από τον διευθυντή πωλήσεων 

και η έγκριση του γενικού διευθυντή. 

Στη συνέχεια το τµήµα υποστήριξης αναλαµβάνει την προετοιµασία του ταξιδίου όσον 

αφορά τον προϋπολογισµό του, διαµονή, κλπ. Για κάθε χώρα το τµήµα υποστήριξης τηρεί αρχείο 

µε τα εγκεκριµένα ξενοδοχεία, και τις δαπάνες – εξοδολόγια προηγουµένων επισκέψεων.  

Η κατάρτιση της λίστας των ξενοδοχείων γίνεται στην αρχή κάθε χρήσης και αναθεωρείται 

όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, από την εµπορική διεύθυνση σε συνεργασία µε την γενική 
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διεύθυνση, σύµφωνα µε τις ποιοτικές προδιαγραφές της εταιρείας  και τις συνθήκες που 

εκάστοτε επικρατούν και ενηµερώνεται το τµήµα υποστήριξης πωλήσεων και τα στελέχη του 

τµήµατος πωλήσεων. Κατά την επιστροφή των πωλητών από ταξίδι συντάσσεται οπωσδήποτε 

εξοδολόγιο το οποίο υποβάλλεται προς έλεγχο από τον διευθυντή πωλήσεων αναφορικά µε το 

προϋπολογιστικό κόστος του ταξιδίου. Τυχόν αποκλίσεις θα πρέπει να αιτιολογούνται. Καµία 

πληρωµή εξόδων ταξιδίου δεν επιτρέπεται εάν προηγούµενα δεν έχει υπογραφεί από το 

διευθυντή πωλήσεων. 

Το εξοδολόγιο περιλαµβάνει τα παρακάτω στοιχεία : α) εισιτήρια µεταφορικού µέσου β) 

ξενοδοχεία και γ) ‘’αποζηµίωση εκτός έδρας’’ που αφορά την αµοιβή  εκτός έδρας και δ) τις 

δαπάνες µε ή χωρίς δικαιολογητικά που θα καλύπτονται συνολικά µε µια απόδειξη 

επαγγελµατικής δαπάνης κατά χώρα και ταξίδι. 

Τα στοιχεία καταχωρούνται σε αρχείο ( Excel ) για να µπορούν να γίνονται συγκρίσεις µε τον 

προϋπολογισµό και να εξάγονται στοιχεία όπως  αριθµός ταξιδιών κατά πωλητή, αριθµός 

διανυκτερεύσεων, κόστος ανά ηµέρα ταξιδιού των εξόδων ( χωρίς το ξενοδοχείο και τα 

εισιτήρια) και συνολικό κόστος ανά ηµέρα.   

Για όλα τα ταξίδια πρέπει να υπάρχουν εγκριτικά για την πραγµατοποίηση  τον 

απολογισµό τους και κατ’ επέκταση την  απόδοσή τους. Όλοι οι πωλητές και όσοι προβαίνουν σε 

επαγγελµατικά ταξίδια θα πρέπει υποχρεωτικά να συντάσσουν το προεκτυπωµένο εξοδολόγιο 

ενώ θα πρέπει να επισυνάπτουν και κάθε απόδειξη -δικαιολογητικό για την δαπάνη που 

πραγµατοποίησαν. Για όλες τις δαπάνες µε ή χωρίς δικαιολογητικά καµία παρέκκλιση δεν 

επιτρέπεται χωρίς την προηγούµενη έγκριση. Απολογιστικά θα πρέπει να καταρτίζεται 

κατάσταση ανά τακτά χρονικά διαστήµατα ( τουλάχιστον ανά τρίµηνο)που θα περιλαµβάνει 

χώρα, αριθµό πραγµατοποιηθέντων ταξιδιών , αριθµός ατόµων, διανυκτερεύσεις, ξενοδοχεία, 

εισιτήρια , λοιπές δαπάνες διαµονής ( φαγητό, µετακινήσεις, µικροέξοδα) και τελικό κόστος ανά 

άτοµο και σύγκρισή του µε τον προϋπολογισµό. 

Για κάθε ταξίδι εξετάζονται από το διευθυντή εάν έγιναν επαφές, µε ποιους, σε τι βαθµό 

προχώρησαν, τι προοπτικές υπάρχουν για συνεργασία µε συγκεκριµένους πελάτες καθώς και 

προοπτικές ανάπτυξης σε µια συγκεκριµένη αγορά. Ελέγχει εάν λήφθηκαν όλα τα απαραίτητα 

στοιχεία για τα έντυπα   (SAL EN 018) και αξιολόγησης πελατών να γνωρίζει η εταιρεία τι ζητά 

ο πελάτης εάν και πως µπορεί να τον ικανοποιήσει και το σηµαντικότερο  ποιος είναι ο πελάτης 

της, πριν ακόµη αντλήσει στοιχεία από τον Ο.Α.Ε.Π. 
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Δαπάνες φιλοξενίας 
 Και για τις δαπάνες φιλοξενίας οποίες θα πρέπει να τηρούνται ανά τµήµα (προµήθειες, πωλήσεις 

σε 4θµια ανάλυση στη Γεν. Λογιστική) να υπάρχει πλαφόν το οποίο τίθεται από τη γενική 

διεύθυνση. Για κάθε τέτοια δαπάνη θα πρέπει να υπάρχει έγκριση τόσο προϋπολογιστική όσο και 

απολογιστική από τον γενικό διευθυντή. Κατά την εκκαθάριση της δαπάνης πρέπει να 

αναφέρεται ο σκοπός της και όλα τα έξοδα να συνοδεύονται από νοµότυπα δικαιολογητικά. 

 

Μεταφορικά πωλήσεων 

 
Αναλυτικός προϋπολογισµός µεταφορικών εξόδων που αφορά τις πωλήσεις π.χ. όγκος 

πωλήσεων / αριθµό παραδόσεων διότι  οι τµηµατικές παραδόσεις έχουν διαφορετικό άµεσο 

κόστος πώλησης.   

 

 

Υπεύθυνος προσωπικού 
 

Γενικά καθήκοντα– υποχρεώσεις 

1. Αναφέρεται στον προϊστάµενο λογιστηρίου και εφαρµόζει την πολιτική της εταιρείας στον 

τοµέα ευθύνης του. 

2. Είναι το πλέον υπεύθυνο και αρµόδιο πρόσωπο για όλα τα θέµατα που συνδέονται µε το 

προσωπικό. 

3. Είναι υπεύθυνος για τη ορθή σύνταξη της µισθοδοτικής κατάστασης και τη προώθηση του 

λογιστικού άρθρου  προς καταχώρηση στη γενική και αναλυτική λογιστική.  

4. Διενεργεί συµφωνία σε κάθε καταβολή µισθοδοσίας (προκαταβολή ή εκκαθάριση) της 

κατάθεσης σαν σύνολο µε το συνολικό άθροισµα  των καταβληθέντων µισθών από την 

εκδοθείσα µισθοδοτική κατάσταση. 

5. Ελέγχει την ορθή καταχώρηση του λογιστικού άρθρου της µισθοδοσίας από τον χειριστή.  
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6. Διαπιστώνει επίσης την εξόφληση της µισθοδοτικής κατάστασης ανά υπάλληλο  και στην 

περίπτωση που δεν εξοφλήθηκαν κάποιοι απ’ αυτούς ελέγχει την λογιστικοποίηση της 

οφειλής..  

7. Η µισθοδοτική κατάσταση µε δική του ευθύνη πρέπει να υποβάλλεται προς έλεγχο, έγκριση 

και υπογραφή από τον προϊστάµενο λογιστηρίου και τον οικονοµικό διευθυντή και 

ακολούθως ελέγχει εάν προχώρησε µέσω Τραπέζης η εξόφλησή  της.  

8. Παραδίδει στο τέλος κάθε µήνα στους µισθωτούς τα εκκαθαριστικά σηµειώµατα 

µισθοδοσίας αφού προηγούµενα και στο µέτρο του δυνατού υπογράψουν οι εργαζόµενοι 

πως τα παρέλαβαν όπως ρητά ορίζει σαν διαδικασία ο παρών κανονισµός εργασίας.  

9. Μεριµνά για την ορθή συµπλήρωση και εµπρόθεσµη υποβολή των Α.Π.Δ. προς το Ι.Κ.Α. 

καθώς και την αγορά ενσήµων του συνόλου του προσωπικού. Μεριµνά επίσης για τις 

αποδόσεις όλων των λοιπών ασφαλιστικών ταµείων κύριων και επικουρικών. 

10. Διενεργεί προβλέψεις για αποχώρηση του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης και τις 

προωθεί προς  υπογραφή από τον προϊστάµενο λογιστηρίου και λογιστικοποίηση. 

11. Ελέγχει περιοδικά για το σύνολο του προσωπικού τις κρατήσεις, εργοδοτικές εισφορές, 

προκαταβολές,  επιδόµατα, αµοιβές νυκτερινής, υπερωριακής και απασχόλησης κατά τις 

αργίες σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία καθώς και µε τα πραγµατικά δεδοµένα. 

