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Πεξίιεςε 
  

Θέκα: Δζσηεξηθόο έιεγρνο μελνδνρεηαθώλ επηρεηξήζεσλ 

  
Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία πξαγκαηνπνηείηαη, ζην πιαίζην ηεο απφθηεζεο 

ηνπ  πηπρίνπ  Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ ΣΔΗ Ζξάθιεην Κξήηεο κε ζέκα ηνλ 
εζσηεξηθφ έιεγρν ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ. Ζ εξγαζία πξνβαίλεη ζε κειέηε 
πεξίπησζεο ζπγθεθξηκέλεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο κε ηελ επσλπκία «KAMARI 
BEACH HOTEL» πνπ εδξεχεη ζηελ Ρφδν.  

 Οη επηζηεκνληθνί θιάδνη ηεο ειεγθηηθήο θαη ηεο ινγηζηηθήο απνηεινχλ ην 
γεληθφ πιαίζην φπνπ ζα θπκαλζεί ε παξνχζα πηπρηαθή  εξγαζία. Πξηλ ηελ αλάιπζε 
ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θξίλεηαη αλαγθαία ε θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο 
ειεγθηηθήο θαη ηεο μελνδνρεηαθήο ινγηζηηθήο θαζψο απνηεινχλ απαξαίηεηεο πεγέο 
γλψζεσλ ηεο θπξίσο ζεκαηνινγίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα γίλεη αλαθνξά ζηνπο 
ζθνπνχο, ζηα είδε, ζην αληηθείκελν θαη ζηελ ηζηνξηθή ηνπο εμέιημε. ην θπξίσο ζέκα 
ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο ζα αλαιπζεί ε δηαδηθαζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ βάζεη 
ηεο ηκεκαηνπνίεζεο πνπ δχλαηαη λα παξέρεη ε εθαξκνγή ησλ γεληθψλ θαλφλσλ ηεο 
μελνδνρεηαθήο ινγηζηηθήο.  

 Σν βαζηθφ θίλεηξν ο ακ  γηα ηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνχ πεδίνπ 
είλαη ε ή κειινληηθή  ελαζρφιεζε καο  ζηνλ ηνκέα ηεο ινγηζηηθήο θαη ε αληηζηνηρία κε 
ηνλ πηπρηαθφ ηνπ ηίηιν. Δπηπιένλ, ε πξφζβαζε ζηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο 
επηρείξεζεο θαη ε δπλαηφηεηα επηηφπηαο εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη 
κεζνδνινγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνηεινχλ έλα δεχηεξν  ηζρπξφ θίλεηξν. 
πλεπψο, ζηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή αλάιπζε 
ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ ηνπ εζσηεξηθνχ έιεγρνπ θαη ηεο μελνδνρεηαθήο ινγηζηηθήο 
κέζα απφ ηελ πξαγκαηηθή εθαξκνγή ηνπο ζην KAMARI BEACH HOTEL. Ζ εθαξκνγή 
ησλ θαλφλσλ θαη πξνηχπσλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ε αλάιπζε ησλ 
αξηζκνδεηθηψλ ζα πξνζθέξεη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ ζπλνιηθή ιεηηνπξγία 
ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ ζα αλαδείμνπλ 
ηελ ζεκαζία θαη ηα νθέιε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ θξίλεηαη 
ζήκεξα σο επηβεβιεκέλε επηινγή γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο θαη εηδηθφηεξα γηα ηηο 
μελνδνρεηαθέο κνλάδεο.     

ηφρν απνηειεί ε θάιπςε ηεο εξγαζίαο, κε κηα αμηφινγε, απφ πιεπξάο 
πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο, βηβιηνγξαθία φπνπ ζα ζπλδπαζηεί κε ηηο αηνκηθέο 
πξαθηηθέο θαη ζεσξεηηθέο γλψζεηο . πλεπψο, βηβιία, δηαδίθηπν θαη νηθνλνκηθά άξζξα 
ζα απνηεινχλ ηηο πεγέο πξνέιεπζεο ησλ αλαιχζεσλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. ην 
πεδίν ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ππάξρεη πιεζψξα βηβιηνγξαθίαο κε ηελ δπζθνιία λα 
έγθεηηαη ζηελ πιένλ πνηνηηθή επηινγή. Αληίζεηα, ζηελ μελνδνρεηαθή ινγηζηηθή ππάξρεη 
κηα ζρεηηθή δπζθνιία ζηελ εχξεζε βηβιίσλ ιφγσ ηνπ αξθεηά εμεηδηθεπκέλνπ 
αληηθεηκέλνπ.    
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1ν: Δηζαγσγή 
   

1.1 Βαζηθά κεγέζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θιάδνπ ζηελ Διιάδα 

    
Ζ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ πεξηβάιεη ηελ Διιάδα εδψ θαη αξθεηά ρξφληα έρεη 

δεκηνπξγήζεη πιεζψξα αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ, κε εμαηξνπκέλεο δε θαη νξηζκέλσλ 
ζεηηθψλ. Μία ηέηνηα ζεηηθή ζπλέπεηα είλαη φηη βνήζεζε λα γίλεη απφ φινπο πιένλ 
αληηιεπηφ, ε ζεκαληηθή επίδξαζε πνπ αζθεί ν ηνπξηζηηθφο θιάδνο ζην νηθνλνκηθφ θαη 
θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Πιένλ, ν ηνπξηζκφο απνηειεί βαζηθφ πξνζδηνξηζηηθφ 
παξάγνληα ζηελ δηακφξθσζε ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο κε ζπλερείο αλνδηθέο ηάζεηο. Ζ 
Διιάδα θαηαηάζζεηαη, ζηνλ παγθφζκην ράξηε, ζηελ 17ε ζέζε αξηζκνχ αθίμεσλ 
ηνπξηζηψλ ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ, WTO 
(World Tourism Organization), θαηά ην 2012 θαη ην 70% απηψλ λα είλαη αιινδαπνί. Ζ 
Γεξκαλία, ε Μεγάιε Βξεηαλία θαη ε Ρσζία απνηεινχλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ηνπξηζηηθέο 
αγνξέο γηα ηελ Διιάδα θαιχπηνληαο, θαηά ην 2013, ην 30,5 % επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 
αιινδαπψλ αθίμεσλ. (Βι. Πίλαθαο 1.1).1 χγρξνλνο, ε ζπξξίθλσζε ησλ ππφινηπσλ 
νηθνλνκηθψλ θιάδσλ, ιφγσ ηεο θξίζεο, ζπκβάιεη ζηελ φιν θαη κεγαιχηεξε 
πνζνζηηαία επίδξαζε ηνπ ζην ΑΔΠ. 

 Πίλαθαο 1.1 Αθίμεηο κε Καηνίθσλ από ην Δμσηεξηθό αλά Υώξα Πξνέιεπζε
ο 

Υώξα 2011 2012 2013 Μεηαβνιή 
2013/12 

Μεξίδην 
2013  

Γεξκαλία 2.240.481 2.108.787 2.267.546 7,5% 12,7% 
 

Βξεηαλία 1.758.093 1.920.794 1.846.333 -3,9% 10,3% 
 

Γαιιία 1.149.388 977.376 1.152.217 17,9% 6,4% 
 

Ηηαιία 938.232 848.073 964.314 13,7% 5,4% 
 

Ρσζία 738.927 874.787 1.352.901 54,7% 7,5% 
 

εξβία-
Μαπξνβν
χλην 

692.059 620.450 778.765 25,5% 4,3% 

 

Βνπιγαξί
α 

686.209 599.110 691.874 15,5% 3,9% 
 

Οιιαλδία 560.723 478.483 580.867 21,4% 3,2% 
 

Σνπξθία 552.090 602.306 831.113 38,0% 4,6% 
 

Πνισλία 450.618 254.682 385.474 51,4% 2,2% 
 

Κχπξνο 439.757 424.827 399.008 -6,1% 2,3% 
 

Βέιγην 432.625 326.937 344.554 5,4% 1,9% 
 

Απζηξία 310.358 236.416 236.476 0,0% 1,3% 
 

Λνηπνί 5.477.687 5.244.593 6.088.138 16,1% 34,0% 
 

ύλνιν 16.427.24
7 

15.517.62
1 

17.919.58
0 

15,5% 100,0% 
 

Πηγή: ΔΛΣΤΑΤ 
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πγθεθξηκέλα, ην ΑΔΠ δηακνξθψζεθε ζηα 182,4 δηο γηα ην 2013 θαη 178,9 δηο 
γηα ην 2014 παξνπζηάδνληαο αξλεηηθή αλάπηπμε. Ζ άκεζε ζπκκεηνρή ηνπ ηνπξηζκνχ 
ην 2013 ήηαλ 15,243 δηζεθαηνκκχξηα επξψ θαη σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ζην 8,4% ελψ 
γηα ην 2014, ηα αληίζηνηρα λνχκεξα ήηαλ 16,971 δηζεθαηνκκχξηα επξψ θαη 9,5%. Οη 
ηνπξίζηεο πνπ επηζθέθηεθαλ ηελ Διιάδα απμήζεθαλ θαηά 23% απφ ην έηνο 2013 ζην 
2014 κε ηνλ απφιπην αξηζκφ αηφκσλ λα απμάλεηαη απφ 17.919.581 ζηα 21.497.261. 
Όπσο ήηαλ ινγηθφ απηή ε αχμεζε ζπκπαξέζπξε θαη ηα έζνδα φπνπ απφ ηα 11,7 δηο 
απμήζεθαλ θαηά 13% δηακνξθψλνληαο ηα ζηα 13 δηο πεξίπνπ. Δπηπιένλ, ε 
εηζεξρφκελε ηνπξηζηηθή δαπάλε παξνπζηάδεη πνιιαπιαζηαζηηθά σθέιεη ζην ΑΔΠ, 
φπνπ ζχκθσλα κε ηνλ ΗΟΒΔ2 θαη ην ΚΔΠΔ3 ηα παξαπάλσ πνζά ππνινγίδνληαη σο 
γηλφκελν κε έλαλ ζπληειεζηή ηεο ηάμεσο ηνπ 2,2 ή 2,65 αληίζηνηρα. πλεπψο, 
θαηαιήγνπκε λα κηιάκε γηα ην 20,9% ή 25,1%, αλαιφγσο ηνλ πνιιαπιαζηαζηή, ηνπ 
ΑΔΠ σο έκκεζε ζπκκεηνρή ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ (Βι. Πίλαθαο 1.2).  

 
 Πίλαθαο 1.2 Καηεγνξίεο Γαπαλώλ & Πνζνζηά Δπίπησζεο ΑΔΠ 

Καηεγνξία Γαπάλεο  ζε εθ. 
επξώ 

2013 2014 

Γαπάλε Δηζεξρφκελσλ Σνπξηζηψλ 11.739 13.187 

Γαπάλε Σνπξηζηψλ Κξνπαδηέξαο 445 468 

Γαπάλε Δηαηξεηψλ Κξνπαδηέξαο 216 227 

Αεξνκεηαθνξέο 1.077 1.177 

Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο 132 133 

Δγρψξηνο Σνπξηζκφο 1.434 1.578 

Δπελδχζεηο 200 200 

Άκεζε Δπίπησζε Σνπξηζκνύ 15.243 16.970 

σο % ΑΔΠ 8,40% 9,50% 

πνιιαπιαζηαζηήο ΗΟΒΔ 2,2 2,2 

Έκκεζν θαη Άκεζν Απνηέιεζκα 33.534 37.337 

σο % ΑΔΠ 18,40% 20,90% 

πνιιαπιαζηαζηήο ΚΔΠΔ 2,65 2,65 

Έκκεζν θαη Άκεζν Απνηέιεζκα 40.393 44.974 

σο % ΑΔΠ 22,10% 25,10% 

ΑΔΠ 182.400 178.900 

Πεγή: SETE Intelligence 

 
Αλαιχνληαο ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθέξεη ν ΔΣΔ5 παξαηεξείηαη φηη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εζφδσλ, 45,3%, πξνέξρεηαη απφ ηα θαηαιχκαηα κε 
δεχηεξε λα αθνινπζεί ε εζηίαζε κε 18%. (Βι. Πίλαθαο 1.3). πλεπψο, ε ππεξεζία 
ηεο δηακνλήο ησλ ηνπξηζηψλ ζπκβάιεη ζρεδφλ θαηά ην ήκηζπ ησλ ζηνηρείσλ ηεο 
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. Έλα επηπιένλ πνηνηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ην 
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ θαηαιπκάησλ είλαη θάησ ησλ 50 δσκαηίσλ αξηζκψληαο 
31.263 κνλάδεο κε 326.531 δσκάηηα ζπλνιηθά, έλαληη 1.903 κνλάδσλ κε 231.281 
δσκάηηα ζηελ θαηεγνξία άλσ ησλ 50 δσκαηίσλ. (Βι. Πίλαθαο 1.4). Έηζη, εμάγεηαη ην 
ζπκπέξαζκα φηη νη κηθξέο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο απνηεινχλ ηνλ θνξκφ 
θηινμελίαο ησλ εθαηνκκπξίσλ ηνπξηζηψλ ζηελ Διιάδα. Μηα ηέηνηα μελνδνρεηαθή 
κνλάδα ζα απνηειεί θαη ηελ κειέηε πεξίπησζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο 
εξγαζίαο. (Πίλαθεο 1.3 & 1.4) 
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 Πίλαθαο 1.3 Καηαλνκή Σνπξηζηηθώλ Δζόδσλ 2012 

  
% Καηαλνκήο 
ηνπξηζηηθώλ 

εζόδσλ 

Πνιιαπιαζη 
αζηήο 

Καηαιχκαηα 45,30 2,50 

Δζηίαζε 18,00 2,50 

Θαιάζζηεο 
Μεηαθνξέο 

9,00 2,41 

Οδηθέο 
Μεηαθνξέο 

7,10 3,25 

Δλαέξηεο 
Μεηαθνξέο 

5,40 2,98 

Δκπφξην 4,90 3,69 

Φπραγσγία 3,80 1,90 

Σαμηδησηηθά 
Γξαθεία 

3,70 3,68 

Δλνηθίαζε 
Απη/ησλ 

1,80 1,39 

πλέδξηα 1,00 4,13 

ηαζκηζκέλνο 
Μέζνο Όξνο 

  

2,65 

Πεγή: ΚΔΠΔ, ΗΟΒΔ - 
Δπεμεξγαζία SETE Intelligence 

 

 

 
 Πίλαθαο 1.4 Καηεγνξίεο Ξελνδνρείσλ & Δλνηθηαδόκελσλ Γσκαηίσλ 

< 50 Γσκάηηα > 50 δσκάηηα 

Μνλάδεο Γσκάηηα Μνλάδεο Γσκάηηα 

31.263 326.531 1.903 231.281 

Πεγή: ΣηΔ - Δπεμεξγαζία: SETE Intelligence 

 

1.2 Σν αληηθείκελν θαη ν βαζηθόο πξνβιεκαηηζκόο ηεο 
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο    

 
Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε θαη 

αλάιπζε ησλ θιάδσλ ηεο μελνδνρεηαθήο ινγηζηηθήο, ηεο ειεγθηηθήο θαη πην 
ζπγθεθξηκέλα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ηδηαίηεξε αλάιπζε ζα γίλεη ζηελ δηαδηθαζία 
ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε γεληθφ πιαίζην αιιά ζε εηδηθφ φζν αθνξά ηνλ 
μελνδνρεηαθφ θιάδν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία εζσηεξηθνχ 
ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο KAMARI BEACH HOTEL θαη ζα αλαιπζνχλ ηα νηθνλνκηθά ηεο 
ζηνηρεία. 

 Ζ πνιππινθφηεηα ιεηηνπξγίαο ησλ μελνδνρείσλ κέζα απφ ηνπ πνιινχο 
θιάδνπο εθκεηάιιεπζεο δπζρεξαίλεη ηελ δηαδηθαζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ην 
νπνίν απνηειεί θαη ηνλ βαζηθφ πξνβιεκαηηζκφ ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 
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Αλαιπηηθφηεξα, ε δπζρέξεηα άληιεζεο θαη εμαθξίβσζεο πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ 
απφ ηα δηάθνξα ηκήκαηα εθκεηάιιεπζεο απνηειεί ζεκαληηθφ πξφβιεκα. Δπίζεο, ν 
δηαρσξηζκφο ησλ πξναλαθεξζέλησλ ηκεκάησλ, φζν αθνξά ηελ εμαγσγή 
απνηειεζκάησλ, ραξαθηεξίδεηαη σο κία πνιχπινθε δηαδηθαζία θαζψο απηά 
κπιέθνληαη θαη ζπλδπάδνληαη κεηαμχ ηνπο. Σέινο έλαο αθφκε πξνβιεκαηηζκφο 
απνηειεί ε ζσζηή επηινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ψζηε λα 
εμάγεηαη ε θαηάιιειε πιεξνθφξεζε.    

  

1.3 θνπόο, ζέζε θαη κεζνδνινγία ηεο δηπισκαηηθήο 
εξγαζίαο    

 
Βαζηθφο ζθνπφο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη ε αλάιπζε ηεο νηθνλνκηθήο 

ιεηηνπξγίαο θαη δνκήο ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο KAMARI BEACH HOTEL κέζα 
απφ ηελ επηζηήκε ηεο ινγηζηηθήο θαη ειεγθηηθήο θαη πην ζπγθεθξηκέλα κέζσ ηεο 
πξαθηηθήο εθαξκνγήο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. πγρξφλσο, ζηφρν απνηειεί ε 
πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ δνκψλ ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο θαη ε δηαπίζησζε αλ 
πθίζηαηαη ν απαξαίηεηνο δηαρσξηζκφο ησλ ηκεκάησλ πνπ επηβάιιεηαη απφ ηελ 
δηαδηθαζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Δπηπιένλ, ζθνπφο είλαη ε ζπλνπηηθή αιιά 
νπζηψδε παξνπζίαζε ησλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ ηεο μελνδνρεηαθή ινγηζηηθήο, ηεο 
ειεγθηηθήο θαη ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Σα απνηειέζκαηα, ηα εμαγφκελα 
ζπκπεξάζκαηα θαη νη πξνηεηλφκελεο ελέξγεηεο ζα ηεζνχλ εηο γλψζε ηεο δηνίθεζεο ηεο 
μελνδνρεηαθήο κνλάδαο, ψζηε λα πξνβεί ζηηο ελέξγεηεο πνπ απηή θξίλεη απαξαίηεηεο.   

   Ζ βαζηθή ζέζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε νξζή εθαξκνγή ηνπ 
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο επηρείξεζεο θαη ε εμαγσγή ρξήζηκσλ θαη ξεαιηζηηθψλ 
ζπκπεξαζκάησλ. Δπηπιένλ, ε δεκηνπξγία θαη αλάιπζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ ζα 
απνηειέζεη κηα εμίζνπ ζεκαληηθή πεγή άληιεζεο νηθνλνκηθψλ ζπκπεξαζκάησλ. 
Έπεηηα, ηα απνηέιεζκα απηά θξίλεηαη αλαγθαίν λα νδεγνχλ ζε πξνηάζεηο εηζήγεζεο 
σο πξνο ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο. 

  Ζ κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζεί είλαη αξρηθά ε θαηαγξαθή ηεο δηαρείξηζεο 
θαη ιεηηνπξγίαο ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο θαζψο θαη ε παξνπζίαζε ησλ 
νηθνλνκηθψλ ηεο δεδνκέλσλ. Έπεηηα, ζα ππάξμεη ε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ 
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάιπζεο. ηελ ζπλέρεηα ζα αθνινπζήζεη ε 
πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ αξηζκνδεηθηψλ θαη ησλ εηδηθψλ εξσηεκαηνινγίσλ 
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Οη αξηζκνδείθηεο θαη ηα εξσηεκαηνιφγηα απνηεινχλ ηα 
βαζηθφηεξα εξγαιεία ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, κε βαζηθφ 
πιενλέθηεκα ηνπο ηελ άκεζε θαη ζηνρεπφκελε άληιεζε ησλ απαηηνχκελσλ 
πιεξνθνξηψλ.   

   

1.4 Γνκή ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο    

 
Ζ παξνχζα εξγαζία αθνινπζεί ηελ ζπκβαηηθή δνκή πνπ απαηηνχλ νη νδεγίεο 

εθπφλεζεο πηπρηαθψλ εξγαζηψλ ηνπ επηβιέπσλ θαζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο. πλεπψο, 
κεηά ηελ πεξίιεςε αθνινπζνχλ ηα πεξηερφκελα ηεο εξγαζίαο θαη ηα αθφινπζα 
θεθάιαηα. Σέινο, σο είζηζηαη παξνπζηάδνληαη νη πεγέο θαη ηα βηβιία πνπ αληιήζεθαλ 
ηα δεδνκέλα γηα ηελ εγγξαθή ηεο παξνχζεο θαη ηα παξαξηήκαηα. 

 Αλαιπηηθφηεξα, ην πξψην θεθάιαην είλαη ε εηζαγσγή θαη πεξηιακβάλεη αξρηθά 
θάπνηα βαζηθά κεγέζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ ζηελ Διιάδα. Έπεηηα, αλαθέξνληαη ην 
αληηθείκελν, ν πξνβιεκαηηζκφο θαη ν ζθνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 
Σν θεθάιαην θιείλεη κε ηελ δνκή ηεο εξγαζίαο. 

 Σν δεχηεξν θεθάιαην είλαη αθηεξσκέλν ζην θιάδν ηεο μελνδνρεηαθήο 
ινγηζηηθήο θαη μεθηλά κε κία ζπλνπηηθή ηζηνξηθή αλαζθφπεζε απφ ηελ θηινμελία ζηελ 
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Αξραία Διιάδα έσο θαη ηα ζεκεξηλά μελνδνρεία. Έπεηηα, πεξηιακβάλνληαη ν νξηζκφο, 
ν ζθνπφο ην αληηθείκελν θαη νη αξρέο ηνπ θιάδνπ. Σν θεθάιαην ζπλερίδεη κε ηνπο 
θιάδνπο εθκεηάιιεπζεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηνπο θνξείο ηνπ μελνδνρεηαθνχ θιάδνπ 
θαη ηηο βαζηθέο ινγηζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη. Σν θεθάιαην 
θιείλεη κε κία ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ βαζηθνχ λφκνπ πνπ δηέπεη ηηο ζρέζεο 
μελνδφρσλ θαη πειαηψλ. 

  Σν ηξίην θεθάιαην αζρνιείηαη κε ηελ επηζηήκε ηεο ειεγθηηθήο 
πεξηιακβάλνληαο αξρηθά κία ηζηνξηθή αλαδξνκή, ηελ έλλνηα, ην αληηθείκελν θαη ην 
ζθνπφ ηνπ θιάδνπ. Έπεηηα, αθνινπζνχλ νη δηαθξίζεηο θαη ηα είδε ειέγρνπ θαη 
νινθιεξψλεηαη κε ηελ αλαθνξά ζην βαζηθφ λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ ειεγθηηθή.  

ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην θπξίσο ζέκα ηεο εξγαζίαο πνχ είλαη ν 
εζσηεξηθφο έιεγρνο. Αξρηθά, πεξηγξάθνληαη ν νξηζκφο, ν ζθνπφο, νη αξρέο θαη ηα 
είδε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Έπεηηα, αλαιχνληαη ε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο 
ειέγρνπ, ε δενληνινγία ηνπ ειεγθηή, ηα πξφηππα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ν έιεγρνο 
ησλ ζπλαιιαθηηθψλ θχθισλ. Σν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηελ εηαηξηθή 
δηαθπβέξλεζε θαη ηα κνληέια ειέγρνπ C.O.S.O θαη C.O.C.O.  

Σν πξαθηηθφ κέξνο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο βξίζθεηαη ζην πέκπην θεθάιαην 
κε κειέηε πεξίπησζεο ηνπ KAMARI BEACH HOTEL. πγθεθξηκέλα, παξνπζηάδεηαη ε 
εηαηξεία θαη ηα νηθνλνκηθά ηεο ζηνηρεία, θαζψο θαη πιήζνο αξηζκνδεηθηψλ. Σέινο, 
πξνβάιινληαη θαη ηα εξσηεκαηνιφγηα, νη ζηφρνη θαη ηα θχιια ηνπ εζσηεξηθνχ 
ειέγρνπ φισλ ησλ ζπλαιιαθηηθψλ θχθισλ. 

 Σν έθην θεθάιαην πεξηγξάθεη ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ηνπ KAMARI 
BEACH HOTEL, ηελ παξνπζία ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ εμαγσγή 
ζπκπεξαζκάησλ θαη πξνηάζεσλ. Έπεηηα αθνινπζνχλ ε βηβιηνγξαθία θαη ην 
παξάξηεκα.    
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2ν: Ξελνδνρεηαθή ινγηζηηθή      

       
 

2.1 Ιζηνξηθή αλαζθόπεζε    

 
Ζ θηινμελία ζηελ αξραία Διιάδα απνηεινχζε ζεκαληηθφ έζηκν, φπνπ κε 

ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ηεο θηινμελίαο ηηκσξνχληαλ απφ ηνπο ζενχο θαη ζπγθεθξηκέλα 
απφ ηνλ πξνζηάηε ηεο θηινμελίαο ηνλ Ξέλην Εεπο. Σν ηεξφ απηφ έζηκν ήηαλ ηφζν 
αλαπηπγκέλν φπνπ  ππήξρε εηδηθφ δσκάηην ζηα ζπίηηα γηα ηνπο θηινμελνχκελνο. Ο 
θηινμελνχκελνο είρε ηηκεηηθή ζέζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ γεχκαηνο θαη επηπιένλ ηνπ 
πξνζθεξφηαλ δψξα πξνηνχ ηελ αλαρψξεζε ηνπ. Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ ε φιν 
θαη απμαλφκελε κεηαθίλεζε ησλ αλζξψπσλ νδήγεζε ζηελ δεκηνπξγία ησλ δεκφζησλ 
θαηαγσγίσλ. ηελ Αξραία Οιπκπία θαη ζηελ Δπίδαπξν ιεηηνπξγνχζαλ δχν απφ ηα 
γλσζηφηεξα θαηαγψγηα ηεο επνρήο. 

 Οη εμειίμεηο πνπ αθνινχζεζαλ, επέθεξαλ ηελ ζπκκεηνρή ηεο ηδησηηθήο 
πξσηνβνπιίαο γηα θεξδνζθνπηθνχο ζθνπνχο, κε ζπλέπεηα ηα θαηαγψγηα λα 
εμειηρηνχλ ζε παλδνρεία. Φηάλνληαο ζηε επνρή ηνπ Βπδαληίνπ ηα ηφηε θαηαιχκαηα 
νλνκάδνληαλ «ράληα» κε δπλαηφηεηα ζηέγεο θαη ηξνθήο. Δπί Σνπξθνθξαηίαο ε 
θηινμελία γηλφηαλ ζε εηδηθφ ρψξν ησλ ζπηηηψλ πνπ νλνκαδφηαλ «κηζαθίξ νληάδεο». 
Σν πξψην μελνδνρείν πνπ ιεηηνχξγεζε ζηελ λεφηεξε ηζηνξία ηεο Διιάδαο ήηαλ επί 
Όζσλα, ην 1828 ζην Ναχπιην, κε ηελ νλνκαζία «Ξελνδνρείνλ ηνπ Λνλδίλνπ». Σν 
1841 ην «ALBERGO NUOMO» ήηαλ ην πξψην μελνδνρείν ηεο Αζήλαο. Κιείλνληαο 
ηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή δελ ζα κπνξνχζακε λα κελ αλαθεξζνχκε ζην μελνδνρείν 
«Μεγάιε Βξεηάληα» πνπ ιεηηνπξγεί απφ 1874 έσο θαη ζήκεξα παίδνληαο ζεκαληηθφ 
ξφιν ζηε ζεκειίσζε ηνπ μελνδνρεηαθνχ θιάδνπ. 

   

2.2 Ο νξηζκόο, ν ζθνπόο θαη ην αληηθείκελν ηεο 
μελνδνρεηαθήο Λνγηζηηθήο    

 
Ζ μελνδνρεηαθή ινγηζηηθή απνηειεί θιάδν ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο πνπ έρεη 

αλαπηπρζεί εηδηθά γηα λα εθαξκφδεηαη ζηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο. Ζ εμεηδίθεπζε 
πνπ πξνζθέξεη είλαη απαξαίηεηε ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηεο ηδηνκνξθίαο πνπ 
έρεη θάζε μελνδνρεηαθή κνλάδα. Βαζηθφ αληηθείκελν ηεο μελνδνρεηαθήο ινγηζηηθήο 
απνηειεί ε θαηαγξαθή θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ γεγνλφησλ θαη 
θαηαζηάζεσλ θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά θαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 
Γεληθφο ζθνπφο απηνχ ηνπ θιάδνπ είλαη ε παξαθνινχζεζε ηεο νηθνλνκηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο ησλ μελνδνρείσλ θαη ε εμαγσγή νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ.   

Οη πιεξνθνξίεο πνπ εμάγνληαη απνηεινχλ ην ζεκαληηθφηεξν εξγαιείν πνπ 
έρεη ε δηνίθεζε ζηελ δηάζεζε ηεο σο πξνο ηελ ιήςε απνθάζεσλ. Αλαιπηηθφηεξα, 
πξνθχπηνπλ ελδεηθηηθά ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ππφινηπα πξνκεζεπηψλ, 
πειαηψλ, ππνρξεψζεσλ, απνζεκάησλ, δηαζεζίκσλ, παγίσλ θαη ινηπψλ 
ινγαξηαζκψλ. Δμίζνπ ζεκαληηθέο είλαη νη πιεξνθνξίεο, ηα ζηαηηζηηθά θαη νη 
αξηζκνδείθηεο πνπ πξνθχπηνπλ θαη αθνξνχλ ηελ παξαγσγηθφηεηα, ηελ 
απνδνηηθφηεηα θαη ηελ βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο. πγρξφλσο, εθηφο ηεο 
δηνίθεζεο, ηδηνθηήηεο, κέηνρνη, επελδπηέο θαη θξαηηθέο αξρέο αμηνπνηνχλ απηέο ηηο 
νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο είηε γηα λα πξνβαίλνπλ ζε ειέγρνπο είηε γηα λα 
δηακνξθψλνπλ ηελ ζηξαηεγηθή ηνπο. 
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  Οη πνιινί θαη ζπζρεηηδφκελνη θιάδνη εθκεηάιιεπζεο πνπ δηαζέηεη κία 
μελνδνρεηαθή κνλάδα απνηεινχλ ηελ βαζηθή δπζθνιία ζηελ εθαξκνγή ηεο 
μελνδνρεηαθήο ινγηζηηθήο. Μεξηθνί απφ απηνχο πνπ ζπλαληάκε ζε πνιιά μελνδνρεία 
θαη ρξήδνπλ παξαθνινχζεζεο είλαη ε δηακνλή, ην εζηηαηφξην, ην κπαξ, ην 
γπκλαζηήξην, ε αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ, ε ππεξεζία θαζαξηζκνχ, ε ππεξεζία 
ελνηθίαζεο, ε ππεξεζία κεηαθνξάο θαη άιιεο. πγρξφλσο, νη δηαθνξεηηθνί 
ζπληειεζηέο θπα απφ παξνρή ζε παξνρή θαη ε πψιεζε ίδησλ αγαζψλ ζε 
δηαθνξεηηθή ηηκή ιφγσ ηνπ δηαθνξεηηθνχ ηνκέα εθκεηάιιεπζεο απνηειεί κία 
επηπξφζζεηε δπζθνιία. Ο δηαρσξηζκφο φισλ ησλ παξαπάλσ θιάδσλ ψζηε λα 
πξνθχπηεη ην επί κέξνπο απνηέιεζκα είλαη κηα ζχλζεηε εξγαζία πνπ απνηειεί ζηφρν 
ηεο μελνδνρεηαθήο ινγηζηηθήο.  

   

2.3 Βαζηθέο αξρέο μελνδνρεηαθήο Λνγηζηηθήο   

 
Οη αξρέο δεκηνπξγίαο ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ δηέπνπλ ηελ 

μελνδνρεηαθή ινγηζηηθή δε δηαθέξνπλ απφ απηέο ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο θαη 
επεθηείλνληαη ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ ηελ δηπινγξαθηθή κέζνδν. 
Απηέο είλαη δψδεθα θαη ζπλνπηηθά είλαη νη εμήο:  

 Ζ αξρή ηεο ινγηζηηθήο κνλάδαο φπνπ επηβάιιεηαη ε αλεμαξηεζία ηεο 
ινγηζηηθήο νληφηεηαο, κε δηθφο ηεο ελεξγεηηθφ θαη παζεηηθφ κε 
ζπζρεηηδφκελν κε ηνπο θνξείο ηεο. 

 Ζ αξρή ηεο ρξεκαηηθήο κέηξεζεο, φπνπ γηα λα ζεσξεζεί έλα γεγνλφο 
ινγηζηηθφ πξέπεη απηφ λα κπνξεί λα απνδνζεί ζε ρξεκαηηθή αμία. 

 Ζ αξρή ηεο ζηαζεξφηεηαο ηεο λνκηζκαηηθήο κνλάδαο ζεσξεί, γηα 
ιφγνπο δηαρξνληθήο ζπγθξίζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ ησλ 
επηρεηξήζεσλ, φηη ππάξρεη ζηαζεξή αμία ηνπ ρξήκαηνο. 

 Ζ αξρή ηεο πεξηνδηθφηεηαο ζέηεη ρξνληθέο πεξηφδνπο ζηελ νηθνλνκηθή 
ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο κε ζθνπφ ηνλ απνηειεζκαηηθφ 
πξνζδηνξηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο. 

 Ζ αξρή ηεο ζπλέρεηαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο θαη ζην 
κέιινλ ψζηε λα ππάξρεη θαη ε δένπζα εκπηζηνζχλε ηεο αγνξάο. 

 Ζ αξρή ηεο απνθάιπςεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ 
επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ηελ νπνία επηβάιιεηαη λα ππάξρεη 
δεκνζίεπζε νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ πξνο ηξίηνπο. 

 Ζ αξρή ηεο πξαγκαηνπνηήζεσο ηεο ζπλαιιαγήο, φπνπ ε νινθιήξσζε 
ησλ ζπλαιιαγψλ βαζίδεηαη ζε νηθνλνκηθά δεδνκέλα. 

 Ζ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, φπνπ κε ηελ νπνία ε απνηίκεζε ησλ 
κέζσλ δξάζεο κίαο νηθνλνκηθή κνλάδαο γίλεηαη ζηελ αμία κε ηελ 
νπνία απνθηήζεθαλ. 

 Ζ αξρή ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο, φπνπ ζχκθσλα κε απηήλ φια ηα 
ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα νθείινπλ λα είλαη αληηθεηκεληθά 
θαη επαιεζεχζηκα. 

 Ζ αξρή ηεο αλαγλψξηζεο ησλ εζφδσλ, φπνπ ε αλαγλψξηζε απηψλ 
γίλεηαη εθφζνλ ε δηαδηθαζία πψιεζεο ή ζπλαιιαγή έρεη 
ηνπιάρηζηνλ ζρεδφλ πεξαησζεί ή πξαγκαηνπνηεζεί. 

 Ζ αξρή ηεο αλαγλψξηζεο ησλ εμφδσλ κε ηα έζνδα, φπνπ απαηηείηαη 
γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ εμφδσλ ζρεηηθφηεηα κε ηελ δεκηνπξγία 
εζφδσλ. 
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2.4 Υαξαθηεξηζηηθά ησλ μελνδνρείσλ    
 

Ζ ηδηαηηεξφηεηα ιεηηνπξγίαο ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ έρεη σο 
απνηέιεζκα ηελ παξνπζίαζε θάπνησλ μερσξηζηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ απφ ηηο ινηπέο 
επηρεηξήζεηο Βαζηθφ ηέηνην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ 
πειαηψλ θαη ηεο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο. Οη πειάηεο, πνπ θαηά θαλφλα 
βξίζθνληαη εθηφο ηεο πεξηνρήο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπο, ληψζνπλ ηελ αλάγθε λα 
μεθχγνπλ απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο, κε ζπλέπεηα λα παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξεο 
απαηηήζεηο. Απφ ηε άιιε κεξηά, πξέπεη απηέο νη απαηηήζεηο λα θαιχπηνληαη απφ ηελ 
επηρείξεζε θαζψο ε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ απνηειεί ησλ θχξην ζηφρν ηεο.  

 Δπίζεο, έλα απαξαίηεην ραξαθηεξηζηηθφ γηα κία πεηπρεκέλε μελνδνρεηαθή 
κνλάδα είλαη ην πνηνηηθφ θαη εμεηδηθεπκέλν ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ. Σν πξνζσπηθφ 
απνηειεί ηνλ «θαζξέθηε» ηεο επηρείξεζεο ζπκβάιινληαο ζεηηθά ή αξλεηηθά ζηελ 
αμηνιφγεζε ηεο επηρείξεζεο απφ ηνπο πειάηεο. Δπηπιένλ, θξίλεηαη αλαγθαίν λα είλαη 
θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν αλαιφγσο ηνπ ηκήκαηνο φπνπ εξγάδεηαη ψζηε λα κπνξεί λα 
αληαπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ. 

  Σν ακεηαθίλεην ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ απνηειεί έλα αθφκε 
ραξαθηεξηζηηθφ κε ηελ χπαξμε άκεζεο εμάξηεζεο ησλ πσιήζεσλ κε ην 
ζπγθνηλσληαθφ δίθηπν θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. πλεπψο, νη ππεξεζίεο παξάγνληαη 
θαη θαηαλαιψλνληαη επηηφπνπ ρσξίο απαξαίηεηα λα εμνθινχληαη θαη άκεζα. Οη 
πεξηζζφηεξεο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο πειάηεο ηνπο 
είηε λα εμνθινχλ κηα πξνζθεξφκελε ππεξεζία άκεζα είηε λα ηελ κεηαθέξνπλ ζηελ 
ζπλνιηθή ηνπο ρξέσζε.  Ζ δεχηεξε επηινγή πξνυπνζέηεη ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία θαη 
επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηεο κνλάδαο.  

 Έλα επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε αλειαζηηθφηεηα ηνπ θφζηνπο. Ζ 
δεκηνπξγία κίαο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο απαηηεί ηελ θαηαβνιή κεγάισλ θεθαιαίσλ 
γηα πάγηα ζηνηρεία φπσο θηήξηα, έπηπια θαη εμνπιηζκφο, ζπλεπψο είλαη επηρείξεζε 
εληάζεσο θεθαιαίνπ. Ο κεγάινο θαη αθξηβφο πάγηνο εμνπιηζκφο απαηηεί πςειά 
έμνδα ζπληήξεζεο θαη κεγάιεο απνζβέζεηο κε επαθφινπζν ηα κεγάια θαη αλειαζηηθά 
θφζηε. Έηζη, αλεμαξηήησο ηεο πιεξφηεηαο ησλ δσκαηίσλ ε επηρείξεζε είλαη 
ππνρξεσκέλε ζηελ θαηαβνιή απηψλ ησλ ζηαζεξψλ εμφδσλ.  

 Ζ αλειαζηηθφηεηα ηεο πξνζθνξάο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ειαζηηθή δήηεζε 
είλαη ην πέκπην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ μελνδνρεηαθνχ θιάδνπ. Αλαιπηηθφηεξα, ηα 
δσκάηηα ελφο κεκνλσκέλνπ μελνδνρείνπ αιιά θαη επαθφινπζα ζπλνιηθά ηνπ θιάδνπ 
είλαη ζηαζεξά θαη ζπλεπψο δελ κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο ηπρφλ απμήζεηο ηεο 
δήηεζεο γηα λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηα θέξδε ηνπο. Αληηζέησο, ε ειαζηηθφηεηα ηεο 
δήηεζεο εμαξηάηαη απφ εμσγελείο παξάγνληεο, φπσο ην νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ 
πεξηβάιινλ, ηηο ηηκέο ησλ παξεκθεξψλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηηο θηλήζεηο ηνπ 
αληαγσληζκνχ, κε ζπλέπεηα ην νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα λα είλαη ζπλήζσο 
απξφβιεπην.   

 Έλα έθην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ κεηψλεη ηελ απνδνηηθφηεηα κηαο επέλδπζεο 
ζηνλ μελνδνρεηαθφ ηνκέα είλαη ε επνρηθφηεηα. Μάιηζηα, είλαη ηφζν έληνλν ην 
θαηλφκελν ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν πνπ ηα πεξηζζφηεξα παξαζαιάζζηα μελνδνρεία 
ζηακαηνχλ πιήξσο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο γηα έμη ή θαη πεξηζζφηεξνο κήλεο ψζηε 
λα κεηψζνπλ ηα ιεηηνπξγηθά ηνπο έμνδα. Σν ίδην αθξηβψο ζπκβαίλεη θαη κε ηα 
μελνδνρεία πνπ βξίζθνληαη ζε ρεηκεξηλνχο πξννξηζκνχο, κε εμαίξεζε ηνπ 
θαηλνκέλνπ λα απνηεινχλ ηα μελνδνρεία ησλ πφιεσλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα γίλεηαη 
πξνζπάζεηα κείσζεο ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ κε ηελ επέθηαζε ηεο ηνπξηζηηθήο 
πεξηφδνπ. 

 Σν ηειεπηαίν αιιά εμίζνπ ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε ακεζφηεηα πνπ 
ππάξρεη ζηελ δήηεζε θαη πξνζθνξά ησλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ. Οη πειάηεο, θαηά 
θαλφλα, δεηνχλ άκεζα λα ηνπο πξνζθεξζεί κία ππεξεζία ρσξίο λα έρνπλ ηελ 
δηάζεζε ηεο ρξνληθήο αλακνλήο. Δπηπιένλ, απαηηνχλ πςειή πνηφηεηα παξνρψλ, 
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φπνπ θαη δελ είλαη πάληα εθηθηφ, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ δηαδηθαζία ηνπ 
αλζξψπηλνπ παξάγνληα.     

 

2.5 Γηαθξίζεηο ησλ μελνδνρείσλ    
 

Οη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο σο πνηθηιφκνξθεο λνκηθέο νληφηεηεο 
παξνπζηάδνπλ πνιιέο δηαθξίζεηο ζε δηάθνξνπο ηνκείο φπνπ θαη παξαζέηνπκε:                                                   

Με ηελ θαηεγνξία πνπ αλήθνπλ:  

 Τπεξπνιπηειείαο  

 Πνιπηειείαο 

 Α θαηεγνξίαο  

 Β θαηεγνξίαο  

 Γ θαηεγνξίαο  

 Γ θαηεγνξίαο 

 Δ θαηεγνξίαο  
Με ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ:  

 Απιά (δηακνλή)  

 χλζεηα (δηακνλή θαη δηαηξνθή) 

 Πνιπζχλζεηα (δηακνλή θαη δηαηξνθή θαη ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο)  
Με ην ηφπν εγθαηάζηαζεο:  

 Αζηηθά 

 Οξεηλά 

 Παξαζαιάζζηα 

 Ηακαηηθψλ Πεγψλ  

 πγθνηλσληαθψλ θέληξσλ 
 Με ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο:  

 πλερνχο 

 Δπνρηαθά 
 Με ηελ δηνηθεηηθή κνξθή:  

 Απηνηειή  

 Αιπζίδεο 
 Με ηελ νηθνλνκηθή κνξθή:  

 Αηνκηθή επηρείξεζε 

 Δηαηξηθή επηρείξεζε  
Με ηελ λνκηθή κνξθή:  

 Ο.Δ 

 Δ.Δ   

 Δ.Π.Δ 

 Η.Κ.Δ 

 Α.Δ 
 Με ηνλ αξηζκφ ησλ δσκαηίσλ:  

 Μηθξά (έσο 100) 

 Μεζαία (απφ 100 έσο 300) 

 Μεγάια (άλσ ησλ 300)  
Με ηελ θχζε ησλ πειαηψλ:  

 Μφληκνη 

 Πεξαζηηθνί 
 Με ηελ θηηξηαθή ππνδνκή:  

 Πνιπψξνθα 

 Μπαγθαιφνπο  

 Μηθηά 
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 Με ηελ δηεζλή ηαμηλφκεζε:  

 *  

 ** 

 *** 

 ****  

 ***** 
 Με ην ζρέδην ιεηηνπξγίαο:  

 RR (Room Rate) 

 BB (Bed & Breakfast) 

 HB (Half Board) 

 FB (Full Board) 

 AI (All Inclusive) 
 Με ηνλ ηχπν θαηαιχκαηνο:  

 Ξελνδνρεία θιαζηθνχ ηχπνπ 

 Δλνηθηαδφκελα δσκάηηα  

 Δλνηθηαδφκελα δηακεξίζκαηα  

 Σνπξηζηηθέο Καηνηθίεο 

 Ξελψλεο λεφηεηαο 

 Υψξνη νξγαλσκέλεο θαηαζθήλσζεο   
 

2.6 Οξγάλσζε θαη δνκή μελνδνρεηαθώλ επηρεηξήζεσλ    
 

Ζ νξζή νξγάλσζε κηαο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο απνηειεί απαξαίηεηε 
πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηεο ζηφρσλ. Ζ εθαξκνγή ηεο, 
πνηθίιεη αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο. θνπφο ηεο νξγάλσζεο 
είλαη, ε αξκνληθή ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο, ν θαζνξηζκφο θαη νκαδνπνίεζε ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ αλά ηκήκα, ν ζπληνληζκφο ησλ ηκεκάησλ, ν κεξηζκφο αξκνδηνηήησλ 
θαη ν επνπηηθφο έιεγρνο.   

