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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Σν θαηλφκελν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ηεο επνρήο καο θαη ε απμαλφκελε ηερλνινγηθή 

πξφνδνο πνπ έρεη παξνπζηαζηεί απφ ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, δελ ζπλέβαιαλ κφλν 

ζηελ ξαγδαία αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη  ησλ νηθνλνκηψλ , αιιά έθεξαλ ζηελ 

επηθάλεηα θαη δπζιεηηνπξγίεο, αδπλακίεο ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ιφγσ ηεο 

πνιππινθφηεηαο ησλ ιεηηνπξγηψλ . Ζ αλάγθε γηα αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ 

εκθαλίδνληαλ απφ ηηο αδπλακίεο απηέο , θαζηζηνχλ επηηαθηηθή ηελ παξνπζία θαη ηνλ  

ελεξγφ ξφιν ηεο Διεγθηηθήο θαη ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (Internal Audit) ζηηο 

επηρεηξήζεηο, κε ζθνπφ ηελ απνηίκεζε θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ .  

 

Ζ παξνχζα εξγαζία, εμεηδηθεχεηαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν ησλ Ναπηηιηαθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζε ζέκαηα νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ. 

πγθεθξηκέλα , πεξηγξάθνληαη θαη αλαιχνληαη δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε 

φιν ην θάζκα ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Δ.Γ.Λ.. θαη ζχκθσλα πάληα κε ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηεο Ναπηηιηαθήο Λνγηζηηθήο. Δπίζεο πεξηγξάθνληαη θαη αλαιχνληαη 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο πνπ πξέπεη λα έρεη έλαο εζσηεξηθφο ειεγθηήο , ψζηε λα είλαη 

ζε ζέζε λα δηεμάγεη εζσηεξηθφ έιεγρν ζε κηα Ναπηηιηαθή Δπηρείξεζε .  

 

Απψηεξνο ζθνπφο κέζα απφ απηήλ ηελ κειέηε , είλαη ε ζπκβνιή ζηελ 

βειηηζηνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ Ναπηηιηαθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ θαη γεληθά ε αλάδεημε ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ , σο 

απαξαίηεην θαη ηζρπξφ εξγαιείν ζηελ ζπλνιηθή ιεηηνπξγία κηαο Ναπηηιηαθήο 

Δπηρείξεζεο .  

 

 

 

 

 

 

 

 

Λέμεηο θιεηδηά : Διεγθηηθή, Δζσηεξηθφο Έιεγρνο, χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, 

Ναπηηιηαθή Δπηρείξεζε, Δζσηεξηθφο Διεγθηήο , Σκήκα Δζσηεξηθνχ ειέγρνπ  
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Abstract 

 
 

The phenomenon of globalization in nowadays and the increasing 

technological progress since the beginning of the 20th century, not only contributed to 

the rapid growth of businesses and economies, but also brought to the surface 

malfunctions, weaknesses of internal control systems due to complexity of functions. . 

The need to address the risks posed by these weaknesses, make necessary the 

presence and active role of Audit and Internal Audit in companies, in order to assess 

and effectively manage business risks. This study specializes in the Internal Audit of 

Shipping Companies, with particular emphasis on financial control issues. 

Specifically, internal control procedures are described and analyzed in the whole 

range of the plan of accounts and always according to the peculiarities of Shipping 

Accounting. It also describes and analyzes the specialized acquiring knowledge of an 

internal auditor, in order to be able to conduct an internal audit in Shipping Company.  

The ultimate goal of this study is to contribute to the optimization of the 

internal control systems of the Shipping Companies and in general to highlight the 

internal control department, as a necessary and powerful tool in the overall operation 

of Shipping Company. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Audit, Internal Audit, Internal Audit System, Shipping Company, Internal 

Auditor, Internal Audit Department 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 
 

1.1 Διζαγωγή 

Ο θιάδνο ηεο Ναπηηιίαο θαη ηδηαίηεξα νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο , απνηεινχλ πνιχ 

ζεκαληηθφ ηνκέα ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, θαζψο ην 75% - 80% ησλ παξαγφκελσλ 

πξντφλησλ παγθνζκίσο , κεηαθέξεηαη απφ ηελ ζάιαζζα κέζσ ησλ πνληνπφξσλ 

πινίσλ ηνπο . Οη Ναπηηιηαθέο Δηαηξίεο πνπ δηαρεηξίδνληαη ηα πινία , ζε ζχγθξηζε κε 

άιιεο εηαηξίεο δηαθνξεηηθνχ θιάδνπ, θαινχληαη λα αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά πνιχ 

κεγάιεο νηθνλνκηθέο πξνθιήζεηο, πξνβαίλνληαο θαηά θαηξνχο ζε ζθιεξέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο κε Πινηνθηήηεο , Ναπισηέο, Ναππεγεία, Σξάπεδεο θαη 

αλαδηαξζξψζεηο ηνπ δαλεηζκνχ ηνπο , πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξίδνληαη ηνπο 

επηρεηξεκαηηθνχο ηνπο θηλδχλνπο θαη λα ειαρηζηνπνηνχλ ηηο δεκηέο ηνπο .  

 

Δπηπιένλ ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Ναπηηιίαο (International Maritime 

Organization), έρεη επηβάιεη έλα ξπζκηζηηθφ πιαίζην, έλαλ δηεζλέο θψδηθα γηα φιεο ηηο 

Ναπηηιηαθέο εηαηξίεο θαη ηα πινία ηνπο , κε ζθνπφ ηελ αζθαιή δηαρείξηζε θαη 

ιεηηνπξγία ησλ πινίσλ φπσο επίζεο θαη ηελ απνθπγή ηεο ξχπαλζεο ησλ ζαιαζζψλ .  

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ , ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζηηο Ναπηηιηαθέο εηαηξίεο απνηειεί 

έλα απφ ηα πνιχ βαζηθά θαη αλαγθαία ηκήκαηα ηνπο , αθνχ ν ξφινο ηνπ είλαη 

πνιχπιεπξνο, νη επζχλεο θαη νη απαηηήζεηο ηνπ ζεκαληηθέο , εθφζνλ θαιείηαη λα 

δηαρεηξίδεηαη απνηειεζκαηηθά ηφζν ηνπο θηλδχλνπο πνπ πεγάδνπλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ 

ηνκέα , φζν θαη ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ κέζα απφ ηελ αζθαιή δηαρείξηζε ηνπ 

πιεξψκαηνο , ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ κεηαθέξνπλ θαη ησλ θαπζίκσλ ζχκθσλα κε 

ηνλ δηεζλέο θψδηθα ( ISM CODE) .  

 

 

1.2 Ανηικείμενο Δπγαζίαρ & κοπόρ 

 

Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία έρεη ζαλ αληηθείκελν ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν θαη 

εμεηδηθεχεηαη ζηνλ έιεγρν ησλ Ναπηηιηαθψλ Δπηρεηξήζεσλ . Γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ 

ελλνηψλ θαη ησλ βαζηθψλ εξγαιείσλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ , ησλ αληηθεηκέλσλ κηαο 

Ναπηηιηαθήο εηαηξίαο θαη επηπιένλ αλαιχνληαη ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο ζε αληηθείκελα 

θαη ηδηαηηεξφηεηεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηα νηθνλνκηθά ηεο ζηνηρεία .  
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θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα αλαδείμεη ηελ ζεκαζία ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, κε δηαδηθαζίεο θαη ειεγθηηθέο επηζεκάλζεηο σο επη ην πιείζηνλ φινπ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θάζκαηνο ηεο Ναπηηιηαθήο .  

 

 

1.3 Γομή Δπγαζίαρ 

 

Ζ εξγαζία ρσξίδεηαη ζε 6 θεθάιαηα θαη απνηειείηαη απφ 3 βαζηθά κέξε .  

 

ην 1
ν
 θεθάιαην γίλεηαη κηα εηζαγσγή ζηνλ θιάδν ηεο Ναπηηιίαο, ζηνλ ζπνπδαίν 

ξφιν πνπ παίδεη ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, ζηνλ θιάδν ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξηψλ κε 

ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ζε ζχγθξηζε κε άιιεο επηρεηξήζεηο, ζηηο νηθνλνκηθέο 

πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη, φπσο επίζεο θαη ζηνλ θαηαιπηηθφ ξφιν ηνπ 

Δζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ.    

 

ην 2
ν
 θεθάιαην παξνπζηάδεηαη κηα βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε κέζα απφ  

άξζξα επηζηεκνληθά πνπ αθνξνχλ ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν γεληθά θαη ηνλ Δζσηεξηθφ 

Έιεγρν ζηνλ ρψξν ηεο Ναπηηιίαο .  

 

ην 3
Ο
 θεθάιαην θαη 1ν κέξνο απηήο ηεο εξγαζίαο , πεξηγξάθνληαη έλλνηεο ηεο 

ειεγθηηθήο επηζηήκεο θαη δηαθξίζεηο ηνπ ειέγρνπ γεληθά .  

Δπίζεο γίλεηαη παξνπζίαζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ κε θεληξηθά ζέκαηα ην ζεζκηθφ 

ηνπ πιαίζην , ηα βαζηθά εξγαιεία ηνπ , ηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ε 

ζρέζε ηνπ κε ηελ δηαρείξηζε θηλδχλσλ .  Δπίζεο παξνπζηάδεηαη ε κνλάδα εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ σο αλεμάξηεην θαη ζεκαληηθφ ηκήκα κηαο λαπηηιηαθήο θαη ην επάγγεικα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειεγθηή κε ηηο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ηνπ .  

 

Σν 4
ν 

θεθάιαην θαη 2
ν
 κέξνο ,  θάλεη κηα αλαθνξά ζε έλλνηεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ 

γεληθά κε ηελ Ναπηηιηαθή Δπηρείξεζε θαη ηα αληηθείκελα ηεο φπσο ην πινίν θαη νη 

θαηεγνξίεο ηνπ, ε Ννκηθή Μνξθή ,ε Ναπηηιηαθή Λνγηζηηθή κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο 

απφ ηελ ινγηζηηθή ησλ άιισλ εηαηξηψλ, ηα ινγηζηηθά ηεο Βηβιία .  

 

Σν 5
ν
 θεθάιαην θαη 3

ν
 κέξνο, εμεηδηθεχεηαη ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ησλ Ναπηηιηαθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ πεξηγξάθνληαο αλαιπηηθά ηφζν ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία σο αληηθείκελα 

ειέγρνπ , φζν θαη ηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπο .   
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Σέινο, ην 6
Ο
 θαη ηειεπηαίν Κεθάιαην, αλαθέξεηαη ζηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πεγάδνπλ απφ ηελ κειέηε ηεο εξγαζίαο πάλσ ζην αληηθείκελν ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξηψλ θαη παξαηίζεληαη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα.  

. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

2.1 Διζαγωγή 

 

Σν θεθάιαην απηφ ρσξίδεηαη ζε 3 ελφηεηεο θαη έρεη ζαλ ζθνπφ λα παξνπζηάζεη 

έξεπλεο θαη κειέηεο κέζα απφ δηεζλή επηζηεκνληθά άξζξα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

εζσηεξηθφ έιεγρν θαη κε ζέκαηα ειέγρνπ ηεο παγθφζκηαο λαπηηιίαο .  

 

ηελ πξψηε ελφηεηα, αλαθέξνληαη κειέηεο πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηα ζεκαληηθφηεξα 

πιενλεθηήκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε ηα νπνία ηνλ θαζηζηνχλ έλα ηζρπξφ 

εξγαιείν δηαρείξηζεο ζην ζχγρξνλν επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ. Δπίζεο παξαηίζεληαη 

άξζξα πνπ ηνλίδνπλ ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε ηελ εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε θαη ηελ επηηξνπή ειέγρνπ φπσο επίζεο θαη γηα ηηο ηθαλφηεηεο θαη 

δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο .  

 

ηελ δεχηεξε ελφηεηα, παξνπζηάδνληαη επηζηεκνληθά άξζξα πνπ ζρεηίδνληαη κε  ηελ 

αλαγθαηφηεηα θαη ηελ επέθηαζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηηο 

Ναπηηιηαθέο Δηαηξίεο, κεηά ηνλ ππνρξεσηηθφ θψδηθά ζαιάζζηαο αζθαιείαο (ISM 

Code), ν νπνίνο ζεζπίζηεθε απφ ηνλ παγθφζκην νξγαληζκφ λαπηηιίαο .  

 

ην ηξίην κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ , ε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε εμεηδηθεχεηαη 

ζηελ Ναπηηιηαθή Λνγηζηηθή ην νπνίν απνηειεί θαη ην αληηθείκελν ηνπ Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ ζηελ παξνχζα εξγαζία . Με αθνξκή ηελ απαξαίηεηε γλψζε ησλ εζσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ πάλσ ζε δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα θαη εηδηθά ζε ζέκαηα ρεηξαγψγεζεο 

θεξδψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηεμαγσγή εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, παξνπζηάδνληαη 

αληίζηνηρα επηζηεκνληθά άξζξα .  
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2.2 Βιβλιογπαθική  Δπιζκόπηζη ζε Δζωηεπικό Έλεγσο 

 

Οη  Petrascu θαη Tieanu (2014) ζε ζρεηηθή κειέηε ηνπο , πξνβάινπλ ηα ζεκαληηθά 

πιενλεθηήκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, πξνθεηκέλνπ νη επηρεηξήζεηο θαη γεληθά νη 

νηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα γλσξίδνπλ φηη ν ξφινο ηνπ είλαη θαζνξηζηηθφο ζηελ 

πξφιεςε θαη ζηελ αλίρλεπζε πηζαλψλ πεξηπηψζεσλ απάηεο . Δηδηθφηεξα κέζα απφ 

ηελ έξεπλα ηνπο , πξνζπαζνχλ λα αλαδείμνπλ φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο βνεζάεη 

νπζηαζηηθά θαη δπλακηθά ηηο εγεζίεο ησλ νληνηήησλ λα δηαρεηξίδνληαη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπο . Δπίζεο έρεη ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν γηα ηηο απνθάζεηο πνπ 

παίξλνπλ νη δηνηθνχληεο  κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο  θαη ηελ πξνζηαζία ηεο πεξηνπζίαο ηνπο , κεηψλνληαο ηα θφζηε 

θαη ζπκβάιινληαο ζηελ επίηεπμε κεζνπξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ . 

Σέινο πξνζπαζνχλ λα απνηξέςνπλ ηελ αληίιεςε φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη κηα 

δαπαλεξή δξαζηεξηφηεηα αιιά κε βάζε ηα παξαπάλσ πιενλεθηήκαηα , απνηειεί 

ηζρπξφ εξγαιείν θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο , δεκηνπξγψληαο γηα ηελ επηρείξεζε 

κειινληηθή πξνζηηζέκελε αμία .  

Οη  Caratas θαη Spatariub (2014), παξνπζηάδνπλ ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ν 

εζσηεξηθφο έιεγρνο ζηελ ζχγρξνλε δσή κηαο επηρείξεζεο . Ο ξφινο απηφο έρεη 

πνιιέο ζπληζηψζεο φπσο ν έιεγρνο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα, ε δηαζθάιηζε ηεο 

εηαηξηθήο πεξηνπζίαο , ε αμηνιφγεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ , ε βειηίσζε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ πιάλσλ . ε έλα κεηαβαιιφκελν επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ κε 

πνιιαπιέο πξνθιήζεηο πνπ θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε , 

ζέηνπλ κέζα απφ ηα επξήκαηα ηνπο ηελ αλάγθε χπαξμεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ σο 

ζπληζηψζα βνήζεηαο , κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη ειαρηζηνπνίεζε 

ησλ θηλδχλσλ .  

ε άξζξν ηνπο Anderson θαη Svare (2013), παξνπζηάδνπλ ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν θαη 

ηελ επζχλε ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ λα επηβιέπεη θαη λα αμηνινγεί ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

πγθεθξηκέλα , παξαζέηνπλ 10 βήκαηα θαζνδήγεζεο γηα ηηο επηηξνπέο ειέγρνπ , ψζηε 

λα ππάξρεη ζσζηή επνπηεία θαη θαζνδήγεζε. Σα θπξηφηεξα απφ απηά είλαη ηα εμήο :  

 Αμηνινγνχλ θαη παξαθνινπζνχλ ηνλ ηξφπν πνπ ν εζσηεξηθφο 

έιεγρνο δηαρεηξίδεηαη ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο .  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567114008296#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567114005036#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567114005036#!
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 Βεβαηψλνπλ φηη ην πιάλν δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ είλαη επέιηθην θαη θαηάιιεια πξνζαξκφζηκν ζε ηπρφλ 

αιιαγέο .  

 Έρνπλ ηελ επίβιεςε φηη ε ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 

εζσηεξηθνί ειεγθηέο , είλαη επαξθήο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο .  

 Αμηνινγνχλ ηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, 

κε βάζε ηηο λέεο εμειίμεηο , ηελ ηερλνινγία θαη ηηο δεμηφηεηεο ηνπο .  

 Καζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζα 

παξέρεη αμηνπηζηία θαη πςειή πνηφηεηα ζηελ επηρείξεζε .  

 Δληζρχνπλ ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ηα ζηειέρε ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ , βξίζθνληαο ηξφπνπο βειηίσζεο ησλ ζρέζεσλ ηνπο .  

 Δμαζθαιίδνπλ φηη νη ιεηηνπξγίεο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζπκβαδίδνπλ κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ 

γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθαξκνγή ηνπ .  

 Δπηβιέπνπλ ηελ εθπαίδεπζε ησλ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ , ε νπνία ζα 

πξέπεη λα δηεπξχλεηαη μεπεξλψληαο ηηο βαζηθέο ινγηζηηθέο θαη 

ειεγθηηθέο δεμηφηεηεο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ φζν ην δπλαηφλ πην 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ κηαο επηρείξεζεο .  

Οη Eulerich et al. (2019), κέζα απφ ηελ κειέηε ηνπο ηνλίδνπλ ηελ ζπνπδαηφηεηα ηνπ 

ξφινπ ησλ ιεηηνπξγηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα κηα πςειήο πνηφηεηαο εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε. Δπίζεο ρξεζηκνπνηψληαο ζηαηηζηηθά κνληέια παιηλδξφκεζεο, 

δηαπηζηψλνπλ φηη ππάξρεη δηαθνξεηηθφο ηξφπνο αληίιεςεο ησλ ιεηηνπξγηψλ εξγαζίαο 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ απφ ηα εμεηδηθεπκέλα δηνηθεηηθά ζηειέρε θαη απφ ηελ επηηξνπή 

ειέγρνπ . Τπάξρνπλ απνηειέζκαηα , φπνπ δείρλνπλ ηελ χπαξμε δηαθφξσλ ζεκάησλ 

πνπ ελδηαθέξνπλ θαη ηηο δχν νκάδεο φπσο γηα παξάδεηγκα ζηξαηεγηθέο εθζέζεηο 

κειινληηθψλ πιάλσλ, πνηφηεηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ , είηε ελδηαθέξνπλ κφλν κία απφ 

ηηο δχν φπσο νη εθζέζεηο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ , πνπ ελδηαθέξνπλ κφλν ηελ επηηξνπή 

ειέγρνπ .  

Οη Chang et al. (2019), εμεηάδνπλ κέζα απφ έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ απφ ηελ ρψξα ηεο 

Σαηβάλ , πφζν επεξεάδεηαη ε πνηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απφ ηηο ηπρφλ 

δπζιεηηνπξγίεο ησλ δηαδηθαζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο ζπκκφξθσζεο . Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπο ήηαλ φηη ηειηθά δίλεηαη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ 
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βειηίσζε ηνπ παξάγνληα ζπκκφξθσζε ζε αληίζεζε κε ηνλ παξάγνληα <<δηαδηθαζίεο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ >> .  Οπφηε , επηζεκαίλνπλ ηηο δπζιεηηνπξγίεο πνπ κπνξεί λα 

ππάξρνπλ , αλαδεηθλχνληαο θαη ηνπο παξάγνληεο εθείλνπο πνπ κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ζεηηθά ηφζν ηηο ιεηηνπξγίεο φζν θαη ηελ ζπκκφξθσζε ηεο εηαηξίαο .  

Οη Plant et al. (2019) , εμεηάδνπλ θαη αλαδεηθλχνπλ ηηο <<θνηλσληθέο>> δεμηφηεηεο         

( Soft Skills) , πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη λένη εζσηεξηθνί ειεγθηέο .  

πγθεθξηκέλα, δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο, φπσο ηεο 

πξνζαξκνζηηθφηεηαο, ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ηεο δηαρείξηζεο ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ηνπο ρξφλνπ, ηεο απηνδηαρείξηζεο, θαη ηεο ηθαλφηεηαο λα 

ζπλεξγάδνληαη θαη λα ιεηηνπξγνχλ νκαδηθά, αλαδεηθλχνληαη κέζα απφ ηελ έξεπλα 

ηνπο , κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ κειινληηθψλ απαηηήζεσλ θαη 

πξνθιήζεσλ πνπ πξφθεηηαη λα αληηκεησπίζνπλ ζην ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ .  

Οη Drogalas θαη Siopi (2017), παξνπζηάδνπλ ηνλ βαζηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ν 

εζσηεξηθφο έιεγρνο ζηελ δηαρείξηζε θηλδχλνπ ζην ζχγρξνλν ξεπζηφ επηρεηξεζηαθφ 

πεξηβάιινλ θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ. Μέζα απφ 

εκπεηξηθή έξεπλα , ηα απνηειέζκαηα ήηαλ ζπκβαηά κε ηελ ζεσξία θαη ηηο πξνζδνθίεο 

ηνπο, φπνπ δηαπηζηψλεηαη ε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη 

ζπγρξφλσο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηνπο ζηελ 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θηλδχλνπ ησλ επηρεηξήζεσλ .  

 

  

2.3 Βιβλιογπαθική  Δπιζκόπηζη ζε Δζωηεπικό Έλεγσο ζηην Ναςηιλία 

 - Γενικά  

 

Ο Togantzis (2011), ηνλίδεη κέζα απφ ην άξζξν ηνπ , ηνλ ξφιν ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ σο έλα ζεκαληηθφ φξγαλν πνπ ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθαιείαο κηαο Ναπηηιηαθήο Δπηρείξεζεο , αιιά θαη πφζν 

παξεμεγεκέλνο είλαη ν έιεγρνο απφ ην πξνζσπηθφ ησλ πινίσλ θαη ησλ ινηπψλ 

ηκεκάησλ ηεο . Ηδηαίηεξα αλαθέξεη δχν ζεκαληηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ν 

εζσηεξηθφο έιεγρνο , φπσο :  

Ζ αλίρλεπζε θαη ε πξφιεςε ειιείςεσλ πξνο απνθπγή αηπρεκάησλ, φπσο επίζεο θαη 

ε παξαθνινχζεζε ζπκκφξθσζεο κε ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο αζθαιείαο ηεο 

εηαηξίαο .  
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Παξφια απηά, ππάξρεη αξθεηή πξνθαηάιεςε απφ αλσηέξνπο ππαιιήινπο θαη 

πθηζηάκελνπο, αληηκεησπίδνληαο ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ζαλ κηα δηαδηθαζία κε ηελ 

νπνία ζα πξέπεη λα ινγνδνηήζνπλ γηα ηπρφλ ιάζε ή παξαιείςεηο . Έηζη δελ δίλνπλ 

ηελ απαξαίηεηε ζεκαζία ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, δειαδή δελ ζπλεξγάδνληαη φπσο ζα 

έπξεπε γηα λα βειηησζνχλ αδπλακίεο θαη λα απμεζνχλ νη επηδφζεηο. Δπίζεο κε βάζε 

ειέγρνπο πνπ έρεη δηεμάγεη ν ίδηνο ζε δηάθνξα πινία πνπ έρνπλ πξνθχςεη αηπρήκαηα , 

έρεη δηαπηζηψζεη φηη ζηα πεξηζζφηεξα ππήξραλ θελέο αλαθνξέο κε ζπκκφξθσζεο . 

Γειαδή δελ ππήξραλ θαζφινπ αλαθνξέο γηα αδπλακίεο, παξαιήςεηο , παξαηεξήζεηο. 

Απφ ηελ άιιε πξνζπαζεί λα πεξάζεη ην κήλπκα φηη ν ξφινο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

είλαη λα εμππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα ηεο εηαηξίαο θαη είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθφο απφ 

ηνλ ξφιν ηνπ επηζεσξεηή ελφο πινίνπ ή ελφο εμσηεξηθνχ ειεγθηή . Με ηελ επηβνιή 

θαη ηελ ζπκκφξθσζε κε ηνπο δηεζλνχο θαλφλεο Ναπηηιίαο (ISM Code) , o ξφινο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρεη επεθηαζεί ζε βαζηθφ εξγαιείν δηαρείξηζεο . Ο ζπλνιηθφο 

ζρεδηαζκφο ελφο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δηεπξχλεηαη θαη πξνζαλαηνιίδεηαη 

επίζεο θαη ζηελ πξφιεςε ζπκβάλησλ θαη αηπρεκάησλ κε βαζηθή πξνυπφζεζε ηελ 

ζπλεηδεηνπνίεζε απφ ηνπο ππεχζπλνπο ησλ πινίσλ θαη ησλ άιισλ ηκεκάησλ ηεο 

Ναπηηιηαθήο , φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειεί κέξνο ηεο δηαρεηξηζηηθήο 

ιεηηνπξγίαο θαη ηξφπνο βειηίσζεο ησλ επηδφζεσλ ηφζν ζηα γξαθεία ζηελ μεξά φζν 

θαη ζηα πινία .  

Ο Οthman (2003) , εμεηάδεη ηνλ ξφιν ηνπ ISM code, σο κηα απνηειεζκαηηθή θαη 

πνιχηηκε κέζνδνο πνπ βνεζάεη ζηελ ζπλερή βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ αζθαιείαο , 

φπσο επίζεο θαη ζηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ αζθαιείαο θαη πξνζηαζίαο 

πεξηβάιινληνο . πγθεθξηκέλα ε έξεπλα επηθεληξψλεηαη ζε 46 Ναπηηιηαθέο Δηαηξίεο 

ηεο Μαιαηζίαο θαη απνδεηθλχεη ην πνζνζηφ ζπκκφξθσζεο ησλ ζπζηεκάησλ 

δηαρείξηζεο αζθαιείαο (SMS) ησλ εηαηξηψλ κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ θψδηθα ηνπ 

παγθφζκηνπ νξγαληζκνχ λαπηηιίαο (ISM), κε πνιχ ηθαλνπνηεηηθά ζηαηηζηηθά σο πξνο 

ηελ ζπκκφξθσζε .  

Οη Tzanatos θαη Kokotos (2009) , εμεηάδνπλ ηα αηπρήκαηα κε πινία πνπ ζπλέβεζαλ 

ηελ πεξίνδν απφ ην 1993 έσο ην 2006. θνπφο ηεο έξεπλαο ηνπο ήηαλ λα δηαπηζησζεί 

ε ζπκβνιή ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζηελ δεκηνπξγία αηπρήκαηνο πξηλ θαη κεηά 

ηελ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηνπ ISM Code . Σα απνηειέζκαηα ηνπο ήηαλ ε 

δηαπίζησζε ηεο ζεκαληηθήο κείσζεο ησλ αηπρεκάησλ κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ISM 

Code , αλ θαη ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο ήηαλ ην βαζηθφ ζηνηρείν .  
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Οη Batalden θαη Sydnes (2013), κε αθνξκή ηνλ ππνρξεσηηθφ θψδηθα αζθαιείαο πνπ 

ζεζπίζηεθε ην 1993 απφ ηνλ παγθφζκην νξγαληζκφ λαπηηιίαο, εμεηάδνπλ ζε έλα εχξνο 

94 ζαιάζζησλ ππνζέζεσλ αηπρεκάησλ , ηνπο παξάγνληεο πνπ είλαη ππεχζπλνη θαη 

ζρεηίδνληαη κε ηα πεξηζηαηηθά . ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ηνπο , ρξεζηκνπνίεζαλ 

ην ζχζηεκα αλάιπζεο θαη θαηάηαμεο ηνπ Αλζξψπηλνπ παξάγνληα (HFACS) , φπνπ 

ζχγθξηλαλ ηηο δηαθπκάλζεηο κε επξήκαηα απφ ηνλ θψδηθα ISM γηα θάζε μερσξηζηή 

πεξίπησζε . Μέζα απφ ηελ κειέηε ηνπο , δηαπηζηψζεθε φηη νη ζεκαληηθφηεξεο 

πξνθιήζεηο αθνξνχζαλ ηνλ ζρεδηαζκφ πιάλνπ εξγαζηψλ επη ησλ πινίσλ θαη ηηο 

ηθαλφηεηεο ηεο δηνίθεζεο ησλ εηαηξηψλ λα ειέγρνπλ ηηο απνθιίζεηο ησλ πξαθηηθψλ 

απηψλ ησλ ζρεδηαζκψλ.  

Οη  Cho et al. (2010) , παξνπζηάδνπλ έλαλ θαηλνχξγην λφκν πνπ έρεη ζεζπηζηεί απφ 

ηνλ παγθφζκην λαπηηθφ νξγαληζκφ, κε ηίηιν MSA (Maritime Safety Audit) . Ο λφκνο 

απηφο είλαη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο αζθαιείαο φζνλ αθνξά ηελ 

ζαιάζζηα θπθινθνξία. πγθεθξηκέλα, εμεηάδεη ηνπο ελδερφκελνπο θηλδχλνπο 

αζθαιείαο ηεο ζαιάζζηαο θπθινθνξίαο θαη ζπγρξφλσο δηαζθαιίδεη κέζα απφ ηελ 

εθαξκνγή κέηξσλ ηελ αζθάιεηα ζηελ πινήγεζε. Μέζα απφ ηελ έξεπλα ηνπο 

πξνζεγγίδνπλ ην ππφβαζξν ηνπ λφκνπ απηνχ θαη αλαδεηθλχνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ . 

Οη Heij et al. (2010), αλαδεηθλχνπλ ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο θαλφλεο 

επηζεψξεζεο πινίσλ πνπ εθαξκφδνπλ νη αξρέο γηα ηελ εμαζθάιηζε αζθάιεηαο θαη 

πξφιεςεο αηπρεκάησλ. θνπφο ηνπο είλαη , νη Ναπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο θαη ηδηαίηεξα 

νη νξγαληζκνί πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ έιεγρν ησλ πινίσλ φπσο γηα παξάδεηγκα ν 

εζσηεξηθφο έιεγρνο , κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε ηνπο λα σθειεζνχλ απφ ηελ γλψζε 

θαη ην φθεινο πνπ ηνπο παξέρνπλ νη επηζεσξήζεηο πινίσλ απφ ηηο αξρέο γηα 

πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο.  

Οη Triepels et al. (2015), ζε επηζηεκνληθφ ηνπο άξζξν απνθαιχπηνπλ ηηο ζνβαξέο 

ελδείμεηο απάηεο πνπ πθίζηαηαη ν θιάδνο ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ εκπνξίνπ φζνλ 

αθνξά ηα έγγξαθα δηαθίλεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ. Ζ αλεπάξθεηα ειέγρνπ πνπ 

ππάξρεη ζηηο παγθφζκηεο αιπζίδεο εθνδηαζκνχ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ αμηνπηζηία ησλ 

εγγξάθσλ δηαθίλεζεο πνπ είλαη δπλαηφλ λα είλαη πιαζηνγξαθεκέλα ή παξαπνηεκέλα, 

δεκηνπξγψληαο πξνβιήκαηα επίζεο ζηηο ηεισλεηαθέο πξαθηηθέο ησλ λαπινκεζηηψλ 

.Με ηελ παξαδνρή φηη νη παιηέο κέζνδνη πιαζηψλ εγγξάθσλ είλαη 

αλαπνηειεζκαηηθνί, παξνπζηάδνπλ θαη πξνηείλνπλ ηερληθέο εμφξπμεο – αλίρλεπζεο 
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δεδνκέλσλ απφ ηηο αιπζίδεο εθνδηαζκνχ , φπσο επίζεο θαη κνληέια πνπ 

παξαθνινπζνχλ ηελ πνξεία ησλ εκπνξεπκάησλ κέρξη ηνλ ηειηθφ απνδέθηε .  

 

 

2.4 Βιβλιογπαθική  Δπιζκόπηζη ζε Δζωηεπικό Έλεγσο ζηην Ναςηιλία 

 – Ναςηιλιακή Λογιζηική 

 

Ο Κνηηίλεο (2019), αλαθέξεη φηη νη Ναπηηιηαθέο Δηαηξίεο , ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο 

ηνπο λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε παγθφζκην επίπεδν , θαινχληαη λα απνθαζίζνπλ ην 

ινγηζηηθφ πιαίζην ην νπνίν ζα αθνινπζήζνπλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ φπνπ απηή ε απφθαζε είλαη δπλαηφλ λα 

δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ιήςε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ .   

Ζ έξεπλα ηνπ εζηηάδεηαη ζηηο θπξηφηεξεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν βαζηθψλ 

ινγηζηηθψλ πιαηζίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη παγθνζκίσο θαη ηα νπνία είλαη ηα Γηεζλή 

Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (IFRS) θαη νη Γεληθά Απνδεθηέο 

Λνγηζηηθέο Αξρέο ησλ Ζ.Π.Α. (US GAAP) . Οη θπξηφηεξνη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο 

επηθεληξψζεθε είλαη νη εμήο :  

 

 Ζ κέζνδνο επηκέηξεζεο ηεο αμίαο ησλ πινίσλ  

 Ο έιεγρνο απνκείσζεο ηεο αμίαο ησλ πινίσλ  

 Ζ αλαζηξνθή απνκείσζεο ηεο αμίαο ησλ πινίσλ  

 Οη απνζβέζεηο ησλ πινίσλ  

 Ζ ππνιεηκκαηηθή αμία ηνπ πινίνπ  

 Σα θφζηε επηζεψξεζεο ή γεληθψλ επηζθεπψλ  

Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ ήηαλ φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη κηα ηάζε 

επηινγήο ησλ Ναπηηιηαθψλ Δηαηξηψλ πξνο ηα IFRS ζεσξψληαο ηα US GAAP 

ινγηζηηθά πξφηππα κε πην <<απζηεξνχο >> θαλφλεο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, φπσο 

ηεο αλαζηξνθήο απνκείσζεο ηεο αμίαο ησλ πινίσλ .  

 

Οη Barth et al. (2008), δηεμήγαγαλ έξεπλα κε εηαηξίεο απφ 21 ρψξεο δηαθφξσλ 

δξαζηεξηνηήησλ φπνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη Ναπηηιηαθέο Δηαηξίεο , 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζνπλ θαηά πφζν ε ρξήζε ησλ ΓΠΥΑ έρεη άκεζε ζχλδεζε κε 

πςειφηεξε ινγηζηηθή πνηφηεηα .  
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Σα ζπκπεξάζκαηα ηνπο έδεημαλ φηη ε εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ βνεζάεη ζηελ έγθαηξε 

αλαγλψξηζε δεκηψλ θαη ζηελ φζν ην δπλαηφλ αθξηβέζηεξε αμία ινγηζηηθψλ κεγεζψλ . 

Δπηπιένλ , δηαπίζησζαλ ηελ βειηίσζε ηεο ινγηζηηθήο πνηφηεηαο γηα ηηο ειεγρφκελεο 

εηαηξίεο κεηαμχ ησλ πεξηφδσλ πξηλ θαη κεηά ηελ πηνζέηεζε ησλ IFRS .  

 

Απφ ηελ άιιε κεξηά νη Penner et al. (2013) , εμεηδηθεχνπλ ηελ έξεπλα ηνπο ζηηο 

απνκεηψζεηο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ Ναπηηιηαθψλ Δηαηξηψλ , εμεηάδνληαο 

ηηο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ρξήζε ησλ Γεληθά Απνδεθηψλ Λνγηζηηθψλ 

Αξρψλ ησλ ΖΠΑ (US GAAP) θαη ησλ ΓΠΥΑ (IFRS) . πγθεθξηκέλα , αζρνινχληαη 

κε Ναπηηιηαθέο Δηαηξίεο πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη ηα παξαπάλσ ινγηζηηθά πξφηππα θαη 

εξεπλνχλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε αλαγλψξηζε απνκείσζεο ησλ παγίσλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ , κε βάζε ηα πξφηππα , φπσο επίζεο θαη ηελ επίδξαζε πνπ 

έρνπλ νη απνκεηψζεηο απηέο ζηνπο Αξηζκνδείθηεο ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ ηνπο 

θαηαζηάζεσλ . Μέζα απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ηνπο, δηαπηζηψλνπλ φηη νη 

ρξήζηεο ησλ ΓΠΥΑ έρνπλ κεγαιχηεξε ηάζε θαη επειημία ζηελ αλαγλψξηζε δεκηψλ 

απνκείσζεο ζηα πάγηα πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία, ζε ζχγθξηζε κε ηα US GAAP .  

 

Μεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ην ζέκα ηεο ρεηξαγψγεζεο ησλ θεξδψλ ην νπνίν 

ζχκθσλα κε Kothari et al.(2005), απνηειεί έλαλ πνιχ ζπνπδαίν ηνκέα ιφγσ ηεο 

επίδξαζεο πνπ έρεη ην απνηέιεζκα ζηνπο ρξήζηεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 

θαη ηεο βαξχηεηαο ησλ απνθάζεσλ πνπ ιακβάλνπλ .  

Γη απηφ ηνλ ιφγν ππάξρνπλ κέζνδνη αλίρλεπζεο ρεηξαγψγεζεο θεξδψλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα κνληέια , φπνπ απνηεινχλ γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ Δζσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ θαηαζηνιή ηέηνησλ θαηλνκέλσλ .  

Οη κέζνδνη αλίρλεπζεο ρεηξαγψγεζεο ησλ θεξδψλ είλαη απνδνηηθνί γηα έλα επξχ 

θάζκα επηρεηξήζεσλ κε δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο επίζεο θαη γηα ηηο 

Ναπηηιηαθέο Δηαηξίεο . Ηδηαίηεξα γηα ηηο Ναπηηιηαθέο , ζχκθσλα κε Dyreng et al. 

(2012), ε έδξα ηνπο κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε θξάηε πνπ απνθαινχληαη θνξνινγηθνί 

παξάδεηζνη, κε ρακειά δειαδή επίπεδα θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ, φπνπ ηφηε 

πηζαλφλ νη απφπεηξεο ρεηξαγψγεζεο θεξδψλ λα κελ είλαη ηφζν ζεκαληηθέο .  