12.  Καταχωρεί έπειτα από έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης  την όποια µεταβολή (αύξηση) 

στους µισθούς των υπαλλήλων. 

13. Γνωστοποιεί τις προσλήψεις των εργαζοµένων στον ΟΑΕΔ και στο ΙΚΑ και εισάγει τα 

ατοµικά στοιχεία των µισθωτών στο µηχανογραφικό σύστηµα της µισθοδοσίας. 

14. Είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των αρχείων της µισθοδοσίας, στα οποία δεν µπορεί να 

έχει πρόσβαση κανένας από τους λοιπούς µισθωτούς. 

15. Τηρεί σχολαστικά τους ατοµικούς φακέλους των εργαζοµένων και το βιβλίο 

νεοπροσλαµβανοµένων. 

16.  Καταχωρεί τον χρόνο απασχόλησης των εργαζοµένων στο µηχανογραφικό σύστηµα 

µισθοδοσίας που εισάγεται σε αυτό µε βάση τις κάρτες παρουσίας στο τέλος κάθε µήνα. 

17. Εκπροσωπεί την εταιρεία στην επιθεώρηση εργασίας και είναι υπεύθυνος για την έγκριση 

των προγραµµάτων και την συµµόρφωση της εταιρείας µε τις αρχές και τους κανόνες της 

ισχύουσας εργατικής νοµοθεσίας. 
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18. Καταγράφει και παρακολουθεί την ποσοστιαία κατανοµή του προσωπικού κατά τµήµα και 

ενηµερώνει για τυχόν δυσαναλογίες και απαράδεκτες µεταβολές. Παράλληλα µε τη χρήση 

αριθµοδεικτών  εξάγει απαραίτητες πληροφορίες για τη σύνθεση και διάρθρωση του 

προσωπικού της εταιρείας και τις κοινοποιεί προς τη διοίκηση της εταιρείας. Τα στοιχεία 

αυτά λαµβάνονται υπόψη κατά τον προϋπολογισµό και απολογισµό της διαχειριστικής 

χρήσης. 

19. Επίσης κοινοποιεί προς το προσωπικό εγκυκλίους που εκδίδει η διεύθυνση της 

εταιρείας. 

20. Αιτείται τεκµηριωµένα την πρόσληψη ή απόλυση προσωπικού κατά περίπτωση στο τµήµα 

του. 

21. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο ευθύνης 

του.  

22. Διερευνά και διαπιστώνει υπάρχουσες ελλείψεις του τµήµατος σε µηχανολογικό εξοπλισµό 

έπιπλα γραφική ύλη και συντάσσει αίτηση αγοράς την οποία υποβάλει προς υπογραφή στον 

προϊστάµενο λογιστηρίου. 

23. Ενηµερώνεται για τα υπάρχοντα προγράµµατα εκπαίδευσης (δηµόσια, ιδιωτικά, κοινοτικά) 

καθώς και τις τυχόν επιχορηγήσεις - επιδοτήσεις που τα συνοδεύουν  και τα ενισχύουν. 

24. Είναι υπεύθυνος για την εφαρµογή του κανονισµού λειτουργίας στον τοµέα ευθύνης του.  

25. Συµµετέχει κατά περίπτωση στην επιτροπή πρόσληψης όπως αυτή προσδιορίζεται στον 

εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της επιχείρησης και σύµφωνα µε τις διαδικασίας που 

περιγράφονται σ’ αυτόν. 

26. Αντιπαραβάλλει δειγµατοληπτικά τις κάρτες παρουσίας µε τα απολογιστικά δελτία 

παραγωγής. 

 

Εκπαίδευση προσωπικού 
Αρµόδιοι να αποφασίζουν για τις ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού είναι ο Γενικός 

Διευθυντής και οι υπεύθυνοι των τµηµάτων. 

Εκπαίδευση προσωπικού απαιτείται: 

• Κατά την πρόσληψη του προσωπικού. 

• Κατά την εισαγωγή νέων διεργασιών στην εταιρεία (εξοπλισµός, νέα προϊόντα, 

προγράµµατα παρακολούθησης παραγωγής, κλπ) 



 69 

• Κατά την εισαγωγή νέων η τροποποιηµένων εγγράφων του συστήµατος ποιότητας. 

Επίσης οι Υπεύθυνοι Τµηµάτων λαµβάνουν υπόψη και τις σχετικές ανάγκες εκπαίδευσης 

που εκδηλώνονται µε πρωτοβουλία του προσωπικού και ενηµερώνουν τον Γενικό 

Διευθυντή.  

Σχετικές διαδικασίες που περιγράφονται στο έντυπο (PRS ΤΔ 001) λαµβάνονται υπόψη 

ιδιαίτερα για τους νεοπροσλαµβανόµενους . 

Η εταιρεία θεωρεί την συµµετοχή των εργαζοµένων απαραίτητη και προωθεί την 

συµµετοχή σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις λαµβανοµένου υπόψη του αναλισκόµενου χρόνου σαν  

απασχόληση (κανονική ή υπερωριακή αναλόγως). 

Για τη δηµιουργία κάθε εκπαιδευτικού προγράµµατος συντάσσει ο διευθυντής λεπτοµερή 

και τεκµηριωµένη αίτηση και την υποβάλλει προς έγκριση και υπογραφή από τον Γενικό 

Διευθυντή. 

Ο υπεύθυνος του τµήµατος µετά από την αρχική έγκριση σε συνεργασία µε τον υπεύθυνο 

έρευνας και ανάπτυξης καθορίζει τον τρόπο υλοποίησης της εκπαίδευσης (πρόγραµµα) ώστε να 

µη γίνεται σε βάρος της εύρυθµης λειτουργίας της επιχείρησης. 

Ο υπεύθυνος του τµήµατος έρευνας και ανάπτυξης καταρτίζει το τελικό εκπαιδευτικό 

πρόγραµµα και το υποβάλλει προς έγκριση στο Γενικό Διευθυντή.  

Το κόστος των προγραµµάτων πρέπει να  είναι σύµφωνο µε το προϋπολογιστικό. Για 

τυχόν υπερβάσεις του προϋπολογισµού ενηµερώνεται ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής 

προκειµένου να καθορισθούν σε συνεργασία τον διευθύνοντα σύµβουλο οι παραπέρα ενέργειες. 

Το  πρόγραµµα πρέπει να κοινοποιείται στις ενδιαφερόµενες διευθύνσεις εγκαίρως. 

 

Διαδικασία µισθοδοσίας 
 

1. Κάθε 15 του µήνα πληρώνονται προκαταβολές.  Το τµήµα Προσωπικού συντάσσει 

σχετική Κατάσταση προκαταβολών την οποία προωθεί προς τον προϊστάµενο 

λογιστηρίου και τον οικονοµικό  Διευθυντή για υπογραφή. 

2. Η πληρωµή της µισθοδοσίας γίνεται απαραίτητα µέσω τραπέζης µε κατάθεση σε 

τραπεζικό λογαριασµό του υπαλλήλου. 



 70 

3.  Μετά τη διενέργεια των πληρωµών ο προϊστάµενος Προσωπικού αποστέλλει την 

Κατάσταση µισθοδοσίας ή προκαταβολών κατά περίπτωση στο χειριστή για να γίνει η 

λογιστικοποίηση των προκαταβολών. 

4. Στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες κάποιος µισθωτός δεν έχει ανοίξει λογαριασµό  

στην Τράπεζα (µισθωτός υπό δοκιµή ή µισθωτός νέο- προσληφθείς) ή ζητήσει  

προκαταβολή σε χρόνο προγενέστερο της τακτής ηµεροµηνίας η πληρωµή του γίνεται µε 

µετρητά µε την έκδοση εντάλµατος πληρωµής ή την έκδοση επιταγής. 

5. Την πρώτη µέρα του µήνα συντάσσεται η Μισθοδοτική κατάσταση που περιλαµβάνει τις 

ηµέρες απασχόλησης του προηγούµενου και την προωθεί προς τον προϊστάµενο 

λογιστηρίου προς έλεγχο κι έγκριση. 

6. Το Λογιστήριο διενεργεί τους κάτωθι ελέγχους: 

Α. έλεγχο του χρόνου απασχόλησης (τακτικού και εκτάκτου) σε έκταση 100% 

Β. έλεγχο των µεικτών τακτικών αποδοχών δειγµατοληπτικά 

Γ. έλεγχο των εκτάκτων (υπερωρίες, νυκτερινά, αργίες, λοιπές παροχές) αποδοχών σε 

έκταση 100% 

Δ. Έλεγχο του συνόλου των προκαταβολών µε τον αντίστοιχο λογαριασµό 

Ε. έλεγχο του φόρου και του χαρτοσήµου Μισθωτών υπηρεσιών και των Ασφαλιστικών 

εισφορών δειγµατοληπτικά 

Στ. έλεγχο των καθαρών αποδοχών δειγµατοληπτικά 

Ζ. σύγκριση του συνόλου των τακτικών αποδοχών µε τον προηγούµενο µήνα.   

