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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

Η έννοια του ελέγχου έχει καθιερωθεί σε θέµατα που σχετίζονται µε τη λειτουργία 

της οικονοµίας εδώ και πάρα πολλά έτη. Λαµβάνοντας υπόψη την παρούσα 

οικονοµική κατάσταση που επικρατεί τα τελευταία χρόνια σε παγκόσµιο επίπεδο, η 

έννοια αυτή αποκτά ολοένα και µεγαλύτερη σηµασία.  

Η ελεγκτική αποτελεί µία διαδικασία που δίνει τη δυνατότητα στις 

επιχειρήσεις να διαχειρίζονται αποτελεσµατικά τους επιχειρηµατικούς κινδύνους που 

επικρατούν και να αποκτούν µεγαλύτερη αξία, αξιοποιώντας τις χρήσιµες 

διαπιστώσεις που προκύπτουν µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.  

Ο κύριος σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση των ειδών ελέγχου 

που εφαρµόζονται σε µία ναυτιλιακή επιχείρηση και η σηµασία τους καθώς 

συµβάλλουν στην εύρυθµη και αποδοτική λειτουργία της οικονοµικής µονάδας.  

 

 

Λέξεις-κλειδιά: ελεγκτική, εσωτερικός έλεγχος, εξωτερικός έλεγχος, ναυτιλιακή 

επιχείρηση 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 

 

 

1.1 Η έννοια της Ελεγκτικής, ο σκοπός και οι διακρίσεις της  

 

Η ελεγκτική
 
θεωρείται ως ένας ξεχωριστός επαγγελµατικός κλάδος των διοικητικών 

και οικονοµικών επιστηµών, ο οποίος πραγµατεύεται τους γενικούς κανόνες, όρους 

και προϋποθέσεις για τη διενέργεια του ελέγχου σε κάθε επιχείρηση, οικονοµική 

µονάδα ή φορέα που στοχεύει στη διαφύλαξη και τη σωστή διαχείριση των 

οικονοµικών πόρων, καθώς και στην ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου 

δυναµικού που ασχολείται µε τη διατύπωση αρχών και κανόνων που αφορούν τη 

διεξαγωγή οικονοµικών ελέγχων.1 Οι έλεγχοι αυτοί στοχεύουν στην εξακρίβωση και 

επαλήθευση της αξιοπιστίας και της σηµαντικότητας  των χρηµατοοικονοµικών 

πληροφοριών που παρέχει η Λογιστική. 

Η ελεγκτική είναι ταυτόχρονα επιστήµη και τεχνική. Από τη µία 

χαρακτηρίζεται ως επιστήµη γιατί µέσα από τη διερεύνηση παρέχει συνεχώς 

καινούρια γνώση και από την άλλη πλευρά ως τεχνική γιατί σε συνδυασµό µε την 

παραγόµενη επιστηµονική γνώση ικανοποιεί τις ανάγκες του ελέγχου και φέρει σε 

πέρας την αποστολή της.  

Η ελεγκτική έχει ως σκοπό την έκφραση γνώµης αν οι οικονοµικές  

καταστάσεις µιας οικονοµικής µονάδας παρουσιάζουν την πραγµατική εικόνα της 

περιουσιακής της διάρθρωσης µέσα στα πλαίσια της νοµοθεσίας κάτω από τα οποία 

λειτουργεί η οικονοµική µονάδα που υπόκειται στη διαδικασία του ελέγχου.  

Η ελεγκτική εξετάζει τρία βασικά ζητήµατα
2: 

� Το αντικείµενο του ελέγχου: Τι ελέγχεται, γιατί είναι αναγκαίος ο έλεγχος και ποιοι 

είναι οι επιδιωκόµενοι σκοποί. Αυτοί που ενδιαφέρονται για τη διενέργεια του 

                                                 
1 Παπαστάθης Π. (2003) «Ο Σύγχρονος Εσωτερικός Έλεγχος στις Επιχειρήσεις-Οργανισµούς και η 
Πρακτική Εφαρµογή του» 
2 Πρωτοψάλτης Ν., Σαρακοστίδης Σ. (2003) «Ελεγκτική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων»; Spencer Pickett 
K.H. (2003) «The internal Auditing Handbook»  
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ελέγχου είναι οι διοικούντες, οι µέτοχοι, οι πιστωτές και γενικότερα όσοι 

συναλλάσσονται µε την ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα 

� Το υποκείµενο του ελέγχου : Αφορά τον ίδιο τον ελεγκτή. Εξετάζει δηλαδή τα 

πρόσωπα που διενεργούν τον έλεγχο καθώς και τι προσόντα πρέπει να διαθέτουν 

ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους.  

� Τις ελεγκτικές διαδικασίες: Αφορά την µέθοδο και την τεχνική µε την οποία 

διενεργείται η διαδικασία του ελέγχου 

Ανάλογα µε το άτοµο που διενεργεί τον έλεγχο και τη σχέση εργασίας του µε 

τον ελεγχόµενο φορέα, οι έλεγχοι διακρίνονται σε εσωτερικούς και εσωτερικούς  

� Εσωτερικοί, είναι αυτοί που οργανώνονται από την ίδια την οικονοµική µονάδα και 

διενεργούνται από υπαλλήλους της (εσωτερικοί ελεγκτές),  οι οποίοι είναι 

κατάλληλα εκπαιδευµένοι 

� Εξωτερικοί, είναι οι έλεγχοι που πραγµατοποιούνται από εξωτερικούς ελεγκτές  οι 

οποίοι δεν έχουν καµία σχέση εξαρτηµένης εργασίας µε την οικονοµική µονάδα την 

οποία καλούνται να ελέγξουν 

Εκτός από την παραπάνω διάκριση, οι έλεγχοι παρουσιάζουν και τις παρακάτω 

διακρίσεις:  

� Ανάλογα µε την έκτασή τους:  

o  σε γενικούς και ειδικούς ελέγχους.  

Γενικός είναι αυτός που επεκτείνεται σε ολόκληρη τη χρονική περίοδο. Είναι δηλαδή 

ο έλεγχος του ισολογισµού τέλους χρήσης. 

Ειδικός είναι ο έλεγχος που διενεργείται σε συγκεκριµένο τοµέα (π.χ. έλεγχος 

αποθεµάτων). 

� Ανάλογα µε το σκοπό τους  

o  σε προληπτικούς και κατασταλτικούς.  

Προληπτικός είναι ο έλεγχος που πραγµατοποιείται στη διάρκεια της εκτέλεσης µίας 

πράξης µε σκοπό την αποφυγή σφαλµάτων. 

Κατασταλτικός είναι αυτός που διενεργείται µετά την εκτέλεση µίας πράξης µε 

σκοπό την αποκάλυψη σφαλµάτων. 

� Ανάλογα µε τη διάρκεια τους  

o σε µόνιµους, τακτικούς και έκτακτους.  

Μόνιµός ή διαρκής είναι αυτός που πραγµατοποιείται σε συνεχή βάση και είναι 

πάντα προληπτικός. 
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Τακτικός ή περιοδικός είναι ο έλεγχος που γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. ∆εν 

είναι συνεχής αλλά επαναλαµβάνεται κατά περιόδους αποκλειστικά από εσωτερικούς 

ελεγκτές.  

Έκτακτος ή περιστασιακός είναι ο έλεγχος που λαµβάνει χώρα σε έκτακτες 

περιπτώσεις είτε µέσα από πρωτοβουλία του εσωτερικού ελέγχου είτε µετά από 

εντολή της διοίκησης.  

 

 

1.2 Η ιστορική αναδροµή της Ελεγκτικής 

 

Η αρχική θεσµοθέτηση του ελέγχου, το περιεχόµενό του και οι ελεγκτές δεν είναι 

έννοιες καινούριες στην ελληνική έννοµη τάξη., αφού χρονολογούνται από τα αρχαία 

ακόµη χρόνια, όταν δηµιουργήθηκαν οι Σκυτάλες (ξύλα µε εγκοπές). Με την 

εισαγωγή του χρήµατος ως µονάδα µέτρησης των αξιών και ως µέσο 

πραγµατοποίησης των οικονοµικών συναλλαγών, δηµιουργήθηκε η ανάγκη για 

έλεγχο της σωστής διαχείρισης των δηµόσιων οικονοµικών προκειµένου να 

διασφαλιστεί η διαφάνεια των πράξεων και των ενεργειών
3.  

Στην αρχαία Αίγυπτο υπήρχε το αξίωµα των «Επιστατών», οι οποίοι ήταν οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο των σιτηρών και της απόδοσης των φόρων. Και στην 

αρχαία Ελλάδα φαίνεται πως υπήρχε ο θεσµός του ελεγκτή κατά την περίοδο 500-300 

π.Χ. Αναλυτικότερα, στην αρχαία Αθήνα υπήρχαν οι «Έύθυνοι», βασικό έργο των 

οποίων ήταν ο έλεγχος της σωστής διαχείρισης των πόλεων. Παράλληλα, στην εποχή 

της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας υπήρχαν οι «Ύπατοι». Το έργο που επιτελούσαν και τα 

καθήκοντά τους ήταν παρόµοια µε αυτά των αρχαίων Ελλήνων. 

Η έννοια της ελεγκτικής συνεχίζει να υφίσταται και στους αναγεννησιακούς 

χρόνους. Πιο συγκεκριµένα, το 1285 καθιερώνεται στη Μ. Βρετανία επί Εδουάρδου 

Α’ ο όρος Auditor, σύµφωνα µε το οποίο, όλοι οι διαχειριστές του χρήµατος θα 

ελέγχονται από τους Auditors. Αργότερα, πραγµατοποιήθηκε η δηµιουργία του 

διπλογραφικού συστήµατος στη Γένοβα το 1340 και το 1581 εµφανίζεται στην Ιταλία 

η πρώτη «Ένωση Επαγγελµατιών Ελεγκτών». Στη νεότερη ιστορία, µε τον εταιρικό 

νόµο του 1862 αναγνωρίζεται η ανάγκη για ακριβοδίκαιη χρηµατοοικονοµική 

πληροφόρηση και για ανεξάρτητο έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων των 

                                                 
3 Καζαντζής Χ. (2006) «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος»  
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επιχειρήσεων. Επιπλέον, το 1880 πραγµατοποιείται η ίδρυση του Institute of 

Chattered Accountants. 

Τέλος, η έννοια της ελεγκτικής παρουσιάζει ραγδαία ανάπτυξη στον 20ο 

αιώνα κυρίως στις ΗΠΑ και µε το πέρασµα των χρόνων όλο και περισσότερες χώρες 

ακολουθούν τις εξελίξεις. 

 

 

1.3 Η Ελεγκτική στην Ελλάδα 

 

 Το 1833 ιδρύεται το πρώτο ελεγκτικό συνέδριο µε σκοπό την επεξεργασία 

λογαριασµών έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν γινόταν σωστή διαχείριση των πόρων του 

κράτους σύµφωνα µε το σύστηµα αυτό. Το ενδιαφέρον για την καθιέρωση ενός 

οργανωµένου σώµατος ελεγκτών ξεκίνησε το 1931 µε το νόµο 5076, κάτι το οποίο 

δεν λειτούργησε στην πράξη διότι εξακολουθούσε να ισχύει το άρθρο 36 του νόµου 

2190/1920, σύµφωνα µε το οποίο την υποχρέωση ελέγχου των οικονοµικών 

καταστάσεων των επιχειρήσεων έχουν ανεξάρτητοι ελεγκτές.  

Με το Ν. 3329/1955 «Περί συστάσεως Σώµατος Ελλήνων Ορκωτών 

Λογιστών» ιδρύεται το Σώµα Ορκωτών Λογιστών (Σ.Ο.Λ) µε τη βοήθεια Άγγλων 

Ορκωτών Ελεγκτών και µε κρατική εποπτεία. Αυτό αποτέλεσε το κύριο ελεγκτικό 

σώµα στην Ελλάδα µέχρι το 1992. Τότε, καταργήθηκε το Σ.Ο.Λ. για να δηµιουργηθεί 

το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) µε το Π.∆. 226. 

Όσον αφορά τον εσωτερικό έλεγχο, αυτός άρχισε να εµφανίζεται στη χώρα µας στο 

τέλος της δεκαετίας του 1970. Το 1985 ιδρύθηκε το «Ελληνικό Ινστιτούτο 

Εσωτερικών Ελεγκτών (Ε.Ι.Ε.Ε.)» µε απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και είναι 

το αρµόδιο όργανο για τη διενέργεια Εσωτερικού  Ελέγχου στην Ελλάδα. 

Τέλος, έχουν επέλθει ριζικές αλλαγές στο επάγγελµα της ελεγκτικής και 

παρατηρείται εναρµόνιση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιο αναλυτικά, η συνεχής 

εκπαίδευση τίθεται ως βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της άδειας ασκήσεως 

του επαγγέλµατος, οι ελεγκτικές εταιρίες υποχρεούνται να καταρτίσουν και να 

ανανεώνουν έκθεση διαφάνειας στην ιστοσελίδα τους και τίθεται σε εφαρµογή ο 

ποιοτικός έλεγχος της εργασίας των  ελεγκτών
4. 

 

                                                 
4 Ν. 3693/2008, ΦΕΚ Α 174/25.8.2008 
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Εξαιρετικής σηµασίας θεωρείται και η έκδοση «Φορολογικού Πιστοποιητικού»5 από 

τις ελεγκτικές εταιρίες, οι οποίες διενεργούν φορολογικό έλεγχο αλλά και έλεγχο των 

οικονοµικών καταστάσεων σε Ανώνυµες Εταιρίες και Εταιρίες Περιορισµένης 

Ευθύνης. 

 

 

1.4 Ο εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος 

 

Εσωτερικός έλεγχος
6 είναι η ανεξάρτητη, αντικειµενική, διασφαλιστικού και 

συµβουλευτικού χαρακτήρα δραστηριότητα µέσα σε έναν οργανισµό, για την 

επιθεώρηση της λογιστικής, οικονοµικής και των άλλων λειτουργιών, ως µία βασική 

προστασία και υποστήριξη προς τη διεύθυνση. Είναι ένα είδος ελέγχου µε λειτουργίες 

µετρήσεως και εκτιµήσεως της αποτελεσµατικότητας των άλλων τύπων ελέγχου. Τα 

αντικείµενα του εσωτερικού ελέγχου είναι κυρίως λογιστικής και οικονοµικής φύσης.   

Για να θεωρηθεί ένα σύστηµα εσωτερικού ελέγχου επαρκές θα πρέπει να 

εφαρµόζονται συγκεκριµένες προϋποθέσεις οι οποίες αναφέρονται παρακάτω:  

�  Αξιόλογη λογιστική οργάνωση 

� Κατάλληλη µηχανογραφική υποστήριξη 

� ∆ιάκριση λειτουργικών διαδικασιών 

� Ικανότητα, ακεραιότητα και αξιοπιστία προσωπικού 

� Παραστατικά στοιχεία 

� Κατανοµή αρµοδιοτήτων 

� Μέτρα προστασίας και φύλαξης  περιουσιακών στοιχείων 

Μία θεµελιώδης αρχή του εσωτερικού ελέγχου είναι ότι καµία διαχειριστική 

πράξη και λογιστική καταχώρηση δεν επιτρέπεται να ολοκληρωθεί από ένα µόνο 

υπάλληλο, αλλά η εργασία κάθε υπαλλήλου πρέπει να συµπληρώνει οπωσδήποτε την 

εργασία τουλάχιστον ενός άλλου και να ελέγχεται από κάποιον τρίτο.  

Εξωτερικός έλεγχος
7 είναι αυτός που διενεργείται από ειδικούς επαγγελµατίες 

µε ανεπίληπτο ήθος και ακέραιο χαρακτήρα, άρτια επιστηµονική κατάρτιση, καθώς 

και ειδική πείρα, χωρίς να έχουν καµία υποβλητική σχέση ή εξάρτηση µε την 

ελεγχόµενη επιχείρηση.  

                                                 
5 ΠΟΛ 1159/22.7.2011; ΠΟΛ 1011/10.1.2012 
6 Καζαντζής Χ. (2006) «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος»  
7 Πρωτοψάλτης Ν., Σαρακοστίδης Σ. (2003) «Ελεγκτική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων»  
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Βασικό αντικείµενο του εξωτερικού ελέγχου είναι η έκφραση γνώµης και 

κρίσεις ως προς τις οικονοµικές καταστάσεις της ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας, 

οι οποίες έχουν καταρτιστεί µε βάση συγκεκριµένες λογιστικές αρχές. Για να 

µπορέσει ο εξωτερικός ελεγκτής να εκφράσει τη γνώµη του, θα πρέπει να έχει στη 

διάθεσή του συγκεκριµένα αποδεικτικά στοιχεία. Πιο συγκεκριµένα φυσικά ή 

έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία, υπολογιστικές εργασίες καθώς και διάφοροι 

αριθµοδείκτες συµβάλλουν στην επαρκή διενέργεια εξωτερικού ελέγχου. Επιπλέον, 

εµπειρογνώµονες και στοιχεία προερχόµενα από τον εσωτερικό έλεγχο παίζουν 

σηµαντικό ρόλο.  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι εξαιρετικά σηµαντική η παροχή χρήσιµων 

πληροφοριών, η ποια γίνεται µέσω των οικονοµικών καταστάσεων. Τα στοιχεία που 

προκύπτουν αποκτούν µεγαλύτερη σπουδαιότητα όταν είναι συγκρίσιµα µε στοιχεία 

προηγούµενων ετών που αφορούν την συγκεκριµένη επιχείρηση ή ακόµα και µε 

στοιχεία άλλης οικονοµικής οντότητας, είτε αυτή ανήκει στον ίδιο ή σε διαφορετικό 

κλάδο της οικονοµίας. Για να µπορέσει να επιτευχθεί αυτή η σύγκριση θα πρέπει  οι 

επιχειρήσεις να εφαρµόζουν ίδιες ή παρόµοιες λογιστικές αρχές και µεθόδους.  

Σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία
8, έχουν καθιερωθεί ορισµένες βασικές 

αρχές που αφορούν την κατάρτιση και παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων 

µίας επιχείρησης. Αυτές οι αρχές είναι οι εξής:  

� Η αρχή της αλήθειας  

� Η αρχή της απόλυτης σαφήνειας 

� Η αρχή της οµοιογένειας 

� Η αρχή της συνέπειας 

� Η αρχή συµψηφισµού στοιχείων  

� Η αρχή συντηρητικότητας 

Για να πραγµατοποιηθεί ο έλεγχος και να µπορέσει ο ελεγκτής να εκφράσει τη 

γνώµη του για τις οικονοµικές καταστάσεις µίας επιχείρησης, θα πρέπει να 

ακολουθούνται συγκεκριµένες διαδικασίες σύµφωνα µε ορισµένες ελεγκτικές αρχές, 

οι οποίες είναι:  

� Γενικές αρχές: οι διαδικασίες ελέγχου πρέπει να ακολουθούνται επαρκώς 

� Αρχές εκτέλεσης εργασίας: απαιτούν την ύπαρξη κατάλληλου σχεδιασµού εργασίας 

και επαρκών αποδεικτικών στοιχείων 

                                                 
8 Ν. 2190/1920 (ΑΕ),  Ν.3190/1920 (ΕΠΕ) 
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� Αρχές που αφορούν εκθέσεις ελέγχου: οι εκθέσεις πρέπει να περιέχουν δήλωση ότι 

οι καταστάσεις έχουν καταρτιστεί µε βάση συγκεκριµένες λογιστικές αρχές και θα 

πρέπει να υπάρχει έκφραση γνώµης γι’ αυτές 

 

 

1.5 Οµοιότητες και διαφορές εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου 

 

Οµοιότητες 

Οι βασικότερες οµοιότητες µεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου δύναται να 

κατηγοριοποιηθούν στις παρακάτω οµάδες: 

1. Το επάγγελµα τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού ελέγχου 

βασίζεται στα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Στο πλαίσιο αυτό και τα δύο είδη 

ελέγχου διενεργούν την ελεγκτική διαδικασία µε βάση τα ελεγκτικά πρότυπα 

και τον Κώδικα ∆εοντολογίας 

2. Το σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου της ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας 

ενδιαφέρει τόσο τους εσωτερικούς όσο και τους εξωτερικούς ελεγκτές 

3. Η ανεξαρτησία του ελεγκτή είναι σηµαντική εξίσου και για τους δύο 

4. Ο επιχειρησιακός κίνδυνος αποτελεί σηµαντικό στοιχείο που επηρεάζει τους 

εσωτερικούς αλλά και τους εξωτερικούς ελεγκτές 

5. Και στα δύο είδη ελέγχου, τα αποτελέσµατα της δραστηριότητάς τους 

παρουσιάζονται µέσω των εκθέσεων των ελεγκτών 

6. Πρέπει να έχουν καλή συνεργασία για την έγκαιρη και έγκυρη διεξαγωγή 

αποτελέσµατος 

7. Χρησιµοποιούν αντίστοιχα ελεγκτικά πρότυπα 

 

∆ιαφορές 

Ωστόσο, τα δύο είδη ελέγχου παρουσιάζουν και ορισµένες διαφορές, οι οποίες 

αναφέρονται εν συντοµία παρακάτω: 

�  Οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι συνήθως υπάλληλοι της εταιρίας  

�  Οι εξωτερικοί ενδιαφέρονται για την «ακριβοδίκαιη» απεικόνιση λογιστικών 

καταστάσεων ενώ οι εσωτερικοί για την πληρότητα του συστηµάτων 

εσωτερικού ελέγχου- δικλείδων ασφαλείας 
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�  Η έκθεση των εξωτερικών ελέγχων γίνεται προς τους µετόχους της επιχείρησης 

ενώ οι εσωτερικοί έλεγχοι προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή το ανώτατο αρµόδιο 

όργανο 

�  Οι εξωτερικοί ελεγκτές πηγαίνουν στην επιχείρηση δύο φορές το χρόνο ενώ οι 

εσωτερικοί βρίσκονται συνέχεια στην εταιρία, αφού αποτελεί µέρος του 

ανθρώπινου δυναµικού της 

Η αύξηση του ενδιαφέροντος για την ελεγκτική σε όλες τις κατηγορίες 

επιχειρήσεων φανερώνεται από τις συνεχείς δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά 

και άλλα έντυπα. Στην επόµενη ενότητα της εργασίας επιχειρείται µία επισκόπηση 

της βιβλιογραφίας σε θέµατα που αφορούν τους ελέγχους των οικονοµικών µονάδων 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

 

Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στα σηµαντικότερα άρθρα και έρευνες που έχουν 

σχέση µε τον εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο. 

Η δοµή και η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου είναι απαραίτητα σε µία 

επιχείρηση ή έναν οργανισµό. Ένα αποτελεσµατικό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου δεν 

αποτελεί εγγύηση ότι η επιχείρηση πετυχαίνει τους στόχους της. Το AICPA 9(2005) 

αναφέρει χαρακτηριστικά ότι µία αποτελεσµατική δοµή εσωτερικού ελέγχου κρατάει 

τους σωστούς ανθρώπους ενήµερους για την πρόοδο της οργάνωσης αναφορικά µε 

την επίτευξη των στόχων της αλλά από την άλλη πλευρά, δεν µπορεί να µετατρέψει 

έναν αδύναµο διευθυντή σε έναν σωστό. Ο εσωτερικός έλεγχος δεν µπορεί να 

εξασφαλίσει την επιτυχία ακόµη και την επιβίωση της επιχείρησης. Συµπερασµατικά 

ο εσωτερικός έλεγχος δεν µπορεί να διαβεβαιώσει την διοίκηση ότι οι 

προκαθορισµένοι στόχοι θα επιτευχθούν.  

Ο Salehi (2008) έχει ως στόχο να διερευνήσει την ύπαρξη υψηλών 

προσδοκιών από τον εξωτερικό ελεγκτή από τους χρήστες των οικονοµικών 

καταστάσεων για το έργο του εξωτερικού ελεγκτή, να βρει οµοιότητες και διαφορές 

                                                 
9 American Institute of Certified Public 
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ως προς τις ευθύνες στην διαφορά προσδοκιών µεταξύ των ελεγκτών και των 

επενδυτών δύο χωρών και να προσδιορίσει το µέγεθος της ευθύνης των ελεγκτών.  

Η PwC(2013) στην 9η  παγκόσµια ετήσια έρευνα σχετικά µε τον εσωτερικό 

έλεγχο κάνει λόγο για την ανάγκη που υπάρχει οι δεξιότητες των ∆ιευθύνσεων 

Εσωτερικού Ελέγχου να ενισχυθούν σηµαντικά για να µπορούν να ελέγχουν µε 

αποτελεσµατικό τρόπο τις περιοχές υψηλού κινδύνου που διαµορφώνονται σήµερα 

στις επιχειρήσεις. Τα αποτελέσµατα τις έρευνας έδειξαν ότι οι επιτυχηµένες 

∆ιευθύνσεις Εσωτερικού Ελέγχου έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 

� ∆ιαθέτουν πιο ισχυρές βάσεις σε σχέση µε τις ελεγκτικές τους δεξιότητες  

� Συνεργάζονται πιο αποδοτικά µε άλλα παρεµφερή τµήµατα της επιχείρησης  

� Ενσωµατώνουν πιο αποτελεσµατικά τους αναδυόµενους κινδύνους στο 

ελεγκτικό τους πλάνο  

� Συµµετέχουν ενεργά σε πρωτοβουλίες της διοίκησης παρέχοντας 

συµβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά µε την κάλυψη των σχετικών κινδύνων 

Η Καπιρή (2009) επισηµαίνει ότι ο εσωτερικός έλεγχος ως µία ανεξάρτητη, 

αντικειµενική συµβουλευτική υπηρεσία, θα πρέπει να βασίζεται στο συνδυασµό 

προληπτικών και κατασταλτικών ελέγχων και στην συνεχή αποτίµηση των κινδύνων. 