Οη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο είλαη δνκεκέλεο ζε ιεηηνπξγηθέο ππεξεζίεο φπνπ 
ζπρλά απηά δηακνξθψλνληαη ζχκθσλα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε κίαο. πλεπψο, 
κεξηθέο απφ απηέο πνπ ζα αλαθεξζνχλ παξαθάησ ελδέρεηαη, απφ κνλάδα ζε 
κνλάδα, λα δηαθέξνπλ, λα είλαη ζπγρσλεπκέλεο ή λα νλνκάδνληαη δηαθνξεηηθά. 

 Ζ πξψηε ππεξεζία πνπ παξαηίζεηαη είλαη απηή ηεο ππνδνρήο θαη 
πιεξνθνξηψλ φπνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ ππνδνρή ησλ πειαηψλ, κε ζπλέπεηα λα 
δεκηνπξγεί θαη ηελ πξψηε εηθφλα ηεο επηρείξεζεο. Δπίζεο, αζθεί θαζήθνληα 
πξνψζεζεο θαη ελεκέξσζεο ησλ αλαγθψλ θαη απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ ζηα 
ππφινηπα ηκήκαηα.  

 πλερίδνληαο, ε ππεξεζία νξφθσλ είλαη αξκφδηα λα πξνζθέξεη θαηάιιεια 
ηελ βαζηθή ππεξεζία ησλ μελνδνρείσλ, ηελ δηακνλή. Αλαιπηηθφηεξα, ηα ζέκαηα 
θαζαξηφηεηαο, εμνπιηζκνχ θαη παξνρψλ ησλ δσκαηίσλ απνηεινχλ ηηο βαζηθέο 
αξκνδηφηεηεο ηεο. πλεπψο, επσκίδεηαη ην κεγαιχηεξν θνκκάηη επζχλεο σο πξνο ηελ 
ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ.     

  Μία αθφκε ππεξεζία είλαη απηή ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, πνπ είλαη αξκφδηα γηα 
ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ. Δπίζεο, βεβαηψλεη 
ηηο ρξεψζεηο ησλ ηειεθψλσλ θαη παξέρεη ηελ ππεξεζία αθχπληζεο. 

  Δπηπξνζζέησο, ε ππεξεζία ησλ θξαηήζεσλ έρεη σο θχξην ζηφρν ην πςειφ 
πνζνζηφ πιεξφηεηαο ηεο κνλάδαο. πγθεθξηκέλα, απαηηείηαη ε ηαθηηθή πνπ 
αθνινπζεί λα ζπλδπάδεη ηηο πξνζπκθσλεκέλεο θξαηήζεηο ησλ ηνπξηζηηθψλ 
πξαθηνξείσλ κε απηέο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηνπ ηειεθψλνπ ψζηε λα 
κεγηζηνπνηείηαη ε απφδνζε ησλ δσκαηίσλ.  

 Δπηπιένλ κία ππεξεζία, ε δηνηθεηηθή, απνηειεί ηελ θεθαιή ηεο νξγαλσηηθήο 
δνκήο ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο κε θχξηα θαζήθνληα ησλ ζπληνληζκφ θαη ηελ 
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νξγάλσζε ησλ ππνινίπσλ ππεξεζηψλ, ηελ ιήςε απνθάζεσλ, ηνλ επνπηηθφ έιεγρν 
θαη ηελ ράξαμε ζηξαηεγηθήο.  

εκαληηθφ ξφιν ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ μελνδνρείνπ δηαδξακαηίδεη θαη ε 
ππεξεζία δηαρείξηζεο θαη πξνκεζεηψλ. Αζρνιείηαη κε ηελ παξαιαβή, ηελ δηαθίλεζε, 
ηελ θαηαγξαθή θαη απνζήθεπζε ησλ αλαγθαίσλ πξνκεζεηψλ.   

πλερίδνληαο, ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή είλαη ε ινγηζηηθή ππεξεζία κε πιεζψξα 
αξκνδηνηήησλ. Αλαιπηηθφηεξα, κεξηθέο απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο είλαη, ε θαηάξηηζε 
ηνπ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ, ε παξαθνινχζεζε ησλ ινγηζηηθψλ γεγνλφησλ θαη ησλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ απνηειεζκάησλ, ε παξνρή 
νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ, ε επεμεξγαζία ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ν έιεγρνο 
αλαισζίκσλ. 

 Σέινο, θξίλεηαη ζθφπηκν ε επηγξακκαηηθή αλαθνξά κεξηθψλ ππεξεζηψλ πνπ 
αξθεηά ζπρλά πθίζηαληαη ζε μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, φπσο ε ππεξεζία ηακείνπ, 
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, λνκηθή, ζπληήξεζεο, κάξθεηηλγθ, αζθάιηζεο θαη δεκνζίσλ 
ζρέζεσλ.    

 

2.7 Κιάδνη εθκεηάιιεπζεο μελνδνρείσλ    

 
Σα μελνδνρεία αλαιφγσο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ δηαθξίλνληαη ζε 

απιά, ζχλζεηα θαη πνιπζχλζεηα. Όζεο πεξηζζφηεξεο νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ 
ηφζνη πεξηζζφηεξνη θαη νη θιάδνη εθκεηάιιεπζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ. Δπίζεο, νη θιάδνη 
δηαθξίλνληαη ζε βαζηθνχο θαη βνεζεηηθνχο.  

Οη βαζηθνί θιάδνη είλαη: 

 Ζ εθκεηάιιεπζε ππλνδσκαηίσλ. Υαξαθηεξίδεηαη σο ε βαζηθφηεξε 
θαζψο είλαη ε θχξηα πεγή εζφδσλ θάζε μελνδνρείνπ. 

 Ζ εθκεηάιιεπζε εζηηαηνξίνπ. Δηνηκάδεη θαη παξέρεη ηα γεχκαηα ησλ 
πειαηψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο. 

 Ζ εθκεηάιιεπζε θάβαο. Αγνξάδεη, απνζεθεχεη θαη πξνσζεί ηα πνηά 
ζηνπο πειάηεο.                                                   

 Ζ εθκεηάιιεπζε θπιηθείνπ-θαθεηέξηαο. Παξαζθεπάδεη θαη παξέρεη 
ξνθήκαηα ζηνπο πειάηεο. 

 Ζ εθκεηάιιεπζε κπαξ. Βξίζθεηαη, ζπλήζσο, ζε ρψξνπο ςπραγσγίαο 
ηνπ μελνδνρείνπ θαη πξνζθέξεη πνηά ζηνπο πειάηεο. 

 Ζ εθκεηάιιεπζε δαραξνπιαζηείνπ. Παξαζθεπάδεη θαη παξέρεη γιχθα 
θαη παγσηά ζηνπο πειάηεο.    

Οη βνεζεηηθνί θιάδνη είλαη: 

 Ζ εθκεηάιιεπζε πιπληεξίνπ θαη ζηεγλσηεξίνπ. Παξέρεη ηελ 
πεξηπνίεζε ηνπ ηκαηηζκνχ ησλ πειαηψλ. 

 Ζ εθκεηάιιεπζε ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ. Πξνζθέξεη ππεξεζίεο 
ζηάζκεπζεο θαη θχιαμεο ησλ απηνθηλήησλ. 

 Ζ εθκεηάιιεπζε εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ. Αζρνιείηαη κε ηελ 
ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. 

 Ζ εθκεηάιιεπζε ρψξσλ πξνζσπηθήο πεξηπνίεζεο. Γξαζηεξηνπνηείηαη 
ζηνπο ρψξνπο πηζίλαο θαη ζπα παξέρνληαο θαη ππεξεζίεο 
πξνζσπηθήο θξνληίδαο.    

 

2.8 Τπεξεζίεο θαη θνξείο ηνπ μελνδνρεηαθνύ θιάδνπ 

  

Οη επηρεηξήζεηο θαηαηάζζνληαη ζε θιάδνπο ζχκθσλα κε ηελ δξαζηεξηφηεηα 
πνπ αζθνχλ. Οη αλάγθεο θαη ε ηδηνκνξθίεο ηνπ θάζε θιάδνπ νδήγεζαλ ζηελ 
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δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία εμεηδηθεπκέλσλ θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ φπνπ ηνπο δηέπνπλ. 
πγθεθξηκέλα, νη βαζηθέο ππεξεζίεο θαη θνξείο πνπ αθνξνχλ ηνλ μελνδνρεηαθφ 
θιάδν είλαη ην Ξ.Δ.Δ. (Ξελνδνρεηαθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο), ν Δ.Ο.Σ. (Διιεληθφο 
Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ), ην Σ.Α.Ξ.Τ. (Σακείν Αζθάιηζεο Ξελνδνρνυπαιιήισλ) θαη ε 
Π.Ο.Ξ. (Παλειιήληα Οκνζπνλδία Ξελνδφρσλ). 

 Σν Ξ.Δ.Δ. είλαη Ν.Π.Γ.Γ. (Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ), αλήθεη ζην 
ππνπξγείν ηνπξηζκνχ, ηδξχζεθε θαηά ην έηνο 1935 θαη ηα κέιε ηνπ είλαη ηα 
νηθνηξνθεία θαη ηα μελνδνρεία πνπ ιεηηνπξγνχλ κε άδεηα ηνπ Δ.Ο.Σ. Οη βαζηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πεξηιακβάλνπλ, ηελ έξεπλα, ηε κειέηε θαη ηελ εθαξκνγή 
πξαθηηθψλ θαη νδεγηψλ πνπ ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ, ηελ παξνρή 
ζπκβνπιψλ, ηελ ρνξήγεζε ζπληάμεσλ, ηελ έθδνζε ελεκεξσηηθψλ δειηίσλ θαη 
νδεγψλ, ηελ ζπκκεηνρή ζε ηνπξηζηηθέο εθζέζεηο θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε 
θξαηήζεσλ. Δπίζεο, ζεκαληηθή είλαη ε δηαδηθαζία ππνρξεσηηθήο γλσζηνπνίεζεο ησλ 
ηηκψλ ησλ δσκαηίσλ φισλ ησλ μελνδνρείσλ ψζηε απηέο λα αλαξηψληαη ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ επηκειεηεξίνπ θαη λα αμηνπνηνχληαη ζε ηνπξηζηηθέο εθζέζεηο. Σα έζνδα 
ηνπ Ξ.Δ.Δ. πξνέξρνληαη απφ ηηο εηζθνξέο ησλ κειψλ ηνπ, ηηο εθδφζεηο 
πηζηνπνηεηηθψλ θαη δειηίσλ άθημεο - αλαρψξεζεο πειαηψλ θαη απφ ηελ επηβνιή 
πάγηνπ ηέινπο θαηά ηελ έθδνζε άδεηα ιεηηνπξγίαο θάζε μελνδνρείνπ. Γηνηθείηαη απφ 
είθνζη ελληά κέιε απφ ηα νπνία δχν δηεπζπληέο ησλ Τπνπξγείσλ Οηθνλνκίαο θαη 
Οηθνλνκηθψλ, έλα πξντζηάκελν ηνπ Δ.Ο.Σ. θαη είθνζη έμε εθιεγκέλνπο 
αληηπξνζψπνπο ησλ κειψλ. 

   Ο Δ.Ο.Σ. ηδξχζεθε ην 1950, είλαη Ν.Π.Γ.Γ., έρεη σο θχξην ζθνπφ ηελ 
νξγάλσζε, ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ θαη παξάιιεια ηελ πξνψζεζε ηνπ 
ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο εληφο θαη εθηφο Διιάδνο. Μεξηθέο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 
είλαη, ε ππνβνιή πξνηάζεσλ ζηελ θπβέξλεζε, ε πινπνίεζε ηεο ηνπξηζηηθήο 
πνιηηηθήο, ε εθπφλεζε θαη κειέηε ηνπξηζηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ, ε 
ρνξήγεζε αδεηψλ, ε θαηάηαμε ζε θαηεγνξίεο ησλ μελνδνρείσλ θαη ν έιεγρνο - 
επνπηεία ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Δηδηθφηεξα, κία απφ ηηο νπζηαζηηθφηεξεο 
δξαζηεξηφηεηεο είλαη ε ηήξεζε κεηξψνπ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ βάζεη ηνπ νπνίνπ 
ρνξεγείηαη εηδηθφ ζήκα πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ ιεηηνπξγία νπνηαζδήπνηε 
ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο. Ζ δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ αζθείηε απφ ελλεακειέο 
δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ πξφεδξν, ηνλ γεληθφ γξακκαηέα θαη 
εθηά κέιε.  

 Σν Σ.Α.Ξ.Τ. είλαη επίζεο Ν.Π.Γ.Γ., ηδξχζεθε ην 1936, ππάγεηαη ζην 
Τπνπξγείν Τγείαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. Απφ 01/08/2008 ν θιάδνο 
ηεο αζζέλεηαο εληάρζεθε ζην Η.Κ.Α (Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ) θαη απφ 
01/10/2008 ν θιάδνο ηηο πξφλνηαο εληάρζεθε ζην ΣΑ.Π.Η.Σ (Σακείν Πξφλνηαο 
Ηδησηηθνχ Σνκέα).16 Σν ηακείν ιεηηνπξγεί επηθνπξηθά θαζψο ε θχξηα αζθάιηζε ησλ 
μελνδνρνυπαιιήισλ αλήθεη ππνρξεσηηθά ζην Η.Κ.Α. Σα θχξηα έζνδα ηνπ 
πξνέξρνληαη απφ ηηο εηζθνξέο ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη ησλ εξγνδνηψλ θαη βαζηθφο 
ζθνπφ ηνπ είλαη ε αζθάιηζε γηα ιφγνπο αζζέλεηαο θαη ε δεκηνπξγία θεθαιαίνπ 
πξφλνηαο. 

Ζ Π.Ο.Ξ. ηδξχζεθε ην 1949 εθπξνζσπψληαο ηηο ηνπηθέο ελψζεηο ησλ 
μελνδφρσλ αλά ηελ επηθξάηεηα. Ο βαζηθφο ζθνπφο ηεο είλαη ε πξνάζπηζε θαη 
δηαθχιαμε ησλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 
κειψλ ηεο. Δηδηθφηεξα, κεξηθέο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο νκνζπνλδίαο είλαη, ε 
ζπλδηθαιηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ θιάδνπ, ν πξνζδηνξηζκφο θαη ε επίιπζε 
πξνβιεκάησλ, ε ζπλεξγαζία ησλ κειψλ ηεο θαη ζχλαμε ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ 
εξγαζίαο ησλ μελνδνρνυπαιιήισλ. Ζ ιεηηνπξγία ηεο νκνζπνλδίαο είλαη δνκεκέλε ζε 
δέθα ηνκείο. Αλαιπηηθφηεξα, ζηνπο ηνκείο ηνπξηζκνχ, πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο, 
μελνδνρεηαθψλ ελψζεσλ, επηκφξθσζεο θαη ηερλνινγίαο, εζφδσλ, ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο, δεκνζίσλ θαη δηεζλψλ ζρέζεσλ, κεηαθνξψλ, νηθνλνκηθψλ θαη 
ρσξνηαμίαο θαη πεξηβάιινληνο.    
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2.9 Βηβιία θαη ζηνηρεία μελνδνρεηαθώλ επηρεηξήζεσλ    
 

Οη θπξηφηεξεο λνκηθέο δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ ηηο ινγηζηηθέο ππνρξεψζεηο 
κηαο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο πξνέξρνληαη απφ ηελ εκπνξηθή λνκνζεζία θαη ηνλ 
Κ.Β.. (Κψδηθα Βηβιίσλ & ηνηρείσλ) κε ην Π.Γ. 186/1992 πνπ αληηθαηαζηάζεθε απφ 
ηνλ Κ.Φ.Α.. (Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ) κε ηνλ λφκν 4093/12. 
Βαζηθή δηάθξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ, ζχκθσλα κε ην Κ.Φ.Α.17, γίλεηαη βάζεη ηεο 
ηήξεζεο ησλ βηβιίσλ ζε απινγξαθηθή ή δηπινγξαθηθή κέζνδν. ε δηπινγξαθηθή 
ηήξεζε βηβιίσλ εληάζζνληαη, ππνρξεσηηθά, φιεο νη επηρεηξήζεηο κε ηελ λνκηθή κνξθή 
ηεο Α.Δ. (Αλψλπκε Δηαηξεία), ηεο Δ.Π.Δ. (Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο) θαη ηεο 
Η.Κ.Δ. (Ηδησηηθή Κεθαιαηαθή Δηαηξεία). Δπίζεο, αλεμαξηήησο λνκηθήο κνξθήο, φιεο νη 
επηρεηξήζεηο κε αθαζάξηζηα έζνδα άλσ ηνπ 1.500.000 επξψ. Όιεο νη ππφινηπεο 
επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα ηεξνχλ ηελ απινγξαθηθή κέζνδν. 

 Ζ απινγξαθηθή κέζνδνο ππνρξεψλεη ησλ επηηεδεπκαηία ζηελ ηήξεζε ησλ 
εμήο βηβιίσλ:  

 Βηβιίν εζφδσλ-εμφδσλ  
 

 Βηβιίν απνγξαθψλ ή θαηαζηάζεηο απνγξαθήο αλ ηα εηήζηα 
αθαζάξηζηα έζνδα είλαη άλσ ησλ 150.000 επξψ. 

 ηελ δηπινγξαθηθή κέζνδν:  

 Ζκεξνιφγην 

 Γεληθφ θαζνιηθφ 

 Αλαιπηηθφ θαζνιηθφ  

 Μεηξψν πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

 Βηβιίν απνγξαθψλ 
  Δηδηθφηεξα, νη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ηεξνχλ βηβιία θαη ζηνηρεία, πιένλ 

ησλ πξναλαθεξζέλησλ, πνπ δελ είλαη απαξαηηήησο ππνρξεσηηθά απφ ηηο λνκηθέο 
δηαηάμεηο αιιά απνζθνπνχλ ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ δνκψλ ηεο. Παξαθάησ 
αλαθέξνληαη ηα ζπρλφηεξα απφ απηά. 

  
Ζ επηρείξεζε γεληθά ηεξεί:  

 Βηβιίν εκεξήζηαο θίλεζεο πειαηψλ ή Main-Couarante  

 Απφδεημε ή ηηκνιφγην παξνρή ππεξεζηψλ 

 Πηζησηηθφ ηηκνιφγην 

 Αθπξσηηθφ ηηκνιφγην 
 ηελ ππνδνρή ηεξεί:  

 Γειηίν θξάηεζεο ππλνδσκαηίσλ  

 Βηβιίν θξαηήζεσλ 

 Γειηίν άθημεο 

 Γειηίν αλαρψξεζεο 

 Γειηίν αιιαγήο δσκαηίνπ ή ζπκθσλίαο 

 Απφδεημε παξαρψξεζεο ζπξίδαο 

 Απφδεημε παξαιαβήο ηηκαιθψλ 

 Γειηίν αγνξάο ζπλαιιάγκαηνο 

 Βηβιίν πφξηαο 

 Καξηέιεο πειαηψλ  

 Βηβιίν αζηπλνκίαο 

 Βηβιίν εληππψζεσλ πειαηψλ 
 ηελ δηαρείξηζε ηεξεί:  

 Γειηίν παξαιαβήο 

 Γειηίν εηζαγσγήο & εμαγσγήο αλαιψζηκσλ αγαζψλ 

 Βνεζεηηθφ θαζνιηθφ αλαιψζηκσλ θαη κε αγαζψλ-εηδψλ 
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 Γειηίν ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ εκεξήζηαο θίλεζεο 
 Σν ηακείν ηεξεί:  

 Απφδεημε είζπξαμεο  

 Απφδεημε ιηαληθήο πψιεζεο  
Σν εζηηαηφξην, κπαξ θαη θπιηθείν ηεξεί:  

 Γειηίν ιήςεο παξαγγειίαο  

 Γειηίν ινγαξηαζκνχ  

 Φχιιν αλάιπζεο θαη δηαρσξηζκνχ εζφδσλ 

 Γειηίν πψιεζεο  
 
Ζ ιεηηνπξγία επηπιένλ ππεξεζηψλ απφ κεγάιεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο 

ζπλδπάδεηαη κε ηήξεζε παξεκθεξψλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ.  
   

2.10 Λνγηζηηθό ζρέδην Ξελνδνρεηαθώλ επηρεηξήζεσλ    
 

Ζ μελνδνρεηαθή ινγηζηηθή αλήθεη ζην θιάδν ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο θαη εθφζνλ 
θαηά ην πιείζηνλ νη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ δηπινγξαθηθή κέζνδν 
ηήξεζεο βηβιίσλ ππνρξενχληαη θαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ Δ.Γ.Λ. (Διιεληθνχ Γεληθνχ 
Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ) κε ην λφκν 1041/80. Σν Δ.Γ.Λ. δίλεη ελ κέξεη ηελ δπλαζηνπο 
δηάθνξνπο θιάδνπο δξαζηεξηνηήησλ, φπσο είλαη ν μελνδνρεηαθφο, θαη κεκνλσκέλα 
ζηηο επηρεηξήζεηο λα πξνζαξκφζνπλ ην ζρέδην ηνλ ινγαξηαζκψλ ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο 
θαη απαηηήζεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο.   

Σν Δ.Γ.Λ. δηέπεηαη απφ ηξεηο βαζηθέο αξρέο, ηελ αξρή ηεο απηνλνκίαο, ηελ 
αξρή   ηεο θαη' είδνπο ζπγθέληξσζεο θαη ηελ αξρή παξαθνινχζεζεο ζε νηθείνπο 
ινγαξηαζκνχο γεληθήο ινγηζηηθήο ησλ απνζεκάησλ, ησλ εμφδσλ θαη ησλ εζφδσλ. 
Δπίζεο, ρσξίδεηαη ζε δέθα νκάδεο ινγαξηαζκψλ κε αχμνπζα αξίζκεζε απφ ην 1 έσο 
ην 9 θαη ηειεπηαία νκάδα ηελ 0. Οη νκάδεο ινγαξηαζκψλ 1 έσο 5 πεξηιακβάλνπλ ηνπο 
ινγαξηαζκνχο ηνπ ηζνινγηζκνχ, δειαδή απηνχο πνπ εκθαλίδνληαη ζην ηζνινγηζκφ 
ηέινπο ρξήζεο. Απφ απηέο νη ηξεηο πξψηεο είλαη ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη νη άιιεο δχν ηνπ 
παζεηηθνχ. Οη νκάδεο 6 θαη 7 εκπεξηέρνπλ ηνπ ινγαξηαζκνχο εθκεηάιιεπζεο φπνπ 
θαη κεδελίδνληαη ζην ηέινο θάζε ρξήζεο κε κεηαθνξά ησλ ππνινίπσλ ηνπο ζε 
εηδηθνχο ινγαξηαζκνχο. Ζ νκάδα 8 απνηειείηαη απφ ινγαξηαζκνχο απνηειεζκάησλ, ε 
νκάδα 9 απφ ινγαξηαζκνχο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη ε νκάδα 0 
ηνπο ινγαξηαζκνχο ηάμεσο.  

 Οη ινγαξηαζκνί θάζε νκάδαο αξηζκνχληαη κε ην δεθαδηθφ θαη εθαηνληαδηθφ 
ζχζηεκα. Οη πξσηνβάζκηνη παίξλνπλ ηελ αξίζκεζε ηεο νκάδαο πνπ αλήθνπλ θαη 
κπνξεί λα είλαη κέρξη δέθα. Ο θάζε πξσηνβάζκηνο ινγαξηαζκφο κπνξεί λα έρεη έσο 
εθαηφ δεπηεξνβάζκηνπο δηαρσξηδφκελνο κε ηελ ηειεία θαη επαθφινπζνο λα ζπλερίδεη 
ζε ηξηηνβάζκηνπο θ.η.ι. Ζ θάζε νηθνλνκηθή κνλάδα κπνξεί, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο 
ηεο, λα δεκηνπξγεί λένπο δεπηεξνβάζκηνο ινγαξηαζκνχο ζηνπο θσδηθνχο πνπ 
ηειεηψλνπλ απφ ην 90 έσο ην 99 εθφζνλ απηνί είλαη θελνί. ηηο αλαιπηηθφηεξεο 
βαζκίδεο δίλεηαη απηή ε δπλαηφηεηα ζε φινπο ηνπ θελνχο θσδηθνχο. ε απηφ ην 
ζεκείν παξαηίζεληαη νη νκάδεο ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ, ρσξίο πεξαηηέξσ αλάιπζε θαζψο 
θάηη ηέηνην ζα δηέθεπγε απφ ηελ ζεκαηνινγία ηεο εξγαζίαο. 

 Αλαιπηηθφηεξα:  

 Οκάδα 1ε : Πάγην Δλεξγεηηθφ.  

 Οκάδα 2ε : Απνζέκαηα. 

 Οκάδα 3ε : Απαηηήζεηο θαη Γηαζέζηκα. 

 Οκάδα 4ε : Καζαξή ζέζε – Πξνβιέςεηο – Μαθξνπξφζεζκεο 
Τπνρξεψζεηο  

  Οκάδα 5ε : Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο.  

 Οκάδα 6ε : Οξγαληθά Έμνδα θαη’ Δίδνο.  
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 Οκάδα 7ε : Οξγαληθά Έζνδα θαη’ Δίδνο.                                                   

 Οκάδα 8ε : Λνγαξηαζκνί Απνηειεζκάησλ. 

 Οκάδα 9ε : Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή Δθκεηαιιεχζεσο.  

 Οκάδα 10ε : Λνγαξηαζκνί Σάμεσο.   
  

2.11 Κνζηνιόγεζε ζηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο    
 

Σν θφζηνο ζηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο αληηπξνζσπεχεη ηελ δαπάλε πνπ 
έρεη πξαγκαηνπνηεζεί γηα αγαζά πνπ δελ πθίζηαληαη πιένλ ή ππεξεζίεο πνπ έρνπλ 
πξνζθεξζεί. Σα νξγαλσκέλα μελνδνρεία κεξίδνπλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο αλά ηκήκα ή 
ιεηηνπξγία, δεκηνπξγψληαο ηα θέληξα θφζηνπο. Ζ επηβάξπλζε ηνπ θάζε θέληξνπ 
θφζηνπο νθείιεη λα είλαη ζρεηηθή κε ηελ αληίζηνηρε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο ή ηεο 
ππεξεζίαο. Ο ινγαξηαζκφο ηνπ Δ.Γ.Λ. πνπ παξαθνινπζεί ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο 
είλαη ν 92 «Κέληξα θφζηνπο». ε απηφλ ηνλ ινγαξηαζκφ ζπγθεληξψλνληαη φια ηα 
νξγαληθά έμνδα θαη έπεηηα κεξίδνληαη ζηνπο δεπηεξνβάζκηνπο θαη ηξηηνβάζκηνο κε 
θξηηήξην ηνλ πξννξηζκφ ηνπο.  

Βαζηθή ππνδηαίξεζε ηνπ θφζηνπο είλαη ζε ζηαζεξφ θαη κεηαβιεηφ. Σν ζηαζεξφ 
θφζηνο είλαη εθείλν πνπ δελ επεξεάδεηαη απφ ηνλ κέγεζνο ησλ πσιήζεσλ. Αληίζεηα, 
ην κεηαβιεηφ θφζηνο θηλείηαη, αλνδηθά ή θαζνδηθά, πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε κε ηηο 
πσιήζεηο. Μηα δεχηεξε βαζηθή δηάθξηζε είλαη ζε άκεζν θαη έκκεζν θφζηνο. Σν άκεζν 
είλαη εθείλν πνπ βαξαίλεη απεπζείαο ηνπο θνξείο ηνπ θφζηνπο. Δλψ, ην έκκεζν 
θφζηνο βαξαίλεη πνιινχο θνξείο ηαπηφρξνλα κε ζπλέπεηα λα πθίζηαηαη δπζθνιία 
ζηνλ επηκέξνπο δηαρσξηζκφ. Ζ ιήςε απνθάζεσλ, ε ράξαμε ζηξαηεγηθήο θαη ν 
πξνζδηνξηζκφο ηνπ απνηειέζκαηνο κίαο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο πξνυπνζέηεη ηνλ 
αθξηβή ππνινγηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο επηρείξεζεο θαη παξάιιεια ηελ 
ηκεκαηνπνίεζε ηνπ αλά θέληξν θφζηνπο. Γελ αξθεί ζε κία ζχγρξνλε επηρείξεζε λα 
μέξεη απιά ην νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα άιια νθείιεη ζπγρξφλσο λα γλσξίδεη απφ πνπ 
πξνέξρεηαη, ζε ηη πνζνζηφ, πνην είλαη ην ηίκεκα πνπ θαηαβάιεη, πνην είλαη ην αλά 
κνλάδα θφζηνο, πνηα ηκήκαηα ιεηηνπξγνχλ θάησ ηνπ λεθξνχ ζεκείνπ θαη πνηα είλαη ε 
απφθιηζε απφ ην πξφηππν θφζηνο. 

  Οη κεγάιεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο κε πνιιά ηκήκαηα εθκεηάιιεπζεο 
αληηκεησπίδνπλ αξθεηέο δπζθνιίεο ζηελ πξνζπάζεηα εχξεζεο απαληήζεσλ ησλ 
άλσζελ εξσηεκάησλ. Μεξηθέο απφ απηέο ηηο δπζθνιίεο είλαη ε ίδηα ε θχζε ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηνπο κε ηηο κεγάιεο ζηαζεξέο δαπάλεο, ε αδπλακία αθξηβνχο 
επηκεξηζκνχ ησλ έκκεζσλ δαπαλψλ, ε ιεηηνπξγία πνιιψλ θιάδσλ εθκεηάιιεπζεο, ε 
θνζηνιφγεζε δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ δσκαηίσλ θαη ε αλειαζηηθφηεηα ηεο παξαγσγήο. 

    

2.12 Δγγξαθέο ηέινπο ρξήζεο ζηηο μελνδνρεηαθέο 
επηρεηξήζεηο 

    

χκθσλα κε ηνλ Κ.Φ.Α.. λ. 4093/2012, ηνλ λ. 2190/20 πεξί αλσλχκσλ 
εηαηξεηψλ θαη ηνλ λ. 3190/55 πεξί εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, πνπ απνηεινχλ 
ηηο θπξηφηεξεο λνκηθέο κνξθέο μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ, πθίζηαηαη ππνρξέσζε 
πξνζδηνξηζκνχ ηνπ απνηειέζκαηνο θάζε δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο.24 Γηα ηελ επίηεπμε 
απηνχ ηνπ ζθνπνχ απαηηνχληαη κία ζεηξά ελεξγεηψλ. 

 Ζ πξψηε ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη είλαη ε εμνινθιήξνπ απνγξαθή ηεο 
επηρείξεζεο γηα λα δηαπηζησζεί ε πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο επηρείξεζεο. Ζ 
ζπγθεθξηκέλε απνγξαθή είλαη ηαθηηθή βάζεη ηεο πεξηνδηθφηεηαο ηεο θαη νλνκάδεηαη 
απνγξαθή ηέινπο ρξήζεο θαη θαηαρσξείηαη ζην βηβιίν απνγξαθψλ θαη ηζνινγηζκνχ. 
Δπίζεο, είλαη γεληθή θαζψο πεξηιακβάλεη ιεπηνκεξή, πνζνηηθή θαη πνηνηηθή, 
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θαηακέηξεζε θαη απνηίκεζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ. 
Σα πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα έρεη είλαη, ν αθξηβήο αξηζκφο, ην βάξνο, 
ν φγθνο, ην κήθνο θηι. Σα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ρξεηάδεηαη λα πξνζθέξνπλ 
ζηνηρεία φπσο ηηο δηαζηάζεηο, ηνλ ηχπν, ηελ πνηφηεηα, ην είδνο θηι. Δπηπιένλ, φια ηα 
παξαπάλσ είλαη αλαγθαίν λα απνηηκνχληαη ζχκθσλα κε ηηο νξηδφκελεο δηαηάμεηο. 
Δηδηθφηεξα, ηα ρξεφγξαθα, ηα αλαιψζηκα θαη ηα εκπνξεχκαηα απνηηκνχληαη ζηελ 
ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ ηξέρνπζαο θαη θηήζεσο. Σα πάγηα απνηηκνχληαη ζηελ ηηκή 
πνπ απνθηήζεθαλ πξνζαπμεκέλα κε ηπρφλ δαπάλεο βειηίσζεο πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη αθαηξνχκελα απνζβέζεσλ. Οη απαηηήζεηο πξέπεη λα 
απνηηκνχληαη εκπεξηέρνληαο ηηο απνζβέζεηο απφ επηζθάιεηεο θαη ηα εθδηδφκελα 
νκφινγα ζηελ ηηκή πνπ νθείινπλ λα εμνθιεζνχλ. 

 Έπεηηα, ηεο απνγξαθήο αθνινπζνχλ εκεξνινγηαθέο εγγξαθέο πξνζαξκνγήο 
ή ηαθηνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ βάζεη ησλ δεδνκέλσλ ηεο απνγξαθήο ψζηε λα 
ππάξρεη αθνινπζία πξαγκαηηθψλ θαη ινγηζηηθψλ δεδνκέλσλ. Σέηνηεο εγγξαθέο 
αθνξνχλ ηηο αλαιψζεηο πιηθψλ, ηηο απνζβέζεηο, ηα δεδνπιεπκέλα έζνδα θαη έμνδα, 
ηα πξνεηζπξαγκέλα έζνδα θαη πξνπιεξσκέλα έμνδα. ηελ ζπλέρεηα, πξνθχπηεη, 
βάζεη ησλ αιιαγψλ, ην πξνζαξκνζκέλν ηζνδχγην θαη αθνινπζνχλ νη εγγξαθέο 
πξνζδηνξηζκνχ ηνπ απνηειέζκαηνο.  

 Καηαξράο, πξνζδηνξίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθκεηάιιεπζεο 
κεηαθέξνληαο ζην ινγαξηαζκφ, ηνπ Δ.Γ.Λ., 80.00 «Λνγαξηαζκφο γεληθήο 
εθκεηάιιεπζεο» ηα έζνδα, ηα έμνδα, ηεο αγνξέο ρξήζεο, ηα απνζέκαηα αξρήο θαη 
ηέινπο. Σν ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ 80.00, ρξεσζηηθφ δεκίεο θαη πηζησηηθφ θέξδε, 
καο παξνπζηάδεη ην απνηέιεζκα ηεο εθκεηάιιεπζεο. ηελ ζπλέρεηα, ην ππφινηπν ηνπ 
ινγαξηαζκνχ 80.00 καδί κε ηα έθηαθηα θαη αλφξγαλα έζνδα θαη έμνδα, ηα έθηαθηα 
θέξδε ή δεκίεο θαη ηα έζνδα ή έμνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ κεηαθέξνληαη ζηνλ 
ινγαξηαζκφ 86.00 «Απνηειέζκαηα ρξήζεο». Σν ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ, καο 
παξνπζηάδεη ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο θαη κεηαθέξεηαη, εθφζνλ είλαη 
ρξεσζηηθφ, ζηνλ 88.01 «Εεκίεο ρξήζεο» ή πηζησηηθφ ζηνλ 80.00 «Κέξδε ρξήζεο».  

Σειεπηαία λνκηθή ππνρξέσζε απνηειεί ε ζχληαμε θαη δεκνζίεπζε ηνπ 
ηζνινγηζκνχ ηέινπο ρξήζεο, ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ ρξήζεο, ηνπ πίλαθα 
δηάζεζεο απνηειεζκάησλ θαη ηνπ πξνζαξηήκαηνο. Ο ηζνινγηζκφο ηέινπο ρξήζεο 
θαηαρσξείηαη θαη απηφο ζην βηβιίν απνγξάθσλ θαη ηζνινγηζκνχ, απνηππψλνληαο 
ζπλνπηηθά ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ηελ δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, 
ζε εληαίν λφκηζκα θαη ζχκθσλα κε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο. Ο ηζνινγηζκφο, ζηελ 
ζπλεζέζηεξε κνξθή ηνπ, παξνπζηάδεηαη ζε νξηδφληηα παξάζεζε κε ηα ζηνηρεία ηνπ 
ελεξγεηηθνχ λα ηνπνζεηνχληαη αξηζηεξά θαη ηνπ παζεηηθνχ δεμηά. Αλαιπηηθφηεξα, ην 
ελεξγεηηθφ ρσξίδεηαη ζηηο ππνθαηεγνξίεο ηνπ πάγηνπ, ηνπ θπθινθνξνχλ θαη ηνπ 
δηαζεζίκνπ. Σν παζεηηθφ απνηειείηαη απφ ηελ θαζαξή ζέζε, ηηο καθξνπξφζεζκεο θαη 
ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. Σέινο, απεηθνλίδνληαη νη κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί 
θαη νη ηάμεσο, ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, ζηηο αληίζηνηρεο ζηήιεο. 

  Ζ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο έρεη ζπγθεθξηκέλε κνξθή ε νπνία 
είλαη θάζεηε θαη ηαμηλνκεί ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα βάζεη ηεο νξγαλνηηθφηεηαο ή 
κε ησλ παξαγφλησλ πνπ πξνήιζαλ. πλνπηηθά, παξνπζηάδνληαη κε ζεηξά, ην κεξηθφ 
απνηέιεζκα, ην κεξηθφ απνηέιεζκα εθκεηάιιεπζεο, ην νιηθφ απνηέιεζκα 
εθκεηάιιεπζεο θαη ην απνηέιεζκα ρξήζεο. Ο πίλαθαο δηάζεζεο απνηειεζκάησλ 
παξνπζηάδεη ην νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα πξν θαη κεηά θφξσλ, ησλ ζρεκαηηζκφ ησλ 
δηάθνξσλ απνζεκαηηθψλ θεθαιαίσλ, ζχκθσλα κε ηηο λνκηθέο δηαηάμεηο ή ην 
θαηαζηαηηθφ ηεο επηρείξεζεο, ηα κεξίζκαηα θαη ηνλ πξννξηζκφ ησλ ππνινίπσλ 
δηαζεζίκσλ. Σέινο, ζην πξνζάξηεκα αλαθέξνληαη πνηνηηθέο πιεξνθνξίεο φπσο νη 
κέζνδνη ππνινγηζκνχ ησλ απνζβέζεσλ, ησλ πξνβιέςεσλ, ηεο απνηίκεζεο ησλ 
κέζσλ δξάζεο θαη ηνπ ηξφπνπ αλαπξνζαξκνγήο ησλ παγίσλ. Δπίζεο, 
παξνπζηάδνληαη ε ζπλδεζκνινγία ησλ ινγαξηαζκψλ, νη ηπρφλ παξεθθιίζεηο ησλ 
ινγηζηηθψλ κεζφδσλ θαη νη κεηαβνιέο ησλ ζηνηρεηψλ ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ. 
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2.13 ρέζεηο μελνδόρσλ θαη πειαηώλ βάζεη ηνπ λόκνπ 1652/86 
 

Ζ απφθαζε 503007/76 ηνπ γεληθνχ γξακκαηέα ηνπ Δ.Ο.Σ πνπ ξπζκίδεη ηα 
δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ζρέζεο πειαηψλ θαη μελνδφρσλ θπξψζεθε κε 
ηνλ λφκν 1652 ζηηο 30/10/1986. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθφηεξα ζεκεία 
ηνπ. Αξρίδνληαο ζα γίλεη αλαθνξά ζηελ ππνρξέσζε ηνπ μελνδφρνπ λα ελνηθηάδεη ηα 
θελά δσκάηηα ζε θάζε πειάηε πξνθέξνληαο ηνπ φιεο ηηο παξνρέο πνπ δηαθεκίδεη, κε 
εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν πειάηεο είλαη αζζελήο, κεζπζκέλνο ή βξψκηθνο. Ο 
μελνδφρνο ππνρξενχηαη λα απαληά εληφο 3 εκεξψλ γηα ηελ απνδνρή ελνηθίαζεο 
δσκαηίνπ, κε δηθαίσκα απαίηεζεο, σο πξνθαηαβνιή, ην 25% επί ηεο ζπλνιηθήο 
ηηκήο. Αλ ν πειάηεο δελ εκθαλίζηεθε γηα ηελ θξάηεζε ηνπ ή αλαρψξεζε λσξίηεξα 
απφ φηη δήισζε ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή ηνπ 50% ηεο ζπκθσλεκέλεο ηηκήο γηα 
ηηο εκέξεο πνπ δελ αμηνπνίεζε. Δμαηξείηαη απφ απηήλ ηελ ππνρξέσζε αλ ελεκέξσζε 
ηνλ μελνδφρν ηνπιάρηζηνλ 21 εκέξεο πξηλ.                                                   

Ο πειάηεο δηθαηνχηαη λα θάλεη ρξήζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ εθφζνλ απηνί 
είλαη γηα ηνπο πειάηεο. Ζ απνθιεηζηηθή ρξήζε ρψξσλ θαη αγαζψλ δίλεη ην δηθαίσκα 
ζηνλ μελνδφρν λα δεηήζεη πιεξσκή βάζεη θαηαιφγνπ. Ζ ρξήζε ησλ δσκαηίσλ γίλεηαη 
κφλν απφ ηα άηνκα πνπ έρνπλ δεισζεί θαη ζε πεξίπησζε απνπζίαο ζπκθσλίαο ησλ 
κεξψλ γηα ηελ ρξνληθή δηάξθεηα κίζζσζεο ζεσξείηαη φηη γίλεηαη γηα κία εκέξα κε 
αλαλέσζε γηα θάζε επφκελε. Γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ ηηκήκαηνο ε εκέξα άθημεο 
ινγίδεηαη νιφθιεξε, αλεμαξηήησο ηεο ψξαο παξνπζίαο ηνπ πειάηε, θαη ε αλαρψξεζε 
πξέπεη λα γίλεη έσο ηηο 12.00 ην κεζεκέξη. Αλ ε αλαρψξεζε γίλεη έσο ηηο 18.00 ν 
πειάηεο ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή ηνπ κηζνχ εκεξήζηνπ ηηκήκαηνο θαη κεηά ηηο 
18.00 νιφθιεξνπ.  