Στην περίπτωση κατά την οποία από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι υπάρχει διαφορά 

ανάµεσα στο σύνολο των µεικτών τακτικών αποδοχών του µήνα και των αντίστοιχων του 

προηγούµενου µήνα ερευνά τους λόγους στους οποίους οφείλεται η διαφορά αυτή 

(προσλήψεις, απολύσεις, απουσίες, αυξήσεις αποδοχών).  Οι λόγοι της παραπάνω 

διαφοράς σηµειώνονται πάνω στη Μισθοδοτική κατάσταση. 

7. Μετά τους παραπάνω ελέγχους ο προϊστάµενος Λογιστηρίου προωθεί τη Μισθοδοτική 

κατάσταση προς τον οικονοµικό Διευθυντή ο οποίος την υπογράφει τη Μισθοδοτική 

προκειµένου να διενεργηθεί η πληρωµή της µέσω τραπεζικού λογαριασµού.  

8. Ο Οικονοµικός Διευθυντής πρέπει να υπογράφει και να δίνει αυτό την εντολή για 

εξόφληση της µισθοδοσίας. 
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9. Με την εξόφληση της µισθοδοσίας το τµήµα Προσωπικού παραδίδει στους µισθωτούς τα 

Εκκαθαριστικά σηµειώµατα µισθοδοσίας που εκδίδονται από το µηχανογραφικό σύστηµα 

µισθοδοσίας.  

10. Στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες κάποιος µισθωτός δεν έχει ανοίξει λογαριασµό 

στην τράπεζα (µισθωτός υπό δοκιµή, ή µισθωτός κατά τον πρώτο µήνα απασχόλησης) η 

πληρωµή των αποδοχών γίνεται µε µετρητά από το τµήµα Προσωπικού µε την έκδοση 

εντάλµατος πληρωµής ή επιταγής. 

11. Μετά την εκκαθάριση της µισθοδοσίας το τµήµα Προσωπικού προωθεί την Κατάσταση 

και τα µη πληρωθέντα ποσά προς το Λογιστήριο, το οποίο χρεώνει και µεταφέρει το µη 

καταβληθέν ποσό από τον λογαριασµό των Αποδοχών πληρωτέων (Κ.Α. 5300) σε 

πίστωση του λογαριασµού των Οφειλοµένων αµοιβών προσωπικού (Κ.Α. 5303), ο οποίος 

τηρείται κατά µισθωτό. 

12. Εάν στη συνέχεια εµφανισθεί κάποιος µισθωτός για να εισπράξει τις αποδοχές του 

απευθύνεται στο Λογιστήριο το οποίο του καταβάλει τις αµοιβές του µε µετρητά, ή µε 

την έκδοση επιταγής σε διαταγή του. 

 

Χρόνος απασχόλησης 

 
Ο υπεύθυνος προσωπικού στο τέλος του µήνα εισάγει τον χρόνο απασχόλησης (τακτικού, 

υπερωριακού κλπ) κάθε µισθωτού στο µηχανογραφικό σύστηµα της Μισθοδοσίας.  Η εισαγωγή 

αυτή γίνεται µε βάση τις κάρτες παρουσίας και όπου διαπιστωθεί ότι υπάρχει υπέρβαση του 

ωραρίου λαµβάνονται υπόψη οι Αιτήσεις πραγµατοποίησης υπερωριών ή ζητούνται εξηγήσεις 

από τα τµήµατα. Για την πραγµατοποίηση υπερωριών απαιτείται έγκριση του αρµοδίου 

διευθυντή και πρέπει να κοινοποιούνται στην επιθεώρηση εργασίας το αργότερο µέχρι την 

εποµένη ώστε να µη χαρακτηρίζονται παράνοµες.  Στην αίτηση πραγµατοποίησης υπερωριών 

αναγράφονται: 

• Το ονοµατεπώνυµο του µισθωτού. 

• Η ειδικότητα του µισθωτού. 

• Οι µέρες υπερωρίας. 

• Ο απαιτούµενος χρόνος υπερωριών. 

• Ο λόγος για τον οποίο ζητείται η υπερωρία. 



 72 

Οι ανωτέρω εγκρίσεις αρχειοθετούνται στο τµήµα κατά ηµεροµηνία. Δεν αναγνωρίζονται 

υπερωρίες και κατά συνέπεια δεν εισάγονται στο µηχανογραφικό σύστηµα όταν αυτές δεν είναι 

εγκεκριµένες από τον διευθυντή του αρµόδιου τµήµατος (π.χ. για την πραγµατοποίηση 

υπερωρίας από το δηµιουργικό  αιτείται έγκριση από τον διευθυντή εργοστασίου). 

 

Διαδικασίες πρόσληψης µισθωτού 
 

Αρµόδιος για να αποφασίζει για τις προσλήψεις είναι: 

Α) Για τα διευθυντικά στελέχη ο Διευθύνων Σύµβουλος σε συνεργασία µε το  Γενικό Διευθυντή 

και τον οικονοµικό διευθυντή. 

Β) Για τους λοιπούς µισθωτούς ο διευθυντής του τµήµατος που αιτείται την πρόσληψη, ο 

οικονοµικός διευθυντής και ο προϊστάµενος του τµήµατος προσωπικού.  

Γ) Για το εργατοτεχνικό προσωπικό  οι Διευθυντές των εργοστασίων οι προϊστάµενοι των 

αιτούµενων τµηµάτων και ο προϊστάµενος του τµήµατος προσωπικού. 

Κατά την πρόσληψη νέου υπαλλήλου γνωστοποιείται η πρόσληψη του  στον ΟΑΕΔ, στο 

ΙΚΑ και στον ίδιο τον νεοπροσλαµβανόµενο. Γίνεται η καταχώρησή του στο Βιβλίο 

νεοπροσλαµβανοµένων, και δηµιουργείται ο ατοµικός φάκελος του εργαζοµένου στον οποίο 

τοποθετείται πρώτο το Έντυπο Δ.Α.Π. 002 όπου αναφέρονται όλα τα απαραίτητα για τη 

συµπλήρωση του φακέλου του εργαζοµένου δικαιολογητικά και ποια είναι η κατάστασή τους (η 

σύµβασή του, αναγγελία πρόσληψης του Ο.Α.Ε.Δ., το βιογραφικό του σηµείωµα και όλα τα 

έντυπα που δικαιολογούν τα επιδόµατα και τις έκτακτες αµοιβές του). Στον ανωτέρω φάκελο 

αρχειοθετούνται και οι µελλοντικές µεταβολές των αποδοχών και των ατοµικών στοιχείων του 

µισθωτού. Εισάγονται τέλος τα ατοµικά στοιχεία του µισθωτού στο Μηχανογραφικό σύστηµα 

της Μισθοδοσίας.  

 

Απόλυση µισθωτού – οικειοθελής αποχώρηση 
 

Κατά την περίπτωση απόλυσης συντάσσεται τεκµηριωµένη αίτηση από τον προϊστάµενο προς 

τον διευθυντή του τµήµατος καθώς και στον προϊστάµενο που τµήµατος  προσωπικού ή στην 

περίπτωση των στελεχών την απόφαση λαµβάνει ο γενικός διευθυντής τεκµηριώνοντάς την στο 

διοικητικό συµβούλιο. Κατά τη διαδικασία απόλυσης συντάσσεται καταγγελία σύµβασης 
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εργασίας την οποία υπογράφει τόσο ο απολυθείς όσο και ο γενικός διευθυντής και υποβάλλεται 

στον Ο.Α.Ε.Δ. µέσα στις ισχύουσες προθεσµίες.  

Στην περίπτωση της οικειοθελούς αποχώρησης συντάσσεται δήλωση οικειοθελούς 

αποχώρησης την οποία συµπληρώνει ο αποχωρήσας και την υπογράφουν ο  αποχωρήσας και ο 

γενικός διευθυντής. 

Ανά τακτά χρονικά διαστήµατα ελέγχεται από τον υπεύθυνο του τµήµατος προσωπικού  

και από τον προϊστάµενο λογιστηρίου εάν έχουν εκκαθαριστεί οι λογαριασµοί όλων των  

απολυοµένων και αποχωρησάντων. Εάν υπάρχουν αζήτητοι µισθοί καλούνται οι δικαιούχοι τους 

ή πληρεξούσιοί τους να τα παραλάβουν. Εάν  κάτι τέτοιο δε γίνει για µακρύ χρονικό διάστηµα 

τότε αποφασίζει ο οικονοµικός διευθυντής για την τύχη του 

 

Τµήµα προµηθειών  

Υπεύθυνος αποθήκης 
Είναι υπεύθυνος για την εφαρµογή του κανονισµού λειτουργίας και των διαδικασιών 

διασφάλισης ποιότητας καθώς και κάθε εγκυκλίου- απόφασης της διοίκησης της εταιρείας 

στον χώρο ευθύνης του.  

 Αναφέρεται στον διευθυντή προµηθειών και τον ενηµερώνει τακτικά για τις ανάγκες, 

τα προβλήµατα του τµήµατος και εισηγείται λύσεις και βελτιώσεις.  