Ο εσωτερικός έλεγχος εισηγείται βελτιωτικές εργασίες που έχουν ως σκοπό την 

επίτευξη των στόχων του οργανισµού και την αποτελεσµατικότερη και 

αποδοτικότερη λειτουργία των τµηµάτων του. Ο συνδυασµός της σωστής διοίκησης 

του οργανισµού και της εφαρµογής αποτελεσµατικού εσωτερικού ελέγχου αποτελούν 

το µέσο για την εταιρική διακυβέρνηση, η οποία εξασφαλίζει την µακροχρόνια 

επιβίωση του οργανισµού. Ο εσωτερικός έλεγχος πρέπει να αντιµετωπίζεται ως µία 

αναγκαία λειτουργία των οικονοµικών µονάδων η οποία παρέχει συµβουλές σε όλα 

τα ιεραρχικά επίπεδα της διοίκησης.  

Οι R. J. Anderson και J. C. Svare (2013) κάνουν λόγο για την επιτροπή 

ελέγχου και τις βασικές αρµοδιότητές της. Επισηµαίνουν ότι εξαιρετικά σηµαντική 

είναι η επίβλεψη της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου από την επιτροπή και 

µεταξύ άλλων αναφέρουν 10 βήµατα για να διευκολυνθεί η επίβλεψη αυτή. Τα 

βήµατα αυτά είναι : 

1.Αξιολόγηση των διαδικασιών που αφορούν την διαχείριση των κινδύνων από τους 

εσωτερικούς ελεγκτές αλλά και την εταιρική διακυβέρνηση. 
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2.Βεβαίωση ότι το σχέδιο µε βάση τον κίνδυνο είναι ευέλικτο σε οποιαδήποτε 

αλλαγή. Σε ορισµένες περιπτώσεις υπάρχει ενηµέρωση των εκτιµήσεων κινδύνου 

περισσότερες από µία φορά το χρόνο. 

3.Καθορισµός του τρόπου µε τον οποίο οι εσωτερικοί ελεγκτές χρησιµοποιούν την 

τεχνολογία. Νέα εργαλεία χρησιµοποιούνται όλο και περισσότερο για την ενίσχυση 

της αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας του εσωτερικού ελέγχου. 

4.Εκτίµηση σχεδίου και στρατηγικού οράµατος του εσωτερικού ελέγχου  

5.Καθορισµός του τρόπου µε τον οποίο ο εσωτερικός έλεγχος θα παρέχει αξία στον 

οργανισµό. 

6.Ενίσχυση της επικοινωνίας και των σχέσεων µεταξύ του εσωτερικού ελέγχου και 

της ελεγκτικής επιτροπής . 

7.Βεβαίωση ότι οι δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου συµµορφώνονται πλήρως 

µε τα πρότυπα του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ10). 

8.Κατανόηση του ρόλου του εσωτερικού ελέγχου στην αντιµετώπιση ευρύτερων 

αναγκών του οργανισµού  

9.∆ιερεύνηση σχετικά µε την εκπαίδευση που αποκτούν οι εσωτερικοί ελεγκτές, η 

οποία πρέπει να είναι πέρα από την βασική κατάρτιση σε περιπτώσεις αντιµετώπισης 

κρίσιµων ζητηµάτων. 

10. Προσδιορισµός των περιπτώσεων που ο εσωτερικός έλεγχος αξιολογεί τις 

ικανότητές του για τον εντοπισµό κενών και την άµεση αντιµετώπισή τους. 

Οι Hoitash R. και Hoitash U. (2009) εξετάζουν τα χαρακτηριστικά της 

επιτροπής ελέγχου και παρατηρούν ότι οι ισχυρότερες ελεγκτικές επιτροπές απαιτούν 

ένα υψηλότερο επίπεδο αξιοπιστίας. Παράλληλα τα αποτελέσµατα της έρευνας που 

πραγµατοποιήθηκε δείχνουν ότι οι αυξηµένες αρµοδιότητες της επιτροπής ελέγχου 

συµβάλλουν στην ανεξαρτησία του ελεγκτή.  

Κατά τον Sterch Bouckaert (2006) σε έρευνα που διεξήχθη από το Βελγικό 

Ινστιτούτο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης σε 6 χώρες µέλη του ΟΟΣΑ (Αυστραλία, Καναδά, 

Ολλανδία, Σουηδία, Μ. Βρετανία και ΗΠΑ) διαπιστώθηκαν οµοιότητες στις εντολές 

του εσωτερικού ελέγχου, στα είδη των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτόν, στην 

οργανωτική δοµή του και στις προκλήσεις του ανθρώπινου δυναµικού. Παράλληλα, 

υποστηρίχθηκε ότι η σύγχρονη ελεγκτική και τα συστήµατα ελέγχου πρέπει να 

εστιάζουν πέρα από την συµµόρφωση µε τους νόµους και τους κανονισµούς, στους 

                                                 
10 Institute of Internal Auditors 
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ελέγχους σε όρους αποτελεσµάτων καθώς και στους κινδύνους που µπορεί να 

απειλήσουν την επίτευξή τους.  

Με το πέρασµα των χρόνων τα πληροφοριακά συστήµατα χρησιµοποιούνται 

ολοένα και περισσότερο από τις επιχειρήσεις. Για να θεωρηθεί ένας έλεγχος 

αποτελεσµατικός θα πρέπει οι ελεγκτές να είναι σε θέση να κατανοήσουν τα 

συστήµατα αυτά και να τα χρησιµοποιήσουν ως εργαλεία για την διενέργεια ελέγχου. 

Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει εγκυρότητα και απαιτούµενη ασφάλεια. (Le Grand 

2005)11 

Οι Ο’ Reilly V., McDonnell D., Winograd B., Jeenicke H. (1998-2002) 

αναφέρουν ότι υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που µπορούν να µειώσουν και να 

εξαφανίσουν την αποτελεσµατικότητα των ελεγκτών είναι οι ακόλουθοι: 

• Εσφαλµένες κρίσεις στην λήψη αποφάσεων ή λάθη στην εφαρµογή από την 

πλευρά του ατόµου που είναι υπεύθυνο για την εγκατάσταση ή εκτέλεση 

του ελέγχου. 

• Συνεργασία µεταξύ των ατόµων που παρακάµπτουν τους ελέγχους και των 

οποίων η αποτελεσµατικότητα εξαρτάται από τον διαχωρισµό των 

καθηκόντων. 

• Η καταπάτηση των ασφαλιστικών µηχανισµών από την διοίκηση. 

Σχετικά µε τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, ο κλάδος τους αποτελεί ένα ιδιαίτερο 

µέρος του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και γι’ αυτό η λογιστική παρακολούθηση 

πρέπει να γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή. Κατά τον Χουλιαρά Θεόδωρο (2013), τα 

έσοδα των ναυτιλιακών επιχειρήσεων πρέπει να αναγνωρίζονται και να ελέγχονται 

σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 18, το οποίο λαµβάνει υπόψη την αρχή 

της αυτοτέλειας των χρήσεων και την αρχή της συσχέτισης εσόδων και εξόδων. Πιο 

αναλυτικά αναφέρεται ότι η αναγνώριση και ο συσχετισµός των εξόδων που αφορούν 

την πραγµατοποίηση εσόδων δεν είναι εύκολα µετρήσιµα όπως συµβαίνει µε 

επιχειρήσεις άλλων κλάδων, κάτι το οποίο δυσχεραίνει τη σωστή τήρηση των 

λογιστικών αρχών. Αυτό συµβαίνει κυρίως λόγω της φύσης των υπηρεσιών που 

παρέχονται από τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις αφού δηµιουργούνται δαπάνες σε 

διαφορετικές περιοχές.  

Η PricewaterhouseCoopers (2006) έκανε λόγο για την ανάγκη που υπάρχει για 

την πραγµατοποίηση ελέγχου στον κλάδο των µεταφορών. Η διοίκηση θα πρέπει να 
                                                 
11 Stephen Flowerday, Rossouw von Solms, Blundell, Continuous auditing: verifying information 
integrity and providing assurances for financial reports, 2005 
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αξιολογεί τους ελέγχους που εφαρµόζονται στη διαδικασία της χρηµατοοικονοµικής 

αναφοράς του οργανισµού καθώς και τους ελέγχους της τεχνολογίας πληροφοριών 

που χρησιµοποιείται.  

Στη διαδικασία του ελέγχου, σηµαντικός είναι και ο ρόλος της Επιτροπής 

Ελέγχου, η οποία πρέπει να συνεργάζεται σωστά µε τους ανεξάρτητους ελεγκτές έτσι 

ώστε να επέλθει το επιθυµητό αποτέλεσµα. 

Τέλος, ο Togantzis (2011) θεωρεί τον εσωτερικό έλεγχο ως ένα θεµελιώδες 

στοιχείο της καλής διοίκησης των πλοίων. Αναφέρει πως ο έλεγχος αυτός ανήκει στη 

λειτουργία της διοίκησης και παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στη βελτίωση της 

απόδοσης, όχι µόνο των υπηρεσιών της διοίκησης αλλά και αυτών που παρέχονται 

πάνω στο πλοίο, για την πρόληψη ατυχηµάτων και την προστασία των ανθρώπων 

αλλά και του περιβάλλοντος. Μεταξύ άλλων, αναφέρει πως ο εσωτερικός έλεγχος 

πρέπει να εντοπίζει και να προλαµβάνει τυχόν ελλείψεις, οι οποίες µπορεί να 

οδηγήσουν σε ένα ατύχηµα αλλά και να παρακολουθεί εάν υπάρχει συµµόρφωση µε 

την πολιτική της εταιρίας και εάν ακολουθούνται οι προβλεπόµενες διαδικασίες 

ασφάλειας.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: H ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 

 

3.1 Οι µεταφορές και η ναυτιλία 

 

Όπως είναι ήδη γνωστό, οι µεταφορές είναι ένα αναπόσπαστο µέρος της οικονοµίας. 

Αποτελούν έναν από τους µεγαλύτερους τοµείς στην παραγωγική ζωή ενός κράτους 

και ένα αναπόσπαστο µέρος της παραγωγικής διαδικασίας, αφού συνδέει την 

παραγωγή µε την κατανάλωση. 

Οι µεταφορές διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες, δηλαδή σε χερσαίες, 

θαλάσσιες και αεροπορικές ανάλογα µε το µέσο µεταφοράς. Τα τελευταία χρόνια έχει 

αναπτυχθεί µεγάλη ανάπτυξη στις αεροπορικές µεταφορές, όµως οι θαλάσσιες 

εξακολουθούν να καλύπτουν το µεγαλύτερο µέρος των παγκόσµιων µεταφορών. 
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Όπως κάθε µεταφορά, έτσι και οι θαλάσσιες εξαρτώνται σε πολύ µεγάλο βαθµό από 

την παραγωγή σε παγκόσµιο επίπεδο.  

Εκτός από τις παγκόσµιες µεταφορές, υπάρχουν οι διεθνείς αλλά και οι 

εσωτερικές θαλάσσιες µεταφορές. Πιο αναλυτικά: 

∆ιεθνείς θαλάσσιες µεταφορές για µία χώρα είναι οι δια θαλάσσης εισαγωγές και 

εξαγωγές της. ∆ηλαδή είναι όλες εκείνες οι µεταφορές που πραγµατοποιούνται από 

τη χώρα αλλά και προς τη χώρα αυτή. Όσον αφορά την Ελλάδα, το ποσοστό 

συµµετοχής της ελληνικής σηµαίας εµπορικών πλοίων σε διεθνείς θαλάσσιες 

µεταφορές δεν ξεπερνά το 1/3 περίπου του συνόλου αυτών. 

Εσωτερικές θαλάσσιες µεταφορές είναι οι µεταφορές οι οποίες διενεργούνται εντός 

των συνόρων µίας χώρας. Πρέπει να σηµειωθεί πως στις εσωτερικές µεταφορές δεν 

περιλαµβάνονται οι µεταφορές µέσω λιµνών, ποταµών, διωρύγων κλπ. Σχετικά µε τη 

χώρα µας, τα πλοία µε την ελληνική σηµαία διατηρούν αποκλειστικό δικαίωµα σε 

αυτού του είδους τις µεταφορές. 

Η ελληνική εµπορική ναυτιλία αποτελεί σηµαντικό κλάδο του τοµέα των 

µεταφορών µε πολύ σηµαντική επίδραση στην οικονοµία την χώρας. Η ανάπτυξή της 

ήταν µεγάλη και ελεύθερη, χωρίς την προστασία ή κάποια βοήθεια µέσω 

χρηµατοδοτήσεων από το κράτος. Η συµβολή της στην εθνική οικονοµία ήταν και 

συνεχίζει ακόµη να είναι αναµφισβήτητη όχι µόνο από άποψης ναυτιλιακού 

συναλλάγµατος αλλά και από την άποψη του εφοπλιστικού κεφαλαίου.  

 

 

3.2 Η έννοια του πλοίου και τα χαρακτηριστικά του στοιχεία  

 

Το µέσο µε το οποίο πραγµατοποιούνται όλες οι θαλάσσιες µεταφορές είναι το πλοίο.  

Έχουν δοθεί διάφοροι ορισµοί για την έννοια του πλοίου τόσο από τεχνικής άποψης 

όσο και από νοµικής.  

Κατά την τεχνική έννοια
12, το πλοίο είναι κάθε σκάφος που έχει πλοϊµότητα 

και τη δυνατότητα να εκπληρώσει κάποιο ναυτιλιακό προορισµό κινούµενο στη 

θάλασσα αυτοδυνάµως ή όχι. Από νοµικής άποψης
13, η έννοια του πλοίου ορίζεται  

ως κάθε σκάφος χωρητικότητας καθαρής τουλάχιστον δέκα κόρων, που είναι 

προορισµένο να κινείται µε δική του δύναµη στη θάλασσα. Κατά τον Κώδικα 
                                                 
12 Πρωτοψάλτης Ν, Σαρακοστίδης Σ. (2003) «Ελεγκτική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων» 
13 Ν. 3816/1958 (άρθρο 1, παράγραφος 1), Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού ∆ικαίου 
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∆ηµοσίου Ναυτικού ∆ικαίου, πλοίο είναι κάθε σκάφος προορισµένο να µετακινείται 

στο νερό για µεταφορά προσώπου ή πραγµάτων, ρυµούλκηση, επιθαλάσσια αρωγή, 

αλιεία, αναψυχή, επιστηµονικές έρευνες ή άλλο σκοπό.  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, το πλοίο παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά:  

� Σκάφος, η έννοια του οποίου είναι καθαρά τεχνική 

� Αυτοδύναµος κίνηση 

� Προορισµός του είναι η ναυσιπλοΐα  

� Καθαρή χωρητικότητα τουλάχιστον 10 κόρων, η οποία προκύπτει εάν από την 

ολική χωρητικότητα του πλοίου αφαιρέσουµε τους χώρους που δεν 

προορίζονται για τη µεταφορά προσώπων και πραγµάτων (π.χ. χώροι 

λεβητοστασίου).  

Η ταυτότητα
14 κάθε πλοίου προσδιορίζεται από ορισµένα στοιχεία, τα 

κυριότερα των οποίων είναι τα εξής:  

1. Όνοµα. Γι’ αυτό αποφασίζει ο πλοιοκτήτης (ή η υπηρεσία σε 

περίπτωση κρατικού πλοίου), καταχωρείται στο νηολόγιο, 

αναγράφεται στην πρύµνη στη γλώσσα της σηµαίας που φέρει καθώς 

και αριστερά και δεξιά της πλώρης µε λατινικούς χαρακτήρες. 

2. ∆ιεθνές διακριτικό σήµα. Το διαθέτει κάθε πλοίο και αποτελείται από 

αριθµούς και γράµµατα της λατινικής αλφαβήτου. 

3. Λιµένας νηολογήσεως και αριθµός νηολογίου. Θεωρείται η µόνιµη 

κατοικία του πλοίου, επιλέγεται από τον πλοιοκτήτη και σχετίζεται 

άµεσα µε την εθνικότητα του πλοίου. 

4. Σηµαία. Το πλοίο θεωρείται ως ένα πλωτό τµήµα της πολιτείας της 

οποίας φέρει τη σηµαία. Το πλοίο έχει εθνικότητα και το αποδεικτικό 

αυτής είναι το έγγραφο εθνικότητας. 

Σ’ αυτό το σηµείο θα πρέπει να αναφερθούν εν συντοµία και τα ναυτιλιακά 

έγγραφα που πρέπει να διαθέτει κάθε εµπορικό πλοίο. Τα έγγραφα
15 αυτά είναι: 

� Έγγραφο εθνικότητας 

� Πρωτόκολλο καταµέτρησης χωρητικότητας  

� Πρωτόκολλο επιθεώρησης  

� Βιβλίο επισκέψεων 

� Πιστοποιητικό γραµµής φορτώσεως  

                                                 
14 Πρωτοψάλτης Ν., Σαρακοστίδησς Σ. (2003) «Ελεγκτική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων» 
15 Πουλαντζάς Ν. (2005) «Ναυτικό ∆ίκαιο» 
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� Ναυτολόγιο 

� Ηµερολόγιο πλοίου 

� Ποινολόγιο  

� ∆ιάφορα άλλα έγγραφα 

 

 

3.3 Κατηγορίες και είδη του πλοίου  

 

Τα πλοία διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες, στα εµπορικά και στα µη 

εµπορικά πλοία. Στην πρώτη κατηγορία, τα εµπορικά πλοία κατατάσσονται σε 

υποκατηγορίες µε βάση το µέγεθός τους, το είδος της µεταφοράς, την περιοχή στην 

οποία κινούνται, το είδος του φορτίου που διακινούν και τον τρόπο εκµετάλλευσής 

τους. Οι 2 βασικές κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται  τα εµπορικά πλοία είναι τα 

φορτηγά και τα επιβατηγά πλοία  

Από την άλλη πλευρά, µια βασική υποκατηγορία των µη εµπορικών πλοίων 

είναι τα κρατικά πλοία. Ανάµεσα σ’ αυτά µπορούν να διακριθούν τα πολεµικά, τα 

αστυνοµικά και τα προς εξυπηρέτηση δηµόσιων υπηρεσιών (νοσοκοµειακά, 

φαρόπλοια κτλ) 

 

 

3.4 Η ναυτιλιακή Επιχείρηση  

 

3.4.1 Νοµική µορφή ναυτιλιακής 

 

Κατά την Ελληνική νοµοθεσία, κάθε ναυτιλιακή επιχείρηση, είτε εκµεταλλεύεται 

δικά της είναι ξένα πλοία, έχει µία από τις εξής νοµικές µορφές:  

� Ατοµική επιχείρηση 

� Προσωπική εταιρεία  

o Οµόρρυθµη 

o Ετερόρρυθµη 

� Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης  

� Ανώνυµη εταιρεία 

� Ειδική ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία 
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� Συµπλοιοκτησία 

� Ναυτική εταιρεία 

� Εταιρία Ενδύσεων στην Ποντοπόρο Ναυτιλία 

∆εν θα γίνει περεταίρω ανάλυση των νοµικών µορφών της ναυτιλιακής επιχείρησης 

στην παρούσα εργασία. Αυτό που θα πρέπει όµως να αναφερθεί είναι ότι οι κλασικές 

µορφές που παρουσιάζονται στις κοινές επιχειρήσεις χρησιµοποιούνται σπάνια στην 

περίπτωση των ναυτιλιακών, οι οποίες χαρακτηρίζονται από ορισµένες ιδιοµορφίες,  

διότι παρουσιάζουν ορισµένα µειονεκτήµατα.  

Η ατοµική επιχείρηση δίνει τη δυνατότητα στον επιχειρηµατία να ελέγχει όλες 

τις λειτουργίες της αλλά ταυτόχρονα έχει µικρή οικονοµική επιφάνεια, µε 

αποτέλεσµα να µην ενδείκνυται για επιχειρήσεις που απαιτούν µεγάλες επενδύσεις, 

όπως είναι οι ναυτιλιακές. Επιπλέον, λόγω της απεριόριστης ευθύνης των εταίρων, οι 

ναυτιλιακές επιχειρήσεις δεν µπορούν να έχουν τη µορφή προσωπικής εταιρίας ή και 

εταιρίας περιορισµένης ευθύνης. Όσον αφορά της ανώνυµες εταιρίες, αυτές είναι 

δαπανηρές ως προς την οργάνωση και διοίκηση της διαχείρισης και εµφανίζουν 

δυσχέρειες ως προς τη λήψη γρήγορων αποφάσεων. 

 

 

3.4.2 Αντικείµενο εργασιών 

 

Μια επιχείρηση που έχει ως αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες 

µεταφορές χαρακτηρίζεται ως ναυτιλιακή. Πρόκειται στην ουσία για µία οικονοµική 

µονάδα που διαχειρίζεται και εκµεταλλεύεται πλοία δικιάς της ιδιοκτησίας ή ξένης. Η 

έννοια της εκµετάλλευσης διαχωρίζεται από αυτήν της πλοιοκτησίας καθώς οι φορείς 

ιδιοκτησίας των πλοίων δεν συµµετέχουν στην εκµετάλλευση και διαχείριση των 

πλοίων τους αλλά τις αναθέτουν σε άλλα άτοµα. 

Όπως κάθε επιχείρηση, έτσι και η ναυτιλιακή διαθέτει τµήµα λογιστηρίου, το 

οποίο έχει συγκεκριµένες αρµοδιότητες και καθήκοντα. Αρχικά θα πρέπει να γίνει η 

επιλογή του κατάλληλου λογιστικού συστήµατος που πρόκειται να εφαρµοστεί στην 

οικονοµική µονάδα. Παράλληλα, πρέπει να καταρτίζεται συγκεκριµένο σχέδιο 

λογαριασµών, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα ανταπόκρισης στις ανάγκες της 

εταιρίας. Ανάµεσα στα καθήκοντα του λογιστηρίου περιλαµβάνεται και η 

παρακολούθηση οποιωνδήποτε αλλαγών επέλθουν στα περιουσιακά και στα 
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υπόλοιπα στοιχεία εκµετάλλευσης του πλοίου. Τέλος, ιδιαίτερη παρακολούθηση 

κρίνεται αναγκαία για τις συναλλαγές και δοσοληψίες που γίνονται κυρίως µε τις 

τράπεζες. 

 

 

 

3.5 Η ναυτιλιακή λογιστική  

 

3.5.1 Εισαγωγή 

 

Για να µπορέσει να γίνει κατανοητή η έννοια της Ναυτιλιακής λογιστικής, θα πρέπει 

πρώτα να δοθεί ένας ορισµός για το τι είναι λογιστική. Λογιστική είναι ο 

επιστηµονικός κλάδος που ασχολείται µε τιε δραστηριότητες των οικονοµικών 

µονάδων όπως τη συγκέντρωση, τον υπολογισµό, την καταχώρηση και τη µετάδοση 

οικονοµικών πληροφοριών, οι οποίες πρόκειται να βοηθήσουν τους ενδιαφερόµενους 

να πάρουν καλύτερες οικονοµικές αποφάσεις. Ο αντικειµενικός σκοπός της είναι να 

παρουσιάζει πληροφορίες που είναι χρήσιµες για την κατανόηση των 

δραστηριοτήτων της οικονοµικής µονάδας. Η λογιστική διακρίνεται σε 2 βασικούς 

κλάδους, την ιδιωτική και τη δηµόσια λογιστική. Η Ναυτιλιακή λογιστική αποτελεί 

µέρος της ιδιωτικής λογιστικής και µάλιστα εντάσσεται στη Ναυτιλιακή 

Μικροοικονοµία.  

Ναυτιλιακή
16, λοιπόν, λογιστική είναι η επιστήµη που ακολουθεί και ελέγχει 

την περιουσία των Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και των πηγών προέλευσής της καθώς 

και του οικονοµικού αποτελέσµατος που προκύπτει από αυτή. 

 

 

3.5.2 Λογιστικά βιβλία ναυτιλιακών επιχειρήσεων 

 

Μία ναυτιλιακή επιχείρηση είναι υποχρεωµένη να τηρεί λογιστικά βιβλία, όπως 

ακριβώς συµβαίνει και µε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση. Στα βιβλία αυτά 

παρουσιάζονται όλα τα λογιστικά γεγονότα που έχουν συµβεί και αφορούν την 

                                                 
16 Πρωτοψάλτης Ν. (1999) «Γενική & Αναλυτική Λογιστική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων»  
    Λεκαράκου A. (2011) «Ναυτιλιακή Λογιστική»  
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επιχείρηση. Για διάφορες αιτίες, ο ΚΦΑΣ (Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης 

Συναλλαγών) δεν περιλαµβάνει συγκεκριµένες διατάξεις που να προσδιορίζουν 

ονοµαστικά τα τηρητέα λογιστικά βιβλία. Σύµφωνα µε τον ΚΦΑΣ, υπάρχουν 2 

κατηγορίες τήρησης λογιστικών βιβλίων, η Γ’ κατηγορία και η Β’ (η Α’ έχει 

καταργηθεί). ∆ιευκρινίζεται ότι η Β’ κατηγορία (απλογραφική µέθοδος) 

χρησιµοποιείται στην περίπτωση εκµετάλλευσης πλοίου δεύτερης κατηγορίας, 

ανεξάρτητα από τη νοµική µορφή της εταιρίας. Ενώ όταν η εκµετάλλευση αφορά 

πλοία πρώτης κατηγορίας τηρούνται βιβλία Γ’ κατηγορίας (διπλογραφική µέθοδος). 