 

Οη επηζηεκνληθέο έξεπλεο ζπλήζσο εζηηάδνληαη ζηελ ρεηξαγψγεζε κέζσ ηεο ρξήζεο 

ησλ ινγηζηηθψλ δεδνπιεπκέλσλ (Accrual – Based Earnings Management ) θαη ηεο 

ρεηξαγψγεζεο κέζσ ησλ πξαγκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Real Earnings Management).  
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Δηδηθά νη Darmawan et al. (2019), εμεηάδνπλ ηελ επίδξαζε ησλ δχν παξαπάλσ 

θαηεγνξηψλ ζηελ αμία ηεο επηρείξεζεο φπνπ ηα επξήκαηα ηνπο έδεημαλ φηη ε 

δηαρείξηζε ησλ πξαγκαηηθψλ θεξδψλ ελεξγεί αξλεηηθά .  

 

Σέινο νη Ferentinou et al. (2016) , δηεμήγαγαλ έξεπλα κε βάζε ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο, γηα ηελ ρεηξαγψγεζε ησλ θεξδψλ ησλ δχν παξαπάλσ θαηεγνξηψλ πξηλ 

θαη κεηά ηεο ππνρξεσηηθήο πηνζέηεζεο ησλ ΓΠΥΑ (IFRS) , κε ηα απνηειέζκαηα ηνπο 

λα απνδεηθλχνπλ ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπο κεηά ηελ ρξήζε ησλ ΓΠΥΑ .   

 

 

2.5 ςμπεπάζμαηα 

 

Μέζα απφ ην θεθάιαην απηφ ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο, παξνπζηάζηεθαλ 

επηζηεκνληθά άξζξα πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ζεκαληηθφηεηα θαη ηνλ ζπνπδαίν ξφιν 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνλ ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ , φπσο επίζεο θαη ην εχξνο ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ, ηδηαίηεξα γηα ηηο Ναπηηιηαθέο Δηαηξίεο .  

πγθεθξηκέλα, κέζα απφ επξήκαηα εξεπλψλ , δηαπηζηψλνπκε ηηο εμεηδηθεπκέλεο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ Δζσηεξηθνχ  Διέγρνπ ζηηο Ναπηηιηαθέο Δηαηξίεο ζε ζχγθξηζε κε 

εηαηξίεο άιισλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ δηαθνξά έγθεηηαη ζηελ έθηαζε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ πνπ θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί ν Δζσηεξηθφο Έιεγρνο κηα 

Ναπηηιηαθήο, δηφηη νη θίλδπλνη απηνί έρνπλ λα θάλνπλ κε ην πιήξσκα ελφο πινίνπ , 

δειαδή αλζξψπηλεο δσέο, ηα θαχζηκα ηα νπνία κεηαθέξεη ην πινίν πνπ κπνξνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ην θνξηίν πνπ κεηαθέξεηαη , φπνπ καδί 

κε ην πινίν απνηεινχλ ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία . 

Δπηπιένλ, παξνπζηάδνληαη έξεπλεο απφ ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα ησλ Ναπηηιηαθψλ Δηαηξηψλ , φπνπ είλαη θαη ην 

αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο . Δηδηθφηεξα δίλεηαη βαξχηεηα ζηνλ ξφιν ησλ 

Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ ΓΠΥΑ (IFRS) , φπσο επίζεο θαη 

ηεο ρεηξαγψγεζεο ησλ θεξδψλ, σο απαξαίηεηε γλψζε ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ 

φπνπ θαη δηαπηζηψλνπκε φηη ε πηνζέηεζε ησλ ΓΠΥΑ γηα κηα Ναπηηιηαθή Δηαηξία 

ζπκβάιεη απνηειεζκαηηθά ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ρεηξαγψγεζεο ησλ θεξδψλ γηα κηα 

Ναπηηιηαθή Δπηρείξεζε .  
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ΜΔΡΟ 1
ο
  

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΔΛΔΓΚΣΙΚΗ & ΔΧΣΔΡΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ  

 
3.1 Διζαγωγή ζηην Δλεγκηική 

 

Οη ζχγρξνλεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο εμειίμεηο ιφγσ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ησλ 

αγνξψλ θαη ησλ θεθαιαίσλ, φπσο επίζεο ν έληνλα απμαλφκελνο αληαγσληζκφο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ, θαζηζηνχλ ηνλ ηνκέα ηεο ειεγθηηθήο αλαγθαίν, 

ζεκαληηθφ θαη ζπλερψο απαξαίηεην ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ζην δεκφζην 

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ .  

 

ηελ Διιάδα, ην Διεγθηηθφ Δπάγγεικα ζεζκνζεηήζεθε γηα πξψηε θνξά κε ηνλ /λφκν 

5076/1931, θαη πεξηνξηδφηαλε ζε ειέγρνπο κε βάζε ηα άξζξα 36 θαη 37 ηνπ 

Ν.2190/1920 πεξη Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ . Ζ νπζηαζηηθή αλαβάζκηζε φκσο ηνπ 

ειεγθηηθνχ Έξγνπ, έγηλε κε ηελ ίδξπζε ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ (.Ο.Λ.) 

ζχκθσλα κε ην Ν.Γ. 3329/1955 .  

 

θνπφο ηνπ .Ο.Λ. ήηαλ ν έιεγρνο ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

(Ηζνινγηζκφο θαη Απνηειέζκαηα Υξήζεσο) ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ . Eπίζεο ε 

άζθεζε δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ ησλ πάζεο θχζεσο νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ ηεο 

ρψξαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 Ν.Γ. 3329/1955, φπσο επίζεο θαη ε κειέηε ηεο 

ινγηζηηθήο νξγάλσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ , εθκεηαιιεχζεσλ ή νξγαληζκψλ, κεηά απφ 

αίηεζε ηνπο ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 Ν.Γ. 4107/1960. Τπνρξεσηηθφο ήηαλ ν ηαθηηθφο 

έιεγρνο πνπ δηεμήγαγαλ νη νξθσηνί ινγηζηέο ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ ζην 

ρξεκαηηζηήξην θαη ησλ εηαηξηψλ φπνπ ην Μεηνρηθφ Κεθάιαην ην αξρηθφ ή κεηά απφ 

αχμεζε , θαιχθζεθε κε δεκφζηα εγγξαθή .  

Σν .Ο.Λ. ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε ηνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο ζηελ 

Διιάδα θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ δηαθφπεθε ην 1992 κε ηελ αξρηθή ηνπ ζεζκηθή κνξθή .  

Σν 1992 φκσο, κε ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα 226/30.07.1992, ηδξχεηε ην ψκα Οξθσηψλ 

Διεγθηψλ (.Ο.Δ.) θαη ην επάγγεικα ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή παίξλεη κηα δηεζλή 

δηάζηαζε .  
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3.2 Η Αναγκαιόηηηα ηηρ Δλεγκηικήρ Δπιζηήμηρ 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αλαδεηρζεί ε ζεκαζία θαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο ειεγθηηθήο 

επηζηήκεο . Οη ζεκαληηθφηεξεο βάζεηο πνπ ηελ ππνζηεξίδνπλ είλαη νη εμήο : 

 

 Σα ιάζε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα  

Σα αλζξψπηλα ιάζε , ε αλεηιηθξίλεηα , νη θαηαδνιηεχζεηο θαη νη απάηεο , φπσο 

αλαθέξεη ν Θ. Γξεγνξάθνο (1989) , έρνπλ ζαλ πεγή ηελ αλζξψπηλε θχζε θαη ηηο 

αηέιεηεο ηεο. Όπνπ ν κφλνο ηξφπνο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπο , είλαη ν νπζηαζηηθφο 

θαη αλεμάξηεηνο εμσηεξηθφο έιεγρνο ζε θάζε νξγαληζκφ – επηρείξεζε κε ηελ 

νξγάλσζε ελφο πιήξνπο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ .  

 

 Ζ πξφιεςε θαη ε ηαθηνπνίεζε ησλ ινγηζηηθψλ ιαζψλ  

Σα ινγηζηηθά ζθάικαηα είλαη είηε εζειεκέλα , είηε αζέιεηα θαη έρνπλ ζαλ ζπλέπεηα 

ηελ παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ . Ο έγθαηξνο εληνπηζκφο θαη ε  

δηφξζσζε ηνπο, πξνιακβάλνπλ ηελ παξαπιεξνθφξεζε ή εμαπάηεζε ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ φζνλ αθνξά κε ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο .  

 

 Ζ αζπκκεηξία ησλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ δηαρεηξηζηψλ θαη κεηφρσλ – 

ηδηνθηεηψλ .  

Ζ αζπκκεηξία ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηδηνθηεηψλ – κεηφρσλ 

νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ θαη δηαρεηξηζηψλ , θαζηζηά ην έξγν ηεο ειεγθηηθήο πνιχ 

ζεκαληηθφ , ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ηάμε θαη ε δηαθάλεηα ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ 

θφζκν θαη λα πξνζηαηεχνληαη ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ .  

 

 Αλάγθε γηα εμαζθάιηζε αμηνπηζηίαο θαη αθξηβνδίθαηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο  

πιεξνθφξεζεο.  

Γηα ηελ ιήςε νξζνινγηθψλ απνθάζεσλ απφ ρξήζηεο πιεξνθνξηψλ εληφο θαη εθηφο 

κηαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ, απαηηνχληαη αμηφπηζηεο , αθξηβείο θαη δίθαηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο απνθάζεηο , απνκαθξπζκέλεο απφ πξνθαηαιήςεηο θαη 

ζθνπηκφηεηεο . Λχζε γηα ηελ εμαζθάιηζε αμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ , απνηειεί ν 
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έιεγρνο απφ εηδηθά θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ , αλεμάξηεην απφ ηνλ θνξέα πνπ 

ειέγρεη, κε ειεπζεξία έθθξαζεο γλψκεο, θαη κε άξηζηεο επαγγεικαηηθέο γλψζεηο .  

 

Δπίζεο νη ζπλερφκελεο αιιαγέο θαη εμειίμεηο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην επηρεηξεζηαθφ 

πεξηβάιινλ , ε παγθνζκηνπνίεζε ησλ αγνξψλ, ε πιεζψξα δηθαζηηθψλ δηεθδηθήζεσλ 

γηα πιεκκειή παξνρή ππεξεζηψλ απφ κεγάιεο ειεγθηηθέο εηαηξίεο, ε δήηεζε λέσλ 

ππεξεζηψλ , ε παξαπνίεζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ δηνηθήζεηο επηρεηξήζεσλ, 

ην νηθνλνκηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ έγθιεκα, απνηεινχλ ζέκαηα πνπ θαζηζηνχλ ηελ 

Διεγθηηθή απαξαίηεην θαη αλαγθαίν επηζηεκνληθφ εξγαιείν δηαζθάιηζεο 

βξαρπρξφλησλ θαη καθξνπξφζεζκσλ ζπκθεξφλησλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

νξγαληζκψλ.  

 

3.3. Έννοια Δλεγκηικήρ και Βαζικά ςζηαηικά ζηοισεία Δλέγσος 

 

Ζ Διεγθηηθή απνηειεί μερσξηζηφ θιάδν ηεο δηνηθεηηθήο θαη νηθνλνκηθήο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Ο θιάδνο απηφο, αζρνιείηαη κε ηνπο γεληθνχο θαλφλεο, φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ειέγρνπ ζε θάζε νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ έρεη ζαλ 

ζθνπφ ηελ νπζηαζηηθή δηαρείξηζε θαη δηαθχιαμε νηθνλνκηθψλ πφξσλ φπσο θαη ηελ 

αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ . 

Ζ ειεγθηηθή ρξεζηκνπνηεί επηζηεκνληθέο κεζφδνπο γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο 

αδπλακίεο ησλ πζηεκάησλ Δζσηεξηθνχ ειέγρνπ . πγθεθξηκέλα , κέζα απφ κηα 

ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία , γίλεηαη ε ζπγθέληξσζε θαη αμηνιφγεζε ειεγθηηθψλ 

ηεθκεξίσλ , ηα νπνία απνηεινχλ κεηξήζηκεο πιεξνθνξίεο πξνο αμηνιφγεζε , απφ 

αλεμάξηεην θαη επηζηεκνληθά θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ , ψζηε ζην ηέινο λα 

εθθξαζηεί ε ηειηθή γλψκε ηνπ ειεγθηή θαη λα γλσζηνπνηεζεί κέζα απφ ηα 

πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο εθζέζεηο ειέγρνπ .  

Δπίζεο νη ζπλερφκελεο αιιαγέο θαη εμειίμεηο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην επηρεηξεζηαθφ 

πεξηβάιινλ, ε παγθνζκηνπνίεζε ησλ αγνξψλ, ε πιεζψξα δηθαζηηθψλ δηεθδηθήζεσλ 

γηα πιεκκειή παξνρή ππεξεζηψλ απφ κεγάιεο ειεγθηηθέο εηαηξίεο, ε δήηεζε λέσλ 

ππεξεζηψλ, ε παξαπνίεζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ δηνηθήζεηο επηρεηξήζεσλ, 

ην νηθνλνκηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ έγθιεκα , απνηεινχλ ζέκαηα πνπ θαζηζηνχλ ηελ 

Διεγθηηθή απαξαίηεην θαη αλαγθαίν επηζηεκνληθφ εξγαιείν δηαζθάιηζεο 

βξαρπρξφλησλ θαη καθξνπξφζεζκσλ ζπκθεξφλησλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

νξγαληζκψλ. 
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Βαζηθά ζηνηρεία ειέγρνπ είλαη ηα εμήο :  

 

 Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηηο δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

απνηεινχλ ην αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ . 

 Σα θξηηήξηα ηνπ ειέγρνπ φπνπ εμαξηψληαη αλάινγα απφ ην είδνο ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ ειέγρνληαη φπσο γηα παξάδεηγκα νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο φπνπ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ πεξί 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο ή ν θνξνινγηθφο έιεγρνο , φπνπ 

αληίζηνηρα εμεηάδεηαη αλ εθαξκφδνληαη νη θνξνινγηθέο δηαηάμεηο . 

 Σξίην βαζηθφ ζηνηρείν είλαη ηα ηεθκήξηα ειέγρνπ δειαδή νη θάζε είδνπο 

πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη , εμεηάδνληαη θαη αμηνινγνχληαη 

κε βάζε ηα θξηηήξηα ειέγρνπ .  

 Άιιν βαζηθφ ζηνηρείν ειέγρνπ , είλαη ν Διεγθηήο . Ο Διεγθηήο είλαη άηνκν κε 

εκπεηξία πάλσ ζην αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ , κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη 

επαγγεικαηηθή αλεμαξηεζία , ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα επεμεξγάδεηαη κε 

αληδηνηειή ηξφπν ηα ηεθκήξηα θαη λα νδεγείηαη ζε έλα αθξηβέο, δίθαην, 

αζθαιέο θαη αμηφπηζην πφξηζκα .  

 Σειεπηαίν βαζηθφ ζηνηρείν ειέγρνπ, είλαη ε έθζεζε ηνπ ειεγθηή, δειαδή ε 

έθθξαζε γλψκεο ηνπ, ε νπνία απνηππψλεηαη γξαπηψο , απνηειψληαο ην κέζν 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ ειεγθηή θαη ησλ αηφκσλ (δηνηθνχληεο – κέηνρνη – 

επελδπηέο) πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ γλψκε ηνπ γηα λα είλαη ζε ζέζε λα 

ιακβάλνπλ αζθαιέζηεξεο νηθνλνκηθέο απνθάζεηο. Σν πεξηερφκελν ηεο 

έθζεζεο ηνπ Διεγθηή, επηθεληξψλεηαη ζην αλ ε άληιεζε ησλ πιεξνθνξηψλ 

ήηαλ επαξθέζηαηε ψζηε λα γίλεη ζσζηή αμηνιφγεζε θαη θαηά πφζν 

ζπκθσλνχλ κε ην αληίζηνηρν θξηηήξην ειέγρνπ .  

 

3.4 Γιακπίζειρ Δλέγσος 

 

Μηα πνιχ βαζηθή δηάθξηζε ηνπ ειέγρνπ , πνπ έρεη ζαλ θξηηήξην ην ππνθείκελν, 

δειαδή πνηνο πξφθεηηαη λα αζθήζεη ηνλ έιεγρν , είλαη ν εμσηεξηθφο έιεγρνο, ν 

εζσηεξηθφο  θαη ν θξαηηθφο .  
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- Δξωηεπικόρ Έλεγσορ 

 

Ο εμσηεξηθφο αλεμάξηεηνο έιεγρνο δηεμάγεηαη απφ επαγγεικαηίεο ινγηζηέο- ειεγθηέο 

απφ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ δελ έρνπλ ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε ηελ 

επηρείξεζε πνπ ειέγρνπλ , δελ είλαη κέιε ηεο δηνίθεζεο, δελ ζρεηίδνληαη νηθνλνκηθά 

νχηε είλαη κέηνρνη , είλαη απηφλνκνη ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο, ψζηε ηα πνξίζκαηα 

ηνπ ειέγρνπ ηνπο λα είλαη αμηφπηζηα θαη ρξήζηκα ζην επξχ θνηλφ .  

Οη  νξθσηνί ειεγθηέο ζχκθσλα κε ην ψκα Οξθσηψλ Διιάδνο (ΟΔ) ή νξθσηνί 

ινγηζηέο φπσο αλαθέξνληαη ζε αγγινζαμνληθέο ρψξεο, έρνπλ ζαλ ζθνπφ ηελ 

δηακφξθσζε γλψκεο φζνλ αθνξά ηελ νξζή ή κε παξνπζίαζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηηο γεληθψο παξαδεθηέο ινγηζηηθέο 

αξρέο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο . πγθεθξηκέλα ν 

εμσηεξηθφο έιεγρνο επηθεληξψλεηαη ζην ινγηζηηθφ ζχζηεκα κηαο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο, φπσο επίζεο θαη ησλ επηκέξνπο νξγαλσηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ επεξεάδνπλ 

άκεζα ή έκκεζα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο .  

 

 

- Δζωηεπικόρ Έλεγσορ  

 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειεί κηα εμσηεξηθή , αλεμάξηεηε ππεξεζία , ηκήκα φκσο 

ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο , ην νπνίν είλαη επηθνξηηζκέλν κε ηελ αμηνιφγεζε θαη ηνλ 

δηαξθή έιεγρν φισλ ησλ ζπζηεκάησλ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο θαη 

θπξίσο ηνπ ινγηζηηθνχ ηεο ζπζηήκαηνο .  

 

 

- Κπαηικόρ Έλεγσορ  

 

ηνλ θξαηηθφ έιεγρν ή θξαηηθή ειεγθηηθή , αλαπηχζζνληαη φινη νη έιεγρνη πνπ 

δηελεξγνχληαη απφ δηάθνξνπο θξαηηθνχο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα . Έλαο 

ζεκαληηθφο έιεγρνο πνπ δηεμάγεηαη , είλαη ν θνξνινγηθφο έιεγρνο απφ ηελ εθνξία, ν 

νπνίνο έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ αλαδήηεζε ή επαιήζεπζε ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο, 

θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ. Δπίζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ν έιεγρνο απφ ηελ 

ηξάπεδα ηεο Διιάδνο γηα δηάθνξεο λνκηζκαηηθέο θαη πηζησηηθέο ππνζέζεηο , ν 

έιεγρνο εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα απφ ην ειεγθηηθφ ζπλέδξην,  φπσο 

ν εηδηθφο ινγαξηαζκφο εγγπήζεσλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη δαπαλψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ εληζρχζεηο πφξσλ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο .  
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Δπίζεο αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηνπο , δηαθξίλνληαη ζε Δηδηθνχο θαη Γεληθνχο 

Διέγρνπο .  

 

- Διδικόρ Έλεγσορ  

 

Δηδηθφο είλαη ν έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη απφ εζσηεξηθνχο ειεγθηέο θαη εμεηδηθεχεηαη 

ζε έλαλ ηνκέα ή αληηθείκελν , φπσο νη πσιήζεηο , ηα απνζέκαηα , νη πξνκήζεηεο , ε 

επηζθαιείο πειάηεο , νη εηζπξάμεηο , νη πιεξσκέο θιπ.  

 

- Γενικόρ Έλεγσορ  

 

Γεληθφο είλαη  έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη απφ εμσηεξηθνχο ειεγθηέο κεηά απφ έγθξηζε 

ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ θαη δηεμάγεηαη ζε φιε ηελ δηαρεηξηζηηθή 

πεξίνδν , φπσο γηα παξάδεηγκα ν έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηέινπο 

ρξήζεσο .  

 

Αλάινγα κε ηελ δηάξθεηα ηνπο , δηαθξίλνληαη ζε κφληκνπο, ηαθηηθνχο ή πεξηνδηθνχο, 

έθηαθηνπο . 

 

- Μόνιμορ ή Γιαπκήρ Έλεγσορ 

 

Ο κφληκνο έιεγρνο ζηελ νπζία αλήθεη ζηνπο πξνιεπηηθνχο ειέγρνπο θαη δηεμάγνληαη 

απφ ηα ίδηα ηα ηκήκαηα κηαο επηρείξεζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο θαη 

κε ηελ επνπηεία ησλ πξντζηακέλσλ ηνπο . 

 

- Σακηικόρ ή Πεπιοδικόρ Έλεγσορ  

 

Ο Σαθηηθφο έιεγρνο δηεμάγεηαη θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, δειαδή έρεη λα 

θάλεη κε ρξνληθφ πξνζδηνξηζκφ θαη δηελεξγείηαη απφ εζσηεξηθνχο ή εμσηεξηθνχο 

ειεγθηέο .  
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- Έκηακηορ ή Πεπιζηαζιακόρ Έλεγσορ  

 

Απηνχ ηνπ είδνπο νη έιεγρνη , αλήθνπλ ζην αληηθείκελν ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ 

θαη κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο . ηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ ζηνλ 

εηήζην πξνγξακκαηηζκφ ειέγρσλ, αιιά νη  έιεγρνη είλαη αηθληδηαζηηθνί , δειαδή 

ρσξίο πξνεηδνπνίεζε ησλ ειεγρφκελσλ .  

Δλψ ζηελ δεχηεξε θαηεγνξία, αλήθνπλ νη έιεγρνη νη νπνίνη δελ είλαη 

πξνγξακκαηηζκέλνη αιιά δηελεξγνχληαη εθηάθησο είηε κεηά απφ θαηαγγειία , είηε κε 

εληνιή ηεο δηνίθεζεο .   

Σέινο κε θξηηήξην ηελ πξφιεςε κέηξσλ ειέγρνπ πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη 

δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο , δηαθξίλνπκε ηνλ έιεγρν ζε πξνιεπηηθφ (control) θαη ζε 

θαηαζηαιηηθφ .  

 

 

- Πποληπηικόρ Έλεγσορ  

 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ , ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο , δειαδή ην control, 

εθαξκφδεηαη απφ ηηο ίδηεο ηηο ππεξεζίεο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ – 

ζπλαιιαγψλ ηνπο, κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ιαζψλ θαη θηλδχλσλ θαη ζηελ πξφιεςε 

αθνχζησλ ή εθνχζησλ ζθαικάησλ .  

 

- Καηαζηαληικόρ Έλεγσορ  

 

ε αληίζεζε κε ηνπο πξνιεπηηθνχο, νη θαηαζηαιηηθνί έιεγρνη, έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ 

ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο, νη νπνίνη έρνπλ ζαλ 

ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ , ζηελ δηαπίζησζε ηεο 

εθαξκνγήο ησλ απνθάζεσλ ηεο δηνίθεζεο θαη φηη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ έγηλε κε ηνλ 

πιένλ απνηειεζκαηηθφ, απνδνηηθφ θαη νηθνλνκηθφ ηξφπν . 

 

3.5 Θεζμικό Πλαίζιο Δζωηεπικού Δλέγσος ζε Δλλάδα 

 

Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ δεθαεηηψλ 1970 θαη 1980, κε ηελ εκθάληζε ησλ πνιπεζληθψλ 

εηαηξηψλ ζηελ Διιάδα , άξρηζε λα παξνπζηάδεηαη ζηγά ζηγά θαη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο 

ζηελ ρψξα καο .  
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ηελ ζπλέρεηα, κε βάζε ηελ απφθαζε 1457/07.06.85 ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, 

ηδξχεηαη ζηελ Διιάδα ην Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ (Δ.Η.Δ.Δ.) φπνπ 

απνηειείηαη απφ επηακειέο ζπκβνχιην, κε κέιε θπξίσο πηπρηνχρνπο απφ νηθνλνκηθέο 

ζρνιέο πνπ αζθνχλ ην επάγγεικα ηνπ Δζσηεξηθνχ Διεγθηή θαη κέρξη ζήκεξα είλαη ν 

κνλαδηθφο θνξέαο πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί απφ ην Γηεζλέο Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ 

Διεγθηψλ ησλ Ζ.Π.Α. (The Institute of Internal auditors – I.I.A. ) , φπσο επίζεο θαη 

απφ ηελ Δπξσπαηθή πλνκνζπνλδία Ηλζηηηνχησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (European 

Confederation of Institutes of Internal Auditors – E.C.I.I.A.) .  

Με ηελ απφθαζε 2438/06.08.1998 παξ. 2 θαη 3 ηνπ δηνηθεηή ηεο ηξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο θαη κε ηελ ηξνπνπνίεζε απηήο κε λέα πξάμε Νν 2577/2006, θαζηεξψζεθε ε 

ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ θαη ε αλεμαξηεζία ηεο κνλάδαο Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα .  

Με ηνλ λφκν 4449/2017 θαη ζπγθεθξηκέλα ζην άξζξν 44 , αλαθέξεηαη ε 

ππνρξεσηηθφηεηα ησλ εηαηξηψλ δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο λα δηαζέηνπλ επηηξνπή 

ειέγρνπ αλεμάξηεηε είηε επηηξνπή ηνπ Γηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο ειεγρφκελεο 

νληφηεηαο, ε νπνία λα απνηειείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ 3 κέιε . Σα κέιε απηά ηεο 

επηηξνπήο ειέγρνπ είλαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο αλεμάξηεηα απφ ηελ ειεγρφκελε 

νληφηεηα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3016/2002.  

Χζηφζν, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ρξεκαηηζηεξίνπ 

Αζελψλ κε απφθαζε 204/14.11.2000 , ππνρξέσζε ηηο εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο θαη 

φζεο επηρεηξήζεηο επηζπκνχλ ηελ εηζαγσγή ησλ κεηνρψλ ηνπο ζην ρξεκαηηζηήξην 

Αζελψλ , λα δηαζέηνπλ μερσξηζηφ ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ .  

Ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν επίζεο θάλεη θαη ν λφκνο 3156 άξζξν 26 

παξ.7 / ΦΔΚ 157/25.06.2003 φπνπ νξίδεηαη φηη θάζε κε εηζεγκέλε ζην ρξεκαηηζηήξην 

εηαηξία , ηεο νπνίαο ην δεκφζην θαηέρεη ή ειέγρεη άκεζα ή έκκεζα ηνπιάρηζηνλ ην 

50% ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ ή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ, έρεη ηελ ππνρξέσζε 

νξγάλσζεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

 

Με ηνλ λφκν 3429/2005 πεξη ΓΔΚΟ ( Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο Κνηλήο Χθέιεηαο) θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζην άξζξν 4 παξ. 2
α
 , ππνρξεψλεηαη ε δεκηνπξγία Μνλάδαο 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ ηεο εηαηξίαο , ελψ κε ηνλ λφκν 

4025/2011, ζην άξζξν 25 ζεζπίδεηαη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζε φια ηα λνζνθνκεία ηεο 

ρψξαο .  
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Σέινο ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ζχζηαζε 

κνλάδαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ γηα ηηο εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο, δίδεηαη ζην θψδηθα 

Δηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηνπ ζπλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ (ΔΒ) ην 

2011 θαη ν νπνίνο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ Διιεληθφ Κψδηθα Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ην 2013 .  

Όιεο νη παξαπάλσ απνθάζεηο, έρνπλ ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά ζηελ αλαγλψξηζε ηεο 

αλάγθεο ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ φπσο επίζεο θαη 

ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή .   

 

 

3.6 Βαζικά Δπγαλεία  Δζωηεπικού Δλέγσος 

 

3.6.1 Κώδικαρ Γεονηολογίαρ Δζωηεπικού Δλέγσος  

Σν δηεζλέο Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ , δεκηνχξγεζε ηνλ θψδηθα 

δενληνινγίαο ή θψδηθα επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο , κε ζθνπφ ηελ πξναγσγή 

θνπιηνχξαο εζηθήο ζην ειεγθηηθφ επάγγεικα. χκθσλα κε ηνλ θψδηθα , νη 

εζσηεξηθέο ειεγθηέο θαινχληαη λα εθαξκφζνπλ θαη λα ππεξαζπηζηνχλ θαλφλεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη αξρέο θαηά ηελ δηάξθεηα δηεμαγσγήο ελφο ειέγρνπ φπσο : 

 

α) Ζ αθεξαηφηεηα  

Ζ αθεξαηφηεηα είλαη εθείλε πνπ ελδπλακψλεη ηελ εκπηζηνζχλε , θαη απνηειεί ζεκέιην 

ζηήξημεο  ηεο θξίζεο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ. Δπίζεο ν θψδηθαο κε βάζε ηελ 

αθεξαηφηεηα ηνλίδεη φηη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο , ζα εθηεινχλ ηελ εξγαζία ηνπο κε 

εληηκφηεηα , ππεπζπλφηεηα θαη επηκέιεηα, ζα ηεξνχλ πηζηά ηνλ λφκν , θνηλνπνηψληαο 

νπνηεδήπνηε είλαη απαξαίηεην κε βάζε ηελ λνκνζεζία θαη ην επάγγεικα . Σέινο ζα 

πξέπεη λα απνθεχγνπλ ζπλεηδεηά νπνηαδήπνηε παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα θαη ζα 

πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ πάληα κε ζεβαζκφ ζηνπο εζηθνχο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο 

ηνπ νξγαληζκνχ .  

 

β) Ζ Αληηθεηκεληθφηεηα  

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο δηαηεξνχλ ζε πςειά επίπεδα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

αληηθεηκεληθφηεηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο πνπ εμεηάδνπλ , 

ζπγθεληξψλνληαο , αμηνινγψληαο θαη θνηλνπνηψληαο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο . 

Ζ θξίζε ηνπο δελ επεξεάδεηαη απφ δηθά ηνπο ζπκθέξνληα ή ζπκθέξνληα ηξίησλ θαη γη 
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απηφ ζα πξέπεη λα απνθεχγνπλ δξαζηεξηφηεηεο θαη ζρέζεηο πνπ πξφθεηηαη λα 

βιάςνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εθηίκεζε .  

 

γ) Ζ Δκπηζηεπηηθφηεηα. 

ΟΗ εζσηεξηθνί ειεγθηέο ζέβνληαη ηελ  πιεξνθφξεζε πνπ απνθηνχλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη ηελ θπξηφηεηα ηεο θαη δελ πξνβαίλνπλ 

ζε θνηλνπνίεζε ρσξίο ηελ απαξαίηεηε εμνπζηνδφηεζε κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ ππάξρεη λνκηθή ή επαγγεικαηηθή ππνρξέσζε .  

 

δ) Ζ Δπάξθεηα  

ΟΗ εζσηεξηθέο ειεγθηέο , ζα πξέπεη λα βειηηψλνπλ ζπλερψο ηελ επάξθεηα ησλ 

γλψζεσλ ηνπο , ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπο , ζα 

αλαιακβάλνπλ λα παξέρνπλ ππεξεζίεο κφλν φηαλ έρνπλ ηηο αλαγθαίεο γλψζεηο , 

δεμηφηεηεο θαη εκπεηξίεο φζνλ αθνξά κε ην αληηθείκελν πνπ εμεηάδνπλ . Σέινο νη 

ππεξεζίεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ πνπ ζα παξέρνπλ ζα είλαη κε βάζε ηα πξφηππα γηα 

ηελ επαγγεικαηηθή εθαξκνγή ηνπ  Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ .    

 

3.6.2    Δπαγγελμαηικά Ππόηςπα Δθαπμογήρ Δζωηεπικού  

χκθσλα κε ην Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, είλαη γεγνλφο φηη ν εζσηεξηθφο 

έιεγρνο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε κεγάιε πνηθηιία επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο κε 

δηαθνξεηηθφ ζθνπφ, κέγεζνο , πνιππινθφηεηα θαη δνκή θαη κε άηνκα εληφο ή εθηφο 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ . Γη απηφ ηνλ ιφγν πξνθεηκέλνπ νη εζσηεξηθνί 

ειεγθηέο λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηεηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ ειέγρνπ, απαηηείηαη ε 

ζπκκφξθσζε κε ηα Γηεζλή πξφηππα γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή Δθαξκνγή ηνπ 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ .  

 

Ζ ρξήζε ησλ πξνηχπσλ γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν είλαη ππνρξεσηηθή θαη βαζίδνληαη 

ζε έλα ζχλνιν απφ απαηηήζεηο κε ζπγθεθξηκέλεο αξρέο .  Καζνδεγνχλ ζηελ 

ππνρξεσηηθή ηήξεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Γηεζλνχο πιαηζίνπ Δπαγγεικαηηθήο 

Δθαξκνγήο, πεξηγξάθνπλ ηελ θχζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ κεξψλ πνπ αζρνινχληαη κε δξαζηεξηφηεηεο , παξέρνπλ πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

απνηίκεζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη  πηνζεηνχλ βειηησκέλεο δηαδηθαζίεο θαη 

ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ .  
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Οη βαζηθέο θαηεγνξίεο ησλ πξνηχπσλ είλαη ηα Πξφηππα Υαξαθηεξηζηηθψλ θαη ηα 

Πξφηππα Γηεμαγσγήο .  

Σα πξφηππα ραξαθηεξηζηηθψλ ηδηνηήησλ πξνζδηνξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

πξέπεη λα δηέπνπλ ηνλ κεραληζκφ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ φπσο είλαη ν ζθνπφο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ , νη αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, ηα 

δεηήκαηα αλεμαξηεζίαο θαη αληηθεηκεληθφηεηαο , ε επάξθεηα ησλ γλψζεσλ θαη ην 

πξφγξακκα πνηνηηθήο δηαζθάιηζεο θαη βειηίσζεο ησλ ππεξεζηψλ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ .  

Σα πξφηππα Γηεμαγσγήο , πεξηγξάθνπλ ηελ κεζνδνινγία θαη ηελ θχζε ησλ 

ππεξεζηψλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη παξέρνπλ πνηνηηθά θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε 

απηψλ ησλ ππεξεζηψλ . 

 

Σα πξφηππα Υαξαθηεξηζηηθψλ επηγξακκαηηθά αλαθέξνληαη ζηα εμήο : 

 

 ηνλ ζθνπφ , ζηελ δηθαηνδνζία θαη ηελ επζχλε ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, φπνπ ζα πξέπεη λα θαζνξίδνληαη επίζεκα απφ έλα θαηαζηαηηθφ – 

θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο  εγθεθξηκέλν απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ 

νξγαληζκνχ .  

 ηελ αλεμαξηεζία ζηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη ακεξνιεςία πνπ ζα πξέπεη λα 

δηέπεη ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν θαη ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο .  

 ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηεο παξεκπφδηζεο ηεο Αλεμαξηεζίαο θαη 

Αληηθεηκεληθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ απφ εμσγελείο παξάγνληεο .  

 ηελ επαγγεικαηηθή επάξθεηα θαη επηκέιεηα ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ πνπ 

ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο , δεμηφηεηεο, εκπεηξία θαη 

ινηπέο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ 

ηνπο θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο . 

 ηελ δένπζα επαγγεικαηηθή επηκέιεηα πνπ ζα πξέπεη λα εθαξκφδεη ν 

εζσηεξηθφο ειεγθηήο φζνλ αθνξά ηελ έθηαζε ησλ εξγαζηψλ πνπ απαηηείηαη, 

ηελ πνιππινθφηεηα ησλ ζεκάησλ πνπ ζα αληηκεησπίζεη, ηελ ζσζηή 

δηαρείξηζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ  θηλδχλσλ , ησλ πηζαλνηήησλ ζεκαληηθψλ 

ιαζψλ θαη παξαηππηψλ, ρξεζηκνπνηψληαο εηδηθά κεραλνγξαθηθά ειεγθηηθά 

εξγαιεία (C.A.A.Ts) θαη άιιεο ηερληθέο αλάιπζεο δεδνκέλσλ .  
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 ηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ελφο πξνγξάκκαηνο δηαζθάιηζεο θαη 

βειηίσζεο πνηφηεηαο πνπ ζα θαιχπηεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, φπνπ ζα πεξηιακβάλνληαη δηαξθέο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο  

αμηνινγήζεηο φζνλ αθνξά ηελ απφδνζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ .  

Σα πξφηππα Γηεμαγσγήο επηγξακκαηηθά αλαθέξνληαη ζηα εμήο : 

 

 ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία απφ ηνλ δηεπζχλσλ – 

επηθεθαιή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ . 

 ηελ θαηάξηηζε ζρεδηαζκνχ ηνπ ειέγρνπ κε βάζε ηελ εθηίκεζε θηλδχλσλ κε 

ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνηεξαηνηήησλ .  

 ηελ θνηλνπνίεζε θαη έγθξηζε ησλ ζρεδίσλ ιεηηνπξγίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

θαη απαηηήζεσλ πφξσλ πνπ ρξεηάδνληαη , εθφζνλ έρεη εμαζθαιηζηεί φηη νη 

πφξνη ηνπ ειέγρνπ είλαη θαηάιιεινη, επαξθείο θαη κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ 

απνηειεζκαηηθά γηα ηελ επίηεπμε ηνπ εγθεθξηκέλνπ απφ ηελ δηνίθεζε ζρεδίνπ 

δξάζεο .  

 ηελ ζπκβνιή ηεο βειηίσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, 

ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη δηαδηθαζηψλ δηαθπβέξλεζεο .  

 

3.7 Δηαιπική Γιακςβέπνηζη 

 

3.7.1 Έννοια Δηαιπικήρ Γιακςβέπνηζηρ και Νομοθεηικό  Πλαίζιο 

 

Ζ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε σο φξνο ζχκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ Οηθνλνκηθήο 

πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) , είλαη έλα ζχζηεκα ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο 

Γηνίθεζεο ηεο εηαηξίαο , ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ) , ηνπο κεηφρνπο ηεο θαη άιια 

ελδηαθεξφκελα κέξε . Δπίζεο ζπληζηά ηελ δνκή κέζσ ηεο νπνίαο πξνζεγγίδνληαη θαη 

ζπληάζζνληαη νη ζηφρνη ηεο εηαηξίαο,  εληνπίδνληαη νη βαζηθνί θίλδπλνη πνπ 

αληηκεησπίδεη θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο , πξνζδηνξίδνληαη ηα κέζα επίηεπμεο ησλ 

εηαηξηθψλ ζηφρσλ , νξγαλψλεηαη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη θαζίζηαηαη 

δπλαηή ε παξαθνινχζεζε ηεο απφδνζεο ηεο δηνίθεζεο θαηά ηελ δηαδηθαζία 

εθαξκνγήο ησλ παξαπάλσ .  