 Ο μελνδφρνο δελ δηθαηνχηαη λα δηαθφςεη ην ρξφλν ηεο ζπκθσλεκέλεο 
κίζζσζεο δσκαηίνπ εθηφο αλ ν πειάηεο παξαβεί ηα ρξεζηά ήζε, ηνπ θαλνληζκνχο ή 
αζζελήζεη κε κεηαδνηηθή λφζν ή άιιε λφζν πνπ ελνριεί ηνπ ινηπνχο πειάηεο. Ο 
μελνδφρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθέξεη ηα ζπκθσλεζέληα δσκάηηα ζηνπο πειάηεο θαη 
εθφζνλ απηφ δελ θαηαζηεί δπλαηφλ ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη δηακνλή ζε άιιν 
μελνδνρείν ηεο πεξηνρήο θαηά ειάρηζηνλ ίδηαο θαηεγνξίαο θαη παξνρψλ. ε θάζε 
δσκάηην ηνπ μελνδνρείν αλαξηάηαη ππνρξεσηηθά ζεσξεκέλνο ηηκνθαηάινγνο. Ζ 
εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ πξέπεη λα 
γίλεηαη φιν ην 24ψξν. Όηαλ ν Δ.Ο.Σ. παξαρσξεί ζε μελνδφρν ην δηθαίσκα 
ππνρξεσηηθνχ γεχκαηνο, εληφο ηηο ηηκήο ηνπ δσκαηίνπ, ππάξρεη ε απαίηεζε λα 
γλσζηνπνηείηαη ζηνπο πειάηεο θαη λα αλαξηάηαη κε εηδηθή πηλαθίδα ζηελ ππνδνρή θαη 
ζηα ππλνδσκάηηα. Απαγνξεχεηαη ε είζπξαμε απφ ηνλ μελνδφρν αλψηεξνπ ή 
θαηψηεξνπ ελνηθίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εθπηψζεηο απφ απηφ πνπ έρεη δεισζεί ζηνλ 
Δ.Ο.Σ. 

 Ο πειάηεο νθείιεη θαηά ηελ είζνδν ζην μελνδνρείν λα παξαδίλεη ηα πνιχηηκα 
αληηθείκελα θαη ηα ρξήκαηα, παξαιακβάλνληαο ζρεηηθή απφδεημε, ζηνλ αξκφδην 
ππάιιειν ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ν μελνδφρνο δελ θέξεη επζχλε. Δπίζεο, ν 
πειάηεο ππνρξενχηαη λα ππνγξάθεη ηα απαξαίηεηα δειηία εηζφδνπ, λα παξαδίδεη ην 
θιεηδί θαηά ηελ έμνδν ηνπ απφ ην μελνδνρείν θαη λα θέξεηαη κε επγέλεηα ζην 
πξνζσπηθφ. Σέινο, θαηά ηελ δηακνλή ηνπ πειάηε απαγνξεχεηαη ε παξαζθεπή 
θαγεηψλ, ε ρξήζε δηάθνξσλ ζπζθεπψλ, ην πιχζηκν εηδψλ ηκαηηζκνχ, ε ρξήζε 
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα άιιν ζθνπφ εθηφο ηνπ θσηηζκνχ θαη ηνπ μπξίζκαηνο, ε 
κεηαθίλεζε επίπισλ, ηα ηπρεξά παίγληα, ε ελφριεζε άιισλ πειαηψλ, ε κεηαθνξά 
εηδψλ ηνπ δσκαηίνπ εθηφο απηνχ θαη ε παξακνλή θαηνηθίδησλ αλ δελ εμαηξείηαη. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3ν: Η επηζηήκε ηεο ειεγθηηθήο           
 

3.1 Ιζηνξηθή εμέιημε ηεο ειεγθηηθήο ζηελ λεόηεξε 
Διιάδα   

Σν επάγγεικα ηνπ ειεγθηή ζηελ Διιάδα μεθίλεζε ζηα ηέιε ηνπ 1956 κε αξρέο 
ηνπ 1957 κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ κε λνκηθή 
κνξθή πξνεξρφκελε απφ κία έλσζε πξνζψπσλ. Σα πξνγελέζηεξα ρξφληα ν έιεγρνο 
ζηηο πθηζηάκελεο αλψλπκεο εηαηξείεο ήηαλ θαζαξά ηππηθφο κε κνλαδηθφ ζθνπφ λα 
ηεξνχληα νη λνκηθέο ππνρξεψζεηο ρσξίο λα απνξξένπλ ηα νπζηψδε πιενλεθηήκαηα 
ηνπ. Ο λφκνο πνπ φξηδε ηελ ιεηηνπξγία ησλ ειεγθηψλ ήηαλ ν Ν. 2190/1920, ν νπνίνο 
δελ απαηηνχζε θαλέλα επαγγεικαηηθφ ή ηππηθφ πξνζφλ απφ ηνπο ειεγθηέο. Οη 
ειεγθηέο δηνξίδνληαλ θαη ακείβνληαλ απφ ηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο δεκηνπξγψληαο 
ζρέζεο αιιειεμάξηεζεο.   

Σν 1955 κε ηνλ λφκν 3329 ηδξχεηαη ην .Ο.Λ. (ψκα Οξθσηψλ Λνγηζηψλ) θαη 
ηνπ αλαηίζεηαη ν έιεγρνο κεγάισλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. Δπίζεο, επηβάιεη 
θαηλνηφκεο ξπζκίζεηο κε θαηεχζπλζε ηελ ακεξνιεςία ησλ ειέγρσλ. πγθεθξηκέλα, ε 
δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ .Ο.Λ. αλαηέζεθαλ ζην Δπνπηηθφ πκβνχιην θαη ζηελ 
Γηνηθνχζα Δπηηξνπή. Σν Δπνπηηθφ πκβνχιην δηνξηδφηαλ απφ ηελ πνιηηεία κε κέιε 
ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη θαζεγεηέο παλεπηζηεκίσλ, ελψ ε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή 
απαξηηδφηαλ απφ εθιεγκέλα κέιε ηνπ ψκαηνο. Σα λέα κέιε πξνζιακβάλνληαλ κε 
δηαγσληζκφ, ήηαλ ππνρξεσηηθά θάηνρνη νηθνλνκηθνχ παλεπηζηεκηαθνχ πηπρίνπ θαη 
θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπο ήηαλ δφθηκνη.   

Οη Οξθσηνί Λνγηζηέο ακείβνληαλ κε κεληαίεο ζηαζεξέο απνδνρέο, 
ζεσξνχληαλ δεκφζηνη ιεηηνπξγνί, ήηαλ αλεμάξηεηνη θαη δηέπνληαλ απφ αζπκβίβαζην 
κε νπνηαδήπνηε άιιε ζέζε εξγαζίαο. Σα πςειά ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα ησλ 
νξθσηψλ καδί κε κία ζεηξά απζηεξψλ πξνυπνζέζεσλ δηαζθάιηδαλ ηελ αθεξαηφηεηα, 
ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ ακεξνιεςία ηνπ ιεηηνπξγήκαηνο. Όια απηά έγηλαλ κε ηελ 
ηερληθή ππνζηήξημε θαη ζπλδξνκή Άγγισλ Οξθσηψλ Λνγηζηψλ πνπ πξνζάξκνζαλ ηα 
αγγιηθά θαη δηεζλή ειεγθηηθά πξφηππα ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα.   

Σν 1992 κε ην Π.Γ. 226 απειεπζεξψλεηαη ην επάγγεικα ηνπ ειεγθηή, 
θαηαξγείηαη ην .Ο.Λ. καδί θαη νη πεξηζζφηεξεο ξπζκηζηηθέο ηνπ δηαηάμεηο θαη 
δεκηνπξγείηαη ην .Ο.Δ.Λ. (ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ) ζηα πξφηππα 
ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σα ππάξρνληα κέιε ηνπ .Ο.Λ. καδί θαη πξφζσπα 
πνπ θαιχπηνπλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα εγγξάθνληαη ζε έλα δεκφζην βηβιίν 
Δηδηθνχ Μεηξψνπ. Οη ειεγθηέο, είηε αηνκηθά είηε ζε λνκηθέο ελψζεηο, πνπ είλαη 
αλαγλσξηζκέλνη απνηεινχλ κέιε ηνπ .Ο.Δ.Λ. Οη επηρεηξήζεηο επηιέγνπλ νη ίδηεο ηνλ 
νξθσηφ ειεγθηή θαη ε ακνηβή ηνπ πξνθχπηεη βάζεη ηεο ζπκθσλία ηνπο. Οη πάζεο 
θχζεσο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζε έιεγρν πξναηξεηηθά ή ππνρξεσηηθά 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο.  

 Σν αλψηεξν φξγαλν ηνπ .Ο.Δ.Λ. είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε, πνπ απαξηίδεηαη 
απφ φια ηα ελεξγά κέιε, κε αξκνδηφηεηεο λα εθιέγεη ηνλ πξφεδξν θαη ηα κέιε ηνπ 
Δπνπηηθνχ θαη Δπηζηεκνληθνχ ζπκβνπιίνπ. Σα κέιε ηνπ .Ο.Δ.Λ. εληάζζνληαη ζε 
ηέζζεξηο βαζκίδεο απηέο ηνπ αζθνχκελνπ, ηνπ δφθηκνπ, ηνπ επίθνπξνπ θαη ηνπ 
νξθσηνχ. Σν Δπνπηηθφ πκβνχιην απνηειείηαη απφ ηνλ πξφεδξν θαη ελλέα κέιε πνπ 
εθιέγνληαη αλά ηξηεηία θαη αζθνχλ ηελ δηνίθεζε ηνπ ψκαηνο. Μεξηθέο απφ ηηο 
βαζηθέο ηνπ αξκνδηφηεηεο είλαη, λα αζθεί επνπηεία ζην έξγν ησλ ειεγθηψλ, λα 
εγγξάθεη θαη λα δηαγξάθεη κέιε, λα εθδίδεη θαλνληζκνχο θαη νδεγίεο γηα ηελ άζθεζε 
ησλ θαζεθφλησλ ησλ ειεγθηψλ, λα δηεμάγεη εμεηάζεηο γηα απφθηεζε άδεηαο νξθσηνχ 
ειεγθηή θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηα νηθνλνκηθά ηνπ ψκαηνο. Σν Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην 
απαξηίδεηαη απφ ηνλ πξφεδξν θαη ηέζζεξα εθιεγκέλα κέιε. Σν έξγν ηνπ 
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επηθεληξψλεηαη ζηελ θαηάξηηζε θαη επεμεξγαζία νδεγηψλ θαη θαλνληζκψλ, ζηελ 
γλσκνδφηεζε θαη αληηκεηψπηζε ηερληθψλ ζεκάησλ θαη ζηνλ έιεγρν ηήξεζεο ησλ 
πξνηχπσλ ειέγρνπ.  

Σν 2003 κε ηνλ λφκν 3148 δεκηνπξγείηαη ε Δ.Λ.Σ.Δ. (Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο 
Σππνπνίεζεο Διέγρσλ) κε ζθνπφ λα αζθεί πνηνηηθφ έιεγρν ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ 
ησλ νξθσηψλ ινγηζηψλ, λα εηζεγείηαη ζέκαηα ινγηζηηθήο ηππνπνίεζεο θαη ειέγρσλ, 
λα επνπηεχεη ην .Ο.Δ.Λ. θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε εηδηθή επηηξνπή γηα ηελ πξφιεςε 
λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο νξθσηψλ ειεγθηψλ. 

                                                  

3.2 Η έλλνηα, ν ζθνπόο θαη ην αληηθείκελν ηεο 
ειεγθηηθήο 

Ζ ειεγθηηθή εληάζζεηαη ζηνλ επξχ θιάδν ηεο νηθνλνκηθήο θαη δηνηθεηηθήο 
επηζηήκεο πξαγκαηεχνληαο  ηνπο θαλφλεο, ηηο αξρέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ειέγρνπ 
κίαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Απνηειεί κηα ηδηαίηεξε επηζηήκε θαζψο ε άζθεζε ηεο 
απαηηεί εθηφο απαξαίηεησλ νηθνλνκηθψλ θαη ινγηζηηθψλ γλψζεσλ θαη εθαξκνγή 
εμεηδηθεπκέλσλ ηερληθψλ. Ζ ειεγθηηθή εμειίζζεηαη δηαξθψο κέζα απφ ηελ πάξνδν ησλ 
ρξφλσλ ψζηε λα κπνξεί λα ελαξκνλίδεηαη κε ηηο εθάζηνηε δηαηάμεηο θαη ηηο αλάγθεο 
ηνπ ειέγρνπ. Έρεη εθαξκνγή ζε φιν ην θάζκα ησλ επηρεηξήζεσλ αλεμαξηήησο 
λνκηθήο ππφζηαζεο θαη ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο.  

 Απφ ινγηζηηθήο πιεπξάο, ε ειεγθηηθή πξνβιέπεη ηελ εμέηαζε φισλ ησλ 
βηβιίσλ, ζηνηρείσλ, εγγξάθσλ θαη δεδνκέλσλ κίαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, βάζεη ησλ 
ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη πξσηνηχπσλ, ψζηε ηα απνηειέζκαηα ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ λα δηέπνληαη απφ αθξίβεηα θαη αιήζεηα. Υσξίο ηνλ έιεγρν, ε ινγηζηηθή 
δελ ζα είρε ηελ ίδηα αμηνπηζηία θαη δελ ζα αληηιακβαλφηαλ ηα ηπρφλ ιάζε πνπ κε ηελ 
ζεηξάο ηνπο επηθέξνπλ δπζκελείο ζπλέπεηεο. πλεζηζκέλα ιάζε είλαη, ε 
ρξενπίζησζε ιάζνπο ινγαξηαζκνχ ή ιάζνο πνζνχ, ε παξαιείςεη θαηαρψξεζεο 
ζπλαιιαγήο θαη ε δηπιή εγγξαθή. Ζ ζπλερήο εμέιημε ηνπ θιάδνπ, κε ζθνπφ ηελ 
απνθπγή ηέηνησλ ιαζψλ, νδήγεζε ηελ ινγηζηηθή ζε εθαξκνγέο απηνειέγρνπ θαη 
επαιεζεχζεσλ.  

Ο βαζηθφο ζθνπφο ηεο ειεγθηηθήο είλαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ σο πξνο 
ηελ νξζφηεηα θαη αμηνπηζηία, ή κε, ηνπ νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο θαη ηεο 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο ειεγρφκελεο νληφηεηαο. Γειαδή, θαηά ηα πφζν ε 
πξνγελέζηεξε ινγηζηηθή απεηθφληζε ζπκθσλεί κε ηελ κεηαγελέζηεξε. Σν αληηθείκελν 
ηεο ειεγθηηθήο εζηηάδεη ζε ηξία ζέκαηα, ζην αληηθείκελν, ζην ππνθείκελν θαη ζηελ 
δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ. Χο πξνο ην αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ, εμεηάδεηαη ηη είλαη απηφ 
πνπ ειέγρεηαη, γηαηί ειέγρεηαη, γηα πην ζθνπφ θαη πνία σθέιεη ζα πξνθχςνπλ. Σν 
ππνθείκελν ηνπ ειέγρνπ εμεηάδεη, πνηα πξφζσπα πξαγκαηνπνηνχλ ηνλ έιεγρν θαη αλ 
έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο πξνδηαγξαθέο θαη πξνζφληα. Σέινο, ε δηαδηθαζία ειέγρνπ 
αλαθέξεηαη ζηηο επηζηεκνληθέο ηερληθέο θαη εθαξκνγέο πνπ αθνινπζνχληαη θαηά ησλ 
έιεγρν.    

                                                  

3.3 Ο ζηόρνο θαη ε αλαγθαηόηεηα ηεο ειεγθηηθήο    
Ο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ ειέγρνπ, κίαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, είλαη ν 

εληνπηζκφο, ε δηεξεχλεζε, ε θαηαζηνιή θαη ε πξφιεςε, ηεο απάηεο, ησλ αθνχζησλ 
θαη εθνχζησλ ινγηζηηθψλ ζθαικάησλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ αηαζζαιηψλ. Ζ έγθξηζε, 
αλάιπζε θαη ν ζρνιηαζκφο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ε 
γλσκνδφηεζε επί ησλ δηαδηθαζηψλ ππνινγηζκνχ αξηζκνδεηθηψλ θαη πξνβιέςεσλ 
απνηειεί επηπιένλ ζηφρνπο. Δπίζεο, ε ηήξεζε ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη λνκηθψλ 
δηαηάμεσλ, ε νξζή ιεηηνπξγία ηνπ ινγηζηηθνχ θπθιψκαηνο, ε παξνπζίαζε ησλ 
ιεηηνπξγηθψλ αδπλακηψλ θαη αηειεηψλ θαη ν δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο πξνζδηνξίδνπλ 
ηνπ ινηπνχο ζηφρνπο ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο.  
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 Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο ειεγθηηθήο πξνθχπηεη απφ ηελ ίδηα ηελ θχζε ηνπ 
αλζξψπνπ πνπ κέζα ζε έλα ζχγρξνλν, πνιχπινθν θαη ζπλερψο εμειηζζφκελν 
παξαγσγηθφ πεξηβάιινλ πξνβαίλεη ζε ιάζε θαη παξαιήςεηο. Ζ δηαδηθαζία ηνπ 
ειέγρνπ πξνζπαζεί λα επηκειεζεί απηψλ ησλ ιαζψλ θαη παξαιήςεσλ. Δπίζεο, ε 
απαίηεζε γηα έγθπξε θαη αμηφπηζηε πιεξνθφξεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, ησλ 
εθάζηνηε επηρεηξήζεσλ, απφ ηηο δηνηθήζεηο ηνπο, ην θξάηνο, ηνπο κεηφρνπο θαη ηνπο 
ινηπνχο ηξίηνπο ελδηαθεξφκελνπο επηβάιεη ηελ αλαγθαηφηεηα κία δεπηεξνγελνχο 
εξγαζίαο φπσο ν έιεγρνο. Δπί ηεο νπζίαο, ν έιεγρνο πξνζθέξεη ζηηο επηρεηξήζεηο 
επαιεζεπκέλε πιεξνθφξεζε πνπ είλαη αλαγθαία ζηελ ιήςε απνθάζεσλ θαη ζηελ 
ράξαμε ζηξαηεγηθήο.     

  3.4 Καηεγνξίεο θαη είδε ειέγρνπ    
Ζ επηζηήκε ηεο ειεγθηηθήο δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο ζηελ 

εζσηεξηθή, ζηελ εμσηεξηθή θαη ζηελ θξαηηθή ειεγθηηθή. Ζ εζσηεξηθή ειεγθηηθή αθνξά 
ησλ έιεγρν πνπ γίλεηαη ζηηο επηρείξεζεο απφ εμεηδηθεπκέλνπο ππάιιεινπο ησλ ίδησλ 
ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ εθάζηνηε δηνηθήζεσλ. Οη κεγάιεο θαη 
νξγαλσκέλεο επηρεηξήζεηο έρνπλ εηδηθφ αλεμάξηεην ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε 
ζθνπφ ηελ ζπλερή πιεξνθφξεζε, επίβιεςε θαη επνπηεία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Οη 
ζηφρνη ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δελ δηαθέξνπλ απφ ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηεο 
ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο.  

  Ο εμσηεξηθφο έιεγρνο έρεη σο βαζηθή δηαθνξά κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ην 
πξφζσπν, θπζηθφ ή λνκηθφ, πνπ ηνλ πξαγκαηνπνηεί. Σν ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν δελ 
απνηειεί ππάιιειν ηεο επηρείξεζεο αιιά είλαη αλεμάξηεηνο επαγγεικαηίαο. Όηαλ ν 
εμσηεξηθφο έιεγρνο πξέπεη λα δηέπεηαη θαη απφ ηχπν ρξεηάδεηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη 
απφ νξθσηφ ινγηζηή ή εηαηξεία κέινο ηνπ .Ο.Δ.Λ. ηελ θξαηηθή ειεγθηηθή ε 
εηδνπνηφο δηαθνξά έγθεηηαη, επίζεο, ζην πξφζσπν ε θνξέα πνπ πξαγκαηνπνηεί ηνλ 
έιεγρν πνπ είλαη ππεξεζία ηνπ δεκνζίνπ ή λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ. 
Κιαζηθφ παξάδεηγκα θξαηηθνχ ειέγρνπ είλαη ν θνξνινγηθφο έιεγρνο πνπ αζθείηαη 
απφ ηηο Γ.Ο.Τ (Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία).   

  Βάζεη θάπνηνλ θξηηεξίσλ έρνπκε ηνλ πεξαηηέξσ δηαρσξηζκφ ησλ ειέγρσλ ζε 
δηάθνξα είδε. 

 Χο πξνο ηελ έθηαζε ησλ ειέγρσλ έρνπκε:  

 Δηδηθνχο ειέγρνπο, φπνπ γίλεηαη εζηίαζε ζε ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ή 
αληηθείκελν ζε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή.  

 Γεληθνχο ειέγρνπο, φπνπ γίλνληαη φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ρξνληάο ζε φιν 
ην θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 Χο πξνο ηνλ ζθνπφ ησλ ειέγρσλ έρνπκε:  

 Πξνιεπηηθνχο ειέγρνπο, φπνπ επηδηψθνπλ ηελ απνηξνπή θαη 
πξφιεςε ζθαικάησλ θαη ιαζψλ πξηλ ηελ δεκηνπξγία ηνπο.    

 Καηαζηαιηηθνχο ειέγρνπο, φπνπ γίλνληαη εθ ησλ πζηέξσλ κε ζθνπφ 
ηνλ εληνπηζκφ ζθαικάησλ θαη ιαζψλ.  

  Χο πξνο ηελ δηάξθεηα ηνπ ειέγρσλ έρνπκε: 

 Μφληκνπο έιεγρνπο, ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο. 

 Σαθηηθνχο ειέγρνπο, ζε ζπγθεθξηκέλα ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα φπσο 
κήλαο, εμάκελν, έηνο θ.η.ι. 

 Έθηαθηνπο ειέγρνπο, ζε αλεμάξηεηε ρξνληθή ζηηγκή κε ζπγθεθξηκέλν 
ζηφρν.  

Χο πξνο ηελ κέζνδν ησλ ειέγρσλ έρνπκε:                                                     

 Κάζεηνπο ή αλαδξνκηθνχο έιεγρνπο, φπνπ μεθηλάλ ηελ δηαδηθαζία ζε 
αληίζηξνθε πνξεία απφ ηελ απηήλ ηεο ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ 
απνηειεζκάησλ. 

 Οξηδφληηνπο ειέγρνπο, φπνπ αθνινπζνχλ ηελ ξνή ζχληαμεο ησλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.    
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3.5 Πξνγξακκαηηζκόο, πξνεηνηκαζία θαη ζηάδηα 
ειέγρνπ    

Ο πξνγξακκαηηζκφο θαη ε πξνεηνηκαζία ηνπ ειέγρνπ μεθηλάεη πξηλ ηελ πξψηε 
επαθή κε ηελ ππφ έιεγρν επηρείξεζε θαη απνηειεί κηα ζεκαληηθή δηεξγαζία ιφγσ ηνπ 
κεγάινπ αληαγσληζκνχ πνπ ππάξρεη απφ πιεζψξα ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ. Δθηφο απφ 
ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα, πξέπεη ν ειεγθηήο λα γλσξίδεη θαη ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο 
γηα ηελ νξγάλσζε ηεο, ηελ εμέιημε ηεο, ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο, ηνπο βαζηθνχο 
πειάηεο, ην κέγεζνο θαη ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηεο.  

 Ζ πξψηε επαθή ηνπ ειεγθηή κε ηελ επηρείξεζε είλαη απηή πνπ ζα θξίλεη ηελ 
ζπλεξγαζία ησλ κεξψλ θαη ζα ζπκθσλεζνχλ ηα απαξαίηεηα βαζηθά δεδνκέλα ηεο 
ζπλεξγαζίαο. Σέηνηα, θαηά θχξην ιφγν είλαη, ην θφζηνο ηνπ ειέγρνπ, ε παξνρή ρψξνπ 
ζηελ επηρείξεζε, ε ρξήζε ππνινγηζηψλ θαη κέζσλ επηθνηλσλίαο, ν ρξφλνο 
πινπνίεζεο, ε ρξήζε ηνπ ππαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ θαη άιια. ηελ ζπλέρεηα ν 
ειεγθηήο απνζηέιιεη επηζηνιή-πξφηαζε ειέγρνπ ζηελ επηρείξεζε θαη ε απνδνρή ηεο 
επέξρεηαη κε ηελ ππνγξαθή ηεο επέρνληαο ζέζε ζπκθσλεηηθφ. Μεξηθά απφ ηα 
ζηνηρεία πνπ είλαη αλαγθαίν λα αλαγξάθνληαη ζηελ ζπκθσλία είλαη ηα εμήο 

 Ζ κνξθή θαη ν ζθνπφο ηνπ ειέγρνπ.  

 Ζ ρξνληθή πεξίνδνο πνπ ζα ειεγρηεί. 

 Οη παξαρσξήζεηο θαη δηεπθνιχλζεηο ηεο επηρείξεζεο. 

 Σν θφζηνο ηνπ ειέγρνπ.  

 Σα ηπρφλ επηπιένλ θφζηε.  

 Ζ δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ. 

 Οη ιφγνη άξλεζεο αλάιεςεο ηνπ ειέγρνπ.  

 Σν πεξηερφκελν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ειέγρνπ. 

 Ζ έθηαζε ηνπ ειέγρνπ.   
Σα ζηάδηα πνπ αθνινπζεί κία ειεγθηηθή εξγαζία είλαη ηξία, ν ζρεδηαζκφο, ε 

εθηέιεζε θαη ε νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ. Ο ζσζηφο ζρεδηαζκφο ηνπ ειέγρνπ απμάλεη 
θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ. Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ, επηβάιιεηαη λα δνζεί ηδηαίηεξε 
βαξχηεηα ζε γεγνλφηα πνπ επεξεάδνπλ ην κηθηφ θέξδνο φπσο ε αιιαγή ηηκψλ θαη 
πνζνηήησλ θαη νη αδπλακίεο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ. Δπίζεο, ζε ζέκαηα 
αιιαγήο ησλ ππαξρφλησλ πνιηηηθψλ, ζε λνκνζεηηθέο αιιαγέο, ζε απψιεηα 
ζεκαληηθψλ πειαηψλ, ζε αιιαγή  ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη άιια. Μεηαμχ άιισλ ζε 
απηφ ην ζηάδην πεξηιακβάλεηαη 

 Ζ κειέηε ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ 
επηρείξεζε.  

 Ζ ζπιινγή ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ησλ πξαθηηθψλ, ησλ εγρεηξηδίσλ θαη ινηπψλ 
απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ.   

 Σν εχξνο θαη νη ζηφρνη ηνπ ειέγρνπ.  

 Σν ρξνλνδηάγξακκα ηνπ ειέγρνπ. 

 Ζ ζηειέρσζε ηνπ θιηκαθίνπ.  

 Ζ κειέηε θαθέισλ πξνεγνχκελσλ ειέγρσλ. 

 Οη κέζνδνη ειέγρνπ θαη ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ.  

 Ζ ζχληαμε εξσηεκαηνινγίσλ ειέγρνπ.   
 
Ζ εθηέιεζε ηνπ ειέγρνπ επηβάιιεηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ησλ 

θψδηθα δενληνινγίαο θαη ηα ειεγθηηθά πξφηππα θαη κεηαμχ άιισλ λα πεξηιακβάλεηαη 

 Ζ επηηφπηα απηνςία δηαδηθαζηψλ.  

 Σσλ έιεγρν αλά ζπλαιιαθηηθφ θχθιν. 

 Ζ ζπιινγή ηεθκεξίσλ. 

 Ζ ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ θαη θχιισλ ειέγρνπ. 
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 Σα αξρηθά ζπκπεξάζκαηα.   
 

Καηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ θαη εθφζνλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία είλαη 
ζσζηά ηαμηλνκεκέλα θαη ζχκθσλα κε ηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο, ε νινθιήξσζε ηνπ 
ειέγρνπ νθείιεη κεηαμχ άιισλ λα πεξηιακβάλεη 

 Σελ ζχληαμε ηεο έθζεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ειέγρνπ. 

 Σνλ έιεγρν θαη ηελ πεξίιεςε ησλ πξαθηηθψλ ηεο επηρείξεζεο. 

 Σελ επηζηνιή ηεο δηνίθεζεο θαη ηνπ λνκηθνχ ηεο επηρείξεζεο πξνο ηνλ 
ειεγθηή. 

 Σελ θαηαγξαθή ησλ ζεκαληηθψλ γεγνλφησλ.  

 Σπρφλ παξαβάζεηο ή παξαηππίεο. 

 Σηο ελδείμεηο γηα ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο.     
 

3.6 Έιεγρνο ζπκκόξθσζεο  

   
Ο έιεγρνο ζπκκφξθσζεο αζρνιείηαη κε ην θαηά πφζν νη δηαδηθαζίεο, νη 

νηθνλνκηθέο πξάμεηο θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε κία επηρείξεζε 
δηέπνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Ζ επηρείξεζε πξέπεη λα ζέηεη δηθιίδεο ειέγρνπ 
ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη νη ηζρχνληεο θαλνληζκνί κεηαηξέπνληαη, κέζσ ησλ 
θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ, ζε αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο. Ο έιεγρνο γίλεηαη ζχκθσλα κε 
ηα ΓΠΔ (Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ) θαη σο ζπλήζσο εκπεξηέρεηαη ζην ζχζηεκα 
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Πνιχ ζπρλά φκσο δηελεξγείηαη θαη απφ εμσηεξηθφ ειεγθηή. Οη 
πεγέο ηνπ ειέγρνπ κπνξεί είλαη εζσηεξηθέο, φπσο βηβιία, ζηνηρεία, εγρεηξίδηα θαη 
άιια ή εμσηεξηθέο φπσο εθζέζεηο εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ. Δπίζεο, κπνξεί λα 
πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ή θαη έθηαθηα.  

Καηά ηνλ έιεγρν, ν ειεγθηήο, αξρηθά δηακνξθψλεη επαξθή γλψζε ησλ 
λνκηθψλ δηαηάμεσλ θαη ξπζκηζηηθψλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηελ επηρείξεζε. Έπεηηα, 
εμεηάδεη ηα πθηζηάκελα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θάλνληαο εθηίκεζε ησλ πηζαλφλ 
θηλδχλσλ. ηελ ζπλέρεηα ζπγθεληξψλεη ηα ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ην απνηέιεζκα 
θαη ηέινο ππνβάιεη ηελ ζρεηηθή έθζεζε.   

Βαζηθφ νδεγφ απνηειεί ην ΓΠΔ 250 πνπ νξίδνληαη νη βαζηθέο θαηεπζχλζεηο 
γηα ηελ εμέηαζε λφκσλ θαη θαλνληζκψλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ. Οη ζηφρνη ηνπ ειεγθηή ζχκθσλα κε ην εγρεηξίδην ηνπ Δπξσπατθνχ 
Διθηηθνχ πλεδξίνπ είλαη:   

  «Να ζπγθεληξψζεη επαξθή θαη θαηάιιεια ηεθκήξηα ειέγρνπ φζνλ αθνξά ηε 
ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο εθείλσλ ησλ λφκσλ θαη θαλνληζκψλ πνπ 
αλαγλσξίδνληαη γεληθψο φηη έρνπλ άκεζε επίπησζε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 
ζεκαληηθψλ πνζψλ θαη γλσζηνπνηήζεσλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 Να εθηειεί ζπγθεθξηκέλεο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ηνλ δηεπθνιχλνπλ ζηνλ 
εληνπηζκφ πεξηπηψζεσλ κε ζπκκφξθσζεο κε άιινπο λφκνπο θαη 
θαλνληζκνχο πνπ κπνξεί λα έρνπλ νπζηψδε επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο. 

 Να αληηδξά θαηάιιεια ζε κε ζπκκφξθσζε ή ζε ππφλνηα κε ζπκκφξθσζεο 
κε λφκνπο θαη θαλνληζκνχο πνπ εληνπίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ».    
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3.7 Ννκηθό πιαίζην    
Οη θπξηφηεξεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ ηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ειέγρνπ είλαη: 

 Ο λφκνο 2190/1920 πεξί αλσλχκσλ εηαηξεηψλ θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ κε 
ηνλ λφκν 3604/2007. Οη βαζηθφηεξεο ηξνπνινγίεο ηνπ, νξίδνπλ ηα φξηα γηα ηελ 
ππαγσγή ησλ εηαηξεηψλ ζε ηαθηηθφ έιεγρν απφ νξθσηνχο ειεγθηέο ή κε 
αθφκε θαη ηελ κε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο. Δπίζεο, ξπζκίδνληαη ζέκαηα πεξί 
ειεγθηψλ σο πξνο ηνλ ηξφπν δηνξηζκνχ θαη παχζεο, ηελ ζεηεία, ην 
αζπκβίβαζην θαη ηα πξνζφληα. Δπηπιένλ, θαζνξίδνληαη, νη επζχλεο, νη 
ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ ειεγθηψλ, ε ερεκχζεηα θαη ε κεζνδνινγία 
ζχληαμεο αλαθνξψλ θαη εθζέζεσλ.  

 

 Σν Π.Γ. 226/1992 πεξί νξθσηψλ ειεγθηψλ ζπζηήλεη θαη ξπζκίδεη, ηελ 
ιεηηνπξγία ηνπ .Ο.Λ, πνπ κεηνλνκάζηεθε ζε .Ο.Δ.Λ, ηνλ ζθνπφ ηνπο, ηα 
φξγαλα ηνπο, ηελ ζχλζεζε ηνπο θαη ηελ ππνρξεσηηθφηεηα ηνπο. Δπίζεο, 
θαζνξίδνληαη ζέκαηα ακνηβψλ, δηνξηζκνχ, αξκνδηνηήησλ, επζπλψλ, 
πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ, πφξσλ θαη πιενλεθηεκάησλ ρξεζηκνπνίεζεο νξθσηψλ 
ειεγθηψλ.  

 Ο λφκνο 3693/2008 ελαξκνλίδεη ηελ ειιεληθή λνκνζεζία κε ηηο θνηλνηηθέο 
νδεγίεο 2006/43/ΔΚ, 78/660/ΔΟΚ θαη 83/349/ΔΟΚ θαηαξγψληαο ηελ 
84/253/ΔΟΚ. Βάζεη ηνπ λφκνπ, επαλαπξνζδηνξίδνληαη ζέκαηα ειεγθηψλ σο ηα 
πξνζφληα, ηηο εμεηάζεηο, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ δενληνινγία, ηελ αλεμαξηεζία, 
ην απφξξεην θαη ηελ εγγξαθή ησλ κειψλ. Δπίζεο, θαζνξίδνληαη νη αζηηθέο θαη 
πεηζαξρηθέο επζχλεο, ην ζχζηεκα πνηνηηθνχ ειέγρνπ, ηα ειεγθηηθά πξφηππα 
θαη ε δεκφζηα επνπηεία. Δηδηθφηεξα, ζπζηήλεηαη ε Δ.Λ.Σ.Δ κε βαζηθφ 
αληηθείκελν ηελ άζθεζε γεληθήο επνπηείαο επί ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 
ινγηζηψλ.  

 Ο λφκνο 3429/2005 νξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ζηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο 
θαη νξγαληζκνχο. Δηδηθφηεξα, πξνβιέπνληαη ππνρξεσηηθή ζεζκνζέηεζε 
θαλνληζκνχ εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 
θαζψο θαη νη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. Δπίζεο, ζπζηήλεηαη ε Γ.Δ.Γ.Δ.Κ.Ο 
(Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή Γεκφζησλ Δπηρεηξήζεσλ Καη Οξγαληζκψλ) κε 
πξφεδξν ησλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θαη ζθνπφ ηελ γεληθή επνπηεία θαη 
έιεγρν ησλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ.    
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4ν: Δζσηεξηθόο έιεγρνο           
 

4.1 Οξηζκόο θαη ρξεζηκόηεηα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ    
 

Χο εζσηεξηθφο έιεγρνο ινγίδνληαη ηα κέηξα θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ ιακβάλνπλ 
ρψξα εληφο κίαο επηρείξεζεο ψζηε λα απνηξαπνχλ θαηλφκελα απάηεο, ιαζψλ θαη κε 
ηήξεζεο ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ απφ ηνπο ίδηνπο εξγαδνκέλνπο. χκθσλα κε 
ηνλ νξηζκφ ηνπ Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ (Δ.Η.Δ.Δ): «Ο εζσηεξηθφο 
έιεγρνο είλαη κηα αλεμάξηεηε θαη αληηθεηκεληθή δηαβεβαησηηθή θαη ζπκβνπιεπηηθή 
δξαζηεξηφηεηα, ζρεδηαζκέλε λα πξνζζέηεη αμία θαη λα βειηηψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο 
νξγαληζκνχ. Βνεζάεη ηνλ νξγαληζκφ λα επηηχρεη ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο ηνπ, 
πηνζεηψληαο κία ζπζηεκαηηθή, επαγγεικαηηθή πξνζέγγηζε ζηελ αμηνιφγεζε θαη 
βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ησλ 
ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο». 

   
Χο ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ λνείηαη: 

 Ζ ζσζηή νξγάλσζε φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο επηρείξεζεο. 

 Ο ζσζηφο επηκεξηζκφο ησλ επζπλψλ, ππνρξεψζεσλ θαη αξκνδηνηήησλ ησλ 
εξγαδνκέλσλ ηεο.  

 Ζ νξζή ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο ψζηε λα πεξηνξίδνληαη ηα 
ιάζε θαη νη παξαιήςεηο θαη λα θπιάζζνληαη ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία 
απνθηψληαο κεγαιχηεξε αθξίβεηα θαη αμηνπηζηία. 
     Ζ ρξεζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ έιεγρνπ, εθηφο απφ 

ππνρξεσηηθή ζε νξηζκέλεο εηαηξείεο, έγθεηηαη ζηελ επίβιεςε ηεο πνιχπινθεο 
ιεηηνπξγίαο ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ κε πνιιά ηκήκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο. 
πλεπψο, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειεί ηα «κάηηα» ηεο δηνίθεζεο γηα ην θαηά πφζν 
ε ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ελαξκνλίδεηαη κε ηηο θχκαηλεο δηαηάμεηο, ηνπο ζηφρνπο ηεο θαη 
ην θαηαζηαηηθφ ηεο. Ζ δηαδηθαζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξνζζέηεη δηαθάλεηα θαη 
αμηνπηζηία ζηηο εμαγφκελεο πιεξνθνξίεο ησλ ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο. Δπίζεο, 
δηαθπιάζζεη θαη πξνιακβάλεη ηελ επηρείξεζε απφ ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ησλ ηπρφλ 
παξαηππηψλ απφ θξαηηθέο ππεξεζίεο. Δπηπξνζζέησο, παξέρεη, ζπληάζζεη, 
νξγαλψλεη θαη παξνπζηάδεη πιεξνθνξίεο, ζηνηρεία θαη απνηειέζκαηα ζηελ δηνίθεζε 
ηεο επηρείξεζεο ππνβνεζψληαο ζηελ ιήςε απνθάζεσλ θαη ζηελ ράξαμε 
ζηξαηεγηθήο.  Ζ ππνρξεσηηθή χπαξμε ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 
ζεζκνζεηήζεθε αξρηθά, γηα ηεο εηαηξείεο ηεο Κεθαιαηαγνξάο ηνπ λφκνπ 2396/96, απφ 
ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κε ην έγγξαθν 9150/11.12.98 θαη απφ ηνλ Κψδηθα 
Γενληνινγίαο ησλ Δ.Π.Δ.Τ (Δηαηξείεο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ ππεξεζηψλ). ε 
ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κε ηελ εγθχθιην λνχκεξν 6 ζηεο 15.06.1999 
επεθηείλεη ηελ ππνρξέσζε θαη ζηηο Δ.Λ.Γ.Δ. (Δηαηξείεο Λήςεο θαη Γηαβίβαζεο 
Δληνιψλ). Δπηπιένλ, κε ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο 5/204/14.11.2000 θαη 
αξγφηεξα κε ηνλ λφκν 3016/02 δεκηνπξγείηαη ε ίδηα ππνρξέσζε γηα ηηο εηζεγκέλεο 
ζην ρξεκαηηζηήξην εηαηξείεο θαη γηα απηέο πνπ ην επηζπκνχλ αληίζηνηρα. 

     

4.2 θνπόο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ    
 

Ο βαζηθφο ζθνπφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ε δηαπίζησζε, κέζσ ηνπ 
ζπζηήκαηνο ηνπ, θαηά πφζν ε ιεηηνπξγία κίαο επηρεηξεζηαθήο κνλάδαο ζπκβαδίδεη κε 
ηελ δηνηθεηηθήο ηεο πνιηηηθή θαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο. Απηφ εμαζθαιίδεηαη κέζα απφ ηελ 
παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειεί κία επξεία 
δηαδηθαζία πνπ εθηείλεηαη ζε φιν ην θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ελφο νξγαληζκνχ. 
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πλεπψο, εθηφο απφ ινγηζηηθήο θαη νηθνλνκηθήο θχζεσο ειέγρνπο, επεθηείλεηαη θαη 
ζε αμηνιφγεζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ησλ ζρεδηαζκψλ, ησλ πνιηηηθψλ θαη ηεο ζηξαηεγηθήο 
ηεο επηρείξεζεο. Όιεο νη παξαπάλσ δηαδηθαζίεο εκπεξηέρνπλ θηλδχλνπο. Ο 
εζσηεξηθφο έιεγρνο πθίζηαηαη, σο εξγαιείν, γηα ηελ απνηίκεζε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ 
ηνπο, θαζψο απηνί δελ κπνξνχλ λα εμαιεηθηνχλ πιήξσο. Ζ βαζηθή ρξεζηκφηεηα ηνπ 
είλαη, φηη κέζα απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ, ζπλεηζθέξεη ζηελ αχμεζε ηεο αμίαο ηεο 
επηρείξεζεο θαη ζηελ παξνρή αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο .   

 Αλαιπηηθφηεξα σο ζθνπνί αλαθέξνληαη:  

 Ζ δηαπίζησζε ηεο αθξίβεηαο θαη εγθπξφηεηαο ησλ εμαγφκελσλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ. 

 Ζ αλάιπζε, ε έγθξηζε θαη ν ζρνιηαζκφο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
απνηειεζκάησλ.  

 Ζ νξζή ιεηηνπξγία ησλ πφξσλ ηεο επηρείξεζεο.  

 Ζ απνηειεζκαηηθή θχιαμε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 Ο εληνπηζκφο ησλ ιαζψλ, ηεο απάηεο, ησλ ζθαικάησλ θαη ησλ 
παξαιείςεσλ.  

 Ζ εμαγσγή νξζψλ αξηζκνδεηθηψλ. 

 Ζ δηαπίζησζε ησλ δπζιεηηνπξγηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θάζε ηκήκαηνο. 

 Ζ νξζφηεηα ππνινγηζκνχ πξνβιέςεσλ θαη απνζβέζεσλ.  

 Ζ αμηνιφγεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ηκεκάησλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ.  

 Ζ ηήξεζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ πξνζσπηθνχ.  

 Ζ άζθεζε γεληθήο επνπηείαο. 

 Ζ δηαπίζησζε ηνπ βαζκνχ ζπλεξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο κε ηξίηνπο. 

 Ζ ελεκέξσζε ηεο δηνίθεζεο επί ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ θαη ε 
ππνβνιή πξνηάζεσλ θαη γλσκνδνηήζεσλ.  

 Ζ κέηξεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ.  

 Ζ αμηνιφγεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ επελδχζεσλ.     

4.3 Δίδε εζσηεξηθνύ ειέγρνπ    
Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο κπνξεί λα θαηεγνξηνπνηεζεί αλάινγα κε ηα ζηνηρεία 

ηεο επηρείξεζεο πνπ επηιέγεη λα αζρνιεζεί. Οη έιεγρνη πνπ πξνθχπηνπλ δηαθξίλνληαη 
ζε πέληε θαηεγνξίεο, νηθνλνκηθφ, ιεηηνπξγηθφ, δηνηθεηηθφ, έιεγρν παξαγσγήο θαη 
έιεγρν ζπκκφξθσζεο. 