Οι ναυτιλιακές κατηγορίες, ανάλογα µε την ένταξή τους στις κάτωθι 

κατηγορίες, πρέπει να τηρούν τα παρακάτω λογιστικά βιβλία: 

� Σε πλοιοκτήτριες ναυτικές εταιρίες του Ν 959/1979 που τηρούν ένα βιβλίο εσόδων 

εξόδων στην ελληνική γλώσσα και εκδίδουν όλα τα φορολογικά στοιχεία που ορίζει 

για όλες τις επιχειρήσεις ο ΚΦΑΣ 

� Σε αυτές που απλώς διαχειρίζονται ή εκµεταλλεύονται πλοία τρίτων, οι οποίες 

ανάλογα µε το ποια εταιρική µορφή έχουν, τηρούν τα αντίστοιχα βιβλία βάσει 

ΚΦΑΣ:  

o Οι ΑΕ και ΕΠΕ τηρούν διπλογραφικά βιβλία (Γ’) ενηµερώνοντας το 

Ηµερολόγιο, τα Ισοζύγια, τη Γενική Εκµετάλλευση, τον Πίνακα 

∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων. 

o Οι υπόλοιπες µορφές όπως ΟΕ και ΕΕ ανήκουν στη Β’ κατηγορία 

βιβλίων µε την απλογραφική τήρηση. 

Εκτός των λογιστικών βιβλίων, υπάρχει η ανάγκη τήρησης µη λογιστικών 

βιβλίων, η οποία είναι εξίσου σηµαντική για την εύρυθµη λειτουργία της επιχείρησης. 

Τέτοια µη λογιστικά βιβλία µπορεί να είναι:  

� Βιβλίο ταξιδιών  

� Βιβλίο καυσίµων, λιπαντικών και ύδατος 

� Βιβλίο-µητρώο πληρωµάτων 

� Βιβλίο κόστους και διαχείρισης τροφοδοσίας 

� Βιβλίο παραλαβής δικαιολογητικών στοιχείων 

Ακόµη, όµως, και αν τηρούνται µε τον σωστό τρόπο τα βιβλία (λογιστικά και 

µη λογιστικά), η καταγραφή των γεγονότων δεν είναι επαρκής εάν δεν υπάρχει 

σωστός προγραµµατισµός, µεθοδικότητα και κατάλληλη οργάνωση. Η λογιστική 

οργάνωση έχει βελτιωθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια µέσω των σύγχρονων 

µηχανογραφικών µέσων. Για να υπάρχει όµως σωστή λογιστική οργάνωση, πρέπει να 
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τηρούνται και να ακολουθούνται οι λογιστικές αρχές και τα λογιστικά πρότυπα έτσι 

ώστε τα στοιχεία που προκύπτουν να είναι συγκρίσιµα µέσα στην ίδια την επιχείρηση 

αλλά και µεταξύ οµοειδών επιχειρήσεων. 

 

 

3.5.3 Λογαριασµοί και Λογιστικό Σχέδιο 

 

Η λογιστική είναι πληροφοριακό σύστηµα από το οποίο, µε τη χρήση συγκεκριµένων 

λογαριασµών, αντλούµε χρήσιµες πληροφορίες. Ανάλογα µε την τάξη του 

λογαριασµού οι πληροφορίες µπορεί να είναι γενικές ή ειδικές.  

Μία ναυτιλιακή επιχείρηση χρησιµοποιεί λογαριασµούς
17, τους οποίους δεν 

συναντάµε σε άλλου είδους οικονοµικές µονάδες. Οι κυριότεροι από αυτούς 

αναφέρονται επιγραµµατικά στη συνέχεια. 

1. Πλοία (Ships) 

2. Ναυλωτές (Charterers) – Φορτωτές (Shippers) 

3. Πρακτορεία και Γραφεία ταξιδίων (Agencies) 

4. Πράκτορες (Agents) 

5. Εκναυλωτές (Carrier) 

6. Ναυλοµεσίτες (Shipbrokers) – Μεσίτες (Brokers)  

7. Ασφαλιστές (Underwriters) 

8. Ασφαλειοµεσίτες (Insurance brokers) 

9. Οργανισµοί Αυτασφαλίσεως (Protection and Indemnity Clubs) 

10. Αποθέµατα και Αγορές τροφοεφοδίων (Supplies) – Τροφοδότες (Ship 

chandlers) 

11. Καύσιµα, λιπαντικά κλπ (Bunkering) 

12. Αµοιβές και έξοδα πληρώµατος, τροφοδοσία πληρώµατος κλπ  

13. Συντήρηση και επισκευές (Maintenance and repairs) 

14. Ετήσια και Ειδική Επιθεώρηση (Annual and Special survey) 

15. Έξοδα λιµένων (Port dues and taxes), έξοδα φορτοεκφορτώσεως και 

στοιβασίας  

16. Επισκευαστές (Repairers – Shipyards) 

17. Λογαριασµός Πλοιάρχου (Master’s account) 

                                                 
17 Πρωτοψάλτης Ν., Σαρακοστίδης Σ. (2003) « Ελεγκτική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων»  
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18. Λογαριασµός εσόδων από ναύλους, µισθώµατα, φορτωτικές κλπ 

Αναπόφευκτο είναι το γεγονός ότι υπάρχουν βασικά προβλήµατα στον τοµέα 

της λογιστικής. Η γρήγορη και αποτελεσµατική αντιµετώπισή τους πραγµατοποιείται 

µέσω λογιστικών τυποποιήσεων που ορίζονται από την ελληνική νοµοθεσία. Αυτό 

συµβαίνει για να εξασφαλιστούν αξιόπιστα και επαρκή πληροφοριακά στοιχεία για 

την οικονοµία και για να υπάρχει µία συσχέτιση µε τις λογιστικές αρχές που 

ακολουθούν άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Η τυποποίηση αυτή έγινε µε την καθιέρωση του Ελληνικού Γενικού 

Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ), το οποίο είναι ένα σύνολο λογαριασµών, χωρισµένων 

σε 10 διαφορετικές οµάδες. Αυτές, στο σύνολό τους, καλύπτουν τις ανάγκες 

καταγραφής και ανάλυσης των λογιστικών γεγονότων των επιχειρήσεων.  

Η λογιστική τυποποίηση καθιερώθηκε στην Ελλάδα το 198018 για δέκα χρόνια 

προαιρετικά. Για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις δεν υπάρχει κλαδικό λογιστικό σχέδιο, 

αλλά χρησιµοποιείται το ΕΓΛΣ προσαρµοσµένο στις ανάγκες και ιδιοµορφίες της 

εκάστοτε επιχείρησης. Το λογιστικό σχέδιο που ακολουθούν οι ναυτιλιακές 

επιχειρήσεις σε σχέση µε τις χερσαίες παρουσιάζεται στο παράρτηµα της παρούσας 

εργασίας. Παρ’ όλα αυτά όµως, αν συγκρίνουµε τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις µε τις 

χερσαίες, µπορεί εύκολα να διαπιστωθεί ότι παρουσιάζονται ορισµένες διαφορές. Οι 

διαφορές αυτές αναφέρονται στην ιδιοµορφία ορισµένων συναλλαγών των 

ναυτιλιακών που συνοψίζονται ως εξής: 

� Αν πρόκειται για πλοία που εκτελούν προκαθορισµένη γραµµή-δροµολόγιο 

� Αν δεν έχουν τακτική προκαθορισµένη γραµµή-δροµολόγιο 

� Αν είναι κρουαζιερόπλοια ή οτιδήποτε άλλο 

 

 

3.5.4 Προβλήµατα στην εφαρµογή της λογιστικής στην ναυτιλιακή 

επιχείρηση 

 

Η οργάνωση και οµαλή λειτουργία ενός λογιστηρίου στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις 

αντιµετωπίζει µία πληθώρα προβληµάτων λογιστικής φύσης κυρίως λόγω του 

γεγονότος ότι το πλοίο προβαίνει σε οικονοµικές συναλλαγές κατά την διάρκεια του 

                                                 
18 Ν. 1041/1980 (άρθρα 47-49) ; Π∆ 1123/1980 
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ταξιδιού του ανά την υδρόγειο και µάλιστα σε διαφορετικά νοµίσµατα. Αυτό 

συνεπάγεται : 

-την εξαιρετική χρονική καθυστέρηση στην παραλαβή των παραστατικών από τις 

συναλλαγές που πραγµατοποίησε ο πλοίαρχος ή ο πράκτορας στα διάφορα λιµάνια 

προσέγγισης. 

-την αναζήτηση των αναλογούντων ισοτιµιών αυτών των δοσοληψιών λαµβανοµένου 

υπόψη ότι χρησιµοποιείται µία πληθώρα διαφορετικών νοµισµάτων µε αποτέλεσµα 

να προκύπτουν πολλές συναλλαγµατικές διαφορές. 

-τη µετατροπή εξόδων σε λογαριασµό απαιτήσεων. Ένα µέρος των εξόδων του 

πλοίου, κυρίως όσον αφορά την επισκευή και συντήρηση αυτού, καλύπτονται από 

ασφαλιστήρια συµβόλαια, µε αποτέλεσµα να απαιτείται ειδικός λογιστικός χειρισµός 

κατά τη µετατροπή των εξόδων αυτών σε απαιτήσεις από ασφαλιστικές εταιρίες. 

 

 

3.6 Σηµαντικές διαφορές ναυτιλιακών και χερσαίων επιχειρήσεων 

 

Η ιδιαιτερότητα των ναυτιλιακών επιχειρήσεων είναι ότι το πλοίο αποτελεί από µόνο 

του µία επιχείρηση, η οποία όµως βρίσκεται ¨εν κινήσει¨, δηλαδή διεθνώς 

µεταφέρεται σε διάφορα λιµάνια αλλάζοντας σύνορα, εποµένως θα πρέπει λογιστικά 

να προσδιορίζονται λεπτοµερώς και µε ακρίβεια όλα τα έσοδα και τα έξοδα που αυτό 

δηµιουργεί κατά την κίνησή του και µάλιστα σε διαφορετικό νόµισµα ανάλογα µε το 

λιµάνι προσέγγισης. Γι’ αυτό το λόγο το αντικείµενο της ναυτιλιακής λογιστικής 

εντάσσεται στο Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο προσαρµόζοντας τους λογαριασµούς στην 

εξειδικευµένη παρακολούθηση της διαχείρισης ενός πλοίου. 

Στις χερσαίες επιχειρήσεις, το αποτέλεσµα της χρήσης προσδιορίζεται 

συγκρίνοντας τα έσοδα µε τα έξοδα όλων των δραστηριοτήτων της απ’ όλα τα 

χερσαία υποκαταστήµατά τους χωρίς να περιπλέκονται µεταβλητά έκτακτα στοιχεία 

όπως συνήθως συµβαίνει κατά την κίνηση – δροµολόγιο ενός πλοίου. Αυτό 

συνεπάγεται ότι τα έσοδα και τα έξοδα των χερσαίων είναι σχετικά αναµενόµενα και 

εύκολα µετρήσιµα σε αντιδιαστολή µε αυτών των ναυτιλιακών, το µέγεθος των 

οποίων εξαρτάται πολλές φορές από την εξέλιξη του ταξιδιού. 

Μία άλλη σηµαντική διαφορά λογιστικής φύσης είναι ο λογαριασµός του 

πλοιάρχου. Ακριβώς επειδή το πλοίο αποτελεί µία επιχείρηση εν κινήσει που 
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δηµιουργεί έσοδα και έξοδα ανά τον κόσµο, την οικονοµική διαχείριση αυτού 

επωµίζεται ο πλοίαρχος του πλοίου, ο οποίος εκτελεί χρέη λογιστή κατά τη διάρκεια 

του ταξιδιού, διαχειρίζεται τα χρηµατικά διαθέσιµα και το καθηµερινό εξοδολόγιο και 

αποδίδει λογαριασµό στη ναυτιλιακή επιχείρηση. Μέσω της κατάρτισης της ειδικής 

λογιστικής κατάστασης µε τον τίτλο «Γενικός Λογαριασµός Πλοιάρχου» (Master’s 

General Account), η οποία παρέχεται από τον πλοίαρχο στη ναυτιλιακή επιχείρηση, 

συνοψίζονται όλα τα πεπραγµένα και λογιστικά δρώµενα της περιόδου για την οποία 

καταρτίστηκε και αποδίδεται οικονοµικός υπολογισµός. Μάλιστα ένα από τα 

σηµαντικότερα µέρη του λογαριασµού αυτού είναι η µισθοδοσία του πληρώµατος, η 

οποία καταρτίζεται και εξοφλείται επί του πλοίου κατά την διάρκεια που βρίσκεται εν 

πλω. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 

 

4.1 Εισαγωγή 

 

4.1.1 Γενικές πληροφορίες 

 

Το έργο του εσωτερικού ελέγχου αφορά την παρακολούθηση και τον έλεγχο των 

διενεργούµενων διαχειριστικών πράξεων και λογιστικών καταχωρήσεων. Είναι 

κυρίως προληπτικού χαρακτήρα και αποσκοπεί στον εντοπισµό σφαλµάτων, 

καταχρήσεων κ.α. 

Τα καθήκοντα του εσωτερικού ελεγκτή ασκούνται πριν ή κατά την 

πραγµατοποίηση πράξεων οικονοµικής διαχειρίσεως και λογιστικών καταχωρίσεων, 

χωρίς ν’ αποκλείεται όµως ο έλεγχος ειδικών θεµάτων µεταγενέστερα.  

Είναι µία διαδικασία σχεδιασµένη µε τέτοιο τρόπο ώστε να προσθέτει αξία και να 

βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οργανισµού. Βοηθάει τον οργανισµό στην επίτευξη 

των σκοπών του, µέσω συστηµατικής προσέγγισης για την αξιολόγηση και βελτίωση 
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της αποτελεσµατικότητας της διαχείρισης των κινδύνων, των συστηµάτων ελέγχου 

και της εταιρικής διακυβέρνησης. 

 

 

4.1.2 Σκοπός και στόχος εσωτερικού ελέγχου 

 

Αντικειµενικός σκοπός των εσωτερικών ελεγκτών είναι να υποβοηθήσουν τη 

∆ιοίκηση στην επίτευξη αποτελεσµατικότερης διοίκησης της επιχείρησης. Πιο 

αναλυτικά οι βασικοί στόχοι είναι: 

-η προσήλωση στους κανόνες που θέτει η ∆ιοίκηση 

-η διαφύλαξη και προστασία των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης 

-η αποτροπή και ο εντοπισµός διαχειριστικών ανωµαλιών και λαθών 

-η ακρίβεια και η πληρότητα των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων 

-η έγκαιρη κατάρτιση αξιόπιστων οικονοµικών στοιχείων 

-η προώθηση της αποτελεσµατικότητας της λειτουργίας και η ενθάρρυνση της 

διατήρησης της προδιαγραµµένης επιχειρηµατικής πολιτικής             

Ο εσωτερικός έλεγχος διέπεται από αρχές και κανόνες οι οποίοι συµβάλλουν 

την αποτελεσµατική και επαρκή διεξαγωγή αποτελέσµατος. Όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, η βασικότερη αρχή είναι ότι δεν επιτρέπεται η ολοκλήρωση µίας 

διαχειριστικής πράξης και λογιστικής καταχώρησης από ένα και µόνο υπάλληλο. 

Παράλληλα, πρέπει να εφαρµόζεται η αρχή ότι ο ταµίας απαγορεύεται να είναι 

λογιστής και αντίστροφα. Κάθε διαδικασία και κάθε µέτρο που λαµβάνεται στο 

πλαίσιο της οργάνωσης µιας επιχείρησης ανήκει στο σύστηµα του εσωτερικού 

ελέγχου αυτής. 

 

 

4.1.3 ∆ιάκριση εσωτερικού ελέγχου  

 

Η διάκριση του εσωτερικού ελέγχου είναι κυρίως θεωρητική καθώς οι δύο αυτοί 

τοµείς στην πράξη συλλειτουργούν και ο ένας ενισχύει τον άλλο. Χαρακτηριστικό 

παράδειγµα είναι στον τοµέα της µισθοδοσίας του προσωπικού.  

Ο εσωτερικός έλεγχος διακρίνεται στον διοικητικό και στον λογιστικό ή 

διαχειριστικό έλεγχο. Ο ∆ιοικητικός  έχει ως αντικείµενο την καταµέτρηση και 
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αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των διαφόρων διαδικασιών, µεθόδων, µέτρων 

και συστηµάτων ελέγχου επιχείρησης. Με το διοικητικό εσωτερικό έλεγχο 

επιδιώκεται γενικά η διαρκής προσήλωση όλων των οργάνων της επιχείρησης στις 

αρχές, στις εντολές και στους στόχους της ∆ιοίκησης για την καλύτερη δυνατή 

λειτουργία και αποδοτικότητα της επιχείρησης. 

Ο Λογιστικός και ∆ιαχειριστικός, έχει αντικείµενο την εξέταση των 

διαφόρων λογιστικών διαδικασιών και µεθόδων όπως προβλέπονται από τους 

κανονισµούς της εταιρίας. Με το διαχειριστικολογιστικό εσωτερικό έλεγχο 

επιδιώκεται γενικά η περιφρούρηση της περιουσίας και των συµφερόντων της 

επιχείρησης καθώς και η εξασφάλιση της µεγαλύτερης δυνατής ακρίβειας και 

αξιοπιστίας των λογιστικών πληροφοριών. 

 

 

4.2 Χαρακτηριστικά στοιχεία αποτελεσµατικού εσωτερικού ελέγχου 

 

Για να µπορέσουµε να θεωρήσουµε τον εσωτερικό έλεγχο επαρκή και 

αποτελεσµατικό, θα πρέπει να διέπεται από συγκεκριµένα χαρακτηριστικά στοιχεία: 

� Μελετηµένο οργανωτικό σχέδιο. 

Για την δηµιουργία ενός οργανωτικού σχεδίου, βασικοί παράγοντες είναι το µέγεθος, 

ο χώρος και η δοµή της κάθε επιχείρησης. Η αυτονοµία και η σωστή κατανοµή των 

αρµοδιοτήτων των µελών του εσωτερικού ελέγχου παίζουν εξαιρετικά σηµαντικό 

ρόλο στην ύπαρξη ενός λειτουργικού συστήµατος. Ένα µελετηµένο οργανωτικό 

σχέδιο πρέπει να προστατεύει τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και να ελέγχει 

τη σωστή καταγραφή των λογιστικών στοιχείων. Για να µπορέσει να υπάρξει οµαλή 

λειτουργία µέσα στην οικονοµική µονάδα πρέπει να υπάρχει συνεργασία µεταξύ των 

τµηµάτων, χωρίς όµως να επεµβαίνει το ένα τµήµα στις αρµοδιότητες των άλλων 

τµηµάτων.  

� Ικανοποιητικό σύστηµα εξουσιοδοτήσεων, αρµοδιοτήτων και ευθυνών.  

Σε όλες τις επιχειρήσεις υπάρχει µία ιεραρχία σχετικά µε τα καθήκοντα και τις 

αρµοδιότητες του προσωπικού. Ένα ικανοποιητικό σύστηµα εξασφαλίζει ότι όλες οι 

συναλλαγές εκτελούνται µε το σωστό τρόπο και καταχωρούνται κατάλληλα. Επίσης, 

εξασφαλίζεται ότι υπάρχει περιορισµένη πρόσβαση στα περιουσιακά στοιχεία της 

επιχείρησης και µάλιστα γίνεται ύστερα από έγκριση. Τέλος, γίνεται σύγκριση των 
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υπόλοιπων βιβλίων µε την απογραφή ώστε να διαπιστωθούν τυχόν απώλειες ή κλοπές 

των περιουσιακών στοιχείων. 

� Λογιστική διάρθρωση.  

Η µέτρηση της αποτελεσµατικότητας των υπόλοιπων οργανωτικών µονάδων είναι 

εξαιρετικής σηµασίας και γίνεται µε την δηµιουργία ενός συστήµατος το οποίο 

διαθέτει διάγραµµα λογαριασµών (σύµφωνα µε ΕΓΛΣ), περιγραφή θέσης εργασίας, 

εγχειρίδιο λογιστικών στόχων και διαδικασιών όπως και αριθµηµένα εσωτερικά 

έγγραφα.  

� Σύγχρονη πολιτική προσωπικού.  

Αυτή σχετίζεται µε την επιλογή και πρόσληψη προσωπικού, την επιµόρφωση αλλά 

και την επίβλεψη του προσωπικού. 

� Κατάλληλο και αποτελεσµατικό προσωπικό εσωτερικού ελέγχου. 

 Αυτό υπάγεται κατευθείαν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εν λόγω επιχείρησης. 

� Ικανή και δραστήρια επιτροπή ελέγχου.  

Αυτή αποτελείται από λίγα µέλη και έχει ως σκοπό να προτείνει τον εξωτερικό 

ελεγκτή, να καθορίσει τον σκοπό του ελέγχου και να εξετάσει τα αποτελέσµατά του. 

 

 

4.3 Ο εσωτερικός έλεγχος στην Ελλάδα 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος στην Ελλάδα άρχισε να εµφανίζεται προς το τέλος της 

δεκαετίας του 1970 και στις αρχές του 1980. Το θεσµικό πλαίσιο, ωστόσο, 

καθιερώθηκε ουσιαστικά µε το Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης για τις 

εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιρίες, που προστατεύει την ανεξαρτησία του έργου 

του εσωτερικού ελεγκτή, ορίζοντας ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές δεν υπάγονται 

ιεραρχικά σε κάποιο άλλο τµήµα της επιχείρησης, αλλά αναφέρονται απευθείας στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιό της.  

Κατά το παρελθόν, οι ελάχιστες θέσεις των εσωτερικών ελεγκτών ήταν 

τοποθετηµένες συνήθως στα λογιστήρια των εταιριών εκτελώντας εργασίες που δεν 

ήταν απόλυτα συνδεόµενες µε το αντικείµενό τους. Με το πέρασµα των χρόνων όµως 

η κατάσταση αυτή αλλάζει καθώς υπάρχει περεταίρω εκπαίδευση σχετικά µε τις 

έννοιες του εσωτερικού ελέγχου και οι εσωτερικοί ελεγκτές αποκτούν τον 

πραγµατικό τους ρόλο µέσα στην οικονοµική µονάδα.  Τέλος, πρέπει να αναφερθεί 



 32 

ότι υπάρχει το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών που είναι το αρµόδιο 

συλλογικό όργανο που εκφράζει τον εσωτερικό έλεγχο στην Ελλάδα. Απαρτίζεται 

από 7µελες ∆ιοικητικό Συµβούλιο και έχει ως µέλη πτυχιούχους ανωτάτων σχολών 

που ασκούν αποδεδειγµένα το επάγγελµα του εσωτερικού ελεγκτή. 

 

 

4.4 Κώδικας ∆εοντολογίας Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Στόχος του κώδικα ∆εοντολογίας είναι να παράγει την ηθική κουλτούρα στο 

επάγγελµα του εσωτερικού ελέγχου. Οι εσωτερικοί ελεγκτές αναµένεται ότι θα 

εφαρµόζουν και θα υπερασπίζουν τις ακόλουθες θεµελιώδεις αρχές
19: 

1. Ακεραιότητα (Integrity) 

Αυτή εδραιώνει την εµπιστοσύνη και παρέχει έτσι τη βάση εµπιστοσύνης της 

κρίσης τους. Στα πλαίσια αυτά ο εσωτερικός ελεγκτής εκτελεί την εργασία του µε 

τιµιότητα και υπευθυνότητα σε όλες τις επαγγελµατικές σχέσεις του και δε 

λαµβάνει µέρος σε οποιαδήποτε παράνοµη δραστηριότητα. Σέβεται και 

συνεισφέρει στους έννοµους και ηθικούς στόχους της οικονοµικής µονάδας. 

2. Αντικειµενικότητα (Objectivity) 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές επενδύουν το υψηλότερο επίπεδο της επαγγελµατικής 

αντικειµενικότητας κατά τη συγκέντρωση, αξιολόγηση και κοινοποίηση των 

πληροφοριών για την δραστηριότητα ή τη διαδικασία που εξετάζεται. ∆εν πρέπει 

να επιτρέπουν προκατάληψη, σύγκρουση συµφερόντων, ή αδικαιολόγητη επιρροή 

άλλων να υπερισχύουν της επαγγελµατικής κρίσης του.   