Δπίζεο ν ΟΟΑ ππνγξακκίδεη ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ηεο θαιήο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο ζηελ πξνψζεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, κε βάζε 
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ηελ  απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εζσηεξηθήο νξγάλσζεο θαη ηνπ ρακειφηεξνπ θφζηνπο 

θεθαιαίνπ , φπσο επίζεο θαη ηελ απμεκέλε δηαθάλεηα πνπ πξνάγεη ζαλ απνηέιεζκα 

ηελ βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη 

ησλ νξγαληζκψλ θαη ζεζκψλ .  

 

Ο λφκνο 2190/1920, πεξηέρεη νπζηαζηηθνχο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο φπσο άξζξα πνπ πξνβιέπνπλ ηελ έγθαηξε πιεξνθφξεζε ησλ κεηφρσλ 

ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ θνηλνχ , κέζσ ηεο δεκνζίεπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ . 

Δπίζεο πξνβιέπεη ηελ πξνζηαζία ησλ κεηφρσλ κε δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο θαη 

ζχγθιεζε έθηαηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο .  

 

ην ίδην πλεχκα θηλνχληαη θαη ηα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα 350/1985 θαη 360/1985 φπνπ 

ζεζπίδνπλ θαλφλεο πιεξνθφξεζεο θαη ελεξγεηψλ απφ ηελ δηνίθεζε ηεο θάζε 

εηζεγκέλεο εηαηξίαο πξνο ηνπο κεηφρνπο ηεο φπσο επίζεο θαη ην πεξηερφκελν θαη ν 

ρξφλνο δεκνζίεπζεο ησλ ελδηάκεζσλ θαη εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε 

ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ησλ επελδπηψλ. 

 

ηελ Διιάδα, γηα πξψηε θνξά ηέζεθε δεκφζηα ην δήηεκα ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο απφ ηελ επηηξνπή θεθαιαηαγνξάο ην 1999 γηα ηηο εηζεγκέλεο εηαηξείεο 

ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ (ΥΑΑ) ,φπνπ κεηά ηελ ζχζηαζε επηηξνπήο απφ 

δηαθφξνπο  θνξείο , εθδφζεθε ε <<Λεπθή Βίβινο>> ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

γηα ηελ Διιάδα . ηελ <<Λεπθή Βίβιν >> παξέρνληαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

δηαθάλεηα θαη ηελ πξνζηαζία ησλ κεηφρσλ , ηδηαίηεξα ησλ κεηνςεθνχλησλ , δεηήκαηα 

θνηλσληθήο επζχλεο , ηξφπνπ δηνίθεζεο ησλ εηαηξηψλ , φπσο επίζεο θαη ιεηηνπξγία 

κνλάδαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ . 

 Με ηνλ λφκν 3016/2002 , άξρηζε ε ππνρξέσζε εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ γηα ηηο 

εηζεγκέλεο εηαηξίεο θαη γηα απηέο πνπ επξφθεηην λα εηζαρζνχλ .   

Δλδεηθηηθά ν λφκνο αλαθέξεηαη ζηα παξαθάησ άξζξα :  

 

 Άξζξν 2. Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

 Άξζξν 3.Μέιε  Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

 Άξζξν 4. Αλεμάξηεηα κε Δθηειεζηηθά Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  

 Άξζξν 5. Ακνηβή ησλ κε Δθηειεζηηθψλ Μειψλ   

 Άξζξν 6. Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο  
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 Άξζξν 7.Οξγάλσζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ  

 Άξζξν 8.Αξκνδηφηεηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

Σελ ίδηα ρξνληά ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ Νφκνπ 3091/2002, ζεκεηψζεθαλ 

ζνβαξέο παξεκβάζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν. 3016/2002, φπνπ ζεκαληηθέο απφ 

απηέο εληνπίδνληαη ζην πξψην εδάθην ηεο παξ. 1 άξζξνπ 4 πεξί ησλ Αλεμάξηεησλ κε 

εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γ, ζην ηέινο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 πεξη ηεο ηδηφηεηαο 

ησλ κειψλ Γ.. σο εθηειεζηηθά κέιε ή κε  θαη ζηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 7 φπνπ 

ηνλίδεηαη ε ππνρξεσηηθφηεηα ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

σο πξνυπφζεζε γηα ηελ εηζαγσγή ησλ κεηνρψλ ζε νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή 

αγνξά.  

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ λφκν 3873/2010, ζεκεηψζεθε κηα ζεκαληηθή αιιαγή φζνλ 

αθνξά ηηο απαηηήζεηο πεξη εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο απφ ηηο εηζεγκέλεο εηαηξίεο , 

φπνπ ππνρξεψλνληαη λα πηνζεηήζνπλ θαη ζηελ ζπλέρεηα λα γλσζηνπνηήζνπλ ζε θάζε 

ελδηαθεξφκελν κέινο έλαλ θψδηθα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο .  

Δπεηδή ν λφκνο απηφο δελ πεξηγξάθεη θάπνην πξφηππν ζχκθσλα κε ην νπνίν νη 

εηαηξίεο ζα κπνξνχζαλ λα αθνινπζήζνπλ, κε ζθνπφ λα αλαπηχμνπλ ηνλ δηθφ ηνπο 

θψδηθα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, γηα απηφλ ηνλ ιφγν πήξε ηελ πξσηνβνπιία ν ΔΒ 

ηνλ Μάξηην ηνπ 2011 θαη ζχληαμε ηνλ θψδηθα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ΔΒ φπνπ 

ζπλδπάδνληαη νη απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην κε ηηο  

θαιχηεξεο πξαθηηθέο δηαθπβέξλεζεο .  

Σέινο, ην 2020 δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ Α‟ 136/17-07-2020 ν λφκνο 4706 , ν νπνίνο 

ζην Α‟ κέξνο πεξηιακβάλεη ζεηξά απφ δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε ησλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ .  

 

3.7.1 σέζη Δηαιπικήρ Γιακςβέπνηζηρ και Δζωηεπικού Δλέγσος 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε γηαηί απνηειεί 

απαξαίηεην εξγαιείν ηεο ζηελ ζχγρξνλε δηνίθεζε . Μέζα απφ ην έξγν ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ , εληζρχεηαη ην ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο , κε ζθνπφ ηελ 

δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κεηφρσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο επίηεπμεο ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ .  

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο , απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ηέζζεξηο βαζηθνχο ππιψλεο 

δηαθπβέξλεζεο πνπ είλαη νη Δζσηεξηθφο Έιεγρνο , Δπηηξνπή Διέγρνπ, Δμσηεξηθφο 

Έιεγρνο θαη Αλψηαηε Γηνίθεζε .  Ο ξφινο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ , είλαη λα 
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εμαθξηβψλεη θαη λα αμηνινγεί αλεμάξηεηα θαη αληηθεηκεληθά φηη ε επηρείξεζε – 

νξγαληζκφο έρεη ζσζηή δνκή δηαθπβέξλεζεο κε ζηφρν ηελ κέγηζηε αμηνπνίεζε ησλ 

παξαγσγηθψλ κέζσλ θαη πφξσλ, πξνθεηκέλνπ νη ζεζκηθνί επελδπηέο λα εμαζθαιίδνπλ 

ηελ απφδνζε ησλ θεθαιαίσλ ηνπο . Απηφ ην επηηπγράλεη σο εμήο : 

 

 Με ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ δηελέξγεηα απνηειεζκαηηθψλ ειέγρσλ ησλ 

ζπζηεκάησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ κηαο επηρείξεζεο. 

 Με ηελ δηαζθάιηζε κηαο ζσζηήο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ θαη 

ησλ κέζσλ παξαγσγήο .  

 Με ηελ δηαηήξεζε ζηαζεξήο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κέζα ζηελ 

επηρείξεζε , δηεπθνιχλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ εχξεζε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ . 

 Με ηελ ελεκέξσζε ζηελ επηηξνπή ειέγρνπ γηα θαιχηεξεο πξαθηηθέο ζε 

ζέκαηα πζηεκάησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ . 

 Με δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα βειηίσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

επηρείξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα κεηψλνληαη ηα θφζηε θαη λα βειηηψλεηαη ε 

απφδνζε .  

 Με ηελ δηελέξγεηα εηήζησλ ειέγρσλ δίλνληαο αλαθνξά ησλ απνηειεζκάησλ 

ζηελ επηηξνπή ειέγρνπ, αμηνινγψληαο ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ζηφρσλ θαη 

απφδνζεο .  

Οπφηε γηα λα πθίζηαηαη ζσζηή εθαξκνγή δηαθπβέξλεζεο , ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

αλαγθαζηηθά αληηθεηκεληθή θαη αλεμάξηεηε ιεηηνπξγία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ κε 

ζθνπφ ηελ δηαζθάιηζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

κεηφρσλ , δεκηνπξγψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν αμία γηα ηελ επηρείξεζε – νξγαληζκφ .  

 

 

3.8 ύζηημα Δζωηεπικού Δλέγσος 

 

χζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κηαο επηρείξεζεο είλαη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα 

ειέγρσλ θαη πνιηηηθψλ , πνπ απνηειείηαη απφ ιεηηνπξγίεο, δηαδηθαζίεο , κεραληζκνχο 

θαη ειέγρνπο θαιχπηνληαο έηζη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο κηαο επηρείξεζεο , κε θχξην 

ζθνπφ ηελ φζν ην δπλαηφλ πην αζθαιή ιεηηνπξγία ηεο.  Ο ζρεδηαζκφο θαη ε 

νξγάλσζε γίλεηαη θαη εληνιή ηεο δηνίθεζεο απφ ηελ ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ , 

ε νπνία έρεη ζαλ ζηφρν λα δηαζθαιίζεη ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηεο επηρείξεζεο , 
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ηελ πξνζηαζία ηεο πεξηνπζίαο , ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ πφξσλ κε ηνλ πιένλ 

νηθνλνκηθφ θαη επαξθέο ηξφπν .  

Δπίζεο σο επηπιένλ ζηφρνη ελφο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη νη εμήο : 

 

πκβάιιεη ζηελ δηαρξνληθή αληαγσληζηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο . 

 

πληειεί ζηνλ θαηακεξηζκφ αξκνδηνηήησλ θαη ππνρξεψζεσλ . 

 

Γεκηνπξγεί δηθιείδεο αζθαιείαο ζην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ .  

 

Γηαρεηξίδεηαη ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν κέζα απφ θαλφλεο επηρεηξεζηαθήο θαη 

επηρεηξεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο .  

 

3.9 Πεπιεσόμενο ενόρ  ςζηήμαηορ Δζωηεπικού Δλέγσος 

Σν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δηαζέηεη έλα πιήζνο ζπζηεκάησλ θαη 

ππνζπζηεκάησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο φπνπ κεξηθά 

απφ απηά παξαηίζεληαη παξαθάησ :  

 

 Οξγαλφγξακκα κε ηελ έγθξηζε ηεο δηνίθεζεο φπνπ πεξηιακβάλεη επίπεδα 

ηεξαξρίαο θαη πεξηνρέο επζχλεο αλά ηνκέα θαη ηκήκα, φπσο επίζεο θαη 

δηάθξηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ζε θχξηεο θαη δεπηεξεχνπζεο .  

 Πιαίζην νξγαλσηηθφ, φπνπ πεξηγξάθνληαη ηα θαζήθνληα θαη νη δηαδηθαζίεο 

αλά ηκήκα .  

 Υξνλνδηάγξακκα ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ , ηξφπνη δξάζεο θαη πνιηηηθέο 

πινπνίεζεο απηψλ .  

 Πξνγξακκαηηζκφο δξάζεο ηφζν βξαρπρξφληα φζν θαη καθξνρξφληα αλα 

δξαζηεξηφηεηα, κε πξνυπνινγηζκφ, απνινγηζκφ θαη θαηαγξαθή απνθιίζεσλ .  

 Πνιηηηθέο αγνξψλ θαη πξνκεζεηψλ .  

 Πνιηηηθέο πσιήζεσλ θαη ηηκνιφγεζεο γηα πειάηεο εζσηεξηθνχ θαη 

εμσηεξηθνχ .  

 Πνιηηηθέο είζπξαμεο απαηηήζεσλ .  

 Αμηφπηζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα δηνίθεζεο (MIS). 
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 Καλφλεο θχθινπ παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο πξντφλησλ, ππεξεζηψλ φπσο θαη 

ζχζηεκα δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο απνζεκάησλ .  

 Καλφλεο θαη δηαδηθαζίεο εμνπζηνδφηεζεο γηα εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξίαο ζε 

ηξίηνπο.  

 Μεραλνγξαθεκέλν ζχζηεκα νξγαλσκέλν θαη αμηφπηζην κε ζθνπφ ηελ 

δηαζθάιηζε ησλ αξρείσλ .  

 Πνιηηηθέο γηα ηελ ιήςε δαλείσλ ηφζν γηα επελδχζεηο φζν θαη γηα θεθάιαηα 

θίλεζεο. 

 Πνιηηηθέο θαη θξηηήξηα πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ, κηζζνδνζίαο, εθπαίδεπζεο 

θαη απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ .  

 Σξφπνη θαη κέζα πξνζηαζίαο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ .  

 Σξφπνη δηαρείξηζεο απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη 

πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ .  

 Καηνρχξσζε ζπζηεκάησλ ISO , γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο πξντφλησλ 

θαη ππεξεζηψλ .  

 

3.10 Απσέρ Αποηελεζμαηικόηηηαρ ςζηήμαηορ Δζωηεπικού Δλέγσος 

Γηα ηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία θαη ηελ ζσζηή εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ κε ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ θηλδχλσλ , ν ζρεδηαζκφο ηνπ , ζα πξέπεη λα 

βαζίδεηαη ζε κηα ζεηξά απφ αξρέο . 

 

Δίλαη ζεκαληηθφ αξρηθά λα επηζεκάλνπκε ηελ ζεκαζία κηαο επαξθνχο ινγηζηηθήο 

νξγάλσζεο θαη κεραλνγξαθηθήο ππνζηήξημεο φπνπ ρσξίο ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ 

παξαπάλσ , δελ κπνξεί λα εθαξκνζζεί ζσζηά ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ . 

 

ηελ ζπλέρεηα είλαη απαξαίηεην ν δηαρσξηζκφο ηξηψλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ κηαο 

επηρείξεζεο , δειαδή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ πεξηιακβάλεη ηηο αγνξέο , 

πσιήζεηο θιπ , ηεο δηαρεηξηζηηθήο ιεηηνπξγίαο κε αξκνδηφηεηα ηελ δηαρείξηζε θαη 

θχιαμε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηεο ινγηζηηθήο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ 

απεηθφληζε , παξαθνινχζεζε ινγηζηηθά φισλ ησλ ζπλαιιαθηηθψλ πξάμεσλ θαη 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο .  Ο ζρεδηαζκφο ηεο θαηαλνκήο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηνο ψζηε λα ζπκπιεξψλεη ε εξγαζία ηνπ ελφο ηελ 
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εξγαζία ηνπ άιινπ, ψζηε θακία ζπλαιιαθηηθή ή δηαρεηξηζηηθή πξάμε λα κελ 

νινθιεξψλεηαη απφ έλαλ θαη κφλν ππάιιειν . Γη απηφ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζαθήο 

δηαρσξηζκφο θαζεθφλησλ θαη ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ πνην ρακειφ ζε θαζήθνληα 

ππάιιειν κέρξη ην πην πςειφ ζηέιερνο .  

 

Δπηπιένλ αξρέο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδεη έλα ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη νη 

εμήο : 

 

 Η απσή ηηρ ζςνεσούρ αξιολόγηζηρ, φπνπ ε παξαθνινχζεζε ζε ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα , ε εθηίκεζε πνηφηεηαο θαη επάξθεηαο ηνπ ζα πξέπεη λα 

ηεξείηε κε απζηεξά ειεγθηηθά θξηηήξηα .  

 Η απσή ηηρ καηάλληληρ ζηελέσωζηρ  

Πξνζσπηθφ κε θαηάιιειε επαγγεικαηηθή επάξθεηα, ζα πξέπεη λα απνηειεί 

πξνηεξαηφηεηα ζε κηα επηρείξεζε γηα ηελ επίηεπμε πςειψλ ζηφρσλ . Δπίζεο 

επεηδή ν θάζε εξγαδφκελνο ζε κηα επηρείξεζε απνηειεί μερσξηζηφ θεθάιαην , 

ζα πξέπεη λα δίλεηαη κεγάιε έκθαζε ζηελ επηκφξθσζε, εμέιημε, θαηάιιειε 

ζηειέρσζε θαη δηαρείξηζε ηνπ εξγαηηθνχ θαη ππαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ .  Ζ 

ελαιιαγή ζέζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαηά πεξηφδνπο απνηειεί κηα θίλεζε 

θαηάιιειεο αμηνπνίεζεο πξνζσπηθνχ ψζηε λα κελ ζεσξείηε κηα ζέζε 

εξγαζίαο σο αλαληηθαηάζηαηε θαη λα εμαξηάηαη ε πνξεία θαη ην κέιινλ ηεο 

επηρείξεζεο απφ έλα θαη κνλαδηθφ άηνκν .  

 Απσή ηηρ Αποκενηπωμένηρ Γιοίκηζηρ , φπνπ βαζίδεηαη ζε θαηαλνκή 

αξκνδηνηήησλ ζε φια ηα επίπεδα δηνίθεζεο , ζηελ ζπκκεηνρή ζηελ 

επίηεπμε ηνπ απνηειέζκαηνο φισλ ησλ ηεξαξρηθψλ επηπέδσλ θαη ζηελ 

αλάιεςε επζπλψλ παξακεξίδνληαο ηνλ ζπγθεληξσηηζκφ .  

 Απσή ηηρ Παποσήρ Δξοςζιοδόηηζηρ , φπνπ ε δηεθπεξαίσζε ζεκαληηθψλ 

ζπλαιιαγψλ – πξάμεσλ , πξνυπνζέηνπλ ηελ εμαζθάιηζε εηδηθήο 

εμνπζηνδφηεζεο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κηαο επηρείξεζεο . Γηα 

παξάδεηγκα πξάμεηο φπσο αγνξά ελφο αθηλήηνπ , πψιεζε ελφο παγίνπ 

κεγάιεο αμίαο, ζπλάςεηο δαλείσλ κε ηξάπεδεο , εθηακηεχζεηο κεηξεηψλ, 

έθδνζε θαη πιεξσκή επηηαγψλ , απαηηείηαη έγθξηζε – εμνπζηνδφηεζε απφ 

ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξνο άιινο κέινο ηνπ Γ ή ζηέιερνο ηεο 

επηρείξεζεο .  
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 Απσή ηηρ διαζθάλιζηρ ηων ζςναλλαγών, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη θαζνξηζκφο ησλ επζπλψλ γηα ηηο εγθξίζεηο ησλ 

ζπλαιιαγψλ, λα γίλεηαη ζσζηή απεηθφληζε φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπλαιιαγψλ θαη λα πξνιακβάλεηαη φζν ην δπλαηφλ ζε θάζε 

δξαζηεξηφηεηα ζπλαιιαγήο , ε πηζαλφηεηα ινγηζηηθνχ ιάζνπο .  

 

3.11 Μονάδα Δζωηεπικού Δλέγσος 

 

Ζ κνλάδα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζχκθσλα κε ηνλ Βειέληδα (2013), ζεσξείηαη σο κηα 

αλεμάξηεηε , αληηθεηκεληθή , δηαβεβαησηηθή θαη ζπκβνπιεπηηθή ππεξεζία κε θαιφ 

ζρεδηαζκφ θαη πςειή νξγάλσζε ε νπνία κέζα απφ ηερληθέο θαη επηζηεκνληθέο 

πξνζεγγίζεηο , έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ , ηελ δηαρείξηζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ , ηελ 

βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο .  

 

Δλψ ζχκθσλα κε ηνλ Καδαληδή (2006),  ε κνλάδα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, απνηειεί 

αλεμάξηεηε θαη αληηθεηκεληθή επηρεηξεζηαθή κνλάδα κε βαζηθφ έξγν ηελ δηελέξγεηα 

εζσηεξηθψλ ειέγρσλ φπσο επίζεο θαη ηελ ιήςε κέηξσλ , ζέζπηζε αζθαιηζηηθψλ 

δηθιείδσλ κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηεο πεξηνπζίαο ηεο επηρείξεζεο . 

 

 πλεπψο ην ηκήκα απηφ πξνζζέηεη αμία ζηελ επηρείξεζε βνεζψληαο κέζα απφ ηηο 

ππεξεζίεο πνπ παξέρεη λα αμηνπνηεί απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά ηνπο 

παξαγσγηθνχο ηεο πφξνπο .  

 

Ο φξνο αλεμαξηεζία ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, αλαθέξεηαη ζηελ ειεγθηηθή 

εξγαζία, ε νπνία δελ έρεη πεξηνξηζκνχο νχηε παξεκβάζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

αιινηψζνπλ ην απνηέιεζκα ηεο έθζεζεο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ .  

 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηηο κέξεο καο, βξίζθεηαη ζε έλα ζηάδην φπνπ 

εμειίζζεηαη ζπλερψο . Ζ κνλάδα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαηέρεη κηα πνιχ ζεκαληηθή 

θαη αμηνζέβαζηε ζέζε ζηα αλψηαηα επίπεδα δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη επίζεο 

ππάξρεη απμεκέλε δήηεζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο απφ ηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο φισλ ησλ 

ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο .  
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3.12  κοπόρ ηηρ Μονάδαρ Δζωηεπικού Δλέγσος 

 

Ζ κνλάδα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ , φπσο αλαθέξνπλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξφηππα ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ, έρεη ζαλ αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε 

ησλ κειψλ δηνίθεζεο κηαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ ζηελ απνηειεζκαηηθή 

άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο . Γη απηφ ηνλ ιφγν ε ππεξεζία ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε 

ηηο πνιηηηθέο ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ επαγγεικαηηθή εθαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ πνπ επηβάινπλ ηα πξφηππα . Έηζη ε ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ , 

πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηνλ ζθνπφ ηεο , έρεη επσκηζηεί ηηο παξαθάησ ππεπζπλφηεηεο:  

 

1. Δμέηαζε επάξθεηαο νξγαλσηηθήο δνκήο θαη δηαδηθαζηψλ εμνπζηνδνηήζεσλ . 

2. Έιεγρνο πιεξφηεηαο , αθξίβεηαο θαη αμηνπηζηίαο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ .  

3. Γηαρείξηζε ηπρφλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ θαη πξνηάζεηο κέηξσλ 

απνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζεο ηνπο .  

4. Αμηνιφγεζε ηεο πνιηηηθήο ησλ πξνζιήςεσλ θαη αμηνπνίεζεο αλζξσπίλνπ 

δπλακηθνχ .  

5. Παξαθνινχζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ηκεκάησλ εμεηάδνληαο θαηά πφζν 

ππάξρεη επίγλσζε αξκνδηνηήησλ θαη ηεο απνζηνιήο ηνπο, φπσο επίζεο αλ 

ππάξρεη επαξθήο ζηειέρσζε θαη θαηάιιειε αμηνπνίεζε αλζξσπίλνπ 

δπλακηθνχ . 

6. Έιεγρνο απνδνηηθφηεηαο ησλ κέζσλ παξαγσγήο , ηεο ζπληήξεζεο ηνπ 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ , ηεο δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ φπσο επίζεο θαη 

ηεο ζσζηήο δηαρείξηζεο ησλ απνζεκάησλ .  

7. Έιεγρνο ηήξεζεο ησλ πνιηηηθψλ πσιήζεσλ , εηζπξάμεσλ , δηαζεζίκσλ θαη 

εθπιήξσζεο ησλ εκπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο επηρείξεζεο .  

 

3.13  Δζωηεπικοί Δλεγκηέρ 

 

Οη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο πνπ πιαηζηψλνπλ ηηο ππεξεζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ , ζα 

πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο θψδηθεο επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο θαη 

ζπκπεξηθνξάο , νη νπνίνη θαζνξίδνληαη απφ ηα πξφηππα εληηκφηεηαο, 

αληηθεηκεληθφηεηαο , επηκέιεηαο θαη αθνζίσζεο .  

Δπίζεο γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ επαγγεικαηηθή ιεηηνπξγία ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ 

απέλαληη ζε αληηθείκελα ειέγρνπ ησλ επηρεηξήζεσλ , ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ επάξθεηα 
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γλψζεσλ φζνλ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ , ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ 

ηερληθψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ . Δπηπιένλ , γλσζηηθά αληηθείκελα φπσο ηα 

ινγηζηηθά πξφηππα , αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ , εκπνξηθή λνκνζεζία , 

θνξνινγία, ρξεκαηηζηεξηαθέο αλαιχζεηο , πνζνηηθέο κέζνδνη θαη κεραλνγξαθηθά 

ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ , είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ θάιπςε ησλ γλψζεσλ ησλ 

εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ γηα λα θαιχςνπλ επαξθψο ην θάζκα ησλ αληηθεηκέλσλ ειέγρνπ 

ησλ επηρεηξήζεσλ .  

Βέβαηα , δελ αξθνχλ κφλν νη γλψζεηο νη παξαπάλσ γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθνί ζην 

έξγν ηνπο νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο . Παξάιιεια ζα πξέπεη λα εμαζθνχλ θαη δεμηφηεηεο 

πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ θαηαλφεζε ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ θαη κε ηνπο 

θαλφλεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο ηφζν ζε γξαπηφ φζν θαη ζε πξνθνξηθφ 

επίπεδν , κε ζθνπφ ηελ μεθάζαξε δηαβίβαζε πιεξνθνξηψλ φπσο νη αληηθεηκεληθνί 

ζθνπνί ηνπ ειέγρνπ , νη αμηνινγήζεηο , ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη ζπζηάζεηο ηνπ 

ειέγρνπ .  

Ζ ζπλερήο εθπαίδεπζε ησλ παξαπάλσ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ, είλαη απαξαίηεην 

λα επηηπγράλεηαη κε πξνζσπηθή ηνπο επζχλε  κέζσ ηεο παξαθνινχζεζεο ζπλεδξίσλ , 

ζεκηλαξίσλ, καζεκάησλ αλψηεξεο εθπαίδεπζεο , πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξνχλ 

καθξνρξφληα ζε πςειά επίπεδα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο επάξθεηα .  

Σέινο, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο ζα πξέπεη λα επηδεηθλχνπλ επαγγεικαηηθή επηκέιεηα 

ζηελ δηελέξγεηα ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ , ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε ηεο 

έθηαζεο ηνπ ειέγρνπ πνπ δηελεξγείηαη . πγθεθξηκέλα, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο ζα 

πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί λα εληνπίδνπλ εθ πξνζέζεσο παξαλνκίεο , 

ζθάικαηα θαη παξαιείςεηο, ζπαηάιεο , ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ, λα απνθαιχπηνπλ 

αλεπαξθή κέηξα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη λα πξνβαίλνπλ ζε εηζεγήζεηο βειηηψζεσλ 

κε ζθνπφ ηελ ζπκκφξθσζε .  

 

   

3.14  Δζωηεπικόρ Έλεγσορ και Γιασείπιζη Κινδύνων 

 

Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, είλαη ε αλαγλψξηζε θαη ε 

δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδεη ε επηρείξεζε πνπ ειέγρεηαη .  

Οη θίλδπλνη απηνί είλαη απξφβιεπηνη θαη πνιπδηάζηαηνη ζε έλα επηρεηξεζηαθφ 

πεξηβάιινλ πνπ ζπλερψο κεηαβάιιεηαη . Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο απνηειεί ηζρπξφο 

ζχκκαρνο γηα ηελ επηρείξεζε θαη ηηο δηνηθήζεηο ηνπο , ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

θηλδχλσλ παίδνληαο ηνλ ξφιν ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζπκβνχινπ φπνπ κέζα απφ ηηο 
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ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο , νη θίλδπλνη απηνί αλαδεηθλχνληαη θαη αμηνινγνχληαη, 

πξνηείλνληαο παξάιιεια κέηξα γηα ηελ ζσζηή δηαρείξηζε ηνπο .   

χκθσλα κε ηνλ Βειέληδα (2013),ν θίλδπλνο είλαη ην γεγνλφο εθείλν πνπ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ηελ επηρείξεζε ζε εηαηξηθή δεκηά φπνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη επίζεο θαη νη 

ιαλζαζκέλνη ρεηξηζκνί – ελέξγεηεο απφ πιεπξάο ηεο δηνίθεζεο .  Οη θίλδπλνη ζε κηα 

επηρείξεζε δηαθξίλνληαη ζε εζσηεξηθνχο δειαδή ζε εθείλνπο πνπ κπνξνχλ λα 

πξνβιεθζνχλ θαη λα ειεγρζνχλ θαη ζε εμσηεξηθνχο κε ηνπο νπνίνπο ε πξφβιεςε ηνπο 

είλαη ζρεδφλ αδχλαηε απφ ηελ επηρείξεζε .  

Οη θίλδπλνη νη νπνίνη αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο , ζπλήζσο δηαθξίλνληαη ζε 5 

θαηεγνξίεο θαη είλαη :  

 Δπηρεηξεκαηηθνί θίλδπλνη , δειαδή εθείλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

αληαγσληζκφ , ηελ πξνζθνξά θαη ηελ δήηεζε θιπ  

 Λεηηνπξγηθνί θίλδπλνη , φπνπ κπνξεί λα πξνέξρνληαη ηφζν απφ ην εζσηεξηθφ 

φζν θαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ .  

 Πηζησηηθνί θίλδπλνη, πνπ αθνξνχλ ηνπο ρξφλνπο απνπιεξσκήο ησλ 

απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ γηα ηα πσιεζέληα θαη ν θίλδπλνο κε είζπξαμεο 

ηνπο. 

 Ο θίλδπλνο Ρεπζηφηεηαο , φηαλ εκθαλίδεηαη εηεξνρξνληζκφο κεηαμχ ησλ 

απαηηήζεσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ .  

 Οη θίλδπλνη ησλ αγνξψλ , πνπ αθνξνχλ επηηφθηα, πιεζσξηζκφ θιπ κε 

αλψκαιεο εμειίμεηο ζηνλ ρψξν .  

Δπηπιένλ θίλδπλνη, εμίζνπ ζεκαληηθνί είλαη ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο κε 

κεηαβνιέο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, ν θίλδπλνο ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ , πνπ 

πξνθχπηεη απφ κεηαβνιή ηεο αμίαο ραξηνθπιαθίνπ ησλ κεηνρψλ ή παξαγψγσλ θαη ν 

θίλδπλνο εγθιεκαηηθφηεηαο ν νπνίνο κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ απάηεο ππαιιήισλ 

θαη απφ ηξίηνπο φπσο νη πειάηεο θαη νη πξνκεζεπηέο .  

 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ππάξρεη θαη ν θίλδπλνο ηνπ  ειέγρνπ, φπνπ ρσξίδεηαη ζηνλ 

έκθπην θίλδπλν θαη ζηνλ θίλδπλν ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ φπσο επίζεο 

ζηνλ θίλδπλν δεηγκαηνιεςίαο θαη ζηνλ κε δεηγκαηνιεπηηθφ θίλδπλν .  

ηελ 1ε πεξίπησζε, έκθπηνο θίλδπλνο είλαη ην ζηνηρείν ην νπνίν απφ ηελ θχζε ηνπ 

είλαη ιαλζαζκέλν ελψ ν θίλδπλνο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εκπεξηέρεη 

ηελ έιιεηςε ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε απνθπγήο ελφο ζθάικαηνο .  
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ηελ 2
ε
 πεξίπησζε , φζνλ αθνξά ηνλ δεηγκαηνιεπηηθφ θίλδπλν , ππάξρεη ε 

πηζαλφηεηα ην δείγκα πνπ έρεη ειεγρζεί λα κελ πεξηέρεη ην ζθάικα ή λα κελ είλαη ην 

θαηάιιειν γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ θηλδχλνπ , ελψ ν κε δεηγκαηνιεπηηθφο θίλδπλνο 

έρεη λα θάλεη κε δείγκα ειέγρνπ πνπ εκπεξηέρεη ζθάικα θαη δελ εληνπίδεηαη απφ ηνλ 

ειεγθηή .  

Ζ ζρέζε ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ησλ θηλδχλσλ είλαη αλάινγε , γηαηί 

ε χπαξμε φιν θαη κεγαιχηεξσλ θηλδχλσλ απαηηεί φζν ην δπλαηφλ πην ηζρπξά κέηξα 

ειέγρνπ , ψζηε ε εθηίκεζε χπαξμεο ή εκθάληζεο ζθάικαηνο , λα είλαη νπζηαζηηθά 

κηθξή .  

Ο ηξφπνο δηαρείξηζεο ησλ παξαπάλσ θηλδχλσλ, ζην ζχγρξνλν επηρεηξεζηαθφ θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθνχο ζηξαηεγηθνχο 

ζηφρνπο κηαο επηρείξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηεο 

θηινδνμίεο .  

Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ, φπνπ 

ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη ππάξρνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ ζσζηά ζπζηήκαηα 

δηαθπβέξλεζεο θαη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, κέζσ ησλ επνπηηθψλ νξγάλσλ, 

φπσο είλαη νη επηηξνπέο ειέγρνπ θαη νη κνλάδεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

χκθσλα κε ηνλ Γξνγαιά Γ. (2007), ζε επηζηεκνληθφ ηνπ άξζξν ζρεηηθά κε ηελ 

δηαρείξηζε θηλδχλνπ, αλαθέξεη ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ, σο απαξαίηεην ζεκείν γηα 

ηνλ ζσζηφ ζρεδηαζκφ ελφο ζπζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ .  

Ζ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ, απνηειεί έλα ζεκαληηθφ βήκα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ 

θηλδχλνπ, εθφζνλ ν θίλδπλνο ζηελ νπζία δελ κπνξεί λα εθιείςεη γηαηί είλαη ζε 

ζπλάξηεζε κε ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα .  

Δπνκέλσο, νη δηνηθήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζνπλ ηνλ θίλδπλν ζε έλα ζχζηεκα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, εθηφο ηνπ φηη ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ζνβαξά ππφςε ην επξχηεξν 

επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη, ζα πξέπεη ζπγρξφλσο λα 

εθηηκνχλ θαη παξάγνληεο φπσο :  

 Σελ θχζε θαη ηελ έθηαζε ησλ θηλδχλσλ, ηφζν εθείλσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ 

φζν θαη απηνί πνπ ζεσξνχληαη απνδεθηνί πξνο αληηκεηψπηζε .  

 Σηο πηζαλφηεηεο εκθάληζεο θάπνησλ απξφβιεπησλ θηλδχλσλ .  

 Σηο δπλαηφηεηεο αληηκεηψπηζεο ησλ θηλδχλσλ ζε πεξίπησζε εκθάληζεο ηνπο .  

 Σν θφζηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ θαη κεραληζκψλ 

ειέγρνπ απνηξνπήο εκθάληζεο θηλδχλσλ .  
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Απφ ηελ πιεπξά ηεο κνλάδαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο 

δηεπθνιχλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ, ρσξίο λα 

νηθεηνπνηνχληαη ηελ επζχλε ηνπο, ε νπνία επζχλε απνηειεί απνθιεηζηηθφ θνκκάηη 

ηεο δηνίθεζεο . πγθεθξηκέλα, ν ξφινο ησλ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφο ζηελ εθηίκεζε θαη βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, εληζρχνληαο ηφζν ηελ δηνίθεζε φζν θαη ηελ επηηξνπή 

ειέγρνπ κέζα απφ ηηο αμηνινγήζεηο ησλ πζηεκάησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη 

ησλ ζρεηηθψλ εθζέζεσλ , δεκηνπξγψληαο ζπλερψο αμία γηα ηελ επηρείξεζε .  

 

 

3.15  Σο Coso Model και ηο  ύζηημα Δζωηεπικού Δλέγσος 

 

To 1985, ηδξχζεθε ε Δπηηξνπή Τπνζηήξημεο ησλ Οξγαληζκψλ (Committee on 

Sponsoring Organization of the Treadway commission ή COSO) απφ ηηο νξγαλψζεηο : 

 

 The Institute of Internal Auditors  

 American Institute of Certified Public Accountants 

 American Accounting Association  

 Institute of Management Accountants  

 Financial Executive Institute  

κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ κέζα απφ έλα πιαίζην νδεγηψλ 

ζε ζέκαηα εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ νκαιή θαη 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ θαηά ηελ ιεηηνπξγία 

ηνπο θαη ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο 

θαηαζηάζεσλ .    

Δηδηθά ην 1992 , κε ηελ θαηλνχξγηα έθδνζε ηνπ πιαηζίνπ νδεγηψλ ηεο COSO , ν 

εζσηεξηθφο έιεγρνο παξνπζηάδεηαη γηα πξψηε θνξά πην νινθιεξσκέλνο , 

δηεπξχλνληαο ην πεδίν ειέγρνπ ηνπ .  

Ζ απνδνρή ηνπ πιαηζίνπ ήηαλ κεγάιε , πνπ ελζσκαηψζεθε ζηα Ακεξηθάληθα 

ειεγθηηθά Πξφηππα ην 1995 θαη ζπγθεθξηκέλα κε ην SAS 78 Consideration of the 

Internal Control Structure in a Financial Statement Audit , An Amendment to SAS Νν 

55 – Δμέηαζε ηεο δνκήο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ , ηξνπνπνίεζε ηεο δήισζεο ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ αξ. 55 .   
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3.16  Η Γομή ηος Coso Model 

 

χκθσλα κε ην πιαίζην νδεγηψλ ηνπ COSO, ν νξηζκφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη 

ν εμήο :  

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη κηα δηεξγαζία πνπ δηελεξγείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην , ηελ δηεχζπλζε θαη ην ινηπφ πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο , ζρεδηαζκέλε 

ψζηε λα παξέρεη ηελ ινγηθή δηαβεβαίσζε αλαθνξηθά κε ηελ επίηεπμε ησλ 

αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο : 

 

 ηελ απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ  

 ηελ αμηνπηζηία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ  

 ηελ ζπκκφξθσζε κε ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο  

Σν πιαίζην ηνπ COSO απνηειείηαη απφ πέληε βαζηθνχο ππιψλεο νη νπνίνη είλαη νη 

εμήο :  

 

1. Σν πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε (the control 

environment )  

2. Ζ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ ( Risk Assessment )  

3. Οη ειεγθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Control Activities)  

4. Ζ πιεξνθφξεζε θαη ε επηθνηλσλία ( Information and Communication)  

5. Ζ παξαθνινχζεζε θαη ν Έιεγρνο ( Monitoring )  

Σν κνληέιν ηνπ COSO απεηθνλίδεηαη θαη κε ηελ κνξθή ππξακίδαο, φπνπ ζηελ βάζε 

ηεο βξίζθνπκε ην πεξηβάιινλ ειέγρνπ.  