 Ο νηθνλνκηθφο ή θαη ινγηζηηθφο έιεγρνο απνζθνπεί ζηελ δηαπίζησζε, επί ηεο 
νπζίαο θαη επί ηνπ ηχπνπ, ηεο αθξίβεηαο θαη εγθπξφηεηαο ησλ εμαγφκελσλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ θαη θαηαζηάζεσλ. Οη έιεγρνη γίλνληαη ζε φια ηα 
ζηάδηα ηνπ ινγηζηηθνχ θπθιψκαηνο δίλνληαο ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ άκεζε θαη 
ηεθκεξησκέλε απεηθφληζε ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ζηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ 
νηθνλνκηθψλ πφξσλ. Δπίζεο, γίλεηαη εθηίκεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ θαη 
ππνινγίδνληαη νη ηπρφλ απνθιίζεηο ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηνπο ζηφρνπο. 

 Ο ιεηηνπξγηθφο έιεγρνο, επηδηψθεη λα δηαπηζηψζεη θαηά πφζν νη δηάθνξεο 
ιεηηνπξγίεο, εληφο ηεο επηρείξεζεο, εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο πθηζηάκελεο 
δενληνινγηθέο, επηζηεκνληθέο, δηνηθεηηθέο θαη επηρεηξεζηαθέο αξρέο. Δηδηθφηεξα, ην 
θαηαζηαηηθφ, ν εζσηεξηθφο θαλνληζκφο, ηα εγρεηξίδηα δηαδηθαζηψλ, νη απνθάζεηο ηεο 
δηνίθεζεο θαη ε λνκνινγία πξέπεη λα απνηεινχλ ην πιαίζην φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ. 
Με άιια ιφγηα, ν ιεηηνπξγηθφο έιεγρνο κέζα απφ ηελ δηαδηθαζίεο ηνπ πξνζδηνξηζκνχ 
ηεο απφδνζεο, ηεο εχξεζεο επθαηξηψλ θαη παξαιείςεσλ θαη ηεο ππνβνιήο 
πξνηάζεσλ πξνζπαζεί λα δηαπηζηψζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ σο 
πξνο ηνπο ηηζέκελνπο δηνηθεηηθνχο ζηφρνπο.  

 Ο δηνηθεηηθφο έιεγρνο ή έιεγρνο απνδνηηθφηεηαο ηεο δηνίθεζεο έρεη σο 
βαζηθφ αληηθείκελν ηελ δηαπίζησζε ηεο νξζφηεηαο ησλ επηιεγκέλσλ δηνηθεηηθψλ 
ζηφρσλ θαη ηνλ βαζκφ επίηεπμε απηψλ. πλεπψο, γίλεηαη αμηνιφγεζε αλ ε ζπλνιηθή 
ιεηηνπξγία θαη ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο ζπλάδεη κε ηνλ ζθνπφ πνπ έρεη 
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εγθαζηδξπζεί. Αλαιπηηθφηεξα, εμεηάδεηαη αλ νη απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο 
κεγηζηνπνηνχλ ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ πφξσλ ηεο θαη ειαρηζηνπνηνχλ ηα θφζηε ηεο. Ζ 
αμηνιφγεζε ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο βαζίδεηαη ζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα φπσο 
αξηζκνδείθηεο θαη νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα αιιά θαη ζε ππνθεηκεληθά φπσο 
εξγαζηαθέο ζρέζεηο, πνηφηεηα πξνζσπηθνχ, εηαηξηθή θνπιηνχξα θαη άιια.  

Σέινο, ν έιεγρνο παξαγσγήο αζρνιείηαη κε ηελ δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο 
ζηνρεχνληαο ζηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή ηεο δηνίθεζεο. 
Δηδηθφηεξα, εμεηάδεηαη αλ ε παξαγφκελε πνζφηεηα είλαη θαη ε απαηηνχκελε απφ ηελ 
δηνίθεζε θαη αλ ε πνηφηεηα ηεξεί ηηο νξηδφκελεο πξνδηαγξαθέο ζε πξνυπνινγηζκέλν 
ρξφλν παξαγσγήο. πλεπψο, γίλεηαη έιεγρνο γηα ηελ νξζή ρξήζε ηνπ κεραλνινγηθνχ 
εμνπιηζκνχ, ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηνλ ζσζηφ εθνδηαζκφ θαη 
δηαρείξηζε ησλ πιηθψλ,  ηελ θαηάιιειε ζπζθεπαζία θαη νκαιή δηαθίλεζε ησλ 
πξντφλησλ.     

   

4.4 Αξρέο θαη νξγάλσζε ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνύ 
ειέγρνπ    
 

Οη βαζηθέο αξρέο πνπ νθείιεη λα έρεη έλα ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κηαο 
επηρείξεζεο είλαη:  

 Ο δηαρσξηζκφο ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο ζε ηξείο 
θαηεγνξίεο: 
 1. ηελ ζπλαιιαθηηθή ιεηηνπξγία, φπνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ζπλαιιαγέο 

φπσο πσιήζεηο, αγνξέο θαη άιια. 
 2. ηε δηαρεηξηζηηθή ιεηηνπξγία, φπνπ αζρνιείηαη κε ηελ θχιαμε θαη δηαρείξηζε 

ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 
 3. ηε ινγηζηηθή ιεηηνπξγία, φπνπ αζρνιείηαη κε ην ινγηζηηθφ θχθισκα. 

 Ο επηκεξηζκφο ησλ θαζεθφλησλ θαη ησλ επζπλψλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη 
ησλ ηκεκάησλ ιεηηνπξγίαο. 

 Ζ νινθιήξσζε ησλ ζπλαιιαγψλ λα ζπλνδεχεηαη άκεζα κε ηελ έθδνζε 
θαηάιιεινπ ζηνηρείνπ. 

 Ζ ζέζπηζε πνιηηηθήο δηαζθάιηζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο 
επηρείξεζεο.  

  Ζ πξαγκαηνπνίεζε θπζηθψλ ειέγρσλ θαη επαιεζεχζεσλ ησλ 
ηεξνχκελσλ ινγαξηαζκψλ.  

 
   Ζ νξζή νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κίαο επηρείξεζεο 

απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ. Απηφ δελ 
κπνξεί λα επηηεπρζεί αλ ε ζπλνιηθή επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία θαη εηδηθφηεξα ε 
ινγηζηηθή δελ εθηειείηαη βάζεη ελφο νξγαλσκέλνπ πιαηζίνπ. Μεηαμχ άιισλ, έλα 
νξζφ ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θξίλεηαη αλαγθαίν λα πεξηιακβάλεη 
ππνζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο φπσο 

 Οινθιεξσκέλνπ νξγαλνγξάκκαηνο θαη θαζεθνληνινγία 

 Δμνπζηνδνηήζεσλ θαη θαηαρσξήζεσλ.  

 Καηάιιειεο ζηειέρσζεο. 

 πλερνχο αμηνιφγεζεο ιεηηνπξγηψλ.  

 ηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ δξάζεο θαη ζηφρσλ βάζεη ρξνλνδηαγξακκάησλ.  

 Πνιηηηθήο αγνξψλ, πσιήζεσλ, επελδχζεσλ, δαλείσλ, δηαρείξηζεο θαη 
πξνζηαζίαο θεθαιαίσλ, ραξηνθπιαθίνπ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ. 

 Καηαζηαηηθνχ, εγρεηξηδίσλ θαη ινηπψλ θαλνληζκψλ.  

 Πιεξνθνξηαθήο θαη κεραλνγξαθηθήο νξγάλσζεο   
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  Όια ηα παξαπάλσ ππνζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο είλαη απαξαίηεηα 
ζπζηαηηθά ηεο θαιήο ζπλνιηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. ηηο παξαθάησ 
παξαγξάθνπο παξνπζηάδνληαη ηα δχν πξψηα ζηνηρεία θαη ζε δηαθνξεηηθή 
ππνελφηεηα ην ηξίην θαζψο απηά ζεσξνχληαη απφ πνιινχο επαγγεικαηίεο ειεγθηέο 
σο ηα ζπνπδαηφηεξα. 

  Αλαιπηηθφηεξα, ην νξγαλφγξακκα ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λε έρεη ηεξαξρηθή 
δνκή δηαρσξίδνληαο, ζε αξρηθφ επίπεδν, ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο κνλάδαο. 
Έπεηηα, νθείιεη λα αθνινπζεί πεξαηηέξσ ππνδηαίξεζε ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε 
δνκή. Ζ γεληθή δηάξζξσζε πνπ ρξεηάδεηαη λα αθνινπζείηαη είλαη δηεχζπλζε, 
ππεξεζία, ηκήκα, ηνκέαο θαη γξαθείν. Ζ ζπγθεθξηκέλε ππξακίδα νξγάλσζεο πξέπεη 
λα πξνζθέξεη ζαθή δηαρσξηζκφ ησλ θαζεθφλησλ θαη ησλ επζπλψλ ζε φια ηα 
επίπεδα θαη φισλ ησλ ππαιιήισλ. Δπίζεο, ζεκαληηθφ είλαη λα απνηππψλεηαη θαη ε 
αλεμαξηεζία ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ φπσο ε ινγηζηηθή ή ππεξεζία εζσηεξηθνχ 
ειέγρνπ. Ζ ζέζπηζε θαζεθνληνινγία πεξηιακβάλνληαο αξκνδηφηεηεο, επζχλεο θαη 
ηξφπνπο δξάζεηο ζπλδξάκεη ζηελ απνθπγή  ησλ θαηλνκέλσλ ησλ 
αιιεινζπγθξνπφκελσλ θαζεθφλησλ θαη ηεο απνπνηήζεηο επζπλψλ, θάλνληαο 
ζπγρξφλσο επθνιφηεξε ηελ αλαθάιπςε ιαζψλ, παξαηππηψλ θαη παξαιείςεσλ.  
          Σν ζχζηεκα εμνπζηνδνηήζεσλ θαη θαηαρσξήζεσλ ζα πξέπεη λα παξέρεη, ζε 
ζπγθεθξηκέλα ζηειέρε, ηελ δπλαηφηεηα θαη ηνλ ηξφπν παξέκβαζεο θαη ειέγρνπ ζηα 
δηάθνξα ζηάδηα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Δηδηθφηεξα, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 
κίαο ζπλαιιαγήο πξέπεη αξρηθά λα παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε πξαγκαηνπνίεζεο ηεο 
απφ ζπγθεθξηκέλν άηνκα αλαιφγσο ηνπ πνζνχ ή ηεο δηαδηθαζίαο. Πξηλ ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε ρξεηάδεηαη λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε έγθξηζε ηεο ζπλαιιαγήο απφ 
ην αξκφδην ζηέιερνο θαη ακέζσο κεηά λα αθνινπζεί ε θαηαγξαθή ηεο. Ζ δηαδηθαζία 
ησλ παξαπάλσ ζηαδίσλ απφ δηαθνξεηηθά πξφζσπα απνηειεί δηθιείδα αζθαιείαο γηα 
ηελ επηρείξεζε θαη εηδηθφηεξα είλαη απνιχησο αλαγθαία λα πθίζηαηαη ζηηο 
πνιχπινθεο ή κεγάιεο αμίαο ζπλαιιαγέο.     
                                                  

4.5 Κώδηθαο δενληνινγίαο θαη θαλόλεο ζπκπεξηθνξάο 
εζσηεξηθνύ ειεγθηή    
 

Ο ζεζκνζεηεκέλνο Κψδηθαο Γενληνινγίαο θαη νη Καλφλεο πκπεξηθνξάο ησλ 
εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ έρνπλ σο ζηφρν λα πξνάγνπλ ηελ εζηθή θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ 
επαγγέικαηνο. Οη Καλφλεο πκπεξηθνξάο βνεζνχλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα, ν 
νπνίνο επηβάιιεηαη λα εθαξκφδεηαη απφ φια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ 
αζθνχλ εζσηεξηθφ έιεγρν. πγθεθξηκέλα ν Κψδηθαο Γενληνινγίαο δηέπεηαη απφ ηηο 
εμήο αξρέο: 

 Αθεξαηφηεηα. Ζ εθαξκνγή ηεο παξέρεη εκπηζηνζχλε ζηελ πξνζσπηθή θξίζε 
ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ. 

 Αληηθεηκεληθφηεηα. Με ηελ εθαξκνγή ηεο πξνζδίδεηαη ζηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή 
αμηνπηζηία θαη αληηθεηκεληθφηεηα θαηά ηελ ζπγθέληξσζε, εθηίκεζε θαη 
παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ειέγρνπ, απνβάιινληαο ηπρφλ ζπκθέξνληα. 

 Δκπηζηεπηηθφηεηα. Ζ εθαξκνγή ηεο δηαζθαιίδεη ηελ θπξηφηεηα θαη ερεκχζεηα 
ησλ πιεξνθνξηψλ, νξίδνληαο παξάιιεια θαλφλεο θνηλνπνίεζεο. 

 Δπάξθεηα. Ζ εθαξκνγή ηεο εμαζθαιίδεη ηα απαξαίηεηα πξνζφληα φπσο 
εκπεηξία, γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο 
θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 
  

Οη θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο, ζχκθσλα κε ην Δ.Η.Δ.Δ (Διιεληθφ Ηλζηηηνχην 
Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ) νξίδνπλ φηη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο σο πξνο ηελ:  

 

 Αθεξαηφηεηα.  
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 1. «Θα εθηεινχλ ηελ εξγαζία ηνπο κε εληηκφηεηα, επηκέιεηα θαη ππεπζπλφηεηα. 
 2. Θα ηεξνχλ ηνπο λφκνπο θαη ζα πξνβαίλνπλ ζηηο θνηλνπνηήζεηο πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηε λνκνζεζία θαη ην επάγγεικα.  
       3. Γελ ζα εκπιέθνληαη ζπλεηδεηά, σο κέξε, ζε νπνηαδήπνηε παξάλνκε 
δξαζηεξηφηεηα, νχηε ζα εκπιέθνληαη ζε πξάμεηο αηηκσηηθέο γηα ην επάγγεικα ηνπ 
εζσηεξηθνχ ειεγθηή ή γηα ηνλ νξγαληζκφ. 
      4. Θα ζέβνληαη θαη ζα ζπκβάιινπλ ζηνπο λφκηκνπο θαη εζηθνχο αληηθεηκεληθνχο 
ζθνπνχο ηνπ νξγαληζκνχ».   
 

 Αληηθεηκεληθφηεηα.   
5. «Γελ ζα ζπκκεηέρνπλ ζε νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα ή ζα ζπλάπηνπλ ζρέζεηο 
πνπ ελδέρεηαη λα βιάςνπλ ή λα ζεσξείηαη φηη βιάπηνπλ ηελ ακεξφιεπηε εθηίκεζή 
ηνπο. πκπεξηιακβάλνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ή νη ζρέζεηο εθείλεο νη νπνίεο ελδέρεηαη 
λα ζπγθξνχνληαη κε ηα ζπκθέξνληα ηνπ νξγαληζκνχ. 
 6.  Γελ ζα απνδέρνληαη νηηδήπνηε κπνξεί λα βιάςεη ή λα ζεσξείηαη φηη βιάπηεη ηελ 
επαγγεικαηηθή ηνπο εθηίκεζε.  
7. Θα θνηλνπνηνχλ φιεο ηηο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο γλσζηνπνηνχληαη θαη 
ελδέρεηαη λα παξαπνηήζνπλ, εάλ δελ θνηλνπνηεζνχλ, ηελ έθζεζε ησλ ππφ έιεγρν 
δξαζηεξηνηήησλ».   
 

 Δκπηζηεπηηθφηεηα.  
8. «Θα είλαη ζπλεηνί ζηε ρξήζε θαη πξνζηαζία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απνθηνχλ 
θαηά ηε δηάξθεηα άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 
 9. Γελ ζα ρξεζηκνπνηνχλ πιεξνθνξίεο γηα πξνζσπηθφ θέξδνο ή θαηά ηξφπν 
αληίζεην κε ηε λνκνζεζία ή επηβιαβή γηα ηνπο λφκηκνπο θαη εζηθνχο αληηθεηκεληθνχο 
ζθνπνχο ηνπ νξγαληζκνχ».   
 

 Δπάξθεηα.  
10. «Θα αζρνινχληαη κφλν κε εθείλεο ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο δηαζέηνπλ ηηο 
αλαγθαίεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη εκπεηξία.  
11. Θα παξέρνπλ ππεξεζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 
γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή Δθαξκνγή ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 
 12. Θα βειηηψλνπλ ζπλερψο ηελ επάξθεηα, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα 
ησλ ππεξεζηψλ ηνπο>> 
 

4.6 Γηεζλή πξόηππα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ    
 
Σν Γ..Π.Δ.Δ (Γηεζλέο πκβνχιην Πξνηχπσλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ) είλαη ην θαζ’ χιε 
αξκφδην δηεζλέο φξγαλν πνπ κεηά απφ ζπδεηήζεηο θαη δηαβνπιεχζεηο εθδίδεη ηα 
πξφηππα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Απηά πηνζεηνχληαη απφ ηα εθάζηνηε Ηλζηηηνχηα 
Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ ησλ ρσξψλ, απνηειψληαο ηνλ ζεκέιην ιίζν ηνπ εζσηεξηθνχ 
ειέγρνπ. Ζ ζπκκφξθσζε κε ηα πξφηππα είλαη ππνρξεσηηθή αθφκε θαη αλ 
ζπλδπάδνληαη κε άιια πξφηππα ή λνκηθέο δηαηάμεηο. Ο ζθνπφο ηνπο είλαη: 

 Να ζεζκνζεηήζνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 Να νξίζνπλ ην γεληθφ πιαίζην κε ην νπνίν παξέρνληαη θαη πξνσζνχληαη νη 
πξνζηηζέκελεο αμίεο ηεο ππεξεζίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

 Να εγθαζηδξχζνπλ ηα κέηξα αμηνιφγεζεο ηεο ππεξεζίαο ηνπ εζσηεξηθνχ 
ειέγρνπ.  

  Να αλαπηχμνπλ θαιχηεξεο ιεηηνπξγηθέο θαη νξγαλσηηθέο δηαδηθαζίεο.    
 

Αξρηθά ηα δηεζλή πξφηππα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαηεγνξηνπνηνχληαλ ζε πέληε νκάδεο 
πνπ ζπλνπηηθά αζρνινχληαη κε ηα εμήο: 
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 Αλεμαξηεζία. Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ 
ηνπο, επηβάιιεηαη λα δξνπλ κε πιήξε αλεμαξηεζία ψζηε νη απφςεηο ηνπο λα 
είλαη ακεξφιεπηεο σο πξνο ηηο εθάζηνηε δηαδηθαζίεο. Γηα ηελ επίηεπμε ηεο 
αλεμαξηεζίαο είλαη απαξαίηεην θαη ην αλάινγν νξγαλσηηθφ θαζεζηψο. 
Αλαιπηηθφηεξα, πξέπεη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο λα έρνπλ ηελ ζαθή θαη 
έκπξαθηε ζηήξημε ηεο δηνίθεζεο θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ψζηε ε 
ζπλεξγαζία κε ηνπο ειεγρφκελνπο λα είλαη εμαζθαιηζκέλε. Βήκαηα πξνο 
απηήλ ηελ θαηεχζπλζε είλαη ε άκεζε επηθνηλσλία κε ηελ αλψηεξε δηνίθεζε θαη 
ν θαηάιιεινο θαλνληζκφο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Δπίζεο, νη εζσηεξηθνί 
ειεγθηέο, θαηά ηελ δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ, πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε  
αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ψζηε λα επηηπγράλεηαη πςειήο πνηφηεηαο παξαγφκελν 
έξγν, καθξηά απφ ζπκθέξνληα θαη πξνθαηαιήςεηο. 

 Δπαγγεικαηηθή επάξθεηα. χκθσλα κε απηήλ ηελ θαηεγνξία πξσηνηχπσλ, νη 
εζσηεξηθνί ειεγθηέο νθείινπλ λα θαηέρνπλ ηηο αλάινγεο γλψζεηο θαη 
δεμηφηεηεο ψζηε λα απνπεξαηψζνπλ νξζά ην έξγν ηνπο.  Καηά ηελ άζθεζε 
ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, επηβάιιεηαη λα δξνπλ κε επαγγεικαηηζκφ θαη κε 
πξνζήθνπζα επηκέιεηα ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηα ηνπ 
απνηειέζκαηνο. Ζ ζηειέρσζε ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα 
γίλεηαη κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ην πςειφ επίπεδν ησλ 
ειεγθηψλ. Ζ επνπηεία ησλ ειεγθηψλ απφ ηελ δηεχζπλζε εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 
θαη ε ζπλερήο εθπαίδεπζε ηνπο απνηεινχλ δχν αθφκα απαξαίηεηα ζηνηρεία 
πνπ ζπκβάινπλ ζηελ επαγγεικαηηθή επάξθεηα ησλ ειεγθηψλ.  

 Έθηαζε εξγαζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Μέξνο ηεο εξγαζίαο ησλ εζσηεξηθψλ 
ειεγθηψλ νθείιεη λα είλαη ν έιεγρνο θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηα θαη 
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ. Ζ επάξθεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εμαζθαιίδεηαη κε ηελ 
εθπιήξσζε ησλ βαζηθψλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ. Απηνί είλαη ε αμηνπηζηία ησλ 
πιεξνθνξηψλ, ε ζπκκφξθσζε κε θαλνληζκνχο θαη δηαδηθαζίεο,  ε πξνζηαζία 
ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νξγαληζκνχ, ε απνηειεζκαηηθή θαη 
νξζνινγηθή ρξήζε ησλ πφξσλ θαη ε επίηεπμε ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ ζθνπψλ 
θαη επηδηψμεσλ.  

 Δθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ ειέγρνπ. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο ζε έλαλ 
νξγαληζκφ επηβάιιεηαη λα είλαη, εμαξρήο, εγθεθξηκέλνο θαη 
πξνγξακκαηηζκέλνο, Οη ζθνπνί, νη πφξνη, νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, ε 
έθηαζε θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ ειέγρνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη εθ ησλ 
πξνηέξσλ ζην πιάλν ηνπ ειέγρνπ. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απαηηείηαη 
λα ηεθκεξηψλνληαη κε επαξθείο, ζρεηηθέο θαη αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο. 
Δπίζεο, ηα απνηειέζκαηα ρξεηάδεηαη λα θνηλνπνηνχληαη ζηα θαηάιιεια άηνκα 
ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε αμηνπνίεζε ηνπο. Ζ έθζεζε ηνπ ειέγρνπ 
νθείιεη λα είλαη ζαθείο, ζπλνπηηθή αληηθεηκεληθή, ηεθκεξησκέλε θαη λα 
επαλειέγρεηαη πξηλ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο.  

 Γηνίθεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ζ δηνίθεζε ηνπ αληίζηνηρνπ ηκήκαηνο 
απνηειεί επζχλε ηνπ εθάζηνηε δηεπζπληή θαη ραξαθηεξίδεηαη σο   
επηηπρεκέλε αλ έρεη πξαγκαηνπνίεζε ηνπο ζθνπνχο ηεο, έρεη θάλεη 
νξζνινγηθή ρξήζε ησλ πφξσλ ηεο θαη έρεη αθνινπζήζεη ηα πξφηππα ηνπ 
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Σν ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θξίλεηαη αλαγθαίν λα έρεη 
δηθφ ηνπ θαλνληζκφ, πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηνλ ζθνπφ, ηηο επζχλεο, ηηο 
αξκνδηφηεηεο θαη άιια. Ο θαλνληζκφο εθπνλείηαη απφ ηνλ δηεπζπληή θαη 
εθθξίλεηαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. Ο δηεπζπληήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 
είλαη αξκφδηνο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ηκήκαηνο, ηελ παξνρή 
νδεγηψλ θαη θαηεπζχλζεσλ θαη ηελ ράξαμε πνιηηηθήο. Δπίζεο, ζηα θαζήθνληά 
ηνπ εκπίπηεη ν ζπληνληζκφο εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ειέγρνπ θαζψο θαη ε 
πινπνίεζε ελφο νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη 
αμηνιφγεζεο ηεο ζπλνιηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο.    
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4.7 Μέζα θαη κέζνδνη κειέηεο ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ    
 

Χο κέζα κειέηεο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ λννχληαη νη πεγέο 
άληιεζεο ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο 
ειεγρφκελεο επηρείξεζεο ψζηε λα κπνξέζεη ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο λα απνθαλζεί γηα 
ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ. Οη ζπλεζέζηεξεο απφ απηέο ηηο πεγέο είλαη: 

 Σν θαζεθνληνιφγην θαη ηα εγρεηξίδηα δηαδηθαζηψλ.  

 Σν νξγαλφγξακκα ηεο επηρείξεζεο θαη νη πεξηγξαθέο ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ ην 
ζπλνδεχνπλ. 

 Οη πξνθνξηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αληινχληαη απφ ζηειέρε θαη ππαιιήινπο. 

  Σα δεδνκέλα ειέγρνπ παιαηνηέξσλ ρξήζεσλ.  

 Ζ αιιεινγξαθία, ην θαηαζηαηηθφ θαη ηα πξαθηηθά ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο θαη 
ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο.  

 Οη δηαπηζηψζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ 
επηζεψξεζε πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη.  
 
Οη βαζηθέο κέζνδνη κειέηεο ελφο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη: 

 Σα δηαγξάκκαηα ξνήο.  

 Σα εξσηεκαηνιφγηα. 

 Ζ γξαπηή πεξηγξαθή.  

 Σα ηεζη.  
Σα δηαγξάκκαηα ξνήο παξνπζηάδνπλ κε ηελ ρξήζε ζπκβφισλ ηα 

αθνινπζνχκελα ζηάδηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νξζή εθηέιεζε κίαο ζπλαιιαγήο ή 
δηαδηθαζίαο. Μέζα απφ ηελ απεηθφληζε πνπ πξνζθέξνπλ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 
ζηνλ ειεγθηή λα δηαπηζηψζεη αλ θάπνην βήκα έρεη παξαιεθζεί ή έρεη εθηειεζηή 
εζθαικέλα. Σν πιενλέθηεκα πνπ παξνπζηάδνπλ ηα δηαγξάκκαηα ξνήο είλαη φηη 
απνδίδνπλ εχθνια θαη γξήγνξα ηελ δηαδηθαζία ρσξίο πνιχπινθεο δηαηππψζεηο. Ζ 
γλψζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπκβφισλ απνηειεί θαη ηελ κφλε απαξαίηεηε επηπιένλ γλψζε 
πνπ πξέπεη λα έρεη ν ειεγθηήο.  Σα βαζηθφηεξα απφ απηά ηα ζχκβνια είλαη:   

 Ζ ξνή.                                                   

 Ζ απφθαζε.  

 Ζ αξρή θαη ηέινο.  

 Ζ εθηέιεζε πξάμεσλ.  

 Σν έληππν ή αξρείν.  

 Ζ αλακνλή ή παξαπνκπή.  

 Ζ είζνδνο θαη έμνδνο  
Σα εξσηεκαηνιφγηα απνηεινχλ ηελ θχξηα κέζνδν κειέηεο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαζψο κπνξεί ν ειεγθηήο κέζα απφ ηελ δηαδηθαζία ησλ απαληήζεσλ λα 
απνθαλζεί γηα ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ αμηνπηζηία ηνπ θαη νη 
πξνζρεδηαζκέλεο θαηεπζχλζεηο πνπ δίλεη απνηεινχλ θαη ην βαζηθφ ηνπ πιενλέθηεκα. 
Οη επηθξηηέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ εζηηάδνπλ ην πξφβιεκα ζηελ εμαγσγή 
ζπκπεξαζκάησλ απφ κνλνιεθηηθέο απαληήζεηο. Σν εξσηεκαηνιφγηα, αλ θαη έρνπλ 
κία βαζηθή δνκή, δηακνξθψλνληαη ζχκθσλα  κε ην ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο ηεο 
ειεγρφκελεο επηρείξεζεο θαη ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο ηνπ ειέγρνπ.  

 Ζ ηξίηε κέζνδνο είλαη ε γξαπηή πεξηγξαθή πνπ ιφγσ ηεο θχζεο ηεο εθαξκφδεηαη 
πεξηζζφηεξν ζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. ε απηή ηελ κέζνδν ν ειεγθηήο 
απνηππψλεη γξαπηψο φια ηα ζηάδηα κία δηαδηθαζίαο, θαζψο θαη ηα θαζήθνληα ησλ 
πξνζψπσλ πνπ εκπιέθνληαη. Σαπηφρξνλα, θαηαγξάθνληαη θαη φια ηα αδχλαηα 
ζεκεία ζηνπ ζπζηήκαηνο. Σν βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ είλαη ε 
ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή ησλ εθάζηνηε δηαδηθαζηψλ, δίλνληαο ηελ δπλαηφηεηα ζηελ 
επηρείξεζε λα πξνζαξκνζηεί ζηα ηπρφλ ζθάικαηα θαη παξαιήςεηο. 
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  Ζ ηέηαξηε ελαιιαθηηθή κέζνδνο κειέηεο είλαη ηα ηεζη. ε απηήλ ηελ δηαδηθαζία ν 
ειεγθηήο πξνβαίλεη ζε δνθηκή ησλ πεξηγξαθφκελσλ δηαδηθαζηψλ είηε κε θπζηθή 
παξαθνινχζεζε είηε κε αλαδξνκή φισλ ησλ ζηαδίσλ εθηέιεζεο κία πξάμεο. 
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ηεζη απνηειεί ε γλψζε ησλ 
ιεηηνπξγηψλ ηεο κνλάδαο κε έλαλ απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο κεζφδνπο.   

Μεηά ηελ αλάιπζε, θαηαλφεζε θαη πεξηγξαθή, κε έλα απφ ηνπο παξαπάλσ 
ηξφπνπο, ηνπο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ νθείιεη ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο λα 
πξνβεί ζε αμηνιφγεζε ηεο ηεξνχκελεο δηαδηθαζίαο.   
 

4.8 Φύιια εξγαζίαο θαη θάθεινη ειέγρνπ 
Σα θχιια εξγαζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη νη θάθεινη πνπ δεκηνπξγήζεθαλ 

απφ ηνλ ειεγθηή θαηά ηνλ έιεγρν θαη απεηθνλίδνπλ φιεο ηηο εξγαζίεο, δηαδηθαζίεο θαη 
πιηθφ πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ή ζπιιερηεί. Σα θχιια εξγαζίαο εθηφο απφ απφδεημε 
πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ ειέγρνπ απνηεινχλ θαη ηελ πεγή έθθξαζεο ηνπ ειεγθηή. 
Καζψο απνηεινχλ ηεθκήξην ειέγρνπ πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ ζπγθεθξηκέλα 
ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ηελ πνηφηεηα θαη ηελ ηππνπνίεζε ηνπο. Καηεγνξηνπνηνχληαη 
ζε κφληκνπο, ηξέρσλ θαη πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ θαθέινπο. 

 Οη κφληκνη θάθεινη ππνδηαηξνχληαη ζηα πεξηερφκελα, ζην ηζρχνλ ηκήκα θαη 
ζην παιαηφ. Μεηαμχ άιισλ, πεξηιακβάλνπλ, ηα ζηνηρεία ηνπ πειάηε, ην θαηαζηαηηθφ, 
ηα πξαθηηθά, ηα εγρεηξίδηα, ηα ηδησηηθά ζπκθσλεηηθά θαη ζπκβάζεηο, ην ινγηζηηθφ 
ζρέδην, ηνπο πξνυπνινγηζκνχο θαη άιια. Οη ηξέρνληεο θάθεινη πεξηιακβάλνπλ, ηα 
εθθξεκή ζέκαηα, ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηηο ινγηζηηθέο εγγξαθέο, ην 
ηξέρσλ πξνυπνινγηζκφ, ην νξγαλνγξάκκαηα, ην ηζνδχγην, ηηο ηξέρνπζεο θαηαζηάζεηο 
πειαηψλ, ηνπο νδεγνχο ειέγρνπ θαη άιια. 
 Οη ζθνπνί ησλ θχιισλ εξγαζίαο είλαη νη εμήο: 

 Να απνηεινχλ ην ζεκέιην ιίζν ηεο ειεγθηηθήο θαη γλσκνδνηηθήο δηαδηθαζίαο.  

 Να νξγαλψλνπλ θαη λα θαηακεξίδνπλ ηελ ειεγθηηθή δηαδηθαζία. 

 Να παξέρνπλ ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία θαη λα βνεζνχλ ηνπο επαλαιεπηηθνχο 
ειέγρνπο.  

 Να ζπλδένπλ ηνλ νδεγφ ειέγρνπ κε ηνλ δηελεξγεζέληα έιεγρν. 

 Να παξαθνινπζνχλ ηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο ξνήο ησλ θνλδπιίσλ.  

 Να απνηεινχλ κέζν ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ ειεγθηψλ. 

 Να απνηεινχλ κέζν εθπαίδεπζεο λέσλ ειεγθηψλ. 

 Να είλαη, ελ δπλάκεη, απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα θάζε ρξήζε.    
  

4.9 Γεηγκαηνιεπηηθόο έιεγρνο 

   

Ζ δηελέξγεηα, ζε κία επηρείξεζε, ελφο θαζνιηθνχ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εθηφο 
απφ ρξνλνβφξα θαη κεγάινπ θφζηνπο δηαδηθαζία δελ ελδείθλπηαη γηα ηελ 
ιεηηνπξγηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ. πλεπψο, φηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζε 
εζσηεξηθφ έιεγρν, εθηφο εμαηξέζεσλ, λνείηαη ν δεηγκαηνιεπηηθφο εζσηεξηθφο έιεγρνο. 
Γεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο, είλαη ε κειέηε ελφο κέξνπο απφ ην ζπλνιηθφ κέγεζνο 
φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ κίαο επηρείξεζεο. Σν κέξνο απηφ απνηειεί 
ην αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα θαη ηα εμαγφκελα ζπκπεξάζκαηα αλάγνληαη, κε βάζεη 
ησλ λφκν ησλ πηζαλνηήησλ, ζην ζχλνιν.  

 Ζ δεηγκαηνιεςία είλαη κηα νπζηψδεηο δηαδηθαζία θαζψο απφ απηήλ 
θαζνξίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ. Ο ειεγθηήο πξνηνχ πξνβεί ζε 
δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν ππνρξενχηαη λα πξνζδηνξίζεη ην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ηνπ 
ππφ εμέηαζε ζηνηρείνπ, έπεηηα λα ππνινγίζεη ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο θαη ηέινο λα 
επηιέμεη ηνλ ηξφπν ιήςεηο ηνπ δείγκαηνο. Αλάινγα κε ηελ ηερλνηξνπία ζπιινγήο, ε 
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δεηγκαηνιεςία ρσξίδεηαη ζε ππνθεηκεληθή θαη ζηαηηζηηθή. Ζ ππνθεηκεληθή ή εκπεηξηθή 
δεηγκαηνιεςία παξέρεη ειεπζεξία δξάζεο θαζψο θαζνξίδεηαη απφ ηελ γλψκε, 
εθηίκεζε θαη εκπεηξία ηνπ ειεγθηή. Γηα απηφ ηνλ ιφγσ παξνπζηάδεη θαη ην βαζηθφ ηεο 
κεηνλέθηεκα πνπ είλαη ην αλζξψπηλν ιάζνο. Αληίζεηα, ε ζηαηηζηηθή δεηγκαηνιεςία 
ζηεξίδεηαη ζηνπο θαλφλεο ηεο ζηαηηζηηθήο σο πξνο ην κέγεζνο, ηηο παξακέηξνπο θαη 
ηελ ηπραηφηεηα ηνπ δείγκαηνο. Απηφ, απνηειεί θαη ην θχξην πιενλέθηεκα ηεο θαζψο ηα 
απνηειέζκαηα είλαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλα.   

  Όζν κεγαιχηεξν είλαη ην δείγκα επί ηνπ ζπλφινπ ηνλ ππφ έιεγρν ζηνηρείσλ 
ηφζν απμάλεηαη θαη ε αμηνπηζηία ησλ παξαγφκελσλ απνηειεζκάησλ. ηελ ζηαηηζηηθή 
δεηγκαηνιεςία, αληίζεηα κε ηελ ππνθεηκεληθή, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνινγηζκνχ 
ηνπο δεηγκαηνιεπηηθνχ ζθάικαηνο. Σν δεηγκαηνιεπηηθφ ζθάικα εθηηκά ηελ πηζαλή 
δηαθνξά ηνπ κεγέζνπο πνπ ζα πξνέθππηε, κεηαμχ ηνπ ζπλνιηθνχ απνηειέζκαηνο θαη 
ηνπ δείγκαηνο.       
                                                  

4.10 Δηαηξηθή δηαθπβέξλεζε    
 

Χο εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε νξίδεηαη έλα νξγαλσηηθφ εηαηξηθφ πιαίζην, πνπ 
πεξηιακβάλεη θαλφλεο, πξαθηηθέο θαη αξρέο, ψζηε λα δηαζθαιίδνληαη φινη φζνη έρνπλ 
έλλνκν ζπκθέξσλ. Δηδηθφηεξα, ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, κέζσ ελφο Κψδηθα, 
πξνζπαζεί λα δηαζθαιίζεη φηη νη απνθάζεηο ησλ ζηειερψλ κίαο εηαηξείαο 
ζπκβαδίδνπλ κε ηα ζπκθέξνληα ησλ κεηφρσλ ηεο. Ο αξρηθφο λφκνο πνπ έζεζε ην 
πιαίζην ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ Διιάδα είλαη ν 3016/02 θαη κεηέπεηηα 
αθνινχζεζαλ θαη άιινη. Σα βαζηθά ζεκεία ηνπ πιαηζίνπ είλαη: 

 Ζ ζπκκεηνρή, ζηα Γ. (Γηνηθεηηθά πκβνχιηα) ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ, 
αλεμάξηεησλ θαη κε εθηειεζηηθψλ κειψλ.  

 Ζ ιεηηνπξγία θαη νξγάλσζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

 Ζ ιεηηνπξγία θαη νξγάλσζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ. 

 Ζ ζχζηαζε επηηξνπψλ ειέγρνπ (Ν. 3693/08).  

 Ζ ππνρξέσζε δηάθνξσλ γλσζηνπνηήζεσλ φπσο ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ 
θαζεζηψηνο θαη ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο (Ν. 3693/08).  

 Ζ θαηαγξαθή ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηφρσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο 
εηαηξείαο (Ν. 3884/10). 
 Σν Δ..Δ.Γ (Διιεληθφ πκβνχιην Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο) είλαη ην αξκφδην 

ζεζκνζεηεκέλν φξγαλν πνπ έρεη σο ζθνπφ ηελ πξνψζεζε θαη ηήξεζε ηνπ Δ.Κ.Δ.Γ 
(Διιεληθνχ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο) απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. Ζ 
εθαξκνγή ηνπ Δ.Κ.Δ.Γ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εηζεγκέλεο 
ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. Βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ είλαη: 

 Ζ ζαθήλεηα θαη ν δηαρσξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ ησλ νξγάλσλ 
θαη πξνζψπσλ ηεο δηνίθεζεο κίαο εηαηξείαο.  

 Ζ χπαξμε εηαηξηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη νξγαλσηηθήο δνκήο. 

 Ζ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

 Ζ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία ηεο εηαηξείαο, εληφο θαη εθηφο, κε ζθνπφ ηελ 
δηακφξθσζε αληίζηνηρεο θνπιηνχξαο ησλ ζηειερψλ ηεο θαη αχμεζε ηεο 
εκπηζηνζχλεο ησλ ηξίησλ πξνζψπσλ. 

 Σν Δ.Κ.Δ.Γ πεξηιακβάλεη ηηο γεληθέο αξρέο πνπ κπνξνχλ λα πηνζεηεζνχλ απφ 
φιεο ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηηο εηδηθέο πξαθηηθέο πνπ εμεηδηθεχνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ 
παξαπάλσ αξρψλ ζηηο εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο. Οη θχξηνη ζηφρνη ηνπ ζχκθσλα κε 
ηνπο Κάληδν Κσλζηαληίλν θαη Υνλδξάθε Αζελά είλαη: 

 «Ζ εθπαίδεπζε θαη θαζνδήγεζε ησλ Γ. ησλ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ ζε ζέκαηα 
βέιηηζησλ πξαθηηθψλ δηαθπβέξλεζεο.   

 Ζ βειηίσζε ηεο πιεξνθφξεζεο ησλ ηδησηψλ ή ζεζκηθψλ κεηφρσλ, Διιήλσλ 
θαη αιινδαπψλ.  
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 Ζ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο εηαηξηθέο ππνζέζεηο.  

 Ζ δεκηνπξγία ελφο πξνζβάζηκνπ θαη θαηαλνεηνχ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο γηα 
εηζεγκέλεο ειιεληθέο εηαηξείεο, νη νπνίεο θαινχληαη πιένλ λα δεκνζηνπνηνχλ 
ζε εηήζηα βάζε πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηαηξηθή ηνπο δηαθπβέξλεζε».  

 Ο θψδηθαο είλαη δνκεκέλνο απφ ηέζζεξηο ελφηεηεο θαη πέληε παξαξηήκαηα ηα 
επξχηεξα πεδία πνπ αζρνινχληαη αλά θαηεγνξία είλαη: 

 Δλφηεηεο. 

 1ε :πλνιηθή ιεηηνπξγία ησλ Γ..  

 2ε: χζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 3ε: Ακνηβέο κειψλ Γ.. 

 4ε: ρέζεηο κε ηνπο κεηφρνπο. 
 Παξαξηήκαηα. 

 «Καηάινγνο εμαηξέζεσλ γηα ηηο εηζεγκέλεο εηαηξείεο κηθξφηεξνπ κεγέζνπο.  

 Οδεγίεο γηα ηε ζχληαμε ηεο Γήισζεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

 Οδεγίεο γα ηε ζχληαμε ηεο έθζεζεο ακνηβψλ ησλ κειψλ ηνπ Γ.                                                   

 Καηεπζπληήξηεο γξακκέο ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

  Καηάινγνο εηδηθψλ πξαθηηθψλ ηνπ Κψδηθα πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο ηζρχνπζεο 
λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο».  

 

4.11 Μνληέια ειέγρνπ COSO θαη COCO    
Ζ επηηξνπή COSO (Committee of Sponsoring Organizations) δεκηνπξγήζεθε ην 

1985 ζηηο Ζ.Π.Α κε βαζηθφ ζθνπφ λα ζπλδξάκεη ζην έξγν ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο 
θαηά ησλ Απαηειψλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Αλαθνξψλ (National Commission on 
Fraudulent Financial Reporting). Ζ επηηξνπή απηή απνηειεί κηα αλεμάξηεηε ηδησηηθή 
πξσηνβνπιία πνπ κειεηά ηνπο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ηηο επηρεηξήζεηο ζε δφιηεο 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο αλαθνξέο. Δπίζεο, αλέπηπμε αληίζηνηρεο ζπζηάζεηο πξνο 
δεκφζηνπο επηρεηξήζεηο, ηελ Δπηηξνπή ηεο Κεθαιαηαγνξάο, ηνπο αλεμάξηεηνπο 
ειεγθηέο, ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη άιιεο αξρέο. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή 
ππνζηεξίρζεθε απφ πέληε κεγάιεο επαγγεικαηηθέο ελψζεηο ησλ Ζ.Π.Α:  

 Σhe American Accounting Association (AAA) 

 Σhe American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)  

 Financial Executives International (FEI)  

 The Institute of Internal Auditors (IIA)  

 Σhe National Association of Accountants, now the Institute of Management 
Accountants (IMA)  

Σν 1992 ε επηηξνπή COSO γηα πξψηε θνξά αθινπζψληαο δηάθνξεο 
επηθαηξνπνηήζεηο, εμέδσζε έλα νινθιεξσκέλν πιαίζην εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε ηίηιν 
«Internal Control Integrated Framework». ήκεξα απνηειεί έλα απφ ηα πην 
δηαδεδνκέλα θαη αμηφπηζηα πιαίζηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνηειψληαο θξηηήξην 
αμηνιφγεζεο ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Σα πιαίζην απνηεινχηαλ απφ 
ηέζζεξηο ηφκνπο πνπ πεξηιάκβαλαλ: 

 Ο πξψηνο κία πεξίιεςε γηα λνκνζέηεο, εθηειεζηηθά ζηειέρε θαη δηνηθεηηθά 
ζπκβνχιηα. 