3. Εµπιστευτικότητα (Confidentiality) 

Σέβονται την αξία και την κυριότητα της πληροφόρησης που λαµβάνουν και δεν 

κοινοποιούν πληροφορίες χωρίς κατάλληλη εξουσιοδότηση, εκτός εάν υπάρχει 

νόµιµη ή επαγγελµατική υποχρέωση για να συµβεί κάτι τέτοιο. Ο ελεγκτής πρέπει 

να τηρεί την προστασία και το απόρρητο της πληροφόρησης που αποκτάται ως 

αποτέλεσµα επαγγελµατικών σχέσεων και δεν πρέπει να αποκαλύπτει 

οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία σε τρίτα µέρη χωρίς κατάλληλη και ειδική 

εξουσιοδότηση για οποιοδήποτε προσωπικό όφελος.  

                                                 
19 Λουµιώτης Β., Τζίφας Β. (2012) «Βασικές Οδηγίες Εφαρµογής ∆ιεθνών Προτύπων Ελέγχου» ∆ΕΠ 
200 
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4. Επαγγελµατική Ικανότητα και ∆έουσα Προσοχή (Professional Competence 

and Due Care) 

Χρησιµοποιούν τις απαιτούµενες γνώσεις, τις δεξιότητες και τις εµπειρίες που 

είναι απαραίτητες για την παροχή των υπηρεσιών του εσωτερικού ελέγχου. Η 

επαγγελµατική ικανότητα µπορεί να χωριστεί σε δύο ξεχωριστές φάσεις, στην 

απόκτηση της επαγγελµατικής ικανότητας και  στη διατήρησή της. Η επιµέλεια 

περικλείει την ευθύνη να ενεργεί κάποιος σύµφωνα µε τις απαιτήσεις µίας 

εργασίας, προσεκτικά, διεξοδικά και έγκαιρα.  

5. Επαγγελµατική Συµπεριφορά (Professional Behavior) 

Ο ελεγκτής πρέπει να συµµορφώνεται µε τους σχετικούς νόµους και κανονισµούς 

και πρέπει να αποφεύγει κάθε πράξη που δυσφηµεί το επάγγελµα. Είναι αναγκαία 

προϋπόθεση για την εξασφάλιση του επιθυµητού αποτελέσµατος και την 

διαφύλαξη των επαγγελµατικών προτύπων. ∆ίνει επίσης την δυνατότητα να 

προσφέρονται αµερόληπτες κρίσεις. 

 

 

4.5 Λογιστική οργάνωση εσωτερικού ελέγχου στο πλοίο  

 

Για ένα επαρκές και σωστό σύστηµα έλεγχου είναι αναγκαίο να υπάρχει επαρκής 

λογιστική οργάνωση και κατάλληλη µηχανογραφική υποστήριξη. Αυτό επιτυγχάνεται 

µε την σωστή ενηµέρωση και την έγκαιρη τακτοποίηση λογαριασµών οι οποίοι 

απεικονίζουν συναλλαγές που πραγµατοποιούνται µεταξύ µίας ναυτιλιακής 

επιχείρησης και τρίτων. 

Για να υπάρξει ακρίβεια στις λογιστικές πληροφορίες που προκύπτουν, πρέπει 

να εξασφαλίζεται η εφαρµογή του ΕΓΛΣ καθώς και να ακολουθούνται διάφοροι 

κανονισµοί και οδηγίες που διευκολύνουν την οµαλή µετάβαση των στοιχείων στη 

λογιστική υπηρεσία. Η απεικόνιση της λογιστικής εγγραφής γίνεται µε την έκδοση 

παραστατικού στοιχείου. Η έγκαιρη έκδοση του παραστατικού βοηθάει όχι µόνο στην 

οµαλή διεκπεραίωση όλων των λογιστικών διαδικασιών αλλά και στον εσωτερικό 

έλεγχο. Με το πέρασµα των χρόνων και την ταχεία ανάπτυξή της τεχνολογίας αλλά 

και των Η/Υ έχουν παίξει σηµαντικό ρόλο για την µηχανογραφική υποστήριξη όλων 

των διαδικασιών µιας επιχείρησης. Όσον αφορά τον εσωτερικό έλεγχο δίνεται 

ιδιαίτερη σηµασία στο σηµείο εισόδου των στοιχείων στον Η/Υ. Επίσης πρέπει να 
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υπάρχει επαρκής προγραµµατισµός του αλλά και αυστηρά µέτρα προστασίας όχι 

µόνο Η/Υ αλλά και όλου του τεχνικού εξοπλισµού. 

 

 

4.6 Οργάνωση προσωπικού 

 

Όπως σε κάθε επιχείρηση έτσι και στις ναυτιλιακές τηρείται συγκεκριµένο 

οργανόγραµµα και οι αρµοδιότητες κατανέµονται από την κορυφή προς τα επιµέρους 

τµήµατα. Βασική προϋπόθεση για την οµαλή λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου 

είναι να γίνεται σωστά η κατανοµή αυτή, όσο το δυνατόν περισσότερο. Επίσης 

σηµαντικό ρόλο παίζει η οµαλή συνεργασία µεταξύ των τµηµάτων µε επιµέλεια και 

µε γνώµονα το συµφέρον της επιχείρησης. 

Για να υλοποιηθούν όµως όλα αυτά θα πρέπει να γίνει σωστή επιλογή 

προσωπικού, η επιτυχής τοποθέτηση των κατάλληλων ανθρώπων στις ανάλογες 

θέσεις αλλά και η κατάλληλη εκπαίδευσή τους. 

Το τµήµα του εσωτερικού ελέγχου είναι ένα καλή οργανωµένο τµήµα υψηλών 

προδιαγραφών και απαιτήσεων. Το που πρέπει να υπάγεται ιεραρχικά ο εσωτερικός 

έλεγχος εξαρτάται από την οργανωτική δοµή και το µέγεθος της επιχείρησης καθώς 

και από την αντίληψη που έχουν οι διοικούντες για τον έλεγχο. 

 

 

4.7 Βασικές επιδιώξεις συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 

 

Η σωστή οργάνωση µίας ναυτιλιακής επιχείρησης έχει άµεση επίδραση στο σύστηµα 

του εσωτερικού ελέγχου έτσι ώστε αυτό να είναι αποτελεσµατικό. Γι ‘αυτό το λόγο 

είναι αναγκαίο να έχει ορισµένες βασικές επιδιώξεις, µε βάση των οποίων θα 

εξασφαλίζονται τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι 

κυριότερες επιδιώξεις. 

 

 

4.7.1 Χρηµατικά διαθέσιµα-Απαιτήσεις -Χρεόγραφα και συµµετοχές 

 

Χρηµατικά διαθέσιµα 
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� Ο κάθε ταµίας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη φύλαξη του χρηµατικού 

αποθέµατος 

� Πρέπει να χρησιµοποιείται κατάλληλο θησαυροφυλάκιο για τα διαθέσιµα και να 

διενεργούνται αιφνιδιαστικοί έλεγχοι 

� Πρέπει να πραγµατοποιείται καθηµερινός έλεγχος στα αντίστοιχα παραστατικά και 

στα στοιχεία των χρηµαταποστολών 

� Οι συµφωνίες των λογαριασµών πρέπει να γίνονται και να ελέγχονται από το 

αρµόδιο άτοµο. 

 

Απαιτήσεις 

� Οι συµφωνίες των λογαριασµών πρέπει να γίνονται από το αρµόδιο, κατά 

περίπτωση, άτοµο και να ελέγχονται από τον προϊστάµενο 

� Το άτοµο που ευθύνεται για τις επιβεβαιωτικές επιστολές που σχετίζονται µε την 

επιβεβαίωση των υπολοίπων πρέπει να διαφέρει από το άτοµο που διενεργεί τιε 

λογιστικές συµφωνίες 

� Πρέπει να επιθεωρείται η κίνηση των λογαριασµών των εισπρακτέων επιταγών 

� Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πρέπει να εγκρίνει οποιεσδήποτε πιστώσεις προκύπτουν 

 

Χρεόγραφα και συµµετοχές 

� Στην περίπτωση των επενδύσεων σε χρεόγραφα, πρέπει να υπάρχει και η 

αντίστοιχη πληροφόρηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

� Το πρόσωπο που διενεργεί τις λογιστικές καταχωρήσεις για συναλλαγές που 

αφορούν χρεόγραφα πρέπει να διαφέρει απ’ αυτό που πραγµατοποιεί τιε συναλλαγές 

� Πρέπει να ελέγχεται εάν τα χρεόγραφα φυλάσσονται σε θυρίδα 

� Οποιεσδήποτε ενέργειες γίνονται θα πρέπει να αποφασίζονται από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο 

 

 

4.7.2 Αγορές- Παραγγελίες- Τιµολόγια προµηθευτών-Αποθέµατα 

 

� Σηµαντική επιδίωξη είναι η εφαρµογή οδηγιών σχετικά µε τις αγορές, την επιλογή 

προµηθευτή, τον τρόπο και τον έλεγχο των πληρωµών 
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� Όλες οι αγορές και οι παραγγελίες πρέπει να διενεργούνται από την αρµόδια 

υπηρεσία εφοδιασµού 

� Για κάθε αγορά και παραγγελία πρέπει να υπάρχει παρακολούθηση της αγοράς και 

γραπτή παραγγελία 

� ∆ηµιουργία ετήσιου προγράµµατος εφοδιασµού  

� Τα δελτία παραγγελιών πρέπει να συσχετίζονται µε τα τιµολόγια των προµηθευτών 

� Τα τιµολόγια πρέπει να µην παρουσιάζουν αποκλίσεις και διαφορές µε όσα έχουν 

συµφωνηθεί 

� Τήρηση βιβλίου για τη διαχείριση των αποθεµάτων 

� Παροχή οδηγιών για τις αποτιµήσεις και τις απογραφές των αποθεµάτων 

� Ύπαρξη δελτίου εισαγωγής για κάθε εισαγωγή που διενεργείται στην ναυτιλιακή 

επιχείρηση 

� Πραγµατοποίηση απογραφών και επαλήθευση µε τα δεδοµένα των βιβλίων που 

τηρούνται 

 

 

4.7.3 Προµηθευτές-Επιταγές και Γραµµάτια πληρωτέα-Πιστωτές και 

λοιπές υποχρεώσεις 

 

� Λογιστική συµφωνία των λογαριασµών που σχετίζονται µε τιε υποχρεώσεις της 

ναυτιλιακής επιχείρησης σε τακτά χρονικά διαστήµατα 

� Επαλήθευση για τυχόν υπόλοιπα που υπάρχουν 

� Έλεγχος για τόκους που ίσως έχουν δηµιουργηθεί 

� Έκδοση οµολογιακών δανείων 

� Εξακρίβωση και επαλήθευση των υπολοίπων των προµηθευτών  

� Συσχέτιση αντικριζόµενων λογαριασµών  

 

 

4.7.4 ∆άνεια -Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικά ταµεία και δηµόσιο 

∆άνεια 

� Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πρέπει να καθορίζει όλα τα ζητήµατα που αφορούν τα 

δάνεια 

� Ενηµέρωση αρµοδίων για την κατάσταση των δανείων που έχουν ληφθεί 
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� Λογιστική συµφωνία σε τακτά χρονικά διαστήµατα από διαφορετικά άτοµα κάθε 

φορά 

� Έλεγχος τόκων των δανείων 

 

Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικά ταµεία και δηµόσιο 

� Η σωστή παρουσίαση των υποχρεώσεων προς τα ασφαλιστικά ταµεία και το 

δηµόσιο 

� Η άµεση απόδοση των οφειλοµένων µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

� Η παρακολούθηση των φορολογικών εκκρεµοτήτων 

 

 

4.7.5 Μισθοδοσία προσωπικού και πληρώµατος 

 

�  Τήρηση µητρώου εργαζοµένων 

� Έλεγχος σωστής διαχείρισης µισθοδοσίας 

� Επαλήθευση ότι όλο το προσωπικό και το πλήρωµα εργάζεται πλήρως και 

παραγωγικά 

� Τήρηση νοµοθεσίας για εργατικά και ασφαλιστικά ζητήµατα 

 

 

4.7.6 Οικονοµικές καταστάσεις 

 

� Κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων µέσα στα χρονικά περιθώρια που 

προβλέπονται από τη νοµοθεσία 

� Παρουσίαση της πραγµατικής οικονοµικής κατάστασης και των αποτελεσµάτων 

της ναυτιλιακής επιχείρησης  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  ΣΤΗ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
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5.1 Προκαταρκτικές διαδικασίες ελέγχου 

 

Ο εξωτερικός ελεγκτής υποχρεούται να έχει άµεση πληροφόρηση για βασικά 

ζητήµατα της ελεγχόµενης επιχείρησης, τα οποία σχετίζονται µε το είδος της 

επιχείρησης και τη νοµική µορφή της, τη διοίκηση και τις οικονοµικές καταστάσεις 

των προηγούµενων ετών. Πιο αναλυτικά ενδιαφέρεται για τα εξής θέµατα: 

�  Ενηµέρωση για την οργάνωση και τις συνθήκες λειτουργίας της επιχείρησης. Για 

την ενηµέρωση αυτή αντλούνται πληροφορίες από το καταστατικό της επιχείρησης, 

την ειδική νοµοθεσία που είναι σε ισχύ και από την διοικητική και τεχνική 

διάρθρωση της επιχείρησης. Επίσης το αντικείµενο εργασιών και η λογιστική 

οργάνωση της οικονοµικής µονάδας που πρόκειται να ελεγχθεί παίζουν σηµαντικό 

ρόλο στην  ενηµέρωση αυτή.  

� Γενική µελέτη και εκτίµηση υφιστάµενου συστήµατος ελέγχου. Βοηθητικά 

«εργαλεία» στη µελέτη αυτή θεωρούνται ο πίνακας του διοικητικού προσωπικού, οι 

διάφορες διαδικασίες αγορών και πωλήσεων καθώς και οι µισθοδοτικές 

καταστάσεις. 

� Προγραµµατισµός του ελέγχου µε τον οποίο θα καθοριστούν οι επιµέρους 

ελεγκτικές διαδικασίες που θα εφαρµοστούν για κάθε λογαριασµό.  

Στις διαδικασίες ελέγχου µιας ναυτιλιακής επιχείρησης περιλαµβάνεται, όταν 

αυτό είναι δυνατό, η επίσκεψη του ελεγκτή στους τόπους εκµετάλλευσής της, δηλαδή 

τα πλοία για άµεση επισκόπηση. Παράλληλα, όσον αφορά τη λογιστική οργάνωση, ο 

ελεγκτής πρέπει να δίνει βάση στο λογιστικό σχέδιο που ακολουθεί η επιχείρηση και 

να λαµβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες από τα συγκεντρωτικά και αναλυτικά 

βιβλία.  

Κατά τη διάρκεια των προκαταρκτικών ελεγκτικών διαδικασιών 

διαµορφώνεται ένα ερωτηµατολόγιο, οι απαντήσεις του οποίου παρουσιάζουν την 

πραγµατική «εικόνα» της ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας. Ανάµεσα στις 

ερωτήσεις που περιλαµβάνονται στο ερωτηµατολόγιο αυτό είναι εάν τα τηρούµενα 

βιβλία είναι αυτά που προβλέπει η νοµοθεσία, ένα το λογιστήριο έχει επαρκές 

προσωπικό, εάν υπάρχει τµήµα εσωτερικού ελέγχου κ.α.  
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Από την άλλη µεριά, οι αρµόδιοι της ναυτιλιακής επιχείρησης είναι 

υποχρεωµένοι να έχουν στην κατοχή τους µία λίστα στην οποία να περιλαµβάνονται 

όλες οι πληροφορίες που αφορούν τα πλοία που διαχειρίζεται ή εκµεταλλεύεται.  

Μία συνοπτική παρουσίαση όλων των σταδίων του ελέγχου είναι αυτή που 

παρουσιάζεται στη συνέχεια
20. 

1. Καθορισµός των όρων της ανάθεσης του ελέγχου 

2. Σχεδιασµός:  

� Απόκτηση γνώσεων για τον ελεγχόµενο 

� Ανάπτυξη γενικού ελεγκτικού σχεδίου 

� Συντονισµός του προς εκτέλεση έργου 

3. Προσδιορισµός του βαθµού αξιοπιστίας του εσωτερικού ελέγχου  

� Εντοπισµός, τεκµηρίωση και επαλήθευση ελεγκτικών διαδικασιών 

� Συνεκτίµηση επιρροής περιβαλλοντολογικών παραγόντων  

� Καθορισµός του είδους, πεδίου εφαρµογής και έκταση των αναγκαίων 

ουσιαστικών διαδικασιών  

4. Εκτέλεση ουσιαστικών διαδικασιών  

5. Έκθεση επί των οικονοµικών καταστάσεων 

Για να σχηµατίσει γνώµη ο εξωτερικός ελεγκτής θα πρέπει να βασιστεί στον 

εσωτερικό έλεγχο µε την προϋπόθεση να έχει εµπιστοσύνη στον εσωτερικό ελεγκτή ή 

να πειστεί ότι οι διαδικασίες είναι αποτελεσµατικές. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε 

την χρησιµοποίηση ενός ερωτηµατολογίου ή τη συµπλήρωση του από το προσωπικό 

της ναυτιλιακής επιχείρησης. Τα αποτελέσµατα αυτού θα αξιολογηθούν από τον 

εξωτερικό ελεγκτή και οι τυχόν αδυναµίες που θα εντοπιστούν θα γνωστοποιηθούν 

στη διοίκηση της οικονοµικής µονάδας. 

Επίσης πρέπει να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια
21 

αναφορικά µε τη συµµόρφωση της ελεγχόµενης εταιρίας µε σχετικούς νόµους ή 

κανονισµούς που έχουν άµεση επίπτωση στον προσδιορισµό ουσιωδών ποσών και 

γνωστοποιήσεων στις οικονοµικές καταστάσεις. Εάν υπάρχουν περιπτώσεις µη 

συµµόρφωσης µε το νόµο ή τους κανονισµούς που έχουν άµεση επίδραση στις 

οικονοµικές καταστάσεις, υπάρχουν συγκεκριµένες διαδικασίες που βοηθούν στην 

εύρεση των περιπτώσεων αυτών. 

                                                 
20 IFAC: ∆ιεθνής Ελεγκτική Οδηγία 1006 
21 Λουµιώτης Β., Τζίφας Β. (2012) Βασικές Οδηγίες Εφαρµογής ∆ιεθνών Προτύπων Ελέγχου (∆ΠΕ 
250) 
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5.2 Ερωτηµατολόγιο εκτίµησης εσωτερικού ελέγχου 

 

Για την εκτίµηση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου πρέπει να καταρτιστεί 

κατάλληλο ερωτηµατολόγιο οι απαντήσεις του οποίου πρέπει να διασταυρώνονται 

για την ακρίβειά τους. Αποτελούν ένα τρόπο για να διαπιστωθεί το επίπεδο του 

εσωτερικού ελέγχουν µέσα στην ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα αλλά και µία 

υπενθύµιση προς τον εξωτερικό ελεγκτή αν λειτουργούν οι εξασφαλίσεις που πρέπει 

να παρέχει το σύστηµα.  

 Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται συνοπτικά ερωτηµατολόγια 

εσωτερικού ελέγχου για βασικούς λειτουργικούς τοµείς της ναυτιλιακής 

επιχείρησης
22. 

 

 

5.2.1 Γενικό ερωτηµατολόγιο 

 

1) Τα λογιστικά βιβλία που τηρούνται από την επιχείρηση  

-είναι ενηµερωτικά σωστά; 

-τηρούν όλες τις διατάξεις της νοµοθεσίας; 

-συµφωνούν µε τα ισοζύγια κάθε µήνα; 

2) Το λογιστήριο της επιχείρησης είναι επαρκώς και κατάλληλα επανδρωµένο; 

3) Το προσωπικό του λογιστηρίου είναι ανεξάρτητο από αλλά τµήµατα της 

επιχείρηση ; 

4) Υπάρχει κανονισµός λειτουργίας της επιχείρησης από τα ανώτερα στελέχη; 

5) Η εργασία του εσωτερικού ελέγχου είναι επαρκής; 

6) Υπάρχουν προγράµµατα εσωτερικού ελέγχου; 

 

5.2.2 Χρηµατικά διαθέσιµα (ταµείο και καταθέσεις)-Χρεόγραφα και 

Συµµετοχές σε εταιρίες 

 

                                                 
22 Πρωτοψάλτης Ν. Σαρακοστίδης Σ. (2003) «Ελεγκτική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων» 
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1. Ελέγχονται οι καταχωρήσεις των εισπράξεων τοις µετρητοίς, µε εµβάσµατα ή 

µε επιταγές; 

2. Εκτός από τους εισπράκτορες υπάρχουν άλλα άτοµα της οικονοµικής µονάδας 

που να εισπράττουν χρήµατα; 

3. Πραγµατοποιούνται εισπράξεις µέσω πρακτόρων; 

4. Υπάρχουν προαριθµηµένα εντάλµατα πληρωµών; 

5. Είναι καθορισµένο το µέγιστο ύψος υπολοίπου που υπάρχει στο ταµείο; 

6. Τα στελέχη των επιταγών που χορηγούνται από την τράπεζα καταχωρούνται 

σε ειδικό βιβλίο; 

7. Ο εσωτερικός ελεγκτής πραγµατοποιεί αιφνιδιαστικές καταµετρήσεις 

ταµείων; 

8. Γίνεται µηνιαία συµφωνία των λογαριασµών καταθέσεων µε τα αντίστοιχα 

αντίγραφα κίνησης, λογαριασµών (extraits) των τραπεζών; 

9. Πραγµατοποιείται παρακολούθηση και έλεγχος του εκτοκισµού των 

καταθέσεων; 

10. Γίνεται «διασταύρωση» των εγγράφων µεταξύ των λογισµικών ταµείου, 

τραπεζών και επιταγών; 

11. Οι φυσικοί τίτλοι, τα δικαιολογητικά συµµετοχών και τα στοιχεία των 

επενδύσεων, φυλάσσονται σε ασφαλή θυρίδα; 

12. Υπάρχει κατάλληλος διαχωρισµός καθηκόντων µεταξύ προσωπικού ως προς 

τη διαχείριση χρεογράφων, είσπραξη εισοδήµατος απ’ αυτά και τη λογιστική 

παρακολούθησή τους; 

13. Υπάρχουν αρµόδιοι επί των χρεογράφων που παρακολουθούν την 

εµπρόθεσµη είσπραξη των εξ αυτών εισοδηµάτων, τις εµπρόθεσµες δηλώσεις 

φορολογικών υποχρεώσεων ή εισοδήµατος και τις εµπρόθεσµες 

αντικαταστάσεις παλαιών µε νέους τίτλους; 

 

5.2.3 Απαιτήσεις (πελάτες – πρακτορεία και λοιποί χρεωστικοί 

λογαριασµοί)- Ενσώµατα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

1. Τα λογιστικά υπόλοιπα πελατών – πρακτορείων, συµφωνούνται µε τους 

πελάτες – πρακτορεία; 
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2. Γνωστοποιούνται κατά περιόδους τα υπόλοιπα σε όλους τους πελάτες – 

πρακτορεία ή ζητείται απ’ αυτούς απάντηση ως προς το σύµφωνό τους; 

3. Χορηγούνται από την εταιρεία µακροπρόθεσµα δάνεια ή πιστώσεις; 

4. Εάν ναι, εγκρίνονται αυτά από κάποιο αρµόδιο πρόσωπο ή όργανο της 

∆ιοίκησης; 

5. Οι επιταγές, οι συναλλαγµατικές και τα γραµµάτια εισπρακτέα, φυλάσσονται 

σε ασφαλή θέση; 

6. Γίνονται έλεγχοι ως προς τις επισφαλείς και ανεπίδεκτες εισπράξεως 

απαιτήσεις, για τον προσδιορισµό; 

 -των απαιτούµενων ενεργειών; 

 -των προβλέψεων γι’ αυτές; 

7. Η εταιρία τηρεί επαρκώς λεπτοµερή και πλήρως ενηµερωµένα µητρώα των 

Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων και των αποσβέσεων τους; 

8.  Η εταιρία προβαίνει : 

 α) σε περιοδική απογραφή του κινητού, κυρίως πάγιου εξοπλισµού; 

 β) σε περιοδικές εκτιµήσεις του παγίου ενεργητικού προς το σκοπό                                       

          προσδιορισµού του ασφαλιστέου ποσού; 

9. Για τυχόν προσθήκες υφίσταται προέγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ; 

10.  Η µέθοδος υπολογισµού των αποσβέσεων, καθορίζεται από τη ∆ιοίκηση και 

ακολουθείται παγίως ; 

11.Υπάρχει σύστηµα διάκρισης των δαπανών σε δαπάνες βελτιώσεως και 

συντηρήσεως; 

12. Ο καθορισµός της φύσεως του άυλου ενεργητικού και η λογιστική του 

αντιµετώπιση ελέγχονται από ανώτερο υπάλληλο που είναι ανεξαρτήτως απ’ το 

προσωπικό; 

 

 

5.2.4 Αγορές Παραγγελίες-Τιµολόγια Προµηθευτών και Αποθέµατα 

 

1) Οι αγορές σηµαντικής αξίας διενεργούνται κατόπιν : 

 -διαγωνισµών; 

 -προσφορών; 
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2) ∆ιενεργούνται σηµαντικές αγορές ή µικροαγορές επιτοπίως από αρµόδιους των 

πλοίων ή των υποκαταστηµάτων; 

3) Ενεργούνται οι αγορές µε βάση προκαθορισµένα αποθέµατα ασφαλείας; 

   -Ειδών τροφοδοσίας; 

   -Καυσίµων και λιπαντικών; 

   -Ανταλλακτικών; 

   -Σιγαρέτων-Ποτών; 

   -Ειδών Καταστηµάτων; 

   -Χρωµάτων και άλλων αναλώσιµων υλικών; 

4) Τα τιµολόγια αγορών ελέγχονται ως προς : 

   -τις τιµές µονάδας µε αντιπαραβολή τη γενόµενη προσφορά; 

   -τις αριθµητικές πράξεις; 

   -τα έξοδα µεταφοράς; 

   -Φ.Π.Α.; 

   -τις εκπτώσεις; 

5) Τηρείται ιδιαίτερο ηµερολόγιο αγορών; 

6) Υπάρχει καθιερωµένο και ικανοποιητικό σύστηµα παραγγελιών; 

7) Ελέγχονται τα τιµολόγια µε τις παραγγελίες και άλλα σχετικά δικαιολογητικά 

των παραληφθέντων εµπορευµάτων και υπηρεσιών; 

8) Τα πρόσωπα που υπογράφουν επιταγές πληρωτέες ή συναλλαγµατικές (για 

λογαριασµό της εταιρίας) αντλούν την εξουσία τους από απόφαση του ∆.Σ. 