ηελ ζπλέρεηα πάλσ απ απηφ βξίζθνπκε ηελ εθηίκεζε θηλδχλνπ.  

Δπηπιένλ, πάλσ απφ ηελ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ βξίζθνπκε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

ειέγρνπ θαη ζηελ θνξπθή ηεο βξίζθνπκε ηελ επνπηεία ηνπ ειέγρνπ .  

ηηο πιεπξέο ηεο ππξακίδαο, πιάγηα , παξνπζηάδνληαη ε πιεξνθνξία θαη ε 

επηθνηλσλία , νη νπνίνη απνηεινχλ παξάγνληεο αιιειέλδεηνπο κε φια ηα επίπεδα ηεο 

ππξακίδαο .  
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ε επηζηεκνληθφ άξζξν ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο Grant Thornton (2015), 

παξνπζηάδεηαη ην αλαλεσκέλν πιαίζην εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο επηηξνπήο COSO ηνπ 

Μαΐνπ 2013 , φπνπ ζπλερίδεη λα βαζίδεηαη ζηνπο 5 ππιψλεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην 

πιαίζην ηνπ 1992, αιιά κε ηελ δηαθνξά φηη αλαδεηθλχεη 17 ζπγθεθξηκέλεο βαζηθέο 

αξρέο, νη νπνίεο απνηεινχλ θαη πξφηππν . Δπίζεο αλαθέξεηαη εθηελέζηεξα ζηηο 

αλάγθεο πιεξνθφξεζεο εκπινπηίδνληαο ηηο πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε θαη ζπγρξφλσο δίλεη κεγάιε έκθαζε ηφζν ζην 

επηρεηξεζηαθφ φζν θαη ζην ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ .  

Δηδηθά ζην λέν πιαίζην αλαγλσξίδεηαη θαη ε ζεκαζία ηεο αμηνπνίεζεο ηεο 

ηερλνινγίαο κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ . πγθεθξηκέλα ην 

άξζξν αλαθέξεη φηη ε αξρή Νν 11 , έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ ζχλδεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ 

απνξξένπλ απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο εηαηξείαο κε ηηο δηθιίδεο αζθαιείαο ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ . Γηα ηνλ ιφγν απηφ , επηβάιινληαη γλψζεηο 

πιεξνθνξηθήο θαη εκπεηξία ζε επηρεηξεζηαθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα , απφ ηα 

ηκήκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη αλαγλψξηζε θαη νξζφο 

έιεγρνο ησλ θηλδχλσλ πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο .   
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ΜΔΡΟ 2
ο
 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

 

ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 
 

 

4.1 Θαλάζζιερ Μεηαθοπέρ και Δλληνική Ναςηιλία 

 

Οη κεηαθνξέο ζηελ ζχγρξνλε παγθφζκηα νηθνλνκία έρνπλ ηεξάζηηα ζεκαζία γηαηί 

ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλζξσπίλσλ αλαγθψλ θαη απνηεινχλ ηελ 

βάζε αληαιιαγήο ησλ αγαζψλ. Δπίζεο κε ηελ αλάπηπμε ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ 

ππάξρεη αλάινγε αλάπηπμε , νξγάλσζε θαη ηειεηνπνίεζε ζπγρξφλσο ησλ 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ . Γειαδή νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ 

απφ ηελ παξαγσγή ζε παγθφζκην επίπεδν  .   Δηδηθά ε αλάπηπμε ηεο αγξνηηθήο 

παξαγσγήο θαη ηεο κεηαπνίεζεο ζπκβάιιεη ζηελ αλάγθε εθζπγρξνληζκνχ ησλ 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ . Ζ αλάπηπμε ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ ζπκβάιιεη κε ηελ ζεηξά 

ηεο ζε κηα πιεζψξα απφ νηθνλνκηθά νθέιε, φπσο :  

 

 Ζ επέθηαζε θαιιηεξγήζηκεο Γήο , δεκηνπξγίαο νηθηζκψλ θαη πφιεσλ κε 

κεηαθνξά κεραληθψλ θαη άιισλ κέζσλ .  

 Ζ θαηαζθεπή κεγάισλ  βηνκεραληθψλ θαη εκπνξηθψλ νηθηζκψλ ζε ζεκεία πνπ 

απνηεινχλ ζπγθνηλσληαθνί θφκβνη .  

 Ο θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο θαη ε αλαθαηαλνκή ησλ δηαζέζηκσλ 

πινπηνπαξαγσγηθψλ πφξσλ κε ηελ κεηαθνξά πξψησλ πιψλ ζε πεξηνρέο πνπ 

δελ ππήξραλ .  

Οη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο , έρνπλ ζπκβάιιεη δπλακηθά ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε θαη πνιηηηζηηθή πξφνδν , ππεξέρνληαο ζε ζχγθξηζε κε άιιεο κεηαθνξέο 

εκθαλίδνληαο ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα, φπσο ε κεηαθνξά κεγάισλ θνξηίσλ κε 

ρακειφηεξν θφζηνο, ε πξνζαξκνγή ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ ζε ςπγεία 

,δεμακελφπινηα,  ζηηο απαηηήζεηο ησλ κεηαθεξφκελσλ αγαζψλ θ.α. 

 

Δπίζεο καθξνρξφληα έρεη παξαηεξεζεί φηη ν φγθνο ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ 

εμαξηάηαη απφ ηνλ ξπζκφ αχμεζεο ηνπ αθαζάξηζηνπ εζληθνχ πξντφληνο, σο  
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ζπλαθφινπζν ηνπ γεγνλφηνο φηη νη κεηαθνξέο εμαξηψληαη κε ηελ παξαγσγή , ε νπνία 

ζπλδέεηαη κε ηελ έλλνηα ηνπ αθαζάξηζηνπ εζληθνχ πξντφληνο .  

 

Οη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ρσξίδνληαη ζε δηεζλείο θαη εζσηεξηθέο . Γηεζλείο είλαη νη 

ζαιάζζηεο κεηαθνξέο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο κηαο ρψξαο δειαδή 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ κηα ρψξα ζε κηα άιιε ελψ εζσηεξηθέο είλαη νη κεηαθνξέο νη 

νπνίεο δηεμάγνληαη εληφο ησλ ζπλφξσλ κηαο ρψξαο.  

 

Ζ ειιεληθή εκπνξηθή λαπηηιία ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά ζηελ εζληθή νηθνλνκία ηφζν 

απφ άπνςε λαπηηιηαθνχ ζπλαιιάγκαηνο φζν θαη απφ άπνςε εθνπιηζηηθνχ 

θεθαιαίνπ. Απνηειεί ζεκαληηθφ θιάδν ηνπ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ θαη ζεσξείηαη 

απηνθπήο βηνκεραλία γηαηί αλαπηχρζεθε απφ κφλε ηεο, δειαδή ρσξίο 

ρξεκαηνδνηήζεηο θαη ππνζηεξίμεηο .  

 

 

4.2 Έννοια Πλοίος και Νομικά Υαπακηηπιζηικά 

 

Χο κέζν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ ζεσξείηαη ην πινίν. 

Καηά ηελ επηζηεκνληθή ή ηερληθή άπνςε , πινίν θαιείηαη θάζε ζθάθνο πνπ έρεη 

πιντκφηεηα θαη ηελ δπλαηφηεηα λα εθπιεξψζεη θάπνην λαπηηιηαθφ πξννξηζκφ 

θηλνχκελν ζηελ ζάιαζζα απηνδχλακα.  

Καηά ηελ λνκηθή έλλνηα θαη ζχκθσλα κε ηνλ θψδηθα Ηδησηηθνχ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ Ν. 

3816/1958, πινίν νξίδεηαη θάζε ζθάθνο ρσξεηηθφηεηαο θαζαξήο ηνπιάρηζηνλ δέθα 

θφξσλ, πξννξηζκέλν λα θηλείηαη κε δηθή ηνπ δχλακε ζηελ ζάιαζζα. Δπίζεο ζχκθσλα 

κε ηνλ θψδηθα Γεκνζίνπ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ, πινίν νξίδεηαη θάζε ζθάθνο 

πξννξηζκέλν λα κεηαθηλείηαη ζην λεξφ γηα κεηαθνξά πξνζψπνπ ή πξαγκάησλ , 

ξπκνχιθεζε , επηζαιάζζηα αξσγή, αιηεία , αλαςπρή επηζηεκνληθέο έξεπλεο ή άιιν 

ζθνπφ .  

Μεξηθά απφ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηνκνξθίεο ηνπ πινίνπ είλαη ηα εμήο :  

 

 χκθσλα κε ην Αζηηθφ Γίθαην , ην πινίν είλαη πξάγκα ζχλζεην, φπνπ ηα 

ζπζηαηηθά ηνπ κέξε δελ απνηεινχλ αληηθείκελα ρσξηζηήο θπξηφηεηαο ή άιινπ 

εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο .  

 Σν πινίν είλαη αληηθείκελν θαη φρη ππνθείκελν δηθαίνπ , δειαδή δελ έρεη 

λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, νχηε δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο .  
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 Σν πινίν αλ θαη είλαη πξάγκα θηλεηφ, εμνκνηψλεηαη κε ηα αθίλεηα , δειαδή 

θαζίζηαληαη σο αληηθείκελν ππνζήθεο ή αλ πξφθεηηαη γηα θαηάζρεζε , 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο επη θαηαζρέζεσο αθηλήησλ .  

Κάζε πινίν δηαζέηεη ηελ δηθή ηνπ ηαπηφηεηα σο αληηθείκελν έλλνκσλ ζρέζεσλ.  

Ζ εμαηνκίθεπζε ηνπ πινίνπ γίλεηαη κε ζηαζεξά γλσξίζκαηα φπσο ην όνομα ηνπ θάζε 

πινίνπ πνπ επηιέγεηαη απφ ηνλ πινηνθηήηε , αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ πξχκλε 

ηνπ πινίνπ θαη θαηαρσξείηαη ζηα λενιφγηα , δειαδή ζε εηδηθά βηβιία αληίζηνηρα κε 

απηά ησλ αθηλήησλ ζηα βηβιία κεηαγξαθψλ .  

Δπίζεο ην διεθνέρ ζήμα φπνπ δηαζέηεη θάζε πινίν θαη απνηειείηαη απφ αξηζκνχο θαη 

γξάκκαηα ηεο ιαηηληθήο αιθαβήηνπ. Ζ ρνξήγεζε ηνπ γίλεηαη θαηά ηελ πξψηε 

λενιφγεζε ηνπ πινίνπ ππν ειιεληθή ζεκαία απφ ην ππνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο 

θαη εηδηθά απφ ην Μεηξψν εκάησλ θαη είλαη κνλαδηθφ .  

 Ο αύξων απιθμόρ νηολόγηζηρ θαη ην λιμάνι  νηολόγηζηρ πνπ αλαγξάθνληαη 

ππνρξεσηηθά θαη απηά ζηελ πξχκλε ηνπ πινίνπ . Δηδηθά ην ιηκάλη λενιφγεζεο παίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν γηα ην λνκηθφ θαη θνξνινγηθφ θαζεζηψο ηνπ πινίνπ φπσο επίζεο θαη 

κε ηελ εζληθφηεηα ηνπ πινίνπ .Οη ιηκεληθέο αξρέο κεηά ηελ λενιφγεζε , εθδίδνπλ 

πηζηνπνηεηηθφ (ship‟s certificate of registry ) πνπ απνηειεί βαζηθφ λαπηηιηαθφ 

έγγξαθν .  

Ζ εζληθφηεηα ηνπ πινίνπ, απνηειεί άιιν έλα ραξαθηεξηζηηθφ , φπνπ απνθηάηαη κε 

ηελ εγγξαθή ηνπ πινίνπ ζηα λενιφγηα θαη ε έλδεημε ηνπ είλαη ε ζεκαία πνπ θέξεη ην 

πινίν . Σν έγγξαθν Δζληθφηεηαο , απνηειεί απνδεηθηηθφ ηεο εζληθφηεηαο ηνπ πινίνπ. 

Γηα λα έρεη έλα πινίν ηελ ειιεληθή ζεκαία , ζα πξέπεη πάλσ απφ ην 50% λα αλήθεη 

ζε Έιιελεο ππεθφνπο ή Διιεληθά λνκηθά πξφζσπα θαη λα έρεη εγγξαθεί ζε ειιεληθφ 

λενιφγην, φπνπ θαη απνθηά ηελ ειιεληθή εζληθφηεηα . Σν ιηκάλη λενινγήζεσο 

ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ εζληθφηεηα ηνπ πινίνπ . Όκσο κπνξεί λα ρνξεγεζεί θαη 

πξνζσξηλφ έγγξαθν εζληθφηεηαο , φηαλ ην πινίν λενινγείηαη ζε πξνμεληθά 

ιηκελαξρεία ζηελ αιινδαπή , φπνπ αξγφηεξα κπνξεί λα γίλεη αληηθαηάζηαζε απφ ην 

νξηζηηθφ έγγξαθν εζληθφηεηαο .  

 

4.3 Ναςηιλιακά Έγγπαθα Πλοίος 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 46 ηνπ Κψδηθα Γεκνζίνπ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ (λ.δ. 187/1973), 

γηα έιεγρν θαη εμαθξίβσζε ζηνηρείσλ ησλ πινίσλ πνπ αθνξνχλ ηελ ηαπηφηεηα, ηελ 
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ηήξεζε ησλ θαλφλσλ αζθαιείαο θαη άιισλ πεξηζηαηηθψλ, είλαη ππνρξεσηηθφ , φια ηα 

πινία λα έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο ηα παξαθάησ λαπηηιηαθά έγγξαθα :  

 

 Έγγξαθν  εζληθφηεηαο, πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ ιηκεληθή αξρή κεηά ηελ 

θαηαρψξεζε ηνπ πινίνπ ζηα εηδηθά λενιφγηα .  

 Πξσηφθνιιν ή πηζηνπνηεηηθφ θαηακέηξεζεο ρσξεηηθφηεηαο, ην νπνίν δείρλεη 

ηελ ρσξεηηθφηεηα θαη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ πινίνπ θαη εθδίδεηαη απφ ηελ 

αληίζηνηρε ιηκεληθή αξρή πνπ έθαλε ηελ θαηακέηξεζε ή ηνλ λενγλψκνλα .  

 

 Πξσηφθνιιν επηζεψξεζεο ή πηζηνπνηεηηθφ αζθαιείαο, κε έθδνζε απφ ηνλ 

αξκφδην λενγλψκνλα γηα εμαθξίβσζε πιντκφηεηαο ηνπ πινίνπ .  

 

 Βηβιίν Δπηζθέςεσλ ησλ ιηκεληθψλ αξρψλ  

 Πηζηνπνηεηηθφ γξακκήο θνξηψζεσο . 

 Ναπηνιφγην φπνπ απνδεηθλχεηαη ε θαηάξηηζε ησλ κειψλ ηνπ πιεξψκαηνο . 

 Πνηλνιφγην , φπνπ είλαη βηβιίν πινηάξρνπ πνπ αλαγξάθνληαη νη πνηλέο πνπ 

επηβάιινληαη ζε πιήξσκα απφ ηνλ πινίαξρν. 

 Ζκεξνιφγην πινίνπ γηα ηπρφλ παξαηεξήζεηο ηνπ πινίαξρνπ ζρεηηθά κε ην 

πιήξσκα, ηνπο επηβάηεο θαη ην θνξηίν . Δπίζεο ππάξρνπλ θαη ηεξνχληαη 

μερσξηζηά εκεξνιφγηα γηα ην θαηάζηξσκα (Ζκεξνιφγην γέθπξαο) πνπ 

θαηαγξάθνληαη κεηεσξνινγηθέο ελδείμεηο , παξαηεξήζεηο θαη γεγνλφηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ λαπζηπινΐα, ην εκεξνιφγην κεραλήο πνπ ηεξείηαη απφ ηνλ Α‟ 

κεραληθφ θαη αθνξά ηελ ιεηηνπξγία κεραλψλ , ιέβεηα, θαπζίκσλ θαη 

θαηαλάισζεο . Ζκεξνιφγην αζπξκάηνπ , πνπ θαηαγξάθνληαη απφ ηνλ 

αζπξκαηηζηή γεγνλφηα πνπ αθνξνχλ ηνλ αζχξκαην ηειέγξαθν .   

 

4.4 Καηηγοπίερ Πλοίος 

 

Οη βαζηθφηεξεο θαηεγνξίεο πινίσλ κε βάζε ην είδνο κεηαθνξάο, ηνπ εηδηθνχ 

πξννξηζκνχ ηνπο, ηεο δηαξξχζκηζεο ησλ ρψξσλ ρξήζεσλ ηνπο , είλαη : 

 

Α) Φοπηηγά Πλοία (Cargo Ships) , φπνπ ραξαθηεξίδνληαη ηα πινία πξννξηζκέλα 

γηα κεηαθνξέο θνξηίσλ θάζε είδνπο θαη αλάινγα κε ην είδνο , ηελ εθηέιεζε ή κε 

δξνκνινγηαθψλ γξακκψλ ή ηεο δνκήο ηνπ πινίνπ , δηαθξίλνληαη ζε θνξηεγά πινία 
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μεξψλ θνξηίσλ , θνξηεγά πινία πγξψλ θνξηίσλ θαη θνξηεγά πινία ζπλδπαζκέλσλ 

κεηαθνξψλ . 

 

 Φνξηεγά Πινία Ξεξψλ Φνξηίσλ : δηαθξίλνληαη ζε πινία πνπ 

κεηαθέξνπλ ρχκα νκνεηδή θνξηία (bulk carrier ) , φπσο δάραξε, ζηηάξη 

, θάξβνπλν θιπ  

 Πινία κεηαθνξάο γεληθψλ θνξηίσλ (general cargo)  : κεηαθέξνληαη κε 

πινία κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (container ship) . Δπίζεο ηα 

πινία κεηαθνξάο νρεκάησλ απνηεινχλ πινία γεληθά θνξηίνπ . 

 Φνξηεγά πινία πγξψλ θνξηίσλ  : Δίλαη ηα δεμακελφπινηα (Tanker) , 

ηα νπνία δηαζέηνπλ δεμακελέο ζηηο νπνίεο , αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπο , 

θνξηψλνπλ αξγφ πεηξέιαην , βελδίλε  θιπ  Δπίζεο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα πινία πνπ κεηαθέξνπλ πγξνπνηεκέλν 

αέξην πεηξειαίνπ (Liquefied Petroleum Gases) θαη πγξνπνηεκέλν 

θπζηθφ αέξην (Liquefied Natural Gases)  

 Φνξηεγά Πινία πλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ : Πινία πνπ κεηαθέξνπλ 

ελαιιαθηηθά πγξά θαη μεξά ρχκα θνξηία (O.B.O. – ore/bulk/oil 

carriers )  

 

Β) Δπιβαηηγά Πλοία (passenger ships) , φπνπ είλαη ηα πινία κεηαθνξάο επηβαηψλ 

θαη ππφ πξνυπνζέζεηο κεηαθέξνπλ θνξηία θαη νρήκαηα . Γηαθξίλνληαη ζε : 

 

 Δπηβαηεγά ηεο αθηνπινΐαο  

 Κξνπαδηεξφπινηα  

 Τπεξσθεάληα Πινία  

Γ) Πλοία Διδικού Πποοπιζμού  

Ζ αλάπηπμε θαη ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ε αλάγθε γηα γξήγνξεο κεηαθνξέο , 

νδήγεζαλ ζηελ αλάγθε θαηαζθεπήο πινίσλ γηα εηδηθνχο ζθνπνχο . Σέηνηα πινία 

είλαη:  

 

 Πινία Φπγεία ( Refrigerated Ship) 

 Αιηεπηηθά ( Fishing Boats) 

 Χθεαλνγξαθηθά ( Oceanographic Ships) 
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 Πινία Σνπνζέηεζεο Καισδίσλ (Cable Ships) 

 Δθπαηδεπηηθά ( Training Ships)  

 Μεηεσξνινγηθά ( Meteorological Ships )  

 

Γ) Πλοία Βοηθηηικήρ Ναςηιλίαρ (Auxiliary Ships) , ηα νπνία ν ξφινο ηνπο είλαη 

βνεζεηηθφο ησλ ππνινίπσλ πινίσλ  γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηέιεπζε ηνπο , φπσο 

γηα παξάδεηγκα ηα βνεζεηηθά πινία αλνηθηήο ζαιάζζεο ( παγνζξαπζηηθά – 

Icebreakers , ξπκνπιθά – Tug boats , λαπαγνζσζηηθά – Salvage Boats, πινεγίδεο) , 

ηα πισηά λαππεγήκαηα ( βπζνθφξνη – Dredges , θνξηεγίδεο – barges, πισηέο 

δεμακελέο , πισηνί γεξαλνί – Floating Derricks)   

 

4.5 ημαίερ Δςκαιπίαρ 

 

εκαίεο επθαηξίαο ή επθνιίαο , είλαη νη ζεκαίεο ησλ ρσξψλ Παλακάο, Ληβεξίαο , 

Μπαράκεο θιπ φπνπ αξθεηνί πινηνθηήηεο ρξεζηκνπνηνχλ θαη πςψλνπλ ζηα πινία 

ηνπο ιφγσ ησλ θνξνινγηθψλ δηεπθνιχλζεσλ πνπ παξέρνπλ . Έηζη πξνθεηκέλνπ ηα 

ζπγθεθξηκέλα πινία λα είλαη πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθά θαη λα απνθεχγνπλ 

θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ησλ ρσξψλ ηνπο , νη λαπηηιηαθέο εηαηξίεο, δέρνληαη λα 

λενινγήζνπλ ηα πινία ηνπο κε μέλε ζεκαία φπνπ ππάξρνπλ θνξνινγηθέο 

ειαθξχλζεηο , εχθνιεο δαλεηνιεςίεο , ιηγφηεξνη θίλδπλνη πνιεκηθψλ εκπινθψλ θαη 

ειαζηηθφηεηα ζηα απνδεηθηηθά λαπηηθήο ηθαλφηεηαο .  

 

4.6 Ναςηιλιακή  Δπισείπηζη  

 

4.6.1  Οπιζμόρ και Υαπακηηπιζηικά 

 

Ναπηηιηαθή επηρείξεζε, είλαη ε νηθνλνκηθή κνλάδα κε αληηθείκελν εξγαζηψλ ην 

πινίν, κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ πινηνθηήηε ή ηνπ εθνπιηζηή ή ηεο δηαρεηξίζηξηαο εηαηξίαο 

ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη θαη δηαρεηξίδεηαη δηθά ηεο ή μέλεο ηδηνθηεζίαο πινία .  

Σν θφζηνο απφθηεζεο πινίσλ γηα κηα λαπηηιηαθή είλαη αξθεηά πςειφ. Σα ζηαζεξά 

έμνδα ηεο αλαινγηθά είλαη αξθεηά κεγάια θαη γη απηφ ε επηρείξεζε ζεσξείηαη 

εληάζεσο παγίσλ θεθαιαίσλ .  

 

Οη λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε φιν ηνλ θφζκν θαη γη απηφ νη 

θίλδπλνη πνπ ηελ πεξηβάιινπλ είλαη απξφβιεπηνη θαη πνηθίινπλ κε απνηέιεζκα ν 

έιεγρνο λα είλαη φιν θαη πην δχζθνινο. 
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Γηα παξάδεηγκα νη θαηξηθέο ζπλζήθεο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ θπζηθνχο θηλδχλνπο 

γηα κηα λαπηηιηαθή ελψ ζε επηρεηξεκαηηθνχο κπνξνχλ λα αλαρζνχλ νη πφιεκνη, ε 

πεηξαηεία, ε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο . Οηθνλνκηθήο θχζεσο θίλδπλνη κπνξεί λα 

είλαη ε κε πξφβιεςε γηα αχμεζε δήηεζεο ππεξεζηψλ ησλ πινίσλ , ην ξίζθν ησλ 

κεηαθνξψλ ζε επηθίλδπλεο πεξηνρέο ιφγν απμεκέλεο πξνζθνξάο λαχισλ , νη πθέζεηο 

θαη νη νηθνλνκηθέο θξίζεηο κηαο ρψξαο θιπ   

 

4.6.2  Νομική Μοπθή Ναςηιλιακήρ  Δπισείπηζηρ 

 

χκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία, ε λαπηηιηαθή επηρείξεζε πνπ δηαρεηξίδεηαη 

δηθά ηεο ή μέλα εκπνξηθά πινία , έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα έρεη ηηο παξαθάησ λνκηθέο 

κνξθέο :  

 

 Αηνκηθή Δπηρείξεζε  

 Πξνζσπηθή Δπηρείξεζε , ηεο Οκφξξπζκε Δηαηξεία ή Δηεξφξξπζκε Δηαηξία 

 Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο  

 Αλψλπκε Δηαηξεία  

 Δηδηθή Αλψλπκε Ναπηηιηαθή Δηαηξεία  

 πκπινηνθηεζία 

 Ναπηηθή Δηαηξεία 

 Δηαηξεία Δπελδχζεσλ ζηελ Πνληνπφξν Ναπηηιία  

 Δηαηξεία ηδησηηθψλ πινίσλ αλαςπρήο  

Οη  Αηομικέρ και Πποζωπικέρ Δπισειπήζειρ , είλαη ζπάληεο κνξθέο ζχζηαζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο ιφγσ ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο απεξηφξηζηεο 

νηθνλνκηθήο επζχλεο ησλ κειψλ ηεο ζε πεξηπηψζεηο δεκηνγφλσλ θαηαζηάζεσλ θαη 

ησλ κεγάισλ θεθαιαίσλ πνπ ρξεηάδνληαη .  

Οη Δηαιπίερ Πεπιοπιζμένηρ Δςθύνηρ , ρξεζηκνπνηνχληαη ζπάληα σο πινηνθηήηξηεο, 

αιιά είλαη ζπλεζηζκέλεο κνξθέο λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ αζρνινχληαη θπξίσο 

κε ηελ δηαρείξηζε , ηελ λαχισζε, ηελ πξαθηφξεπζε θαη γεληθά ηελ εθκεηάιιεπζε 

μέλσλ πινίσλ.  

Οη Ανώνςμερ Δηαιπίερ , είλαη νη πην ζπλεζηζκέλεο κνξθέο λαπηηιηαθψλ 

επηρεηξήζεσλ.   
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Η Διδική Ανώνςμη Ναςηιλιακή Δηαιπία, απνηειεί κηα ηδηαίηεξε κνξθή Αλψλπκεο 

Δηαηξίαο, πνπ έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ λενιφγεζε ειιεληθνχ πινίνπ νιηθήο 

ρσξεηηθφηεηαο 1.500 θφξσλ θαη άλσ, κε βάζε ην άξζξν 13 ηνπ λ.δ. 2687/1953.  

Σα ραξαθηεξηζηηθά κηαο ηέηνηαο κνξθήο εηαηξίαο, πνπ ηελ θάλνπλ λα δηαθέξεη απφ 

ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίεο , είλαη ηα εμήο :  

 

 Έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ θπξηφηεηα, ηελ εθκεηάιιεπζε , ηελ δηαρείξηζε ησλ 

ειιεληθψλ πινίσλ πνπ πιένπλ ζε δηεζλή χδαηα  , ν νπνίνο αλ δελ ηεξεζεί , 

νδεγείηαη ζε ιχζε κεηά απφ απφθαζε κνλνκεινχο πξσηνδηθείνπ .  

 

 Ζ επσλπκία ηεο ζα πξέπεη λα αλαγξάθεη ππνρξεσηηθά ηνλ ηίηιν << Δηδηθή 

Αλψλπκε Ναπηηιηαθή Δηαηξία>> .  

 

 

 Σν  θεθάιαην ηεο έρεη ηελ επειημία λα εθθξάδεηαη ζε νπνηνδήπνηε μέλν 

λφκηζκα, κπνξεί λα θαηαβάιιεηαη θαη εμάγεηαη ζην εμσηεξηθφ ζε αιινδαπέο 

ηξάπεδεο . 

 

 Σν θεθάιαην είλαη δηαηξεκέλν ζε κεηνρέο , αλψλπκεο , κε ηελ κε εηζαγσγή 

ηεο . 

 

 Οη δηαηάμεηο πεξί Γεληθήο πλέιεπζεο θαη Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ 

ηζρχνπλ ηεο Αλψλπκεο , έρνπλ ηζρχ θαη ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηεο εηαηξίεο , κε 

ηελ δπλαηφηεηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο ρσξίο ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Ν.2190/1920, ηεο γηα παξάδεηγκα ε επειημία ζπλεδξίαζεο θαη ζηελ 

αιινδαπή. 

 

 

 Σα ζπκβφιαηα ζχζηαζεο ηεο εηαηξίαο, ηξνπνπνηήζεηο απηψλ , νη ηίηινη ησλ 

κεηνρψλ,  νη εμνθιήζεηο ησλ κεξηζκάησλ , απαιιάζζνληαη απφ ηελ θαηαβνιή 

ηνπ θφξνπ ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ , απφ ηέιε ραξηνζήκνπ θαη εηζθνξέο 

ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ .  
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Η Ναςηική Δηαιπία, ζχκθσλα κε ηνλ λφκν 959/1979 απνηειεί κηα θεθαιαηνπρηθή 

εηαηξία κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ θπξηφηεηα θαη ηελ εθκεηάιιεπζε Διιεληθψλ 

Δκπνξηθψλ Πινίσλ . Δίλαη εκπνξηθή εηαηξία θαη απνθηά λνκηθή πξνζσπηθφηεηα κε 

ηελ θαηαρψξεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο ζην Μεηξψν Ναπηηθψλ Δηαηξεηψλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο . Γηαζέηεη ραξαθηεξηζηηθά ηφζν απφ ηηο Αλψλπκεο 

φζν θαη απφ ηεο ΔΠΔ θαη ζεσξείηαη εηαηξία κηθηήο κνξθήο . Σν θεθάιαην ηεο 

δηαηξείηαη ζε κεηνρέο θαη κπνξεί λα ζπζηαζεί απφ ηνπιάρηζηνλ δχν άηνκα – κεηφρνπο. 

Διάρηζην εηαηξηθφ θεθάιαην αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 5000 € , ελψ ε νλνκαζηηθή ηηκή 

ηεο κεηνρήο δελ κπνξεί λα νξηζηεί θαηψηαηε απφ ην 1 € (άξζξν 5 Ν. 959/79). 

χκθσλα κε ηελ εξκελεπηηθή εγθχθιην ηνπ λφκνπ  959/79 (Δ12254/252/1979) , 

ππάξρεη ζαθήο δηάθξηζε  κεηαμχ Ναπηηθψλ εηαηξηψλ πνπ είλαη πινηνθηήηξηεο θαη 

Ναπηηθψλ Δηαηξηψλ πνπ είλαη δηαρεηξίζηξηεο πινίσλ. Αλ θαη κφλν νη ηειεπηαίεο 

ππνρξενχληαη ζηελ ηήξεζε δηπινγξαθηθψλ βηβιίσλ, σο επί ην πιείζηνλ ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ λεντδξπζέλησλ εηαηξηψλ ηεξνχλ βηβιία Γ‟ θαηεγνξίαο 

δειαδή δηπινγξαθηθά .   

ηηο  Πινηνθηήηξηεο Ναπηηθέο Δηαηξίεο , κε βάζε ηεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 

27/75 „‟πεξί θνξνινγίαο πινίσλ‟‟, ηα θέξδε ηεο απαιιάζζνληαη ηεο πιεξσκήο ησλ 

θφξσλ .  

Οη κεηνρέο ησλ Ναπηηθψλ Δηαηξηψλ , είλαη δπλαηφ λα εηζαρζνχλ ζην Υξεκαηηζηήξην 

Αμηψλ Αζελψλ , κεηά απφ έγθξηζε ηεο επηηξνπήο θεθαιαηαγνξάο .  

Ζ δηνίθεζε θαη ε εθπξνζψπεζε ηεο Ναπηηθήο Δηαηξίαο , γίλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην, ελψ ε Γεληθή πλέιεπζε απνηειεί ην αλψηαην φξγαλν ηεο Δηαηξίαο θαη 

ζπγθαιείηαη ηεο ζπλεδξίαζε , κία θνξά ηνλ ρξφλν .  

Ο Ηζνινγηζκφο θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο , ζπληάζζνληαη απφ ην Γ. 

ζην ηέινο θάζε εηαηξηθήο ρξήζεο θαη θαηαξηίδνληαη ζην λφκηζκα πνπ εθθξάδεηαη ην 

θεθάιαην ηεο λαπηηθήο εηαηξίαο . (άξζξν 35 Ν. 959/79).  

Οη Αλψλπκεο εηαηξίεο θαη νη Δηδηθέο Αλψλπκεο Ναπηηιηαθέο Δηαηξίεο , έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα κεηαηξνπήο ηνπο ζε Ναπηηθέο Δηαηξίεο , ζχκθσλα κε απφθαζε ηεο 

Γεληθήο πλειεχζεσο ησλ κεηφρσλ ηεο, ρσξίο λα είλαη δπλαηφ ην αληίζεην, δειαδή 

ηεο, κεηαηξνπήο ηεο Ναπηηθήο Δηαηξίαο ζε άιιε κνξθή .  

Ο λφκνο 959/1979 ηξνπνπνηήζεθε  κε ηνπο λφκνπο 1892/1990 θαη 2987/2002 , κε 

απψηεξν ζθνπφ λα επσθειεζνχλ νη έιιελεο πινηνθηήηεο κε πιενλεθηήκαηα πνπ ήδε 

παξείραλ εηαηξίεο απφ ρψξεο ηνπ Παλακά θαη ηεο Ληβεξίαο .  
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4.6.3  Οπγανωηική Γομή Ναςηιλιακήρ Δπισείπηζηρ 

 

Αλάινγα κε ην είδνο ησλ πινίσλ θαη ηελ εθκεηάιιεπζή ηεο, ππάξρεη δηαθνξά ζηελ 

νξγάλσζε ησλ ηκεκάησλ ηεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο .  

πγθεθξηκέλα ηα εκπνξηθά θνξηεγά πινία, ρσξίδνληαη ζε δχν ηκήκαηα. ην ηκήκα 

πνπ πεξηιακβάλεη ην θαηάζηξσκα , ηελ γέθπξα θαη ην ηκήκα ελδηαίηεζεο (Deck) θαη 

ην ηκήκα ηεο κεραλήο φπνπ δηαθξίλνπκε ην κεραλνζηάζην θαη ηνλ κεραλνινγηθφ 

εμνπιηζκφ ηνπ πινίνπ . Δπνκέλσο ε δνκή κηα Ναπηηιηαθήο Δπηρείξεζεο πνπ 

δηαρεηξίδεηαη ηέηνηνπ είδνπο πινία είλαη ε εμήο :  

 

 Γεληθή Γηεχζπλζε (General Management) , φπνπ ζπληνλίδεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ πινίσλ .  

 

 Σερληθφ Σκήκα (Technical Department ), φπνπ έρεη ζρέζε κε φια ηα ηερληθά 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ πινίσλ, κε ηελ πξνκήζεηα ησλ 

εθνδίσλ θαη αληαιιαθηηθψλ θαηαζηξψκαηνο θαη κεραλνζηαζίνπ .   

 

 Σκήκα Γηαρείξηζεο (Operations Department ),  φπνπ έρεη ηελ ππεπζπλφηεηα 

ζεκάησλ δηαρείξηζεο , πξνκήζεηαο ηξνθίκσλ , εθνδηαζκφ λεξνχ, θαπζίκσλ 

θαη ιηπαληηθψλ .  

 

 Safety and Training Department, φπνπ ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηνλ ISM Code  

θαη ππνζηεξίδεη ηελ Δηαηξία ζε ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ Αζθάιεηα 

θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο .  

 

 Οηθνλνκηθφ Σκήκα (Accounts Department) ,φπνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηα 

νηθνλνκηθά ηεο λαπηηιηαθήο , ηεο ρξεκαηνδνηήζεηο , γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

θέληξσλ θφζηνπο, γηα ηελ είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ θαη πιεξσκή ησλ 

ππνρξεψζεσλ , ηελ κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ , κε ηελ ηήξεζε ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ θαη πξνυπνινγηζκψλ .  

 

 Σκήκα Ναπιψζεσλ (Chartering department ), φπνπ παξαθνινπζεί ηελ 

λαπιαγνξά , ζπλεξγάδεηαη κε ηεο λαπινκεζίηεο κε ζθνπφ λα επηηχρεη ηελ φζν 

ην δπλαηφλ θαιχηεξε λαχισζε γηα ην πινίν ζε κεηαθνξέο θνξηίσλ .  
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 Σκήκα Πξνζσπηθνχ , κε ππεπζπλφηεηα ζε δηαρείξηζε πξνζιήςεσλ 

πξνζσπηθνχ, ζχλαςε ζπκβάζεσλ κε κέιε πιεξψκαηνο . 

 

 Σκήκα Πξνκεζεηψλ (Purchasing ) , φπνπ είλαη  ππεχζπλν γηα ηελ 

δηεθπεξαίσζε ησλ παξαγγειηψλ γηα ηελ  ηξνθνδνζία ησλ πινίσλ κε ηξφθηκα,  

λεξφ θαη ηεο πξνκήζεηεο . 

 

 Σκήκα Ννκηθφ θαη Αζθαιεηψλ ( Legal Insurance and Claims Departments ) , 

κε αξκνδηφηεηεο ηεο ε παξνρή λνκηθψλ ζπκβνπιψλ ζε δηνίθεζε , ν έιεγρνο 

θαη ε έγθξηζε ζπκθσληψλ θαη ζπκβνιαίσλ . 