 Ο δεχηεξνο ην πιαίζην, ηνλ νξηζκφ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηα θξηηήξηα 
αμηνιφγεζεο ηνπ.  

 Ο ηξίηνο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηηο δεκνζηεχζεηο εθζέζεσλ θαη νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ.  

 Ο ηέηαξηνο ηα εξγαιεία αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.   
 
Οη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ κνληέινπ είλαη:  

 Απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ.  

 Αμηνπηζηία ησλ εθζέζεσλ θαη αλαθνξψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  
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 πκκφξθσζε κε ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο.   
 
χκθσλα κε ην αλαζεσξεκέλν πιαίζην COSO ηνπ 2013 ή θχβν ηνπ COSO, 
πεξηιακβάλνληαη πέληε ζπζηαηηθά κέξε πνπ απνηεινχληα απφ δεθαεθηά αξρέο 
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη είλαη ηα εμήο:  
πζηαηηθά κέξε  

 Σν πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο (Control Environment). 

 Ζ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ (Risk Assessment).  

 Οη ειεγθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Control Activities). 

 Ζ πιεξνθφξεζε θαη επηθνηλσλία (Information and Communication). 

 Ο έιεγρνο (Monitoring).  
  
Αξρέο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ  

 Καηάδεημε δέζκεπζεο γηα ηελ αθεξαηφηεηα θαη εζηθέο αμίεο (Demonstrates 
commitment to integrity and ethical values). 

 Άζθεζε επνπηεπφκελεο ππεπζπλφηεηαο (Exercises oversight responsibility). 

 Καζηέξσζε δνκήο, θχξνπο θαη επζχλεο (Establishes structure, authority, and 
responsibility).  

  Καηάδεημε δεζκεπηηθήο ηθαλφηεηαο (Demonstrates commitment to 
competence). 

  Καζηέξσζε εληζρπκέλεο επζχλε (Enforces accountability). 

 Καζηέξσζε θαηάιιεισλ ζηφρσλ (Specifies suitable objectives). 

 Πξνζδηνξηζκφο θαη αλάιπζε ησλ θηλδχλσλ (Identifies and analyzes risk). 

 Αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ ηεο απάηεο (Assesses fraud risk). 

 Αλαγλψξηζε θαη αλάιπζε ζεκαληηθψλ αιιαγψλ (Identifies and analyzes 
significant change). 

 Δπηινγή θαη αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ειέγρνπ (Selects and develops 
control activities).  

 Δπηινγή θαη αλάπηπμε ησλ γεληθψλ ηερλνινγηθψλ ειέγρσλ  (Selects and 
develops general controls over technology).  

 Αλάπηπμε κέζσ πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ (Deploys through policies and 
procedures). 

 Υξεζηκνπνίεζε ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ (Uses relevant information). 

 Δζσηεξηθή επηθνηλσλία (Communicates internally). 

 Δμσηεξηθή επηθνηλσλία (Communicates externally).  

 Γηεμαγσγή ζπλερψλ ή κεκνλσκέλσλ αμηνινγήζεσλ (Conducts ongoing 
and/or separate evaluations).  

 Αμηνιφγεζε θαη επηθνηλσλία ησλ ειιείςεσλ (Evaluates and communicates 
deficiencies).  

   
Σν κνληέιν εζσηεξηθνχ ειέγρνπ COCO δεκηνπξγήζεθε ην 1995 απφ ην Καλαδηθφ 

Ηλζηηηνχην Οξθσηψλ Λνγηζηψλ Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA) 
βαζηδφκελν ζην κνληέιν COSO θαη απνηειψληαο θαη απηφ έλα δηεζλψο απνδεθηφ 
πιαίζην εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Σν κνληέιν COCO παξνπζηάδεη πνιιά θνηλά ζηνηρεία 
κε ην COSO κε ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ λα απνηειεί ε εζηίαζε ζηηο δνκέο, ζηηο 
αμίεο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ελφο νξγαληζκνχ καθξηά απφ ζηελέο νηθνλνκηθέο 
αληηιήςεηο. Οη βαζηθνί ζηφρνη απηνχ ηνπ πιαηζίνπ είλαη: 

 Ζ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία. 

 Ζ αμηνπηζηία ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ αλαθνξψλ θαη πιεξνθνξηψλ.  

 Ζ ζπκκφξθσζε κε λνκηθέο δηαηάμεηο, πξφηππα, ξπζκίζεηο θαη εζσηεξηθέο 
πνιηηηθέο. 
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 Σν πιαίζην COCO πεξηιακβάλεη είθνζη θξηηήξηα αιιειέλδεηα κεηαμχ πνπ 
νκαδνπνηνχληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο θαη ζπλνιηθά απαξηίδνπλ ην κνληέιν ηνπ 
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Οη θαηεγνξίεο είλαη νη εμήο:  

 θνπφο (Purpose). Ο νξγαληζκφο έρεη αλάγθε γηα κηα ζαθή θαηεχζπλζε πνπ 
ζα πεξηιακβάλεη ηνπο ζηφρνπο, ηελ απνζηνιή, ην φξακα, ηε ζηξαηεγηθή, ηνπο 
θηλδχλνπο, ηνπο δείθηεο, ηηο επθαηξίεο, ηηο πνιηηηθέο θαη ην πιάλν.  

 Γέζκεπζε (Commitment).  Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ νθείιεη λα αζπάδεηαη θαη 
λα ζπληάζζεηαη κε ηηο αμίεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νξγαληζκνχ φπσο ε 
αθεξαηφηεηα, νη πνιηηηθέο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ε δηθαηνδνζία, ε 
επζχλε, ε ππεπζπλφηεηα θαη ε ακνηβαία εκπηζηνζχλε.  

 Ηθαλφηεηα (Capability). Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ νθείιεη λα είλαη εθνδηαζκέλν 
κε πφξνπο θαη ηθαλφηεηεο ψζηε ν θαζέλαο μερσξηζηά άιια θαη σο ζχλνιν λα 
κπνξνχλ λα εθπιεξψζνπλ ηα θαζήθνληα ηνπο. Ζ επηθνηλσλία θαη ε παξνρή 
πιεξνθνξηψλ πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ νξγαληζκνχ.  

 Παξαθνινχζεζε θαη Μάζεζε (Monitoring and Learning). Κξίλεηαη αλαγθαίν ην 
αλζξψπηλν δπλακηθφ λα αθνινπζεί ηεο εμειίμεηο ηνπ νξγαληζκνχ, λα ειέγρεηαη 
ε απφδνζε ηνπ θαη λα επαλαμηνινγνχληαη πθηζηάκελεο δηαδηθαζίεο. Σν 
εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ νξγαληζκνχ πξέπεη λα 
παξαθνινπζείηαη ψζηε ηα ζπζηήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ λα πξνζαξκφδνληαη 
ζηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο.   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: Μειέηε πεξίπησζεο KAMARI BEACH 
HOTEL 

 

5.1 Παξνπζίαζε ηεο εηαηξείαο  

  

  
Ζ επηρείξεζε KAMARI BEACH HOTEL  ιεηηνπξγεί απφ 01/05/2000 

δξαζηεξηνπνηνχκελε ζην ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ παξνρή 
ππεξεζηψλ μελνδνρείνπ. Ζ εκπνξηθή ηεο επσλπκία είλαη KAMARI BEACH HOTEL 
θαη βξίζθεηαη ζηε Ρνδν. Σν μελνδνρείν αλήθεη ζηελ θαηεγνξία κηθξψλ μελνδνρείσλ 
αθνχ δηαζέηεη ζπλνιηθά 45 δσκάηηα executive suites, superior family, double 
bungalow sea front θαη double room. Σν μελνδνρείν είλαη ηαμηλνκεκέλν ζηελ 
θαηεγνξία ησλ ηεζζάξσλ αζηέξσλ θαη είλαη απηνηειέο κε επνρηαθή ιεηηνπξγία. 
Υαξαθηεξίδεηαη σο πνιπηειέο ράξε ζηηο ζχγρξνλεο θαη αθξηβέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 
ρσξίο παξάιιεια λα ράλεη ηνλ παξαδνζηαθφ ηνπ ραξαθηήξα. Γηαζέηεη δσκάηηα κε 
ζέα ζάιαζζα θαη απέρεη 20 κέηξα απφ ηελ παξαιία ηεο Λαξδνπ, 50 ρικ απφ ηελ 
πφιε ηεο Ρφδνπ θαη 60 ρικ απφ ην αεξνδξφκην. Οη κήλεο κε ηελ πεξηζζφηεξε 
δξαζηεξηφηεηα είλαη ν Ηνχιηνο  θαη ν Αχγνπζηνο. Οη παξνρέο ηνπ μελνδνρείνπ είλαη νη 
εμήο: 

 Δζηηαηφξην.  

 Γπκλαζηήξην/πα/Μαζάδ. 

 Υψξνο πλεδξίσλΑξξαβψλσλ/Γελεζιίσλ/Γεμηψζεσλ. 

 Δμσηεξηθή πηζίλα θαη κπαξ. 

 2 θαθέ. 

 Γήπεδν 5Υ5.  

 Υψξνο γηα δσληαλή κνπζηθή. 

 Ακπειψλαο. 

 Σνπηθά πξντφληα/Καηάζηεκα ζνπβελίξ. 

 Κνκκσηήξην. 

 Δλνηθίαζε απηνθίλεησλ 

 πλάιιαγκα 

 Παηδφηνπνο 

 Γηαηξφο 

 νκπξέιεο 
 
Δλψ νη βαζηθέο παξνρέο ησλ δσκαηίσλ είλαη νη εμήο: 

 24σξε ππεξεζία δσκαηίσλ. 

 Ζιεθηξνληθή θιεηδαξηά πφξηαο θαη αλαγλψξηζε δηαζεζηκφηεηαο δσκαηίνπ.  

 Ζρνκφλσζε.  

 Απηνειεγρφκελν θιηκαηηζκφ.  

 Αλαηνκηθά ζηξψκαηα. 

 Τπναιιεξγηθά ιηλά θαη καμηιάξηα. 

 LCD FLAT SCREEN TV 32’ κε δνξπθνξηθά πξνγξάκκαηα.  

 Υξεκαηνθηβψηην αζθαιείαο.  

 Δμσηεξηθή ςεθηαθή ηειεθσληθή γξακκή. 

 Τπεξεζία αθχπληζεο. 
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 Γξήγνξε αζχξκαηε πξφζβαζε δηαδηθηχνπ (δσξεάλ).  

 Οιφζσκν θαζξέπηε. 

 Αηκνζίδεξν θαη ζηδεξψζηξα. 

 Μπάλην κε κπαληέξα.  

 εηξά εηδψλ πξνζσπηθήο θξνληίδαο.  

 ηεγλσηήξα καιιηψλ. 

 Μεγεζπληηθφ θαζξέπηε κπάληνπ. 

 Mini bar.  

 Δγθαηαζηάζεηο παξαζθεπήο θαθέ θαη ηζαγηνχ.  

 Μπαιθφλη. 
 

5.2 Βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε θαη δνκή ηεο εηαηξείαο  
  
  

Ζ KAMARI BEACH HOTEL είλαη κηα κηθξνκεζαία επηρείξεζε κε ηελ λνκηθή 
κνξθή ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο πνπ αθνινπζεί πιήξεο ινγηζηηθφ θχθισκα θαηά ηελ 
δηπινγξαθηθή κέζνδν. Σν πξνζσπηθφ ηεο αλέξρεηαη ζε 18 άηνκα κφληκεο, κεξηθήο ή 
επνρηαθήο απαζρφιεζεο. εκαληηθή ζέζε ζηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο 
μελνδνρεηαθήο κνλάδαο έρεη ε γξακκαηεία ηεο δηεχζπλζεο θαζψο αζρνιείηαη κε 
ζέκαηα πξνζσπηθνχ θαη ηακεηαθήο δηαρείξηζεο. Ζ ινγηζηηθή θαη λνκηθή ιεηηνπξγία, 
ιφγσ ηνπ κηθξνχ φγθνπ, είλαη αλαηεζεηκέλεο ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο. πγρξφλσο, 
ην εμσηεξηθφ ινγηζηηθφ γξαθείν αζθεί, ελ κέξεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, θαη 
αξκνδηφηεηεο πνπ ππάγνληαη ζην εζσηεξηθφ έιεγρν ρσξίο φκσο λα ηεξνχληαη 
πιήξσο νη πξναλαθεξζείζεο δηαδηθαζίεο.   

Σα ηξία ηκήκαηα πνπ επηκεξίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο είλαη ην ηκήκα 
νξφθσλ θαη ππνδνρήο πειαηψλ, ην ηκήκα επηζηηηζκνχ θαη πξνκεζεηψλ θαη ην ηκήκα 
ζπληήξεζεο. Σν πξψην ηκήκα αζρνιείηαη κε ηελ ππνδνρή ησλ πειαηψλ, ηηο 
πσιήζεηο, ηελ εμππεξέηεζε ηνπο, ηελ πξνεηνηκαζία ησλ δσκαηίσλ, ηελ θαζαξηφηεηα 
θαη άιιεο παξεκθεξείο εξγαζίεο. Σν δεχηεξν ηκήκα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ 
παξαγγειία, παξαιαβή θαη απνζήθεπζε ησλ πξνκεζεηψλ, ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ κπαξ, 
ηεο αίζνπζαο ζπλεδξηάζεσλ, ηνπ εζηηαηνξίνπ, ηνπ ζπα θαη ηεο θαθεηέξηαο. Σν ηξίην 
ηκήκα αζρνιείηαη κε ηελ ζπληήξεζε ησλ μελνδνρεηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ. ρεηηθφ 
νξγαλφγξακκα ζα παξνπζηαζηεί ζην παξάξηεκα. 

 Ζ ινγηζηηθή ρξήζε ηεο εηαηξείαο μεθηλάεη 01/07 θάζε έηνπο θαη ιήγεη 30/6. Χο 
βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ζπλνπηηθά, γηα ην έηνο 2014, 
ζεσξνχληαη νη βαζηθνί ινγαξηαζκνί ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ζηνηρεία απφ ηελ θαηάζηαζε 
απνηειεζκάησλ ρξήζεο. Αξρίδνληαο απφ ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ε εηαηξεία θαηά 
ην 2014 παξνπζίαδε ηελ εμήο εηθφλα 
 

 Πίλαθαο 5.1 Δλεξγεηηθό KAMARI BEACH 
HOTEL έηνπο 2014 

  

1.Γήπεδα - Οηθφπεδα 28.151,57 

2.Οξπρεία  - Μεηαιιεία - Λαηνκεία - Αγξνί - Φπηείεο - Γάζε 11.050,00 

3.Κηίξηα θαη ηερληθά έξγα 2.406.202,94 

4.Μεραλήκαηα-ηερληθέο εγθαη/ζεηο - ινηπφο κεραλ. εμνπιηζκφο 6.220,46 

5.Μεηαθνξηθά κέζα 43.162,06 

6.Δπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο 817.388,88 

Πιένλ Απνζβέζεηο (168.279,45) 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΤ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 3.143.896,46 
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Η. Απνζέκαηα 54.849,79 

ΗΗ. Απαηηήζεηο 21.267,14 

IV. Γηαζέζηκα 17.642,92 

ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 93.759,85 

 
 

Απφ ην πίλαθα καο δίλεηαη ε εηθφλα ελφο μελνδνρείνπ κε ζεκαληηθέο 
εγθαηαζηάζεηο θξίλνληαο ην κέγεζνο θαη ηελ ηνπνζεζία ηνπ. ε παξεκθεξή 
μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ε επέλδπζε ζηνλ ηνκέα απηφ είλαη σο ζπλήζσο κηθξφηεξε. Σα 
απνζέκαηα θξίλνληαη ινγηθά ζχκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα θαηαλάισζε. Οη 
απαηηήζεηο θξίλνληαη ρακειέο, βάζεη ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, δείρλνληαο θαιή 
εηζπξαμηκφηεηα. Σα δηαζέζηκα είλαη πνιχ ρακειά ππνδεηθλχνληαο πηζαλφ πξφβιεκα 
ξεπζηφηεηαο.  

 Οη θχξηνη ινγαξηαζκνί ηνπ παζεηηθνχ έρνπλ σο εμήο: 

 Πίλαθαο 5.2 Παζεηηθό KAMARI BEACH 
HOTEL έηνπο 2014 

     

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ 1.376.892,83 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 1.647.429,20 

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 213.334,28 

 
Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ηνπ πίλαθα πξνθχπηεη ε εθηίκεζε φηη νη 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο είλαη δηαρεηξίζηκεο, ελψ νη καθξνπξφζεζκεο πηζαλφλ 
κειινληηθά λα θαιπθζνχλ απφ ηα ίδηα θεθάιαηα θαη φρη απφ ηελ θεξδνθνξία. Σα 
ζηνηρεία απφ ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο έρνπλ σο εμήο: 

 
 

 
 
Ο θχθινο εξγαζηψλ ζεσξείηαη ζρεδφλ ηθαλνπνηεηηθφο θξίλνληαο ηηο 

γεληθφηεξεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Αληηζέησο ηα έμνδα δηαζέζεσο βξίζθνληαη ζε 
πνιχ πςειφ επίπεδν δείρλνληαο πςειά πάγηα έμνδα θαη κεηψλνληαο ην ηειηθφ ζεηηθφ 
απνηέιεζκα.  
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5.3 Παξνπζίαζε αξηζκνδεηθηώλ ηεο εηαηξείαο  
  
  
Οη αξηζκνδείθηεο απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν ηεο δηνίθεζεο θαζψο 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ 
κπνξεί λα δηαηξέρεη. Με ηνπο αξηζκνδείθηεο εμάγεηαη ην απνηέιεζκα ηεο ζρέζεο δχν 
ή πεξηζζνηέξσλ ζηνηρείσλ θαη γίλεηαη πξνζπάζεηα λα εξκελεπηνχλ θαηαιιήισο. Σα 
ζηνηρεία πνπ εκπεξηέρνληαη ζε θάζε αξηζκνδείθηε είλαη ζρεηηθά κεηαμχ θαη 
πξνέξρνληαη απφ ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα ηεο επηρείξεζεο. Σα απνηειέζκαηα 
δχλαηαη λα ζπγθξηζνχλ κε ηα αληίζηνηρα ηνπ θιάδνπ ζπλνιηθά ή κεκνλσκέλσλ 
αληαγσληζηηθψλ επηρεηξήζεσλ.   

 Ζ αλάιπζε θαη παξνπζίαζε αξηζκνδεηθηψλ ζα κπνξνχζε απφ κφλε ηεο λα 
απνηειέζεη κία μερσξηζηή δηπισκαηηθή δηαηξηβή. Γηα απηφ ην ιφγσ ζηελ 
ζπγθεθξηκέλε ππνελφηεηα ζα παξνπζηαζηνχλ κφλν νη βαζηθνί αξηζκνδείθηεο πνπ 
πξνέξρνληαη απφ ηα δεδνκέλα ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ησλ απνηειεζκάησλ, θαζψο θαη 
θάπνηνη εμεηδηθεπκέλνη ηνπ μελνδνρεηαθνχ θιάδνπ. Παξάιιεια κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ 
ησλ αξηζκνδεηθηψλ ηεο KAMARI BEACH HOTEL ζα γίλεη θαη ζχγθξηζε, κεξηθψλ απφ 
απηνχο, κε αληίζηνηρνπο ηνπ θιάδνπ. 
 Ζ πξψηε νκάδα εκπεξηέρεη ηνπο αξηζκνδείθηεο ξεπζηφηεηαο θαη νη ηξεηο βαζηθνί 
είλαη: 

 Γεληθήο ξεπζηφηεηαο = θπθινθνξνχλ + ρξεσζηηθνί κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί / 
βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο + πηζησηηθνί κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί.   

 Άκεζεο ξεπζηφηεηαο = θπθινθνξνχλ + ρξεσζηηθνί κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί –
απνζέκαηα / βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο + πηζησηηθνί κεηαβαηηθνί 
ινγαξηαζκνί. 

  Σακεηαθήο ξεπζηφηεηαο = δηαζέζηκα / βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο.  
 

Ζ δεχηεξε νκάδα είλαη νη αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο:  

 Μηθηνχ θέξδνπο = κηθηά θέξδε / πσιήζεηο.  

 Καζαξνχ θέξδνπο = θαζαξά θέξδε / πσιήζεηο.  

 Κφζηνπο πσιεζέλησλ = θφζηνο πσιεζέλησλ / πσιήζεηο 

 Απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ = θαζαξά θέξδε / ίδηα θεθάιαηα. 

 Απνδνηηθφηεηαο ελεξγεηηθνχ = θαζαξά θέξδε / ελεξγεηηθφ.  
 

Οη δείθηεο δξαζηεξηφηεηαο απνηεινχλ ηελ ηξίηε νκάδα πεξηιακβάλνληαο:  

 Μέζε πεξίνδνο είζπξαμεο απαηηήζεσλ = απαηηήζεηο * 365 / πσιήζεηο.  

 Μέζε πεξίνδνο εμφθιεζεο βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ = 
βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο * 365 / θφζηνο πσιεζέλησλ + νξγαληθά 
έμνδα. 

 Σαρχηεηαο θπθινθνξίαο παγίσλ = πσιήζεηο / πάγηα ζηνηρεία. 

 Σαρχηεηαο θπθινθνξίαο ηδίσλ θεθαιαίσλ = πσιήζεηο / ίδηα θεθάιαηα.  

 Σαρχηεηαο θπθινθνξίαο ελεξγεηηθνχ = πσιήζεηο / ζπλνιηθφ ελεξγεηηθφ.  
 
Ζ ηέηαξηε νκάδα απαξηίδεηαη ηνπο εμήο δείθηεο θεθαιαηαθήο δνκήο θαη βησζηκφηεηαο:  

 ρέζεσο θεθαιαίσλ = ίδηα θεθάιαηα / ζπλνιηθφ παζεηηθφ.   

 Κεθαιαηαθήο κφριεπζεο = μέλα θεθάιαηα / ίδηα θεθάιαηα. 

 Κάιπςεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δαπαλψλ = θαζαξά θέξδε / ρξεσζηηθνχο 
ηφθνπο.  
  

Οη μελνδνρεηαθή δείθηεο απνηεινχλ ηελ ηειεπηαία νκάδα θαη είλαη νη εμήο:  

 Πιεξφηεηαο δσκαηίσλ = κέζνο φξνο κεληαίσλ ελνηθηαζκέλσλ δσκαηίσλ / 
ζπλνιηθά δσκάηηα. 
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 Μέζεο ηηκήο δσκαηίσλ = Πσιήζεηο δσκαηίσλ ή ζπλνιηθέο (σο θχξηα 
δξαζηεξηφηεηα) / ζπλνιηθά ελνηθηαζκέλα δσκάηηα *365.  

 
Παξνπζηάδεηαη ν πίλαθαο αξηζκνδεηθηψλ ηνπ KAMARI BEACH HOTEL θαη ηνπ 

θιάδνπ ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ Β΄ θαηεγνξίαο ζχκθσλα κε ηελ ICAP: 
 
 

 Πίνακαρ 5.4 Βαζικοί απιθμοδείκηερ έηοςρ 2014       

KAMARI BEACH HOTEL 2014 

Μ. Ο. 

ΓΔΙΚΣΧΝ 

ΚΛΑΓΟΤ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΔ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΠΑΡ/ΣΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ 

ΡΔΤΣΟΣΗΣΑ 

ΓΔΝΙΚΗ 

ΡΔΤΣΟΣΗΣΑ 

93.759,85 213.334,28 0,44 4,16 

ΑΜΔΗ 

ΡΔΤΣΟΣΗΣΑ 
38.910,06 213.334,28 0,18 Υ 

ΣΑΜΔΙΑΚΗ 

ΡΔΤΣΟΣΗΣΑ 
17.642,92 213.334,28 0,08 Υ 

ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ΜΙΚΣΟΤ ΚΔΡΓΟΤ 373.896,16 401.509,16 93,12% 33,14% 

ΚΑΘΑΡΟΤ 

ΚΔΡΓΟΤ 
25.323,19 401.509,16 6,31% -8,40% 

ΚΟΣΟΤ 

ΠΧΛΗΘΔΝΣΧΝ 
27.613,00 401.509,16 0,07 Υ 

  

ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ΙΓΙΧΝ ΚΔΦΑΛΑΙΧΝ 
25.323,19 1.376.892,83 1,84% -3,11% 

ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 
25.323,19 3.237.656,31 0,78% Υ 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

Μ.Π. ΔΙΠΡΑΞΔΧΝ 

ΑΠΑΙΣΗΔΧΝ* 
7.762.506,10 401.509,16 19 146 

Μ.Π. ΔΞΟΦΛΗΗ 

ΒΡΑΥ. ΤΠΟΥΡ. 
77.867.012,20 390.293,16 200 140 

ΣΑΥΤΣΗΣΑ 

ΚΤΚ/ΙΑ ΠΑΓΙΧΝ 
401.509,16 3.143.896,46 0,13 Υ 

ΣΑΥΤΣΗΣΑ 

ΚΤΚ/ΙΑ ΙΓ. 

ΚΔΦΑΛΑΙΧΝ 

401.509,16 1.376.892,83 0,29 Υ 

ΣΑΥΤΣΗΣΑ 

ΚΤΚ/ΙΑ 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 

401.509,16 3.237.656,31 0,12 Υ 

ΚΑΦΑΛΑΙΑΚΗ 

ΓΟΜΗ & 

ΒΙΧΙΜΟΣΗΣΑ 

ΥΔΔΧ 

ΚΔΦΑΛΑΙΧΝ 
1.376.892,83 3.237.656,31 0,43 Υ 

ΚΔΦΑΛΑΙΚΗ 

ΜΟΥΛΔΤΗ 
1.860.763,48 1.376.892,83 1,35 0,99 

ΚΑΛΤΦΗ 

ΥΡΗΜΑ/ΜΙΚΧΝ 

ΓΑΠΑΝΧΝ 

25.323,19 47.853,76 0,53 31,84 
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ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΗ 

ΓΔΙΚΣΔ66 

ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ 

ΓΧΜΑΣΙΧΝ 
24 45 53,33% 60,51% 

ΜΔΗ ΣΙΜΗ 

ΓΧΜΑΣΙΧΝ 
401509,16 8760 45,83 79,07 

 
 
 
 
 
 
Παξαηεξψληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο KAMARI BEACH HOTEL θαη μεθηλψληαο 

απφ ηνπο αξηζκνδείθηεο ξεπζηφηεηαο είλαη πξνθαλήο ε βξαρππξφζεζκε 
αθεξεγγπφηεηα ηεο επηρείξεζεο. Πξνθχπηεη ζνβαξφ πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο θαζψο ν 
δείθηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο είλαη θάησ ηεο κνλάδαο ελψ ε ηδαληθή ηηκή ζα ήηαλ 
κεηαμχ ηνπ 2 θαη ηνπ 3. Αληίζεηα ν κέζνο φξνο ηνπ θιάδνπ βξίζθεηαη ζην 4,16 αξθεηά 
πςειφο δείρλνληαο πηζαλή αδξάλεηα ησλ θεθαιαίσλ. Αθφκε δπζκελέζηεξνη είλαη νη 
άιινη δχν δείθηεο ξεπζηφηεηαο δείρλνληαο φηη ην πξφβιεκα ηεο επηρείξεζεο 
κεγαιψλεη φζν ηα ζηνηρεία ππνινγηζκνχ παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε ξεπζηνπνίεζε.   

Οη δείθηεο απνδνηηθφηεηαο παξνπζηάδνπλ ζαθψο θαιχηεξε εηθφλα θαη κάιηζηα 
πνιχ πςειφηεξε απφ ην κέζν φξν ηνπ θιάδνπ. Ο πςειφο δείθηεο κηθηνχ θέξδνπο ηεο 
επηρείξεζεο θαλεξψλεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο λα πξαγκαηνπνηεί θζελέο αγνξέο θαη 
αθξηβέο πσιήζεηο. πλεπψο, κία κειινληηθή αχμεζε ζην θφζηνο ησλ αγνξψλ δελ ζα 
ηελ επεξέαδε ζεκαληηθά. Να επηζεκαλζεί φηη ιφγσ ηεο θχζεο ηεο μελνδνρεηαθήο 
δξαζηεξηφηεηαο, εληάζεσο θεθαιαίνπ θαη εξγαζίαο, ην κεγαιχηεξν θφζηνο 
ιεηηνπξγίαο εκπίπηεη ζηελ ιεηηνπξγία δηαζέζεσο θάλνληαο ην ζπγθεθξηκέλν δείθηε 
ηερλεηά πνιχ πςειφ. ηα ζπγθεθξηκέλα έμνδα εκπεξηέρνληαη, ζε κηθξφ πνζνζηφ, θαη 
νη ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, πνπ αλ θαη ρακειέο πξέπεη λα 
αλαθεξζνχλ. ηελ ζπγθεθξηκέλε αηηία νθείιεηαη ην φηη ν δείθηεο θαζαξνχ θέξδνπο 
παξνπζηάδεη ηφζν κεγάιε απφθιηζε απφ απηψλ ηνπ κηθηνχ θέξδνπο δείρλνληαο ηε 
πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο επηρείξεζεο. Οη άιινη ηξείο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο είλαη 
αξθεηά ρακεινί ιφγσ ησλ κηθξψλ θαζαξψλ θεξδψλ αιιά ηνπιάρηζηνλ παξνπζηάδνπλ 
ζεηηθφ πξφζεκν δίλνληαο πεξηζζφηεξεο πξννπηηθέο ζηελ επηρείξεζε.  

ηνπο δείθηεο δξαζηεξηφηεηαο σο ζεηηθή ραξαθηεξίδεηαη ε ζρεδφλ άκεζε 
είζπξαμε ηνλ απαηηήζεσλ κε κέζε πεξίνδν ηεο 19 εκέξεο, πνιχ θαιχηεξε απφ ηνλ 
κέζν φξν ηνπ θιάδνπ. Παξάιιεια, ε κεγάιε κέζε πεξίνδνο εμφθιεζεο ηνλ 
βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ δεκηνπξγεί κία άηππε ζεηηθή βξαρππξφζεζκε 
ρξεκαηνδφηεζε ελφο εμακήλνπ, 181 εκεξψλ, αλαδεηθλχνληαο φκσο μαλά ην 
πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. Οη ππφινηπνη δείθηεο ηαρχηεηαο 
θπθινθνξίαο ησλ παγίσλ, ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηνπ ελεξγεηηθνχ είλαη αξθεηά 
ρακεινί δείρλνληαο κηθξή απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ ρξήζε ησλ παγίσλ, ησλ ηδίσλ 
θεθαιαίσλ θαη ηνπ ελεξγεηηθνχ. Όκσο, φπσο είρε πξναλαθεξζεί νη ρακεινί απηνί 
δείθηεο είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ησλ επηρεηξήζεσλ εληάζεσο θεθαιαίνπ θαη ησλ κεγάισλ 
πξαγκαηνπνηνχκελσλ απνζβέζεσλ.   

Ο αξηζκνδείθηεο ζρέζεσο θεθαιαίνπ βξίζθεηαη ζην 0,43 ή 43% 
θαλεξψλνληαο έλα νπδέηεξν πξνο αξλεηηθφ πνζνζηφ σο πξνο ηελ εμαζθάιηζε ησλ 
δαλεηζηψλ ηεο επηρείξεζεο. Δπίζεο, ν δείθηεο θεθαιαηαθήο κφριεπζεο βξίζθεηαη ζην 
1,35 ή 135% δείρλνληαο ππεξδαλεηζκφ ηεο KAMARI BEACH HOTEL πνιχ 
κεγαιχηεξν θαη απφ απηφ ηνπ θιάδνπ. Ζ εηθφλα πνπ παξνπζηάδεη ν δείθηεο νθείιεηαη 
θπξίσο ζηηο κεγάιεο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πνπ αλαιήθζεθαλ γηα ηελ 
θαηαζθεπή ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο. Ο δαλεηζκφο θξίλεηαη νξζνινγηθφο γηα ηελ 
ρξήζε ηνπ, θαζψο εμππεξεηεί ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν αλαιήθζεθε, αιιά απφ ηελ 
άιιε είλαη ππέξνγθνο.  Δμίζνπ αξλεηηθφο είλαη θαη ν δείθηεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
δαπαλψλ, θαλεξψλνληαο αδπλακία απνπιεξσκήο ηνλ ηφθσλ ησλ δαλεηαθψλ 
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θεθαιαίσλ απφ ηελ θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο θαη δπζρεξαίλνληαο νπνηαδήπνηε 
πεξαηηέξσ ρξεκαηνδφηεζε απφ πηζησηηθνχο νξγαληζκνχο.   

Σέινο, ν μελνδνρεηαθφο δείθηεο πιεξφηεηαο δσκαηίσλ βξίζθεηαη κφιηο ζην 
53,33% ρακειφηεξνο απφ ηνλ κέζν φξν ησλ μελνδνρείσλ ηεο πεξηθέξεηαο Ννηηνπ 
Αηγαηνπ, 60,51%, ρξίδνληαο άκεζα ελέξγεηεο γηα ηελ αχμεζε ηνπ. Δπίζεο, ε κέζε ηηκή 
ησλ 45,83 επξψ θξίλεηαη ρακειή βάζεη ηεο πνηφηεηαο ηνπ μελνδνρείνπ θαη ηνπ κέζνπ 
φξνπ ησλ μελνδνρείσλ ηεο πεξηθέξεηαο πνπ ππάγεηαη. Όκσο κηα πηζαλή αχμεζε ησλ 
ηηκψλ ησλ δσκαηίσλ πηζαλφλ λα επηδξάζεη αξλεηηθά ηελ πιεξφηεηα, κεηψλνληαο 
πεξαηηέξσ ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο επηρείξεζεο.  χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ ηεο KAMARI BEACH HOTEL 
παξνπζηάδνληαη ελδερφκελνη θίλδπλνη ππφ αμηνιφγεζε γηα ηελ επηρείξεζε. Οη 
θίλδπλνη απηνί καδί κε ηα επξήκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ ζηελ ζπλέρεηα απφ ηα 
εξσηεκαηνιφγηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα κεηαθεξζνχλ ζε εηδηθή θφξκα risk 
control θαη έπεηηα ζε έλα πίλαθα risk matrix.  

  
 

5.4 Μεζνδνινγία θαη εξσηεκαηνιόγηα έξεπλαο  

  
  

Σα εξσηεκαηνιφγηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ζε πξνθαζνξηζκέλεο 
κνξθήο έληππα πνπ πεξηέρνπλ ζχληνκεο εξσηήζεηο, απαληήζεηο θαη δηαπηζηψζεηο 
απνηειψληαο βαζηθφ εξγαιείν ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 
Βαζηθφ πιενλέθηεκα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ είλαη ε πνηνηηθή άληιεζε πιεξνθνξηψλ 
θαη ε αζθαιήο εμαγσγή επξεκάησλ κε ζπγθξνηεκέλν θαη νξγαλσκέλν ηξφπν ψζηε 
λα ππνβνεζνχλ ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή. Οη εξσηήζεηο, θαηά ην πιείζηνλ, είλαη 
θιεηζηνχ ηχπνπ ψζηε λα απμάλεηαη ε ζαθήλεηα ησλ παξερφκελσλ πιεξνθνξηψλ. 
Δπίζεο, κε απηφλ ηνλ ηξφπν πεηπραίλεηαη νηθνλνκία ρξφλνπ θαη νη ζπιιεγφκελεο 
πιεξνθνξίεο επεμεξγάδνληαη επθνιφηεξα. 

  Ο ζρεδηαζκφο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ βαζίζηεθε ζε έλαλ θνξκφ, πνπ 
ζχκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία, είλαη παλνκνηφηππνο θαη απαξαίηεηνο ζε θάζε είδνπο 
επηρείξεζε, επηπξνζζέησο κε ζηνρεπφκελεο εξσηήζεηο γηα ηηο μελνδνρεηαθέο 
επηρεηξήζεηο θαη πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ KAMARI BEACH 
HOTEL. Ο γεληθφο ζηφρνο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ είλαη ε άληιεζε ησλ θαηάιιεισλ 
πιεξνθνξηψλ. Λφγσ ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα θάζε ζπλαιιαθηηθφ 
θχθιν νη αληίζηνηρνη πιεξνθνξηαθνί ζηφρνη ζα απνηππσζνχλ ζηηο παξαθάησ 
ελφηεηεο. πλεπψο, νη εξσηήζεηο πεγάδνπλ απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο κνλάδαο θαη 
ζηνρεχνπλ ζηελ εμαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ. πγθεθξηκέλα, γηα ηνλ 
εληνπηζκφ θαη ζχληαμε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θάζε ζπλαιιαθηηθνχ θχθινπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε παξαθνινχζεζε ησλ αληίζηνηρσλ δηαδηθαζηψλ ινγηζηηθήο 
ελεκέξσζεο ζην εμσηεξηθφ ινγηζηηθφ γξαθείν, ζην αξρείν ηεο επηρείξεζεο θαη 
επηπιένλ νη εμήο ελέξγεηεο:  

 Γηα ηα πάγηα. Δπηηφπηα επηβεβαίσζε ηεο θπζηθήο χπαξμεο. 

 Γηα ηηο πσιήζεηο θαη ηνπο εηζπξαθηένπο ινγαξηαζκνχο. 
Παξαθνινχζεζε δηαδηθαζηψλ αληίζηνηρνπ δηαγξάκκαηνο ξνήο, 
ειεθηξνληθνχ πξνγξάκκαηνο θξαηήζεσλ θαη ελδνεπηρεηξεζηαθήο 
επηθνηλσλίαο ησλ ηκεκάησλ θαζψο θαη επηθνηλσλία κε πειάηεο. 

 Γηα ην πξνζσπηθφ θαη ηελ κηζζνδνζία. Παξαθνινχζεζε ησλ αθίμεσλ 
θαη ησλ αλαρσξήζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ 
πξνγξάκκαηνο κηζζνδνζίαο θαη πιεξσκήο. 

 Γηα ηα ξεπζηά, ηα απνζέκαηα θαη ηα δηαζέζηκα. Αηθληδηαζηηθή 
θαηακέηξεζε ξεπζηψλ, απνζεκάησλ θαη δηαζεζίκσλ. Έιεγρνο 
ππνινίπσλ κέζσ ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο, δηαδηθαζηψλ αληίζηνηρνπ 
δηαγξάκκαηνο ξνήο θαη δεηγκαηνιεπηηθή θαηακέηξεζε απνζεκάησλ. 
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 Γηα ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο πιεξσηένπο ινγαξηαζκνχο. 
Δπηθνηλσλία κε πξνκεζεπηέο θαη έιεγρνο δηαδηθαζηψλ αληίζηνηρνπ 
δηαγξάκκαηνο ξνήο.   

  
Μεηά ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο θαη ηελ νινθιήξσζε ηηο ζχληαμεο ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ, δεηήζεθε απφ ηα αξκφδηα ηκήκαηα, γηα θάζε ζπλαιιαθηηθφ θχθιν, 
λα ζπλδξάκνπλ ζηελ ζπκπιήξσζε ηνπο, φπσο απηά ζα παξνπζηαζηνχλ ζην 
παξάξηεκα. πγθεθξηκέλα, γηα ηνλ ζπλαιιαθηηθφ θχθιν: 

 Γηαρείξηζεο πάγησλ θεθαιαίσλ ζπλέδξακαλ: 
1. Σν ινγηζηηθφ γξαθείν 
2. Ζ γξακκαηεία ηεο δηεχζπλζεο 

 Πσιήζεσλ θαη ινγαξηαζκψλ εηζπξαθηέσλ: 
1. Σν ινγηζηηθφ γξαθείν 
2. Ο ππεχζπλνο πσιήζεσλ, ππνδνρήο θαη θξαηήζεσλ 

 Πξνζσπηθνχ θαη κηζζνδνζίαο: 
1. Σν ινγηζηηθφ γξαθείν 
2. Ο ππεχζπλνο πξνζσπηθνχ θαη γεληθψλ ζεκάησλ 
3. Ο ππεχζπλνο ηακείνπ θαη κηζζνδνζίαο 

 Ρεπζηψλ, δηαζεζίκσλ θαη δηαρείξηζεο απνζεκάησλ: 
1. Σν ινγηζηηθφ γξαθείν 
2. Ο ππεχζπλνο ηακείνπ θαη κηζζνδνζίαο 
3. Ο ππεχζπλνο πξνκεζεηψλ θαη ηξνθνδνζίαο 
4. Ο ππεχζπλνο επηζηηηζκνχ 

 Πξνκεζεηψλ θαη ινγαξηαζκψλ πιεξσηέσλ: 
1. Σν ινγηζηηθφ γξαθείν 
2. Ο ππεχζπλνο ηακείνπ θαη κηζζνδνζίαο 
3. Ο ππεχζπλνο πξνκεζεηψλ θαη ηξνθνδνζίαο 
4. Ο ππεχζπλνο επηζηηηζκνχ 
 
 

5.5 Παξνπζίαζε εξσηεκαηνινγίσλ ειέγρνπ, ζηόρσλ θαη 
θύιισλ εξγαζίαο ησλ ζπλαιιαθηηθώλ  θύθισλ  

  
  
  
ηελ ζπλέρεηα, ζα παξνπζηαζηνχλ εηδηθά εξσηεκαηνιφγηα γηα θάζε 

ζπλαιιαθηηθφ θχθιν κε ηηο εξσηήζεηο λα είλαη ζρεδηαζκέλεο ψζηε λα αληιήζνπλ ηελ 
εμεηδηθεπκέλε πιεξνθφξεζε πνπ απαηηείηαη. Δπηπξνζζέησο γηα ηνπο ζπλαιιαθηηθνχο 
θχθινπο: 

 Γηαρείξηζεο πάγησλ θεθαιαίσλ.   

 Πσιήζεσλ θαη ινγαξηαζκψλ εηζπξαθηέσλ.     

 Πξνζσπηθνχ θαη κηζζνδνζίαο.   

 Ρεπζηψλ, δηαζεζίκσλ θαη δηαρείξηζεο απνζεκάησλ. 

 Πξνκεζεηψλ θαη ινγαξηαζκψλ πιεξσηέσλ.   
Θα παξνπζηαζηνχλ ηα εμήο: 

 Οη ζηφρνη άληιεζεο πιεξνθνξηψλ ειέγρνπ (αλαθνξηθά).  

 Σα θχιια εξγαζίαο ειέγρνπ (αλαθνξηθά).  
 
 

 5.5.1 Γηαρείξηζε πάγησλ θεθαιαίσλ   
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Οη ζηφρνη άληιεζεο πιεξνθνξηψλ ειέγρνπ ησλ παγίσλ είλαη: 

 Ζ χπαξμε θαη ε λφκηκε θαηνρή ησλ ζηνηρείσλ απφ ηελ επηρείξεζε. 

 Ζ θαηάιιειε αζθάιηζε ηνπο.  

 Ο νξζφο ππνινγηζκφο ησλ απνζβέζεσλ.  