9) Τηρούνται τα κατάλληλα βιβλία αξιόγραφων; (επιταγών πληρωτέων, 

γραµµατίων πληρωτέων κ.λπ.) 

10) Τηρούνται βιβλία αποθήκης στα πλοία κατά ποσότητα και αξία; 

11) Υπάρχει αποτελεσµατική διαφύλαξη των αποθεµάτων; 

12) Οι τυχόν σηµαντικές αποκλίσεις αποθεµάτων απ’ τα αντίστοιχα βιβλία 

αποθήκης, ελέγχονται ή αιτιολογούνται καταλλήλως; 

Εµφανίζονται συχνά τέτοιες αποκλίσεις; 

13) Ορίζονται από τη ∆ιοίκηση, όπου ενδείκνυται, ανώτατα και κατώτατα όρια 

αποθεµάτων; 

14) Ακολουθείται παγίως η ίδια µέθοδος αποτίµησης των αποθεµάτων;  

  -γίνεται επιθεώρηση; 

  -τηρούνται δελτία εισαγωγής, εξαγωγής; 
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5.2.5 ∆άνεια- Προµηθευτές- Επιταγές πληρωτέες- Γραµµάτια 

πληρωτές-Πιστωτές και λοιπά υποχρέωσης  

 

1) Πώς πραγµατοποιούνται τα δάνεια προς την εταιρία; 

2 )Εξετάζονται αν είναι συµφέροντες οι όροι; 

3) Υπάρχουν και τηρούνται βιβλία ή φάκελοι µε τους όρους και τις λοιπές 

λεπτοµέρειες που διέπουν τα λαµβανόµενα δάνεια και πιστώσεις; 

4) Το σύστηµα προµηθειών εξασφαλίζει τα συµφέροντα της εταιρείας; 

5) Εφόσον τηρούνται ιδιαίτερες µηχανογραφικές εφαρµογές, γίνονται τακτικά 

λογιστικές συµφωνίες στους ανωτέρω γενικούς λογαριασµούς; 

 

 

5.2.6 Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικά ταµεία και ∆ηµόσιο- 

Μισθοδοσία προσωπικού 

 

1) Τις φορολογικές υποθέσεις χειρίζονται : 

  -υπάλληλοι της εταιρίας; 

  -εξωτερικοί φοροτεχνικοί εµπειρογνώµονες; 

2) Η ∆ιοίκηση ελέγχει µε τους φοροτεχνικούς εµπειρογνώµονες τη φορολογική 

κατάσταση για τις απαιτούµενες προβλέψεις; 

3) Οι αποδόσεις των άµεσων κα έµµεσων φόρων και λοιπών εισφοροκρατήσεων 

υπέρ Ελληνικού ∆ηµοσίου και Ασφαλιστικών Οργανισµών κύριας και 

επικουρικής ασφάλισης γίνονται κατόπιν καταλλήλου ελέγχου και εγκρίσεως; 

4) Η µισθοδοσία προσωπικού και πληρωµάτων εγκρίνεται από πρόσωπο που είναι 

εξουσιοδοτηµένο από τη ∆ιοίκηση; 

5) Υφίσταται έγκριση για όλες τις αλλαγές µισθών, ηµεροµισθίων, προσλήψεων 

και απολύσεων (προσωπικού και πληρωµάτων ); 

6) Τα καθήκοντα των προσώπων που συντάσσουν τις µισθοδοτικές καταστάσεις 

είναι σαφώς διακεκριµένα από εκείνα των προσώπων που ενεργούν τις πληρωµές; 

7) Οι προκαταβολές που χορηγούνται στο προσωπικό και στα πληρώµατα 

εγκρίνονται αρµοδίως; 
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8) Το προσωπικό που καταρτίζει τις µισθοδοτικές καταστάσεις έχει σχέση µε την 

έκδοση των επιταγών ή και την τήρηση των λογιστικών βιβλίων; 

9) Υπάρχουν πληρώµατα ή προσωπικό που πληρώνονται µε επιταγές, ελέγχονται 

οι επιταγές αυτές αν πληρώθηκαν απ’ την τράπεζα; 

10) Αν οι πληρωµές γίνονται σε µετρητά εκδίδονται αποδείξεις πληρωµής; 

11) ∆ιενεργούνται από την εταιρία προβλέψεις για συνταξιοδοτήσεις υπαλλήλων 

λόγω κανονικής ή πρόωρης αποχωρήσεως τους από την υπηρεσία; 

 

 

5.2.7 Λοιποί Τοµείς 

 

1) Εάν οι µετοχές της εταιρίας δεν είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο Αξιών 

Αθηνών, και αν οι µετοχές είναι ονοµαστικές, τηρείται αθεώρητο βιβλίο – 

µητρώο µετόχων και µετοχών ; Είναι πλήρως ενηµερωµένο; 

2) Εάν οι µετοχές είναι εισηγµένες τηρείται και ενηµερώνεται το µετοχολόγιο, 

κατόπιν επικοινωνίας µε το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών; 

3) Παρακολουθούνται επαρκώς και εφαρµόζονται οι αποφάσεις της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς; 

4) Όσον αφορά τα έξοδα, λαµβάνεται για κάθε ένα απ’ αυτά το αναγκαίο 

παραστατικό στοιχείο; Είναι εγκεκριµένο σύµφωνα µε τις οδηγίες της ∆ιοίκησης; 

Υπάρχει προϋπολογισµός εξόδων; 

5) Υπάρχει δυνατότητα περιορισµού των εξόδων µε καλύτερη οργάνωση και 

συντονισµό των υπηρεσιών; 

6) Σχετικά µε τα έσοδα υπάρχει ικανοποιητικό σύστηµα βεβαίωσης και είσπραξης 

εσόδων; 

7) Ενηµερώνονται εγκαίρως οι λογαριασµοί εσόδων; 

8) Υπάρχει τρόπος αύξησης εσόδων; 

9) Παρακολουθείται η εφαρµογή τους ΕΓΛΣ συνεχώς κατά την κατάρτιση 

οικονοµικών καταστάσεων τέλους χρήσης; 

10) Υπάρχουν προβλήµατα που θα καθυστερήσουν τη σύνταξη ή ολοκλήρωση 

των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων πέρα από τις νόµιµες προθεσµίες; 
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11) Ποιες βελτιώσεις απαιτεί το σύστηµα ώστε οι οικονοµικές καταστάσεις να 

έχουν ολοκληρωθεί µέχρι τέλος Φεβρουαρίου του επόµενου από τη λήξη της 

χρήσης τους; 

 

 

5.3 Σχεδιασµός και πρόγραµµα ελέγχου 

 

Κατά το ∆ΠΕ 20023, για να υπάρξει αποδοτικός έλεγχος θα πρέπει να τηρούνται όλες 

οι αρχές που αναφέρονται στα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα και κυριότερα να υπάρχει 

σχεδιασµός και πρόγραµµα ελέγχου.  

Στη διαδικασία του ελέγχου πρέπει να υπάρχει επαρκές σχέδιο που να αφορά 

τη δοµή, την οργάνωση και το συντονισµό των διαδικασιών που θα ακολουθηθούν 

απ’ τα άτοµα που καταρτίζουν τον έλεγχο. 

Το πρόγραµµα του ελέγχου περιλαµβάνει µία αναλυτική περιγραφή των 

ελεγκτικών διαδικασιών που χρειάζεται να εφαρµοστούν για τον έλεγχο κάθε 

λογαριασµού. Αναλυτικότερα περιλαµβάνει : 

 -πρόγραµµα ενηµέρωσης µόνιµου φακέλου 

 -πρόγραµµα προκαταρκτικού ελέγχου 

 -πρόγραµµα τελικού, 

Το πρόγραµµα ελέγχου είναι εξαιρετικά σηµαντικό γιατί παρέχει µία 

καθοδήγηση στο άτοµο που πραγµατοποιεί τον έλεγχο, παρέχει αποδεικτικό στοιχείο 

για όλες τις διαδικασίες που έχουν διενεργηθεί, µειώνεται η πιθανότητα να 

παραλειφθούν ορισµένες διαδικασίες και διευκολύνει την «παρακολούθηση» των 

διαδικασιών από προϊστάµενους και υπεύθυνους του ελέγχου. 

 

 

5.4 Φύλλα εργασίας- Φάκελος ελέγχου- Μόνιµος Φάκελος 

 

Η εκτέλεση κάθε ελεγκτικής εργασίας καθώς και η τεκµηρίωση του πορίσµατος 

ελέγχου θα πρέπει να προκύπτει από τα φύλλα εργασίας
24, συνταχθέντα από τον 

                                                 
23 Λουµιώτης Β. Τζίφας Β. (2012) «Βασικές Οδηγίες Εφαρµογής ∆ιεθνών Προτύπων Ελέγχου» 
24 Παπαστάθης Π. (2003) «Ο Σύγχρονος Εσωτερικός Έλεγχος στις Επιχειρήσεις-Οργανισµούς και η 
Πρακτική Εφαρµογή του» 
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ελεγκτή. Τα φύλλα εργασίας αποτελούν απαραίτητο συστατικό της διαδικασίας 

ελέγχου καθώς περιλαµβάνουν όλο το αποδεικτικό υλικό που έχει συγκεντρωθεί από 

τους ελεγκτές και αφορούν όλες τις ελεγκτικές διαδικασίες που έχουν διενεργηθεί 

καθώς και τις διαπιστώσεις ελέγχου. 

Τα φύλλα εργασίας υπογράφονται κατά σελίδα, συντάσσονται πλήρως και 

λεπτοµερώς από τον ελεγκτή και είναι άκρως απόρρητα. Εάν δεν συνταχθούν τα 

αντίστοιχα φύλλα εργασίας, ο έλεγχος θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρωθεί. 

Παράλληλα, θα πρέπει να προσαρµόζονται ανάλογα µε το ελεγκτικό αντικείµενο, να 

φυλάσσονται κατά τη διάρκεια της χρήσης αλλά και µετά την περάτωση του ελέγχου 

ως απόρρητα έγγραφα και ο ελεγκτής να λαµβάνει γνώση των φύλλων εργασίας του 

προηγούµενου ελέγχου. 

Τα φύλλα εργασίας πρέπει να περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, τα παρακάτω: 

� Το πρόγραµµα ελέγχου 

� Το ερωτηµατολόγιο του εσωτερικού ελέγχου συµπληρωµένο µαζί µε διάφορες 

σηµειώσεις του ελεγκτή 

� Τιε επιστολές της ∆ιοίκησης 

� Τις επιβεβαιωτικές επιστολές τρίτων (πελατών, τραπεζών κλπ) 

� Τα κατάλληλα αποσπάσµατα από τα πρακτικά συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων  

� ∆ιάφορες καταστάσεις, πίνακες, σηµειώσεις και σχόλια του ελεγκτή 

� Πληροφορίες και διευκρινήσεις για την πληρέστερη παρουσίαση του ελέγχου 

� Τις ελεγκτικές διαδικασίες που εφαρµόστηκαν 

� Τις παρατηρήσεις ελέγχου 

Οι ελεγκτές συνήθως τηρούν δύο φακέλους για να ταξινοµηθούν τα φύλλα 

εργασίας, το µόνιµο φάκελο και το φάκελο ελέγχου της ελεγχόµενης χρονικής 

περιόδου. Η ταξινόµηση των φύλλων εργασίας µέσα σ’ αυτούς τους φακέλους γίνεται 

µε βάση την αρίθµηση των φύλλων εργασίας. 

 Φάκελος ελέγχου της ελεγχόµενης χρονικής περιόδου: Τα φύλλα εργασίας 

που συντάσσονται πρέπει να ταξινοµούνται στον φάκελο αυτό. Στην εξωτερική όψη 

του φακέλου αυτού αναγράφονται η επωνυµία της ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας, 

ο αριθµός µητρώου της αναληφθείσης εργασίας, η χρήση που αφορά και το όνοµα 

του αρµόδιου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 

Μόνιµος Φάκελος (Μ.Φ.): Στην περίπτωση επαναλαµβανόµενων ελέγχων τα 

φύλλα εργασίας µόνιµου ενδιαφέροντος φυλάσσονται στο µόνιµο φάκελο και 
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ενηµερώνονται στον έλεγχο κάθε χρήσης. Στο εξωτερικό αναγράφονται η ένδειξη 

«Μόνιµος Φάκελος», η επωνυµία της ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας και το 

όνοµα αρµόδιου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Το εσωτερικό του χωρίζεται µε 

ιδιαίτερο διαχωριστικό. 

 

 

5.5 Ενδιάµεσος έλεγχος 

 

Ο ενδιάµεσος αφορά την πραγµατοποίηση λεπτοµερούς ελέγχου σε όλες τις 

οικονοµικές πράξεις µίας περιόδου µε βάση το πλήρες λογιστικό κύκλωµα. 

Ακολουθείται η «διαδροµή» που ακολουθήθηκε και από τους υπαλλήλους της 

επιχείρησης για τη λογιστική απεικόνιση των οικονοµικών γεγονότων της περιόδου 

που επιλέχθηκε και ελέγχονται λεπτοµερώς. Οι ελεγκτικές διαδικασίες που 

ακολουθούνται στο στάδιο του ενδιάµεσου ελέγχου αναφέρονται παρακάτω. 

 

5.5.1 Καταµετρήσεις 

 

Ταµιακά διαθέσιµα 

Αρχικά, οι καταµετρήσεις πρέπει να γίνονται αιφνιδιαστικά κατά την πρώτη ηµέρα 

του ελέγχου αλλά και ενδιάµεσα. Αυτές καταγράφονται στα πρακτικά και 

υπογράφονται από το άτοµο που διενεργεί τον έλεγχο αλλά και από το ελεγχόµενο, 

κατά περίπτωση, άτοµο. Θα πρέπει να υπάρχει συµφωνία ανάµεσα σε αυτά που έχουν 

καταµετρηθεί και στα λογιστικά δεδοµένα των βιβλίων, να εξετάζεται εάν γίνεται 

καθηµερινή συµφωνία του ταµείου και να πραγµατοποιείται επαλήθευση του 

υπολοίπου. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην περίπτωση των επιταγών και κατά 

πόσο έχουν αυτές µεταβιβαστεί στο όνοµα της επιχείρησης, εάν οι εκδιδόµενες από 

την επιχείρηση επιταγές παρακολουθούνται επαρκώς, αν εκδίδονται από την 

επιχείρηση παραστατικά και κατά πόσο καταχωρούνται στους αντίστοιχους 

λογαριασµούς.  

 

Καταθέσεις 

Καταρτίζεται πίνακας των λογαριασµών καταθέσεων που να περιλαµβάνει τα 

στοιχεία κάθε λογαριασµού, το υπόλοιπο έναρξης της χρήσης, τις καταθέσεις και 
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αναλήψεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ελεγχόµενης περιόδου. Άλλα στοιχεία που είναι 

αναγκαίο να παρουσιάζονται στον πίνακα αυτό είναι οι τόκοι(χρεωστικοί και 

πιστωτικοί), τυχόν αντιλογισµοί και το υπόλοιπο λήξης της περιόδου. Παράλληλα 

πρέπει να ζητείται επαλήθευση για να γίνει η συµφωνία των υπολοίπων που 

απεικονίζονται στον πίνακα µε τα αντίστοιχα αντίγραφα κίνησης των λογαριασµών 

των τραπεζών (extraits).  

 

Ταµιακή διαχείριση υποκαταστηµάτων (κεντρικών πρακτορείων) 

Ο έλεγχος, όπως έχει ήδη αναφερθεί, πρέπει να διενεργείται αιφνιδιαστικά. Γίνεται η 

καταµέτρηση των διαθεσίµων και ενηµερώνεται το βιβλίο του ταµείου. Είναι 

απαραίτητο τα καταµετρηθέντα να συµφωνούν µε το λογιστικό υπόλοιπο της 

ταµιακής κατάστασης και να συντάσσεται το ανάλογο πρακτικό. Στη συνέχεια πρέπει 

να υπάρχει επαρκής πληροφόρηση από την έδρα για το εάν έχουν ελεγχθεί οι 

ταµιακές καταστάσεις του πρακτορείου και αν έχουν υπάρξει διαφορές. Τέλος θα 

πρέπει να κρατούνται σηµειώσεις για τη συµφωνία του λογαριασµού του Κεντρικού 

πρακτορείου µε το λογαριασµό του κεντρικού της έδρας. Τα λογιστικά γεγονότα 

καταχωρούνται στο υποκατάστηµα και µεταβιβάζονται απευθείας στον Η/Υ του 

κεντρικού. 

 

 

5.5.2 Έλεγχος ταµιακής διαχείρισης πλοίου  

 

Για να µπορέσει να διενεργηθεί αποτελεσµατικός έλεγχος στα πλοία, η επίσκεψη σ’ 

αυτά θα πρέπει να γίνεται και πάλι αιφνιδιαστικά και να γίνεται άµεση καταµέτρηση 

των διαθεσίµων. Στη συνέχεια ζητείται να ενηµερωθεί το βιβλίο ταµείου και γίνεται η 

αντίστοιχη συµφωνία. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τυχόν εµβάσµατα από ή προς 

το πλοίο γι’ αυτό και θα πρέπει να γίνεται επαλήθευση µε τα στοιχεία που διαθέτει το 

λογιστήριο της ναυτιλιακής επιχείρησης. Επίσης, πρέπει να πραγµατοποιείται έλεγχος 

στους λογαριασµούς των καταθέσεων και τι συναλλαγές έχουν γίνει το τελευταίο 

διάστηµα από τον οικονοµικό αξιωµατικό του εκάστοτε πλοίου. Πρέπει να σηµειωθεί 

ότι η καταµέτρηση των χρηµατικών διαθεσίµων δεν  αλλάζει και η σύνταξη της 

ταµιακής κατάστασης γίνεται µέσω του Η/Υ στον οποίο έχουν εισαχθεί όλα τα 

δεδοµένα εισπράξεων και πληρωµών.  Για οποιαδήποτε καταµέτρηση χρηµατικών 
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διαθεσίµων των σηµείων πώλησης επί των πλοίων, συντάσσεται αντίστοιχο πρακτικό 

καταµέτρησης.   

 

5.5.3 Ηµερολόγια  

 

Σ’ όλες τις περιπτώσεις που τηρείται ηµερολόγιο, είναι απαραίτητο να γίνεται 

επιλογή δείγµατος κι έλεγχος των φύλλων αναλύσεως και των κατάλληλων 

παραστατικών. Είναι απαραίτητο να εξετάζονται όλες οι διαδικασίες είτε πρόκειται 

για πωλήσεις είτε για προµήθειες καθώς και να βεβαιώνεται ότι εφαρµόζονται οι 

εσωτερικοί κανονισµοί που ισχύουν για την ελεγχόµενη επιχείρηση. Στο ηµερολόγιο 

του ταµείου θα πρέπει να ελέγχονται οι ταµιακές εγγραφές του δείγµατος καθώς και 

οι αθροίσεις που υπάρχουν στο ηµερολόγιο. Στην περίπτωση των αγορών θα πρέπει 

να εξετάζονται οι διαδικασίες προµηθειών και εγκρίσεων και στις πωλήσεις, οι 

διαδικασίες πωλήσεων αντίστοιχα. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις εγγραφές τέλους 

χρήσης. 

 

  

 5.6 Τελικές ελεγκτικές διαδικασίες 

 

Κατά το στάδιο του τελικού ελέγχου πραγµατοποιούνται όλες οι απαραίτητες 

ενέργειες που συµβάλλουν στην έκφραση γνώµης του εξωτερικού ελεγκτή. Ελέγχεται 

εάν έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες επιστολές και βεβαιώσεις από τη διοίκηση της 

επιχείρησης ή οποιαδήποτε άλλα αρµόδια στελέχη. Επίσης γίνεται επισκόπηση του 

φύλλου εργασίας και επαλήθευση αυτού µε τις αντίστοιχες οικονοµικές καταστάσεις 

της ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας. Πραγµατοποιείται συζήτηση µε τα αρµόδια 

άτοµα για διάφορες παρατηρήσεις και σχόλια που έχουν διατυπωθεί από τον ελεγκτή 

και παρουσιάζεται οι απαντήσεις αυτών αιτιολογηµένες. Αφού διαπιστωθεί ότι έχουν 

τακτοποιηθεί όλες οι εκκρεµότητες, καταρτίζεται το πιστοποιητικό ελέγχου και ή 

έκθεση ελέγχου από τον ελεγκτή, στην οποία απεικονίζεται η γνώµη του, βασιζόµενη 

στα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τη διαδικασία του ελέγχου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΕΣΟ∆Α ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

 

6.1 Γενικά ζητήµατα 

 

Τα έσοδα µίας οικονοµικής µονάδας προκύπτουν από τις διάφορες συναλλαγές που 

πραγµατοποιούνται είτε από τις κύριες δραστηριότητές της είτε όχι. Τα έσοδα που 

προέρχονται από τις βασικές δραστηριότητες ονοµάζονται λειτουργικά έσοδα, ενώ 

στην αντίθετη περίπτωση καλούνται µη λειτουργικά.  

 Στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις τα έσοδα εκµετάλλευσης διακρίνονται σε 

διάφορες κατηγορίες ανάλογα µε την µορφή εκµετάλλευσης του πλοίου. Πιο 

αναλυτικά έχουµε τα εξής
25  : 

1. έσοδα από ναυλώσεις 

2. έσοδα από χρονοναυλώσεις 

3. έσοδα από φορτωτικές και συναφή έγγραφα 

4. έσοδα από παρεπόµενους όρους των ναυλοσυµφώνων  

5. έσοδα από εισιτήρια µεταφοράς επιβατών  

6. έσοδα από εστιατόρια, κυλικεία, καζίνο κα 

7. λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 

 

 

6.2 Έλεγχος εσόδων από συµβάσεις ναυλώσεων 

 

Οι συνήθεις τύποι συµβάσεων ναυλώσεων είναι
26: 

�  Σύµβαση ναυλώσεως κατά ταξίδι (Voyage charter party) 

�  Σύµβαση ναυλώσεως για πολλαπλά συνεχή ταξίδια (Consecutive voyages charter 

party) 

�  Σύµβαση χρονοναύλωσης (Time charter) 

                                                 
25 Πρωτοψάλτης Ν., Σαρακοστίδης Σ. (2012) «Ελεγκτική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων» 
26 Γκιζιάκης Κ., Παπαδόπουλος Α., Πλωµαρίτου Π. (2010) «Ναυλώσεις» 
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�  Σύµβαση ναυλώσεως κατά παραχώρηση ή του πλοίου γυµνού (Charter party by 

demise or bareboat) 

Κατά την σύµβαση ναυλώσεως, ο πλοιοκτήτης ή εκείνος που έχει το δικαίωµα 

εκναυλώσεως, αναλαµβάνει την υποχρέωση να διαθέσει το πλοίο για την µεταφορά 

των πραγµάτων, τα οποία έχουν συµφωνηθεί µεταξύ δύο ή περισσοτέρων λιµένων 

που κατονοµάζονται στο ναυλοσύµφωνο έναντι ανταλλάγµατος. Το ναυλοσύµφωνο
27 

(Charter party) είναι το έγγραφο που αποδεικνύει τη σύµβαση ναύλωσης. Περιέχει 

την πρόταση και αποδοχή των συµβαλλόµενων µερών ως προς τη µεταφορά του 

φορτίου και προβλέπει τις υποχρεώσεις του ναυλωτή και του εκναυλωτή. Το 

αντάλλαγµα είναι ο ναύλος που έχει υποχρέωση να καταβάλλει ο ναυλωτής. Τα 

πρόσωπα που εµπλέκονται είναι ο πλοιοκτήτης ή ο νόµιµος εκπρόσωπός του και ο 

παραδίδων τα φορτία ονοµάζεται φορτωτής. Η σύµβαση ναυλώσεως δεσµεύει ακόµη 

και τον φορτωτή όταν είναι πρόσωπο διαφορετικό από τον ναυλωτή.  