 

Ζ νξγαλσηηθή δνκή ησλ επηβαηεγψλ πινίσλ δηαθέξεη κφλν σο πξνο ην ηκήκα 

λαπιψζεσλ , φπνπ αληηθαζίζηαληαη απφ ην ηκήκα πσιήζεσλ ή Marketing θαη απφ 

εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο (δίθηπν πξαθηφξσλ) , κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε πσιήζεσλ ζε 

εηζηηήξηα θαη εθδξνκέο (θξνπαδηέξα). Έλα ζεκαληηθφ ηκήκα γηα ηα επηβαηεγά θαη ηα 

θξνπαδηεξφπινηα , είλαη ην Hotel Department , δειαδή ην μελνδνρεηαθφ ηκήκα , κε 

αξθεηφ πξνζσπηθφ ζε ζέζεηο εζηηαηνξίσλ, κπαξ , θνκκσηεξίσλ, ζαινληψλ νκνξθηάο, 

πηζίλαο , δηαζθέδαζεο ελ πισ, ελδηαίηεζεο επηβαηψλ, πιπληεξίνπ , θαηαζηεκάησλ , 

θαδίλν, γπκλαζηήξην, θσηνγξαθείν , ηαηξείν θ.ι.π.   

 

4.6.4  Οπγάνωζη Λογιζηηπίος Πονηοπόπος Ναςηιλιακήρ Δηαιπίαρ 
 

Σν ινγηζηήξην κηαο λαπηηιηαθήο εηαηξίαο κε εθκεηάιιεπζε πνληνπφξσλ πινίσλ 

παξνπζηάδεη αξθεηά πξνβιήκαηα, πνπ θαζηζηνχλ ηελ νξγάλσζε ηεο δχζθνιε. 

πγθεθξηκέλα, ηα πινία πνπ ηαμηδεχνπλ ζε φιν ηνλ θφζκν θαη αγθπξνβνινχλ ζε 

δηάθνξα ιηκάληα, δηεμάγνπλ δαπάλεο φπσο πιηθά , ηξφθηκα , θαχζηκα , ιηπαληηθά θιπ 

γηα ηηο δηάθνξεο αλάγθεο ηνπο θαη δέρνληαη θαη ππεξεζίεο φπσο επηζθεπέο θαη 

ζπληεξήζεηο αλάινγα κε ην εχξνο ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπο κε ζπλέπεηα ε ιήςε θαη ε 

απνζηνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζηα ινγηζηήξηα ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξηψλ λα γίλεηαη 

θαζπζηεξεκέλα .  

Οη δαπάλεο απηέο δηαηππψλνληαη ζην εγρψξην λφκηζκα ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ζπκβεί . 

Οπφηε ηα ινγηζηήξηα φηαλ ιακβάλνπλ ηα εμνδνιφγηα πνπ ζηέιλνληαη απφ ηνπο 

αξκφδηνπο ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ , ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνπλ ηηο ππνρξεψζεηο 
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απηέο κε ηηο αλάινγεο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ ηφζν ζηελ έθδνζε 

ησλ ηηκνινγίσλ φζν θαη ζηελ πιεξσκή ηνπο .  

Άιιν έλα πξφβιεκα πνπ ζπλαληάλε ηα ινγηζηήξηα ησλ πνληνπφξσλ πινίσλ , είλαη ν 

επηκεξηζκφο ησλ δαπαλψλ επηζθεπψλ ησλ πινίσλ πνπ απνηειεί κηα απφ ηηο 

ζνβαξφηεξεο δαπάλεο θαη πνπ έλα κέξνο θαιχπηεηαη απφ αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο , ζηα 

πιαίζηα ηεο πεληαεηνχο επηζεψξεζεο (Special Survey) , πνπ δηεμάγεηαη απφ εηδηθνχο 

λενγλψκνλεο .  

 

4.6.5  Οπγάνωζη Λογιζηηπίος Ναςηιλιακήρ Δηαιπίαρ Δπιβαηηγών Πλοίων 

 

Σν ινγηζηήξην Ναπηηιηαθήο Δηαηξίαο πνπ εθκεηαιιεχεηαη αθηνπιντθά πινία , αλήθεη 

ζηελ νηθνλνκηθή δηεχζπλζε ηεο εηαηξίαο θαη δηαθξίλεηαη ζηα γξαθεία Γεληθήο 

Λνγηζηηθήο , φπνπ γίλεηαη ελεκέξσζε φισλ ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ, κε 

παξαθνινχζεζε ησλ θέληξσλ θφζηνπο, ησλ  καθξνρξφλησλ θαη βξαρπρξφλησλ 

ππνρξεψζεσλ ζε πξνκεζεπηέο , ηξάπεδεο, δεκφζηνπο θνξείο , κεηφρνπο, ζε γξαθεία 

δηαρείξηζεο επίζεκσλ εγγξάθσλ , δηαρείξηζεο ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ , 

Πξνυπνινγηζκψλ, Δζφδσλ , Γξαθεία ακνηβψλ πξνζσπηθνχ κε ηήξεζε θαη έιεγρν 

κηζζνδνζίαο .  

 

 

4.7 Ναςηιλιακή Λογιζηική 

 

4.7.1 Διζαγωγή 

 

Ναπηηιηαθή Λνγηζηηθή , είλαη ν θιάδνο ηεο ηδησηηθήο ινγηζηηθήο, κε εμεηδίθεπζε ζηελ 

ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ . 

Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο Ναπηηιηαθήο Λνγηζηηθήο, είλαη ν πξνζδηνξηζκφο , ε 

παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Ναπηηιηαθήο 

Δπηρείξεζεο , ηνπ Ναπηηιηαθνχ θφζηνπο θαη ηνπ κεξηθνχ ή νιηθνχ απνηειέζκαηνο .  

Ζ θάζε λαπηηιηαθή εηαηξία, κπνξεί λα έρεη δηαθνξεηηθφ εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν 

εθκεηάιιεπζεο , αλεμάξηεηα αλ εληάζζνληαη φιεο ζηνλ θιάδν ησλ κεηαθνξψλ , κε 

ζπλέπεηα λα δπζθνιεχνπλ ην έξγν ηεο Ναπηηιηαθήο Λνγηζηηθήο . Ζ δηαθνξνπνίεζε 

απηή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο εθκεηάιιεπζεο , επεξεάδεη άκεζα ην Λνγηζηηθφ ζρέδην, 

φπνπ ζρεδηάδεηαη θαη πξνζαξκφδεηαη γηα ηελ ζσζηή παξαθνινχζεζε ησλ 

ινγαξηαζκψλ , ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο εζφδσλ θαη εμφδσλ 

πνπ ππάξρνπλ ζηηο Ναπηηιηαθέο Δπηρεηξήζεηο .  
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4.7.2 Νομική Μοπθή  

ηα δηπινγξαθηθά βηβιία αλεμάξηεηα απφ ην χςνο ησλ αθαζάξηζησλ ηνπο εζφδσλ, 

δηαθξίλνπκε ηηο παξαθάησ λνκηθήο κνξθήο εηαηξίεο :  

 

 Ζκεδαπέο θαη αιινδαπέο Αλψλπκεο Δηαηξείεο   ( Άξζξν 4 Π.Γ. 186/1992) 

 Ζκεδαπέο θαη αιινδαπέο Δηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο  ( Άξζξν 4 Π.Γ. 

186/1992) 

 Δηδηθέο  Αλψλπκεο Ναπηηιηαθέο Δηαηξείεο  (Άξζξν 13 Ν.Γ. 2687/1953) 

 Ναπηηθέο Δηαηξείεο ηνπ Ν959/1979, πνπ έρνπλ ηελ δηαρείξηζε θαη ηελ 

εθκεηάιιεπζε πινίσλ ζε ηδηνθηεζία ηξίησλ .  

 Δηαηξείεο επελδχζεσλ ζηελ Πνληνπφξν Ναπηηιία .  

ηα απινγξαθηθά βηβιία , δειαδή ζε βηβιία εζφδσλ - εμφδσλ εληάζζνληαη νη εμήο 

θαηεγνξίεο : 

 

 Οη θάζε ηχπνπ αιινδαπέο εηαηξείεο (άξζξν Π.Γ.  186/1992) , εγθαηεζηεκέλεο 

ζηελ Διιάδα βάζεη ηνπ Α.Ν. 89/1967 θαη Α.Ν. 378/1968 .  

 Οη Ναπηηθέο Δηαηξείεο ηνπ Ν 959/1979, πνπ είλαη πινηνθηήηξηεο .  

 Οη εθκεηαιιεπηέο πινίσλ Β‟ θαηεγνξίαο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 27/1975 (Λνηπά 

κεραλνθίλεηα πινία, ηζηηνθφξα θαη πινηάξηα γεληθψο )  

 

4.7.3 Λοιπά Βιβλία Πλοίος 

Τπάξρνπλ φκσο θαη άιια βηβιία φπνπ ε ηήξεζε ηνπο απνηειεί αλάγθε γηα ηελ 

λαπηηιηαθή επηρείξεζε , ιφγσ ησλ ηαμηδηψλ ησλ πινίσλ ζε δηεζλή χδαηα θαη ηεο  

πιεζψξαο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ πξνθχπηνπλ ζε δηάθνξα ιηκάληα παγθνζκίσο . Σα 

βηβιία απηά , αλ θαη δελ νξίδνληαη σο ινγηζηηθά αιιά πεξηζζφηεξν πιεξνθνξηαθά , 

ελδεηθηηθά είλαη ηα εμήο : 

 

 Βιβλίο ηαξιδιών  

Σν βηβιίν απνηειεί εκεξνιφγην πνπ θαηαγξάθνληαη ιεπηνκέξεηεο , φπσο 

εκεξνκελίεο θαη ψξεο αλαρψξεζεο – άθημεο , ιεπηνκέξεηεο 

θνξηνεθθνξηψζεσλ , επηζθεπέο , παξαιαβέο θαπζίκσλ , εθνδίσλ , ηξνθίκσλ 

θαη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε νηθνλνκηθφ θαη δηαρεηξηζηηθφ ηνκέα.  
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 Βιβλίο καςζίμων , λιπανηικών και ύδαηορ  

χκθσλα κε ην βηβιίν απηφ γίλεηαη παξαθνινχζεζε ησλ απνζεκάησλ ησλ 

θαπζίκσλ , ησλ ιηπαληηθψλ θαη χδαηνο , ε αλάισζε απηψλ , δίλνληαο 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ηφζν ζε δηνηθεηηθφ ηνκέα φζν θαη ζε νηθνλνκηθφ 

ηνκέα , φπσο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ κεραλψλ , ηνλ έγθαηξν 

πξνγξακκαηηζκφ εθνδηαζκνχ , ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο κεραλψλ θηι  

 

 Βιβλίο – Μηηπώο Πληπωμάηων  

Βηβιίν κε πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία ησλ αηνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ εξγαδνκέλσλ , 

ησλ ζπνπδψλ ηνπο , ησλ λαπηηθψλ  ηνπο πξνζφλησλ , ηεο εηδηθφηεηα ηνπο , 

ησλ κηζζνδνηηθψλ  ηνπο κεηαβνιψλ  .  

 

 Βιβλίο κόζηοςρ και διασειπίζεωρ ηποθοδοζίαρ  

Βηβιίν πνπ παξαθνινπζείηαη ην εκεξήζην θφζηνο ηξνθνδνζίαο ηνπ πινίνπ .  

 

 

 Βιβλίο παπαλαβήρ δικαιολογηηικών ζηοισείων  

Βηβιίν εκεξνινγηαθφ πνπ θαηαγξάθεη ηηο αθξηβείο εκεξνκελίεο παξαιαβήο 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ , απφ ζπλαιιαγέο ζε δηάθνξα ιηκάληα παγθνζκίσο , 

ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αλάινγα ζην ινγηζηήξην ηεο δηαρεηξίζηξηαο 

εηαηξίαο θαηά ηελ παξαιαβή ηνπο .  

 

4.7.4 Λογαπιαζμοί 

Ζ λαπηηιηαθή ινγηζηηθή , αλ θαη δελ έρεη ηδηαίηεξεο δηαθνξέο ζην είδνο θαη ζηελ 

έθηαζε ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ ηεξνχληαη ζηνπο άιινπο θιάδνπο ηεο ινγηζηηθήο, έρεη 

φκσο δηαθνξέο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ ηδηνκνξθία ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαιιαγψλ 

θαη πνπ δηακνξθψλνπλ αλάινγα θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπ θφζηνπο .    

 

Οη ζπνπδαηφηεξνη  ινγαξηαζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα απνηππψζνπλ ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο  ησλ ζπλαιιαγψλ κηαο Ναπηηιηαθήο Δπηρείξεζεο είλαη νη παξαθάησ :  
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 Πινία (Ships) 

 Ναπισηέο (Charterers) – Φνξησηέο (Shippers) 

 Πξαθηνξεία θαη Γξαθεία ηαμηδηψλ (Agencies) 

 Πξάθηνξεο (Agents) 

 Δθλαπισηέο (Carriers) 

 Ναπινκεζίηεο (Shipbrokers) – Μεζίηεο (Brokers) 

 Αζθαιηζηέο (Underwriters) 

 Αζθαιεηνκεζίηεο (Insurance brokers) 

 Οξγαληζκνί Απηαζθαιίζεσλ (Protection and Indemnity Clubs) 

 Απνζέκαηα θαη Αγνξέο ηξνθνεθνδίσλ (Suppliers) – Σξνθνδφηεο (Ship 

chandlers) 

 Καχζηκα (Bunkering) , ιηπαληηθά θιπ  

 Ακνηβέο θαη έμνδα πιεξψκαηνο , ηξνθνδνζία πιεξψκαηνο  

 πληήξεζε θαη επηζθεπέο (Maintenance and repairs) 

 Δηήζηα θαη Δηδηθή Δπηζεψξεζε (Annual and Special survey )  

 Έμνδα ιηκέλσλ (Port dues and taxes), έμνδα θνξηνεθθνξηψζεσο θαη 

ζηνηβαζίαο  

 Δπηζθεπαζηέο (Repairers – Shipyards)  

 Λνγαξηαζκφο Πινηάξρνπ (Master‟s account) 

 Λνγαξηαζκφο εζφδσλ απφ λαχινπο , κηζζψκαηα, θνξησηηθέο  

 

4.7.5  Λογαπιαζμοί ζε Ξένο Νόμιζμα και Σόπορ Δγκαηάζηαζηρ 

 

Ζ λνκνζεζία θάζε ρψξαο νξίδεη ηνπο δηθνχο ηεο θαλφλεο φζνλ αθνξά ζηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο γιψζζαο θαη ηνπ λνκίζκαηνο πνπ ζα ζπληάζζνληαη νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη ζα ηεξνχληαη νη ινγαξηαζκνί . Έηζη φηαλ έλα πινίν 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζε ζαιάζζηεο πεξηνρέο αλά ηελ πθήιην , ηα παξαζηαηηθά πνπ 

ζπγθεληξψλεη  γηα απνζηνιή ζηελ έδξα ηεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο πνπ βξίζθεηαη 

θαη ην ινγηζηήξην , ζα πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη θαη λα κεηαηξέπνληαη ζην εζληθφ 

λφκηζκα ηεο ρψξαο, θαηαγξάθνληαο θαη ηηο αλάινγεο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο .  

Με βάζε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία , δηαθξίλνπκε ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο φπνπ ε 

θάζε λνκηθήο κνξθήο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζην λφκηζκα ηεο ρψξαο :  
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1. ηελ ειιεληθή γιψζζα , έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ηήξεζεο ησλ ινγηζηηθψλ ηνπο 

βηβιίσλ νη εκεδαπέο θαη αιινδαπέο Α.Δ., νη Δ.Π.Δ. , νη Δηδηθέο Αλψλπκεο 

Ναπηηιηαθέο Δηαηξείεο .  

2. ε άιιε γιψζζα φκσο , έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ηεξνχλ ηα ινγηζηηθά ηνπο 

βηβιία νη Ναπηηιηαθέο Δηαηξίεο ηνπ Ν. 959/1979 δειαδή νη Ναπηηθέο Δηαηξίεο  

, κε πξφβιεςε απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ή ηελ εηαηξηθή ηνπο ζχκβαζε , κε 

εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο εθκεηάιιεπζεο ή δηαρείξηζεο πινίσλ πνπ αλήθνπλ 

ζε ηξίηνπο ή είλαη πινηνθηήηξηεο κε ηήξεζε απινγξαθηθψλ βηβιίσλ .  

Ζ εγθαηάζηαζε φκσο αιινδαπψλ εηαηξηψλ ζηελ Διιάδα κε βάζε ηνλ Α.Ν. 

89/1967 θαη ηνλ Α.Ν. 378/1968, δελ είλαη παξάγνληαο ηήξεζεο ησλ ινγηζηηθψλ 

ηνπο βηβιίσλ ζηελ Διιεληθή Γιψζζα , δειαδή δελ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 41 Ν. 2190/1920.  

 
4.7.6 Η Δπίδπαζη ηων Γ.Π.Υ.Α. (I.F.R.S.) ζηιρ Ναςηιλιακέρ Δηαιπίερ   

Οη Ναπηηιηαθέο Δηαηξίεο κε δξαζηεξηφηεηεο ζε παγθφζκην επίπεδν, ππνρξεψλνληαη 

λα αθνινπζνχλ θνηλά απνδεθηά ινγηζηηθά πξφηππα. Έλα βαζηθφ ινγηζηηθφ πιαίζην 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη παγθνζκίσο θαη κε ην νπνίν νη Ναπηηιηαθέο Δηαηξίεο θαινχληαη 

λα πηνζεηήζνπλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηίζνπλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο , 

είλαη ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ή Γ.Π.Υ.Α. (International 

Financial Reporting Standards – I.F.R.S.) . Σα Γ.Π.Υ.Α. απνηεινχλ έλα επξχ θάζκα 

ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ, εκπινπηηζκέλα απφ θαλφλεο θαη ινγηζηηθέο αξρέο , ηα νπνία 

εθδίδνληαη απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (International 

Accounting Standards Board – IASB) .  Σα ΓΠΥΑ αληηθαηέζηεζαλ ην 2005 ηα ΓΛΠ , 

φπνπ κέρξη ηφηε ήηαλ ζε ηζρχ ζε φια ηα θξάηε – κέιε ηεο Δ.Δ.   

Με ηελ πηνζέηεζε ησλ IFRS απφ ηηο Ναπηηιηαθέο Δηαηξίεο , ππάξρεη ην πιενλέθηεκα 

νη επηρεηξήζεηο λα παξνπζηάδνπλ κε φζν ην δπλαηφλ πην νξζή πνηνηηθά απεηθφληζε 

ηελ ινγηζηηθή πιεξνθφξεζε ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο . Απφ ηελ άιιε 

κεξηά , ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ζεκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζηηο Ναπηηιηαθέο Δηαηξίεο, 

πνιινί θιάδνη ηεο Ναπηηιηαθήο Λνγηζηηθήο επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ ηελ ρξήζε 

ησλ ΓΠΥΑ , κε απνηέιεζκα λα κειεηνχλ πξνζεθηηθά ηελ ιήςε ησλ ζηξαηεγηθψλ 

ηνπο επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ .Οη θιάδνη πνπ επεξεάδνληαη ηδηαίηεξα , είλαη ην 

θφζηνο θεθαιαίνπ, ε κέζνδνο ηεο αξρηθήο αλαγλψξηζεο θαη κεηαγελέζηεξεο 

απνηίκεζεο , νη απνζβέζεηο θαη ε ππνιεηκκαηηθή αμία, ε απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ 
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ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ , νη κηζζψζεηο , ε αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ θαη 

εμφδσλ , νη ελνπνηήζεηο θαη ηέινο ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα .  

 

πγθεθξηκέλα ηα πξφηππα πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ησλ Ναπηηιηαθψλ Δηαηξηψλ , είλαη ηα εμήο :  

 

 ΓΛΠ 16 Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο θαη ΓΛΠ 38 Άπια πεξηνπζηαθά 

ηνηρεία , φπνπ είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζνπλ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο 

ζέζεο ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ . 

 Σν ΓΛΠ 36 πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο απνκεηψζεηο φπσο επίζεο θαη ην ΓΛΠ 37 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο πξνβιέςεηο , είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζνπλ ηελ 

θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ηελ θαηάζηαζε πλνιηθψλ Δζφδσλ . 

(Νεγθάθεο 2015) 

 Σν ΓΠΥΑ 13 πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εχινγε αμία , ηνλ ηξφπν θαζνξηζκνχ ηεο 

θαη ηηο κεζφδνπο απνηίκεζεο ηεο .  

 Δπίζεο ην ΓΛΠ 23 ην νπνίν έρεη λα θάλεη κε ην θφζηνο Γαλεηζκνχ , είλαη έλα 

πξφηππν ην νπνίν έρεη άκεζε επίδξαζε ζηηο Ναπηηιηαθέο εμαηηίαο ηνπ 

γεγνλφηνο ησλ επελδχζεσλ ηνπο ζε πινία , πνπ βαζίδνληαη ζε 

ρξεκαηνδφηεζε.  

 Δπηπιένλ νη λαπηηιηαθέο εηαηξίεο πνπ ππάγνληαη ζε φκηιν επηρεηξήζεσλ , 

επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ ηνπο θαλφλεο θαη ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηα 

ΓΠΥΑ 10 θαη ΓΛΠ 28 , ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο .  

 Δπίζεο ην λέν ινγηζηηθφ πξφηππν ΓΠΥΑ 15 <<Έζνδα απφ πκβάζεηο κε 

πειάηεο>>, φπνπ ηέζεθε ζε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2018 , 

επεξεάδεη επίζεο ζεκαληηθά ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ αλαγλψξηζεο ηνπ εζφδνπ 

ζηηο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο . πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε KPMG (2018), φζνλ 

αθνξά ηελ πνληνπφξν λαπηηιία, νη ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο έρνπλ ζρέζε κε 

ηελ αλαγλψξηζε ηνπ εζφδνπ θαηά ηελ δηάξθεηα θφξησζεο ηνπ πινίνπ , ηελ 

ινγηζηηθνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ , ησλ εμφδσλ ηαμηδίνπ φπσο 

θαχζηκα θαη ιηκεληθά ηέιε, φπσο επίζεο θαη ηηο πξνκήζεηεο .  

 Σέινο ην ΓΠΥΑ 16 <<Μηζζψζεηο – Leases>> ην νπνίν ηέζεθε ζε εθαξκνγή 

ηελ 01/01/2019 έρεη θαη απηφ κεγάιε επίδξαζε ζηηο Ναπηηιηαθέο Δηαηξείεο, 
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φπνπ αληηθαζηζηά ην Γ.Λ.Π. Νν 17 Μηζζψζεηο . Σν πξφηππν απηφ ζχκθσλα 

κε BDO (2018) , θαηαξγεί ηελ δηάθξηζε πνπ ππήξρε κεηαμχ ιεηηνπξγηθήο θαη 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, ελψ απαηηεί ηελ αλαγλψξηζε θαη απεηθφληζε ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ κηζζσηή (νληφηεηα) φισλ ησλ ζπκβάζεσλ 

κίζζσζεο , απμάλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ην ελεξγεηηθφ ηεο θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο . Απφ ηελ άιιε κεξηά, δειαδή απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

εθκηζζσηή, φπσο είλαη επηρεηξήζεηο – ηδηνθηήηεο πινίσλ (ship owners), 

ζχκθσλα κε KPMG (2019), ζπλερίδεηαη ε ηαμηλφκεζε ησλ κηζζψζεσλ ζε 

ιεηηνπξγηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο, εθαξκφδνληαο δηαθνξεηηθφ ινγηζηηθφ 

ρεηξηζκφ γηα θάζε θαηεγνξία θαη έρνληαο ειάρηζην αληίθηππν ζηηο νηθνλνκηθέο 

ηνπο θαηαζηάζεηο . Αληίζεηα, ην πξφηππν απηφ , επεξεάδεη ηνπο λαπισηέο 

πινίσλ αλάινγα κε ηελ κνξθή λαχισζεο κε ζπλέπεηα λα επηδξά ζεκαληηθά 

ζηα ζπλνιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπο , ζηηο ζπλνιηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο 

θαη ζε δηάθνξνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο κέηξεζεο επηδφζεσλ ηνπο , 

φπσο γηα παξάδεηγκα ηνπ δείθηε κφριεπζεο .  

 

 

ΜΔΡΟ 3ο  

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 
 

Ο ΔΧΣΔΡΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ 
 

 

5.1 Έζοδα Δκμεηάλλεςζηρ Ναςηιλιακήρ Δπισείπηζηρ 

 

 

5.1.1 Διζαγωγή 

 

Ο έιεγρνο ησλ εζφδσλ εθκεηαιιεχζεσο κηαο Ναπηηιηαθήο Δπηρείξεζεο, πξνυπνζέηεη 

πνιχ θαιή γλψζε ησλ θαηεγνξηψλ ησλ εζφδσλ , αλάινγα κε ην είδνο ηνπ πινίνπ πνπ 

δηαρεηξίδεηαη ε Ναπηηιηαθή .  

  

Δπηγξακκαηηθά, νη βαζηθφηεξεο θαηεγνξίεο ησλ εζφδσλ ησλ πινίσλ είλαη νη εμήο :  

 

 Έζνδα απφ Ναπιψζεηο  
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 Έζνδα απφ ρξνλνλαπιψζεηο  

 Έζνδα απφ θνξησηηθέο θαη ζπλαθή έγγξαθα (θνξηαπνδείμεηο)  

 Έζνδα απφ παξεπφκελνπο φξνπο λαπινζπκθψλσλ , ρξνλνλαπινζπκθψλσλ 

θαη θνξησηηθψλ .  

 Έζνδα απφ εηζηηήξηα κεηαθνξάο επηβαηψλ .  

 Έζνδα απφ εζηηαηφξηα, θπιηθεία, κπάξο, self – services, θαηαζηήκαηα, θαδίλν 

θαη επηπιένλ δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ςπραγσγίαο πξνο ηνπο 

επηβάηεο .  

 Λνηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο φπσο πξνκήζεηεο, ηφθνη θιπ  

 

5.1.2  Έζοδα από ςμβάζειρ Ναςλώζεων 

 

ηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Ναπηηιηαθήο Δπηρείξεζεο, είλαη απαξαίηεην λα 

μεθαζαξίζνπκε έλλνηεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο Ναπιψζεηο .  

Έηζη ζχκθσλα κε αξαθνζηίδεο η. (2013) , παξαηίζεληαη νη παξαθάησ έλλνηεο : 

 

Ναύλωζη , είλαη ε ζχκβαζε κε αληηθείκελν ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ πινίνπ κεξηθψο 

ή νιηθψο, κε βάζε θάπνην αληάιιαγκα , πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγεζνχλ ζαιάζζηεο  

κεηαθνξέο πξαγκάησλ ή επηβαηψλ . (παξ.1 αξζξ. 107 ηνπ Κ.Η.Ν.Γ.  λ. 3816/1958)  

 

Ναςλωηήρ (Charterer) , είλαη ν αληηζπκβαιιφκελνο κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ 

πινηνθηήηε ζηελ ζχκβαζε λαπιψζεσο .   

 

Ναςλομεζίηηρ ( Broker) , είλαη ην πξφζσπν θπζηθφ ή λνκηθφ πνπ δηακεζνιαβεί κε 

εμνπζηνδφηεζε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ηηο ππνγξαθέο ηεο ζχκβαζεο λαπιψζεσο , απφ 

ηνλ Ναπισηή ή ηνλ Πινηνθηήηε . Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαξηηζηεί κηα ζχκβαζε , κεζνιαβνχλ πνιινί Μεζίηεο , φπσο εθείλνη πνπ 

πξνζθέξνπλ ηα θνξηία γηα κεηαθνξέο φπσο θαη εθείλνη πνπ πξνζθέξνπλ ηα πινία 

πξνο Ναχισζε .  

 

Οη πην ζπλεζηζκέλεο κνξθέο ζχκβαζεο λαπιψζεσλ είλαη :  

 

1. Ζ ζχκβαζε λαπιψζεσο θαηά ηαμείδην (Voyage charter party)  
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2. Ζ ζχκβαζε λαπιψζεσο γηα πνιιαπιά ζπλερή ηαμείδηα (Concecutive voyages 

charter party) 

3. Ζ ζχκβαζε ρξνλνλαπιψζεσο ( Time charter)  

4. Ζ ζχκβαζε λαπιψζεσο θαηά παξαρψξεζε ή ηνπ πινίνπ γπκλνχ (charter party 

by demise or bareboat )  

 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί παξαπάλσ, ηα ζπκβαιιφκελα πξφζσπα ζε κηα ζχκβαζε είλαη ν 

πινηνθηήηεο (shipowner) ή εθπξφζσπνο ηνπ κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ εθλαπισηή θαη ν 

λαπισηήο (charterer). Δπίζεο ζηελ ζχκβαζε κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί θαη ν 

θνξησηήο (Shipper) , απηφο δειαδή πνπ παξαδίδεη ηα θνξηία . ηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε ε ζχκβαζε ζπλδέεη θαη ηνλ θνξησηή φπνπ ηνλ δεζκεχεη βάζε ηεο 

θνξησηηθήο πνπ εθδίδεη θαη πνπ ζπλδέεη ηνλ εθλαπισηή κε ηνλ θνξησηή .  

 

Γεληθά, φινη νη ηχπνη λαπινζπκθψλσλ ζχκθσλα κε ηνπο Πξσηνςάιηεο, 

αξαθνζηίδεο (2003) έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά :  

 Δπσλπκία θαη έδξα ηνπ πινηνθηήηε, ην φλνκα, ε ρσξεηηθφηεηα, dead weight, 

ε ζέζε ηνπ πινίνπ θαη ε εκεξνκελία θαη ε ψξα θφξησζεο (Preliminary 

Voyage)  

 Ζ επσλπκία θαη ε έδξα ησλ λαπισηψλ  

 Σν ιηκάλη ή ιηκάληα θνξηψζεσο , ην είδνο θαη ε πνζφηεηα ηνπ θνξηίνπ   

 Σν ιηκάλη ή ηα ιηκάληα εθθνξηψζεσο  

 Ζ πνζφηεηα ηνπ θνξηίνπ κε ηελ νπνία ν λαπισηήο ππνρξενχηαη λα θνξηψζεη 

ζην πινίν  

 Ο ρξφλνο θνξηψζεσο θαη εθθνξηψζεσο ( Δηδηθνί φξνη : Laytime , Demurrage 

, Despatch)  

 Όξνη γεληθήο αβαξίαο (general average) , παξεθθιίζεσο (deviation), 

απαιιαγψλ (exceptions) , δηαηηεζίαο( arbitration), πξνκήζεηαο (brokerage) , 

πνιέκνπ (war), απεξγηψλ (strike), πάγνπ (ice)  

 Ο θαζνξηζκφο ηνπ λαχινπ θαη ν ηξφπνο πιεξσκήο απηνχ (Freight clause )  

ην λαπινζχκθσλν γηα πνιιαπιά ζπλερή ηαμίδηα, ε λαχισζε ηνπ πινίνπ έρεη ζθνπφ 

ηελ εθηέιεζε νξηζκέλνπ αξηζκνχ ηαμηδίσλ κέζα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 

πεξίνδν .  
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Απφ ινγηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο , κεγάιε ζεκαζία γηα ηα ινγηζηήξηα ησλ λαπηηιηαθψλ 

εηαηξηψλ , παίδεη ξφιν ν πξνζδηνξηζκφο ηεο έλαξμεο θαη ηεο ιήμεο ελφο ηαμηδίνπ , ην 

νπνίν νινθιεξψλεηαη κε ηελ εθθφξησζε, παξάδνζε θαη παξαιαβή ηνπ θνξηίνπ . 

Απηφ αθνξά θπξίσο ηελ θαηαλνκή ησλ εμφδσλ εθκεηαιιεχζεσο ηνπ πινίνπ, εθφζνλ 

κεζνιαβνχλ πεξίνδνη αλακνλήο, αξγίαο, δεμακεληζκνχ, επηζθεπψλ θιπ ηνπ πινίνπ .  

Ζ ηειεπηαία κέξα ηνπ λαπινζπκθψλνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη ζεσξείηαη ζηελ 

δηεζλή λαπηηιηαθή νξνινγία σο cancelling date . ε πεξίπησζε πνπ παξέιζεη απηή ε 

κέξα θαη ην πινίν δελ πξνζέιζεη κέρξη εθείλε ηελ κέξα γηα εθθφξησζε , ή πξνζέιζεη 

εθπξφζεζκα, ηφηε ν λαπισηήο έρεη ην δηθαίσκα αθχξσζεο ηνπ λαπινζπκθψλνπ ή λα 

δεηεζεί απνδεκίσζε .  

 

5.1.3  Έζοδα από Υπονοναςλώζειρ 

 

Ζ ρξνλνλαχισζε απνηειεί κηα άιιε κνξθή λαπιψζεσο, φπνπ ν πινηνθηήηεο 

παξαρσξεί ζηνλ λαπισηή ην πινίν ηνπ θαη ην πιήξσκα ηνπ έλαληη αληαιιάγκαηνο ζε 

πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν  , ην νπνίν νλνκάδεηαη κίζζσκα (hire) . ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

λαπισηή, είλαη λα ρξεζηκνπνηεί ην πινίν γηα ηελ κεηαθνξά λφκηκσλ εκπνξεπκάησλ 

λα πξαγκαηνπνηεί λφκηκα ηαμίδηα, λα πιεξψλεη ηα θαχζηκα ηνπ πινίνπ, ηα έμνδα ησλ 

ιηκέλσλ, ηα έμνδα θνξηνεθθνξηψζεσο θαη ζηνηβαζίαο θαη θπξίσο ην κίζζσκα ηνπ 

πινίνπ . 

 Απφ ηελ άιιε ν πινηνθηήηεο έρεη ηελ ππνρξέσζε πιεξσκήο ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ 

πιεξψκαηνο , ηεο αζθάιηζεο ηνπ πινίνπ, ηελ δηεπζέηεζε ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ 

εθνδίσλ ηνπ θαη λα δηαηεξεί ην πινίν ζε θαιή θαηάζηαζε ηθαλή γηα αλαρψξεζε 

ηαμηδίνπ κε φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ δηέπνληαη .  

 

Ζ λαχισζε θαηά παξαρψξεζε ή ε λαχισζε ηνπ πινίνπ γπκλνχ (charter party by 

demise or bareboat) κνηάδεη κε ηελ ρξνλνλαχισζε θαη απνηειεί παξαιιαγή ηεο . Ζ 

δηαθνξά έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ν λαπισηήο έρεη ηνλ απνθιεηζηηθφ έιεγρν θαη ηεο 

δηαρείξηζεο ηνπ πινίνπ ζε αληίζεζε κε ηνλ πινηνθηήηε ηνπ νπνίνπ παξακέλεη κφλν ε 

θπξηφηεηα . Οη φξνη ηεο ζχκβαζεο απηήο δελ δηαθέξνπλ απφ εθείλνπο ηεο 

ρξνλνλαπιψζεσο θαη επίζεο ε παξάδνζε ηνπ πινίνπ γίλεηαη ρσξίο πιήξσκα θαη 

πινίαξρν .  

ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο απηέο ησλ πεξηπηψζεσλ ρξνλνλαχισζεο θαη λαχισζεο 

θαηά παξαρψξεζε, ην ελνίθην (hire) απνηειεί ηελ ακνηβή ηνπ εθλαπισηή, ην νπνίν 

θαηαβάιιεηαη θάζε κήλα.  
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Άιιεο κνξθέο λαπιψζεσο εθηφο απφ ηηο παξαπάλσ , είλαη νη εμήο :  

 

 Ναχινο πιεξσηένο θαηά ηελ παξάδνζε (Freight payable on delivery) 

 Πιήξεο θαη κεξηθφο λαχινο (full and sort freight) 

 Καη΄ απνθνπή λαχινο (Lump  sum Freight)  

 Πξνθαηαβιεηένο λαχινο (Advance Freight) 

 Καη΄ αλαινγία ή αλαινγηθφο λαχινο (Pro rata freight) 

 Ναχινο επηζηξνθήο (Back Freight) 

 Νεθξφο λαχινο (Dead freight) 

 Καζ΄ αμία λαχινο (ad valorem freight)  

Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ λαχινπ ή ηνπ ελνηθίνπ αλήθεη ζηελ πξνζσπηθή θξίζε ησλ 

αληηζπκβαιινκέλσλ , ελψ ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ην πεξηερφκελν ηνπ θνξηίνπ ην 

νπνίν θαζνξίδεη αλάινγα ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ.  

 

Όζνλ αθνξά ηηο ζπκβάζεηο ησλ λαπιψζεσλ , ππάξρνπλ εμεηδηθεπκέλνη φξνη λνκηθνχ 

θαη νηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη πνπ αθνξνχλ ηφζν ηελ ινγηζηηθή φζν θαη ηελ 

ειεγθηηθή ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ . Οη φξνη απηνί είλαη νη έλλνηεο ηαιίεο, 

Δπηζηαιίεο, Αληεπηζηαιίεο θαη Δπίζπεπζε .  

Ο φξνο ηαιίεο (Laytime ) , αλαθέξεηαη ζηνλ ρξφλν θφξησζεο θαη εθθφξησζεο ηνπ 

πινίνπ θαη ε έλαξμε ηνπ θαζνξίδεηαη απφ : 

 Σελ άθημε ηνπ πινίνπ ζην ζεκείν ηνπ ιηκαληνχ πνπ έρεη ζπκθσλεζεί  

 ηελ εηνηκφηεηα ηνπ πινίνπ γηα θφξησζε θαη εθθφξησζε, θαη  

 ηελ εηδνπνίεζε ησλ λαπισηψλ  

ηνλ ρξφλν ησλ ηαιηψλ πνπ θαζνξίδεηαη ζην λαπινζχκθσλν , ζα πξέπεη ην πινίν λα 

έρεη θνξηψζεη θαη λα μεθνξηψζεη ην εκπφξεπκα ηνπ . Δπίζεο , ν φξνο απηφο 

πξνζδηνξίδεηαη πάιη απφ ηελ πνζφηεηα εθθφξησζεο θαηά ψξα ή εκέξα .  

ε πεξίπησζε παξέιεπζεο ηνπ φξνπ απηνχ , δειαδή φηαλ ε θφξησζε ή ε εθθφξησζε 

δελ έρεη νινθιεξσζεί ζην ζσζηφ ρξνληθφ δηάζηεκα , ηφηε ε θαζπζηέξεζε απηή ηνπ 

πινίνπ αλαθέξεηαη ζηελ ζχκβαζε σο επηζηαιίεο (Demurrages), φπνπ θαη θαζνξίδεηαη 

ην πνζφ ηεο απνδεκίσζεο γηα ηελ θαζπζηέξεζε απηή .  
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Ζ ειιεληθή λνκνζεζία , θαζνξίδεη ηηο επηζηαιίεο σο πξφζζεην λαχιν θαη φρη σο 

απνδεκίσζε πνπ ππνζηεξίδνπλ δηάθνξεο ζεσξίεο .  