 Έχει την ευθύνη αποθήκευσης των Ά και ΄Β υλών, των ηµιέτοιµων καθώς των 

τελικών προϊόντων αφού προηγουµένως λάβει το δελτίο παραγωγής που συνοδεύει τα είδη 

σε όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας- παραγωγής τους και είναι πλήρες από τις υπογραφές 

των προϊσταµένων  των άλλων λειτουργικών τµηµάτων και κυρίως του τµήµατος ποιοτικού 

ελέγχου. 

 Ενηµερώνει το διευθυντή του στην περίπτωση που κατά την παραλαβή οποιουδήποτε 

υλικού διαπιστώσει οποιαδήποτε µεταβολή στην ποιότητα ή ποσότητα των 

παραλαµβανόµενων προκειµένου ο τελευταίο ς να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.  

  Έχει την ευθύνη εκφόρτωσης των φορτηγών της εταιρείας ή των προµηθευτών και 

παραλαβής των εµπορευµάτων αφού υπογράψει στο αντίστοιχο δελτίο αποστολής.  

 Ενηµερώνει µε την παραλαβή τις µερίδες αποθήκης άµεσα ποσοτικά και  αποθηκεύει 

τα είδη σε  κωδικοποιηµένες θέσεις.  
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 Πάντοτε κατά την παραλαβή φροντίζει ώστε να ζυγίζει τα υλικά που παραλαµβάνει ή 

να διενεργεί αναλόγως καταµέτρηση των παραληφθέντων, και στη συνέχεια 

‘’εκδίδει’’(ενηµερώνει το ηλεκτρονικό αρχείο) δελτίο ποσοτικής παραλαβής. Όλα τα 

παραστατικά του προµηθευτή αφού υπογραφούν από τον διευθυντή προµηθειών 

προωθούνται στο λογιστήριο το οποίο έχει πρόσβαση στο δελτίο ποσοτικής παραλαβής 

µέσω του συστήµατος προκειµένου να προβεί στους απαραίτητους ελέγχο υς και συµφωνίες.  

 Για τις τυχόν διαφορές που παρουσιάζονται κατά την παραλαβή των υλικών φροντίζει 

ώστε να λαµβάνει γνώση ο διευθυντής προµηθειών προκειµένου να ενηµερωθεί µέσω του 

τελευταίου ο προµηθευτής και να εκδώσει συµπληρωµατικό τιµολόγιο ή αντίστοιχα 

πιστωτικό. 

 Σε περιπτώσεις τµηµατικών παραλαβών ο Υπεύθυνος αποθηκών µέσω συστήµατος 

ενηµερώνει – «εκδίδει» το δελτίο ποσοτικής παραλαβής και αυτόµατα ενηµερώνεται η 

υπολειπόµενη ποσότητα του δελτίου παραγγελίας.  

 Συσχετίζει και ελέγχει σε κάθε παραλαβή, το δελτίο παραγγελίας, και το παραστατικό 

του προµηθευτή.   

 Εκδίδει πάντα το Δελτίο παραλαβής βεβαιώνοντας πάνω στο δελτίο παραγγελίας, την 

εκτέλεσή της. Όλα τα παραστατικά (δελτίο παραγγελίας, δελτίο αποστολής & το τιµολόγιο 

του προµηθευτή) τα προωθεί εγκαίρως προς το τµήµα προµηθειών.  

 Διενεργεί φυσική απογραφή κάθε τρίµηνο και σε µικρότερα τακτά χρονικά 

διαστήµατα διενεργεί καταµετρήσεις σε µεγάλα σε αξία αποθέµατα κάτω από την 

καθοδήγηση του διευθυντή προµηθειών προκειµένου να διαπιστωθούν τυχόν διαφορές 

απώλειες καταστροφές κλ π. 

 Για κάθε απώλεια καταστροφή ή απαξιωµένα αποθέµατα που θα διαπιστώσει 

ενηµερώνει εγγράφως τον διευθυντή προµηθειών δηµιουργώντας µια κατάσταση µε τα είδη, 

τους κωδικούς στους οποίους αυτά παρακολουθούνται, την ποσότητα που έχει πρόβληµα 

καθώς και τις παρατηρήσεις του ως προς τα πιθανά ή τα πραγµατικά αίτια  του 

προβλήµατος.  

 Στις περιπτώσεις τυχόν παραλαβής παγίων ή αγαθών για τα οποία όπως είναι φυσικό 

δεν τηρούνται µερίδες αποθήκης ελέγχει τα παραστατικά του προµηθευτή σε σχέση µε την 

εντολή παραγγελίας όσον αφορά την ποσότητα.  
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 Διερευνά και διαπιστώνει υπάρχουσες ελλείψεις του τµήµατος σε εξοπλισµό ή άλλου 

είδους ανάγκες και συντάσσει αίτηση αγοράς την οποία υποβάλει προς έγκριση και 

υπογραφή στο διευθυντή προµηθειών.  

 Αιτείται την πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού όταν παραστεί ανάγκη ή την απόλυση 

αντίστοιχα και συµµετέχει στην επιτροπή πρόσληψης  του εργατικού προσωπικού της 

αποθήκης. Συντονίζει τη διαδικασία παραλαβής των πρώτων και βοηθητικών υλών στους 

χώρους παραγωγής και ελέγχει ότι οι πρώτες ύλες που παρελήφθησαν αποθηκεύτηκαν 

σωστά και ότι τροφοδοτείται ανελλιπώς η µονάδα παραγωγής.  

 

Κανονισµός προµήθειας Α΄ και Β΄ υλών – παγίων – διαχείρισης έτοιµων 
 

1.Προµήθεια υλικών  

  Η διαδικασία προµηθειών Α΄ και Β΄ υλών ξεκινάει από τη στιγµή που θα δοθεί η 

παραγγελία του πελάτη επίσηµα µε µια από τις παραδοσιακά αποδεκτές διαδικασίες ΦΑΞ, 

Ηλεκτρονικά κλπ.  

 Για την έναρξη της διαδικασίας παραγγελίας υλικών απαραίτητη είναι η ύπαρξη 

συµπληρωµένου από το τµήµα πωλήσεων του εντύπου (SAL EN 004) µε το οποίο 

τεκµηριώνεται η παραγγελία του πελάτη δηλ. η  επιβεβαίωση της παραγγελίας του πελάτη.  

Επίσης είναι απαραίτητη η  ‘’Αίτηση Προµηθείας Α’ & Β’ υλών ‘’ ( έντυπο SAL  EN 017) 

από το τµήµα πωλήσεων και εφόσον έχει υπογράψει στις σχετικές ενδείξεις «Υπάρχει 

έγκριση χρωµατίνης» και « Υπάρχει επιβεβαίωση παραγγελίας από πελάτη και τήρηση των 

όρων παραγγελίας ( προκαταβολή κλπ)»  ο πωλητής τότε µόνον  ξεκινάει η διαδικασία της 

διεκπεραίωσης. Εφόσον πρόκειται για νέους πελάτες και νέα προϊόντα    απαιτείται και η 

έγγραφη έγκριση στο έντυπο και του Εµπορικού Διευθυντή.  

  Όλες οι αιτήσεις προµήθειας υλικών έρχονται στο τµήµα προµηθειών κι ελέγχονται 

από τον διευθυντή προµηθειών. Κατά εξαίρεση οι αιτήσεις για τα πολυαιθυλένια λόγω της 

ιδιαιτερότητάς τους θα πρέπει να υπογράφονται προηγούµενα από τον εµπορικό διευθυντή.  

Στη συνέχεια διαπιστώνεται η ύπαρξη ή µη των αιτουµένων υλικών στα ήδη υπάρχοντα 

στην αποθήκη ή  η ανάγκη προµήθειά τους από τους εγκεκριµένους προµηθευτές.  
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 Ακολουθεί η ενηµέρωση των διευθυντών των ενδιαφεροµένων τµηµάτων (παραγωγής, 

πωλήσεων) στην περίπτωση που δεν υπάρχουν στην αποθήκη τα αιτούµενα υλικά για το 

χρόνο παράδοσής τους.  

  Στην  περίπτωση που τα υλικά θα παραγγελθούν αυτό πρέπει να γίνει από την 

προαναφερθείσα λίστα των εγκεκριµένων προµηθευτών µε την ενηµέρωση και σύµφωνη 

γνώµη των αρµόδιων  διευθυντών.  

  Για τις ανάγκες προµήθειας ή µη πολυαιθυλενίου ειδοποιείται το τµήµα 

προγραµµατισµού και ελέγχονται από αυτό εάν υπάρχουν στην αποθήκη οι αιτηθείσες 

ποσότητες ή θα παραγγελθούν νέες.  

  Το τµήµα αφού εξετάσει το έντυπο του τµήµατος πωλήσεων και στην περίπτωση που 

αποφανθεί πως πρέπει να προχωρήσει σε νέα παραγγελία συµπληρώνει  ο υπεύθυνος 

προγραµµατισµού το έντυπο (SUP EN 012)  

 Στη συνέχεια το έντυπο προωθείται στο τµήµα προµηθειών και µε βάση αυτό το 

έντυπο θα προχωρήσει στην παραγγελία πολυαιθυλενίων  σύµφωνα µε τη διαδικασία που 

περιγράφεται αµέσως παρακάτω.   