 Ζ παξαθνινχζεζε ησλ ινγαξηαζκψλ ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα θαη ηηο 
αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο ψζηε λα ππάξρεη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε 
θαη εθκεηάιιεπζε ηνπο.   

  
Σα βαζηθφηεξα ηεθκήξηα ειέγρνπ είλαη:  

 Σν αληίγξαθν ηνπ κεηξψνπ παγίσλ. 

 Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παγίσλ. 

 Ζ αλάιπζε ησλ βειηηψζεσλ θαη πξνζζεθψλ πνπ έρνπλ 
πξαγκαηνπνηεζεί. 

 Σν θχιιν ειέγρνπ νξζνχ ππνινγηζκνχ ησλ απνζβέζεσλ. 

 Ο έιεγρνο ζπκκφξθσζεο βάζεη θνξνινγηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ 
λφκσλ θαηά ηελ αγνξαπσιεζία παγίσλ. 

 Ζ θαηάζηαζε ησλ εμνινθιήξνπ απνζβεζκέλσλ παγίσλ. 

 Ζ θαηάζηαζε ησλ κε ρξεζηκνπνηνχκελσλ παγίσλ.  
 
 

Δξσηεκαηνιόγην 5.1 Δζσηεξηθνύ ειέγρνπ παγίσλ 

Α/Α ΔΡΩΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΓΙΑΠΙΣΩΗ 

1 «Σεξείηαη κεηξψν παγίσλ ζην νπνίν 
εκθαλίδνληαη  φιεο  νη  κεηαβνιέο  θαηά 
πάγην    (αγνξέο,     πξνζζήθεο,     
πσιήζεηο, απνζβέζεηο   θιπ)   θαη   ηνπ   
νπνίνπ   ηα κεγέζε     ζπκθσλνχλ     κε     
απηά     ησλ αληίζηνηρσλ   ινγαξηαζκψλ   ηνπ   
γεληθνχ θαζνιηθνχ; 

    

2 πλερίδεηαη ε     παξαθνινχζεζε    παγίσλ 
ηα    νπνία    έρνπλ    πιήξσο    απνζβεζηεί 
αιιά παξακέλνπλ ζε ρξήζε; 

    

3 Γίλεηαη      πεξηνδηθή      επηζεψξεζε      θαη 
έιεγρνο   ησλ   παγίσλ   πνπ   εκθαλίδνληαη 
ζην βηβιίν παγίσλ; 

    

4 Πξνβιέπεηαη   ε   έγθξηζε   απφ   επηηξνπή 
γηα            φιεο            ηηο            πξνζζήθεο, 
αληηθαηαζηάζεηο,  πσιήζεηο,  εθπνηήζεηο θιπ 
παγίσλ; 

    

5 Αζξνίδνληαη      θαη      παξαθνινπζνχληαη 
ρσξηζηά   νη   δαπάλεο   θάζε   εγθεθξηκέλνπ 
έξγνπ; 

    

6 Τπάξρεη      ζαθήο      πνιηηηθή      γηα      ην 
δηαρσξηζκφ  δαπαλψλ  πνπ  πξέπεη  λα 
θεθαιαηνπνηνχληαη &        εθείλσλ        πνπ 
ζεσξνχληαη      έμνδα     ζπληήξεζεο      θαη 
επηζθεπήο 
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7 Απαηηείηαη   απφ   ηνπο   ππεπζχλνπο   ησλ 
δηαθφξσλ    παγίσλ   λα    αλαθέξνπλ   ζην 
ινγηζηήξην        θάζε       κεηαβνιή       θαη 
κεηαθίλεζε    ηνχησλ θαη λα θαηαρσξείηαη 
εγθαίξσο ηέηνηα κεηαβνιή; 

    

8 εκεηψλεηαη  γηα  ηα  πάγηα  πνπ  βγαίλνπλ 
εθηφο      ρξήζεσο      ε      πηζαλή      αμία 
εθπνηήζεψο ηνπο; 

    

9 Σα  πάγηα,  ελ  γέλεη  πεξηνπζηαθά  ζηνηρεία, 
έρνπλ  αζθαιηζζεί  θαηά  θηλδχλσλ  ππξφο, 
δεκηψλ, θζνξψλ θιπ.; 

    

10 Ζ    αζθαιηζηηθή    θάιπςε    αλαζεσξείηαη 
ψζηε  λαη  είλαη  επαξθήο  γηα  λα  θαιχπηεη 
ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο; 

    

11 Ζ κέζνδνο ππνινγηζκνχ ησλ απνζβέζεσλ, 
θαζνξίδεηαη     απφ     ηε     Γηνίθεζε     θαη 
αθνινπζείηαη παγίσο; 

    

12 Ζ  αμία  ησλ  άπισλ  ζηνηρείσλ  εμεηάδεηαη 
απφ ηε Γηνίθεζε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδνο; 

    

13 Οη  απνζβέζεηο  θαη  δηαγξαθέο  ηεο  αμίαο 
ησλ άπισλ ππφθεηληαη ζε θαλνληθφ έιεγρν 
απφ ηε Γηνίθεζε»; 

    

 

5.5.2 Πσιήζεσλ θαη ινγαξηαζκώλ εηζπξαθηέσλ  
  
  

Οη ζεκαληηθφηεξνη ζηφρνη άληιεζεο πιεξνθνξηψλ ηνπ θπθιψκαηνο 
πσιήζεσλ θαη ινγαξηαζκψλ εηζπξαθηέσλ είλαη:  

 Ζ επηβεβαίσζε ησλ ππνινίπσλ ησλ πειαηψλ. 

 Ζ επαιήζεπζε θαη ε εμέηαζε ησλ εηζπξαθηέσλ γξακκαηίσλ. 

 Ο έιεγρνο ηεο γλεζηφηεηαο ησλ πσιήζεσλ. 

 Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ πνζνχ είζπξαμεο απφ ηα ππφινηπα ησλ 
εηζπξαθηέσλ ινγαξηαζκψλ. 

 Οξζή απνηχπσζε ζηα ινγηζηηθά βηβιία ησλ απαηηήζεσλ θαη 
εηζπξαρζέλησλ.   
 

Σα ζεκαληηθφηεξα ηεθκήξηα ειέγρνπ είλαη: 

 πγθεληξσηηθή θαηάζηαζε πξσηνβάζκησλ θαη δεπηεξνβάζκησλ 
ινγαξηαζκψλ ησλ πειαηψλ θαη ησλ γξακκαηίσλ. 

 Ηζνδχγην ηξηηνβάζκησλ ινγαξηαζκψλ πειαηψλ θαη γξακκαηίσλ.  

 Καηάζηαζε αλάιπζεο εζφδσλ απφ ηφθνπο γξακκαηίσλ εηζπξαθηέσλ. 

 Αλάιπζε ηεο εθηίκεζεο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ.  

 Καηάζηαζε πιήξσο απνζβεζζέλησλ ινγαξηαζκψλ. 

 Υξνλνινγεκέλα θχιια ππνινίπσλ ησλ πειαηψλ.  

 Αλαιπηηθά θχιια απαηηήζεσλ. 

 ηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ επηβεβαησκέλσλ ππνινίπσλ. 

 Αλάιπζε πσιήζεσλ.  
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 Αλάιπζε θφζηνπο πσιεζέλησλ. 

 Γείγκαηα ηηκνινγίσλ γηα έιεγρν. 

 Αλάιπζε επηζηξνθψλ θαη εθπηψζεσλ. 

 Γηάγξακκα ξνήο ηνπ ζπζηήκαηνο πσιήζεσλ.  

 Καηάζηαζε κεγαιπηέξσλ πειαηψλ.  
 
 
 
 
 

 

Δξσηεκαηνιόγην 5.2 Δζσηεξηθνύ έιεγρνπ πσιήζεσλ & ινγ. 
εηζπξαθηέσλ 

 

Α/Α ΔΡΩΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΓΙΑΠΙΣΩΗ 

1 «Απαηηνχληαη           αξηζκεκέλεο 
απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ; 

    

2 Πξηλ  απφ  θάζε  παξνρή 
ππεξεζηψλ ειέγρεηαη ε παξαγγειία  ηνπ 
πειάηε  απφ  ην  Σκήκα  Πσιήζεσλ  γηα 
: α) Σνπο φξνπο πψιεζεο; 
β) Σελ  χπαξμε  πίζησζεο  ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ πειάηε; 

    

3 Διέγρνληαη    νη    θξαηήζεηο    απφ    
δεχηεξν άηνκν; 

    

4 Δίλαη    ην  ηκήκα  ηηκνιφγεζεο 
αλεμάξηεην απφ  ην  ηκήκα πειαηψλ ; 

    

5 Δίλαη     ηα     ηηκνιφγηα     αξηζκεκέλα     
θαη ειέγρνληαη          φια          φζα          
έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί  σο πξνο  ηε  
ζσζηή  ρξήζε 
ηνπο; 

    

6 Διέγρνληαη   φια   ηα   ηηκνιφγηα   σο   
πξνο ηηο ηηκέο ηνπο, ηνπο 
πνιιαπιαζηαζκνχο  θαη 
πξνζζέζεηο     ηνπο,     ηα     ζχλνια     
ηνπο, θπα εθπηψζεηο θιπ; 

    

7 Δίλαη    ην    ηκήκα    πηζηψζεσλ    
πειαηψλ αλεμάξηεην  απφ  ην  ηκήκα  
πσιήζεσλ  θαη 
ην ηκήκα εηζπξάμεσλ; 

    

8 Δίλαη απαξαίηεηε ε έγθξηζε ππεχζπλνπ   
επη ρείξεζεο γηα: 
α) κεηαθνξά   πειαηψλ   ζηνπο   
επηζθαιείο β) εθπηψζεηο πέξα απφ ην 
θαζνξηζκέλν 
πνζφ ή ηελ επηηξεπφκελε εκεξνκελία; 
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9 Αλαθνξηθά  κε  ηα  πηζησηηθά  
ζεκεηψκαηα α) Δίλαη  φια  αξηζκεκέλα  
θαη  ππφ έιεγρν: 
β) Τπνζηεξίδνληαη  απφ  ηα  απαξαίηεηα 
δηθαηνινγεηηθά; 
γ) Δίλαη εγθεθξηκέλα απφ ηνλ αληίζηνηρν 
ππεχζπλν; 

    

10 Δμεηάδεηαη   θαηά   πεξηφδνπο  ε  
ρξνλνιφγε ζε  ησλ  ππνινίπσλ  
πειαηψλ  απφ θάπνηνλ 
ππεχζπλν; 

    

11 Αλαθνξηθά  κε  ηνπο  απνζβεζζέληεο 
επηζθαιείο πειάηεο: 
α) Αλαδεηνχληαη  θαηά  πεξηφδνπο  γηα 
πηζαλή είζπξαμή ηνπο; 
β) Δξεπλψληαη  θαηά  ηε  ρνξήγεζε 
πίζησζεο ζε λέν πειάηε; 

    

12 Σα       ινγηζηηθά       ππφινηπα       
πειαηψλ ζπκθσλνχληαη    απφ    
αξκφδην    ππάιιειν, ηαθηηθά,  κε  ηα  
αληίζηνηρα  αληίγξαθα  ησλ 
ινγαξηαζκψλ πειαηψλ; 

    

13 Γλσζηνπνηνχληαη,    θαηά    πεξηφδνπο,    
ηα ππφινηπα    ζε    φινπο    ηνπο    
πειάηεο    θαη δεηείηαη  απφ  απηνχο  
απάληεζε  σο  πξνο  ην 
ζχκθσλφ ηνπο; 

    

14 Ζ ζπκθσλία ηνπ Αλαιπηηθνχ Καζνιηθνχ 
κε ηνλ    αληίζηνηρν    ινγ/ζκφ    ηνπ    
Γεληθνχ 
Καζνιηθνχ    γίλεηαη    ζε    ηαθηά    
ρξνληθά δηαζηήκαηα; 

    

15 Γίλεηαη  παξαθνινχζεζε  ησλ  
ινγαξηαζκψλ απαηηήζεσλ   γηα   ηελ   
θαλνληθή   εμφθιεζή ηνπο; 

    

16 Τπάξρνπλ  δηαδηθαζίεο  δηεξεχλεζεο  
ηπρφλ δπζκελψλ ζηνηρείσλ γηα ηνπο 
πειάηεο; 

    

17 Όια    ηα    δάλεηα    πνπ    ρνξεγνχληαη    
ζην ππαιιειηθφ   πξνζσπηθφ   ηεο   
νηθνλνκηθήο κνλάδνο, είλαη αξκνδίσο 
εγθεθξηκέλα; 

    

18 Υνξεγνχληαη  απφ  ηελ  νηθνλνκηθή  
κνλάδα πξνο   ηξίηνπο   
καθξνπξφζεζκα   δάλεηα   ή 
πηζηψζεηο; 
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19 Σα         Γξακκάηηα         Δηζπξαθηέα,         
νη ζπλαιιαγκαηηθέο       θαη       νη       
επηηαγέο θπιάζζνληαη ζε αζθαιή ζέζε; 

    

20 Παξαθνινπζνχληαη          ηδηαηηέξσο          
νη κεηαρξνλνινγεκέλεο επηηαγέο; 

    

21 Οη          κεηαρξνλνινγεκέλεο          
επηηαγέο πξνέξρνληαη  πάληνηε  απφ  
ζπλαιιαγέο  κε ηνπο     πειάηεο;     Οη     
ινγαξηαζκνί     ησλ απαηηήζεσλ    ησλ    
πειαηψλ    πηζηψλνληαη, 
φηαλ  ιακβάλνληαη  νη  
κεηαρξνλνινγεκέλεο επηηαγέο; 

    

22 Ζ   απνηίκεζε   ησλ   απαηηήζεσλ   ζε   
μέλν λφκηζκα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία  (ΓΠΥΠ  ή  θσδ.  
Ν.  2190/1920, 
αλάινγα) 

    

23 Ζ  απνηίκεζε  ησλ  απαηηήζεσλ  γίλεηαη  
ζην αλαπφζβεζην   θφζηνο   κε   ηε   
κέζνδν   ηνπ πξαγκαηηθνχ       
επηηνθίνπ,       γηα       φζεο 
νηθνλνκηθέο     κνλάδεο     εθαξκφδνπλ     
ηα ΓΠΥΠ» ; 

    

 
  

5.5.3 Πξνζσπηθνύ θαη κηζζνδνζίαο  
  
 Οη βαζηθνί ζηφρνη ηξνθνδφηεζεο πιεξνθνξηψλ ηνπ ζπλαιιαθηηθνχ θχθινπ 
πξνζσπηθνχ θαη κηζζνδνζίαο είλαη νη εμήο: 

 Σήξεζε ησλ εξγαηηθψλ, αζθαιηζηηθψλ θαη θνξνινγηθψλ λφκσλ θαη 
δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ην πξνζσπηθφ. 

 Καηαγξαθή φισλ ησλ ακνηβψλ θαη ινηπψλ επηβαξχλζεσλ ηνπ 
πξνζσπηθνχ. 

 Σελ νξζή εθαξκνγή ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Σελ θάιπςε απφ ηελ επηρείξεζε φισλ ησλ εξγνδνηηθψλ πξνζθνξψλ.  

 Σελ θάιπςε απφ ηελ επηρείξεζε φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ απφ ηα 
επηθνπξηθά ηακεία θαη ηηο πξφζζεηεο αζθάιεηεο.  

  
Σα θχξηα ηεθκήξηα ρξεηάδεηαη λα είλαη: 

 Καηαζηάζεηο κηζζνδνζίαο. 

 Καηάζηαζε ζχγθξηζεο εκθαληδφκελσλ ακνηβψλ κε ηηο αληίζηνηρεο 
πξνβιεπφκελεο. 

 Φχιιν ππνινγηζκνχ εηζθνξψλ θαη ακνηβψλ θαηά ην ηέινο ρξήζεο. 

 Φάθεινη απφλησλ ππαιιήισλ κε παξαθνινχζεζε παξαιαβήο απφ 
ηνπο ίδηνπο 
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Δξσηεκαηνιόγην 5.3 Δζσηεξηθνύ ειέγρνπ πξνζσπηθνύ & 
κηζζνδνζίαο 

 

Α/Α ΔΡΩΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΓΙΑΠΙΣΩΗ 

1 «Τπάξρεη μερσξηζηφ ηκήκα πξνζσπηθνχ 
ζην νπνίν ηεξνχληαη πιήξε αξρεία ησλ 
ππαιιήισλ καδί κε ζηνηρεία κηζζψλ θαη 
άιισλ ακνηβψλ; 

    

2 Δίλαη ηα άηνκα ηα νπνία εθηεινχλ ηα 
παξαθάησ θαζήθνληα αλεμάξηεηα κεηαμχ 
ηνπο; 
α) Δγθξίλνπλ ηνλ εξγαζζέληα ρξφλν 
β) Δηνηκάδνπλ θαηαζηάζεηο κηζζνδνζίαο γ) 
Πξαγκαηνπνηνχλ πιεξσκέο 
δ) Κξαηνχλ ηνπο κηζζνχο πνπ δελ έρνπλ 
παξαιεθζεί 

    

3 Απαηηείηαη  έγγξαθε  έγθξηζε  απφ  
αξκφδην ππεχζπλν έθηνο ηνπ ηκήκαηνο 
πξνζσπηθνχ γηα                        ηα                        
θάησζη: α)  Έληαμε  θαη  δηαγξαθή  
αηφκσλ  απφ  ηελ κηζζνδνζία; 
β)  Αηνκηθέο  απμήζεηο  θαη  κεηαβνιέο  
ζηηο ακνηβέο; 

    

4 Υξεζηκνπνηνχληαη ρξνλφκεηξα γηα ηνλ   
ππ 
νινγηζκφ ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο   
(πξνζέιεπ ζε / απνρψξεζε); 

    

5 Διέγρνληαη   νη   θαηαζηάζεηο   
κηζζνδνζίαο 
απφ   άιια   άηνκα   εθηφο   ηνπ   ηκήκαηνο 
πξνζσπηθνχ; 

    

6 Δίλαη ηα άηνκα ηα νπνία ππνγξάθνπλ ηηο   
ε πηηαγέο κηζζνδνζίαο εμνπζηνδνηεκέλα    
απ φ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη    
αλεμάξηεη α απφ ηα άηνκα πνπ: 
α) Δγθξίλνπλ  ην δεδνπιεπκέλν ρξφλν; β) 
Δηνηκάδνπλ ηηο κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο; 
γ) Δηνηκάδνπλ ηηο επηηαγέο; 

    

7 Δλαιιάζζνληαη θαηά πεξηφδνπο ηα   άηνκα 
πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηελ πιεξσκή; 

    

 

8 

 

Σεξείηαη μερσξηζηφο ηξαπεδηθφο 
ινγαξηαζκφο κηζζνδνζίαο ζηελ ηξάπεδα, 
αλ ε κηζζνδνζία γίλεηαη κέζσ ηξαπέδεο, 
θαη ν νπνίνο δέρεηαη θαη πιεξψλεη 
αθξηβψο κφλν ην πνζφ ηεο εθάζηνηε 
κηζζνδνζίαο; 

  

9 Ζ    νηθνλνκηθή    κνλάδα    ηεξεί    αηνκηθφ 
θάθειν ή κεηξψν ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, κε 
φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία; 
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10 Οη    ππέξ    ησλ    Αζθαιηζηηθψλ    
Σακείσλ [ΗΚΑ,  θ.ι.π.]  θξαηήζεηο  θαη  
εξγνδνηηθέο εηζθνξέο    ππνινγίδνληαη    
θαλνληθά    θαη 
θαηαβάιινληαη εκπξφζεζκα; 

    

11 Οη   πξνθαηαβνιέο   πνπ   ρνξεγνχληαη   
ζην πξνζσπηθφ εγθξίλνληαη αξκνδίσο; 

    

12 Γηελεξγνχληαη       απφ       ηελ       εηαηξεία 
πξνβιέςεηο         γηα         
ζπληαμηνδνηήζεηο ππαιιήισλ   ιφγσ  
θαλνληθήο  ή  πξφσξεο 
απνρσξήζεψο ηνπο απφ ηελ ππεξεζία ; 

    

13 Τπάξρεη  πξνζσπηθφ  πνπ  πιεξψλεηαη  
κε 
επηηαγέο ; 

    

14 Σν     πξνζσπηθφ     πνπ     θαηαξηίδεη     
ηηο κηζζνδνηηθέο  θαηαζηάζεηο  έρεη  ζρέζε  
κε ηελ   έθδνζε   ησλ   επηηαγψλ   ή   θαη   
ηελ 
ηήξεζε ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ; 

    

15 Καηαηίζεηαη ε κηζζνδνζία ζε ηξαπεδηθνχο 
ινγαξηαζκνχο ηνπ πξνζσπηθνχ»; 

    

 

5.5.4 Ρεπζηώλ, δηαζεζίκσλ θαη δηαρείξηζεο απνζεκάησλ 
  
  

Οη θπξηφηεξνη πιεξνθνξηαθνί ζηφρνη ειέγρνπ ησλ ηακεηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηεο 
δηαρείξηζεο ησλ απνζεκάησλ είλαη: 

 Ζ ζπκθσλία πξαγκαηηθψλ δηαζεζίκσλ κε απηά ηνπ ηζνινγηζκνχ ηέινπο 
ρξήζεο.  

 Ζ ζπκθσλία πξαγκαηηθψλ δηαζεζίκσλ κε απηά ηνπ εκεξήζηνπ Σακεηαθνχ 
Ζκεξνινγίνπ. 

 Ζ νξζή ηήξεζε ηνπ Ζκεξνιφγηνπ Σακείνπ.  

 Ζ ζπκθσλία πξαγκαηηθψλ απνζεκάησλ κε απηά ηνπ ηζνινγηζκνχ ηέινπο 
ρξήζεο. 

  Ζ επαιήζεπζε ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ησλ απνζεκάησλ. 

 Ο έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ησλ απνζεκάησλ.                                             

 Ζ νξζή εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ απνηίκεζεο ησλ απνζεκάησλ θαη 
θνζηνιφγεζεο ησλ πξντφλησλ.  

  Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ.  
 

Σα ελδεηθηηθφηεξα ηεθκήξηα είλαη ηα εμήο:  

 Γηαγξάκκαηα ξνήο δηαδηθαζηψλ πιεξσκήο. 

 Σακεηαθφ Ζκεξνιφγην. 

 Καηαζεηήξηα ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ππνινίπσλ.  

 Αληίγξαθα επηηαγψλ.  

 Καηάζηαζε απνζεκάησλ κε πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

 Γεηγκαηνιεπηηθά θχιια ειέγρνπ ησλ θαηακεηξεκέλσλ απνζεκάησλ. 

 Καηαζηάζεηο αρξήζησλ απνζεκάησλ θαη επαλέιεγρνο.  
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 Γεηγκαηνιεπηηθά θχιια ειέγρνπ ηεο κεζφδνπ απνηίκεζεο θαη ηεο 
αμίαο ή ηνπ θφζηνπο ησλ εκπνξεπκάησλ. 

 Καξηέιεο απνζήθεο αλά πνζφηεηα θαη αμία.  

 Γξαπηέο αλαιπηηθέο επηβεβαηψζεηο γηα ηα εκπνξεχκαηα ζε μέλνπο 
ρψξνπο.  

 Γηαγξάκκαηα ξνήο εηζφδνπ θαη εμφδνπ ησλ εκπνξεπκάησλ.  

 Έιεγρνο πξνδηαγξαθψλ.  

 Φχιιν νδεγηψλ δηαρσξηζκνχ απνζεκάησλ ηεο ειεγρφκελεο ρξήζεο 
πξηλ ηελ απνγξαθή.  

 
 
 
 
 
 

Δξσηεκαηνιόγην 5.4 Δζσηεξηθνύ ειέγρνπ ξεπζηώλ δηαζεζίκσλ ( εηζπξάμεηο-
πιεξσκέο-ηξαπεδηθνί ινγαξηαζκνί) 

Α/Α ΔΡΩΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΓΙΑΠΙΣΩΗ 

1 «Τπάξρεη    ν    θαηάιιεινο    έιεγρνο    ηεο 
εηζεξρφκελεο     αιιεινγξαθίαο     θαη     ηεο 
θαηαρσξήζεσο     ησλ     εηζπξάμεσλ     ηνηο 
κεηξεηνίο, κε εκβάζκαηα ή κε επηηαγέο; 

    

2 Σα  παξαζηαηηθά  ηνπ  Σακείνπ  (Απνδείμεηο, 
Γξακκάηηα      Δηζπξάμεσο)      είλαη      πξν 
αξηζκεκέλα,  εθδίδνληαη  απφ  άιινλ,  πιελ 
ηνπ   Σακία   θαη   Λνγηζηή,   ππάιιειν   θαη 
δηαβηβάδνληαη ζηνλ Σακία ππεξεζηαθψο θαη 
φρη απφ ηξηηνπο 

    

3 Σα    παξαζηαηηθά    ζεσξνχληαη    απφ    ηνλ 
εζσηεξηθφ  ειεγθηή     σο  πξνο  ην  αθξηβέο 
πνζφλ   ηεο   εηζπξάμεσο,   θαζψο   θαη   ηε 
λνκηκφηεηα             ησλ             ζπλεκκέλσλ 
δηθαηνινγεηηθψλ; 

    

4 Γηελεξγνχληαη           εηζπξάμεηο           κέζσ 
εηζπξαθηφξσλ; 

    

5 Πιελ  ησλ  εηζπξαθηφξσλ  ππάξρνπλ  άιινη 
ππάιιεινη ηεο εηαηξείαο, εμνπζηνδνηεκέλνη 
λα εηζπξάηηνπλ ρξήκαηα απφ πειάηεο; 

    

6 Δίλαη     ππεχζπλνο     ν     Σακίαο     γηα     ηηο 
εηζπξάμεηο  πνπ  δηελεξγεί  ν  ίδηνο  κέρξη  ηεο 
θαηαζέζεψο ηνπο ζηελ Σξάπεδα; 

    

7 Σπρφλ       κεηαρξνλνινγεκέλεο       επηηαγέο 
θαηαρσξνχληαη   ζηα   βηβιία   κε   ηα   πιήξε 
ζηνηρεία ηνπο; 

    

8 Καηαρσξνχληαη ζε εηδηθφ βηβιίν ηα κπινθ ησλ 
επηηαγψλ πνπ ρνξεγεί ε Σξάπεδα; Διέγρεηαη 
ην απφζεκα ησλ 
αρξεζηκνπνίεησλ επηηαγψλ; 
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9 Οη ππνβαιιφκελεο πξνο ππνγξαθή επηηαγέο 
ζπλνδεχνληαη  απφ  ηα  δηθαηνινγεηηθά  ηνπο 
ζηνηρεία;     Δθδίδνληαη     θαη     εγθξίλνληαη 
ελππνγξάθσο  ηα  απαξαίηεηα  παξαζηαηηθά 
γηα ηηο εθδηδφκελεο επηηαγέο; 

    

10 Οη     κεηά     ησλ     Σξαπεδψλ     ζπκθσλίεο 
ειέγρνληαη  ηαθηηθά  απφ  πξφζσπν  δηάθνξν 
ηνπ   Σακία   θαη   ηνπ   Λνγηζηή   πνπ   ηεξεί 
απηνχο ηνπο ινγαξηαζκνχο; 

    

11 Απαγνξεχεηαη ην «Σακείν» λα έρεη, εθηφο απφ 
ηα κεηξεηά, θαη πξνζσξηλέο απνδείμεηο ή 
ζρεηηθά ζεκεηψκαηα κε 
ινγηζηηθνπνηεζέληα; 

    

12 Γηελεξγνχληαη                         αηθληδηαζηηθέο 
θαηακεηξήζεηο ηακείσλ απφ ηνλ εζσηεξηθφ 
ειεγθηή ή ηξίην πξφζσπν ; 

    

13 Σν       εκεξήζην       ρξεκαηηθφ       απφζεκα 
θπιάζζεηαη ζε αζθαιέο ρξεκαηνθηβψηην κε 
δχν θιείδεο ή κε θψδηθα, νχησο ψζηε γηα ην 
θιείζηκν  θαη  άλνηγκά  ηνπ  λα  απαηηείηαη  ε 
ζχκπξαμε δχν, ηνπιάρηζηνλ, πξνζψπσλ; 

    

14 Έρεη  θαζνξηζηεί  κέγηζην  φξην  ρξεκαηηθνχ 
απνζέκαηνο; 

    

15 Πξνθεηκέλνπ   γηα   ηξαπεδηθή   θαηάζεζε   ε 
δηαπίζησζε  απηήο  γίλεηαη  ακέζσο  κε  ηελ 
επηζηξνθή ηνπ ελεξγήζαληνο ηελ θαηάζεζε 
ππαιιήινπ   ζχκθσλα   ηελ   απφδεημε   ηεο 
Σξάπεδαο; 

    

16 Παξαθνινπζείηαη       θαη       ειέγρεηαη       ν 
εθηνθηζκφο   ησλ   θαηαζέζεσλ   σο   θαη   ηα 
έμνδα πνπ ρξεψλνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο 
απηνχο απφ ηηο Σξάπεδεο; 

    

17 Διέγρνληαη  νη  θαζεκεξηλέο  θαηαρσξήζεηο 
ζηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ Σξαπεδψλ θαη ησλ 
πηζησηηθψλ   ηδξπκάησλ,   ηνπιάρηζηνλ   αλά 
10ήκεξν     κε     αληηπαξαβνιή     πξνο     ηηο 
αληίζηνηρεο  θαηαρσξήζεηο  ησλ  αληηγξάθσλ 
ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ Σξαπεδψλ; 

    

18 Γίλεηαη «δηαζηαχξσζε» ησλ εγγξαθψλ κεηαμχ 
ησλ ινγαξηαζκψλ Σακείνπ, 
Σξαπεδψλ θαη Δπηηαγψλ»; 

    

 

  

Δξσηεκαηνιόγην 5.5 Δζσηεξηθνύ ειέγρνπ απνζεκάησλ 

Α/Α ΔΡΩΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΓΙΑΠΙΣΩΗ 
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1 «Σεξνχληαη  βηβιία  απνζήθεο  κε  ζχζηεκα 
δηαξθνχο           παξαθνινπζήζεσο           
ησλ 
ππνινίπσλ, θαηά πνζφηεηα θαη αμία; 

    

2 Σα  απνζέκαηα  επξίζθνληαη  θάησ  απφ  ηνλ 
έιεγρν αξκνδίνπ απνζεθαξίνπ; 

    

3 Τπάξρεη   απνηειεζκαηηθή   δηαθχιαμε   ησλ 
απνζεκάησλ; 

    

4 Σα   απνζέκαηα   επαιεζεχνληαη   
πεξηνδηθψο απφ ηξίην αξκφδην πξφζσπν, 
εθηφο απφ ηνλ απνζεθάξην       θαη        
ζπγθξίλνληαη       ηα απνηειέζκαηα  ησλ  
ειέγρσλ  απηψλ  πξνο  ηα 
βηβιία  ηεο απνζήθεο; 

    

5 Οη        ηπρφλ        ζεκαληηθέο        
απνθιίζεηο απνζεκάησλ    απφ    ην    βηβιίν    
απνζήθεο, 
ειέγρνληαη θαη αηηηνινγνχληαη θαηαιιήισο; 

    

 
6 

Σα          ππφινηπα          ηεο          
απνζήθεο πξνζαξκφδνληαη, ψζηε λα 
ζπκθσλνχλ κε ηα απνηειέζκαηα ησλ 
θπζηθψλ επαιεζεχζεσλ, 
θαηφπηλ εγθξίζεσο ηεο Γηεπζχλζεσο; 

    

7 Οξίδνληαη     απφ     ηε     Γηνίθεζε,     φπνπ 
ελδείθλπηαη,   αλψηαηα   θαη   θαηψηαηα   
φξηα 
(απνζεκάησλ) ; 

    

8 Σα  απνζέκαηα  επηζεσξνχληαη  
πεξηνδηθψο, πξνο   δηαπίζησζε   ηπρφλ   
πεπαιαησκέλσλ, θαηεζηξακκέλσλ  θαη  
βξαδέσο  θηλνπκέλσλ εηδψλ ; 

    

10 Σεξνχληαη  έληππα  Γειηία  Δηζαγσγήο,  
πξν αξηζκεκέλα θαη’ αχμνληα αξηζκφ; 

    

11 Αληίγξαθν      ηνπ      Γειηίνπ      
Δηζαγσγήο, ζπζρεηίδεηαη   απφ   ην   
Λνγηζηήξην   κε   ην 
αληίζηνηρν ηηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή; 

    

12 Ζ  Γηνίθεζε  εθδίδεη  ηθαλνπνηεηηθέο  νδεγίεο 
απνγξαθήο ησλ απνζεκάησλ; 

    

13 Οη  θαηαζηάζεηο  απνγξαθήο  ππνγξάθνληαη 
απφ ππεχζπλν φξγαλν; 

    

14 Ζ  απνγξαθή  ειέγρεηαη  απφ  άιια  
πξφζσπα (πνπ  δελ  έρνπλ  ζρέζε  κε  ηελ  
ηήξεζε  ησλ απνζεθψλ)    σο    πξνο    ηα    
πνηνηηθά    θαη 
πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά; 

    

20 Αθνινπζείηαη    παγίσο    ε    ίδηα    κέζνδνο 
απνηηκήζεσο ησλ απνζεκάησλ ελ γέλεη; 
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21 Διέγρεηαη   ε   πεξίπησζε   απνκείσζεο   
ηεο αμίαο ηνπο; 

    

22 Τπάξρεη ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο ή   ηνπιάρη 
ζηνλ βηβιίν  παξαγσγήο/θνζηνινγίνπ ππφ 
ηνλ έιεγρν  ηνπ Λνγηζηεξίνπ θαη ηεο 
Οηθνλνκηθήο  Γηεχζπλζεο; 

    

23 Πφζν απνηειεζκαηηθφ είλαη ην ζχζηεκα 
θνζηνιφγεζεο  ηεο επηρείξεζεο; 

    

24 Δθηειείηαη θπζηθή απνγξαθή    ηνπιάρηζηνλ 
κία θνξά ην ρξφλν; 

    

25 Πξνβιέπνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο απνγξαθήο: 
α) Γξαπηέο νδεγίεο; 
β) Δπίβιεςε; 
γ) εκείσζε ησλ απνζεκάησλ πνπ είλαη 
άρξεζηα, γηα θαηαζηξνθή θηι; 
δ) Υξεζηκνπνίεζε πξν αξηζκεκέλσλ 
εηηθεηψλ; 
ε) πγθέληξσζε θαη άζξνηζε ησλ εηηθεηψλ 
απφ άηνκα πνπ δελ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ 
θχιαμε θαη δηαθίλεζε ησλ απνζεκάησλ»; 

    

 

 5.5.5 Πξνκεζεηώλ θαη ινγαξηαζκώλ πιεξσηέσλ  
  
  
Οη ζπνπδαηφηεξνη πιεξνθνξηαθνί ζηφρνη ειέγρνπ ηνπ ζπλαιιαθηηθνχ θχθινπ ησλ 
πξνκεζεηψλ θαη ησλ πιεξσηέσλ ινγαξηαζκψλ είλαη: 

 Ζ εκθάληζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνπο αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο ζην 
ζσζηφ χςνο. 

 Ζ νξζφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξσκψλ.  

 Ζ χπαξμε αληίζηνηρσλ παξαζηαηηθψλ.  
Σα θαηαιιειφηεξα ηεθκήξηα ηνπ ειέγρνπ είλαη:  

 Αλαιπηηθφ ηζνδχγην πξνκεζεπηψλ. 

 Καηαζηάζεηο καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 

 Καηαζηάζεηο δαλείσλ. 

 Καηαζηάζεηο γξακκαηίσλ πιεξσηέσλ. 

 Καηαζηάζεηο κε θαηαρσεξεκέλσλ ππνρξεψζεσλ θαη ηφθσλ.  

 Έγγξαθεο επηβεβαίσζεο ππνινίπσλ πξνκεζεπηψλ.  

 Έγγξαθεο επηβεβαίσζε ππνινίπσλ δαλείσλ θαη ινηπψλ πηζηψζεσλ. 

 Φχιιν ππνινγηζκνχ ηφθσλ. 

 Φχιιν ππνινγηζκνχ κε θαηαρσξεκέλσλ ππνρξεψζεσλ. 

 Γηαγξάκκαηα ξνήο ζπζηήκαηνο αγνξψλ θαη πξνκεζεηψλ. 
 
 
 
 

Δξσηεκαηνιόγην 5.6 Δζσηεξηθνύ ειέγρνπ αγνξώλ, πξνκεζεπηώλ & 
ινγαξηαζκώλ πιεξσηέσλ 
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Α/Α ΔΡΩΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΓΙΑΠΙΣΩΗ 

 
1 

«Οη αγνξέο ζεκαληηθήο αμίαο δηελεξγνχληαη 
βάζεη εγθεθξηκέλνπ απφ ην Γ.. ηεο 
νηθνλνκηθήο κνλάδνο Καλνληζκνχ 
Πξνκεζεηψλ θαηφπηλ : 
α) Γηαγσληζκψλ; β) Πξνζθνξψλ; 

    

2 Όιεο  νη  ζεκαληηθέο  αγνξέο  δηελεξγνχληαη 
απφ   ηελ   Τπεξεζία   Πξνκεζεηψλ   κε   
ηελ 
έθδνζε      πξν       αξηζκεκέλσλ      
Γειηίσλ Παξαγγειίαο; 

    

3 Σα   Γειηία   παξαγγειίαο   εθδίδνληαη   απφ 
αξκφδην  ππάιιειν  εθηφο  ηνπ  
Απνζεθάξηνπ θαη Λνγηζηή; 

    

4 Όιεο    νη    αγνξέο    θαη    νη    δαπάλεο    
ηεο επηρεηξήζεσο, πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα 
ζηα 
φξηα        πθηζηακέλνπ        
πξνυπνινγηζκνχ (πξνγξακκαηηζκνχ); 

    

5 Σα    Γειηία    Δηζαγσγήο    ζηελ    απνζήθε 
ειέγρνληαη  πξνο ηα Γειηία παξαγγειίαο, ηα 
Σηκνιφγηα  Πξνκεζεπηψλ,  φζνλ  αθνξά  ηηο 
παξαγγειζείζεο        θαη        
παξαιεθζείζεο πνζφηεηεο,  ηελ  πνηφηεηα  
ή  ηελ  πεξηγξαθή ηνπ εηζαγνκέλνπ ζηελ 
απνζήθε είδνπο ή ηηο 
ηηκέο κνλάδνο; 

    

6 Σα   δηθαηνινγεηηθά   αγνξψλ   θαη   εμφδσλ 
ειέγρνληαη  απφ  ηνλ  εζσηεξηθφ  ειεγθηή  ή 
Γηεπζπληή        πξνο        εμαθξίβσζε        
ηεο πιεξφηεηαο ησλ ζπλεκκέλσλ ζηνηρείσλ 
θαη 
ησλ απαηηνχκελσλ εγθξίζεσλ; 

    

7 Πξνθεηκέλνπ   πεξί   αγνξψλ   εμσηεξηθνχ,   
ε αμία      πξνζαξκφδεηαη       ακέζσο      
κφιηο ζπγθεληξσζνχλ    ηα    δηθαηνινγεηηθά    
πνπ 
απαξηίδνπλ ην θφζηνο ηνπο; 

    

8 Ζ        πξνζσξηλή        θνζηνιφγεζε        
ησλ εηζαγνκέλσλ     ελεξγείηαη     ζχκθσλα     
ηα 
ππάξρνληα  δηθαηνινγεηηθά,  θαηά  ην  
ρξφλν ηεο εηζαγσγήο; 

    

9 Σεξείηαη ηδηαίηεξν εκεξνιφγην αγνξψλ;     

10 Οη         πξνκήζεηεο         γίλνληαη         
βάζεη ηθαλνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο 
παξαγγειηψλ; 
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11 Διέγρνληαη  ηα  ηηκνιφγηα  ησλ  
πξνκεζεπηψλ κε    ηηο    παξαγγειίεο    θαη    
άιια    ζρεηηθά 
δηθαηνινγεηηθά        ησλ        
παξαιεθζέλησλ εκπνξεπκάησλ θαη 
ππεξεζηψλ; 

    

12 Τπάξρεη         ηθαλνπνηεηηθή         δηαδηθαζία 
εγθξίζεσο ηηκνινγίσλ πξνο πιεξσκή; 

    

13 Τπάξρνπλ  ινγαξηαζκνί  «ε  
θαζπζηέξεζε» απφ  καθξνχ  ρξφλνπ;  
Γίλεηαη  επηβεβαίσζε 
ηνπ     νξζνχ     ππνινγηζκνχ     ηφθσλ     
ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εληφθσλ 
ππνρξεψζεσλ; 

    

14 Γίλνληαη ηαθηηθά ινγηζηηθέο ζπκθσλίεο ησλ 
ινγαξηαζκψλ  κε  ηα  αληίζηνηρα  αληίγξαθα 
ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ πξνκεζεπηψλ; 

    

15 Ζ   εμφθιεζε   ησλ   αλσηέξσ   
ππνρξεψζεσλ γίλεηαη      θαηφπηλ      
εγθξίζεσο      αξκνδίνπ 
εμνπζηνδνηεκέλνπ    απφ    ηελ    νηθνλνκηθή 
κνλάδα πξνζψπνπ; 

    

16 Οη γλσζηνπνηήζεηο ππνινίπσλ 
πξνκεζεπηψλ 
ζπκθσλνχληαη κε ηα ππφινηπα ησλ βηβιίσλ 
ηεο εηαηξείαο; 

    

17 ην    ινγαξηαζκφ    «Πηζησηέο»    
ππάξρνπλ αλαιπηηθνί       ινγαξηαζκνί   κε   
ζεκαληηθά ρξεσζηηθά   ππφινηπα,   
πξνζηίζεληαη   απηνί ζηνπο        ινγ/ζκνχο        
ρξεσζηψλ        πνπ εκθαλίδνληαη        ζηνλ        
Ηζνινγηζκφ        ; 
Δξεπλάηαη  ε  αηηία δεκηνπξγίαο  
ρξεσζηηθψλ ππνινίπσλ; 

    

18 Παξαθνινπζείηαη    ε    ηχρε    ησλ    
παιαηψλ ππνινίπσλ ησλ αλσηέξσ 
ππνρξεψζεσλ ; 

    

19 Τπάξρνπλ,      ηθαλνπνηεηηθέο      
δηαδηθαζίεο δηελέξγεηαο      δηαγσληζκνχ      
ή      ιήςεσο πξνζθνξψλ,  πξηλ  απφ  ηελ  
νξηζηηθνπνίεζε 
ησλ  αγνξψλ,  πξνκεζεηψλ  πάγησλ  
ζηνηρείσλ ή θαηαζθεπψλ; 

    

20 Αξκφδην      φξγαλν      γηα     ηελ      
απνδνρή ζπλαιιαγκαηηθψλ  ηεο  εηαηξείαο  
είλαη  δχν 
(2)     αξκφδηνη     ππάιιεινη,     νη     νπνίνη 
ππνγξάθνπλ καδί; 

    

21 Σεξείηαη  ην  θαηάιιειν  βηβιίν  Γξακκαηίσλ 
Πιεξσηέσλ; 
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22 Σν  ινγηζηηθφ  ζχζηεκα  εμαζθαιίδεη  ηαρεία 
θαηαρψξεζε        φισλ        ησλ        
ζπλήζσλ 
ππνρξεψζεσλ; 

    

23 Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο πνπ λα 
εμαζθαιίδνπλ φηη      φιεο      νη      γλσζηέο      
ππνρξεψζεηο θαηαρσξήζεθαλ    θαη    
επηκεξίζζεθαλ    ζηε 
ρξήζε πνπ αλήθνπλ; 

    

24 Γηθαηνινγείηαη       πιήξσο       ε       
χπαξμε 
ρξεσζηηθψλ    ππνινίπσλ    ζηνπο    
αλσηέξσ ινγαξηαζκνχο; 

    

25 Οη δαλεηζκνί πξνο ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα 
γίλνληαη: 
α) Με νκνινγηαθά δάλεηα; 
β) Απφ ηξάπεδεο εζσηεξηθνχ; γ) Απφ 
ηξάπεδεο εμσηεξηθνχ; 
δ) Απφ πξνκεζεπηέο ή πηζησηέο; 

    

26 Οη  δαλεηζκνί  γίλνληαη  θαηφπηλ  εγθξίζεσο 
ηνπ        Γ..        ή        άιινπ        
αξκνδίνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ νξγάλνπ; 

    

27 Δμεηάδνληαη  αλ  είλαη  ζπκθέξνληεο  νη  
φξνη, φζνλ     αθνξά     ηα     
ηνθνρξενιχζηα,     ηηο εμνθιήζεηο θιπ. θαη 
αλ  σθεινχλ, ζε ηειηθή αλάιπζε, ηελ 
εηαηξεία; 

    

28 Οη  ππνινγηζζέληεο  ηφθνη  θιπ.  ηνπ  
δαλείνπ ειέγρνληαη πξηλ απφ ηελ 
θαηαρψξεζή ηνπο; 

    

29 Ο   επηκεξηζκφο   ησλ   ηφθσλ   θιπ.   
εμφδσλ γίλεηαη θαηά ηξφπν, ψζηε λα 
επηβαξχλνληαη νη ρξήζεηο πνπ αθνξνχλ; 

    

30 Τπάξρνπλ  θαη  ηεξνχληαη   θάθεινη  κε  
ηνπο 
φξνπο   θαη   ηηο   ινηπέο   ιεπηνκέξεηεο   
ησλ ιακβαλνκέλσλ δαλείσλ θαη 
πηζηψζεσλ; 

    

31 ηνλ   Ηζνινγηζκφ   δηαρσξίδνληαη,   απφ   
ηηο Μαθξνπξφζεζκεο  Τπνρξεψζεηο,  νη  
δφζεηο ηνπ    επφκελνπ    έηνπο    πνπ    
αθνξνχλ    ζε βξαρππξφζεζκεο 
ππνρξεψζεηο»; 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6ν: Οινθιήξσζε ειέγρνπ  
  
  
  
  

6.1 Παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ ειέγρνπ (risk control 
document) 
  
  

Ζ δηαδηθαζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηνπ KAMARI BEACH HOTEL  πεξηιάκβαλε 
δχν ζηάδηα. Σν πξψην απνηεινχηαλ απφ ηελ εμαγσγή, αλάιπζε θαη ζχγθξηζε ησλ 
βαζηθψλ αξηζκνδεηθηψλ ηεο επηρείξεζεο θαη ην δεχηεξν, θαη βαζηθφηεξν, απφ ηελ 
ζχληαμε, επηηφπην έιεγρν θαη ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. πγθεθξηκέλα, γηα 
ηα εξσηεκαηνιφγηα, γηα θάζε εξψηεζε, έγηλε ν ζρεηηθφο έιεγρνο θαη δφζεθε ε 
πξέπνπζα απάληεζε. Απφ ηελ απάληεζε πξνέθπςε ε αληίζηνηρε δηαπίζησζε, φπνπ 
νδεγεί ζηελ εμαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ, αξλεηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ. πλεπψο, γηα 
θάζε ζπλαιιαθηηθφ θχθιν παξνπζηάδνληαη ηα επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ πνπ 
εκπεξηέρνπλ πηζαλνχο θηλδχλνπο γηα ηελ επηρείξεζε.  