ηελ πεξίπησζε πνπ ν θαζνξηζκέλνο ρξφλνο ησλ Δπηζηαιηψλ δελ γίλεη εθηθηφο θαη 

παξέιζεη ν ρξφλνο απηφο , ηφηε αλαθεξφκαζηε ζηνλ φξν Αληεπηζηαιίεο (Detention), 

φπνπ ηφηε ν πινίαξρνο κπνξεί λα αζθήζεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απνδεκίσζε θαη 

απνθαηάζηαζε ηεο δεκηάο πνπ έρεη ππνζηεί απφ ηελ θαζπζηέξεζε .  

Αληίζεηα, φηαλ ε θφξησζε θαη εθθφξησζε ηνπ πινίνπ επηηεπρζεί ζε ρξνληθφ 

δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ ηαιηψλ, ηφηε κηιάκε γηα ηελ έλλνηα ηεο Δπηζπεχζεσο 

(Despatch time) θαη ππάξρεη ζπκθσλία πιεξσκήο ζαλ αληακνηβή ζηνλ Ναπισηή , 

Φνξησηή ή παξαιήπηε απφ ηνλ Δθλαπισηή πνπ ζπλήζσο αληηζηνηρεί ζην κηζφ ησλ 

επηζηαιηψλ .  Σν φθεινο ζηελ πεξίπησζε απηή , είλαη ε δπλαηφηεηα ηνπ πινίνπ λα 

αλαδεηήζεη άιιν ηαμίδη .  

  

Άιινη εηδηθνί φξνη ησλ Ναπινζπκθψλσλ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο πξνκήζεηεο ησλ 

Ναπινκεζηηψλ . Ναπινκεζίηεο (Shipbroker) , είλαη ν δηακεζνιαβεηήο κεηαμχ ηνπ 

κεηαθνξέα (Ship-carrier) θαη ηνπ θνξησηή ή παξαιήπηε (shipper , Consignee), ν 

νπνίνο κεζνιαβεί θέξλνληαο ηνπο ζε επαθή πξνθεηκέλνπ λα επηζπλαθζεί ε ζχκβαζε 

ηνπ λαπινζπκθψλνπ . Γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ απηέο , ηνπ παξέρεηαη ακνηβή ε νπνία 

ζπλεζίδεηαη λα ππνινγίδεηαη σο πνζνζηφ ηνπ λαχινπ θαη νλνκάδεηαη πξνκήζεηα ή 

κεζηηηθά (Brokerage) . Ζ πξνκήζεηα απηή , αλαθέξεηαη επίζεο θαη ζην 

λαπινζχκθσλν .  

Δπηπιένλ φξνη θαη νξνινγίεο πνπ αλαθέξνληαη ζε λαπινζχκθσλα θαη είλαη γλσζηνί 

απφ ην Γηεζλέο Δκπφξην είλαη νη εμήο :  

 

1. Gross form of charter : ππάξρεη ζπκθσλία πιεξσκήο φισλ ησλ εμφδσλ 

θνξηψζεσο θαη εθθνξηψζεσο ηνπ πινίνπ απφ ηνλ εθλαπισηή .  

2. Net form of charter :  φπνπ αληίζεηα κε ηνλ πξνεγνχκελν φξν , ππάξρεη 

ζπκθσλία πιεξσκήο φισλ ησλ εμφδσλ θνξηψζεσο θαη εθθνξηψζεσο ηνπ 

πινίνπ απφ ηνλ λαπισηή .  

3. Free in Out (F.I.O.) : Ο λαπισηήο βαξχλεηαη κε έμνδα θνξηψζεσο θαη 

εθθνξηψζεσο , ελψ ν εθλαπισηήο βαξχλεηαη κε ηα έμνδα ιηκέλσλ .  

4. Berth or Liner terms : Σα έμνδα θνξηψζεσο θαη εθθνξηψζεσο βαξχλνληαη 

απφ ηνλ εθλαπισηή κε φξνπο πνπ αθήλνπλ αλνηρηνχο ηπρφλ ινηπέο ξπζκίζεηο 

σο πξνο ην βάξνο ησλ εμφδσλ απηψλ .  



Ο ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ ΣΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ 

71 

 

5. Deadweight capacity: κε βάζε ην κέγηζην επηηξεπφκελν βχζηζκα ηνπ πινίνπ, 

ν φξνο απηφο θαζνξίδεη ην ζχλνιν ηνπ βάξνπο ηνπ θνξηίνπ , ησλ θαπζίκσλ , 

ησλ εθνδίσλ ,ησλ ηξνθίκσλ θαη ηνπ χδαηνο πνπ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

παξαιάβεη έλα πινίν .   

6. Load Line : Ζ γξακκή θνξηψζεσο πνπ δείρλεη ην κέγηζην βχζηζκα πνπ κπνξεί 

λα θνξησζεί έλα πινίν .  

7. Displacement : ην εθηφπηζκα ηνπ πινίνπ , πνπ εθθξάδεηαη ζε κνλάδεο φγθνπ ή 

βάξνπο αλάινγα θαη αληηζηνηρεί ζηνλ φγθν ή ζην βάξνο ηνπ χδαηνο πνπ 

εθηνπίδεη.  

8. Safety of life at sea (S.O.L.A.S.) : Γηεζλείο θαλφλεο αζθαιείαο κε 

ππνρξεσηηθή εθαξκνγή απφ ηνπο πινηνθηήηεο .  

 

5.1.4  Έζοδα από Φοπηωηικέρ   

 

Ζ Φνξησηηθή είλαη ην έγγξαθν πνπ απνδεηθλχεη ηελ παξαιαβή θαη θφξησζε ησλ 

εκπνξεπκάησλ ζην πινίν . Απνηειεί ηίηιν ηδηνθηεζίαο θαη απνδεηθηηθφ θαηάξηηζεο 

ζχκβαζεο ζαιάζζηαο κεηαθνξάο . Ζ έθδνζε ηεο γίλεηαη απφ ηνλ πινίαξρν κεηά ηελ 

θφξησζε, ζε φλνκα νξηζκέλνπ πξνζψπνπ πνπ απεπζχλεηαη ε εθθφξησζε, θαη΄ 

εληνιή ηνπ θνξησηή .  

Άιια έγξαθα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη , ζπγγελή πξνο ηελ θνξησηηθή, είλαη ηα εμήο : 

 

a) Δληνιή Φνξηψζεσο (Loading Order):  Με ην έγγξαθν απηφ ππάξρεη ξεηή 

εληνιή ζηνλ θνξησηή ηνπ πινίνπ λα μεθηλήζεη ηελ θφξησζε ηνπ . 

b) Απφδεημε ηνπ ππνπινηάξρνπ (Mate‟s receipt): Ζ απφδεημε απηή εθδίδεηαη 

θαηά ηελ θφξησζε θαη εθθφξησζε ησλ εκπνξεπκάησλ θαη απνηειεί ηελ βάζε 

γηα ηελ έθδνζε ηεο θνξησηηθήο .  

c) Γηαηαθηηθή παξαδφζεσο (delivery order)  

d) Φνξησηηθή – παξαιαβήο πξνο θφξησζε (receipt for shipment bill of lading)  

e) Γηαθνξησηηθή : Ζ κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ κε πεξηζζφηεξα κεηαθνξηθά κέζα 

κέρξη ηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ .  

f) Φνξηαπφδεημε ( Receipt of baggage) : Ζ έθδνζή ηεο γίλεηαη γηα ηελ κεηαθνξά 

κηθξήο πνζφηεηαο εκπνξεπκάησλ ή ησλ απνζθεπψλ ησλ επηβαηψλ .  
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Σα θπξηφηεξα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα είδε 

θνξησηηθψλ , είλαη ηα εμήο :  

 

o Ζ αθξηβήο πεξηγξαθή ηνπ θνξηίνπ, κε ιεπηνκέξεηεο γηα ην θνξηίν πνπ 

παξαιήθζεθε , φπσο ε πνζφηεηα, ε πνηφηεηα, ην βάξνο θαη ν φγθνο ηνπ  

o Ζ νλνκαζία ηνπ πινίνπ κεηαθνξάο  

o Ζ εκεξνκελία θνξησηηθήο  

o Σν φλνκα ηνπ θνξησηή θαη ηνπ παξαιήπηε ηνπ θνξηίνπ  

o Οη ιηκέλεο θνξηψζεσο θαη εθθνξηψζεσο ηνπ θνξηίνπ  

o Ο λαχινο θαη ν ηξφπνο πιεξσκήο ηνπ  

o Ο αξηζκφο ησλ πξσηφηππσλ θνξησηηθψλ πνπ εθδφζεθαλ  

o Ζ ππνγξαθή ηνπ πινηάξρνπ   

o Οη φξνη ζπκθσλίαο ηεο κεηαθνξάο  

ε πεξίπησζε πνπ ν λαχινο είλαη πιεξσκέλνο ή πξνπιεξσκέλνο , ηφηε απηφ 

αλαγξάθεηαη πάλσ ζηελ θνξησηηθή σο ζεκείσζε θαη δελ αλαγξάθεηαη ην πνζφ ζηελ 

θνξησηηθή πάλσ .  

Δπίζεο, άιιε πεξίπησζε κε αλαγξαθήο ηνπ λαχινπ ζηελ θνξησηηθή είλαη φηαλ έρεη 

πξνεγεζεί λαπινζχκθσλν, φπνπ νξίδεηαη ην χςνο, ν ηξφπνο θαη ν ρξφλνο πιεξσκήο 

ηνπ λαχινπ θαη ε θνξησηηθή δελ πξφθεηηαη λα κεηαβηβαζζεί ζε ηξίηνπο .  

Τπάξρνπλ θαη θάπνηα θνλδχιηα πνπ απνηεινχλ δηθαηψκαηα ηεο θνξησηηθήο θαη 

αλαγξάθνληαη πάλσ ζηελ θνξησηηθή εθηφο απφ ηνλ λαχιν θαη ηηο επηζηαιίεο, φπσο o 

επίλαπινο , ηα πινηαξρηθά δηθαηψκαηα , νη θφξνη ΦΠΑ γηα θνξησηηθέο πινίσλ 

εζσηεξηθψλ γξακκψλ θαη ζε ελδνθνηλνηηθέο κεηαθνξέο, ε πξνκήζεηα ηνπ λαπηηθνχ 

πξάθηνξα θιπ . 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζχκθσλα κε ην ππνπξγείν εκπνξηθήο λαπηηιίαο, νη 

θνξησηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο εζσηεξηθέο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο , έρνπλ φξν 

ειεχζεξν γεληθήο ή θνηλήο αβαξίαο (free of general average) . χκθσλα κε ηνλ φξν 

απηφλ , ν κεηαθνξέαο επηβαξχλεηαη απνθιεηζηηθά κε ηπρφλ δεκηέο θαη έμνδα, δειαδή 

δελ ππάξρεη ε αξρή ηεο αλάινγεο εηζθνξάο πινίνπ θαη θνξηίνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ 

δεκηψλ . ε αληίζεζε κε ηηο δηεζλψο αλαγλσξηζκέλεο θνξησηηθέο πνπ πεξηιακβάλνπλ 

εηδηθνχο φξνπο γα ηηο εηδηθέο αβαξίεο θαη ηνλ δηαθαλνληζκφ ηνπο .  
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5.1.5  Έζοδα από Διζιηήπια Μεηαθοπάρ Δπιβαηηγών Πλοίων 

 

Σα ηαμίδηα ησλ πινίσλ ζαιάζζησλ πεξηεγήζεσλ γίλνληαη βάζε θάπνηνπ 

πξνγξάκκαηνο , ελψ ηα επηβαηεγά ή επηβαηεγά – νρεκαηαγσγά πινία 

δξνκνινγνχληαη γηα ζπγθεθξηκέλεο ζαιάζζηεο γξακκέο εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ .  

Οη παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ησλ πινίσλ , εθδίδνπλ εηζηηήξηα κε εμαίξεζε ηα πινία πνπ 

έρνπλ ρξνλνλαπισζεί ή λαπισζεί γηα λα κεηαθέξνπλ επηβάηεο . ηελ αμία ησλ 

εηζηηεξίσλ ησλ επηβαηψλ , ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη θάπνηα ηέιε – δηθαηψκαηα, φπσο 

ηέιε δηαθφξσλ ιηκεληθψλ ηακείσλ , ιεκβνπρηθά δηθαηψκαηα φπσο επίζεο θαη κε 

αζθάιηζηξν ππέξ ηνπ Ν.Α.Σ. πνπ απνηειεί πνζνζηφ επί ηνπ λαχινπ θαη θαιχπηεη ηνλ 

επηβάηε απφ ηπρφλ θηλδχλνπο ζαιαζζίσλ αηπρεκάησλ .  

Ζ δηάζεζε ησλ εηζηηεξίσλ γίλεηαη απφ έλα δίθηπν πσιήζεσλ πνπ απνηειείηαη  απφ 

ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία, γξαθεία ηαμηδηψλ , γξαθεία – ππνθαηαζηήκαηα ηεο 

λαπηηιηαθήο, κέζα ζηα πινία ή ζηνπο ρψξνπο επηβίβαζεο . 

Ζ δηαλνκή ησλ εηζηηήξησλ ζηα δηάθνξα πξαθηνξεία, γξαθεία ηαμηδηψλ θαη 

ππνθαηαζηήκαηα γίλεηαη κε αξηζκεηηθή ζεηξά κέζσ κηαο απφδεημεο παξαιαβήο νχησο 

ψζηε ε λαπηηιηαθή επηρείξεζε λα έρεη γλψζε ηεο παξαιαβήο θαη ηεο έθδνζεο ηνπο .  

Μεηά ηελ είζπξαμή απφ ηελ έθδνζε ησλ εηζηηεξίσλ , ηα πξαθηνξεία είλαη 

ππνρξεσκέλα , βάζε ηεο ζχκβαζεο ηνπο κε ηελ λαπηηιηαθή , λα εθδίδνπλ ηηκνιφγην 

πξνκεζείαο ηνπο πξνο ηελ λαπηηιηαθή αλάινγα κε ηνλ ηδίξν ησλ εηζηηεξίσλ πνπ 

εθδψζαλε θαη ηελ δηαθνξά απφ ηηο εηζπξάμεηο ππνρξενχληαη λα ηελ απνδψζνπλ ζηελ 

λαπηηιηαθή .   

 

 

5.2 Γιαδικαζίερ Δλέγσος Δζόδων Ναςηιλιακήρ Δπισείπηζηρ 

 

5.2.1  Διζαγωγή 
 

χκθσλα κε ην ΔΓΛ (704 παξ. 1), σο έζνδα απνηεινχλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

πνπ εηζέξρνληαη ζηελ επηρείξεζε απφ ηελ δηάζεζε ησλ εκπνξεπκάησλ ηεο ή ηελ 

παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηεο . Οη ινγαξηαζκνί ησλ  νξγαληθψλ θαη΄ είδνο εζφδσλ , 

παξαθνινπζνχληαη ζηελ νκάδα 7 ηνπ ΔΓΛ θαη απνηεινχληαη απφ ηελ θχξηα 

δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο , φπσο επίζεο θαη απφ δεπηεξεχνπζεο δξαζηεξηφηεηεο 

ηεο. πγθεθξηκέλα, νη θαηεγνξίεο εζφδσλ, φπνπ γίλεηαη ε απεηθφληζε , ε θαηαρψξεζε 

θαη ε παξαθνινχζεζε ζε ινγαξηαζκνχο ,είλαη νη εμήο :   

 



Ο ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ ΣΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ 

74 

 

 Έζνδα απφ πσιήζεηο πιηθψλ, αγνξάο ή παξνρήο ππεξεζηψλ, κε βάζε ηελ 

θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο , φπνπ παξαθνινπζνχληαη ζε 

ινγαξηαζκνχο 70,71,72,73 .  

 Έζνδα απφ επηρνξεγήζεηο , έζνδα απφ παξεπφκελεο αζρνιίεο δειαδή έζνδα 

απφ δεπηεξεχνπζεο δξαζηεξηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηελ θχξηα, έζνδα θεθαιαίσλ 

δειαδή έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπνζεηήζεηο θεθαιαίσλ ζε ζπκκεηνρέο 

θαη ρξεφγξαθα, απφ θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο θαη απφ δαλεηζκνχο πξνο ηξίηνπο. 

Σα έζνδα απηά παξαθνινπζνχληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο 74,75,76 αληίζηνηρα .    

Οη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη θαη λα ειέγρεηαη ε ηήξεζε 

ηνπο , είλαη ε αξρή ηεο απηνηέιεηαο ησλ ρξήζεσλ θαη ε αξρή ηνπ ζπζρεηηζκνχ ησλ 

εζφδσλ κε ηα έμνδα .  

Όιεο νη ζπλαιιαγέο ζα πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηνχληαη θαη λα ειέγρνληαη ζχκθσλα κε 

ηηο παξαπάλσ αξρέο .  

Με βάζε ηελ αξρή ηεο απηνηέιεηαο ησλ ρξήζεσλ, φια ηα έζνδα πνπ αθνξνχλ ηελ 

ρξήζε , ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζε απηή, ελψ εθείλα πνπ αθνξνχλ 

επφκελε ή πξνεγνχκελε ρξήζε, ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζε κεηαβαηηθνχο 

ινγαξηαζκνχο .  

Δλψ κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ζπζρεηηζκνχ ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ , ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη έιεγρνο θαη αληηζηνίρεζε ησλ εζφδσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε δεκηνπξγία 

εμφδσλ , φπνπ απηφο ν ζπζρεηηζκφο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο πξνθεηκέλνπ λα 

δηακνξθσζεί ην νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα (θέξδνο ή δεκηά ) ην νπνίν πξνθχπηεη 

ζχκθσλα κε ηνλ θαλφλα :  

Πωλήζειρ – Κόζηορ Πωληθένηων – Έξοδα Γιοικήζεωρ – Έξοδα Γιάθεζηρ – 

Υπημαηοοικονομικά έξοδα = Κέπδη ππο Φόπων . 

 

 

5.2.2  Γιαδικαζίερ Δζωηεπικού Δλέγσος Δζόδων – Γενικά 

 

Ζ εμέηαζε ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ εζφδσλ πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ν 

εζσηεξηθφο έιεγρνο κηαο Ναπηηιηαθήο Δπηρείξεζεο , ζε γεληθέο γξακκέο , έρεη ζαλ 

ζθνπφ ηελ εμαθξίβσζε :  

 

1. Σεο πξαγκαηνπνίεζεο θαη θαηαρψξεζεο φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ 

πσιήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηξέρνπζα ρξήζε. 
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2. Σεο γλεζηφηεηαο ηφζν ησλ εθδηδφκελσλ ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ φζν θαη ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ ιακβάλνληαη.  

3.  Σεο ζσζηήο παξαθνινχζεζεο θαη παξνπζίαζεο ησλ ινγαξηαζκψλ ζηα 

ινγηζηηθά βηβιία.  

4.  Σεο εθαξκνγήο ησλ απνθάζεσλ ηεο δηνίθεζεο φζνλ αθνξά ζε πνιηηηθέο 

πσιήζεσλ.  

Οη αθφινπζεο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο , πέξαλ ησλ εμεηδηθεχζεσλ πνπ ζα αλαιπζνχλ 

παξαθάησ, κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ γηα φια ηα είδε εζφδσλ κηαο Ναπηηιηαθήο 

Δπηρείξεζεο θαη είλαη νη εμήο : 

 

 Έιεγρνο θαη ζχγθξηζε πσιήζεσλ ηξέρνπζαο πεξηφδνπ κε πξνεγνχκελεο 

ρξήζεηο , κέζσ θαηάξηηζεο πηλάθσλ αλαιπηηθψλ αλά θαηεγνξία εζφδσλ .  

 Έιεγρνο ζπκθσλίαο αζξνηζκάησλ εκεξνινγίνπ πσιήζεσλ , εηζπξαθηέσλ 

ινγαξηαζκψλ , ζπγθεληξσηηθνχ εκεξνινγίνπ θαη γεληθνχ θαζνιηθνχ .  

 Έιεγρνο εμαθξίβσζεο ηεο αξρήο ηεο απηνηέιεηαο ησλ ρξήζεσλ θαη ηεο αξρήο 

ηεο ζπζρέηηζεο ησλ εζφδσλ κε ηα έμνδα .  

 πγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ κέζσ ζπκπιήξσζεο εξσηεκαηνινγίνπ πνπ 

αθνξά ηνλ ηξφπν δηελέξγεηαο ησλ πσιήζεσλ , ηνλ ηξφπν ινγηζηηθήο 

παξαθνινχζεζεο ηνπο, ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηηο πσιήζεηο θαη έπεηηα ηνλ δεηγκαηηθφ έιεγρν γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο 

αθξίβεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έιαβε απφ ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ .  

 Έιεγρνο ζσζηνχ θαηακεξηζκνχ εξγαζηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ φζνλ αθνξά ζε 

θαζήθνληα, αξκνδηφηεηεο θαη εμνπζηνδνηήζεηο .  

 Έιεγρνο εθδηδφκελσλ παξαζηαηηθψλ πσιήζεσλ θαη νη ινγαξηαζκνί εζφδσλ 

πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ θαηαρψξεζε ηνπο. 

 Έιεγρνο ζσζηήο θαηαλνκήο ησλ εζφδσλ ζε θαηεγνξίεο φπσο ηαθηηθά, 

έθηαθηα, νκαιά , αλψκαια, νξγαληθά, αλφξγαλα  θιπ .   

 Έιεγρνο ηνπ ΦΠΑ ησλ εθξνψλ, ηεο ππνβνιήο ησλ δειψζεσλ θαη ησλ 

πιεξσκψλ.   

 

 

 



Ο ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ ΣΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ 

76 

 

5.2.3  Γιαδικαζίερ Δζωηεπικού Δλέγσος Δζόδων – Ναςηιλιακών Δπισειπήζεων 

 

 Δλεγκηικέρ Γιαδικαζίερ – Δπιζημάνζειρ Δζόδων από ςμβάζειρ Ναςλώζεων  

Όζνλ αθνξά κε ηα έζνδα ησλ Ναπηηιηαθψλ Δπηρεηξήζεσλ, απηά δηθαηνινγνχληαη 

κέζα απφ ηα λαπινζχκθσλα . ηα λαπινζχκθσλα θαηά Σαμείδην ή ζε πνιιαπιά 

ζπλερή ηαμείδηα , απεηθνλίδνληαη νη φξνη κεηαθνξάο , ν λαχινο , νη ζηαιίεο , νη 

επηζηαιίεο , ε επίζπεπζε , ε πξνκήζεηα θαη επηπιένλ έμνδα θνξηνεθθφξησζεο απφ 

αληίζηνηρα ιηκάληα . Όκσο γηα ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ησλ εζφδσλ , είλαη 

απαξαίηεην λα αλαγξάθνληαη ζηα λαπινζχκθσλα ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία κεηαθνξάο 

, φπσο ε πνζφηεηα πνπ θνξηψζεθε , ν ρξφλνο θνξηνεθθφξησζεο, ηα ιηκάληα πνπ 

πξνζέγγηζε θιπ  

Όια ηα παξαπάλσ, απνηεινχλ απαξαίηεηα ζηνηρεία ειέγρνπ γηα ηνπο εζσηεξηθνχο 

ειεγθηέο , νη νπνίνη ζα πξέπεη λα ειέγρνπλ ιεπηνκεξψο ηνπο εηδηθνχο φξνπο ησλ 

λαπινζπκθψλσλ .  

Ο Έιεγρνο ησλ ζηαιηψλ, επηζηαιηψλ, αληεπηζηαιηψλ θαη επίζπεπζεο γίλεηαη κε βάζε 

ηνλ πίλαθα ζπκβάλησλ (Statement of Facts), ηα θχιια ρξφλνπ (Time Sheets), ελψ νη 

πξνκήζεηεο ειέγρνληαη ζχκθσλα κε ηα λαπινζχκθσλα . Δπίζεο , ηα εκεξνιφγηα ησλ 

πινίσλ, νη αιιεινγξαθίεο ησλ πινηάξρσλ, νη δαπάλεο θαη νη πιεξσκέο ησλ 

πξαθηφξσλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηα δηάθνξα ιηκάληα πξνζέγγηζεο ησλ 

πινίσλ, ηα δειηία ρξφλνπ θφξησζεο θαη εθθφξησζεο, ηα δειηία ζηνηβαζίαο, 

επαιεζεχζεσλ, ηα δεισηηθά ησλ θνξηίσλ , απνηεινχλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία , κε ηα 

νπνία νη ειεγθηέο ζπγθξίλνπλ ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία κε ηνπο δηάθνξνπο φξνπο ησλ 

ζπκβάζεσλ .  

 

ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπκβάζεσλ ρξνλνλαχισζεο, λαπιψζεσλ θαηά παξαρψξεζε ή 

ηνπ πινίνπ γπκλνχ, γίλεηαη έιεγρνο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ ρξφλνπ έλαξμεο θαη 

ιήμεο ηεο ρξνλνλαχισζεο , κέζα απφ ζηνηρεία πνπ ιακβάλνπλ απφ πξαθηηθά 

παξάδνζεο θαη παξαιαβήο ηνπ πινίνπ πξνο θαη απφ ηνπο ρξνλνλαπισηέο , απφ ην 

εκεξνιφγην ηνπ πινίνπ , φπσο θαη απφ ηελ αιιεινγξαθία ηνπ πινίνπ .  

Με επαιήζεπζε ησλ εθθαζαξίζεσλ ησλ ρξνλνλαπιψζεσλ, είλαη δπλαηφ λα 

δηαπηζησζνχλ θαη λα απαηηεζνχλ πξφζζεηα έζνδα πξνο φθεινο ηεο Ναπηηιηαθήο 

Δπηρείξεζεο .  πγθεθξηκέλα, επηπιένλ έζνδα δεκηνπξγνχληαη, φηαλ ν πξαγκαηηθφο 

ρξφλνο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αλαγξαθφκελν ζηηο ζπκβάζεηο , φπνπ θαη απνηειεί 

ηελ βάζε ππνινγηζκνχ ηνπ εζφδνπ .  
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Δπίζεο, έλα άιιν παξάδεηγκα δεκηνπξγίαο πξφζζεησλ εζφδσλ , είλαη ε παξάδνζε 

θαπζίκσλ ζηελ έλαξμε θαη ιήμε ηεο ρξνλνλαχισζεο , φπνπ γίλεηαη ε θαηακέηξεζε 

ηνπ είδνπο θαη ηεο πνζφηεηαο ησλ απνζεκάησλ ζε θαχζηκα απφ κεραληθφ ηνπ πινίνπ 

θαη ε αμία απηψλ ηηκνινγείηαη θαη πιεξψλεηαη απφ ηνλ παξαιήπηε . Γηα ηηο δαπάλεο 

ησλ θαπζίκσλ , θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξνλνλαχισζεο , ππεχζπλνη είλαη νη 

ρξνλνλαπισηέο ηνπ πινίνπ .  

 

Σέινο, φηαλ ην πινίν βξίζθεηαη εθηφο κίζζσζεο (off hire), γηα ηηο εκέξεο θαη ηηο ψξεο 

απηέο φπνπ γίλεηαη ε κείσζε ηνπ κηζζψκαηνο , ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ 

ειέγρνπ είλαη θαη πάιη ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ πξναλαθεξζεί φπσο ην εκεξνιφγην ηνπ 

πινίνπ , αιιεινγξαθία ηνπ πινηάξρνπ θαη ρξνλνλαπισηψλ, εθθαζαξίζεηο, 

αιιεινγξαθία πξαθηφξσλ θαη κεζηηψλ . 

 

Δπεηδή νη ζπκβάζεηο απηέο είλαη ακθνηεξνβαξείο θαη γηα θαιχηεξε ελεκέξσζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ , είλαη απαξαίηεην ε απεηθφληζε ηνπο ζε ινγαξηαζκνχο 

ηάμεσο .  

 

 

 Δλεγκηικέρ Γιαδικαζίερ – Δπιζημάνζειρ Δζόδων από Διδικούρ Όποςρ 

 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο ζα πξέπεη λα εμεηάδεη θαη ηνπο εηδηθνχο φξνπο ησλ ζπκβάζεσλ 

φπνπ πηζαλφλ λα πξνθχπηνπλ πξφζζεηα έζνδα θαη λα ππάξμνπλ νηθνλνκηθέο 

απαηηήζεηο απφ ηνπο εθλαπισηέο . Οη ζηαλίερ (laytime), είλαη ν ρξφλνο αλακνλήο 

θφξησζεο θαη εθθφξησζεο ηνπ πινίνπ, ν νπνίνο θαζνξίδεηαη εμ αξρήο ζην 

λαπινζχκθσλν θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ λαχιν πνπ απαηηείηαη .  

Οη επιζηαλίερ (demurrage) φκσο, φπνπ νξίδεηαη σο ν επηπιένλ ρξφλνο αλακνλήο, 

απνηειεί πξφζζεηνο λαχινο , πέξαλ ηνπ ζπκθσλεζέληνο λαχινπ ζηελ ζχκβαζε θαη 

απεηθνλίδεηαη ινγηζηηθά σο επηπιένλ έζνδν ζε αλάινγνπο ινγαξηαζκνχο .  

Ο ππνινγηζκφο ησλ επηζηαιηψλ θαη ν αληίζηνηρνο έιεγρνο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα 

απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ησλ ρξφλσλ θφξησζεο θαη εθθφξησζεο θαη ηνπο φξνπο 

ησλ λαπινζπκθψλσλ .  

Αληίζεηα κε ηηο επηζηαιίεο , ε επίζπεςζη (dispatch) , δειαδή ε ηαρχηεξε 

θνξηνεθθφξησζε θαη ε κείσζε ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο , ζπλήζσο ζπκςεθίδεηαη κε ηηο 

επηζηαιίεο (εθφζνλ δελ πεξηιακβάλεηαη ζην ηίκεκα πνπ έρεη ζπκθσλεζεί αξρηθά ) θαη 
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απεηθνλίδεηαη ινγηζηηθά σο αληίζεηε εγγξαθή εζφδσλ κε ρξέσζε ινγ. 73 θαη πίζησζε 

ινγ 30 δειαδή πειάηεο λαπισηέο .  

Οη ανηεπιζηαλίερ , δειαδή ην ρξνληθφ δηάζηεκα πέξαλ ηνπ ρξφλνπ ησλ επηζηαιηψλ , 

απνηειεί θπξίσο απνδεκίσζε γηα ηνλ Πινηνθηήηε θαη ινγηζηηθά απεηθνλίδεηαη σο 

πξφζζεηνο λαχινο κε δηάθξηζε ηνπ ινγαξηαζκνχ σο έζνδα απφ αληεπηζηαιίεο θαηά 

πινίν .  

Άιινη εηδηθνί φξνη, φπσο ε επίζσεζη , νη απαλλαγέρ και οι εξαιπέζειρ , απνηεινχλ 

λνκηθέο έλλνηεο, νη νπνίεο κφλν φηαλ απνθηνχλ νηθνλνκηθά δεδνκέλα απφ απαηηήζεηο , 

ηφηε ππάξρεη ελδηαθέξνλ απφ ηελ ινγηζηηθή θαη ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν .  

 

 Δλεγκηικέρ Γιαδικαζίερ – Δπιζημάνζειρ Δζόδων από Φοπηωηικέρ  

Δθηφο ησλ ζπκβάζεσλ κε Ναπισηέο, νη Ναπηηιηαθέο Δπηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ επηβαηεγά – νρεκαηαγσγά πινία ηαθηηθψλ γξακκψλ εζσηεξηθνχ 

θαη εμσηεξηθνχ , θνξηεγά πινία, πξνθεηκέλνπ λα κεηαθέξνπλ εκπνξεχκαηα . Οη 

κεηαθνξέο δηεμάγνληαη κε ηηο θνξησηηθέο ή απνδείμεηο κεηαθνξάο νρεκάησλ φπνπ 

αλαγξάθεηαη θαη ν λαχινο .  

Γηα έλα απνηειεζκαηηθφ θαη θαηάιιειν ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο , 

είλαη απαξαίηεηε ε πξναξίζκεζε θαη ε ζεψξεζε ησλ θνξησηηθψλ . Απφ ηελ άιιε, 

φηαλ δειαδή δελ ππάξρνπλ νη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο , ηφηε ν έιεγρνο γίλεηαη κε 

ζχγθξηζε ηνπ δεισηηθνχ ηνπ πινίνπ πξνο ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο θαη ηνπ αληίγξαθνπ 

απηψλ πνπ παξαδίδεηαη ζην ινγηζηήξην ηεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο .  

Δπνκέλσο , βαζηθά ζηνηρεία ειέγρνπ ησλ θνξησηηθψλ θαη θνξηναπνδείμεσλ, 

απνηεινχλ ηα δεισηηθά ησλ θνξηίσλ ησλ πινίσλ πξνο ηα ηεισλεία, νη εθθαζαξίζεηο 

– νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ αληίζηνηρσλ ηκεκάησλ ησλ πινίσλ, ε πξναξίζκεζε 

θαη ζεψξεζε ηνπο, ηα αληίζηνηρα δεισηηθά ησλ πξαθηνξείσλ .  

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ εθδίδνληαη θνξησηηθέο γηα θνξηία πνπ κεηαθέξνπλ πινία 

λαπισκέλα, ηφηε απηέο δελ απνηεινχλ έζνδα απφ λαχινπο αθνχ απηά πξνέξρνληαη 

απφ ηα λαπινζχκθσλα ή ρξνλνλαπινζχκθσλα .  

Τπάξρεη θαη ε πεξίπησζε ηεο δηαθνξησηηθήο πνπ αλ ε Ναπηηιηαθή Δπηρείξεζε είλαη ν 

πξψηνο κεηαθνξέαο , ηφηε ζηα έζνδα ηεο ζα πξέπεη λα απνηππψζεη κφλν ην κέξνο 

πνπ ηηο αλαινγεί θαη ην ππφινηπν λα ην δηακνηξάζεη ζηνπο επφκελνπο κεηαθνξείο . 

Οκνίσο θαη φηαλ ε Ναπηηιηαθή είλαη ν ηειεπηαίνο κεηαθνξέαο θαη εηζπξάμεη ην 

ζχλνιν ηνπ λαχινπ . Οπφηε απφ πιεπξάο ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ, ην πνζφ ηνπ λαχινπ 

πνπ αλαινγεί ζηελ λαπηηιηαθή επηρείξεζε θαηαρσξείηαη ζηνλ ινγαξηαζκφ έζνδα απφ 
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Παξνρή Τπεξεζηψλ , κε ρξέσζε ηνπ πξψηνπ κεηαθνξέα, ή φηαλ εηζπξάμεη φιν ην 

πνζφ ηνπ λαχινπ, πηζηψλεη ηνλ ινγαξηαζκφ εζφδσλ κε ηελ αλαινγία ηεο θαη ηνπο 

ινγαξηαζκνχο ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο άιινπο κεηαθνξείο (Λνγ 53.97).  

 

 

 Δλεγκηικέρ Γιαδικαζίερ – Δπιζημάνζειρ Δζόδων από Πώληζη Διζιηηπίων 

Δπιβαηηγών Πλοίων   

Ζ είζπξαμε ησλ εζφδσλ γίλεηαη κε ηελ έθδνζε ησλ εηζηηεξίσλ γηα ινγαξηαζκφ 

πινίσλ κεηαθνξάο επηβαηψλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ γξακκψλ .  

Ζ αμία ηνπ εηζηηεξίνπ , εθηφο απφ ηνλ απαξαίηεην λαχιν, πεξηιακβάλεη επίζεο ηνπο 

θφξνπο (Φ.Π.Α.) θαη ηα ιηκεληθά ηέιε δειαδή δηθαηψκαηα ππέξ ηξίησλ .  

Ζ έθδνζε ησλ εηζηηεξίσλ, κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηα πινία ηεο Ναπηηιηαθήο είηε απφ 

ηα δηάθνξα ππνθαηαζηήκαηα ηεο . Δπίζεο απφ δηάθνξα πξαθηνξεία ή γξαθεία 

ηαμηδηψλ , ηα νπνία γηα ινγαξηαζκφ ηεο Ναπηηιηαθήο θαη έλαληη πξνκήζεηαο επη ησλ 

πσιήζεσλ , εθδίδνπλ εηζηηήξηα .  

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ είζπξαμεο 

εηζηηεξίσλ , είλαη ε πνζνηηθή παξαθνινχζεζε ησλ εηζηηεξίσλ θαη ε αξηζκεηηθή ηνπο 

ζεηξά , ηφζν απηψλ πνπ έρνπλ δηαλεκεζεί ζηα δηάθνξα θαηαζηήκαηα , πξαθηνξεία , 

γξαθεία ηαμηδηψλ, φζν θαη εθείλσλ πνπ ππάξρνπλ σο απφζεκα .  

Ζ Ναπηηιηαθή Δπηρείξεζε , θάζε κήλα έρεη ζαλ ππνρξέσζε λα θνηλνπνηεί θαη λα 

ζηέιλεη εθθαζαξίζεηο (δεισηηθά ) ησλ εηζηηεξίσλ πνπ έρνπλ πνπιεζεί , κε αλάιπζε 

ηεο αξηζκεηηθήο ζεηξάο ησλ εηζηηεξίσλ, ηνπ θφζηνπο δειαδή ηνπ Μηθηνχ θαη ηνπ 

θαζαξνχ λαχινπ , ηεο ηπρφλ πξνκήζεηαο πνπ αλαινγεί, κε ζθνπφ ηελ απφδνζε ησλ 

εηζπξάμεσλ απφ ηα ππνθαηαζηήκαηα θαη ηνπο ινηπνχο ζπλεξγάηεο .  

Δηδηθά ηα πξαθηνξεία θαη ηα γξαθεία ηαμηδηψλ , κεηά ηνλ έιεγρν ησλ δεισηηθψλ πνπ 

δηεμάγνπλ απφ ην δηθφ ηνπο ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θξαηήζεσλ (backoffice), γηα 

ηηο πσιήζεηο πνπ δηελήξγεζαλ , είλαη ππνρξεσκέλνη λα εθδίδνπλ ηηκνιφγην 

πξνκεζείαο (Σ.Π.Τ.) κε αληίζηνηρν δειηίν ζπκςεθηζηηθψλ πξάμεσλ πξνο ηελ 

Ναπηηιηαθή , φπνπ ε πξνκήζεηα ζπκςεθίδεηαη θαη απνδίδεηαη σο πιεξσκή ηειηθά ε 

δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη .  

 

 Δλεγκηικέρ Γιαδικαζίερ – Δπιζημάνζειρ Λοιπών Δζόδων Δκμεηάλλεςζηρ  

 ηα επηβαηεγά πινία, ππάξρνπλ θαη άιιεο πεγέο εζφδσλ φπσο ε εθκεηάιιεπζε 

εζηηαηνξίσλ, Μπάξ, θπιηθείσλ, θαηαζηεκάησλ πψιεζεο δηαθφξσλ εηδψλ, 
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θηλεκαηνγξάθνο θιπ . πλήζσο ε δηαρείξηζε γίλεηαη είηε απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε, 

είηε απφ εθκίζζσζή ηνπο ζε ηξίηνπο .  