 Η διαδικασία που ακολουθείται για την κατάρτιση λίστας εγκεκριµένων προµηθευτών 

περιγράφεται στην παρ 4 και στο έντυπο (SUP ΓΔ 003) του τµήµατος διασφάλισης 

ποιότητας 

 Κατόπιν δίνονται οι παραγγελίες για αγορά πρώτων και βοηθητικών υλών αφού 

συµπληρωθεί ελεγχθεί και υπογραφεί από τον διευθυντή προµηθειών το έντυπο (SUP EN 

002). 

 Στις αιτήσεις αγοράς πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται τα αντίστοιχα δελτία 

παραγγελίας προς τους προµηθευτές και να αρχειοθετούνται µαζί. Οι αιτήσεις αγοράς πρέπει 

από το ενδιαφερόµενο τµήµα να διανέµονται στο τµήµα προµηθειών, και το λογιστήριο 

υπηρεσιακώς µε φυσική παράδοση προκειµένου να είναι υπογεγραµµένες πράγµα που θα 

διασφαλίζει τη διαδικασία ή µέσω συστήµατος αλλά ν α εµφανίζεται ο συντάκτης .  

 Για τις περιπτώσεις αδυναµίας ικανοποίησης παραγγελίας από τον προµηθευτή ή στην 

περίπτωση της παραλαβής ελαττωµατικών ή µη συµµορφούµενων προϊόντων 

ακολουθούνται οι διαδικασίες που περιγράφονται στο SUP ΓΔ 001. Με τα δελτία 

παραγγελίας ενηµερώνονται µέσω Ατλαντίς : 

Α. το ενδιαφερόµενο τµήµα,  
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Β. η αποθήκη υλικών προς ενηµέρωση,  

Γ. το τµήµα προµηθειών (αρχειοθέτηση).  

Δ. η οικονοµική διεύθυνση – λογιστήριο.  

  Για κάθε αλλαγή στην παραγγελία η οποία οδηγεί σε ριζική αλλαγή της µορφής της 

τότε εκδίδεται καινούργια και ακυρώνεται η παλαιά. Όταν µεταβάλλεται µόνο η 

παραγγελθείσα ποσότητα τότε απλώς µεταβάλλεται η παλαιά και γίνεται µνεία της 

µεταβολής. Πάντοτε το τµήµα προµηθειών πρέπει να λαµβάνει επιβεβαίωση της 

παραγγελίας από τον προµηθευτή την οποία πρέπει  να αρχειοθετεί προς µελλοντική χρήση.. 

Η διανοµή του εντύπου είναι και πάλι η ίδια µε της αρχικής παραγγελίας.  

 

2.Παραλαβές  

 Κατά την παραλαβή των υλικών ‘’εκδίδεται’’ το αντίστοιχο Δελτίο παραλαβής αφού 

βεβαιωθεί ο αποθηκάριος ότι η ποσότητα που παρέλαβε συµφωνεί µε εκείνη, του δελτίου 

παραγγελίας και του παραστατικού του προµηθευτή.  

  Πάντοτε κατά την παραλαβή ο υπεύθυνος αποθηκών φροντίζει ώστε να ζυγίζει τα 

υλικά που παραλαµβάνει ή να τα καταµετρά αναλόγως. Η πιστοποίηση της παραλαβής 

γίνεται στο CMR ή στο Δελτίο Αποστολής του προµηθευτή.  Με τον τρόπο αυτό συµφωνεί 

τις παραληφθείσες ποσότητες µε αυτές των προαναφεροµένων παραστατικών.  

  Για τις τυχόν διαφορές που παρουσιάζονται κατά την παραλαβή των υλικών λαµβάνει 

γνώση πρώτα ο διευθυντής προµηθειών και στη συνέχεια ο προµηθευτής προκειµένου να 

εκδώσει πιστωτικό ή συµπληρωµατικό τιµολόγιο ανάλογα. Στην περίπτωση παραλαβής 

ποσότητας µεγαλύτερης από την αναγραφόµενη στο δελτίο αποστολής του προµηθευτή το 

πρωτότυπο του θεωρηµένου δελτίου ποσοτικής παραλαβής σύµφωνα και µε τον Κ.Β.Σ. 

αποστέλλεται στον προµηθευτή προκειµένου να εκδώσει συµπληρωµατικό τιµολόγιο.  

 Η ενηµέρωση του προµηθευτή ώστε να προβεί σε κάποια από τις τελευταίες ενέργειες 

γίνεται από τον διευθυντή προµηθειών αφού ενηµερωθεί από τον υπεύθυνο αποθηκών. 

Πάνω στο παραστατικό  του προµηθευτή γίνεται σηµείωση για τις διαφορές που υπάρχουν 

ώστε να το γνωρίζουν οι άµεσα ενδιαφερόµενοι (διευθυντής προµηθειών, λογιστήριο, τµήµα 

παραγωγής κλπ.). 
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 Σε περιπτώσεις τµηµατικών παραλαβών ο Υπεύθυνος αποθηκών ενηµερώνει µε βάση 

το τιµολόγιο του προµηθευτή το δελτίο παραλαβής, και από αυτό µέσω Ατλαντίς γίνεται η 

ενηµέρωση του δελτίου παραγγελίας για την υπολει πόµενη ποσότητα.  

 Σ’ όλες τις περιπτώσεις τα παραστατικά του προµηθευτή το δελτίο παραγγελίας 

προωθούνται εγκαίρως στον διευθυντή προµηθειών ο οποίος, αφού τα ελέγξει, τα προωθεί 

αµέσως προς τα εµπλεκόµενα τµήµατα σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα.  

 Κανένα  τιµολόγιο δεν θα πρέπει να πληρωθεί χωρίς προηγούµενη διευκρίνιση και 

διερεύνηση εφόσον δεν εκδόθηκε δελτίο παραγγελίας ή αυτό εκδόθηκε αναδροµικά.  

 Για όλες οι αιτήσεις αγοράς και τις µετέπειτα παραγγελίες πρέπει να δηµιουργείται 

φάκελος σε κάθε τµήµα για την ευχερή και πλήρη παρακολούθηση της κάθε παραγγελίας.  

 

3.Αποστολές  

Αµέσως µόλις ολοκληρωθεί η παραγωγή του προϊόντος µέσω συστήµατος εκδίδεται δελτίο 

παραγωγής ετοίµου  προϊόντος, από το οποίο µέσω συστήµατος ενηµερώνονται τα αρµόδια 

τµήµατα για το πέρας της παραγωγής του προϊόντος και της έναρξης της αποστολής του.  

 Με το Δελτίο παραγωγής έτοιµου προϊόντος ενηµερώνονται τα παρακάτω τµήµατα 

(διανοµή ως κάτωθι):  

Α. Το τµήµα Παραγωγής για αρχειοθέτηση.  

Β.  Το τµήµα πωλήσεων.  

Γ. Ο υπεύθυνος αποθήκης.  

Δ. Το τµήµα προµηθειών  

Ε. Το λογιστήριο.  

 Αφού  βεβαιωθεί ότι η παραγωγή του σχετικού προϊόντος έχει καταχωρηθεί στην 

αντίστοιχη µερίδα αποθήκης ετοίµου, γίνεται επικοινωνία µε το αρµόδιο τµήµα Πωλήσεων 

και εφόσον αποφασισθεί η αποστολή του προϊόντος προς τον πελάτη, εκδίδεται το Δελτίο 

αποστολής και το τιµολόγιο από το λογιστήριο (τµήµα τιµολόγησης) αν πρόκειται για 

πελάτη εσωτερικού  ή το τµήµα υποστήριξης πωλήσεων αν πρόκειται για πελάτη 

εξωτερικού και συγχρόνως ενηµερώνεται η αντίστοιχη µερίδα αποθήκης του ετοίµου 

προϊόντος. 

 Το τµήµα υποστήριξης πωλήσεων, όσον αφορά τις πωλήσεις εξωτερικού αφού 

εκδώσει το τιµολόγιο αντίγραφό του προωθεί στο λογιστήριο προς καταχώρηση κι 
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ενηµέρωση της αποθήκης κατά αξία ενώ ποσοτικά έχει γίνει ενηµέρωση αυτόµατα µέσω 

συστήµατος κατά την έκδοση του δελτίου αποστολής ετοίµων προϊόντων. Το λογιστήριο 

(τιµολόγηση) για τις πωλήσεις εσωτερικού εκδίδει δελτίο αποστολής και τιµολόγιο είτε 

συνενωµένο δελτίο αποστολής – τιµολόγιο κι ενηµέρωση µερίδων αποθήκης γίνεται 

αυτόµατα από το σύστηµα.  Η διανοµή του δελτίου αποστολής γίνεται ως:  

Α. Το πρωτότυπο παραδίδεται στον πελάτη αφού υπογραφεί από τον εκδότη και τον 

παραλήπτη (µεταφορέα)  

Β. το δεύτερο αρχειοθετείται στο τµήµα υποστήριξης πωλήσεων για να ενηµερωθεί ο 

φάκελος της παραγγελίας ενώ αντίγραφο προς ενηµέρωση λαµβάνουν το τµήµα πωλήσεων 

και το τµήµα  προµηθειών ιδιαιτέρως όταν πρόκειται για σταδιακή αποστολή.  