Μεγάλη σηµασία για τα λογιστικά ζητήµατα έχει ο προσδιορισµός του χρόνου 

έναρξης και λήξης ενός ταξιδίου. Το ταξίδι θεωρείται ότι ξεκινάει όταν το πλοίο 

προορίζεται για το λιµάνι στο οποίο θα πραγµατοποιηθεί η φόρτωση. Η λήξη του 

επέρχεται κατά την ολοκλήρωση του σκοπού της σύµβασης ναύλωσης, δηλαδή όταν 

το φορτίου παραδίδεται στους ενδιαφερόµενους.  

Απαραίτητη είναι η απεικόνιση των οικονοµικών δεδοµένων των συµβάσεων 

αυτών στους λογαριασµούς τάξεως αφού πρόκειται για αµφοτεροβαρείς συµβάσεις. 

Καθορίζονται οι όροι µεταφοράς, ο ναύλος, τον τρόπο πληρωµής των ναύλων και 

οτιδήποτε άλλο αφορά τις φορτοεκφορτώσεις. Για τον ακριβή προσδιορισµό όµως 

των εσόδων και τυχόν επιβαρύνσεων της ναυτιλιακής επιχείρησης, πρέπει να 

υπάρχουν και τα πραγµατικά στοιχεία της µεταφοράς, όπως η ποσότητα που 

φορτώθηκε, ο χρόνος φορτοεκφόρτωσης κ.λπ. έτσι ώστε να µπορέσει να 

πραγµατοποιηθεί αποτελεσµατικός έλεγχος. Παράλληλα κρίνεται απαραίτητη η 

σύγκριση των πραγµατικών στοιχείων µε τους όρους που υπάρχουν στις συµβάσεις. 

Ιδιαίτερη προσοχή επιβάλλεται για τους ναύλους που είναι πληρωτέοι στον 

προορισµό και αφορούν µεταφορές εµπορευµάτων µε φορτωτικές από πλοία 

τακτικών γραµµών. 

                                                 
27 Πρωτοψάλτης Ν., Σαρακοστίδης Σ. (2012) «Ελεγκτική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων» ; άρθρο 108 
Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού ∆ικαίου (ΚΙΝ∆) 
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Όσον αφορά την ναύλωση για πολλαπλά συνεχή ταξίδια, ναυλώνεται ένα 

πλοίο για να εκτελέσει συγκεκριµένο αριθµό ταξιδίων µέσα σε κάποια χρονική 

περίοδο.  

Μία άλλη µορφή ναύλωσης είναι η χρονοναύλωση. Πρόκειται για την 

περίπτωση που ο ναυλωτής νοικιάζει ένα πλοίο, µε το πλήρωµα και τον εξοπλισµό 

του, για µία συνεχή χρονική περίοδο. Ο ναυλωτής αναλαµβάνει τον επιχειρησιακό 

έλεγχο του πλοίου ενώ ο πλοιοκτήτης λειτουργεί κάτω από τις εντολές του ναυλωτή 

δεδοµένου ότι αυτές βρίσκονται µέσα στα πλαίσια της συµφωνίας τους. Οι όροι και οι 

άλλες απαραίτητες λεπτοµέρειες κάτω από τις οποίες θα πρέπει να λειτουργήσει η 

σύµβαση χρονοναύλωσης  περιλαµβάνονται στο χρονοναυλοσύµφωνο.  

Παραλλαγή της χρονοναύλωσης είναι η ναύλωση κατά παραχώρηση ή  

ναύλωση του πλοίου γυµνού
28. Κατά τη ναύλωση αυτή ο πλοιοκτήτης αποξενώνεται 

από τη διαχείριση του πλοίου και τη διοίκηση του πληρώµατος, καθ’ όλη τη διάρκεια 

του χρόνου της ναύλωσης, ενώ ο ναυλωτής έχει τον πλήρη έλεγχο του πλοίου και της 

διαχείρισης αυτού. ∆ηλαδή ο ναυλωτής αντικαθιστά πλήρως τον πλοιοκτήτη, στον 

οποίο παραµένει µόνο η κυριότητα του πλοίου. Το πλοίο παραδίδεται χωρίς πλήρωµα 

και συνήθως χωρίς πλοίαρχο.  

Σ’ αυτή την περίπτωση τη βάση για τον έλεγχο αποτελεί το 

χρονοναυλοσύµφωνο (time charter party) ή τα αντίστοιχα ναυλοσύµφωνα. Και σ’ 

αυτή την περίπτωση τα οικονοµικά δεδοµένα πρέπει να απεικονίζονται στους 

λογαριασµούς τάξεως. Τα πραγµατικά στοιχεία της χρονοναύλωσης προκύπτουν απ’ 

τα αντίστοιχα πρακτικά παράδοσης και παραλαβής του πλοίου προς και από τους 

χρονοναυλωτές απ’ το ηµερολόγιο του πλοίου, και άλλα επιβεβαιωτικά στοιχεία. Θα 

πρέπει να επαληθεύονται καθώς µπορεί να υπάρχουν πρόσθετες απαιτήσεις κατά των 

χρονοναυλωτών, άρα πρόσθετα έσοδα για την ναυτιλιακή επιχείρηση. Κατά την 

έναρξη και λήξη της χρονοναύλωσης γίνεται παράδοση των καυσίµων που έχει το 

πλοίο καθώς και έλεγχος του είδους των καυσίµων αλλά και καταµέτρηση της 

ποσότητας των αποθεµάτων σε καύσιµα. 

 

 

6.3 Ναύλοι και συναφή θέµατα  

 

                                                 
28 Γκιζιάκης Κ., Παπαδόπουλος Α., Πλωµαρίτου Π. (2010) «Ναυλώσεις» 
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Σε µία σύµβαση ναύλωσης, ένας πολύ σηµαντικός οικονοµικός όρος είναι ο ναύλος 

(freight) ή το ενοίκιο(hire ) για τη χρονοναύλωση ή ναύλωση κατά παραχώρηση  ή 

bare boat. Ναύλος
29 είναι το αντάλλαγµα που οφείλεται για τη µερική ή ολική 

χρησιµοποίηση του πλοίου προς ενέργεια θαλάσσιας µεταφοράς. Είναι η κύρια 

αντιπαροχή για τη µεταφορά του φορτίου και αποτελεί την αµοιβή του εκναυλωτή 

και τη σηµαντικότερη υποχρέωση του ναυλωτή. Το ενοίκιο αποτελεί την αµοιβή του 

εκναυλωτή για το αντάλλαγµα της χρησιµοποίησης του πλοίου για θαλάσσιες 

µεταφορές στις περιπτώσεις της χρονοναύλωσης και της ναύλωσης κατά 

παραχώρηση ή bare boat. 

Για τις άλλες µορφές ναύλωσης ο ναύλος παρουσιάζεται µε διάφορες 

µορφές
30, µερικές από τις οποίες είναι: 

�  Ναύλος πληρωτέος κατά την παράδοση  (Freight payable on delivery) 

�  Κατ’ αποκοπή ναύλος  (Lumpsum Freight) 

�  Προκαταβλητέος ναύλος (Advance freight) 

�  Pro rata  ναύλος (Pro rata freight) 

�  Ναύλος επιστροφής (Back freight) 

�  Νεκρός ναύλος.(Dead freight) 

Όσον αφορά τα δεξαµενόπλοια (tankers), οι ναυλώσεις πραγµατοποιούνται 

πάνω στη βάση του συστήµατος ναύλων Worldscale. Το Worldscale είναι µία 

µέθοδος υπολογισµού πληρωµής της µεταφοράς πετρελαίου από πλοία για ένα απλό 

ή συνεχή ταξίδια. Είναι ένας πίνακας που δίδει το ποσό σε δολάρια κατά τόνο 

πετρελαίου για κάθε µία από τις προκαθορισµένες θαλάσσιες διαδροµές. Θεωρείται 

εξαιρετικά σηµαντικό αφού δίνει τη δυνατότητα στους πλοιοκτήτες και τους 

ναυλωτές να έχουν άµεση σύγκριση των αποδόσεων σε διαφορετικά ταξίδια. 

 

 

6.4 Υποχρεώσεις ναυλωτών και εκναυλωτών 

 

Σύµφωνα µε τον Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού ∆ικαίου
31 και τα δύο αυτά πρόσωπα, ο 

ναυλωτής και ο εκναυλωτής έχουν διάφορες υποχρεώσεις που πρέπει να τηρηθούν 

για τη διεκπεραίωση των εργασιών τους και την αποτελεσµατική υλοποίησή τους. Ο 

                                                 
29 Πρωτοψάλτης Ν., Σαρακοστίδης Σ. (2012) «Ελεγκτική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων» 
30 Πρωτοψάλτης Ν. (1999) «Γενική & Αναλυτική Λογιστική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων» 
31 Άρθρα 111-148 και 149-154 (ΚΙΝ∆) 
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ναυλωτής υποχρεούται να καταβάλλει το συµφωνηθέντα ναύλο και τις πρόσθετες 

παροχές. Επίσης πρέπει να φέρει το φορτίο στην κατάλληλη θέση για φόρτωση και να 

παραδώσει στον πλοίαρχο τα έγγραφα που απαιτούντα για την φόρτωση και την 

εκφόρτωση.  

 Ο εκναυλωτής, από την άλλη µεριά, είναι το πρόσωπο που εκµεταλλεύεται το 

πλοίο και αναλαµβάνει την υποχρέωση µεταφοράς. Μεταξύ των υποχρεώσεών του 

περιλαµβάνεται το γεγονός ότι το πλοίο πρέπει να είναι κατάλληλο προς πλεύση και 

οι χώροι του κατάλληλοι για φόρτωση. Ο εκναυλωτής οφείλει να φέρει το πλοίο στον 

τόπο φόρτωσης, να ενεργήσει τη φόρτωση και τη στοιβασία του φορτίου µε δικά του 

έξοδα και µάλιστα να διατηρήσει το φορτίο σε καλή κατάσταση κατά τη µεταφορά.   

 

 

6.5 Έσοδα από ειδικούς όρους ναυλοσυµφώνων 

 

Το πλοίο εκτός από κάποιο χρόνο αναµονής στο λιµένα φόρτωσης και εκφόρτωσης, 

χρειάζεται κάποιο χρόνο για τη φόρτωση και την εκφόρτωσή του. Ο χρόνος αυτός 

καθορίζεται στο ναυλοσύµφωνο και στη φορτωτική και αποδίδεται µε τον όρο 

«Σταλίες»32 (Laytime).  Σταλίες ή αναµονή είναι ο χρόνος κατά τον οποίο το πλοίο, 

στην κατάλληλη κατάσταση, πρέπει να περιµένει στο συµφωνηµένο λιµάνι και θέση 

για τη φόρτωση και τη στοιβασία των εµπορευµάτων. Ο χρόνος αναµονής 

καθορίζεται µε συµφωνία αφού ληφθούν υπόψη όλες οι συνθήκες που επικρατούν 

στο λιµάνι φόρτωσης του πλοίου. Γι ‘αυτό το χρόνο δεν οφείλεται από το ναυλωτή 

κανένα πρόσθετο αντάλλαγµα στον εκναυλωτή. Εποµένως δεν µπορεί να υπάρξει 

οικονοµική απαίτηση από τον εκναυλωτή και κατ’ επέκταση λογιστική απεικόνιση 

των σταλιών.  

Η παρέλευση του χρόνου των σταλιών χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η φόρτωση 

ή η εκφόρτωση, θεωρείται υπεραναµονή δηλαδή καθυστέρηση του πλοίου και 

αποδίδεται µε τον όρο «Επισταλίες»33 (Demurrages). Άρα είναι ο πέραν των σταλιών 

χρόνος, αλλά και το ποσόν της αποζηµίωσης για την καθυστέρηση αυτή. Το 

πρόσθετο αυτό αντάλλαγµα είναι παροχή πέραν του ναύλου και θεωρείται ως 

«πρόσθετος ναύλος». Γι’ αυτό τα έσοδα από τις επισταλίες πρέπει να απεικονίζονται 

λογιστικά. Ο υπολογισµός των επισταλιών µπορεί να καταλήξει σε σηµαντικά ποσά 
                                                 
32 Πρωτοψάλτης Ν., Σαρακοστίδης Σ. (2012) «Ελεγκτική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων» 
33 Πρωτοψάλτης Ν., Σαρακοστίδης Σ. (2012) «Ελεγκτική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων» 
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και για το λόγο αυτό πρέπει να ελέγχεται µε προσοχή. Ο χρόνος των επισταλιών δεν 

είναι απεριόριστος. Εάν παρέλθει ο καθορισµένος για τις επισταλίες χρόνος, τότε 

έχουµε τις «Αντεπισταλίες»34 (Detention). Γι’ αυτές, δεν καθορίζεται το ποσό ή ο 

υπολογισµός του ποσού αυτών. Αποτελούν στην ουσία αποζηµίωση του πλοιοκτήτη. 

Αν οι αντεπισταλίες θεωρηθούν ως πρόσθετος ναύλος τότε ισχύουν οι λογιστικές 

εγγραφές που αφορούν το ναύλο. 

Εάν η φόρτωση και η εκφόρτωση συντελεστούν σε χρόνο µικρότερο των 

σταλιών, τότε έχουµε την έννοια της «Επισπεύσεως» (Despatch time), η οποία στην 

ουσία είναι η αντίθετη όψη των επισταλιών. Εδώ, συµφωνείται η πληρωµή ορισµένου 

ποσού στο ναυλωτή, φορτωτή ή παραλήπτη απ’ τον εκναυλωτή λόγω επισπεύσεως 

της φόρτωσης ή και εκφόρτωσης. Το ποσό που αντιστοιχεί στην επίσπευση ορίζεται 

στο ½ των επισταλιών. Η λογιστική απεικόνιση της επίσπευσης είναι ακριβώς η 

αντίθετη απ’ αυτή των επισταλιών. Άρα εδώ υπάρχει χρέωση του λογαριασµού «73» 

και πίστωση του λογαριασµού «30». 

Αυτός που υποχρεώνεται ν’ αποδώσει ένα πράγµα, έχει το δικαίωµα ν’ 

αρνηθεί την εκπλήρωση αυτής της παροχής µέχρι ο αντισυµβαλλόµενος να 

εκπληρώσει την υποχρέωση που τον βαρύνει. Αυτό είναι γνωστό µε τον όρο 

«Επίσχεση» (Lien). Από την άλλη, «Απαλλαγές» (Exceptions) είναι το σύνολο των 

κανόνων που προκύπτουν απ’ την ισχύουσα νοµοθεσία και περιορίζουν την ευθύνη 

του πλοιοκτήτη για ζηµιές ή την απώλεια φορτίου. Χρησιµοποιούνται σε περιπτώσεις 

τυχαίας διαρροής, ληστειών, σύγκρουσης από αµέλεια άλλου πλοίου κ.λπ. Η 

επίσχεση και οι απαλλαγές είναι νόµιµες έννοιες και δεν αφορούν άµεσα τον ελεγκτή. 

«Επίναυλος» (Primage) είναι µία πρόσθετη αµοιβή για τη φροντίδα της καλής 

φόρτωσης ή µεταφοράς. Το ποσό αυτής της αµοιβής ορίζεται στο 1%-5% του 

ναύλου. Εισπράττεται συνήθως απ’ τον µεταφορέα και αφού θεωρείται πρόσθετη 

αµοιβή, η λογιστική απεικόνισή του είναι ίδια µ’ αυτή του ναύλου. 

Λαµβάνοντας υπόψη τις σηµερινές συνθήκες συναλλαγών και για να µπορέσει 

να υπάρξει κατάλληλη οργάνωση για την παροχή υπηρεσιών, σηµαντικό ρόλο παίζει 

το επάγγελµα του Ναυλοµεσίτη (Shipbroker)35. Είναι αυτός που µεσολαβεί µεταξύ 

µεταφορέα και του φορτωτή ή παραλήπτη και τους φέρει σε επαφή για τη σύναψη 

συµβάσεων. Η αµοιβή του καλείται προµήθεια (brokerage) και υπολογίζεται ως 

                                                 
34 Πρωτοψάλτης Ν., Σαρακοστίδης Σ. (2012) «Ελεγκτική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων» 
35 Πρωτοψάλτης Ν., Σαρακοστίδης Σ. (2012) «Ελεγκτική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων» 
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ποσοστό επί του ναύλου. Ορίζεται  στο ναυλοσύµφωνο και θεωρείται ως πρόσθετο 

στοιχείο του κόστους εκµίσθωσης ή ως αφαιρετικό στοιχείο των εσόδων.. 

Υπάρχουν και άλλοι ειδικοί όροι, οι οποίοι δε θα µας απασχολήσουν στην 

παρούσα εργασία 

 

 

6.6 Έσοδα από φορτωτικές και άλλα έγγραφα 

 

Φορτωτική
36 (Bill of Lading) είναι το αποδεικτικό έγγραφο παραλαβής ή φόρτωσης 

των πραγµάτων από πρόσωπο το οποίο αναλαµβάνει τη µεταφορά πραγµάτων δια 

θαλάσσης σε ορισµένο τόπο στο δικαιούχο έναντι είσπραξης ναύλου. Είναι απόδειξη 

κατάρτισης σύµβασης θαλάσσιας µεταφοράς και αποτελεί απόδειξη φορτώσεων των 

εµπορευµάτων στο πλοίο. 

 Είναι ένα αξιόγραφο που περιέχει προσδιορισµό δικαιώµατος 

χαρακτηριζόµενο ως προς το είδος, την έκταση και την ιδιότητά του. Περιλαµβάνει 

τα εξής στοιχεία: 

� Το ονοµατεπώνυµο του εκναυλωτή, του ναυλωτή (φορτωτή), του παραλήπτη, 

το όνοµα του πλοιάρχου και τα διακριτικά του µέσου µεταφοράς 

� Τον καθορισµό των τόπων φόρτωσης και προορισµού 

� Τα διακριτικά σηµεία των φορτωµένων πραγµάτων που θεωρητικά 

παραµένουν ευδιάκριτα µέχρι την ολοκλήρωση της µεταφοράς τους 

� Τις συµφωνίες που αφορούν το ναύλο, δηλαδή το ύψος, τη διάρκεια 

αναµονής, υπεραναµονής κ.ά.   

� Τον αριθµό των δεµάτων ή τεµαχίων ή την κατά βάρος ποσότητα των 

µεταφερόµενων εµπορευµάτων 

� Τη γενική κατάσταση των φορτωµένων εµπορευµάτων 

� Τη χρονολογία έκδοσης αυτής 

 Η φορτωτική εκδίδεται από τον πλοίαρχο του πλοίου αµέσως µετά το πέρας 

της φόρτωσης των αναφερόµενων σ’ αυτήν φορτίων
37. Αυτό γίνεται για την 

προστασία και την ασφάλεια των διαφόρων συναλλαγών που σχετίζονται µε τη 

φορτωτική, ακριβώς επειδή αποτελεί πιστωτικό τίτλο που µεταβιβάζεται µε απλή 

οπισθογράφηση ή εκχώρηση, και προς αποφυγή αβεβαιότητας αν τελικά φορτώθηκαν 
                                                 
36 Πρωτοψάλτης Ν., Σαρακοστίδης Σ. (2012) «Ελεγκτική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων» 
37 Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού ∆ικαίου άρθρα 168-173, Ν. 2107/1992 
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τα αναφερόµενα εµπορεύµατα. Συνεπώς η ηµεροµηνία έκδοσής της είναι και η 

ηµεροµηνία ολοκλήρωσης φόρτωσης. Η φορτωτική εκδίδεται κατ’ επιλογή του 

ναυλωτή-φορτωτή, είτε «ονοµαστικά», δηλαδή σε όνοµα ορισµένου προσώπου είτε 

«σε διαταγή».  

Χαρακτηριστικό της φορτωτικής είναι ότι µπορεί να εκδοθεί µε βάση το 

ναυλοσύµφωνο. Σ’ αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται να περιλαµβάνει όρους και 

λεπτοµέρειες, οι οποίες καθορίζονται στο ναυλοσύµφωνο. Στην αντίθετη όµως 

περίπτωση είναι απαραίτητο να περιλαµβάνει τις απαραίτητες λεπτοµέρειες της 

σύµβασης θαλάσσιας µεταφοράς.  

Η προαρίθµηση και η θεώρηση των φορτωτικών βοηθάει στη δηµιουργία και 

ανάπτυξη ενός σωστού συστήµατος διαχείρισης και παρακολούθησης των 

συγκεκριµένων φορτωτικών, διότι στην αντίθετη περίπτωση δηµιουργούνται σοβαρά 

προβλήµατα. Με τον τρόπο αυτό παρακολουθούνται και τα έσοδα που 

πραγµατοποιούνται από τις αντίστοιχες µεταφορές.  

Επίσης οι φορτωτικές µπορεί να εκδοθούν και για το φορτίο που µεταφέρει 

ένα πλοίο που έχει ναυλωθεί ή χρονοναυλωθεί. Οι συγκεκριµένες φορτωτικές δεν 

αφορούν τα έσοδα από ναύλους του πλοίου αλλά πρέπει να εξετάζεται αν κατά την 

παράδοση των εµπορευµάτων στους παραλήπτες πραγµατοποιούνται έσοδα που 

αφορούν την ναυτιλιακή επιχείρηση. Στις περιπτώσεις που οι φορτωτικές αφορούν 

εθνική ή ενδοκοινοτική διακίνηση εµπορευµάτων, επιβάλλεται Φόρος Προστιθέµενης 

Αξίας, το ποσό του οποίου καταχωρείται στους λογαριασµούς των υποχρεώσεων της 

επιχείρησης (54.00) 

Η διαφορτωτική
38 είναι ένας  άλλος ενιαίος τίτλος που καλύπτει µία µεταφορά 

µε πολλά µεταφορικά µέσα και σε όλα τα στάδια αυτής. Πιο αναλυτικά, είναι η 

πραγµατοποίηση µεταφοράς εµπορευµάτων µέχρι τον τόπο του τελικού προορισµού 

της µε τη συνεργασία περισσότερων µεταφορέων, έτσι ώστε η µεταφορά να εµφανίζει 

ενότητα πραγµατοποιούµενη έναντι συνολικού ναύλου και ενιαίο τίτλο µεταφοράς. 

Όταν εκδίδοντα πολλές φορτωτικές, χρησιµοποιείται ένα άλλο είδος φορτωτικής που 

στην ουσία πρόκειται για ένα συνεπτυγµένο τύπο κανονικής φορτωτικής. Αυτός 

ονοµάζεται βραχεία φορτωτική
39 (short form of Bill of Lading). Οι λογιστικές 

                                                 
38 Πρωτοψάλτης Ν., Σαρακοστίδης Σ. (2012) «Ελεγκτική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων» 
    Branch A. E. (2007) “Elements of Shipping” 
39 Branch A. E. (2007) “Elements of Shipping”  
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εγγραφές για την παρουσίαση των ναύλων και άλλων εσόδων από αυτό το είδος 

φορτωτικής δεν διαφέρουν από τις αντίστοιχες εγγραφές των φορτωτικών. 

Οι φορτωτικές και οι αποδείξεις µεταφοράς οχηµάτων που αφορούν τις εσωτερικές 

µεταφορές πρέπει να είναι θεωρηµένες από την αρµόδια ∆ΟΥ. 

 Η φορτοαπόδειξη εκδίδεται για τη µεταφορά µικρής ποσότητας 

εµπορευµάτων ή των αποσκευών του επιβάτη. Υπάρχει διαφορά ανάµεσα στην 

φορτωτική και τη φορτοαπόδειξη. Αρχικά η φορτοαπόδειξη δεν είναι αξιόγραφο 

διαπραγµατεύσιµο, δεν µπορεί να εκδοθεί σε διαταγή και αναγράφει πάντα το όνοµα 

του παραλήπτη. Αποφεύγεται να χρησιµοποιείται. Η µεταφορά οικοσυσκευών και 

άλλων περιορισµένης αξίας αγαθών γίνεται µε την έκδοση φορτοαποδείξεων οι 

οποίες και αυτές πρέπει να είναι θεωρηµένες. Μ’ αυτόν τον τρόπο γίνεται πιο 

εύκολος ο έλεγχος καθώς αναπτύσσεται κατάλληλο σύστηµα διαχείρισης των 

µεταφορών. 

 

6.7 Έσοδα από συµβάσεις µεταφοράς επιβατών και λοιπά έσοδα 

εκµετάλλευσης 

 

Η σύµβαση ναυλώσεως µπορεί να έχει ως αντικείµενο εργασιών της τη µεταφορά 

επιβατών δια της θαλάσσης έναντι κάποιου ανταλλάγµατος
40. Η σύµβαση µεταφοράς 

των επιβατών µπορεί να αποδειχτεί και αυτό γίνεται µε το εισιτήριο. Η πληρωµή του 

εισιτηρίου απ’ τον επιβάτη, η έκδοσή του απ’ τον µεταφορέα ή το νόµιµο 

αντιπρόσωπό του και η παράδοση του εισιτηρίου στον επιβάτη ολοκληρώνουν την 

κατάρτιση της σύµβασης για την πληρότητα της οποίας απαιτείται ο προσδιορισµός 

του ταξιδιού του πλοίου. Τα εισιτήρια που εκδίδονται για µεταφορές επιβατών εντός 

της ελληνικής επικράτειας πρέπει να είναι προαριθµηµένα και προθεωρηµένα απ’ την 

αρµόδια ∆ΥΟ γιατί µε την αξία του ναύλου συνεισπράττεται και ο Φ.Π.Α. το ίδιο 

ισχύει και για τα εισιτήρια των οχηµάτων, η λογιστικοποίηση των οποίων δεν 

διαφέρει από αυτή των εισιτηρίων των επιβατών. Τα εισιτήρια αποτελούν «έντυπα 

αξίας» για την ναυτιλιακή επιχείρηση γι’ αυτό και επιβάλλεται η διαχειριστική τους 

παρακολούθηση κυρίως ηλεκτρονικά.  