Ζ εθκίζζσζε κπνξεί λα είλαη κε κίζζσκα βάζε ζχκβαζεο ή βάζε πνζνζηνχ έλαληη 

ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ εηζπξάμεσλ .  

Οη παξαπάλσ εθκεηαιιεχζεηο, απνηεινχλ απηνηειείο επηρεηξεζηαθέο κνλάδεο θαη ν 

εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη απαξαίηεηνο ηφζν φζνλ αθνξά ηα έζνδα φζν θαη απφ ηελ 

κεξηά ησλ δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ αγνξέο ηξνθίκσλ , πνηψλ , ινηπψλ αγαζψλ θιπ , 

πξνο απνθπγή θηλδχλσλ απφ ιαλζαζκέλε δηαρείξηζε .  

Ζ θπζηθή απνγξαθή φισλ ησλ αγαζψλ ησλ θαηαζηεκάησλ ζε εηήζηα βάζε, είλαη 

απαξαίηεηε θαη αλαγθαία κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε θαη ινγηζηηθή 

απεηθφληζε ησλ απνζεκάησλ .  

Δπίζεο θαη γηα ηνλ Φ.Π.Α. πνπ έρεη εηζπξαρζεί απφ πσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 

ζε δξνκνιφγηα γξακκψλ εζσηεξηθνχ, απαηηνχληαη θαηάιιειεο ειεγθηηθέο 

επαιεζεχζεηο .  

Οπφηε , ν ξφινο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ πιεξέζηεξε θάιπςε φινπ ηνπ 

θπθιψκαηνο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ , είλαη ζεκαληηθφο .  

 

 

5.3 Έξοδα Δκμεηάλλεςζηρ Ναςηιλιακήρ Δπισείπηζηρ   

 

5.3.1 Διζαγωγή   

 

Οη πινηνθηήηεο θαη νη Ναπηηιηαθέο Δπηρεηξήζεηο έρνπλ ζαλ ζθνπφ ηελ φζν ην 

δπλαηφλ κεγαιχηεξε αχμεζε ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ εζφδσλ ηνπ πινίνπ θαη ησλ 

εμφδσλ εθκεηαιιεχζεσλ ηνπο .  

Σν θφζηνο εθκεηάιιεπζεο ελφο πινίνπ , αλαθέξεηαη ζηα ηξέρνληα έμνδα θαη έμνδα 

ηαμηδίνπ , φπνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ηφθνη θαη νη απνζβέζεηο .  

Σα έμνδα πνπ παξαθνινπζνχληαη ζηελ γεληθή ινγηζηηθή θαηά είδνο , θαηαλέκνληαη 

ζηελ αλαιπηηθή ινγηζηηθή θαηά πξννξηζκφ , κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη 

ινγαξηαζκφο θφζηνπο θαηά πξννξηζκφ ή ινγαξηαζκφο ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο .  

Οπφηε ε ειάρηζηε αλάπηπμε ησλ θαηά είδνο εμφδσλ ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ ινγηζηηθνχ 

ζρεδίνπ , δελ πξνζδηνξίδνπλ κφλν ην πινίν αιιά γίλεηαη θαη θαηαλνκή θαηά 

πξννξηζκφ ( θαηά πινίν ) .  

Σα έμνδα δηνηθήζεσο θαη δηαρείξηζεο , απνηεινχλ κηα ζεκαληηθή ινγηζηηθή 

θαηεγνξία γηα ηηο Ναπηηιηαθέο Δπηρεηξήζεηο .  

Μηα ελδεηθηηθή αλάιπζε εμφδσλ ζε θαηεγνξίεο , είλαη ε εμήο :  
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 Ακνηβέο θαη έμνδα πιεξσκάησλ  

 Έμνδα θηλήζεσο Πινίνπ  

 πληήξεζε θαη επηζθεπέο πινίνπ  

 Αζθάιηζηξα  

 Γαπάλεο Κεθαιαίνπ  

 Πξνβιέςεηο Δθκεηάιιεπζεο  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί , φηη είλαη απαξαίηεηε ε δηάθξηζε ησλ εμφδσλ ζε ζηαζεξά θαη 

κεηαβιεηά έμνδα, κε ζθνπφ ηνλ ζσζηφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαηά ηαμηδίνπ ή γξακκήο 

θφζηνπο εθκεηάιιεπζεο φπσο επίζεο θαη γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ελφο 

ηαμηδίνπ θαη ηεο πξφθξηζεο ηνπ λαχινπ .  

Ο φξνο πξφθξηζε ή εθηίκεζε λαπιψζεσο , είλαη έλλνηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ 

λαπηηιηαθή νξνινγία θαη αθνξά ηελ ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπ θφζηνπο Δθκεηάιιεπζεο 

ελφο πινίνπ γηα ζπγθεθξηκέλν ηαμίδη ή ρξνλνλαχισζε ή ζαιάζζηα γξακκή θαη ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ λαχινπ κε ζθνπφ ηελ ιήςε θαηάιιειεο απφθαζεο γηα ηελ 

εθκεηάιιεπζε ηνπ πινίνπ .  

Μεηαβιεηά έμνδα , είλαη ηα έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

ηαμηδηνχ ηνπ πινίνπ , ελψ ηα ζηαζεξά έμνδα είλαη εθείλα πνπ δηεμάγνληαη φηαλ ην 

πινίν βξίζθεηαη ζε θίλεζε, είηε βξίζθεηαη ζε θάπνην ιηκάλη γηα θφξησζε ή 

εθθφξησζε ή επηζθεπέο .  

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηνλ ζσζηφ θαηακεξηζκφ ησλ εμφδσλ , απνηειεί ν 

πξνζδηνξηζκφο ηεο ρξνληθήο έλαξμεο θαη ιήμεσο ελφο ηαμηδίνπ . Ο πξνυπνινγηζκφο 

ηνπ θφζηνπο εθκεηάιιεπζεο ελφο πινίνπ παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξνζθνξά 

ππεξεζηψλ απφ ηελ πιεπξά ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ ζχγθξηζε κε ηνλ 

λαχιν ν νπνίνο εμαξηάηαη θαη δηακνξθψλεηαη απφ ηελ αγνξά . ηελ νπζία , ην 

πξνυπνινγηζηηθφ θφζηνο είλαη ην άζξνηζκα κεηαμχ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ 

ζηαζεξψλ εμφδσλ (ηξέρνληα έμνδα) θαη ησλ κεηαβιεηψλ εμφδσλ (έμνδα ηαμηδίνπ) .  

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηξερφλησλ εμφδσλ θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπο , ζπλήζσο 

ιακβάλεηαη ππφςε ε Μηζζνηξνθνδνζία ηνπ πιεξψκαηνο θαη ινηπά έμνδα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην πιήξσκα , ε αζθάιηζε ηνπ ζθάθνπο, ε ζπληήξεζε νη επηζθεπέο, ηα 

εθφδηα , ηα Ληπαληηθά, ε Ύδξεπζε θιπ  
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Δλψ γηα ηα έμνδα ηαμηδίνπ , ιακβάλνληαη ππφςε ηα θαχζηκα , ηα ιηκεληθά έμνδα ,ηα 

έμνδα δησξχγσλ, ηα έμνδα θνξηίσλ , ζηνηβαζίαο , απνζηνηβαζίαο, θαζαξηζκνχ θπηψλ, 

ε επίζπεπζε , νη πξνκήζεηεο λαχισλ θιπ .   

 

 

5.3.2  Αμοιβέρ και Έξοδα Πληπωμάηων 

 

Οη ακνηβέο θαη ηα έμνδα ησλ πιεξσκάησλ , απνηεινχλ μερσξηζηή θαηεγνξία ειέγρνπ 

θαη πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο :  

 

 Ζ Μηζζνδνζία ηνπ πινηάξρνπ θαη ησλ πιεξσκάησλ  

 Οη Δξγνδνηηθέο Αζθαιηζηηθέο  εηζθνξέο  

 Ζ Ηαηξηθή , θαξκαθεπηηθή θαη λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε ησλ πιεξσκάησλ  

 Οη Απνδεκηψζεηο ησλ απνιπνκέλσλ  

 Οη Γαπάλεο απνζηνιήο θαη παιηλλνζηήζεσο ησλ πιεξσκάησλ 

 Γηάθνξεο άιιεο δαπάλεο πιεξσκάησλ  

 Σξνθνδνζία ησλ πιεξσκάησλ  

Ο Πινίαξρνο θαη ην πιήξσκα απνηεινχλ εηδηθφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ κηαο 

Ναπηηιηαθήο Δπηρείξεζεο , κε θαζήθνληα εξγαζίαο ηνπο λα επηηεινχληαη ζηα πινία. 

Σν πξνζσπηθφ δηαθέξεη αξθεηά απφ εθείλν ησλ ππαιιήισλ ζηα γξαθεία ησλ 

Ναπηηιηαθψλ ζηελ μεξά .  

Σν εηδηθφ πξνζσπηθφ , γηα λα κπνξέζεη λα εξγαζηεί ζηα πινία , ζα πξέπεη λα έρεη 

απνδεηθηηθφ λαπηηθήο ηθαλφηεηαο , λα έρεη απνγξαθεί απφ ζπγθεθξηκέλν κεηξψν 

λαπηνινγίαο θαη λα θαηέρεη λαπηηθφ θπιιάδην .  

Γηα ηηο πξνζιήςεηο ησλ πινηάξρσλ θαη ησλ ππνινίπσλ κειψλ ηνπ πιεξψκαηνο , 

ππνγξάθνληαη εηδηθέο ζπκβάζεηο Ναπηνινγήζεσο θαη θαηαρσξνχληαη ζην 

Ναπηνιφγην . Σν Ναπηνιφγην ηνπ πινίνπ , είλαη εηδηθφ βηβιίν , φπνπ γίλνληαη νη 

θαηαρσξήζεηο φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα πινία .  

Απφ ηηο ζπκβάζεηο λαπηνιφγεζεο απνξξένπλ ππνρξεψζεηο ηφζν ησλ εξγαδνκέλσλ 

φζν θαη ησλ εξγνδνηψλ . ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ εξγνδφηε , ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη 

ηα έμνδα απνζηνιήο θαη παιηλλφζηεζεο ησλ λαπηηθψλ .  

Σα έμνδα απνζηνιήο ησλ λαπηηθψλ θαιχπηνπλ ηα εηζηηήξηα ηνπο γηα ηελ κεηάβαζε 

ηνπο κέρξη ην ιηκάλη  ζην νπνίν ζα ζπλαληήζνπλ νη Ναπηηθνί ην πινίν γηα λα 

λαπηνινγεζνχλ .  
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Λνγηζηηθά , ηα έμνδα απνζηνιήο θαη ηα έμνδα δηαηξνθήο θαη δηακνλήο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ κεηάβαζεο, παξαθνινπζνχληαη ζε ίδην ινγαξηαζκφ σο έμνδα 

απνζηνιήο πιεξσκάησλ .  

 

Σα έμνδα Παιηλλφζηεζεο, δειαδή ν επαλαπαηξηζκφο ηνπ λαπηηθνχ ζηνλ ηφπν 

θαηνηθίαο , πξνθχπηεη κε ηελ ιχζε ηεο ζχκβαζεο λαπηνιφγεζεο .  

Οκνίσο ηα έμνδα επηζηξνθήο , δειαδή εηζηηήξηα θαη δηακνλή κέρξη ηελ άθημε ηνπ 

ζηελ Διιάδα , απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ εξγνδφηε , δειαδή ηεο Ναπηηιηαθήο 

Δπηρείξεζεο .  

 

Λνηπά έμνδα πιεξψκαηνο , απνηειεί θαη ε ηξνθνδνζία , θαζψο ην πιήξσκα έρεη 

δηθαίσκα δηαηξνθήο θαηά ηελ δηάξθεηα παξακνλήο ηνπ ζην πινίν θαη γη απηφ ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη πνιχ θαιφο πξνγξακκαηηζκφο απφ ην θαηάιιειν πιήξσκα , ζε 

ηξφθηκα θαη πνηά .  

Ζ Λνγηζηηθή θαηαρψξεζε ησλ εμφδσλ ηξνθνδνζίαο, γίλεηαη ζηελ νκάδα 2 ηνπ 

Δ.Γ.Λ..  

O ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο ηξνθνδνζίαο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν 

πξνθχπηεη αιγεβξηθά σο εμήο:  

 

Κόζηορ ηποθοδοζίαρ = Αξία Αποθεμάηων Έναπξηρ + ςνολική αξία Αγοπών ηηρ 

Πεπιόδος – Αξία Αποθεμάηων Λήξηρ 

 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο αμίαο ησλ απνζεκάησλ έλαξμεο θαη ιήμεο γίλεηαη κε θπζηθή 

θαηακέηξεζε ησλ πνζνηήησλ θαη απνηηκήζεσλ ηνπο κε βάζε ηηο γλσζηέο κεζφδνπο 

απνηίκεζεο FIFO, LIFO , κέζε ηηκή θηήζεσο .  

 

 

 5.3.3  Δλεγκηικέρ Γιαδικαζίερ – Δπιζημάνζειρ Δζωηεπικού Δλέγσος Αμοιβών  

Και  Δξόδων Πποζωπικού   

 

 Αμοιβέρ Πποζωπικού  

Ζ ζπκβνιή ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ κηζζνδνζία πξνζσπηθνχ είλαη 

αξθεηά ζεκαληηθή ειέγρνληαο δηαδηθαζίεο φπσο ε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ , ην 

σξάξην εξγαζίαο , ε ζχληαμε κηζζνδνηηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε πιεξσκή ησλ 
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ζπγθεθξηκέλσλ ππνρξεψζεσλ θαη ε ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε . Πέξα φκσο απφ ηνλ 

έιεγρν ησλ δηαδηθαζηψλ ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζε έλα ηκήκα πξνζσπηθνχ θαη 

κηζζνδνζίαο παίδεη πνιχ ηδηαίηεξν ξφιν ζπκβάιινληαο ζηελ πξφιεςε θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ηπρφλ ιαζψλ , ζε δεκηνπξγία θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο κέζα ζηελ 

επηρείξεζε θαη ζηνλ έιεγρν ηεο πιεξφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη ζηελ 

δηνίθεζε γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ .  

Σν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ελφο ηκήκαηνο πξνζσπηθνχ θαη κηζζνδνζίαο γηα λα 

είλαη ηθαλνπνηεηηθφ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο :  

 Καηαγξαθήο αλαγθψλ θαη απνθάζεσλ πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ  

 Γεκηνπξγίαο αξρεηνζέηεζεο ησλ πξνζσπηθψλ θαη αηνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ . 

 Παξαθνινχζεζεο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο  

 Δμφθιεζεο κηζζνδνζίαο πξνζσπηθνχ ζε αηνκηθνχο ηξαπεδηθνχο ηνπο 

ινγαξηαζκνχο  

 Δμφθιεζεο ππνρξεψζεσλ πξνο αζθαιηζηηθά ηακεία θαη δεκφζην , φπσο ΑΠΓ, 

απνζηνιή κεληαίσλ βεβαηψζεσλ απνδνρψλ , ΦΜΤ . 

 Λνγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο ηεο κηζζνδνζίαο κέζα απφ ηελ ινγηζηηθνπνίεζε 

ησλ κηζζνδνηηθψλ θαηαζηάζεσλ .  

Οη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα ηηο ακνηβέο πξνζσπηθνχ είλαη, λα 

ππάξρεη επάξθεηα ζην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ , ε επηρείξεζε φζνλ αθνξά ηηο 

ακνηβέο ,αζθαιίζεηο θαη θξαηήζεηο λα έρεη πξνζαξκνζηεί ζχκθσλα κε ηελ εξγαηηθή , 

αζθαιηζηηθή θαη θνξνινγηθή λνκνζεζία , λα έρνπλ θαηαρσξεζεί φιεο νη ακνηβέο θαη 

νη ζπλδεφκελεο επηβαξχλζεηο θαη πξνβιέςεηο, φπσο επίζεο λα έρνπλ εθαξκνζηεί 

ζσζηά θαη φιεο νη εξγαηηθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο .  

 

ρεηηθέο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ φζνλ αθνξά ηελ κηζζνδνζία 

ησλ πιεξσκάησλ είλαη νη εμήο :  

 

1. Θα πξέπεη λα θαηαξηηζηεί έλαο ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο κηζζνδνζίαο θαηά 

πινίν γηα ηελ πεξίνδν πνπ ειέγρεηαη , ν νπνίνο πίλαθαο ζα είλαη ζχκθσλνο κε 

ηηο κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ θαηαξηηζηεί ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηφδνπ.  
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2. ηελ ζπλέρεηα, δηαπηζηψλνληαη ινγηζηηθέο ζπκθσλίεο θαη δεδνκέλα κέζα απφ 

αλαιπηηθά θαζνιηθά, γεληθφ θαζνιηθφ ,ηζνδχγηα , κε ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία 

ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ πίλαθα .  

3. Δπίζεο ζπζρεηίδνληαη νη θξαηήζεηο θαη νη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο κέζα απφ ηελ 

ΑΠΓ θαη απφ θαηαζηάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο κηζζνδνζίαο ,  κε ηνπο 

αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο ππνρξεψζεσλ φπσο ν ινγ . 55 Τπνρξεψζεηο πξνο 

Αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ηνπ ινγ 54.03  Φφξνη – Σέιε Ακνηβψλ πξνζσπηθνχ , 

φπσο ΦΜΤ , εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο . 

4. Γεηγκαηνιεπηηθά ειέγρνληαη νη κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζπζρεηίδνληαη 

κε ηα αληίζηνηρα κεηξψα πιεξσκάησλ, ζπκβάζεηο , λαπηνιφγηα θιπ σο πξνο 

ην χςνο ησλ κηζζψλ ησλ ππεξσξηψλ, ηνπ ρξφλνπ λαπηνινγήζεσο, ησλ 

θξαηήζεσλ, ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ θαη ηεο ζπκθσλίαο ησλ αηνκηθψλ 

θχιισλ κηζζνδνζίαο . 

5. Με έγθξηζε ηνπ πινηάξρνπ , γίλεηαη επίζεο έιεγρνο ησλ εμνθιήζεσλ ηεο 

κηζζνδνζίαο  πξνζσπηθνχ, ηεο δηαρείξηζεο ησλ νθεηιφκελσλ κηζζψλ θαη ησλ 

αλαδξνκηθψλ  φπσο επίζεο θαη ηεο έγθαηξεο απφδνζεο ησλ θφξσλ πξνο ην 

δεκφζην θαη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία .  

6. Όζνλ αθνξά ζε απνιχζεηο , ειέγρνληαη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη ην 

χςνο ησλ απνδεκηψζεσλ , ε αηηηνινγία θαη ν ρξφλνο πξνεηδνπνίεζεο πξνο 

φθεινο ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ 50% ηεο νθεηιφκελεο 

απνδεκίσζεο , ζχκθσλα κε ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία .  

7. Δπαιεζεχεηαη επίζεο φηη φια ηα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο 

κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο , επηβαίλνπλ ζην πινίν , κέζα απφ ην λαπηνιφγην, 

ην εκεξνιφγην ηνπ πινίνπ θαη νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν ρξήζηκν γηα ηελ 

πεξίπησζε απηή .  

ηηο ακνηβέο ηνπ πιεξψκαηνο , πεξηιακβάλνληαη επίζεο θάζε είδνπο δαπάλε ηεο 

επηρείξεζεο πνπ πεγάδεη απφ ηηο νηθείεο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, 

φπσο θαη νη δαπάλεο θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ , δειαδή ην δηθαίσκα λνζειείαο κε 

έμνδα ηνπ εξγνδφηε , ζε πεξηπηψζεηο αζζέλεηαο ή αηπρήκαηνο .  
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 Έξοδα Πποζωπικού  

- Σποθοδοζία Πληπωμάηων  

ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ζπλήζσο θαζνξίδεηαη θαη ε εκεξήζηα ζίηηζε ζε 

επξψ γηα θάζε κέινο ηνπ πιεξψκαηνο πινίνπ . χκθσλα κε ην Ναπηεξγαηηθφ Γίθαην, 

ε ηξνθή απνηειεί ζε είδνο κέξνο ηνπ κηζζνχ θαη νθείιεηαη σο πξνζαχμεζε .  

Σα πινία εθνδηάδνληαη ζε κεγάιεο πνζφηεηεο ζε ηξφθηκα θαη πνηά φπνπ ην θφζηνο 

πξνθχπηεη απφ ηα αληίζηνηρα ηηκνιφγηα . Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο αμίαο ησλ απνζεκάησλ 

ζην ηέινο κηαο πεξηφδνπ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζδηνξηζηεί επίζεο θαη ε 

εκεξήζηα θαηά κέινο ηνπ πιεξψκαηνο επηβάξπλζε, ε νπνία ζπγθξίλεηαη κε ηελ 

εκεξήζηα πνζφηεηα πνπ νξίδεη ν λφκνο . Οπφηε ν έιεγρνο ηεο ηξνθνδνζίαο 

πξνκεζεηψλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη έλαλ πίλαθα αγνξψλ φπνπ γίλεηαη αλάιπζε 

θαη΄ είδνο πνζφηεηα θαη αμία , ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ δεηγκαηνιεπηηθά αγνξψλ , 

εγθξίζεσλ , παξαιαβψλ θαη απνζεθεχζεσλ ηνπο . Δπίζεο ζα πξέπεη λα ζπζρεηίδνληαη 

νη ινγαξηαζκνί ησλ αγνξψλ κε ηνπο αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο ησλ πξνκεζεπηψλ 

θαη κε ηηο απνζήθεο ησλ απνζεκάησλ .  

 

- Έξοδα Αποζηολήρ και Παλιννοζηήζεωρ Πληπωμάηων – Λοιπά Έξοδα   

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εμφδσλ απνζηνιήο θαη παιηλλνζηήζεσο ησλ 

πιεξσκάησλ ζα πξέπεη λα ππάξρεη έγθξηζε θαη εληνιή ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ 

Πινηάξρνπ. Ο έιεγρνο ησλ δαπαλψλ απηψλ γίλεηαη κε βάζε ηα δηθαηνινγεηηθά 

έθδνζεο αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ, ηηκνιφγηα μελνδνρείσλ, ζηδεξνδξνκηθά εηζηηήξηα 

θιπ .  

πλήζσο ε δηαρείξηζε απηψλ ησλ δαπαλψλ γίλεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ 

πινίνπ ή ηνλ Πινίαξρν , φπνπ απνδίδνπλ ζην ηέινο ινγαξηαζκφ ζηελ Ναπηηιηαθή 

επηρείξεζε κε θαηαζηάζεηο αλαιπηηθέο ησλ εηζπξάμεσλ θαη ησλ πιεξσκψλ πνπ 

δηέπξαμαλ κε επηζπλαπηφκελα ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά . Ο έιεγρνο ηεο 

απφδνζεο ινγαξηαζκνχ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε ηα δηθαηνινγεηηθά απηά θαη κε 

αληηπαξαβνιή ηνπο  κε ηνπο αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο πνπ ηεξνχληαη απφ ηελ 

επηρείξεζε .  

 

 

 

 

 

 



Ο ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ ΣΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ 

87 

 

5.4  Δλεγκηικέρ Γιαδικαζίερ – Δπιζημάνζειρ Δξόδων Κινήζεωρ Πλοίος 

 

5.4.1 Ππακηόπεςζη  

 

Σα πινία ησλ Ναπηηιηαθψλ εηαηξηψλ, πξνζεγγίδνπλ ηα δηάθνξα ιηκάληα αλά ηνλ 

θφζκν γηα δηάθνξνπο ιφγνπο , φπσο γηα παξάδεηγκα γηα θφξησζε , γηα 

εθθφξησζε, εθνδηαζκφ θαπζίκσλ , ηξνθίκσλ , λεξνχ , αληαιιαθηηθψλ , 

ζπληήξεζεο – επηζθεπψλ θιπ φπνπ δεκηνπξγνχληαη δηάθνξεο ζπλαιιαγέο .  

Σα έμνδα ιηκέλνο , φπσο νλνκάδνληαη , ζε γεληθέο γξακκέο είλαη ηα εμήο :  

 Σέιε πξνζδέζεσο  

 Φαξηθά , πγεηνλνκηθά θαη ιηκεληθά ηέιε  

 Πινεγηθά  

 Γαπάλεο Ρπκνπιθήζεσο  

 Πξνμεληθά ηέιε  

 Έμνδα Σεισλείνπ  

 Λνηπά έμνδα φπσο ηειεπηθνηλσλίεο , ηαρπδξνκηθά .  

Δπίζεο φηαλ ην πινίν απαζρνιείηαη απνθιεηζηηθά ζε ππεξεζίεο κεηαθνξάο , ηφηε 

έρνπκε θαη ηα έμνδα θνξηίνπ πνπ δηαθξίλνληαη αλαιπηηθά ζηηο εμήο θαηεγνξίεο :  

 

 Έμνδα Φνξηψζεσο  

 Έμνδα ζηνηβαζίαο θαη απνζηνηβαζίαο  

 Έμνδα δηεπζεηήζεσο θνξηίνπ  

 Έμνδα θαηακεηξήζεσλ θαη επαιεζεχζεσλ  

 Έμνδα εθθνξηψζεσο  

 Γηάθνξα έμνδα ηεισλεηαθψλ ή ιηκεληθψλ δηαηππψζεσλ  

 Δηδηθνί θφξνη ηέιε ζε θάπνηα ιηκάληα .  

Σα έμνδα ιηκέλσλ θαη θνξηίσλ, ινγηζηηθά θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ 

εμφδσλ θηλήζεσο ησλ πινίσλ , δειαδή ινγ . 62 ηνπ ΔΓ.Λ..  

Γηα φια ηα παξαπάλσ έμνδα είλαη δχζθνιε ε δηεθπεξαίσζε απφ ηελ Ναπηηιηαθή ή 

ηνλ Πινίαξρν, ιφγσ ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ θάζε ρψξαο θαη άιισλ πξνβιεκάησλ πνπ 

δεκηνπξγνχληαη ιφγσ ηεο απφζηαζεο, ηεο γιψζζαο , ηεο δηαθνξάο ψξαο θιπ  

Σελ εξγαζία απηή , ηελ αλαιακβάλνπλ εηδηθά γξαθεία, επαγγεικαηίεο , θπζηθά ή 

λνκηθά πξφζσπα πνπ νλνκάδνληαη Ναπηηθνί Πξάθηνξεο .  
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Οη Ναπηηθνί Πξάθηνξεο, παξέρνπλ ππεξεζίεο πξνο ηελ Ναπηηιηαθή Δπηρείξεζε θαη 

ησλ πινίσλ ηεο, κε ζπκθσλεηηθφ πνπ νλνκάδεηαη ζχκβαζε πξαθηφξεπζεο φπνπ 

αλαθέξνληαη νη φξνη θαη νη θαλφλεο γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ ππεξεζηψλ .  

πγθεθξηκέλα ζην ζπκθσλεηηθφ πεξηγξάθνληαη νη πιεξσκέο θαη νη ακνηβέο πνπ 

δηθαηνχληαη ν Ναπηηθφο Πξάθηνξαο , φπσο παξαθάησ :  

 

 Ακνηβή γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζέθεξε , δειαδή ηα πξαθηνξεηαθά 

δηθαηψκαηα . 

 Σα έμνδα πνπ δεκηνχξγεζε πξνθεηκέλνπ λα δηεθπεξαηψζεη ηηο εξγαζίεο 

πξαθηφξεπζεο. 

 Λνηπά έμνδα θαη΄ εληνιή ηεο Ναπηηιηαθήο γηα αλάγθεο ηνπ πινίνπ ή ησλ 

θνξηίσλ .  

Ο Ναπηηθφο Πξάθηνξαο , ζην ηέινο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ , είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

ζηέιλεη εθθαζάξηζε εμφδσλ θαη πιεξσκψλ ζπλνδεπφκελε κε ηα αλάινγα 

παξαζηαηηθά ζηα γξαθεία ηεο Ναπηηιηαθήο θαη εηδηθά ζην Οηθνλνκηθφ ηκήκα .  

Ζ Ναπηηιηαθή , ινγηζηηθά, παξαθνινπζεί ηηο δνζνιεςίεο ηνπ Ναπηηθνχ Πξάθηνξα , 

ζε ινγαξηαζκφ Πξνκεζεπηψλ (Λνγ. 50 Πξνκεζεπηέο θαη Πξάθηνξεο) , κε αλάιπζε 

ηνπ ινγαξηαζκνχ πνπ εμππεξεηεί ζηελ ελεκέξσζε θαη ν νπνίνο ινγαξηαζκφο 

πηζηψλεηαη κε βάζε ηελ εθθαζάξηζε θαη ρξεψλεηαη κε πιεξσκέο , θαηαζέζεηο , 

εκβάζκαηα σο έλαληη ή εμφθιεζεο ηεο ζρεηηθήο εθθαζάξηζεο .  

Δλαιιαθηηθά , ζηελ πεξίπησζε ηεο ρξνλνλαχισζεο ηνπ πινίνπ , ηα έμνδα 

θνξηψζεσο θαη εθθνξηψζεσο δελ βαξχλνπλ ηνλ εθλαπισηή (πινίν ) αιιά ηνλ 

λαπισηή δειαδή ηελ εηαηξία πνπ έρεη λαπιψζεη ην πινίν .   

Μηα άιιε νκάδα εμφδσλ, πνπ αλαιακβάλνπλ ζπλήζσο νη λαπηηθνί πξάθηνξεο λα 

δηεθπεξαηψζνπλ , είλαη ηα έμνδα ζπληήξεζεο θαη επηζθεπψλ ησλ πινίσλ . Σα έμνδα 

απηά πεξηιακβάλνληαη ζην εηήζην πξφγξακκα ππνρξεσηηθψλ ζπληεξήζεσλ θαη 

επηζθεπψλ ηνπ πινίνπ , απνηεινχλ ζηαζεξφ θφζηνο εθκεηάιιεπζεο θαη αθνξνχλ 

ζπλήζσο ελδεηθηηθά ηα παξαθάησ ηκήκαηα ηνπ πινίνπ :  

 

 Σν ζθάθνο 

 Σηο θχξηεο θαη βνεζεηηθέο κεραλέο ηνπ πινίνπ  

 Σα λαπηηιηαθά φξγαλα  

 Σηο εγθαηαζηάζεηο ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο  
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 Σα δηακεξίζκαηα ηνπ πιεξψκαηνο θαη ησλ επηβαηψλ  

 Σα ζσζηηθά κέζα  

 Σα κεραλήκαηα θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο θνξηνεθθνξηψζεσο  

Λνγηζηηθά, ηα έμνδα απηά απεηθνλίδνληαη ζε αλαιπηηθνχο ινγαξηαζκνχο ηνπ ινγ. 62 

Παξνρέο Σξίησλ . 

Ζ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ απφ ηερληθέο επηρεηξήζεηο ή λαππεγεία, ιφγσ ηεο 

ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ηνπο γηα ην πινίν, παξαθνινπζνχληαη ζε ινγαξηαζκφ 50.90 

<<Ναππεγεία θαη πλεξγεία Δπηζθεπψλ θαη πληήξεζεο >>  κε αλάιπζε ζε 

ηξηηνβάζκην θαηά λαππεγείν θαη εληάζζνληαη αθξηβψο θάησ απφ ηνλ ινγαξηαζκφ 50 

<<Πξνκεζεπηέο θαη Πξάθηνξεο >>  γηα θαιχηεξε πιεξνθφξεζε .  

Οκνίσο  θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ησλ δαπαλψλ , φηαλ αλαιακβάλνληαη απφ ηνπο 

Ναπηηθνχο Πξάθηνξεο , νη ινγαξηαζκνί ησλ λαππεγείσλ ή ησλ επηζθεπαζηψλ 

εμνθινχληαη κέζσ ησλ πξαθηφξσλ, δηαβηβάδνληαο κε ηελ ζεηξά ηνπο ζπγρξφλσο ζηελ 

λαπηηιηαθή ηελ ζρεηηθή εθθαζάξηζε .  

 

5.4.2  Καύζιμα – Λιπανηικά   

 

Ο έιεγρνο ηνπ θφζηνπο ησλ θαπζίκσλ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο 

παξάγνληεο δηαρείξηζεο ηνπ θφζηνπο ηνπ πινίνπ . Οη ηηκέο ησλ θαπζίκσλ , απνηεινχλ 

βαζηθφ ζηνηρείν δηακφξθσζεο ηνπ θφζηνπο ελφο ηαμηδηνχ θαη γη απηφ ηνλ ιφγν 

απαηηείηαη πξνζνρή ζηηο επηινγέο ησλ ηφπσλ αλεθνδηαζκνχ, ησλ πξνκεζεπηψλ, 

θαζψο νη ηηκέο αλά ηνλ θφζκν δηαθνξνπνηνχληαη . Δπίζεο , παξάγνληεο πνπ 

θαζνξίδνπλ ηελ πνζφηεηα ησλ θαπζίκσλ ηνπ πινίνπ θαη επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ 

δαπάλε ησλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ , είλαη ε ηαρχηεηα ηνπ πινίνπ, ν ηχπνο ησλ 

κεραλψλ θαη νη θαηξηθέο ζπλζήθεο .  

Ζ ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ θαπζίκσλ θαη ησλ ιηπαληηθψλ γίλεηαη ζε 

ινγαξηαζκφ ηεο νκάδαο 2 , σο Απνζέκαηα θαη Αγνξέο . Σν θφζηνο ησλ αλαισζέλησλ 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ην αιγεβξηθφ άζξνηζκα ηεο αμίαο 

ησλ απνζεκάησλ έλαξμεο θαη ιήμεο κηαο πεξηφδνπ , φπσο επίζεο θαη ησλ αγνξψλ ηεο 

πεξηφδνπ θαη απεηθνλίδεηαη ζηνλ ινγαξηαζκφ γεληθήο εθκεηάιιεπζεο ζην ηέινο ηεο 

ρξήζεο , δηακνξθψλνληαο ην ινγηζηηθφ απνηέιεζκα.      

Δπνκέλσο, γηα λα θαζνξηζηεί ε αμία ησλ αλαισζέλησλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ , 

απαηηείηαη πνζνηηθή απνγξαθή θαη απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ, ζχκθσλα κε ηηο 

γλσζηέο κεζφδνπο απνηίκεζεο FIFO, LIFO, κέζε ηηκή θηήζεσο . Απνγξαθή ησλ 
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απνζεκάησλ θαπζίκσλ κπνξεί λα γίλεηαη εθηφο ηνπ ηέινπο ηεο ρξήζεο θαη θαηά 

πεξηφδνπο κέζα ζηελ ρξήζε, δειαδή θαηά ηελ απνπεξάησζε ελφο ηαμηδηνχ ή θάζε 

κήλα , κε ζθνπφ ηελ ζσζηή ρξνληθή νξηνζέηεζε θαη νξηζηηθνπνίεζε ηεο δαπάλεο ησλ 

αλαισζέλησλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ .  

Όζνλ αθνξά κε ηελ αλάισζε ησλ ιηπαληηθψλ, ν ππνινγηζκφο ηεο γίλεηαη σο πνζνζηφ 

ηεο αλάισζεο ησλ θαπζίκσλ .  

Ζ πιεξνθφξεζε γεληθά ησλ ηηκψλ θαπζίκσλ απφ δηάθνξα κέξε ηνπ θφζκνπ πνπ έρεη 

πξννξηζκφ ην πινίν, είλαη επηηαθηηθή απφ ηελ δηνίθεζε ηνπ πινίνπ κε ζθνπφ ν 

αλεθνδηαζκφο ηνπο λα γίλεηαη κε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξεο ηηκέο .   

 

5.4.3 Δλεγκηικέρ Γιαδικαζίερ Απογπαθήρ Καςζίμων  

 

 Οη δηαδηθαζίεο εθνδηαζκνχ θαη παξαιαβήο θαπζίκσλ, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη 

ζε έλα εγρεηξίδην ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη ζε γλψζε ηνπ απαξαίηεηνπ πιεξψκαηνο 

πνπ είλαη ππεχζπλν θαη λα ηεξείηαη πηζηά, έρνληαο ηελ έγθξηζε ηεο δηνίθεζεο .  

Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αλεθνδηαζκνχ, ζα πξέπεη λα γίλεηαη απνγξαθή ηνπ ππνινίπνπ 

φισλ ησλ ηχπσλ ησλ θαπζίκσλ .  

Ζ δηαδηθαζία πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί θαηά ηελ απνγξαθή ησλ θαπζίκσλ , 

ζχκθσλα κε Παπαζηάζε Π. (2014) είλαη ε εμήο :  

 Ζ κέηξεζε ζην πεξηερφκελν ησλ δεμακελψλ, φπνπ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα,  ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη κε ρεηξνθίλεην ηξφπν (κπνπζά) . ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, 

ιακβάλνληαη ππφςε νη κεηξήζεηο ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ πινίνπ . 

 Διέγρεηαη ε θιίζε ηνπ πινίνπ, ψζηε λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο 

ζχκθσλα κε ηνπο πίλαθεο νγθνκέηξεζεο ησλ δεμακελψλ ησλ πινίσλ .  

 Καηαγξάθεηαη ε ζεξκνθξαζία μερσξηζηά ζε θάζε δεμακελή πνπ έρεη ην πινίν. 

 Γίλεηαη κεηαηξνπή ηνπ φγθνπ ζηε ζεξκνθξαζία απνγξαθήο, ζε φγθν ζηνπο 

15
ν
 C θαη ζηελ ζπλέρεηα ζε ηφλνπο.  

 πγθξίλεηαη ην ππφινηπν ηεο απνγξαθήο κε ην ππφινηπν πνπ εκθαλίδεηαη ζην 

Voyage Report ηνπ Α΄ Μεραληθνχ .  

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο, εθηφο ηεο παξαπάλσ παξαθνινχζεζεο γηα ηελ νξζή ηήξεζε 

ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο ησλ θαπζίκσλ , επηπιένλ , κειεηάεη ηα ζπκβφιαηα κε 

ηνπο πξνκεζεπηέο, κε ζθνπφ λα δηαπηζηψζεη θαηά πφζν νη φξνη ησλ ζπκβνιαίσλ είλαη 

επλντθνί γηα ηελ εηαηξία ζπγθξίλνληαο κε ηελ αγνξά ησλ θαπζίκσλ .  
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Διέγρεη δηαδηθαζίεο παξαγγειίαο θαπζίκσλ θαη ζπγθξίλεη κε θαλνληζκφ πξνκεζεηψλ 

θαπζίκσλ θαη πξνγξάκκαηνο απφ Α΄ Μεραληθφ .  