Γ. Το τρίτο προωθείται στο λογιστήριο  

 Η κατά αξία ενηµέρωση των µερίδων αποθήκης ετοίµων προϊόντων διενεργείται µε 

την έκδοση του τιµολογίου πώλησης του οποίου η διανοµή είναι ανάλογη µε του δελτίου 

αποστολής.  

 Πριν  την αποστολή ο υπεύθυνος εξετάζει τη συµφωνία του δελτίου αποστολής µε τα 

παραδοθέντα (ποσοτικά) και εξασφαλίζει την υπογραφή του παραλήπτη.  

 

4.Επιλογή - αξιολόγηση προµηθευτών  

Για κάθε αγορά υλικού Α’ και Β’ υλών το τµήµα προµηθειών καταρτίζει λίστα 

εγκεκριµένων προµηθευτών και την αναθεωρεί σαν σύνολο µια φορά το χρόνο σε 

προκαθορισµένη ηµεροµηνία και την ενηµερώνει διαρκώς στη διάρκεια του έτους.  

 Για την κατάρτιση λίστας εγκεκριµένων προµηθευτών στο τέλος κάθε έτους ο 

διευθυντής του τµήµατος προµηθειών έρχεται σε επαφή µε τον οικονοµικό διευθυντή, το 

διευθυντή πωλήσεων, τους διευθυντές εργοστασίων,  και τους υπεύθυνους των τµηµάτων 

διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικού ελέγχου .  

 Οι τελευταίοι αξιολογούν όλους τους προµηθευτές συνολικά µε τους οποίους 

συνεργάστηκαν κατά τη διάρκεια του έτους µέσω του εντύπου  (SUP EN 004) όσον αφορά 

τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο έντυπο 

του τµήµατος διασφάλισης ποιότητας ( SUP ΓΔ 003).  

 Για την τελική επιλογή των προµηθευτών πλην των ποιοτικών χαρακτηριστικών που 

περιλαµβάνονται στα έντυπα (SUP EN 004) και (SUP EN 013) πρέπει να λαµβάνονται 
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υπόψη και τα οικονοµικά δεδοµένα όπως τιµές αγοράς, αυξήσεις στα υπάρχοντα τιµολόγια, 

εκπτώσεις και πιστώσεις.  

 H λίστα που καταρτίζεται τελικά εγκρίνεται και προσυπογράφεται για να ισχύει από 

τον διευθύνοντα σύµβουλο.  

 Η  ενηµέρωση της λίστας είναι διαρκής µε την έννοια ότι κάθε παρατήρηση επί των 

υπαρχόντων προµηθευτών κυρίως ως προς τη µεταβολή των οικονοµικών δεδοµένων που 

είναι και η πιο συχνή καθώς και όποια αίτηση για νέα είσοδο προµηθευτή στη λίστα (SUP 

EN 013) πρέπει να εξετάζεται άµεσα.  

 

5.Μηχανογραφική τήρηση αποθεµάτων  

 

Στην αποθήκη µηχανογραφικά τα έτοιµα και τα ηµιέτοιµα προϊόντα πρέπει να 

παρακολουθούνται σε ιδιαίτερους ξεχωριστούς κωδικούς.  

 Διάκριση στην παρακολούθησή τους σε ιδιαίτερες µερίδες πρέπει να υπάρχει και για 

τα απαξιωµένα αλλοιωµένα και κατεστραµµένα αποθέµατα.  

 Μέσω του προγράµµατος πρέπει να ελέγχεται η ηµεροµηνία λήξης και αφού διαπιστωθεί  η 

απαξίωση ή αλλοίωση  του αποθέµατος στη συνέχεια µεταφέρεται σε νέο κωδικό 

απαξιωθέντων.  

 Επίσης µε τη διενέργεια τακτικής  απογραφής εντοπίζονται από τις απογραφικές 

επιτροπές εάν υπάρχουν απαξιωµένα αλλοιωµένα ή κατεστραµµένα αποθέµατα. Στη 

συνέχεια ενηµερώνεται ο ποιοτικός έλεγχος και για όσα από αυτά διαπιστωθεί ότι 

συντρέχουν λόγοι χαρακτηρισθούν  δηλαδή ακατάλληλα µεταφέρονται σε ιδιαίτερες µερίδες.  

 

6.Κανονισµός προµήθειας παγίων και υπηρεσιών  

Για να γίνει οποιαδήποτε ενέργεια προµήθειας παγίου στοιχείου πρέπει αυτό να έχει 

ενταχθεί στο πρόγραµµα επενδύσεων και σε κάθε περίπτωση να έχει συµπεριληφθεί η 

δαπάνη στον ετήσιο προϋπολογισµό.  

 Εφόσον διαπιστωθεί ανάγκη από τα αρµόδια τµήµατα της εταιρείας συµπληρώνεται 

Αίτηση αγοράς παγίων, η οποία εγκρίνεται  αρχικά από τους αρµόδιους Διευθυντές ώστε να 

έλθει προς συζήτηση µε την αρµόδια επιτροπή αναλόγως του ύψους της δαπάνης και στη 
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συνέχεια η απόφαση προωθείται στο τµήµα που αιτήθηκε την αγορά για τις περαιτέρω 

ενέργειες (παραγγελία - παρακολούθηση).  

 Για την επιλογή του προµηθευτή προκειµένου για αγορές παγίων λαµβάνονται 

προσφορές.  Όταν πρόκειται για πάγια σηµαντικού ύψους αποφασίζει για την τελική επιλογή 

επιτροπή αποτελούµενη από το διευθύνοντα σύµβουλο, το γενικό διευθυντή, τον 

αναπληρωτή γενικό διευθυντή, τον οικονοµικό διευθυντή και το διευθυντή του τµήµατος 

που αιτήθηκε την αγορά παγίου καθώς  και του διευθυντή προµηθειών.  

 Για αγορές µικρότερες  η επιλογή γίνεται από τον διευθυντή του τµήµατος που 

αιτείται την αγορά µε την έγκριση του αναπληρωτή γενικό διευθυντή και του διευθυντή του 

τµήµατος προµηθειών και µπορεί να γίνει και µε απευθείας ανάθεση. Το καθοριστικό ποσό 

ορίζεται πάντοτε από το γενικό διευθυντή.  

 Παρόµοια διαδικασία για την επιλογή προµηθευτών προκειµένου για τις αγορές 

παγίων ακολουθείται για την λήψη υπηρεσιών.  

 Για τα µικρής αξίας αγαθά εκδίδεται Αίτηση αγοράς και δεν απαιτείται λήψη 

προσφορών σ’ αυτή την περίπτωση υπάρχει έγκριση του αναπληρωτή γενικού διευθυντή.  

 Το εκάστοτε τµήµα για κάθε αγορά παγίων και λήψης υπηρεσιών κρατά αρχείο µε τις 

εγκριτικές αποφάσεις και τους προµηθευτές που επελέγησαν. Τα ‘’πρακτικά’’ των 

επιτροπών φυλάσσονται στο τµήµα που αιτήθηκε την αγορά του παγίου.  

 Κατά την παραλαβή το ενδιαφερόµενο τµήµα ελέγχει την αίτηση αγοράς και το δελτίο 

παραγγελίας σε σχέση µε το παραστατικό του προµηθευτή όσον αφορά την 

παραλαµβανόµενη ποσότητα και τις τιµές και αφού συσχετίσει όλα τα παραστατικά 

επιβεβαιώνει την παραλαβή του παγίου  µε βάση τα συµφωνηθέντα και την απόφαση που 

λήφθηκε. Στη συνέχεια προωθεί τα παραστατικά στο λογιστήριο προς καταχώρηση.  

 Στις περιπτώσεις αυτές (παραλαβής παγίων) το τιµολόγιο του προµηθευτή 

σφραγίζεται από το αρµόδιο τµήµα που παραλαµβάνει το πάγιο, µε ειδική σφραγίδα και από 

την οποία πρέπει να προκύπτει:  

Α. έλεγχος της ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής (βεβαιώνεται από το αρµόδιο τµήµα)  

Β. Ο έλεγχος των αριθµητικών πράξεων ( βεβαιώνεται από το Λογιστήριο µε βάση την 

εντολή παραγγελίας).  Στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες δεν εκδίδεται δελτίο 

παραγγελίας ο σχετικός έλεγχος διενεργείται από τον Υπεύθυνο του τµήµατος που αιτήθηκε 

την αγορά.  



 82 

Γ. Ο έλεγχος των τιµών αγορών (οµοίως ως άνω)  

Δ. Οι όροι εξόφλησης τιµολογίου (οµοίως ως άνω)  

Στις περιπτώσεις λήψης υπηρεσιών το τµήµα που ζήτησε την υπηρεσία εκδίδει την 

Πιστοποίηση εκτέλεσης υπηρεσίας. Αντίγραφα (φωτοτυπίες των τιµολογίων) των 

προµηθευτών στις ανωτέρω δύο περιπτώσεις προωθούνται και προς τον γενικό διευθυντή 

ενώ όλα τα ανωτέρω παραστατικά από το τµήµα που αιτήθηκε την αγορά του παγίου 

προωθούνται εγκαίρως και προς το Λογιστήριο.  