 
1. Αξηζκνδείθηεο ξεπζηόηεηαο: 

 Πξαγκαηνπνηήζεθε ε εμαγσγή ησλ αξηζκνδεηθηψλ γεληθήο, άκεζεο θαη ηακεηαθήο 
ξεπζηφηεηαο κε ηα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ έηνπο 2014. 
Γηαπηζηψζεθε αδπλακία θάιπςεο βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ.    
  
Κίλδπλνο 

 Πηζαλή επηβάξπλζε κε επηπιένλ ηφθνπο ππεξεκεξίαο.   

 Πηζαλφο ραξαθηεξηζκφο ηνπ KAMARI BEACH HOTEL σο αθεξέγγπαο απφ 
ηνπο πξνκεζεπηέο. 

 Γπζθνιία θάιπςεο ησλ απαξαίηεησλ πξνκεζεηψλ.  
  
Πξνηεηλόκελε ελέξγεηα 
 Καηάξηηζε θαη πξνυπνινγηζκφο εηήζηαο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ (cash 

flow).  
 Αλαρξεκαηνδφηεζε δαλείσλ ή αχμεζε ηδίσλ θεθαιαίσλ.  

 
2. Αξηζκνδείθηεο δξαζηεξηόηεηαο:                                                   
 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ε εμαγσγή ησλ αξηζκνδεηθηψλ κέζεο πεξηφδνπ 
εμφθιεζεο βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ θαη θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο παγίσλ, 
ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ελεξγεηηθνχ κε ηα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ έηνπο 
2014. Γηαπηζηψζεθε κεγάιε θαζπζηέξεζε θάιπςεο βξαρππξφζεζκσλ 
ππνρξεψζεσλ θαη κε εληαηηθή αμηνπνίεζε παγίσλ, ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ελεξγεηηθνχ 
ή ππεξεπέλδπζε.      
  
Κίλδπλνο 

 Πηζαλή επηβάξπλζε κε επηπιένλ ηφθνπο ππεξεκεξίαο.  

 Πηζαλφο ραξαθηεξηζκφο ηνπ KAMARI BEACH HOTEL σο αθεξέγγπαο απφ 
ηνπο πξνκεζεπηέο. 
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 Γπζθνιία θάιπςεο ησλ απαξαίηεησλ πξνκεζεηψλ. 

 Αλαπνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ παγίσλ, ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ζηνηρείσλ 
ελεξγεηηθνχ. 

 Γεκηνπξγία θφζηνπο επθαηξίαο θεθαιαηνπρηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ βξαρπρξφληα 
πεξηφδνπ.  

 Αδπλακία αληηθαηαζηάζεσο, κέζσ απνζβέζεσλ, ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ 
ζηελ καθξνρξφληα πεξίνδν.  

  
Πξνηεηλόκελε ελέξγεηα 
 Καηάξηηζε θαη πξνυπνινγηζκφο εηήζηαο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ (cash 

flow). 
 Αλαρξεκαηνδφηεζε δαλείσλ ή αχμεζε ηδίσλ θεθαιαίσλ. 
 Καηάξηηζε λέαο εκπνξηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ.     

 
3. Αξηζκνδείθηεο θεθαιαηαθήο δνκήο: 

 Πξαγκαηνπνηήζεθε ε εμαγσγή ησλ αξηζκνδεηθηψλ θεθαιαηαθήο κφριεπζεο 
θαη θάιπςεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δαπαλψλ κε ηα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ έηνπο 2014. Γηαπηζηψζεθε κεγάιε ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε θαη 
πςεινί ηφθνη επηβάξπλζεο.   
  
Κίλδπλνο 

 Δπηβάξπλζεο κε επηπιένλ ηφθνπο ππεξεκεξίαο.  

 Αδπλακία εμππεξέηεζεο δαλείσλ. 

 Βησζηκφηεηαο ηεο επηρείξεζεο.   
 
Πξνηεηλόκελε ελέξγεηα  
 
  
 Αλαρξεκαηνδφηεζε δαλείσλ ή αχμεζε ηδίσλ θεθαιαίσλ.  
 Καηάξηηζε λέαο εκπνξηθήο πνιηηηθήο. 
 Σξνπνπνίεζε δηαδηθαζηψλ πιεξσκήο.  

 
4. Με δηελέξγεηα θπζηθήο απνγξαθήο παγίσλ: 

 Πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο ηηο δηαδηθαζίαο ηήξεζεο ηνπ βηβιίνπ παγίσλ. 
Γηαπηζηψζεθε ε αδπλακία πξαγκαηνπνίεζεο πεξηνδηθήο επηζεψξεζεο θαη ειέγρνπ 
ζπκθσλίαο δηαζηαχξσζεο ησλ παγίσλ.   
  
Κίλδπλνο 

 Παξάιεςεο εγγξαθήο.  

 Δγγξαθήο κε πθηζηάκελνπ παγίνπ.    
 

Πξνηεηλόκελε ελέξγεηα 
 Πεξηνδηθή επηβεβαίσζε ηεο θπζηθήο χπαξμεο ησλ παγίσλ θαη ζπκθσλία κε ην 

αληίζηνηρν κεηξψν.  
  
5. Με έιεγρνο θξαηήζεσλ:  

Πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο ηηο δηαδηθαζίαο θαηαρψξεζεο ησλ θξαηήζεσλ. 
Γηαπηζηψζεθε φηη δελ πξαγκαηνπνηείηαη δηαζηαχξσζε θαη επηβεβαίσζε απφ δεχηεξν 
άηνκν.   
  
Κίλδπλνο 

 Με νξζήο  θαηαρψξεζεο.  

 Άθπξεο δέζκεπζεο δσκαηίσλ.  

 Παξεμεγήζεσλ κε πειάηεο.   
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Πξνηεηλόκελε ελέξγεηα 

 Δβδνκαδηαία επαιήζεπζε θξαηήζεσλ θαη πξνηηκήζεσλ πειαηψλ απφ 
δεχηεξν άηνκν.  

  Πξνζαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ θξαηήζεσλ ψζηε λα 
απνζηέιιεηαη κε ηελ θξάηεζε απηφκαηα κήλπκα επηβεβαίσζεο ζην 
ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ηνπ πειάηε.   
 

 
6. Δληαίν ηκήκα εηζπξάμεσλ θαη πηζηώζεσλ ινγαξηαζκνύ πειαηώλ: 

 Πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο ησλ δηαδηθαζηψλ εηζπξάμεσλ θαη πηζηψζεσλ 
ινγαξηαζκνχ πειαηψλ. Γηαπηζηψζεθε φηη νη δηαδηθαζίεο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην 
ίδην άηνκν ρσξίο λα πθίζηαηαη δηαζηαχξσζε θαη επαλέιεγρνο απφ δεχηεξν άηνκν.   
  
Κίλδπλνο  

 Λαλζαζκέλεο είζπξαμεο ή πίζησζεο.  

 Πηζαλήο απάηεο. 

 Διιηπήο δηαρσξηζκφο θαζεθφλησλ κεηαμχ ππεχζπλνπ ηακεηαθήο δηαρείξηζεο 
θαη ππεχζπλνπ πσιήζεσλ.  

 
Πξνηεηλόκελε ελέξγεηα 
 Γηαρσξηζκφο δηεξγαζηψλ ππεχζπλνπ ηακεηαθήο δηαρείξηζεο θαη ππεχζπλνπ 

πσιήζεσλ. 
 Δπαιήζεπζε εηζπξάμεσλ θαη πηζηψζεσλ ινγαξηαζκνχ πειαηψλ απφ δεχηεξν 

άηνκν ηνπ ηκήκαηνο ή ην ινγηζηηθφ γξαθείν ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε νξζή 
είζπξαμε θαη ε ηήξεζε ησλ φξσλ πίζησζεο.  

  
7. Δληαίν ηκήκα ηακείνπ θαη κηζζνδνζίαο:  

Πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο ησλ δηαδηθαζηψλ κηζζνδνζίαο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ηκήκαηνο πξνζσπηθνχ. Γηαπηζηψζεθε φηη νη δηαδηθαζίεο κηζζνδνζίαο, πιεξσκψλ, 
έγθξηζεο εξγαζζέληα ρξφλνπ θαη θξάηεζεο κε παξαιεθζέληα κηζζψλ 
πξαγκαηνπνηείηαη απφ έλα άηνκν.  
  
Κίλδπλνο 

 Λαλζαζκέλεο δηαδηθαζίαο ή θαηαρψξεζεο. 

 Πηζαλήο απάηεο.  

 Διιηπήο δηαρσξηζκφο θαζεθφλησλ κεηαμχ ππεχζπλνπ ηακεηαθήο 
δηαρείξηζεο θαη ππεχζπλνπ κηζζνδνζίαο.  

  
Πξνηεηλόκελε ελέξγεηα 
 Γηαρσξηζκφο δηεξγαζηψλ ππεχζπλνπ ηακεηαθήο δηαρείξηζεο θαη ππεχζπλνπ 

κηζζνδνζίαο.  
 Δπαιήζεπζε δηαδηθαζηψλ κηζζνδνζίαο, πιεξσκψλ θαη εγθξίζεσλ απφ 

δεχηεξν άηνκν ηνπ ηκήκαηνο ή ην ινγηζηηθφ γξαθείν ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε 
νξζφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ.  

  
8. Με ρξήζε ρξνλνκέηξνπ εξγαζίαο: 

 Πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο ησλ δηαδηθαζηψλ πξνζέιεπζεο θαη απνρψξεζεο 
ηνπ πξνζσπηθνχ. Γηαπηζηψζεθε ε κε ηήξεζε ρεηξφγξαθνπ ή ειεθηξνληθνχ κέζνπ 
θαηαγξαθήο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο.   
  
Κίλδπλνο 

 Αδπλακία επηβεβαίσζεο ηνπ ρξφλνπ έλαξμεο θαη ιήμεο ηνπ σξαξίνπ. 

 Πηζαλή, ζπλεπαθφινπζε, κε νξζή πιεξσκή ππεξσξηψλ.  
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Πξνηεηλόκελε ελέξγεηα  
 Σνπνζέηεζε ειεθηξνληθνχ ρξνλνκέηξνπ κε ρξήζε θαξηψλ αλά ππάιιειν.   

  
9. Δθπξόζεζκε θαηαβνιή αζθαιηζηηθώλ ππνρξεώζεσλ: 
  Πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ ρξφλνπ θαηαβνιήο ησλ 
ππνρξεψζεσλ πξνο ηα αζθαιηζηηθά ηακεία (ΗΚΑ) . Γηαπηζηψζεθαλ ζπρλέο 
θαζπζηεξήζεηο.   
  
Κίλδπλνο 

 Δπηβάξπλζεο κε πξνζαπμήζεηο θαη πξφζηηκα.  

 Αδπλακία έθδνζεο αζθαιηζηηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ.   
  
Πξνηεηλόκελε ελέξγεηα 
 Καηάξηηζε θαη πξνυπνινγηζκφο εηήζηαο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ (cash 

flow).  
 Σξνπνπνίεζε πνιηηηθήο πιεξσκψλ.  

  
 
  
10. Μνλνπξόζσπε ιεηηνπξγία ηακεηαθνύ θπθιώκαηνο κε ειιηπήο έθηαθηνπο 
ειέγρνπο: 
   Πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηακείνπ. Γηαπηζηψζεθε φηη 
φιν ην ηακεηαθφ θχθισκα δηελεξγείηαη απφ έλα θαη κφλν ππάιιειν ρσξίο 
αηθληδηαζηηθέο θαηακεηξήζεηο.   
  
Κίλδπλνο  

 Πηζαλήο απάηεο. 

 Ύπαξμεο ηακεηαθψλ δηαθνξψλ.   
  
Πξνηεηλόκελε ελέξγεηα  

 Γηαρσξηζκφο δηεξγαζηψλ ζε πεξηζζφηεξα άηνκα ηνπ ηακεηαθνχ ηκήκαηνο.  
 Καζεκεξηλφο επαλέιεγρνο ηακεηαθνχ ππνινίπνπ. 
 Πεξηνδηθφο έιεγρνο ηακεηαθνχ θπθιψκαηνο απφ ην εμσηεξηθφ ινγηζηηθφ 

γξαθείν  
 πρλέο αηθληδηαζηηθέο θαηακεηξήζεηο ηνπ ηακείνπ.   

  
11. Διιηπήο δηαδηθαζία θύιαμεο θαη κε θαζνξηζκόο ηακεηαθνύ απνζέκαηνο:   
 Πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο ηεο δηαδηθαζίαο θχιαμεο θαη θαζνξηζκνχ 
ηακεηαθνχ απνζέκαηνο. Γηαπηζηψζεθε φηη δελ πθίζηαληαη φξηα ηήξεζεο ρξεκαηηθνχ 
απνζέκαηνο θαη ην άλνηγκα ηνπ ρξεκαηνθηβσηίνπ δελ απαηηεί ζχκπξαμε δεχηεξνπ 
αηφκνπ.   
  
Κίλδπλνο 

 Πηζαλήο απάηεο. 

 Απψιεηαο ρξεκάησλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. 

 Με εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηακείνπ ιφγσ ξεπζηφηεηαο.   
  

Πξνηεηλόκελε ελέξγεηα 
  Καζνξηζκφο νξίσλ ρξεκαηηθνχ απνζέκαηνο.  
  Υξήζε θσδηθνχ ηνπ ρξεκαηνθηβσηίνπ απφ δεχηεξν άηνκν.   
  Καζνξηζκφο αλψηαηνπ θαη θαηψηαηνπ νξίνπ κηθξνχ ηακείνπ, πάλσ απφ ην 

νπνίν ζα πξαγκαηνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαηάζεζε.  
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12. Διιηπήο έιεγρνο ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ:  

 Πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο ηεο δηαδηθαζίαο ηήξεζεο θαη θίλεζεο ησλ 
ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ. Γηαπηζηψζεθε φηη δελ ειέγρεηαη πεξηνδηθά ε θίλεζε ησλ 
ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ θαη δελ πξαγκαηνπνηείηαη αληηπαξαβνιή κε ηα αληίζηνηρα 
ηξαπεδηθά αληίγξαθα.   
  
Κίλδπλνο 

 Σακεηαθψλ δηαθνξψλ.  
  
Πξνηεηλόκελε ελέξγεηα 

 Καζεκεξηλφο έιεγρνο ηεο θίλεζεο ησλ ινγαξηαζκψλ κέζσ ειεθηξνληθήο 
ηξαπεδηθήο.  

 Καζηέξσζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κεληαίσλ πεξηνδηθψλ επαιεζεχζεσλ κε 
αληηπαξαβνιή ησλ ηξαπεδηθψλ αληηγξάθσλ.   

 Σεθκεξίσζε ηεο επαιήζεπζεο κέζσ ππνγξαθήο ζηα ηξαπεδηθά αληίγξαθα 
απφ ηνλ γξακκαηέα ηεο δηεχζπλζεο.  

  
13. Διιηπήο έιεγρνο θαη αλνξζνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο απνζεκάησλ:  

Πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο ηεο δηαδηθαζίαο ηήξεζεο ησλ απνζεκάησλ. 
Γηαπηζηψζεθε φηη δελ ηεξνχληαη πξναξηζκεκέλα έληππα δειηία εηζαγσγήο ησλ 
απνζεκάησλ θαη ηα απνζέκαηα δελ επαιεζεχνληαη πεξηνδηθφο, πνηνηηθφο θαη 
πνζνηηθφο, απφ άιιν πξφζσπν εθηφο ηνπ απνζεθάξηνπ.  
  
Κίλδπλνο 

 Απνζεκαηηθψλ δηαθνξψλ.  

 Απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο.   

 Γπζρέξεηα εχξεζεο ησλ πξαγκαηηθψλ πνζνηήησλ.  
 

Πξνηεηλόκελε ελέξγεηα 
 Σήξεζε ειεθηξνληθνχ πξνγξάκκαηνο απηφκαηεο απνζήθεο κε αξηζκεκέλα 

έληππα εηζαγσγήο.  
 Πεξηνδηθφο έιεγρνο απφ ην ινγηζηηθφ γξαθείν.  

  
  
14. Με ύπαξμε νδεγηώλ θαη αλνξζνινγηθή απνγξαθή απνζεκάησλ:   

Πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο ησλ απνζεκάησλ. 
Γηαπηζηψζεθε φηη δελ ππάξρνπλ, απφ ηελ δηεχζπλζε, ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο 
απνγξαθήο ή δηαδηθαζία απνγξαθήο, δελ ρξεζηκνπνηνχληαη πξν-αξηζκεκέλεο 
εηηθέηεο ζηα απνζέκαηα θαη ε απνγξαθή δηελεξγείηαη κφλν απφ ηνλ απνζεθάξην.   
  
Κίλδπλνο 

 Απνζεκαηηθψλ δηαθνξψλ.  

 Λαλζαζκέλεο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο απνγξαθήο.  
 

Πξνηεηλόκελε ελέξγεηα 
 Σήξεζε ειεθηξνληθνχ πξνγξάκκαηνο απηφκαηεο απνζήθεο κε αξηζκεκέλα 

έληππα εηζαγσγήο. 
 Πεξηνδηθφο έιεγρνο απφ ην ινγηζηηθφ γξαθείν.  
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15. Μνλνπξόζσπε ιεηηνπξγία αγνξώλ κε ειιηπήο ειέγρνπο:  

Πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο ηεο δηαδηθαζίαο αγνξψλ . Γηαπηζηψζεθε φηη φιε ε 
δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηείηαη απφ έλα θαη κφλν πξφζσπν, ρσξίο επαλέιεγρν θαη 
ρσξίο χπαξμε εηήζηνπ θαη εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ.   
  
Κίλδπλνο  

 Πηζαλήο απάηεο  

 Λαλζαζκέλσλ αγνξψλ.  

 Τπεξηηκνινγήζεσλ.  

 Αδπλακίαο θάιπςεο ησλ δαπαλψλ  
  
Πξνηεηλόκελε ελέξγεηα  

  Καηάξηηζε εηήζηνπ αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ. 
  Δπαλέιεγρνο δηαδηθαζηψλ απφ ην ινγηζηηθφ γξαθείν. 
  Έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απφ ηελ δηνίθεζε.  
  Μεληαία παξαθνινχζεζε ησλ πξνυπνινγηζκέλσλ ζηνηρείσλ κε ηα 

πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα.  
  
 
16. Διιηπήο δηαρσξηζκόο αξκνδηνηήησλ ηεο γξακκαηείαο ηεο δηνίθεζεο:  
Πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο γξακκαηείαο ηεο δηνίθεζεο. 
Γηαπηζηψζεθε παξάιιειε άζθεζε θαζεθφλησλ θαη ειιηπήο δηαρσξηζκφο ησλ 
ηκεκάησλ ηνπ ηακείνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ.   
  
Κίλδπλνο 

 Πηζαλήο απάηεο  

 Διιηπήο δηαρσξηζκφο θαζεθφλησλ κεηαμχ ηακεηαθήο δηαρείξηζεο θαη 
πξνζσπηθνχ.  
 

Πξνηεηλόκελε ελέξγεηα 
 Γεκηνπξγία αλεμάξηεηνπ απηνηεινχο ηκήκαηνο ηακείνπ θαη πξνζσπηθνχ.  

  
  

6.2 Παξνπζίαζε πίλαθα δηαρείξηζεο θηλδύλνπ (risk matrix 
table)  
  
  
Αθνινπζεί πίλαθαο δηαβάζκηζεο ζεκαληηθφηεηαο - πηζαλφηεηαο θαη ζπλνπηηθφο 
πίλαθαο ησλ επξεκάησλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αμηνινγνχκελν σο πξνο ηελ 
ζνβαξφηεηα θαη ηελ πηζαλφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ θηλδχλνπ. 
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 Πίλαθαο 6.1 δηαβάζκηζεο επξεκάησλ 

ΟΒΑΡΟΣΗΣΑ 
ΚΙΝΓΤΝΟΤ (IMPACT) 

ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΑ 
(PROBABILITY) 

ΓΙΑΒΑΘΜΙΗ 
(RATING) 

ΑΜΔΛΖΣΔΑ ΑΠΗΘΑΝΖ 1 

ΥΑΜΖΛΖ ΠΑΝΗΑ 2 

ΜΔΣΡΗΑ ΓΤΝΑΣΖ 3 

ΤΦΖΛΖ ΠΗΘΑΝΖ 4 

ΚΡΗΗΜΖ ΥΔΓΟΝ ΒΔΒΑΗΖ 5 

 
 
 

 Πίνακας 6.2 αξιολογοφμενων ευρημάτων      

Α/Α ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΛΕΓΧΟΤ 
(CONTROL 

PROCEDURE) 

ΕΤΡΗΜΑΣΑ 
ΕΛΕΓΧΟΤ (CONTROL FIND) 

ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΗΣΑ 
ΚΙΝΔΤΝΟΤ 
(IMPACT) 

ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΑ 
(PROBABILITY) 

1 Αρικμοδείκτεσ 
ρευςτότθτασ 

Διαπιςτϊκθκε     αδυναμία     
κάλυψθσ 

βραχυπρόκεςμων 
υποχρεϊςεων 

5 5 

2 Αρικμοδείκτεσ 
δραςτθριότθτασ 

Διαπιςτϊκθκε   μεγάλθ   
κακυςτζρθςθ κάλυψθσ                     

βραχυπρόκεςμων 
υποχρεϊςεων      και      μθ      

εντατικι αξιοποίθςθ  παγίων,  
ιδίων  κεφαλαίων 
και ενεργθτικοφ ι 

υπερεπζνδυςθ 

4 4 

3 Αρικμοδείκτεσ 
κεφαλαιακισ 

δομισ 

Διαπιςτϊκθκε                               
μεγάλθ χρθματοοικονομικι     

μόχλευςθ     και 
υψθλοί τόκοι επιβάρυνςθσ 

4 4 

4 Τιρθςθσ βιβλίου 
παγίων 

Διαπιςτϊκθκε       ότι       δεν       
γίνεται περιοδικι            

επικεϊρθςθ            και 
διαςταφρωςθ των παγίων 

2 2 

5 Καταχϊρθςθσ 
κρατιςεων 

Διαπιςτϊκθκε                ότι                
δεν πραγματοποιείτε    
διαςταφρωςθ    και 

επιβεβαίωςθ από δεφτερο 
άτομο. 

1 2 

6 Ειςπράξεων και 
πιςτϊςεων λογαριαςμοφ 

πελατϊν 

Διαπιςτϊκθκε     ότι     οι     
διαδικαςίεσ 

πραγματοποιοφνται από το 
ίδιο άτομο 

χωρίσ  να υφίςταται  

3 3 
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διαςταφρωςθ και 
επανζλεγχοσ από δεφτερο 

άτομο 

7 Τμιματοσ 
προςωπικοφ και 

μιςκοδοςίασ 

Διαπιςτϊκθκε     ότι     οι     
διαδικαςίεσ μιςκοδοςίασ,    

πλθρωμϊν,    ζγκριςθσ 
εργαςκζντα  χρόνου  και  

κράτθςθσ  μθ παραλθφκζντα                             
μιςκϊν 

πραγματοποιείται από ζνα 
άτομο 

3 3 

8 Προςζλευςθ και 
αποχϊρθςθ 
προςωπικοφ 

Διαπιςτϊκθκε      ότι      δεν      
τθρείται χειρόγραφο    ι    

θλεκτρονικό    μζςου 
καταγραφισ του χρόνου 

εργαςίασ 

2 3 

9 Καταβολι αςφαλιςτικϊν 
υποχρεϊςεων 

Διαπιςτϊκθκαν ςυχνζσ 
κακυςτεριςεισ 

3 4 

10 Ταμειακοφ τμιματοσ Διαπιςτϊκθκε   ότι   όλο   το   
ταμειακό κφκλωμα   

διενεργείται   από   ζνα   και 
μόνο  υπάλλθλο  χωρίσ  

αιφνιδιαςτικζσ 
καταμετριςεισ 

3 4 

11 Φφλαξθσ και κακοριςμοφ 
ταμειακοφ αποκζματοσ 

Διαπιςτϊκθκε    ότι    δεν    
υφίςτανται όρια             

τιρθςθσ             χρθματικοφ 
αποκζματοσ    και    το    

άνοιγμα    του 
χρθματοκιβωτίου         δεν         

απαιτεί 
ςφμπραξθ δεφτερου ατόμου 

3 3 

12 Ελζγχου τραπεηικϊν 
λογαριαςμϊν 

Διαπιςτϊκθκε     ότι     δεν     
ελζγχεται περιοδικά  θ  

κίνθςθ  των  τραπεηικϊν 
λογαριαςμϊν       και       δεν       
γίνεται αντιπαραβολι     με     
τα     αντίςτοιχα τραπεηικα 

αντιγραφα 

3 3 

13 Τιρθςθσ αποκεμάτων Διαπιςτϊκθκε     ότι     δεν     
τθροφνται προαρικμθμζνα        

ζντυπα        δελτία ειςαγωγισ   
των   αποκεμάτων   και   τα 

αποκζματα       δεν       
επαλθκεφονται περιοδικόσ,  
ποιοτικόσ  και  ποςοτικόσ, 
από     άλλο     πρόςωπο     

εκτόσ     του 

2 3 
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αποκθκάριου 

14 Απογραφισ 
αποκεμάτων 

Διαπιςτϊκθκε  ότι  δεν  
υπάρχουν,  από τθν 

διεφκυνςθ, ςυγκεκριμζνεσ 
οδθγίεσ απογραφισ,    δεν    

χρθςιμοποιοφνται 
προαρικμθμζνεσ         

ετικζτεσ         ςτα αποκζματα       
και       θ       απογραφι 
διενεργείται        μόνο        

από        τον αποκθκάριο 

3 3 

15 Αγορϊν Διαπιςτϊκθκε  ότι  όλθ  θ   
διαδικαςία 

πραγματοποιείται  από  ζνα  
και  μόνο 

πρόςωπο, χωρίσ επανζλεγχο 
και χωρίσ φπαρξθ ετιςιου 

προχπολογιςμοφ 

2 3 

16 Λειτουργία τθσ 
γραμματείασ τθσ 

διοίκθςθσ 

Ελλιπισ διαχωριςμόσ 
κακθκόντων  τθσ 

γραμματείασ  διοίκθςθσ  θ  
οποία  ζχει και     κακικοντα     
προςωπικοφ     και ταμείου 

2 3 

 
 
 
Βάζεη ηηο παξαπάλσ θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ επξεκάησλ ζρεκαηίδεηαη ν αθφινπζνο 
πίλαθαο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ηεζζάξσλ δηαβαζκίζεσλ (risk matrix table). 
 
 
  

 Πίνακας 6.3 σήμανσης χρωμάτων 

ΑΠΟΔΕΚΣΟ 

ΑΠΟΔΕΚΣΟ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ 

ΜΗ ΕΠΙΘΤΜΗΣΟ 

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΣΟ 
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RISK MATRIX TABLE 
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6.3 πκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο  
  
  

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο νινθιεξψζεθε κε ηελ θαηαγξαθή ησλ επξεκάησλ, ησλ 
απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ θαη ηελ θαηάηαμε ηνπο ζε πίλαθα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ (risk 
matrix). Ο πξαγκαηνπνηεζείζαο έιεγρνο ζεσξείηαη επηηπρήο θαζψο έρεη επηηεπρζεί, 
ζρεδφλ, ην ζχλνιν ησλ ζθνπψλ ηνπ, φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηελ ελφηεηα 4.2. Σα 
επξήκαηα, νη θίλδπλνη, νη πξνηεηλφκελεο ελέξγεηεο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ζα 
πιεξνθνξεζνχλ ζηελ δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ δηεμαγσγή πεξαηηέξσ 
ελεξγεηψλ. 

 Δηδηθφηεξα, ε πνιππινθφηεηα ιεηηνπξγίαο ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ, 
φπσο θαη ηεο KAMARI BEACH HOTEL, θαζηζηά αλαγθαία ηελ πεξηνδηθή ή θαη 
κφληκε, ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. ηελ επηρείξεζε  δελ 
πθίζηαηαη κφληκνο εζσηεξηθφο έιεγρνο θαη ν πθηζηάκελνο δελ έρεη θαηαθέξεη λα 
εληνπίζεη πιήξσο ηα ζθάικαηα, ηεο ειιείςεηο θαη ηηο αδπλακίεο ηεο κνλάδαο. ε 
γεληθέο γξακκέο, ε επηρείξεζε παξνπζηάδεη κηα εκηηειήο νξγαλσηηθή δνκή ησλ 
δηαδηθαζηψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη απηφ νθείιεηαη, ελ κέξεη, ζηε κε κνληκφηεηα 
ηνπ. Οη αδπλακίεο θαη νη θίλδπλνη πνπ παξνπζηάζηεθαλ πξνεγνπκέλσο ζα 
κπνξνχζαλ λα ήηαλ πεξηζζφηεξνη θαη εληνλφηεξνη αλ ην πξνζσπηθνχ ηεο 
μελνδνρεηαθήο κνλάδαο δελ εξγάδνληαλ κε πςειφ δήιν. Δπίζεο, δελ πξέπεη λα 
ππνηηκεζεί θαη ε πξνζθνξά ηνπ ινγηζηηθνχ γξαθείνπ πνπ παξφηη ην μελνδνρείν 
απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πνιινχο πειάηεο ηνπ θαηαθέξλεη λα ζπληνλίδεη θαη λα 
εθαξκφδεη θάπνηεο απφ ηηο βαζηθέο δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 Παξφια απηά, ηα εμαγφκελα επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ επηβάινπλ ηελ άκεζε 
πξνζνρή θαη αληαπφθξηζε ηεο δηνίθεζεο ψζηε απηά λα κελ απνβνχλ κνηξαία σο 
πξνο ηελ βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ νξζφηεηα απεηθφληζεο ησλ 
νηθνλνκηθψλ ηεο ζηνηρείσλ. Αλαιπηηθφηεξα, ηα βαζηθφηεξα πξνβιήκαηα ηεο 
επηρείξεζεο, ηελ ηξέρνπζα ζηηγκή, πξνέξρνληαη απφ ηελ βξαρππξφζεζκε νηθνλνκηθή 
ζηελφηεηα θαη ηελ κεγάιε ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε πνπ ηελ επηβαξχλεη. Λχζεηο 
θαη πξνηάζεηο πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε επηζεκάλζεθαλ πξνεγνπκέλσο.  

Απηφ, ελ κέξεη, νθείιεηαη θαη ζηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ 
επηθξαηεί ζηελ ρψξα, θαζψο ην πειαηνιφγην ηεο απαξηίδεηαη, θπξίσο, απφ Έιιελεο 
ηνπξίζηεο. Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο δηνίθεζεο γηα λέεο αγνξέο εμσηεξηθνχ απνηειεί 
επηβεβιεκέλε ελέξγεηα. Ο ηξφπνο δξάζεηο θαη ε ράξαμε πνιηηηθήο, γη’ απηφλ ηνλ 
ζθνπφ, ζα  κπνξνχζε λα απνηειέζεη πξφηαζε γηα πεξεηαίξσ έξεπλα.    
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  Δπηπιένλ, πνιιέο δηεξγαζίεο ηνπ μελνδνρείνπ δηεθπεξαηψλνληαη απφ έλα θαη 
κφλν άηνκν, άιιεο δελ επαλειέγρνληαη, φπσο ζα έπξεπε ή δελ κεζνιαβνχλ 
επηπιένλ άηνκα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο. Οη βαζηθνί 
ιφγνη πνπ ζπκβαίλεη απηφ, είλαη ην κηθξφ κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο θαη ε εκπηζηνζχλε 
ηεο δηνίθεζεο πξνο ην πξνζσπηθφ πνπ δεη θαη εξγάδεηαη εληφο ελφο κηθξνχ 
θνηλσληθνχ θχθινπ. αθψο νη ιφγνη απηνί δελ είλαη ηερλνθξαηηθνί θαη δελ 
δηαζθαιίδνπλ ηελ απνθπγή ηεο απάηεο θαη ηελ νξζή απεηθφληζε ησλ ζηνηρείσλ ζηηο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο.   

Γηα ηηο αδπλακίεο πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ 
πξνηείλεηαη ζηελ επηρείξεζε λα πξνβεί ζε κεγαιχηεξε ηππνπνίεζε θαη απζηεξφηεηα 
ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. ε πεξίπησζε πνπ δελ αξθεί ε ηερλνγλσζία ηεο 
δηνίθεζεο, νθείιεη λα απεπζπλζεί ζην εμσηεξηθφ ινγηζηηθφ γξαθείν ή ζε άιινλ εηδηθφ 
ψζηε λα επαλαθαζνξηζηεί κία λέα νινθιεξσκέλε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο  

Αλ ε δηνίθεζε ηνπ μελνδνρείνπ ζέιεη λα αληηκεησπίζεη κέξνο ησλ 
νξγαλσηηθψλ ηηο αδπλακηψλ ρξεηάδεηαη λα πξνβεί ζε πξφζιεςε ελφο εμεηδηθεπκέλνπ 
ππαιιήινπ πνπ ζα αζθεί ηα θαζήθνληα ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή. Σν κεγαιχηεξν 
κέξνο ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο ηνπ ππαιιήινπ ζα κπνξνχζε λα θαιπθζεί απφ ηελ 
κείσζε ηεο ακνηβήο ηνπ εμσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ γξαθείνπ θαζψο απηφ πιένλ δελ ζα 
παξέρεη ηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε επηρείξεζε ζα έρεη έλα 
επηπιένλ ππάιιεινπ πιήξνπο απαζρφιεζεο πνπ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ζα 
γλσξίδεη θαη ζα δηνξζψλεη ηηο πξνθππηφκελεο αδπλακίεο ηεο. Παξάιιεια, ν 
ζπγθεθξηκέλνο ππάιιεινο ζα κπνξεί λα απαζρνιείηαη θαη κε ινηπέο παξεκθεξείο 
εξγαζίεο βνεζψληαο θαη βειηηψλνληαο ην ήδε ππάξρσλ πξνζσπηθφ θαη δηαδηθαζίεο. 
Δπηπιένλ, ε ελέξγεηα απηή, ζα αχμεζε ηελ αμηνπηζηία ηεο πξνο ηξίηνπο, ζα 
κεγαιψζεη ησλ αληαγσληζηηθφ ηεο πιενλέθηεκα ζηελ πεξηνρή θαη πηζαλφηαηα λα 
δηεπθνιχλεη ηελ εχξεζε λέσλ πφξσλ. 

  Ο απνηειεζκαηηθφο εζσηεξηθφο έιεγρνο ηεο επηρείξεζεο δελ ζα εμαηξνχηαλ 
θαη απφ, άκεζεο ή έκκεζεο, ζεηηθέο νηθνλνκηθέο επηδξάζεηο εθηφο φισλ ησλ άιισλ. 
πγθεθξηκέλα, νη αλαθεξζείζεο πξνηεηλφκελεο ελέξγεηεο ζα κπνξνχζαλ λα 
επηδξάζνπλ ζεηηθά: 

 Ζ θαηάξηηζε εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη εηήζηαο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ 
ξνψλ (cash flow) ζπλεπάγεηαη θαη θαιχηεξε ρξήζε ησλ πφξσλ θαη ησλ 
ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ. Σν απνηέιεζκα ζα είλαη ε γξεγνξφηεξε 
απνπιεξσκή βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ θαη ζπλεπψο χπαξμε 
ιηγφηεξσλ ηφθσλ θαη επηβαξχλζεσλ.  

 Ζ αλαρξεκαηνδφηεζε δαλείσλ, εθφζνλ επηηεπρζεί κε θαιχηεξνπο φξνπο ιφγσ 
ηεο κεγαιχηεξεο αμηνπηζηίαο απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζα 
νδεγήζεη ζε απειεπζέξσζε πφξσλ θαη ζε κείσζε ηνθνρξεσιπηηθψλ 
δφζεσλ. 

 Ζ αχμεζε ηδίσλ θεθαιαίσλ, ζα θαιχςεη ππάξρνπζεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 
κε ζπλέπεηα ηελ απαινηθή κέξνο ησλ ηνθνρξεσιπηηθψλ δφζεσλ.  

  Καηάξηηζε λέαο εκπνξηθήο πνιηηηθήο, ζα απμήζεη ηηο πσιήζεηο θαη ζπλεπψο 
ηα έζνδα.  

 Σξνπνπνίεζε πνιηηηθήο πιεξσκψλ, κε πξνηεξαηφηεηα ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ 
επηβαξχλνληαη κε κεγάινπο ηφθνπο ζα νδεγήζεη ζηελ κείσζε ηνπο. 

 Σήξεζε ειεθηξνληθνχ πξνγξάκκαηνο απηφκαηεο απνζήθεο κε αξηζκεκέλα 
έληππα εηζαγσγήο, ζα βειηηψζεη ηελ δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ, κε 
ζπλέπεηα λα εμνηθνλνκεζνχλ πιηθά, λα κελ απνκεηψλεηαη ε αμία ηνπο, λα 
κελ δεζκεχνληαη αδίθσο ρξεκαηηθή πφξνη ψζηε λα ππάξρεη εμνηθνλφκεζε 
θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε ηνπο.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 
 

 
1) πκπιεξσκέλν εξσηεκαηνιόγην εζσηεξηθνύ ειέγρνπ παγίσλ 

Α/Α ΔΡΩΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΓΙΑΠΙΣΩΗ 

1 

«Σεξείηαη κεηξψν παγίσλ ζην νπνίν 
εκθαλίδνληαη  φιεο  νη  κεηαβνιέο  θαηά 

πάγην    (αγνξέο,    πξνζζήθεο,    πσιήζεηο, 
απνζβέζεηο   θιπ)   θαη   ηνπ   νπνίνπ   ηα 
κεγέζε     ζπκθσλνχλ     κε     απηά     ησλ 
αληίζηνηρσλ   ινγαξηαζκψλ   ηνπ   γεληθνχ 

θαζνιηθνχ; 

ΝΑΗ 

Δπηβεβαίσζε ηεο 
θπζηθήο χπαξμεο 
θαη ζπκθσλία ησλ 

παγίσλ απφ ην 
ινγηζηηθφ γξαθείν 

2 

πλερίδεηαη ε     παξαθνινχζεζε    παγίσλ 
ηα    νπνία    έρνπλ    πιήξσο    απνζβεζηεί 

αιιά παξακέλνπλ ζε ρξήζε; 

 Γελ ππάξρνπλ 
πιήξσο 

απνζβεζκέλα 
πάγηα. 

3 

Γίλεηαη      πεξηνδηθή      επηζεψξεζε      θαη 
έιεγρνο   ησλ   παγίσλ   πνπ   εκθαλίδνληαη 

ζην βηβιίν παγίσλ; 
ΌΥΗ 

Υξήδεη 
παξαθνινχζεζεο. 

4 

Πξνβιέπεηαη   ε   έγθξηζε   απφ   επηηξνπή 
γηα            φιεο            ηηο            πξνζζήθεο, 

αληηθαηαζηάζεηο,  πσιήζεηο,  εθπνηήζεηο 
θιπ παγίσλ; 

ΌΥΗ 

Γελ πθίζηαηαη 
επηηξνπή ιφγσ 
κεγέζνπο ηεο 

εηαηξείαο. 