Όσον αφορά τις µεταφορές επιβατών εκτός της ελληνικής επικράτειας δεν 

απαιτείται θεώρηση εισιτηρίων. Η εκτίµηση του εσωτερικού ελέγχου της ναυτιλιακής 

                                                 
40 Ν. 3816/1958 (άρθρο 107 ΚΙΝ∆) 
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επιχείρησης αποτελεί σοβαρό παράγοντα για τον εξωτερικό ελεγκτή σχετικά µε την 

είσπραξη της αξίας των εισιτηρίων, διότι µε αυτόν τον τρόπο διασταυρώνονται τα 

έσοδα της επιχείρησης. Συνεπώς, η καλή οργάνωση στη διάθεση εισιτηρίων και στη 

διαχείριση αυτών, η λεπτοµερής παρακολούθηση της είσπραξης της αξίας κάθε 

εισιτηρίου και ο µεθοδικός έλεγχος των λογιστικών υπηρεσιών του πλοίου αλλά και 

της επιχείρησης αποτελούν τα ουσιώδη στοιχεία για τη διασφάλιση των εσόδων της 

ναυτιλιακής επιχείρησης. 

Τέλος, τα επιβατηγά πλοία έχουν και έσοδα από την εκµετάλλευση 

εστιατορίων, µπαρ και διαφορών άλλων καταστηµάτων. Αυτά αποφέρουν έσοδα στη 

ναυτιλιακή επιχείρηση είτε από την εκµετάλλευσή τους από την ίδια την επιχείρηση 

είτε από την εκµίσθωσή τους σε τρίτους. Εάν η εκµετάλλευση αυτή γίνεται από την 

ίδια την επιχείρηση, θα πρέπει να εφαρµόζεται ένα επαρκές σύστηµα εσωτερικού 

ελέγχου. Οι έλεγχοι πρέπει να διενεργούνται µε ιδιαίτερη προσοχή και επιµέλεια γιατί 

συχνά παρουσιάζονται διαρροές και διαχειριστικές ανωµαλίες. Επίσης, πρέπει να 

διενεργούνται φυσικές καταµετρήσεις των αποθεµάτων τουλάχιστον µία φορά στο 

τέλος της χρήσης για να µπορέσει να διενεργηθεί σωστή λογιστική παρακολούθηση. 

Στην περίπτωση που τα έσοδα αυτά προκύπτουν από διακινήσεις που διενεργούνται 

στο εσωτερικό της χώρας, θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και ο ΦΠΑ στον οποίο 

υπόκεινται. Ωστόσο, στα φορτηγά πλοία δεν υπάρχουν τα προαναφερόµενα είδη 

εκµετάλλευσης αλλά πραγµατοποιούνται πωλήσεις ποτών και σιγαρέτων προς το 

πλήρωµα, σε χαµηλές τιµές και ορισµένες φορές οι πωλήσεις διενεργούνται από τον 

πλοίαρχο για δικό του όφελος.  

 

 

6.8 Η έννοια του κόστους  

 

Κόστος είναι η διάθεση ή επένδυση αγοραστικής δύναµης για την απόκτηση υλικών ή 

άυλων αγαθών και υπηρεσιών µε σκοπό τη χρησιµοποίησή τους για την 

πραγµατοποίηση εσόδων από πωλήσεις ή την κάλυψη κοινωνικών αναγκών
41. Ένας 

άλλος ορισµός  που έχει δοθεί είναι η αξία των οικονοµικών µέσων που 

χρησιµοποιούνται για να αποκτηθούν αγαθά ή υπηρεσίες, τα οποία έχουν άµεσο ή 

µελλοντικό όφελος για την επιχείρηση. 

                                                 
41 Ε.Γ.Λ.Σ 
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Όταν µιλάµε για κόστος εκµετάλλευσης ενός πλοίου
42 εννοούµε  το σύνολο 

των θυσιών που απαιτούνται έτσι ώστε το πλοίο να παρέχει υπηρεσίες θαλάσσιων 

µεταφορών για τις οποίες είναι προορισµένο. Ο χρόνος µέσα στον οποίο είναι 

παρέχονται αυτές οι υπηρεσίες είναι καθοριστικός παράγοντας στη διαµόρφωση του 

ύψους του κόστους εκµετάλλευσής του. 

Στη συνέχεια θα δοθούν αναλυτικές διαδικασίες ελέγχων που αφορούν τα 

έξοδα µίας ναυτιλιακής επιχείρησης. Σε γενικές γραµµές οι ελεγκτικές διαδικασίες 

περιλαµβάνουν τη δηµιουργία πινάκων για όλα τα έξοδα της επιχείρησης και 

πραγµατοποίηση λογιστικών συµφωνιών. Η διαδικασία πρέπει να εµπεριέχει 

σύγκριση των εξόδων µε αυτά της προηγούµενης χρήσης για να υπάρχει µία 

ολοκληρωµένη εικόνα και να γίνεται περεταίρω έλεγχος στην περίπτωση διαφοράς 

στα ποσά. Παράλληλα, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην περίπτωση έκτακτων εξόδων 

ή εξόδων προσθηκών και βελτιώσεων των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. 

Τέλος είναι σηµαντικό να γίνεται επαλήθευση των λογαριασµών µε τα αντίστοιχα 

παραστατικά στοιχεία που διαθέτει η επιχείρηση και η συσχέτιση τους µε άλλους 

λογαριασµούς . 

 

 

6.9 Έξοδα και αµοιβές πληρωµάτων  

 

6.9.1 Αµοιβές πληρωµάτων 

 

Μία ναυτιλιακή επιχείρηση, εκτός από το σύνηθες υπαλληλικό προσωπικό, διαθέτει 

και ένα ειδικό προσωπικό που υπηρετεί τα πλοία της και απασχολούνται σ’ αυτά. Σ 

‘αυτή την ειδική κατηγορία ανήκει ο πλοίαρχος και το πλήρωµα. Η πράξη πρόσληψής 

τους ονοµάζεται σύµβαση ναυτολογήσεως
43. Μέσα από αυτή τη σύµβαση 

δηµιουργούνται υποχρεώσεις και δικαιώµατα. Ένα από τα βασικότερα δικαιώµατα 

ενός ναυτικού είναι και ο µισθός του, ο υπολογισµός του οποίου γίνεται µε διάφορους 

τρόπους, ανάλογα µε το τι έχει συµφωνηθεί. Επίσης δικαιούνται και προκαταβολή 

µισθού, µε τη βασική προϋπόθεση αυτή να µην ξεπερνάει το µισθό ενός µήνα. Στο 

µισθό περιλαµβάνονται και άλλες πρόσθετες παροχές, όπως ιµατισµός, κλινοστρωµνή 

                                                 
42 Πρωτοψάλτης Ν. Σαρακοστίδης Σ. (2012) «Ελεγκτική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων» 
43 Πουλαντζάς Ν. (2005) «Ναυτικό ∆ίκαιο» 
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κ.α. τα οποία θεωρούνται µέσα εκτέλεσης υπηρεσιών. Επιπλέον η τροφοδοσία, 

αποτελεί µέρος του µισθού, το αντίτιµο της οποίας προσδιορίζεται κατά τη σύµβαση 

εργασίας. Στην έννοια των παροχών εµπεριέχονται και όλες οι δαπάνες που αφορούν 

την κοινωνική ασφάλισή των πληρωµάτων. Οτιδήποτε έξοδα προκύπτουν σε 

περιπτώσεις ασθένειας ή τραυµατισµού του πληρώµατος καταβάλλονται από τον 

εργοδότη.  

 

 

6.9.2 Έξοδα αποστολής – αποζηµιώσεις  

 

Όταν πρόκειται να συναντήσουν πλοίο και να ναυτολογηθούν σ’ αυτό, όλα τα έξοδα 

αποστολής καταβάλλονται από την ναυτιλιακή επιχείρηση. Τα έξοδα αυτά 

περιλαµβάνουν την διαµονή και διατροφή του ναυτικού. Ακόµη και στην περίπτωση 

επιστροφής του λόγω µη συνάντησης µε το πλοίο, τα έξοδα βαρύνουν και πάλι την 

ίδια την επιχείρηση. Μεταξύ των εξόδων περιλαµβάνονται και όλα τα έξοδα 

θεραπείας ναυτικού, τα έξοδα νοσηλείας του, ακόµη και τα έξοδα κηδείας του λόγω 

ναυτεργατικού ατυχήµατος. 

Σχετικά µε τις αποζηµιώσεις, οι οποίες αποτελούν δικαίωµα του ναυτικού, 

προκύπτουν σε περιπτώσεις ανικανότητας προς εργασία ή θανάτου του ναυτικού, σε 

απολύσεις των ναυτικών ή σε απώλεια αντικειµένων εξαιτίας ναυαγίου, πυρκαγιάς ή 

άλλων παρεµφερών γεγονότων. Από την λίστα των εξόδων δεν πρέπει να 

παραλειφθούν τα έξοδα που καλύπτουν την ψυχαγωγία του πληρώµατος, διάφορες 

κοινωνικές και εορταστικές εκδηλώσεις κ.α. Οι ελεγκτικές διαδικασίες που 

πραγµατοποιούνται για τις αµοιβές και τα έξοδα του πληρώµατος έχουν ήδη 

αναφερθεί σε προηγούµενο κεφάλαιο. 

 

 

6.10 Έξοδα κίνησης πλοίων 

 

6.10.1. Πρακτόρευση πλοίου 

 

Όταν αναφερόµαστε στην πρακτόρευση ενός πλοίου εννοούµε την παροχή 

συγκεκριµένων εργασιών από ναυτικούς πράκτορες. Οι υπηρεσίες αυτές 
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περιλαµβάνουν διάφορες συναλλαγές, οι οποίες είναι απαραίτητο να διεκπεραιωθούν 

όταν το πλοίο προσεγγίζει σε διάφορες λιµένες για διάφορους λόγους ( π.χ. 

εφοδιασµός σε καύσιµα, νερό, τροφή, επισκευές, φόρτωση κλπ) και οι συναλλαγές 

αυτές δεν µπορούν να πραγµατοποιηθούν από τον πλοίαρχο ή την ναυτιλιακή 

επιχείρηση.  

 

6.10.2 Καύσιµα - λιπαντικά  

 

Αποτελούν ένα από τα σηµαντικότερα έξοδα για την ναυτιλιακή επιχείρηση, καθώς 

υπάρχει διακύµανση των τιµών των καυσίµων στα διάφορα µέρη του κόσµου. Η 

δαπάνη των καυσίµων και λιπαντικών εµφανίζεται ως µεταβλητή δαπάνη και 

εξαρτάται κυρίως από τον βαθµό απασχόλησης του πλοίου. Απεικονίζεται λογιστικά 

στην οµάδα 2 του ΕΓΛΣ και συγκεκριµένα στο λογαριασµό ΚΑ25.94 «Καύσιµα 

Λιπαντικά». Η χρέωση του λογαριασµού αυτού σηµαίνει ισόποση πίστωση του 

λογαριασµού ΚΑ50 «Προµηθευτές και Πράκτορες» ή του ΚΑ38 « Χρηµατικά 

διαθέσιµα».  

 

6.10.3 Έξοδα λιµένων και φορτίων 

 

Θεωρούνται δύο από τις κυριότερες κατηγορίες εξόδων. Τα έξοδα λιµένων, τα οποία 

λογιστικά εντάσσονται στα λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης (ΚΑ64), περιλαµβάνουν:  

�  Τέλη προσορµίσεως, παραβολής και αγκυροβολίας πλοίου 

� Τέλη προσδέσεως 

� Φαρικά, υγειονοµικά και λιµενικά τέλη 

� Πλοηγικά 

� ∆απάνη ρυµούλκησης  

� Προξενικά τέλη 

� Έξοδα τελωνειακών και λιµενικών διατυπώσεων  

� Αµοιβές και έξοδα πρακτόρων και υποπρακτόρων  

� ∆ιάφορα άλλα έξοδα 

Τα έξοδα φορτίων εξαρτώνται από το βαθµό απασχόλησης του πλοίου σε 

υπηρεσίες µεταφοράς. Είναι µεταβλητό έξοδο και απεικονίζεται λογιστικά στα έξοδα 

κίνησης πλοίου (ΚΑ62). Τα έξοδα φορτίων περιλαµβάνουν τις εξής κατηγορίες: 
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�  Έξοδα φόρτωσης 

�  Έξοδα στοιβασίας και αποστοιβασίας 

�  Έξοδα διευθέτησης φορτίου 

�  Έξοδα καταµέτρησης και επαλήθευσης 

�  Έξοδα εκφόρτωσης 

�  ∆ιάφορα άλλα έξοδα φορτίου 

�  Ειδικοί φόροι και τέλη φορτίων σε ορισµένα λιµάνια 

Τα έξοδα λιµένων και φορτίων καταβάλλονται από τον ναυτικό πράκτορα, ο 

οποίος τα συµπεριλαµβάνει στην σχετική εκκαθάριση την οποία αποστέλλει µαζί µε 

όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στοιχεία στην ναυτιλιακή εταιρεία που τον έχει 

ορίσει ως  πράκτορα. Κατά τις ελεγκτικές διαδικασίες, θα πρέπει να διενεργείται 

έλεγχος όλων αυτών των δαπανών µε βάση τα κανονικά στοιχεία του πλοίου. Στην 

περίπτωση των καυσίµων πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην ποσοτική 

ακρίβεια για να αποφεύγονται διαρροές ή ανωµαλίες διαχείρισης. Για όλες τις 

δαπάνες που πραγµατοποιούνται πρέπει να υπάρχουν και τα αντίστοιχα 

δικαιολογητικά στοιχεία για τη σωστή και αποτελεσµατική επαλήθευσή τους.  

 

6.11 Έξοδα συντήρησης – επισκευών – εφοδίων 

 

6.11.1. Συντήρηση και επισκευές 

 

Τα έξοδα συντήρησης και επισκευών ανήκουν στα µεταβλητά έξοδα εκµετάλλευσης 

πλοίου. Καθώς έχουν κατά κύριο λόγο έκτακτο χαρακτήρα. Ένα µέρος των εργασιών 

εκτελείτε από το πλήρωµα του πλοίου, ενώ κάποιες άλλες εργασίες απαιτούν ειδικά 

µέσα και ειδικούς τεχνίτες. Λογιστικά παρουσιάζονται στο λογαριασµό ΚΑ62 

«παροχές τρίτων». 

 

6.11.2. Αναλώσιµα υλικά και ανταλλακτικά 

 

Είναι τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την συντήρηση και επισκευή του 

εξοπλισµού της επιχείρησης. Προέρχονται είτε από απογραφή είτε από αγορά και 

αφορούν κυρίως χηµικά υλικά, υλικά καθαριότητας και διαφόρων εργασιών, ξύλα, 

µικροεργαλεία κ.α. Τα υλικά που αγοράζονται µε σκοπό την άµεση ανάλωσή τους 
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καταχωρούνται στον ΚΑ64.08 «υλικά αµέσου αναλώσεως» και όχι στην οµάδα 2 

όπως τα αποθέµατα.  

Οι περισσότερες από τις δαπάνες αυτές ελέγχονται από την επιχείρηση και 

όσες είναι µικρότερης σηµασίας από τον πλοίαρχο. Πρέπει να γίνεται επιθεώρηση σε 

τακτά χρονικά διαστήµατα για την επαλήθευση αυτών των εξόδων και τον έλεγχο της 

λογιστικής τους απεικόνισης στους κατάλληλους λογαριασµούς. 

 

6.12 ∆απάνες ασφαλίστρων  

 

6.12.1 Σύµβαση θαλάσσιας ασφάλισης- Ασφάλιστρα 

 

Σύµφωνα µε αυτή, ο ασφαλιστής αποζηµιώνει, έναντι κάποιου ασφαλίστρου, τον 

ασφαλισµένο για διάφορες ζηµίες που µπορεί να προκληθούν λόγω ορισµένων 

θαλάσσιων κινδύνων. Στη σύµβαση αυτή περιλαµβάνεται το πλοίο, το φορτίο, οι 

αποδοχές του πληρώµατος, ο ναύλος και τα έξοδα ταξιδίου. Παρέχεται ασφαλιστική 

κάλυψη σε περίπτωση ζηµιών από σύγκρουση πλοίου ή από αµέλεια των µελών του 

πληρώµατος ή από πόλεµο. Το ασφάλιστρο είναι το ποσό που καλείται ο 

ασφαλισµένος να καταβάλλει στον ασφαλιστή κατά τη σύµβαση θαλάσσιας 

ασφάλισης. Η δαπάνη των ασφαλίστρων παρουσιάζεται στο λογαριασµό ΚΑ62.05 

«Ασφάλιστρα». 

 

6.12.2 Οργανισµοί αυτασφαλίσεως  

 

Οι πλοιοκτήτες συνιστούν οργανισµούς αυτασφάλειας για να εξασφαλίσουν κάλυψη 

από κινδύνους που δεν καλύπτονται από τη σύµβαση θαλάσσιας ασφάλισης. Στις 

αυτασφαλίσεις εµπεριέχονται ζηµίες σε προκυµαίες και άλλες λιµενικές 

εγκαταστάσεις, απώλειες φορτίου, έξοδα ανέλκυσης ναυαγίου, αποζηµίωση 

πληρώµατος λόγω ασθένειας και  έξοδα ιατρικής περίθαλψης πληρώµατος.  

 

6.12.3 Ασφαλιστικές αποζηµιώσεις 

 

Ο ασφαλισµένος δικαιούται να αποζηµιωθεί για οποιαδήποτε ζηµία έχει υποστεί 

εξαιτίας ενός γεγονότος για το οποίο ο ασφαλιστής έχει συµφωνήσει να τον 
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προστατεύει, όχι όµως να πραγµατοποιήσει κέρδος. Ασφαλιστική αποζηµίωση 

προκύπτει στην περίπτωση µερικής αβαρίας, όταν εξακριβωθεί το ποσό της ζηµία, 

έχοντας ως βασική προϋπόθεση το ασφαλισθέν ποσό να είναι µεγαλύτερο. Στην 

περίπτωση εγκατάλειψης του πλοίου, για να υπάρξει ασφαλιστική αποζηµίωση θα 

πρέπει να κοινοποιηθεί η εγκατάλειψη και να µην αµφισβητηθεί το δικαίωµα 

εγκατάλειψης από τον ασφαλιστή εντός 30 ηµερών ή θα πρέπει να υπάρξει δικαστική 

απόφαση. Η αποζηµίωση προσδιορίζεται λαµβάνοντας υπόψη την αγοραία και 

αντικειµενική αξία του ασφαλισµένου έννοµου συµφέροντος κατά το χρόνο που 

ξεκίνησε να ισχύει η ασφαλιστική κάλυψη. Οι απαιτήσεις από οφειλόµενες 

αποζηµιώσεις παρουσιάζονται στον ΚΑ 33.90 «Απαιτήσεις από ασφαλιστικές 

αποζηµιώσεις».  

 

6.13 ∆απάνες κεφαλαίου 

 

6.13.1 Τόκοι και συναφή έξοδα  

 

Στις δαπάνες κεφαλαίου περιλαµβάνονται τόκοι οι οποίοι αφορούν είτε ξένα είτε ίδια 

κεφάλαια. Κατά το ΕΓΛΣ οι τόκοι ξένου κεφαλαίου παρουσιάζονται στο λογαριασµό 

«Αποτελέσµατα Χρήσεως» και οι χρεωστικοί τόκοι θεωρούνται ως έξοδα µη 

προσδιοριστικά των µικτών αποτελεσµάτων και δεν κοστολογούνται. Εξαίρεση 

αποτελούν οι τόκοι και άλλα έξοδα που πραγµατοποιούνται κατά την 

κατασκευαστικοί περίοδο, δηλαδή κατά την περίοδο µέχρι την έναρξη της 

παραγωγικής δράσης της οικονοµικής µονάδας. Αυτά θεωρούνται έξοδα πρώτης 

εγκατάστασης και εντάσσονται στο λογαριασµό ενεργητικού ΚΑ 16.18 «Τόκοι 

δανείων κατασκευαστικής περιόδου». Κατά τη διαδικασία των ελέγχων οι τόκοι και 

τα συναφή έξοδα ελέγχονται βάσει των αντίστοιχων δικαιολογητικών στοιχείων που 

υπάρχουν.  

 

6.13.2 Αποσβέσεις 

 

Αφορούν τη µείωση της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης 

µε σκοπό την αντικατάστασή τους. Αποτελεί έξοδο για την επιχείρηση, το οποίο στο 

πλαίσιο της λογιστικής του ιστορικού κόστους είναι το κόστος των υπηρεσιών των 



 67 

παγίων που αναλώθηκαν στη συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Σε πολλές χώρες οι 

αποσβέσεις υπολογίζονται στην αρχική αξία και όχι στην τιµή αντικατάστασης που 

είναι µεγαλύτερη λόγω του πληθωρισµού. Υπάρχουν διάφοροι µέθοδοι αποσβέσεων 

που χρησιµοποιούνται ανάλογα µε την εκάστοτε περίπτωση. Είναι βασικό, όµως, να 

ακολουθείται η αρχή της µη αλλαγής της µεθόδου που εφαρµόζεται. Οι αποσβέσεις 

των πλοίων παρακολουθούνται στον ΚΑ 66.03.04 ενώ οι σωρευµένες αποσβέσεις 

των πλοίων στον ΚΑ 13.99.04.  

 

6.14 Έξοδα διοίκησης και διαχείρισης 

 

Η διάρθρωση µίας ναυτιλιακής επιχείρησης δεν διαφέρει κατά πολύ σε σχέση µε 

άλλες οικονοµικές µονάδες. Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι η παραγωγική 

λειτουργία της είναι τα πλοία που διαχειρίζεται. Όλες οι άλλες λειτουργίες υπάρχουν 

και συγκλίνουν προς αυτή. Το κόστος λειτουργίας της ναυτιλιακής επιχείρησης 

προκύπτει από το άθροισµα των εξόδων λειτουργίας κάθε υπηρεσίας της και 

χαρακτηρίζεται ως «Έξοδα διοίκησης και διαχείρισης». Στα έξοδα λειτουργίας της 

ναυτιλιακής επιχείρησης περιλαµβάνονται εκείνα που δεν βαρύνουν άµεσα το 

λειτουργικό κόστος των πλοίων. Τα έξοδα διοίκησης και διαχείρισης απεικονίζονται 

στην οµάδα 6 ανεξάρτητα από το ποιες υπηρεσίες αφορούν και κατά πόσο βαρύνουν 

έµµεσα το κόστος εκµετάλλευσης των πλοίων. Κατά τη διεκπεραίωση του ελέγχου θα 

πρέπει να γίνονται συγκρίσεις των εξόδων αυτών µε τα αντίστοιχα έξοδα της 

προηγούµενης χρήσης καθώς και οι αντίστοιχες λογιστικές συµφωνίες συνοδευόµενες 

πάντοτε από τα απαραίτητα δικαιολογητικά στοιχεία. Τέλος γίνεται παρακολούθηση 

των λογαριασµών για την επαλήθευση καταχώρησης όλων των δεδουλευµένων 

εξόδων.  

 

6.15 Έξοδα και ζηµίες από έκτακτες αιτίες  

 

6.15.1 Γενική αβαρία 

 

Γενική αβαρία
44 αποτελούν οι ζηµίες και οι έκτακτες δαπάνες που έγιναν εκούσια 

προς κοινή ωφέλεια και σωτηρία από θαλάσσιο κίνδυνο πλοίου και φορτίου και 

                                                 
44 Πρωτοψάλτης Ν. Σαρακοστίδης Σ. (2003) «Ελεγκτική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων» 
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εφόσον επήλθε το επιθυµητό αποτέλεσµα που επιδιώχθηκε. Περιλαµβάνονται τα 

έξοδα διάσωσης πλοίου και φορτίου, η απόρριψη φορτίου στη θάλασσα, η βλάβη του 

φορτίου, τα έξοδα αποκόλλησης και η αποκοπή δοκών, ιστών κλπ από το πλοίο για 

την κοινή σωτηρία. Από λογιστικής άποψης οι ζηµίες από έκτακτες αιτίες βαρύνουν 

τον 81.02.90 «Αβαρίες πλοίου».  

 

6.15.2 Σύγκρουση πλοίων 

 

Σύγκρουση µεταξύ πλοίων υπάρχει όταν τα πλοία έρθουν σε βίαιη υλική επαφή 

µεταξύ τους. Στην περίπτωση που η σύγκρουση γίνεται τυχαία ή λόγω ανωτέρας βίας, 

οι ζηµίες βαρύνουν αυτούς που τις υπέστησαν. Από την άλλη πλευρά, στην υπαίτια 

σύγκρουση, οι ζηµίες βαρύνουν το υπαίτιο πλοίο και όταν υπάρχει συνυπαιτιότητα 

τότε το πλοίο ευθύνεται ανάλογα µε το βαθµό της υπαιτιότητας που το βαρύνει.  