 Το Λογιστήριο µόλις παραλάβει τα παραστατικά:  

Α. Εάν το πάγιο συνοδεύεται από τιµολόγιο – δελτίο αποστολής ελέγχει τις τιµές µονάδας, 

τις αριθµητικές πράξεις, τους όρους πληρωµής καθώς και εάν έχουν προηγούµενα 

υπογραφεί και ελεγχθεί από τους αρµόδιους διευθυντές και διενεργεί τη σχετική λογιστική 

εγγραφή. 

Β. Εάν το πάγιο συνοδεύεται µε δελτίο αποστολής κρατάει το παραστατικό σε εκκρεµότητα 

και περιµένει να λάβει το τιµολόγιο του προµηθευτή.  Μόλις παραληφθεί το τιµολόγιο 

γίνονται οι προηγούµενες ενέργειες.  

Μετά τη λογιστικοποίηση το Λογιστήριο ενηµερώνει το Μητρώο παγίων 

(µηχανογραφηµένο).  

 

7.Κατασκε υές τεχνικών έργων – κτιριακών εγκαταστάσεων  

Η διαδικασία που ακολουθείται και σ’ αυτή την κατηγορία παγίων είναι ίδια µ’ αυτή που 

περιγράφεται παραπάνω για την αγορά των λοιπών ενσώµατων παγίων.  

 Η επιλογή του κατασκευαστή γίνεται µε τους κάτωθι δύο τρόπο υς: 

Α. Για τα µικρού κόστους έργα µε απευθείας ανάθεση.  

Β. Για τα µεγάλου µεγέθους έργα µε τη διαδικασία λήψης προσφορών  

 Ο προσδιορισµός του ποσού εκείνου πάνω από το οποίο η αγορά θα γίνεται µε τη 

διαδικασία λήψης προσφορών προσδιορίζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο. Όταν ληφθεί 

απόφαση για τον κατασκευαστή στον οποίο θα ανατεθεί η εκτέλεση του έργου συντάσσεται 

και υπογράφεται σύµβαση. Το Λογιστήριο υποβάλει τη σύµβαση αυτή στην αρµόδια ΔΟΥ 

για επικύρωση. Μετά την ολοκλήρωση του έργου γίνεται η τελική επιµέτρηση και η 

κανονική παραλαβή του έργου από αρµόδιο τεχνικό της εταιρείας.  
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 Ειδικότερα για τις αγορές παγίων στοιχείων για την κατασκευή τεχνικών έργων και 

κτιριακών εγκαταστάσεων απαιτείται: Αυτά να έχουν περιληφθεί στο πρόγραµµα 

επενδύσεων της εταιρείας και σε κάθε περίπτωση να έχουν περιληφθεί οι δαπάνες της 

χρήσης στον ετήσιο προϋπολογισµό και να έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συµβούλιο.  Σε 

περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών  αποφασίζει ο Διευθύνων Σύµβουλος. Η Αίτηση αγοράς  

στην περίπτωση αυτή υπογράφεται από τον Διευθύνοντα Σύµβουλο και τον προϊστάµενο του 

αιτούντος τµήµατος.  

 

8.Αίτηση αγοράς παγίων – υπηρεσιών  

Εφόσον διαπιστωθεί ανάγκη από κάποιο τµήµα της εταιρείας συµπληρώνεται Αίτηση 

αγοράς. 

 Οι Αιτήσεις αγορών, είναι δύο ειδών µε χωριστή αρίθµηση η κάθε µία. Η αίτηση 

αγοράς αγαθών και η αίτηση αγοράς υπηρεσιών. Η αίτηση αγοράς εκδίδεται στα κάτωθι 3 

αντίγραφα. Το πρώτο µένει στο τµήµα που αιτήθηκε την αγορά για να συνοδεύσει το δελτίο 

παραγγελίας. Το δεύτερο αντίγραφό προωθείται στη γενική διεύθυνση. Το τρίτο στην 

οικονοµική διεύθυνση.  

 Για κάθε αγορά αναγράφεται στην αίτηση  τρόπος επιλογής του προµηθευτή. Οι 

αγορές που γίνονται µε απευθείας ανάθεση πάνω στην Αίτηση αγοράς σηµειώνεται η 

ένδειξη ‘’απευθείας ανάθεση’’ για τις αγορές από εγκεκριµένους προµηθευτές αναγράφεται 

η ένδειξη ‘’από λίστα’’ καθώς και µε ποιο κριτήριο έγινε η επιλογή. Στην περίπτωση 

απόφασης της διοίκησης πρέπει και αυτό να σηµειώνεται.  

 Με κάθε αίτηση αγοράς από το αρµόδιο τµήµα ανοίγεται φάκελος µε κάθε ενέργεια 

µέχρι την τελική παραλαβή των αιτηθέντων ώστε να ‘ναι πρόσφορη και εύκολη η πρόσβαση 

σε κάθε πληροφορία που αφορά τη συγκεκριµένη παραγγελία αλλά κυρίως να  υπάρχει 

καλύτερη παρακολούθησή της κι έλεγχος από τη διοίκηση της εταιρείας. Για τη λήψη 

υπηρεσιών, εκτός εξαιρέσεων (π.χ. ασφάλειες), συνάπτεται σχετική σύµβαση αντίγραφο της 

οποίας προωθείται προς το Λογιστήριο.  

 Με την ολοκλήρωση λήψης υπηρεσιών αυτός που ζήτησε την υπηρεσία εκδίδει την 

Πιστοποίηση εκτέλεσης υπηρεσίας την οποία προωθεί προς τη γενική διεύθυνση. Κατά την 

ολοκλήρωση παροχής της υπηρεσίας ο υπεύθυνος του τµήµατος, αφού συσχετίσει το 

παραστατικό του προµηθευτή µε την Αίτηση αγοράς και το δελτίο παραγγελίας βεβαιώνει 
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την Πιστοποίηση εκτέλεσης υπηρεσίας και τα παραστατικά του προµηθευτή προωθούνται 

προς το γενικό διευθυντή και από εκεί στο λογιστήριο.  

 

9.Καταµετρήσεις  

Λόγω της ιδιοµορφίας των παραγοµένων προϊόντων και της δυσκολίας του εκάστοτε 

επακριβούς προσδιορισµού των ποσοτήτων των βιοµηχανοποιούµενων πρώτων και λοιπών 

υλών, κρίνεται απαραίτητη η διενέργεια συχνών καταµετρήσεων των αποθεµάτων.  Με τις 

καταµετρήσεις αυτές αφενός µεν θα προσδιορίζονται τα πραγµατικά αποθέµατα αφετέρου 

θα εντοπίζονται οι διαφορές µεταξύ της φυσικής ύπαρξης των αποθεµάτων και των 

υπολοίπων των µερίδων αποθήκης και θα µπορεί να ερευνηθούν και να αξιολογηθούν οι 

λόγοι στους οποίους οφείλονται οι διαφορές αυτές (αποκλίσεις φύρας κλπ).  

 Πριν από την καταµέτρηση γίνεται καταγραφή και µονογράφονται όλα τα τελευταία 

παραστατικά (δελτίο αποστολής, εσωτερικής διακίνησης κ.λ.π.) µε ευθύνη του οικονοµικού 

διευθυντή και του διευθυντή προµηθειών.  

 Η καταµέτρηση των αποθεµάτων Α’ υλών γίνεται είτε µε τη χρήση bar code  όταν 

αυτό είναι εφικτό κυρίως λόγω θέσεως στην αποθήκη είτε µε την καταγραφή τους έπειτα 

από καταµέτρηση µε βάση προ-εκτυπωµένη λίστα στην περίπτωση που η χρήση γραµµωτού 

συστήµατος καταγραφής είναι αδύνατη. Στη λίστα πρέπει να περιλαµβάνονται όλα τα 

αποθέµατα που πρόκειται να καταµετρηθούν κατά θέση και µε τον κωδικό που 

παρακολουθούνται στην αποθήκη µέσω του συστήµατος Ατλαντίς. Όσα δεν έχουν 

συµπεριληφθεί στη λίστα καταγράφονται σε ιδιαίτερη κατάσταση (στην οποία θα 

αναφέρεται και η θέση τους στην αποθήκη ώστε να είναι εύκολη η ανίχνευσή τους) και 

διερευνούνται οι λόγοι της µη εµφάνισή τους στη λίστα.   

 Για τις β’ ύλες τα έτοιµα και ηµί-έτοιµα η καταµέτρηση γίνεται χωρίς τη χρήση 

γραµµωτού συστήµατος µε τη σύνταξη απογραφικών καταστάσεων.  