5 

Αζξνίδνληαη      θαη      παξαθνινπζνχληαη 
ρσξηζηά   νη   δαπάλεο   θάζε   εγθεθξηκέλνπ 

έξγνπ; ΝΑΗ 

Με κεηαθνξά 
ζηνπο 

αληίζηνηρνπο 
ινγαξηαζκνχο 

6 

Τπάξρεη      ζαθήο      πνιηηηθή      γηα      ην 
δηαρσξηζκφ  δαπαλψλ  πνπ  πξέπεη  λα 

θεθαιαηνπνηνχληαη &        εθείλσλ        πνπ 
ζεσξνχληαη 

έμνδα  ζπληήξεζεο  θαη  επηζθεπήο; 

ΝΑΗ 

Σεξνχληαη νη 
ινγηζηηθέο αξρέο 
απφ ην ινγηζηηθφ 

γξαθείν 

7 

Απαηηείηαη   απφ   ηνπο   ππεπζχλνπο   ησλ 
δηαθφξσλ    παγίσλ   λα    αλαθέξνπλ   ζην 
ινγηζηήξην        θάζε       κεηαβνιή       θαη 
κεηαθίλεζε    ηνχησλ θαη λα θαηαρσξείηαη 

εγθαίξσο ηέηνηα κεηαβνιή; 

ΝΑΗ 

Δλεκεξψλεηαη ην 
ινγηζηηθφ γξαθείν 

8 

εκεηψλεηαη  γηα  ηα  πάγηα  πνπ  βγαίλνπλ 
εθηφο      ρξήζεσο      ε      πηζαλή      αμία 

εθπνηήζεψο ηνπο; 

 Γελ ππάξρνπλ 
πάγηα εθηφο 

ρξήζεο 
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9 

Σα  πάγηα,  ελ  γέλεη  πεξηνπζηαθά  ζηνηρεία, 
έρνπλ  αζθαιηζζεί  θαηά  θηλδχλσλ  ππξφο, 

δεκηψλ, θζνξψλ θιπ.; 
ΝΑΗ 

Δζληθή 
αζθαιηζηηθή 

10 

Ζ    αζθαιηζηηθή    θάιπςε    αλαζεσξείηαη 
ψζηε  λαη  είλαη  επαξθήο  γηα  λα  θαιχπηεη 

ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο; 
ΝΑΗ Αλά έηνο 

11 

Ζ κέζνδνο ππνινγηζκνχ ησλ απνζβέζεσλ, 
θαζνξίδεηαη     απφ     ηε     Γηνίθεζε     θαη 

αθνινπζείηαη παγίσο; 
ΝΑΗ 

Αθνινπζείηαη απφ 
ην ινγηζηηθφ 

γξαθείν 

12 Ζ  αμία  ησλ  άπισλ  ζηνηρείσλ  εμεηάδεηαη 
απφ ηε Γηνίθεζε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδνο; 

ΔΝ ΜΔΡΔΗ Απφ ην ινγηζηηθφ 
γξαθείν 

13 Οη  απνζβέζεηο  θαη  δηαγξαθέο  ηεο  αμίαο 
ησλ άπισλ ππφθεηληαη ζε θαλνληθφ έιεγρν 

απφ ηε Γηνίθεζε»; 

ΔΝ ΜΔΡΔΗ Απφ ην ινγηζηηθφ 
γξαθείν 

 
 
 

2) ςμπληπωμένο επωηημαηολόγιο εζωηεπικού ελέγσος 

πωλήζεων & λογ. ειζππακηέων 

Α/Α ΔΡΩΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΓΙΑΠΙΣΩΗ 

1 

«Απαηηνύληαη αξηζκεκέλεο απνδείμεηο 

παξνρήο ππεξεζηώλ; ΝΑΙ 

Δμαζθαιίδεηαη   ε 

ηηκνιόγεζε  κέζσ 

ηνπ ινγηζκηθνύ. 

2 

Πξηλ από θάζε παξνρή 

ππεξεζηώλ ειέγρεηαη ε παξαγγειία  ηνπ 

πειάηε  από  ην  Σκήκα  Πσιήζεσλ  γηα : α) 

Σνπο όξνπο πώιεζεο; 

β) Σελ  ύπαξμε  πίζησζεο  ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πειάηε; 

ΝΑΙ 

α) Η όξνη 

θαηαρσξνύληαη 

θαηά ηελ 

δηαδηθαζία ηεο 

θξάηεζεο 

β) Γελ ππάξρνπλ 

πηζηώζεηο εθηόο 

εμαηξέζεσλ 

3 
Διέγρνληαη 

άηνκν; 
νη θξαηήζεηο από δεύηεξν ΌΥΙ 

Πηζαλόηεηα 

θαηαρώξεζεο 

ιαλζαζκέλσλ 

ζηνηρείσλ 

4 
Δίλαη    ην  ηκήκα  ηηκνιόγεζεο αλεμάξηεην 

από  ην  ηκήκα πειαηώλ ; 
ΌΥΙ 

Γελ θξίλεηαη 

αλαγθαίν ιόγσ 

ηνπ όγθνπ 

εξγαζηώλ 

5 

Δίλαη     ηα     ηηκνιόγηα     αξηζκεκέλα     θαη 

ειέγρνληαη          όια          όζα          έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί  σο πξνο  ηε  ζσζηή  ρξήζε 

ηνπο; 

ΝΑΙ 
Από ην ινγηζηηθό 

γξαθείν 
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6 

Διέγρνληαη   όια   ηα   ηηκνιόγηα   σο   πξνο 

ηηο ηηκέο ηνπο, ηνπο πνιιαπιαζηαζκνύο  θαη 

πξνζζέζεηο     ηνπο,     ηα     ζύλνια     ηνπο, 

θπα εθπηώζεηο θιπ; 

ΝΑΙ 
Από ην ινγηζηηθό 

γξαθείν 

 

7 

Δίλαη    ην    ηκήκα    πηζηώζεσλ    πειαηώλ 

αλεμάξηεην  από  ην  ηκήκα  πσιήζεσλ  θαη 

ην ηκήκα εηζπξάμεσλ; 

ΌΥΙ 

Μόλν ηκήκα 

πσιήζεσλ ιόγσ 

κεγέζνπο, 

δπζθνιία ζηνλ 

εληνπηζκό ιαζώλ 

8 

Δίλαη απαξαίηεηε ε έγθξηζε ππεύζπλνπ   επη 

ρείξεζεο γηα: 

α) κεηαθνξά   πειαηώλ   ζηνπο   επηζθαιείο β) 

εθπηώζεηο πέξα από ην θαζνξηζκέλν 

πνζό ή ηελ επηηξεπόκελε εκεξνκελία; 

ΝΑΙ 

α) Από ην 

ινγηζηηθό γξαθείν 

β) Από ηνλ 

ππεύζπλν 

πσιήζεσλ 

9 

Αλαθνξηθά  κε  ηα  πηζησηηθά  ζεκεηώκαηα α)    

Δίλαη     όια     αξηζκεκέλα     θαη     ππό 

έιεγρν: 

β)  Τπνζηεξίδνληαη   από   ηα   απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά; 

γ)      Δίλαη εγθεθξηκέλα από ηνλ αληίζηνηρν 

ππεύζπλν; 

 

Γελ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί 

έσο ηώξα 

10 

Δμεηάδεηαη   θαηά   πεξηόδνπο  ε  ρξνλνιόγε 

ζε  ησλ  ππνινίπσλ  πειαηώλ  από θάπνηνλ 

ππεύζπλν; 
ΝΑΙ 

Από ηνλ ππεύζπλν 

πσιήζεσλ 

11 

Αλαθνξηθά      κε      ηνπο      απνζβεζζέληεο 

επηζθαιείο πειάηεο: 

α) Αλαδεηνύληαη  θαηά  πεξηόδνπο  γηα πηζαλή 

είζπξαμή ηνπο; 

β)    Δξεπλώληαη     θαηά     ηε     ρνξήγεζε 

πίζησζεο ζε λέν πειάηε; 

ΝΑΙ 

Από ηνλ ππεύζπλν 

πσιήζεσλ 

12 

Σα       ινγηζηηθά       ππόινηπα       πειαηώλ 

ζπκθσλνύληαη    από    αξκόδην    ππάιιειν, 

ηαθηηθά,  κε  ηα  αληίζηνηρα  αληίγξαθα  ησλ 

ινγαξηαζκώλ πειαηώλ; 
ΝΑΙ 

Από ην ινγηζηηθό 

γξαθείν 
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13 

Γλσζηνπνηνύληαη,    θαηά    πεξηόδνπο,    ηα 

ππόινηπα    ζε    όινπο    ηνπο    πειάηεο    θαη 

δεηείηαη  από  απηνύο  απάληεζε  σο  πξνο  ην 

ζύκθσλό ηνπο; 
ΝΑΙ 

Από ην ινγηζηηθό 

γξαθείν 

14 

Η ζπκθσλία ηνπ Αλαιπηηθνύ Καζνιηθνύ κε 

ηνλ    αληίζηνηρν    ινγ/ζκό    ηνπ    Γεληθνύ 

Καζνιηθνύ    γίλεηαη    ζε    ηαθηά    ρξνληθά 

δηαζηήκαηα; 
ΝΑΙ 

Από ην ινγηζηηθό 

γξαθείν 

15 

Γίλεηαη  παξαθνινύζεζε  ησλ  ινγαξηαζκώλ 

απαηηήζεσλ   γηα   ηελ   θαλνληθή   εμόθιεζή 

ηνπο; 
ΝΑΙ 

Από ην ινγηζηηθό 

γξαθείν 

16 
Τπάξρνπλ  δηαδηθαζίεο  δηεξεύλεζεο  ηπρόλ 

δπζκελώλ ζηνηρείσλ γηα ηνπο πειάηεο; ΌΥΙ 
Γελ ππάξρεη απηή 

ε δπλαηόηεηα 

17 

Όια    ηα    δάλεηα    πνπ    ρνξεγνύληαη    ζην 

ππαιιειηθό   πξνζσπηθό   ηεο   νηθνλνκηθήο 

κνλάδνο, είλαη αξκνδίσο εγθεθξηκέλα; 

 

Γελ ρνξεγνύληαη 

18 

Υνξεγνύληαη  από  ηελ  νηθνλνκηθή  κνλάδα 

πξνο   ηξίηνπο   καθξνπξόζεζκα   δάλεηα   ή 

πηζηώζεηο; 

 

Γελ ρνξεγνύληαη 

19 

Σα         Γξακκάηηα         Δηζπξαθηέα,         νη 

ζπλαιιαγκαηηθέο       θαη       νη       επηηαγέο 

θπιάζζνληαη ζε αζθαιή ζέζε; 
ΝΑΙ 

ην 

ρξεκαηνθηβώηην 

20 
Παξαθνινπζνύληαη          ηδηαηηέξσο          νη 

κεηαρξνλνινγεκέλεο επηηαγέο; ΝΑΙ 
Από ην ινγηζηηθό 

γξαθείν 

21 

Οη          κεηαρξνλνινγεκέλεο          επηηαγέο 

πξνέξρνληαη  πάληνηε  από  ζπλαιιαγέο  κε 

ηνπο     πειάηεο;     Οη     ινγαξηαζκνί     ησλ 

απαηηήζεσλ    ησλ    πειαηώλ    πηζηώλνληαη, 

όηαλ  ιακβάλνληαη  νη  κεηαρξνλνινγεκέλεο 

επηηαγέο; 

ΝΑΙ 

Από ην ινγηζηηθό 

γξαθείν 

22 

Η   απνηίκεζε   ησλ   απαηηήζεσλ   ζε   μέλν 

λόκηζκα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα 

λνκνζεζία  (ΓΠΥΠ  ή  θσδ.  Ν.  2190/1920, 

αλάινγα) 

 

Γελ ππάξρνπλ 
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23 

Η  απνηίκεζε  ησλ  απαηηήζεσλ  γίλεηαη  ζην 

αλαπόζβεζην   θόζηνο   κε   ηε   κέζνδν   ηνπ 

πξαγκαηηθνύ       επηηνθίνπ,       γηα       όζεο 

νηθνλνκηθέο     κνλάδεο     εθαξκόδνπλ     ηα 

ΓΠΥΠ» ; 

 

Γελ ζπληξέρεη 

 
 
 

3) ςμπληπωμένο επωηημαηολόγιο εζωηεπικού ελέγσος 

πποζωπικού & μιζθοδοζίαρ 
Α/Α ΔΡΩΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΓΙΑΠΙΣΩΗ 

1 

«Τπάξρεη μερσξηζηό ηκήκα πξνζσπηθνύ ζην 

νπνίν ηεξνύληαη πιήξε αξρεία ησλ 

ππαιιήισλ καδί κε ζηνηρεία κηζζώλ θαη 

άιισλ ακνηβώλ; 

ΔΝ ΜΔΡΔΙ 

Έλα άηνκν κε 

παξάιιεια 

θαζήθνληα, 

Σεξνύληαη αξρεία 

ππαιιήισλ θαη 

ζηνηρεία ακνηβώλ 

2 

Δίλαη ηα άηνκα ηα νπνία εθηεινύλ ηα 

παξαθάησ θαζήθνληα αλεμάξηεηα κεηαμύ 

ηνπο; 

α) Δγθξίλνπλ ηνλ εξγαζζέληα ρξόλν 

β) Δηνηκάδνπλ θαηαζηάζεηο κηζζνδνζίαο γ) 

Πξαγκαηνπνηνύλ πιεξσκέο 

δ) Κξαηνύλ ηνπο κηζζνύο πνπ δελ έρνπλ 

παξαιεθζεί 

ΌΥΙ 

Πηζαλόηεηα 

απάηεο 

3 

Απαηηείηαη  έγγξαθε  έγθξηζε  από  αξκόδην 

ππεύζπλν έθηνο ηνπ ηκήκαηνο πξνζσπηθνύ 

γηα                        ηα                        θάησζη: 

α)  Έληαμε  θαη  δηαγξαθή  αηόκσλ  από  ηελ 

κηζζνδνζία; 

β)  Αηνκηθέο  απμήζεηο  θαη  κεηαβνιέο  ζηηο 

ακνηβέο; 

ΝΑΙ 

Από ην Γεληθό 

Γηεπζπληή 

4 

Υξεζηκνπνηνύληαη ρξνλόκεηξα γηα ηνλ   ππ 

νινγηζκό ηνπ ρξόλνπ εξγαζίαο   (πξνζέιεπ 

ζε / απνρώξεζε); 
ΌΥΙ 

Υξήδεη 

ηνπνζέηεζεο 

5 

Διέγρνληαη   νη   θαηαζηάζεηο   κηζζνδνζίαο 

από   άιια   άηνκα   εθηόο   ηνπ   ηκήκαηνο 

πξνζσπηθνύ; 
ΝΑΙ 

Από ην ινγηζηηθό 

γξαθείν 



82 

 

6 

Δίλαη ηα άηνκα ηα νπνία ππνγξάθνπλ ηηο   ε 

πηηαγέο κηζζνδνζίαο εμνπζηνδνηεκέλα    απ 

ό ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην θαη    αλεμάξηεη 

α από ηα άηνκα πνπ: 

α) Δγθξίλνπλ  ην δεδνπιεπκέλν ρξόλν; β) 

Δηνηκάδνπλ ηηο κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο; 

γ) Δηνηκάδνπλ ηηο επηηαγέο; 

 

Γελ εθδίδνληαη 

επηηαγέο 

κηζζνδνζίαο 

7 
Δλαιιάζζνληαη θαηά πεξηόδνπο ηα   άηνκα 

πνπ πξαγκαηνπνηνύλ ηελ πιεξσκή; ΌΥΙ 
Μηθξό κέγεζνο 

επηρείξεζεο 

8 

Σεξείηαη μερσξηζηόο ηξαπεδηθόο 

ινγαξηαζκόο κηζζνδνζίαο ζηελ ηξάπεδα, αλ 

ε κηζζνδνζία γίλεηαη κέζσ ηξαπέδεο, θαη ν 

νπνίνο δέρεηαη θαη πιεξώλεη αθξηβώο κόλν 

ην πνζό ηεο εθάζηνηε κηζζνδνζίαο; 

ΝΑΙ 

Μέζσ web 

banking 

9 

Η    νηθνλνκηθή    κνλάδα    ηεξεί    αηνκηθό 

θάθειν ή κεηξών ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο, κε 

όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία; 
ΝΑΙ 

Από ηνλ ππεύζπλν 

πξνζσπηθνύ 

10 

Οη    ππέξ    ησλ    Αζθαιηζηηθώλ    Σακείσλ 

[ΙΚΑ,  θ.ι.π.]  θξαηήζεηο  θαη  εξγνδνηηθέο 

εηζθνξέο    ππνινγίδνληαη    θαλνληθά    θαη 

θαηαβάιινληαη εκπξόζεζκα; 

ΔΝ ΜΔΡΔΙ 

Τπνινγίδνληαη 

θαλνληθά, 

παξαηεξνύληαη 

ζπρλέο 

θαζπζηεξήζεηο 

ζηελ θαηαβνιή 

ηνπο 

11 
Οη   πξνθαηαβνιέο   πνπ   ρνξεγνύληαη   ζην 

πξνζσπηθό εγθξίλνληαη αξκνδίσο;  
Γελ ρνξεγνύληαη 

12 

Γηελεξγνύληαη       από       ηελ       εηαηξεία 

πξνβιέςεηο         γηα         ζπληαμηνδνηήζεηο 

ππαιιήισλ   ιόγσ  θαλνληθήο  ή  πξόσξεο 

απνρσξήζεώο ηνπο από ηελ ππεξεζία ; 

 

Γελ δηελεξγνύληαη 

13 
Τπάξρεη  πξνζσπηθό  πνπ  πιεξώλεηαη  κε 

επηηαγέο ; ΌΥΙ 
Μόλν κέζσ 

ηξαπέδεο 

14 

Σν     πξνζσπηθό     πνπ     θαηαξηίδεη     ηηο 

κηζζνδνηηθέο  θαηαζηάζεηο  έρεη  ζρέζε  κε 

ηελ   έθδνζε   ησλ   επηηαγώλ   ή   θαη   ηελ 

ηήξεζε ησλ ινγηζηηθώλ βηβιίσλ; 
ΌΥΙ 

Γίλεηαη από ην 

ινγηζηηθό γξαθείν 
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15 
Καηαηίζεηαη ε κηζζνδνζία ζε ηξαπεδηθνύο 

ινγαξηαζκνύο ηνπ πξνζσπηθνύ»; ΝΑΙ 
Μέζσ web 

banking 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) ςμπληπωμένο επωηημαηολόγιο εζωηεπικού ελέγσος 

πεςζηών διαθεζίμων (ειζππάξειρ-πληπωμέρ-ηπαπεζικοί λογαπιαζμοί) 

Α/Α ΔΡΩΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΓΙΑΠΙΣΩΗ 

1 

«Τπάξρεη    ν    θαηάιιεινο    έιεγρνο    ηεο 

εηζεξρόκελεο     αιιεινγξαθίαο     θαη     ηεο 

θαηαρσξήζεσο     ησλ     εηζπξάμεσλ     ηνηο 

κεηξεηνίο, κε εκβάζκαηα ή κε επηηαγέο; 
ΔΝ ΜΔΡΔΙ 

Από ην ινγηζηηθό 

γξαθείν 

2 

Σα  παξαζηαηηθά  ηνπ  Σακείνπ  (Απνδείμεηο, 

Γξακκάηηα      Δηζπξάμεσο)      είλαη      πξν 

αξηζκεκέλα,  εθδίδνληαη  από  άιινλ,  πιελ 

ηνπ   Σακία   θαη   Λνγηζηή,   ππάιιειν   θαη 

δηαβηβάδνληαη ζηνλ Σακία ππεξεζηαθώο θαη 

όρη από ηξίηνπο; 

ΌΥΙ Από ηνλ ηακεία 

3 

Σα    παξαζηαηηθά    ζεσξνύληαη    από    ηνλ 

εζσηεξηθό  ειεγθηή     σο  πξνο  ην  αθξηβέο 

πνζόλ   ηεο   εηζπξάμεσο,   θαζώο   θαη   ηε 

λνκηκόηεηα             ησλ             ζπλεκκέλσλ 

δηθαηνινγεηηθώλ; 

ΌΥΙ 

Γελ ππάξρεη 

εζσηεξηθόο 

ειεγθηήο 

4 
Γηελεξγνύληαη εηζπξάμεηο κέζσ 

εηζπξαθηόξσλ; ΌΥΙ 
 

5 

Πιελ  ησλ  εηζπξαθηόξσλ  ππάξρνπλ  άιινη 

ππάιιεινη ηεο εηαηξείαο, εμνπζηνδνηεκέλνη 

λα εηζπξάηηνπλ ρξήκαηα από πειάηεο; 
ΝΑΙ 

Τπάξρεη αξκόδηνο 

ππάιιεινο αλά 

ηκήκα 

6 

Δίλαη     ππεύζπλνο     ν     Σακίαο     γηα     ηηο 

εηζπξάμεηο  πνπ  δηελεξγεί  ν  ίδηνο  κέρξη  ηεο 

θαηαζέζεώο ηνπο ζηελ Σξάπεδα; 
ΝΑΙ 

Φύιαμε ζην 

ρξεκαηνθηβώηην 
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7 

Σπρόλ       κεηαρξνλνινγεκέλεο       επηηαγέο 

θαηαρσξνύληαη   ζηα   βηβιία   κε   ηα   πιήξε 

ζηνηρεία ηνπο; 
ΝΑΙ 

Από ην ινγηζηηθό 

γξαθείν 

8 

Καηαρσξνύληαη  ζε  εηδηθό  βηβιίν  ηα  κπινθ 

ησλ   επηηαγώλ   πνπ   ρνξεγεί   ε   Σξάπεδα; 

Διέγρεηαη           ην           απόζεκα           ησλ 

αρξεζηκνπνίεησλ επηηαγώλ; 
ΌΥΙ 

Υξήδεη 

θαηαρσξήζεσο 

9 

Οη ππνβαιιόκελεο πξνο ππνγξαθή επηηαγέο 

ζπλνδεύνληαη  από  ηα  δηθαηνινγεηηθά  ηνπο 

ζηνηρεία;     Δθδίδνληαη     θαη     εγθξίλνληαη 

ελππνγξάθσο  ηα  απαξαίηεηα  παξαζηαηηθά 

γηα ηηο εθδηδόκελεο επηηαγέο; 

ΝΑΙ 

Από ηνλ ππεύζπλν 

ηνπ 

ηακείνπ 

10 

Οη     κεηά     ησλ     Σξαπεδώλ     ζπκθσλίεο 

ειέγρνληαη  ηαθηηθά  από  πξόζσπν  δηάθνξν 

ηνπ   Σακία   θαη   ηνπ   Λνγηζηή   πνπ   ηεξεί 

απηνύο ηνπο ινγαξηαζκνύο; 
ΌΥΙ 

Από ην ινγηζηηθό 

γξαθείν 

11 

Απαγνξεύεηαη ην «Σακείν» λα έρεη, εθηόο από 

ηα κεηξεηά, θαη πξνζσξηλέο απνδείμεηο 

ή ζρεηηθά ζεκεηώκαηα κε 

ινγηζηηθνπνηεζέληα; 

 

Γελ πθίζηαληαη 

ζεκεηώκαηα 

12 

Γηελεξγνύληαη αηθληδηαζηηθέο θαηακεηξήζεηο 

ηακείσλ από ηνλ εζσηεξηθό ειεγθηή ή ηξίην 

πξόζσπν ; 
ΌΥΙ 

Υξήδεη 

παξαθνινύζεζεο 

13 

Σν εκεξήζην ρξεκαηηθό απόζεκα θπιάζζεηαη 

ζε αζθαιέο ρξεκαηνθηβώηην κε δύν θιείδεο ή 

κε θώδηθα, νύησο ώζηε γηα ην θιείζηκν θαη 

άλνηγκά ηνπ λα απαηηείηαη ε ζύκπξαμε δύν, 

ηνπιάρηζηνλ, πξνζώπσλ; 

ΌΥΙ Μόλν ηνπ ηακεία 

14 
Έρεη  θαζνξηζηεί  κέγηζην  όξην  ρξεκαηηθνύ 

απνζέκαηνο; ΌΥΙ 
Γηακνξθώλεηαη 

αλάινγα 

15 

Πξνθεηκέλνπ   γηα   ηξαπεδηθή   θαηάζεζε   ε 

δηαπίζησζε  απηήο  γίλεηαη  ακέζσο  κε  ηελ 

επηζηξνθή ηνπ ελεξγήζαληνο ηελ θαηάζεζε 

ππαιιήινπ  ζύκθσλα  κε  ηελ  απόδεημε  ηεο 

Σξάπεδαο; 

ΝΑΙ 

Από ηελ 

γξακκαηεία ηεο 

δηεύζπλζεο 
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16 

Παξαθνινπζείηαη       θαη       ειέγρεηαη       ν 

εθηνθηζκόο   ησλ   θαηαζέζεσλ   σο   θαη   ηα 

έμνδα πνπ ρξεώλνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνύο 

απηνύο από ηηο Σξάπεδεο; 
ΝΑΙ 

Από ηνλ ππεύζπλν 

ηνπ ηακείνπ 

17 

Διέγρνληαη  νη  θαζεκεξηλέο  θαηαρσξήζεηο 

ζηνπο ινγαξηαζκνύο ησλ Σξαπεδώλ θαη ησλ 

πηζησηηθώλ   ηδξπκάησλ,   ηνπιάρηζηνλ   αλά 

10ήκεξν     κε     αληηπαξαβνιή     πξνο     ηηο 

αληίζηνηρεο  θαηαρσξήζεηο  ησλ  αληηγξάθσλ 

ησλ ινγαξηαζκώλ ησλ Σξαπεδώλ; 

ΌΥΙ 

Υξήδεη 

παξαθνινύζεζεο 

18 

Γίλεηαη    «δηαζηαύξσζε»    ησλ    εγγξαθώλ 

κεηαμύ      ησλ      ινγαξηαζκώλ      Σακείνπ, 

Σξαπεδώλ θαη Δπηηαγώλ»; 
ΝΑΙ 

Από ηνλ 

ππεύζπλν ηνπ 

ηακείνπ 

 
 
 
 

5)  ςμπληπωμένο επωηημαηολόγιο εζωηεπικού ελέγσος 

αποθεμάηων 
Α/Α ΔΡΩΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΓΙΑΠΙΣΩΗ 

1 

«Σεξνύληαη  βηβιία  απνζήθεο  κε  ζύζηεκα 

δηαξθνύο           παξαθνινπζήζεσο           ησλ 

ππνινίπσλ, θαηά πνζόηεηα θαη αμία; 
ΌΥΙ 

Γελ ππάξρεη 

ζεσξεκέλε 

απνζήθε 

2 

Σα  απνζέκαηα  επξίζθνληαη  θάησ  από  ηνλ 

έιεγρν αξκνδίνπ απνζεθαξίνπ; ΝΑΙ 

Από ηνλ 

ππεύζπλν 

απνζήθεο 

3 

Τπάξρεη   απνηειεζκαηηθή   δηαθύιαμε   ησλ 

απνζεκάησλ; ΝΑΙ 

Από ηνλ ππεύζπλν 

απνζήθεο 

4 

Σα   απνζέκαηα   επαιεζεύνληαη   πεξηνδηθώο 

από ηξίην αξκόδην πξόζσπν, εθηόο από ηνλ 

απνζεθάξην       θαη        ζπγθξίλνληαη       ηα 

απνηειέζκαηα  ησλ  ειέγρσλ  απηώλ  πξνο  ηα 

βηβιία  ηεο απνζήθεο; 

ΌΥΙ 

Υξήδεη 

παξαθνινύζεζεο 

5 

Οη ηπρόλ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο απνζεκάησλ 

από ην βηβιίν απνζήθεο, ειέγρνληαη θαη 

αηηηνινγνύληαη θαηαιιήισο; 

 Γελ ππάξρνπλ 

ζεκαληηθέο 

απνθιίζεηο 
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6 

Σα ππόινηπα ηεο απνζήθεο πξνζαξκόδνληαη, 

ώζηε λα ζπκθσλνύλ κε ηα απνηειέζκαηα ησλ 

θπζηθώλ επαιεζεύζεσλ, θαηόπηλ εγθξίζεσο 

ηεο Γηεπζύλζεσο; 

ΝΑΙ Δηεζίσο 

7 

Οξίδνληαη     από     ηε     Γηνίθεζε,     όπνπ 

ελδείθλπηαη,   αλώηαηα   θαη   θαηώηαηα   όξηα 

(απνζεκάησλ) ; 
ΝΑΙ 

Από ηνλ 

ππεύζπλν 

απνζήθεο 

8 

Σα  απνζέκαηα  επηζεσξνύληαη  πεξηνδηθώο, 

πξνο   δηαπίζησζε   ηπρόλ   πεπαιαησκέλσλ, 

θαηεζηξακκέλσλ  θαη  βξαδέσο  θηλνπκέλσλ 

εηδώλ ; 
ΝΑΙ 

 

10 
Σεξνύληαη  έληππα  Γειηία  Δηζαγσγήο,  πξν 

αξηζκεκέλα θαη’ αύμνληα αξηζκό; ΌΥΙ 
Υξήδεη 

παξαθνινύζεζεο 

11 

Αληίγξαθν      ηνπ      Γειηίνπ      Δηζαγσγήο, 

ζπζρεηίδεηαη   από   ην   Λνγηζηήξην   κε   ην 

αληίζηνηρν ηηκνιόγην ηνπ πξνκεζεπηή; 
ΌΥΙ 

Γελ ηεξνύληαη 

Γειηία Δηζαγσγήο 

12 
Η  Γηνίθεζε  εθδίδεη  ηθαλνπνηεηηθέο  νδεγίεο 

απνγξαθήο ησλ απνζεκάησλ; ΌΥΙ 
Υξήδεη 

παξαθνινύζεζεο 

13 

Οη  θαηαζηάζεηο  απνγξαθήο  ππνγξάθνληαη 

από ππεύζπλν όξγαλν; ΝΑΙ 

Από ηνλ ππεύζπλν 

απνζήθεο 

14 

Η  απνγξαθή  ειέγρεηαη  από  άιια  πξόζσπα 

(πνπ  δελ  έρνπλ  ζρέζε  κε  ηελ  ηήξεζε  ησλ 

απνζεθώλ)    σο    πξνο    ηα    πνηνηηθά    θαη 

πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά; 
ΌΥΙ 

Υξήδεη 

παξαθνινύζεζεο 

20 
Αθνινπζείηαη    παγίσο    ε    ίδηα    κέζνδνο 

απνηηκήζεσο ησλ απνζεκάησλ ελ γέλεη; 
ΝΑΙ 

Από ην ινγηζηηθό 

γξαθείν κε ηελ 

κέζνδν ηνπ κέζνπ 

ζηαζκηθνύ 

θόζηνπο 

21 
Διέγρεηαη   ε   πεξίπησζε   απνκείσζεο   ηεο 

αμίαο ηνπο; ΌΥΙ 
Υξήδεη 

παξαθνινύζεζεο 

22 

Τπάξρεη ζύζηεκα θνζηνιόγεζεο ή   ηνπιάρη 

ζηνλ βηβιίν  παξαγσγήο/θνζηνινγίνπ ππό ηνλ 

έιεγρν  ηνπ Λνγηζηεξίνπ θαη ηεο 

Οηθνλνκηθήο  Γηεύζπλζεο; 

ΝΑΙ 

Σεξείηαη βηβιίν 

θνζηνινγίνπ 
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23 

Πόζν απνηειεζκαηηθό είλαη ην ζύζηεκα 

θνζηνιόγεζεο  ηεο επηρείξεζεο; ΑΡΚΔΣΑ 

Υεηξόγξαθν 

βηβιίν 

θνζηνινγίνπ 

24 

Δθηειείηαη θπζηθή απνγξαθή    ηνπιάρηζηνλ 

κία θνξά ην ρξόλν; ΝΑΙ 

Από ηνλ 

ππεύζπλν 

απνζήθεο 

25 

Πξνβιέπνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο απνγξαθήο: α) 

Γξαπηέο νδεγίεο; 

β) Δπίβιεςε; 

γ) εκείσζε ησλ απνζεκάησλ πνπ είλαη 

άρξεζηα, γηα θαηαζηξνθή θηι; 

δ) Υξεζηκνπνίεζε πξν αξηζκεκέλσλ 

εηηθεηώλ; 

ε) πγθέληξσζε θαη άζξνηζε ησλ εηηθεηώλ 

από άηνκα πνπ δελ είλαη ππεύζπλα γηα ηελ 

θύιαμε θαη δηαθίλεζε ησλ απνζεκάησλ»; 

ΌΥΙ 

Υξήδεη 

παξαθνινύζεζεο 

 
 
 

6) ςμπληπωμένο επωηημαηολόγιο εζωηεπικού ελέγσος αγοπών, 

ππομηθεςηών & λογ. πληπωηέων 

Α/Α ΔΡΩΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΓΙΑΠΙΣΩΗ 

1 

«Οη αγνξέο ζεκαληηθήο αμίαο δηελεξγνύληαη 

βάζεη εγθεθξηκέλνπ από ην Γ.. ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδνο Καλνληζκνύ 

Πξνκεζεηώλ θαηόπηλ : 

α) Γηαγσληζκώλ; β) Πξνζθνξώλ; 

ΝΑΙ 

Μέζσ πξνζθνξώλ 

2 

Όιεο  νη  ζεκαληηθέο  αγνξέο  δηελεξγνύληαη 

από   ηελ   Τπεξεζία   Πξνκεζεηώλ   κε   ηελ 

έθδνζε      πξν       αξηζκεκέλσλ      Γειηίσλ 

Παξαγγειίαο; 
ΝΑΙ 

Από ην ηκήκα 

πξνκεζεηώλ 

3 

Σα   Γειηία   παξαγγειίαο   εθδίδνληαη   από 

αξκόδην  ππάιιειν  εθηόο  ηνπ  Απνζεθάξηνπ 

θαη Λνγηζηή; 
ΌΥΙ 

Από ην ηκήκα 

πξνκεζεηώλ 
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4 

Όιεο    νη    αγνξέο    θαη    νη    δαπάλεο    ηεο 

επηρεηξήζεσο, πξαγκαηνπνηνύληαη κέζα ζηα 

όξηα        πθηζηακέλνπ        πξνϋπνινγηζκνύ 

(πξνγξακκαηηζκνύ); 
ΌΥΙ 

Γελ ππάξρεη 

πξνϋπνινγηζκόο, 

ρξήδεη 

παξαθνινύζεζεο 

5 

Σα    Γειηία    Δηζαγσγήο    ζηελ    απνζήθε 

ειέγρνληαη  πξνο ηα Γειηία παξαγγειίαο, ηα 

Σηκνιόγηα  Πξνκεζεπηώλ,  όζνλ  αθνξά  ηηο 

παξαγγειζείζεο        θαη        παξαιεθζείζεο 

πνζόηεηεο,  ηελ  πνηόηεηα  ή  ηελ  πεξηγξαθή 

ηνπ εηζαγνκέλνπ ζηελ απνζήθε είδνπο ή ηηο 

ηηκέο κνλάδνο; 

ΝΑΙ 

Από ην ηκήκα 

πξνκεζεηώλ 

6 

Σα   δηθαηνινγεηηθά   αγνξώλ   θαη   εμόδσλ 

ειέγρνληαη  από  ηνλ  εζσηεξηθό  ειεγθηή  ή 

Γηεπζπληή        πξνο        εμαθξίβσζε        ηεο 

πιεξόηεηαο ησλ ζπλεκκέλσλ ζηνηρείσλ θαη 

ησλ απαηηνύκελσλ εγθξίζεσλ; 

ΌΥΙ 

Υξήδεη 

παξαθνινύζεζεο 

7 

Πξνθεηκέλνπ   πεξί   αγνξώλ   εμσηεξηθνύ,   ε 

αμία      πξνζαξκόδεηαη       ακέζσο      κόιηο 

ζπγθεληξσζνύλ    ηα    δηθαηνινγεηηθά    πνπ 

απαξηίδνπλ ην θόζηνο ηνπο; 

 Γελ ππάξρνπλ 

αγνξέο εμσηεξηθνύ 

8 

Η        πξνζσξηλή        θνζηνιόγεζε        ησλ 

εηζαγνκέλσλ   ελεξγείηαη   ζύκθσλα   κε   ηα 

ππάξρνληα  δηθαηνινγεηηθά,  θαηά  ην  ρξόλν 

ηεο εηζαγσγήο; 
ΝΑΙ 

 

9 Σεξείηαη ηδηαίηεξν εκεξνιόγην αγνξώλ; ΌΥΙ 

 

10 

Οη πξνκήζεηεο γίλνληαη βάζεη ηθαλνπνηεηηθνύ 

ζπζηήκαηνο παξαγγειηώλ; ΌΥΙ 

Γελ πθίζηαηαη 

ζύζηεκα 

παξαγγειηώλ 

11 

Διέγρνληαη  ηα  ηηκνιόγηα  ησλ  πξνκεζεπηώλ 

κε    ηηο    παξαγγειίεο    θαη    άιια    ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά        ησλ        παξαιεθζέλησλ 

εκπνξεπκάησλ θαη ππεξεζηώλ; 
ΝΑΙ 

Από ην ηκήκα 

πξνκεζεηώλ 

12 

Τπάξρεη ηθαλνπνηεηηθή δηαδηθαζία εγθξίζεσο 

ηηκνινγίσλ πξνο πιεξσκή; ΝΑΙ 

Από ηελ 

Γξακκαηεία ηεο 

Γηεύζπλζεο 
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13 

Τπάξρνπλ  ινγαξηαζκνί  «ε  θαζπζηέξεζε» 

από  καθξνύ  ρξόλνπ;  Γίλεηαη  επηβεβαίσζε 

ηνπ     νξζνύ     ππνινγηζκνύ     ηόθσλ     ζηηο 

πεξηπηώζεηο ησλ εληόθσλ ππνρξεώζεσλ; 
ΝΑΙ 

Από ην ινγηζηηθό 

γξαθείν 

14 

Γίλνληαη ηαθηηθά ινγηζηηθέο ζπκθσλίεο ησλ 

ινγαξηαζκώλ  κε  ηα  αληίζηνηρα  αληίγξαθα 

ησλ ινγαξηαζκώλ ησλ πξνκεζεπηώλ; 
ΝΑΙ 

Από ην ινγηζηηθό 

γξαθείν 

15 

Η   εμόθιεζε   ησλ   αλσηέξσ   ππνρξεώζεσλ 

γίλεηαη      θαηόπηλ      εγθξίζεσο      αξκνδίνπ 

εμνπζηνδνηεκέλνπ    από    ηελ    νηθνλνκηθή 

κνλάδα πξνζώπνπ; 
ΝΑΙ 

Από ηελ 

Γξακκαηεία ηεο 

Γηεύζπλζεο 

16 

Οη γλσζηνπνηήζεηο ππνινίπσλ πξνκεζεπηώλ 

ζπκθσλνύληαη κε ηα ππόινηπα ησλ βηβιίσλ 

ηεο εηαηξείαο; 
ΝΑΙ 

Από ην ινγηζηηθό 

γξαθείν 

17 

ην    ινγαξηαζκό    «Πηζησηέο»    ππάξρνπλ 

αλαιπηηθνί       ινγαξηαζκνί   κε   ζεκαληηθά 

ρξεσζηηθά   ππόινηπα,   πξνζηίζεληαη   απηνί 

ζηνπο        ινγ/ζκνύο        ρξεσζηώλ        πνπ 

εκθαλίδνληαη        ζηνλ        Ιζνινγηζκό        ; 

Δξεπλάηαη  ε  αηηία δεκηνπξγίαο  ρξεσζηηθώλ 

ππνινίπσλ; 

ΝΑΙ 

Από ην ινγηζηηθό 

γξαθείν 

18 
Παξαθνινπζείηαη    ε    ηύρε    ησλ    παιαηώλ 

ππνινίπσλ ησλ αλσηέξσ ππνρξεώζεσλ ; 
ΝΑΙ 

Από ην ινγηζηηθό 

γξαθείν θαη ηελ 

Γξακκαηεία ηεο 

Γηεύζπλζεο 

19 

Τπάξρνπλ,      ηθαλνπνηεηηθέο      δηαδηθαζίεο 

δηελέξγεηαο      δηαγσληζκνύ      ή      ιήςεσο 

πξνζθνξώλ,  πξηλ  από  ηελ  νξηζηηθνπνίεζε 

ησλ  αγνξώλ,  πξνκεζεηώλ  πάγησλ  ζηνηρείσλ 

ή θαηαζθεπώλ; 

ΌΥΙ 

Τπάξρνπλ 

ζηαζεξνί 

πξνκεζεπηέο 

20 

Αξκόδην      όξγαλν      γηα     ηελ      απνδνρή 

ζπλαιιαγκαηηθώλ  ηεο  εηαηξείαο  είλαη  δύν 

(2)     αξκόδηνη     ππάιιεινη,     νη     νπνίνη 

ππνγξάθνπλ καδί; 

 Γελ απνδέρεηαη 

ζπλαιιαγκαηηθέο 

ε εηαηξεία 

21 

Σεξείηαη  ην  θαηάιιειν  βηβιίν  Γξακκαηίσλ 

Πιεξσηέσλ; 

 Γελ απνδέρεηαη 

ζπλαιιαγκαηηθέο 

ε εηαηξεία 
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22 

Σν  ινγηζηηθό  ζύζηεκα  εμαζθαιίδεη  ηαρεία 

θαηαρώξεζε        όισλ        ησλ        ζπλήζσλ 

ππνρξεώζεσλ; 
ΝΑΙ 

Από ην ινγηζηηθό 

γξαθείν 

23 

Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο πνπ λα εμαζθαιίδνπλ 

όηη      όιεο      νη      γλσζηέο      ππνρξεώζεηο 

θαηαρσξήζεθαλ    θαη    επηκεξίζζεθαλ    ζηε 

ρξήζε πνπ αλήθνπλ; 
ΝΑΙ 

Από ην ινγηζηηθό 

γξαθείν 

24 

Γηθαηνινγείηαη       πιήξσο       ε       ύπαξμε 

ρξεσζηηθώλ    ππνινίπσλ    ζηνπο    αλσηέξσ 

ινγαξηαζκνύο; 
ΝΑΙ 

Από ην ινγηζηηθό 

γξαθείν 

25 

Οη δαλεηζκνί πξνο ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα 

γίλνληαη: 

α) Με νκνινγηαθά δάλεηα; 

β) Από ηξάπεδεο εζσηεξηθνύ; γ) Από 

ηξάπεδεο εμσηεξηθνύ; 

δ) Από πξνκεζεπηέο ή πηζησηέο; 

ΝΑΙ 

Με ηνλ β θαη δ 

ηξόπν 

26 

Οη  δαλεηζκνί  γίλνληαη  θαηόπηλ  εγθξίζεσο 

ηνπ        Γ..        ή        άιινπ        αξκνδίνπ 

εμνπζηνδνηεκέλνπ νξγάλνπ; 
ΝΑΙ 

Με έγθξηζε ηνπ 

Γ.. 

27 

Δμεηάδνληαη  αλ  είλαη  ζπκθέξνληεο  νη  όξνη, 

όζνλ     αθνξά     ηα     ηνθνρξενιύζηα,     ηηο 

εμνθιήζεηο θιπ. θαη αλ  σθεινύλ, ζε ηειηθή 

αλάιπζε, ηελ εηαηξεία; 
ΝΑΙ 

Από ην Γ.., ηνλ 

Γεληθό Γηεπζπληή 

θαη ην ινγηζηηθό 

γξαθείν 

28 
Οη  ππνινγηζζέληεο  ηόθνη  θιπ.  ηνπ  δαλείνπ 

ειέγρνληαη πξηλ από ηελ θαηαρώξεζή ηνπο; ΝΑΙ 
Από ην ινγηζηηθό 

γξαθείν 

29 

Ο   επηκεξηζκόο   ησλ   ηόθσλ   θιπ.   εμόδσλ 

γίλεηαη θαηά ηξόπν, ώζηε λα επηβαξύλνληαη νη 

ρξήζεηο πνπ αθνξνύλ; 
ΝΑΙ 

Από ην ινγηζηηθό 

γξαθείν 

30 

Τπάξρνπλ  θαη  ηεξνύληαη   θάθεινη  κε  ηνπο 

όξνπο   θαη   ηηο   ινηπέο   ιεπηνκέξεηεο   ησλ 

ιακβαλνκέλσλ δαλείσλ θαη πηζηώζεσλ; 
ΝΑΙ 

Από ηελ 

Γξακκαηεία ηεο 

Γηεύζπλζεο 

31 

ηνλ   Ιζνινγηζκό   δηαρσξίδνληαη,   από   ηηο 

Μαθξνπξόζεζκεο  Τπνρξεώζεηο,  νη  δόζεηο 

ηνπ    επόκελνπ    έηνπο    πνπ    αθνξνύλ    ζε 

βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο»; 
ΝΑΙ 

Από ην ινγηζηηθό 

γξαθείν 
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