Όσον αφορά τη λογιστική απεικόνιση, όταν έχουµε προεκτίµηση των συνεπειών, οι 

συνολικές ζηµίες καταχωρούνται σ λογαριασµούς τάξεως και στη συνέχεια 

αντιλογίζονται κατά την αναλογία απεικόνισης των ζηµιών σε λογαριασµούς ουσίας.  

 

6.15.3 Επιθαλάσσια αρωγή (Salvage)45   

 

Περιλαµβάνει κάθε πράξη διάσωσης ενός πλοίου που βρίσκεται σε κίνδυνο καθώς 

και των φορτίων και των επιβατών, εφόσον είχαν ωφέλιµο αποτέλεσµα. ∆ικαίωµα 

αµοιβής υπάρχει στην περίπτωση που επήλθε το επιθυµητό αποτέλεσµα όχι όµως 

στην περίπτωση διάσωσης προσώπων.  

 

6.15.4 Μερική αβαρία  

 

Αφορά τη µερική ζηµιά του ασφαλισµένου αντικειµένου λόγω κινδύνου για τον οποίο 

είχε ασφαλιστεί και η ζηµία αυτή βαρύνει αποκλειστικά αυτούς που την υπέστησαν. 

Μερική αβαρία συναντάµε αρκετά συχνά στην περίπτωση προσάραξης πλοίου και 

αποκόλλησής του µε δικές του δυνάµεις. Τα έξοδα που πραγµατοποιούνται για την 

αποκατάσταση των ζηµιών αυτών καταχωρούνται στον ΚΑ 33.94 µε πίστωση των 

οικείων λογαριασµών. Όταν διακανονιστεί το ποσό της αποζηµίωσης χρεώνεται ο ΚΑ 

                                                 
45 Ν. 3816-1958 Κ.Ι.Ν.∆. άρθρα 246-255 
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33.90 και πιστώνεται ο ΚΑ 33.94. οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει απεικονίζεται 

στον ΚΑ 81.02.93 ή στον ΚΑ 81.03.93  

Κατά τις διαδικασίες του ελέγχου όλων αυτών των περιπτώσεων, είναι 

απαραίτητη η παρακολούθηση του ηµερολογίου του πλοίου, στο οποίο 

καταγράφονται τέτοιου είδους γεγονότα αλλά και η αναζήτηση οποιωνδήποτε 

πληροφοριών που θα µπορούσαν να συµβάλλουν στον αποτελεσµατικό έλεγχο των 

έκτακτων ζηµιών.  

 

6.16 Προβλέψεις και Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές  

 

 

Οι προβλέψεις ανάλογα µε το που αποσκοπούν, µπορούν να διακριθούν σε 

προβλέψεις για κινδύνους εκµετάλλευσης, προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους και 

προβλέψεις για συναλλαγµατικές διαφορές.  

Οι προβλέψεις για κινδύνους εκµετάλλευσης βαρύνουν τα έξοδα 

εκµετάλλευσης (οµάδα 8) γιατί προορίζονται να καλύψουν έξοδα που αφορούν τη 

συγκεκριµένη χρήση, όµως δεν έχουν συµβεί µέχρι την κατάρτιση του ισολογισµού 

και έτσι θεωρείται ότι θα γίνουν στις επόµενες χρήσεις.  

Οι προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους βαρύνουν τους λογαριασµούς της 

οµάδας 8 αφού εµπεριέχουν προβλέψεις για έξοδα τα αίτια των οποίων 

δηµιουργήθηκαν µέσα στη χρήση αλλά ανάγονται στη δραστηριότητα προηγούµενων 

χρήσεων. Πρέπει να υπάρχει λεπτοµερής παρακολούθηση των προβλέψεων αυτών 

και ο έλεγχος της αιτιολογίας σχηµατισµού τους. Ταυτόχρονα, η δηµιουργία 

αναλυτικών πινάκων µε όλες τις προβλέψεις και η επαλήθευση των αντίστοιχων 

λογαριασµών βοηθάει σηµαντικά στην διεκπεραίωση του αποτελεσµατικού ελέγχου. 

Σε µία ναυτιλιακή επιχείρηση, πολύ σηµαντικό ρόλο παίζουν οι 

συναλλαγµατικές διαφορές, οι οποίες µπορεί να προέρχονται είτε από διάφορες 

συναλλαγές είτε από την αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων όταν αυτή γίνεται 

σε ξένο νόµισµα. Πολλές είναι οι φορές που δηµιουργούνται προβλήµατα στο 

συνάλλαγµα, γι ‘αυτό και ο έλεγχός του ,είναι εξαιρετικής σηµασίας. Οι ναυτιλιακές 

επιχειρήσεις έχουν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία, την υποχρέωση να εκχωρούν από το 

συνάλλαγµά τους αυτό που αντιστοιχεί στην κάλυψη των σε εθνικό νόµισµα δαπανών 

και πληρωµών τους στην Ελλάδα. Κατά συνέπεια, για κάθε πλοίο που διαθέτει κάθε 
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ναυτιλιακή επιχείρηση υπάρχει ένας εξωλογιστικός λογαριασµός συναλλάγµατος που 

χρεώνεται µε τις δαπάνες και πληρωµές σε εθνικό νόµισµα στην Ελλάδα και 

πιστώνεται µε το εκχωρούµενο συνάλλαγµα. Κατά τον έλεγχο, θα πρέπει να 

επαληθεύεται η ύπαρξη αυτού του λογαριασµού. Επίσης, είναι σηµαντικό να 

ελέγχεται εάν υποβάλλονται, και κάθε πότε, οι ανάλογες καταστάσεις που σχετίζονται 

µε την αγορά συναλλάγµατος.  

 

 

6.17 Φορολογία πλοίων και ναυτιλιακών επιχειρήσεων 

 

Υπάρχει ιδιαίτερο σύστηµα φορολογίας όσον αφορά την Ελληνική Εµπορική 

Ναυτιλία. Το ειδικό καθεστώς φορολογίας καθιερώθηκε µε το Ν. 1880/1953 και 

ακολούθησε ο Ν. 27/1975 ο οποίος σχετίζεται µε τη φορολογία των πλοίων και την 

επιβολή εισφοράς µε στόχο την ανάπτυξη της εµπορικής ναυτιλίας. Με την επιβολή 

του φόρου εξαντλούνται οι υποχρεώσεις των αρµοδίων. Επίσης κάθε πλοίο 

φορολογείται ξεχωριστά και ο αντίστοιχος φόρος βαρύνει τον πλοιοκτήτη που είναι 

γραµµένος στο νηολόγιο κατά την πρώτη ηµέρα του ηµερολογιακού έτους. Για τον 

υπολογισµό του φόρου δεν λαµβάνονται υπόψη τα κέρδη που πραγµατοποιούνται 

αλλά η ηλικία και η χωρητικότητα κάθε πλοίου. Κατά συνέπεια, θεωρείται ως 

σταθερό στοιχείου του κόστους εκµετάλλευσης του πλοίου. Απεικονίζεται λογιστικά 

στον ΚΑ 63.03.90. ως έξοδα εκµετάλλευσης και στον ΚΑ 64.98 «Φόροι-Εισφορές 

πλοίων» ως υποχρέωση από φόρους και τέλη. Εάν µία επιχείρηση παρουσιάζει 

εισόδηµα που δεν προκύπτει από την εκµετάλλευση πλοίων αλλά από οποιαδήποτε 

άλλη επιχειρηµατική δραστηριότητα, χρησιµοποιείται ο λογαριασµός ΚΑ 54.07 

«Φορολογία Εισοδήµατος Φορολογητέων Κερδών».  

Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθεί η σηµαντικότητα του Φόρου 

Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ). Ο ΦΠΑ επιβλήθηκε από την 1.1.1987 στην παράδοση 

ή απόκτηση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών και αφορά όλες τις επιχειρήσεις. 

Κατά το άρθρο 21 του Ν 2859/2000 ο φορολογικός συντελεστής ήταν 18% και σε 

ορισµένες ειδικές περιστάσεις ήταν 8%. Με το πέρασµα των χρόνων αυτοί οι 

συντελεστές έχουν αυξηθεί. Όταν τα έσοδα της ναυτιλιακής επιχείρησης 

επιβαρύνονται µε ΦΠΑ, αυτή η επιβάρυνση εισπράττεται από την κατανάλωση. 
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Υπάρχει ιδιαίτερος λογαριασµός που απεικονίζει το ΦΠΑ των επιχειρήσεων και 

αυτός είναι ΚΑ 54.00 «Φόρος Προστιθέµενης Αξίας».  

Σε ορισµένες περιπτώσεις ο νόµος δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να 

έχουν απαλλαγή από το ΦΠΑ. Για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις τέτοιου είδους 

απαλλαγή
46 υπάρχει στις εξής περιπτώσεις:    

� Παράδοση και Εισαγωγή πλοίων και πλωτών µέσων που προορίζονται για εµπορική 

ναυσιπλοΐα 

� Παράδοση και εισαγωγή καυσίµων, τροφοδοσιών και άλλων αγαθών που 

προορίζονται για εφοδιασµό πλοίων και άλλων πλωτών µέσων  

� Ναύλωση πλοίου 

� Εργασίες κατασκευής , συντήρησης και επισκευής πλοίων και πλωτών µέσων 

� Παροχή υπηρεσιών για εξυπηρέτηση άµεσων αναγκών των πλοίων τους και του 

φορτίου τους 

� Οι θαλάσσιες µεταφορές προσώπων από το εσωτερικό της χώρας προς το εξωτερικό 

και αντίστροφα.  

Κατά τη διαδικασία του ελέγχου, ο ελεγκτής θα πρέπει να εξακριβώνει ότι 

καταβάλλεται στην αρµόδια ∆ΟΥ ο φόρος που αναλογεί στην ναυτιλιακή επιχείρηση. 

Στον έλεγχο αυτό περιλαµβάνεται και η είσπραξη του ΦΠΑ αλλά και η έγκαιρη 

υποβολή προσωρινών δηλώσεων απόδοσης ΦΠΑ στο δηµόσιο. Τέλος, είναι αναγκαίο 

να ελέγχεται ο φόρος µισθωτών υπηρεσιών και ο φόρος αµοιβών που καταβάλλεται 

σε ελεύθερους επαγγελµατίες όταν αυτό είναι απαραίτητο. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΠΕΡΕΤΑΙΡΩ ΕΡΕΥΝΑ 

 

 

Στόχος όλων των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο ανήκουν, 

είναι η αποτελεσµατική τους διαχείριση, η οποία επιτυγχάνεται µέσω ενός 

συστήµατος ελέγχου.  

                                                 
46 ΠΟΛ 1262/1993 
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Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκαν τα σηµαντικότερα ζητήµατα 

αναφορικά µε τον εσωτερικό και εσωτερικό έλεγχο των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, 

έχοντας ως σηµείο αναφοράς την ελληνική και ξένη βιβλιογραφία. 

  Ο έλεγχος, είτε είναι εσωτερικός είτε εξωτερικός παίζει εξαιρετικά σηµαντικό 

ρόλο στην πορεία της επιχείρησης µέσα σε ένα ανταγωνιστικό επιχειρηµατικό 

περιβάλλον. Όσον αφορά τον εσωτερικό έλεγχο, αυτός αποτελεί τον ακρογωνιαίο 

λίθο για την σωστή λειτουργία των επιχειρήσεων και την επίτευξη των επιθυµητών 

αποτελεσµάτων. Σε µία ναυτιλιακή επιχείρηση, ο εσωτερικός έλεγχος αντικατοπτρίζει 

το βαθµό οργάνωσής της και κατ’ επέκταση την αποδοτικότητά της. Παράλληλα, µε 

την πραγµατοποίηση βασικών επιδιώξεων και συγκεκριµένων διαδικασιών, 

επιτυγχάνεται ένα ικανοποιητικό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, το οποίο επηρεάζει 

σε µεγάλο βαθµό την επιβίωση των επιχειρήσεων  σε ένα δυσχερές οικονοµικό 

περιβάλλον.  

Σχετικά µε τον εξωτερικό έλεγχο, δόθηκε βάση στο ερωτηµατολόγιο που 

πρέπει να τηρείται για να µπορέσει να γίνει εκτίµηση του εσωτερικού ελέγχου και να 

βρεθούν επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια που θα βοηθήσουν στην 

έκφραση γνώµης του ελεγκτή.  

Επιπρόσθετα, σ’ αυτή την εργασία παρουσιάστηκαν αναλυτικά όλα τα έσοδα 

αλλά και έξοδα που πραγµατοποιούνται από µία ναυτιλιακή επιχείρηση, καθώς και 

όλες οι ελεγκτικές διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται κατά τη διενέργεια του 

εξωτερικού ελέγχου. Μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε ότι η διενέργεια των ελέγχων στις 

ναυτιλιακές επιχειρήσεις κρίνεται απαραίτητη αφού παρουσιάζονται ιδιαιτερότητες 

που διαφοροποιούν τις επιχειρήσεις αυτές από τις υπόλοιπες που ανήκουν σε άλλο 

επιχειρηµατικό κλάδο.  

Τέλος, διαπιστώθηκε ότι η ανυπαρξία ή η υποτίµηση του ελέγχου 

αναπόφευκτα θα έχει καταστροφικές επιπτώσεις για οποιονδήποτε οικονοµικό  

οργανισµό, ανεξάρτητα από το µέγεθος, την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται και 

τα στελέχη που τον διοικούν.  

Καθώς υπάρχει έλλειψη µελετών ως προς τη λειτουργία του ελέγχου στις 

ναυτιλιακές επιχειρήσεις και η εργασία αυτή αποτελεί µόνο θεωρητική προσέγγιση 

του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, µπορεί να 

αποτελέσει αντικείµενο έρευνας µία εµπειρική εξέταση της εφαρµογής τους σε 

εταιρίες που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και να προκύψουν 

χρήσιµες διαπιστώσεις και περιθώρια βελτίωσης. 
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ΝΟΜΟΙ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

 

ΠΟΛ 115922/7/2011, «Καθορισµός της διαδικασίας εφαρµογής της παραγράφου 5 

του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 2238/1994) αναφορικά µε 

το Ετήσιο Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από Νόµιµους Ελεγκτές ή ελεγκτικά 

γραφεία εγγεγραµµένα στο δηµόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008 (ΦΕΚ Α' 174).» 

 

ΠΟΛ 1011/10.1.2012, «Τροποποίηση των διατάξεων της ΠΟΛ.1159/22.7.2011 

απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών (Φ.Ε.Κ Β΄1657) περί καθορισµού της 

διαδικασίας εφαρµογής της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήµατος (ν.2238/1994) αναφορικά µε το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται 

από Νόµιµους Ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία εγγεγραµµένα στο δηµόσιο Μητρώο 

του ν.3693/2008 (Φ.Ε.Κ Α΄ 174)» 

 

ΠΟΛ 1262/1993, «∆ιαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α, της παράδοσης, 

ενδοκοινοτικής απόκτησης και εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή 

παράδοση σε υποκειµένους στο φόρο εγκαταστηµένους σε άλλο κράτος µέλος, καθώς 

και της παροχής υπηρεσιών που συνδέονται άµεσα µε την πραγµατοποίηση των 

πράξεων αυτών.» 

 

Π∆ 1123/1980, «Περί ορισµού του περιεχοµένου και του χρόνου ενάρξεως της 

προαιρετικής εφαρµογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου.» 

 

Ν. 2190/1920, «Περί Ανωνύµων Εταιριών» (ΦΕΚ Α' 37/30.3.1963) 

 

Ν. 3190/1920, «Περί εταιρειών περιορισµένης ευθύνης» (ΠΝΠ 17/2012, ΦΕΚ Α' 

240/12-12-2012). 
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Ν. 1041/1980, «Περί αυξήσεως των ∆ηµοσίων εν γένει υπαλλήλων, Πολιτικών, 

Στρατιωτικών και υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆., ρυθµίσεως συναφών θεµάτων, 

τροποποιήσεως και συµπληρώσεως φορολογικών και άλλων τινών διατάξεων και 

καθιερώσεως του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου.» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΟΥ 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ 

 

 

Πρωτοβάθµιοι Ναυτ. Σχεδίου Πρωτοβάθµιοι Γενικού Σχεδίου 

ΟΜΑ∆Α 1Η ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  

10 Εδαφικές εκτάσεις 10 Εδαφικές εκτάσεις 

11 Κτίρια-Εγκαταστάσεις κτιρίων 11 Κτίρια-Εγκαταστάσεις κτιρίων 

12 Μηχανήµατα- Τεχνικές εγκαταστάσεις 12 Μηχανήµατα- Τεχνικές εγκαταστάσεις 

13 Μεταφορικά µέσα 13 Μεταφορικά µέσα 

14 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 14 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 

15 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και 

προκαταβολές κτήσεως παγίων 

15 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και 

προκαταβολές κτήσεως παγίων 

16 Ασώµατες ακινητοποιήσεις και έξοδα 

πολυετούς απόσβεσης 

16 Ασώµατες ακινητοποιήσεις και έξοδα 

πολυετούς απόσβεσης 

17 Πλοία  17                     - 

18 Συµµετοχές και λοιπές 

µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

18 Συµµετοχές και λοιπές 

µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

19 Πάγιο Ενεργητικό άλλων κέντρων 

(γραφείων, υποκαταστηµάτων) 

19 Πάγιο Ενεργητικό άλλων κέντρων 

(γραφείων, υποκαταστηµάτων) 

 

Πρωτοβάθµιοι Ναυτ. Σχεδίου Πρωτοβάθµιοι Γενικού Σχεδίου 

ΟΜΑ∆Α 2Η ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ  

20 Αποθέµατα 20 Εµπορεύµατα 

21 Εφόδια Καταστρώµατος 21 Προϊόντα Έτοιµα & Ηµιτελή 

22 Εφόδια ∆ιαµερισµάτων  22 Υποπροϊόντα & Υπολείµµατα 

23 Καύσιµα και Λιπαντικά  23 Παραγωγή σε Εξέλιξη 

24 Τρόφιµα 24 Πρώτες και Βοηθητικές ΄Υλες 

25 Είδη κυλικείου 25Αναλώσιµα Υλικά 

26 Χρώµατα- Χηµικά 26Ανταλλακτικά Παγίων Στοιχείων 

27 ∆ιαφορετικά εφόδια 27            -  
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28           - 28 Είδη Συσκευασίας 

29           - 29 Αποθέµατα Υποκαταστηµάτων 

 

Πρωτοβάθµιοι Ναυτ. Σχεδίου Πρωτοβάθµιοι Γενικού Σχεδίου 

ΟΜΑ∆Α 3Η ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 

∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ 

 

30 Ναυλωτές 30 Πελάτες 

31 Πράκτορες 31 Γραµµάτια εισπρακτέα 

32 Ασφαλιστικές Απαιτήσεις 32 Παραγγελίες στο εξωτερικό  

33 Χρεώστες ∆ιάφοροι 33 Χρεώστες ∆ιάφοροι 

34 Λογαριασµοί Πλοιάρχων 34 Χρεόγραφα 

35 Λογαριασµοί διαχειρίσεως 

προκαταβολών και πιστώσεων 

35 Λογαριασµοί ∆ιαχειρίσεως 

Προκαταβολών και Πιστώσεων 

36 Μεταβατικοί Λογαριασµοί 

Ενεργητικού  

36 Μεταβατικοί Λογαριασµοί 

Ενεργητικού 

37 Παραγγελίες εξωτερικού 37               -  

38 Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα 38 Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα 

39 Απαιτήσεις και ∆ιαθέσιµα άλλων 

κέντρων 

39 Απαιτήσεις & ∆ιαθέσιµα Υποκ/των ή 

άλλων κέντρων  

 

Πρωτοβάθµιοι Γενικού Σχεδίου Πρωτοβάθµιοι Γενικού Σχεδίου 

ΟΜΑ∆Α 4Η  ΚΘ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ/ΣΕΙΣ 

 

40 Κεφάλαιο 40 Κεφάλαιο 

41 Αποθεµατικά-∆ιαφορές 

Αναπροσαρµογής  

41 Αποθεµατικά-∆ιαφορές 

Αναπροσαρµογής  

42 Αποτελέσµατα εις Νέο  42 Αποτελέσµατα εις Νέο  

43 Ποσά προορισµένα για αύξηση 

κεφαλαίου 

43 Ποσά προορισµένα για αύξηση 

κεφαλαίου 

44 Προβλέψεις 44 Προβλέψεις 

45 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις  45 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις  

46               - 46               - 
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47               -  47               -  

48               -           48 Λογαριασµοί Συνδέσµου µε τα 

Υποκαταστήµατα  

49               -  49 Προβλέψεις µακρ/σµων 

Υποχρεώσεων ή άλλων 

 

Πρωτοβάθµιοι Γενικού Σχεδίου Πρωτοβάθµιοι Γενικού Σχεδίου 

ΟΜΑ∆Α 5Η ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

50 Ασφαλιστές 50 Προµηθευτές 

51 Κατασκευαστές και Επισκευαστές 51 Γραµµάτια Πληρωτέα 

52 Προµηθευτές 52 Τράπεζες Λογαριασµοί 

Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 

53 Πιστωτές διάφοροι  53 Πιστωτές ∆ιάφοροι 

54 Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη  54 Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη 

55 Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 55 Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 

56 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού  56 Μεταβατικοί Λογαριασµοί 

Παθητικού 

57                      -  57                 -  

58 Λογαριασµοί Περιοδικής Κατανοµής 58 Λογαριασµοί Περιοδικής Κατανοµής 

59 Γραµµάτια Πληρωτέα 59 Βραχυπρόθεσµες Υποχρ/σεις 

Υποκ/των ή άλλων κέντρων 

 

Πρωτοβάθµιοι Γενικού Σχεδίου Πρωτοβάθµιοι Γενικού Σχεδίου 

ΟΜΑ∆Α 6Η ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α 

ΚΑΤ’ ΕΙ∆ΟΣ 

 

60 Έξοδα ∆ιοικήσεως (κεντρικά 

γραφεία) 

60 Αµοιβές και Έξοδα Προσωπικού 

61 Αµοιβές και Έξοδα Πληρωµάτων  61 Αµοιβές και Έξοδα τρίτων 

62 Ασφάλιστρα Πλοίων και Έξοδα 

ασφαλ. 

62 Παροχές Τρίτων 

63 Έξοδα συντηρήσεως &επισκευών 63 Φόροι-Τέλη  
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πλοίων 

64 Έξοδα ταξιδίων πλοίων (ειδικά) 64 ∆ιάφορα Έξοδα 

65 Γενικά έξοδα πλοίων 65 Τόκοι και Συναφή Έξοδα 

66 Αποσβέσεις 66 Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων 

Ενσωµατωµένες στο Λειτουργικό Κόστος 

67              - 67                   -  

68 Προβλέψεις Εκµεταλλεύσεως 68 Προβλέψεις Εκµεταλλεύσεως 

69 Οργανικά Έξοδα κατ’ είδος άλλων 

κέντρων 

69 Οργανικά Έξοδα κατ’ είδος άλλων 

κέντρων  

 

Πρωτοβάθµιοι Γενικού Σχεδίου Πρωτοβάθµιοι Γενικού Σχεδίου 

ΟΜΑ∆Α 7Η ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 

ΚΑΤ’ ΕΙ∆ΟΣ 

 

70 Ναύλοι και Μισθώµατα 70 Πωλήσεις Εµπορευµάτων 

71 Σταλίες  71 Πωλήσεις Προϊόντων Έτοιµων και 

Ηµιτελών 

72 Έσοδα Καθαρισµού Κυτών 72 Πωλήσεις Λοιπών Αποθεµάτων και 

Άχρηστου Υλικού 

73 Επισταλίες (Επισπεύσεις) 73 Πωλήσεις Υπηρεσιών 

74 ∆ιάφορα Έσοδα Εκµεταλλεύσεως 74 Επιχορηγήσεις και ∆ιάφορα Έσοδα 

75                  - 75 Έσοδα Παρεπόµενων Ασχολιών 

76                 -  76 Έσοδα Κεφαλαίων 

77                 -  77              -  

78                - 78 Ιδιοπαραγωγή Παγίων 

Χρησιµοποιηµένες Προβλέψεις 

Εκµεταλλεύσεως 

79                - 79 Οργανικά Έσοδα κατ’ Είδος 

Υποκ/των ή άλλων κέντρων 

 

Πρωτοβάθµιοι Γενικού Σχεδίου Πρωτοβάθµιοι Γενικού Σχεδίου 

ΟΜΑ∆Α 8Η ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
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80 Εκµετάλλευση πλοίου 80 Γενική Εκµετάλλευση 

81 Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως 

πλοίου 

81 Έκτακτα και Ανόργανα 

Αποτελέσµατα 

82 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα- 

Έκτακτα κέρδη 

82 Έξοδα και Έσοδα Προηγούµενων 

Χρήσεων  

83 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα – 

Έκτακτες ζηµίες 

83 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 

84 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 84 Έσοδα από προβλέψεις 

Προηγούµενων Χρήσεων 

85 Αποτελέσµατα Χρήσης 85 Αποσβέσεις Παγίων µη  

Ενσωµατωµένες στο Λειτουργικό Κόστος 

86 Αποτελέσµατα προς ∆ιάθεση 86 Αποτελέσµατα Χρήσεως 

87                   - 87                -  

88                   - 88 Αποτελέσµατα προς ∆ιάθεση 

89 Ισολογισµός 89 Ισολογισµός 

 