 Οι καταµετρήσεις γίνονται αρχικά από το προκαθορισµένο συνεργείο ενώ 

δειγµατοληπτικά πρέπει να γίνεται επιβεβαίωση και από δεύτερο συνεργείο τουλάχιστο για 

τα αποθέµατα εκείνα που δεν καταµετρήθηκαν µε τη χρήση bar code και ιδιαιτέρως εκείνα 

που από άποψη αξίας είναι σηµαντικά.  

 Οι επιτροπές πρέπει από απογραφή σε απογραφή να µεταβάλλονται. Τα  αντίγραφα 

των απογραφικών καταστάσεων στην περίπτωση που έγινε δειγµατοληπτική 
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επανακαταµέτρηση συγκεντρώνονται από το τµήµα προµηθειών, το οποίο ελέγχει τη 

συµφωνία ανάµεσα στα δύο αντίγραφα των καταστάσεων. Στην περίπτωση κατά την οποία 

προκύψουν διαφορές ανάµεσα στην πρώτη και τη δεύτερη καταµέτρηση διενεργείται και 

τρίτη συγχρόνως και από τα δύο συνεργεία.  

 Στη συνέχεια το λογιστήριο εκτυπώνει κατάσταση υπολοίπων των µερίδων αποθήκης 

και συγκρίνει τα υπόλοιπα αυτά µε τις απογραφικές καταστάσεις. Οι διαφορές 

καταχωρούνται πάνω στην κατάσταση υπολοίπων.  Στην περίπτωση κατά την οποία κάποιο 

απόθεµα υπήρχε σε διαφορετικούς χώρους οι αντίστοιχες καταµετρηθείσες ποσότητες 

αθροίζονται και η συνολική ποσότητα συγκρίνεται µε το υπόλοιπο της αποθήκης. Η 

παραπάνω Κατάσταση υπολοίπων αποθήκης προωθείται προς τη Διεύθυνση της εταιρείας, 

προκειµένου αυτή να κρίνει αν χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για αιτιολόγηση των διαφορών.  

 Για όσες διαφορές θεωρηθούν από τη Διεύθυνση της εταιρείας φυσιολογικές 

συντάσσεται σχετική κατάσταση διαφορών απογραφής από το Λογιστήριο, η οποία, αφού 

προηγουµένως εγκριθεί από τον οικονοµικό και γενικό Διευθυντή της εταιρείας, 

καταχωρείται από το Λογιστήριο µόνο στο λογαριασµό της Αναλυτικής λογιστικής 

«Διαφορές Ενσωµατώσεις και Καταλογισµού – Διαφορές απογραφών». Για τις διαφορές 

εκείνες που κατά την κρίση της Διεύθυνσης της εταιρείας πρέπει να διερευνηθούν, 

ακολουθούν οι ανάλογες ενέργειες µε τη συνεργασία του Λογιστηρίου, του τµήµατος 

παραγωγής και του Υπεύθυνου αποθηκών. Η λογιστικοποίηση του κόστους αυτού γίνεται 

από το Λογιστή ριο. 

 Ανά τακτά χρονικά διαστήµατα Θα πρέπει να εκτυπώνεται κατάσταση ελέγχου 

απογραφής αποθεµάτων  που να περιλαµβάνει  α) τις διαφορές απογραφής β) τα 

υποβαθµισµένα έτοιµα και ηµιέτοιµα προϊόντα γ) τις υποβαθµισµένες α’ και β’ ύλες. Η 

κατάσταση θα πρέπει  να διερευνάται  και να αιτιολογείται από το τµήµα προµηθειών.  

 

10.Καταστροφές Αποθεµάτων  

Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν αποθέµατα προς καταστροφή το τµήµα 

προµηθειών ενηµερώνει το Λογιστήριο, το οποίο φροντίζει να συνταχθεί πρωτόκολλο 

καταστροφής σύµφωνα µε τις πληροφορίες που θα του δώσει το τµήµα προµηθειών. Το 

λογιστήριο κοινοποιεί το γεγονός στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. και στην αρµόδια διεύθυνση 

υγιεινής. Η καταστροφή των αποθεµάτων παρακολουθείται από ειδική τριµελή επιτροπή 
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στην οποία µετέχουν ο Υπεύθυνος αποθηκών,  εκπρόσωπος του Λογιστηρίου και 

εκπρόσωπος του διευθυντή εργοστασίου. Με το κόστος καταστροφής το Λογιστήριο 

ενηµερώνει τους λογαριασµούς και της Γενικής και της Αναλυτικής λογιστικής.  

 Για κάθε καταστροφή ή απαξιωµένα αποθέµατα που θα διαπιστώσει ο υπεύθυνος 

αποθηκών τα καταγράφει κι ενηµερώνει εγγράφως το τµήµα ποιοτικού ελέγχου το οποίο τα 

χαρακτηρίζει κι έπειτα µέσω µηχανογραφικού συστήµατος (αποθήκη) ενηµερώνεται ο 

διευθυντής προµηθειών δηµιουργώντας µια κατάσταση µε τα είδη τους κωδικούς στους 

οποίους αυτά παρακολουθούνται την ποσότητα που έχει πρόβληµα καθώς και τις 

παρατηρήσεις του ως προς τα πιθανά ή τα πραγµατικά αίτια  του προβλήµατος. Ανάλογη 

διαδικασία ακολουθείται και κατά την απώλεια ποσοτήτων αποθεµάτων µόνο πους την 

περίπτωση αυτή ενηµερώνεται απευθείας ο διευθυντής προµηθειών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 
Ο εσωτερικός λογιστικός έλεγχος είναι ένα ουσιαστικό µέρος της επιχειρησιακής ζωής. Είναι 

βέβαιο πως δεν µπορούν όλες οι επιχειρήσεις λόγω κόστους και υποδοµής να έχουν µια 

οριζόµενη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου. Αυτό ισχύει εξίσου για τους οργανισµούς στο 

δηµόσιο, στις δηµόσιες εισηγµένες στο χρηµατιστήριο και µεγάλες εύρωστες στον ιδιωτικό 

τοµέα οργανισµούς και εταιρείες. Ο εσωτερικός λογιστικός έλεγχος καθορίζεται από το ίδρυµα 

εσωτερικών ελεγκτών ως ανεξάρτητη λειτουργία αξιολόγησης που καθιερώνεται µέσα σε ένα 

οργανισµό για να εξετάσει και να αξιολογήσει τις δραστηριότητές του. Ο εσωτερικός έλεγχος 

πραγµατοποιείται συνήθως από το προσωπικό από µέσα από τον οργανισµό και συγκεκριµένα 

από το τµήµα εσωτερικού ελέγχου το οποίο επανδρώνεται από άτοµα άρτια καταρτισµένα από 

ακαδηµαϊκής και επαγγελµατικής εµπειρίας. Όπως κάθε σύστηµα ή διαδικασία έτσι και ο 

εσωτερικός έλεγχος έχει τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα του.  

 Ο εσωτερικός λογιστικός έλεγχος πρέπει να είναι µια συνεχής διαδικασία. Τα 

πλεονεκτήµατά του µπορούν να περιλάβουν τα εξής: (α) η διοικητική προσοχή θα κατευθυνθεί 

στα βασικά επιχειρησιακά ζητήµατα. Ο λογιστικός έλεγχος αναλύει τις αδυναµίες στον έλεγχο 

συστηµάτων, οι οποίες γίνονται η βάση για τις πρακτικές συστάσεις για τη βελτίωση. (β) οδηγεί 

στη θετική διαβεβαίωση όταν λειτουργούν οι έλεγχοι ικανοποιητικά. (γ) προσδιορίζει τις 

ευκαιρίες για την αποδοτικότητα και την αποτελεσµατικότητα. (δ) δίνει την πρόωρη 

προειδοποίηση των πιθανών προβληµάτων ώστε η διεύθυνση να µπορεί έπειτα να λάβει µέτρα 

ανάλογα µε τις ανάγκες. Συνεπώς ολοκληρώνοντας την παραπάνω µελέτη συµπεραίνουµε πως οι 

διευθύνσεις των οργανισµών πρέπει υιοθετούν τα εξής: (α) να ενηµερώνουν το προσωπικό στα 

οφέλη του εσωτερικού λογιστικού ελέγχου, (β) να επικεντρώνονται στα υψηλού κινδύνου 

στοιχεία που προσδιορίζονται, (γ) να καθορίζουν πρόγραµµα δράσης ρεαλιστικό, (δ) να κρατούν 

το προσωπικό ενήµερο για τα συµπεράσµατα του εσωτερικού λογιστικού ελέγχου και 

οποιασδήποτε θετικής δράσης προς ολοκλήρωσης του προγράµµατος δράσης. Περαιτέρω οι 

διευθύνσεις των οργανισµών πρέπει να αποφεύγουν να στηρίζονται στον εσωτερικό λογιστικό 



 88 

έλεγχο ως καθηµερινό µηχανισµό διοικητικού ελέγχου. Με αυτόν τον τρόπο, θα διασφαλιστεί ο 

ολοκληρωµένος εσωτερικός έλεγχος που θα παρέχει στην εταιρεία τις απαραίτητες για την 

λειτουργία, αλλά και την υγιή πορεία της, πληροφορίες.
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