Καηά ηνλ έιεγρν εθνδηαζκνχ, ζα πξέπεη λα δηαπηζησζεί φηη έρνπλ ιεθζεί φια ηα 

πξνιεπηηθά κέηξα γηα ηελ απνθπγή θάπνηνπ επεηζνδίνπ ξχπαλζεο θαη ζχκθσλα κε 

ηνπο θαλφλεο πνπ έρνπλ επηβιεζεί απφ ηνλ παγθφζκην νξγαληζκφ λαπηηιίαο, πνπ 

ππνρξεψλεη ζε δηαδηθαζίεο ηήξεζεο ειέγρνπ πξηλ ηελ παξαιαβή , θαηά ηελ δηάξθεηα 

θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαιαβήο .  

Γη απηφ ηνλ ιφγν , ειέγρεηαη αλ ππάξρεη θαη ε θαηάιιειε γλψζε θαη εκπεηξία απφ ηελ 

κεξηά ηνπ πξνζσπηθνχ , φζνλ αθνξά ζηηο νδεγίεο παξαιαβήο θαπζίκσλ θαη ηήξεζεο 

πξνιεπηηθψλ κέηξσλ .  

Γηα ηελ πνζφηεηα θαπζίκσλ πνπ έρεη παξαιεθζεί , γίλεηαη έιεγρνο αλ έρνπλ γίλεη νη 

απαξαίηεηεο κεηξήζεηο ζηηο δεμακελέο ηνπ πινίνπ , κε ζχγθξηζε ησλ ειεθηξνληθψλ 

ελδείμεσλ ησλ κεηξεηψλ ηνπ πινίνπ (flow meter) θαη ρεηξνθίλεηνπ ηξφπνπ .  

Μεηά απφ θάζε εθνδηαζκφ, νη πξνκεζεπηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα παξαδίδνπλ δειηίν 

ρεκηθήο αλάιπζεο φπνπ αλαθέξνληαη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαπζίκνπ .  

Γηα ηελ δηαζθάιηζε πνηφηεηαο ησλ θαπζίκσλ , νη λαπηηιηαθέο είλαη απαξαίηεην λα 

ιακβάλνπλ δείγκαηα απφ εηαηξίεο ππνγξάθνληαο ζπκβάζεηο . Οπφηε , ν ξφινο ησλ 

εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ , είλαη λα ειέγρνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ δεηγκάησλ πνπ έρνπλ 

ιεθζεί αλ είλαη επαξθήο γηα ιήςε απνθάζεσλ , αλ έρνπλ απνζηαιεί ζηα πινία θαη αλ 

νη ελέξγεηεο πνπ δηεμάγνληαη απφ ηα ππεχζπλα άηνκα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ , είλαη νξζέο .  

Δπίζεο, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο παίξλεη δείγκα ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ παξαγγειηψλ θαη 

ειέγρεη αλ έρνπλ ηεξεζεί νη δηαδηθαζίεο φπσο :  

 Αλ εθδφζεθαλ νη αηηήζεηο αγνξάο απφ ην πινίν  

 Αλ έρνπλ ηηο αλάινγεο εγθξίζεηο  

 Αλ ηα ΓΑ – Σηκνιφγηα ησλ πξνκεζεπηψλ , έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο 

ππνγξαθέο ηνπ Μεραληθνχ θαη ηελ ζθξαγίδα ηνπ πινίνπ .  

 Δάλ νη αλαγξαθφκελεο πνζφηεηεο ησλ παξαγγειηψλ είλαη ζε 

αληηζηνίρεζε κε ηηο παξαιεθζείζεο .  

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε , γίλνληαη θαη επαιεζεχζεηο ζε πξάμεηο ηνπ Γειηίνπ 

Απνζηνιήο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ κεηαηξνπή απφ πνζφηεηα θαπζίκσλ ζε φγθν θαη 

ζε βάξνο .  
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Σέινο , ειέγρεηαη ε πηζησηηθή πνιηηηθή ηεο εηαηξίαο θαη ησλ φξσλ ζχκβαζεο, αλ είλαη 

ζπκβαηή κε ηηο πιεξσκέο ησλ πξνκεζεπηψλ φπσο επίζεο θαη ε ηηκνιφγεζε ησλ 

παξαγγειηψλ λα είλαη ζπκβαηή κε δηεζλή ηηκή Platt‟s θαη κε ηελ ηζνηηκία fixing EUR-

USD ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο .   

 

5.5 Γαπάνερ Αζθάλιζηρ & Δλεγκηικέρ Γιαδικαζίερ 

 

Οη ζπκβάζεηο ζαιάζζηαο αζθάιηζεο, απνηεινχλ ζεκαληηθή θαη απαξαίηεηε δαπάλε 

γηα ηελ Ναπηηιηαθή Δπηρείξεζε. Δίλαη ζπκβάζεηο ακθνηεξνβαξείο ζηηο νπνίεο ν 

αζθαιηζηήο αλαιακβάλεη αληί αζθαιίζηξνπ λα απνδεκηψζεη ηνλ αζθαιηδφκελν γηα 

ηηο δεκηέο πνπ πηζαλφλ ζα ππνζηεί ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 

νξηζκέλνπο ζαιάζζηνπο θηλδχλνπο . Αληηθείκελν ηεο ζαιάζζηαο αζθάιηζεο κπνξεί λα 

είλαη θάζε έλλνκν ζπκθέξνλ φπσο γηα παξάδεηγκα : 

o Σν πινίν  

o Σν θνξηίν  

o Ο λαχινο  

o Οη επηβάηεο θαη πιήξσκα ηνπ πινίνπ  

o Σν αλακελφκελν θέξδνο ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ εθηίζεηαη ζε ζαιάζζηνπο 

θηλδχλνπο  

o Σα ζρεηηθά πξνο ην θνξηίν έμνδα ηαμηδίνπ, φπσο έμνδα θφξησζεο θαη 

εθθφξησζεο, δαζκνί ηεισλείνπ, ιηκεληθά δηθαηψκαηα   

o Σν αζθάιηζηξν  

o Οη θνηλέο αβαξίεο  

o Σν λαπηηθφ δάλεην καδί κε ηνπο ηφθνπο  

o Οη απνδνρέο ησλ λαπηηθψλ ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο παξνρήο ηεο εξγαζίαο 

ηνπο ζην πινίν ρσξίο ηελ ζέιεζε ηνπο  

Οη θαιχςεηο ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβνιαίσλ, κπνξεί λα είλαη ππνρξεσηηθνί, φπσο : 

ε αζθαιηζηηθή θάιπςε πνπ αθνξά ην ζθάθνο , ηηο κεραλέο θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ 

πινίνπ, ε αζθαιηζηηθή θάιπςε πνπ αθνξά θηλδχλνπο πνιέκνπ θαη παξφκνηεο 

ελέξγεηεο ή πνπ αθνξά ελππφζεθν ελδηαθέξνλ . 

πγρξφλσο , ππάξρνπλ θαη πξναηξεηηθέο θαιχςεηο , φπσο ε απψιεηα ηνπ λαχινπ ή 

ελνηθίνπ θαη θαιχςεηο λαππεγνχκελνπ ή κεηαζθεπαδφκελνπ πινίνπ .  
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Ο θαζνξηζκφο ηνπ πνζνχ ηνπ αζθαιίζηξνπ , θαζνξίδεηαη ζπλήζσο κε ηελ έλαξμε 

αζθάιηζεο ηνπ πινίνπ κε εμαίξεζε ζε πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη πξφβιεςε γηα 

κεηαγελέζηεξν πξνζδηνξηζκφ πνζνζηνχ αζθαιίζηξνπ .  

Λνγηζηηθά, ε δαπάλε απηή ζεσξείηαη ζηαζεξή θαη ε απεηθφληζε ηεο ππάξρεη ζε 

ινγαξηαζκφ 62.05 <<Αζθάλιζηπα>> , ελψ ζε ηξηηνβάζκηα αλάιπζε ζε ινγαξηαζκφ 

62.05.90 << Αζθάλιζηπα πλοίων >> .Οη παξαπάλσ αλαιχζεηο ηνπ ινγαξηαζκνχ 

έρνπλ λα θάλνπλ κε πιεξνθφξεζε θαηεγνξίαο πινίσλ θαη δηαρσξηζκφο αλα πινίν .  

Οη ππνρξεψζεηο απφ αζθάιηζηξα πξνο ηνπο αζθαιηζηέο θαη αζθαιεηνκεζίηεο , 

απεηθνλίδνληαη ζε αλαιπηηθφ ινγαξηαζκφ 53.91 <<Αζθαλιζηέρ και 

Αζθαλειομεζίηερ >> .   

Δθηφο απφ ηηο ζπκβάζεηο ζαιάζζηαο αζθάιηζεο, ππάξρνπλ θαη νη νξγαληζκνί 

απηαζθάιηζεο , νη νπνίεο είλαη ελψζεηο πινηνθηεηψλ , κε ζθνπφ ηελ θάιπςε 

θηλδχλσλ πνπ δελ θαιχπηνπλ νη παξαπάλσ ζπκβάζεηο . Οη θίλδπλνη απηνί ζεσξνχληαη 

σο αζηηθή επζχλε ησλ πινηνθηεηψλ έλαληη ηξίησλ θαη ραξαθηεξίδνληαη σο ελψζεηο 

πξνζηαζίαο θαη απνδεκίσζεο .  

 

Ζ ζαιάζζηα αζθάιηζε γεληθά παξέρεη πνιιέο ηδηαηηεξφηεηεο , πνπ έλαο εζσηεξηθφο 

ειεγθηήο ζα πξέπεη λα είλαη γλψζηεο γηα λα δηεθπεξαηψζεη ηηο ειεγθηηθέο ηνπ 

δηαδηθαζίεο . Παξφια απηά, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζα πξέπεη λα εμεηάδεη ζνβαξά ηα 

παξαθάησ :  

 Σν αζθαιηδφκελν θεθάιαην ζε ζθάθνο θαη κεραλέο ζχκθσλα κε ην νπνίν 

ππνινγίδεηαη ην εηήζην αζθάιηζηξν ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ ηελ 

αλαπφζβεζηε αμία ηνπ αζθαιηζκέλνπ πινίνπ .  

 Σα αζθάιηζηξα πνπ απνηεινχλ δαπάλεο αζθάιηζεο , απνδεηθλχνληαη απφ ηα 

αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα θαη ηηο πξφζζεηεο πξάμεηο .  

 ε πεξίπησζε πνπ έλα πινίν παξακέλεη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε 

ιηκάλη , π.ρ γηα επηζθεπέο , ηφηε κπνξεί λα ππάξμεη αλάινγε επηζηξνθή 

αζθαιίζηξσλ ιφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ ζε θηλδχλνπο πνπ εθηίζεηαη .  

 Ηδηαίηεξνο έιεγρνο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζηα έμνδα πνπ θαιχπηνληαη 

ιεπηνκεξψο φπσο επίζεο θαη ηηο αζθαιηζηηθέο απνδεκηψζεηο .   
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5.6  Λοιπέρ Γιαδικαζίερ Δλέγσος Δξόδων Ναςηιλιακήρ Δπισείπηζηρ 

 

Δθηφο απφ ηηο εμεηδηθεχζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ , φζνλ αθνξά ηα έμνδα ησλ 

Ναπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ, ππάξρνπλ επηπιένλ ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ 

εθαξκφδνληαη απφ έλα θαηάιιεια δνκεκέλν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ζε 

γεληθέο γξακκέο, νη πην ζεκαληηθέο είλαη νη εμήο :  

 

 Δπηιέγεηαη ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδνο φπνπ γίλεηαη δεηγκαηνιεπηηθφο 

έιεγρνο παξαζηαηηθψλ κε ζθνπφ λα απνδεηρζεί ε γλεζηφηεηα ηνπο θαη ε 

ζχλδεζε ηνπο κε ηηο ζπλαιιαγέο πνπ έρνπλ δηεθπεξαησζεί .  

 Γηεξεπλάηαη αλ έρεη γίλεη θαηάιιεινο θαηακεξηζκφο θαζεθφλησλ , 

αξκνδηνηήησλ θαη εμνπζηνδνηήζεσλ φπνπ γηα παξάδεηγκα λα γίλεηαη 

δηαρσξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ δηελεξγνχλ ηηο θαηαρσξήζεηο ησλ εμφδσλ , κε 

εθείλσλ πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηηο πιεξσκέο .  

 Δμαθξηβψλεηαη αλ έρεη ηεξεζεί ε αξρή ηεο απηνηέιεηαο ησλ ρξήζεσλ νχησο 

ψζηε λα έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί κέζα ζηελ ρξήζε φιεο νη δαπάλεο πνπ ηελ 

αθνξνχλ θαη λα έρνπλ γίλεη φιεο νη θαηάιιειεο πξνβιέςεηο ησλ εμφδσλ . 

 Γίλεηαη έιεγρνο γηα χπαξμε κε εθπηπηφκελσλ δαπαλψλ θαη δηελέξγεηαο 

θνξνινγηθήο αλακφξθσζεο απηψλ, κε ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφξνπ 

εηζνδήκαηνο .  

 Έιεγρνο εληαικάησλ πιεξσκήο θαη επαιήζεπζε ηνπο κε αληίζηνηρεο 

ινγηζηηθέο εγγξαθέο . Δπίζεο δηεξεπλνχληαη ηπρφλ αλνηρηά ππφινηπα 

πξνκεζεπηψλ θαη αλαδεηάηε ε αηηία .  

 Διέγρνληαη νη απνδείμεηο πιεξσκψλ κηζζνδνζίαο πξνζσπηθνχ , λα έρνπλ 

γίλεη κέζσ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ , ψζηε λα είλαη αλαγλσξίζηκεο 

θνξνινγηθά  νη δαπάλεο κηζζνδνζίαο σο εθπηπηφκελεο .  

 Έιεγρνο χπαξμεο θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα θάζε 

ινγαξηαζκφ εμφδνπ, φπσο ε έθδνζε , παξαιαβή , θαηαρψξεζε ηνπ 

θαηάιιεινπ παξαζηαηηθνχ ζηνηρείνπ , ζχληαμεο πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ , 

εμέηαζεο απνθιίζεσλ κεηαμχ πξαγκαηνπνηεζέλησλ θαη πξνυπνινγηζζέλησλ 

εμφδσλ .  

 Δμεηάδεηαη αλ ε παξαιαβή πιηθψλ θαη ε πξαγκαηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ 

έρεη γίλεη κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί θαη ππνγξαθεί ζηηο 

αλάινγεο ζπκβάζεηο φπσο ε πνηφηεηα , ε πνζφηεηα θαη ην θφζηνο .  
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5.7 Γιαδικαζίερ Δλέγσος Δνεπγηηικού Ναςηιλιακήρ Δπισείπηζηρ 

 

5.7.1 Πάγια Πεπιοςζιακά ηοισεία   
 

- Διζαγωγή   
 

Σα πινία γηα ηελ Ναπηηιηαθή επηρείξεζε απνηεινχλ πάγηα ζηνηρεία θαη κε ηελ 

πάξνδν ησλ εηψλ θζείξνληαη θαη απαμηψλνληαη . Οη απνζβέζεηο ησλ πινίσλ 

απνηεινχλ κέζν επαλαρξεκαηνδφηεζεο ηεο επέλδπζεο θαη φρη απνηέιεζκα 

πξαγκαηηθήο απαμίσζεο ηεο αμίαο ηνπο  . Δπίζεο ππάξρνπλ θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο 

απφ ηηο απνζβέζεηο ησλ πινίσλ γηα ηηο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο , κε εμαίξεζε εθείλεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Ν. 27/1975 , ζχκθσλα κε ηνλ νπνίνλ νη απνζβέζεηο δελ 

απνηεινχλ θνξνινγηθφ θίλεηξν γηα ηηο Ναπηηιηαθέο  γηαηί ε θνξνιφγεζε ησλ πινίσλ 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ ρσξεηηθφηεηα ζε θφξνπο θαη ηεο ειηθίαο ησλ πινίσλ .   

Ζ απφζβεζε ελφο πινίνπ θαζνξίδεηαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία :  

 Σελ Αμία Κηήζεο  

 Σελ Τπνιεηκκαηηθή Αμία  

 Σελ Γηάξθεηα Χθέιηκεο Εσήο ηνπ Πινίνπ  

Ο ππνινγηζκφο ηεο απνζβεζηέαο αμίαο ηνπ πινίνπ γίλεηαη κε ηελ δηαθνξά ηεο Αμίαο 

Κηήζεο θαη ηεο Τπνιεηκκαηηθήο ηεο αμίαο , ελψ ην εηήζην πνζνζηφ απφζβεζεο 

πξνθχπηεη απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θιάζκαηνο ηεο απνζβεζηέαο αμίαο ηνπ πξνο ηα 

έηε σθέιηκεο δσήο ηνπ πινίνπ .  

 

Αποζβεζηέα Αξία     =  Αμίαο Κηήζεο  -  Τπνιεηκκαηηθή Αμία  

 

Ποζοζηό Απόζβεζηρ =  Απνζβεζηέα Αμία  

       Έηε Χθέιηκεο Εσήο  

 

Ζ ηαζεξή κέζνδνο απφζβεζεο , είλαη ε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ελψ ε 

δηάξθεηα ηεο παξαγσγηθήο δσήο ηνπ πινίνπ, δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ηνλ ηχπν θαη 

ην θνξηίν πνπ κεηαθέξεη θαη θπκαίλεηαη γηα κηα πεξίνδν απφ 12 έσο 20 έηε .  

πληειεζηέο απφζβεζεο έρνπλ θαζνξηζηεί ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 88/73 γηα πινία 

ρσξεηηθφηεηαο κέρξη 500 ηφλσλ θαη είλαη νη παξαθάησ :  
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 20% γηα ην πξψην έηνο εγγξαθήο ζε Διιεληθφ Νενιφγην ( πινίν κε ειιεληθή 

ζεκαία)  

 10% γηα ην δεχηεξν κέρξη θαη πέκπην έηνο παξακνλήο ζε Διιεληθφ Νενιφγην 

( πινίν κε ειιεληθή ζεκαία)  

 5% γηα ην έθην έηνο παξακνλήο ζε Διιεληθφ Νενιφγην ( πινίν κε ειιεληθή 

ζεκαία)  

Αληίζεηα, γηα πινία κε ρσξεηηθφηεηα άλσ ησλ 500 ηφλσλ, δελ ππάξρεη θαζνξηζκφο 

ζπληειεζηψλ απφζβεζεο .  

Σέινο γηα πινία πνπ ηαμηδεχνπλ γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κέζα ζην έηνο , ν 

ππνινγηζκφο ηνπ πνζνχ ηεο απφζβεζεο πξνθχπηεη απφ ηελ δηαίξεζε ηεο εηήζηαο πξνο 

365 εκέξεο θαη ζηελ ζπλέρεηα ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ηνπ απνηειέζκαηνο  κε ηηο 

κέξεο δηάξθεηαο ηνπ ηαμηδηνχ ψζηε λα γίλεη αλαινγηθά ε επηβάξπλζε ηνπ πινίνπ απφ 

ηηο απνζβέζεηο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηαμίδη .  

 

Δηήζηα Απφζβεζε / 365 εκέξεο = Ημεπήζια Απόζβεζη  

 

Ζκεξήζηα Απφζβεζε * Ζκέξεο ηαμηδηνχ = Αναλογούζα Απόζβεζη Πλοίος  

 

Γηα ηελ Ναπηηιηαθή Δπηρείξεζε δελ παχεη ην πινίν λα απνηειεί κηα απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο επελδχζεηο . Δπίζεο , εθηφο απφ ηα πινία Διεχζεξεο Ναχισζεο, κηα 

Ναπηηιηαθή κπνξεί λα δηαζέηεη δηθέο ηηο ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο ζε ιηκάληα αλά ηνλ 

θφζκν κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ πινίσλ ηνπο . Μέζα ζηνλ Ναπηηιηαθφ ρψξν , 

νη πην ζπλεζηζκέλεο κνξθέο επέλδπζεο, απνηεινχλ ε Ναππήγεζε κε πιηθά ηνπ 

Ναππεγνχ θαη ε αγνξά. 

 

-  Ναςπήγηζη Πλοίος 

 

χκθσλα κε ην Ναπηηθφ Γίθαην , ε ζχκβαζε λαππήγεζεο, είλαη ζηελ νπζία ζχκβαζε 

κηζζψζεσο έξγνπ , φπνπ πεξηιακβάλνληαη φιεο νη ιεπηνκέξεηεο ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ ηνπ πινίνπ , ε ρξνληθή πεξίνδνο θαηαζθεπήο θαη απνπεξάησζεο , ν 

ρξφλνο παξάδνζεο , νηθνλνκηθνί φξνη θιπ  

Ζ θπξηφηεηα ηνπ πινίνπ απνθηάηαη κε έγγξαθε ζπκθσλία θαη λενιφγεζε ηνπ πινίνπ.  

Ο θψδηθαο ηνπ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ , νξίδεη ηελ λενιφγεζε σο ηελ πξάμε εγγξαθήο ηνπ 

πινίνπ ζηα λενιφγηα ηνπ θξάηνπο. Ζ πξάμε απηή πεξηιακβάλεη φια ηα 
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ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ πινίνπ θαη ηελ ηζαγέλεηα ηνπ πινηνθηήηε, ηνπο ηίηινπο 

θηήζεσο ηεο θπξηφηεηαο θιπ . , φπνπ ππνγξάθεηαη θαη ρξνλνινγείηαη απφ ηνλ θχιαθα 

ηνπ Νενινγίνπ .  

Με ηελ Νενιφγεζε ηνπ ην πινίν, απνθηά εζληθφηεηα θαη απνδεηθλχεηαη κε βάζε ηελ 

ζεκαία πνπ θέξεη θαη ην απνδεηθηηθφ έγγξαθν εζληθφηεηαο ην νπνίν απνηειεί έλα απφ 

ηα λαπηηιηαθά έγγξαθα ηνπ πινίνπ . Δπίζεο κπνξνχλ λα ππνγξαθνχλ θαη 

ζπκπιεξσκαηηθέο ζπκβάζεηο θαηαζθεπήο εηδηθψλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ ηνπ 

πινίνπ. Οη αλσηέξσ ακθνηεξνβαξείο ζπκβάζεηο , ζα πξέπεη λα απεηθνλίδνληαη ζε 

ινγαξηαζκνχο ηάμεσο ψζηε λα ππάξρεη άκεζε πιεξνθφξεζε φζνλ αθνξά κε ηηο 

απαηηήζεηο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο .  

Οη πξνθαηαβνιέο πνπ δίδνληαη θαηά ηηο ππνγξαθέο ησλ ζπκβάζεσλ , ζα πξέπεη λα 

θαηαρσξνχληαη ζε ινγαξηαζκφ 15 ηνπ Δ.Γ.Λ..  << Αθηλεηνπνηήζεηο ππφ Δθηέιεζε 

& Πξνθαηαβνιέο θηήζεσο παγίσλ >> . Με ηελ νινθιήξσζε ηεο λαππήγεζεο θαη 

παξάδνζεο ηνπ πινίνπ ψζηε λα αξρίζεη ε εθκεηάιιεπζε ηνπ, γίλεηαη ε κεηαθνξά ηνπ 

θφζηνπο λαππήγεζεο απφ ηνλ ινγαξηαζκφ 15 ηνπ ΔΓΛ ζηνλ ινγαξηαζκφ 13 

<<Μεηαθνξηθά Μέζα>> .  

 

- Αγοπά Πλοίος 

 

Αληίζεηα κε ηελ Ναππήγεζε , ε αγνξά ελφο πινίνπ είλαη ν άιινο ηξφπνο απφθηεζεο 

ηεο θπξηφηεηαο ηνπ . Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηεινχλ νη έγγξαθεο ζπκθσλίεο, 

δειαδή ζπκθσλεηηθά αγνξαπσιεζίαο θαη εγγξαθή – θαηαρψξεζε ζηα λενιφγηα , 

δειαδή ζηα βηβιία , φπνπ θαηαρσξνχληαη νη ζρεηηθέο πξάμεηο λενιφγεζεο κε ηηο 

νπνίεο απνδεηθλχνληαη νη ηδηνθηεζίεο ησλ πινίσλ . Οη ινγηζηηθέο εγγξαθέο ησλ 

πξνθαηαβνιψλ θαη ηνπ θφζηνπο θηήζεσο ζε ινγαξηαζκφ παγίσλ, είλαη αλάινγεο κε 

εθείλεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ζηελ λαππήγεζε.   

Γηα λα ηεζεί έλα πινίν ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία , δεκηνπξγνχληαη θάπνηα εηδηθά 

έμνδα ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο θηήζεο. πγθεθξηκέλα ηα έμνδα 

απηά είλαη έμνδα παξαιαβήο θαη κεηαθνξάο ηνπ πινίνπ ζηνλ ιηκέλα πξννξηζκνχ θαη 

είλαη ηα εμήο :  

 Έμνδα απνζηνιήο θαη δηακνλήο ζηνλ ηφπν παξαιαβήο ησλ αξκφδησλ 

επηζεσξεηψλ , ηερληθψλ, λενγλσκφλσλ φπσο επίζεο θαη ε ακνηβή ηνπο .  

 Έμνδα απνζηνιήο ,δηακνλήο φπσο επίζεο θαη νη ακνηβέο ησλ πιεξσκάησλ 

πνπ ζα παξαιάβνπλ ην πινίν .  

 Ζ ακνηβή ηνπ λαπηηθνχ πξάθηνξα, εθηεισληζηηθά θαη άιια ζρεηηθά έμνδα .  
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Αληίζηνηρα, έμνδα κεηαθνξάο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ :  

 

 Σα θαχζηκα – ιηπαληηθά. 

 Τιηθά, εθφδηα, ηξφθηκα, πνηά θαη ινηπά αλαγθαία έμνδα γηα ηελ θίλεζε ηνπ 

πινίνπ θαη ηελ δηαηξνθή ηνπ πιεξψκαηνο .  

 Δπηπιένλ , έμνδα ζπλαθή κε ηνλ απφπινπ ηνπ πινίνπ απφ ηνλ ιηκέλα 

παξαιαβήο ηνπ , φπσο επίζεο θαη αληίζηνηρα απφ ηνλ ιηκέλα πξννξηζκνχ ηνπ 

φπσο ζεκαίεο , έληππα , λαπηηθνί ράξηεο θιπ  

Σέινο, νη Μεηαζθεπέο , νη βειηηψζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο ησλ πινίσλ πξνζαπμάλνπλ 

ην θφζηνο θηήζεσο ηνπο , γηα ην ιφγν φηη βειηηψλνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ 

απνδνηηθφηεηα ηνπ πινίνπ .  

 

 

5.7.2 Λοιπέρ Δνζώμαηερ & Αζώμαηερ Ακινηηοποιήζειρ     
 

Μηα Ναπηηιηαθή Δπηρείξεζε, εθηφο απφ ηηο επελδχζεηο ζε πινία, κπνξεί λα δηαζέηεη 

θαη άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία σο πάγηα , φπσο γήπεδα , νηθφπεδα, θηίξηα, 

κεραλήκαηα, κεηαθνξηθά κέζα, έπηπια, ζθεχε θαη ινηπφο εμνπιηζκφο . 

Ηδηαηηεξφηεηα ζηηο Ναπηηιηαθέο, ζε ζχγθξηζε κε άιιεο επηρεηξήζεηο, είλαη νη 

ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα θαηέρεη . πγθεθξηκέλα, είλαη δπλαηφλ 

κεγάιεο ζε κέγεζνο Ναπηηιηαθέο Δηαηξίεο , λα δηαζέηνπλ δηθέο ηνπο ιηκεληθέο 

εγθαηαζηάζεηο θνξηνεθθνξηψζεσλ γηα ηα πινία ηνπο πνπ εθηεινχλ κεηαθνξέο ζε 

ηαθηηθέο γξακκέο κε ζθνπφ λα θεξδίδνπλ ρξφλν, λα εθηεινχλ πεξηζζφηεξα ηαμίδηα κε 

ρακειφηεξν θφζηνο .   

Οη ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο , παξαθνινπζνχληαη ινγηζηηθά ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ 

Δ.Γ.Λ.. 11 << Κηίξηα – Δγθαηαζηάζεηο Κηηξίσλ – Σερληθά Έξγα >> κε αλάπηπμε ζε 

2
Ο
 βάζκην ινγαξηαζκφ 11.01 << Σερληθά Έξγα Δμππεξέηεζεο Μεηαθνξψλ >> , ή αλ 

πξφθεηηαη γηα εγθαηαζηάζεηο ζε Αθίλεηα ηξίησλ , ηφηε κε αλάπηπμε ηνπ ινγαξηαζκνχ 

11.08 <<Σερληθά Έξγα Δμππεξέηεζεο Μεηαθνξψλ ζε Αθίλεηα Σξίησλ >> .  

 

5.7.3 Δλεγκηικέρ Δπιζημάνζειρ και Γιαδικαζίερ Παγίος Δνεπγηηικού 

 

Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο πνπ δηεμάγεη έιεγρν ζε ελζψκαηα πάγηα κηαο Δπηρείξεζεο 

έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή απφδνζε θεθαιαίσλ απφ ηελ επέλδπζε ζε 
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πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία , ζηελ δηαπίζησζε ηεο χπαξμεο ηνπο θαη ζηελ ζσζηή 

απεηθφληζε ηνπο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο .  

Σα κέζα πνπ ρξεηάδνληαη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ είλαη λα ππάξρεη επάξθεηα ζην θαζνιηθφ ηεο επηρείξεζεο πνπ λα ηνπο 

δηεπθνιχλεη ζηηο αλαιχζεηο ηνπο ζε αγνξέο παγίσλ, πσιήζεηο θαη επαιήζεπζεο 

απνζβέζεσλ . Δπίζεο, έλα ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα έγθξηζεο αγνξψλ θαη πσιήζεσλ 

παγίσλ κε ππνγξαθέο απφ αξκφδηα ζηειέρε θαη ε χπαξμε πεξηνδηθψλ θπζηθψλ 

απνγξαθψλ κε ηελ θαηαγξαθή ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ .  

ηελ ζπλέρεηα νη ειεγθηέο , θαινχληαη λα κειεηήζνπλ ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ πνπ εθαξκφδεηαη απφ ηελ επηρείξεζε , ρξεζηκνπνηψληαο γξαπηέο 

πεξηγξαθέο, δηαγξάκκαηα ξνήο θαη εξσηεκαηνιφγηα.  

 Σα ζέκαηα πνπ ζπλήζσο εμεηάδνπλ κέζα απφ ηα εξγαιεία ειέγρνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ είλαη ηα εμήο :  

 

 Ζ ηήξεζε κεηξψνπ παγίσλ φπνπ ζα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη φιεο νη 

κεηαβνιέο αλά πάγην φπσο νη αγνξέο , νη πξνζζήθεο, νη πσιήζεηο , νη 

απνζβέζεηο θιπ θαη ησλ νπνίσλ ηα κεγέζε λα είλαη ζχκθσλα κε εθείλα ησλ 

αληίζηνηρσλ ινγαξηαζκψλ .   

 Ζ παξαθνινχζεζε ησλ παγίσλ πνπ έρνπλ πιήξσο απνζβεζηεί αιιά 

παξακέλνπλ ζε ρξήζε κε ζθνπφ ηπρφλ βειηίσζε ηνπο ζην κέιινλ θαη πψιεζε 

ηνπο .  

 Ζ ζπρλφηεηα ησλ  πεξηνδηθψλ ειέγρσλ θαη απνγξαθψλ  ησλ παγίσλ πνπ 

εκθαλίδνληαη ζην κεηξψν , ε ζπκθσλία ηεο εηήζηαο απνγξαθήο ησλ παγίσλ 

κε ην βηβιίν <<κεηξψν παγίσλ>> απφ άηνκα δηαθνξεηηθά πνπ 

πξαγκαηνπνίεζαλ ηελ απνγξαθή .  

 Ζ χπαξμε θαλνληζκνχ δηαρείξηζεο παγίσλ , εγθεθξηκέλνπ απφ ηελ Γηνίθεζε ή 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, φπνπ λα αλαθέξνληαη δηαδηθαζίεο φπσο : 

 

 Παξαιαβή παγίσλ θαη Σερληθψλ Έξγσλ 

 πκβφιαηα παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ  

 Μεηαθίλεζε παγίσλ  

 Φχιαμε παγίσλ  
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 Αμηνπνίεζε παγίσλ  

 πληήξεζε θαη επηζθεπέο  

 Πψιεζε παγίσλ  

 Καηαζηξνθή παγίσλ  

 Γσξεέο παγίσλ  

 Αζθάιηζε παγίσλ  

 Απνγξαθέο παγίσλ  

 Αμηνπνίεζε νηθνπέδσλ – εθηάζεηο γεο .  

  

 Οη ηπρφλ εγθξίζεηο απφ κέιε ηεο δηνίθεζεο ή απφ επηηξνπέο γηα πξνζζήθεο , 

αληηθαηαζηάζεηο , πσιήζεηο , εθπνηήζεηο θιπ ησλ παγίσλ ιφγσ ηνπ 

ζεκαληηθνχ θφζηνπο πνπ απνηεινχλ .  

 Ζ χπαξμε ηπρφλ πνιηηηθήο γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ δαπαλψλ πνπ πξέπεη λα 

θεθαιαηνπνηνχληαη θαη εθείλσλ πνπ ζεσξνχληαη έμνδα επηζθεπήο θαη 

ζπληήξεζεο . θνπφο εδψ είλαη ε δηαπίζησζε παξάβαζεο ησλ γεληθψλ 

παξαδεθηψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απνηειεζκάησλ θαη 

ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο επηρείξεζεο .  

 Ο έιεγρνο ινγηζηηθνπνίεζεο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ, ε χπαξμε εγγξάθσλ θαη 

παξαζηαηηθψλ , ε εκθάληζε ηνπο ζηνλ Ηζνινγηζκφ , ε πεξηνδηθή ζπκθσλία 

ηνπ κεηξψνπ παγίσλ κε ην γεληθφ θαζνιηθφ .   

 Ο έιεγρνο ησλ απνζβέζεσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ, ε 

κέζνδνο απφζβεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε, νη ηπρφλ πξνζζήθεο θαη ε 

αχμεζε ηεο αμίαο ηνπο . 

 Ζ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ παγίσλ αλ εληάζζεηαη ζηνλ εηήζην 

πξνυπνινγηζκφ δαπαλψλ ζπληήξεζεο θαη εάλ ππάξρεη αξκφδην ηερληθφ ηκήκα 

ζπληήξεζεο θαηάιιεια ζηειερσκέλν θαη νξγαλσκέλν . Δπηπιένλ εμεηάδεηαη 

ε χπαξμε ζρεηηθήο θαξηέιαο ζπληήξεζεο παγίνπ φπνπ θαηαρσξνχληαη ε 

ηαθηηθή θαη ε έθηαθηε ζπληήξεζε , νη επηζθεπέο θαη ηα αληαιιαθηηθά πνπ 

αλαιψζεθαλ.  

 ε πεξηπηψζεηο πσιήζεσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ , εάλ ηεξήζεθαλ φιεο νη 

δηαδηθαζίεο πψιεζεο ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ δηαρείξηζεο παγίσλ , εάλ 

πάξζεθαλ πξνζθνξέο θαη αμηνινγήζεθαλ απφ αξκφδηα επηηξνπή , εάλ έγηλαλ 
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νη αλάινγεο ζπκβνιαηνγξαθηθέο πξάμεηο , εθδφζεθαλ ηα αληίζηνηρα ηηκνιφγηα 

θαη εηζπξάρζεθαλ ηα αληίζηνηρα πνζά .  

 Γηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κεγάιεο αμίαο, εμεηάδνληαη επίζεο εάλ είλαη 

αζθαιηζκέλα θαηά παληφο θηλδχλνπ , φπσο θινπή, ππξθαγηά , πιεκκχξεο , 

ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο. Δάλ ππάξρνπλ δεκηέο πξνο δηεπζέηεζε κε 

απνδεκηψζεηο ζχκθσλα κε φξνπο αζθάιηζεο ζπκβνιαίσλ ή αλ ππάξρνπλ 

δηεθδηθήζεηο απφ αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο θαη ζε ηη χςνο θπκαίλνληαη απηέο .  

 Σέινο εμεηάδνπλ θαη ζέκαηα ελνηθίαζεο παγίσλ κε ηελ κέζνδν ηεο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (Leasing) , φπνπ ειέγρεηαη ε πξαθηηθή , ν 

ρεηξηζκφο θαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ζέκαηνο , ε νξζή ινγηζηηθή θαηαρψξεζε 

θαη εκθάληζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ leasing φπσο επίζεο θαη ην 

θνξνινγηθφ κέξνο ηνπο .  

Δηδηθά γηα ηα πινία ν Δζσηεξηθφο Διεγθηήο , θαιείηαη λα έρεη πιήξε εηθφλα φζνλ 

αθνξά ζε απνδεηθηηθά έγγξαθα πνπ ηα θαηνρπξψλνπλ σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κηαο 

Ναπηηιηαθήο Δπηρείξεζεο .  

Σν πινίν γηα κηα Ναπηηιηαθή Δπηρείξεζε , εθφζνλ απνηειεί πεξηνπζηαθφ ηεο 

ζηνηρείν, απεηθνλίδεηαη ζε ινγαξηαζκνχο παγίσλ Δλεξγεηηθνχ ζχκθσλα κε ην 

Δ.Γ.Λ..  

Ζ λενιφγεζε ηνπ, ε ππνζήθεπζε ηνπ θιπ , ζεσξείηαη απφ λνκηθήο απφςεσο σο 

αθίλεην , ελψ ε αγνξαπσιεζία ηνπο αληηκεησπίδεηαη φπσο ησλ θηλεηψλ πξαγκάησλ .  

Οη αγνξαπσιεζίεο ησλ πινίσλ γίλνληαη κε ηδησηηθά έγγξαθα ελψ νη θπξηφηεηεο ηνπο 

απνδεηθλχνληαη απφ ηα πηζηνπνηεηηθά ησλ νηθείσλ Νενινγίσλ φπσο επίζεο θαη ηα 

αληίζηνηρα βάξε ( ππνζήθεο , πξνζεκεηψζεηο θιπ ) πνπ απνδεηθλχνληαη απφ ηα 

πηζηνπνηεηηθά αξκφδησλ αξρψλ ζηνλ ιηκέλα λενινγήζεσο ησλ πινίσλ .  

Όζνλ αθνξά κε ην θφζηνο θηήζεσο ηνπ πινίνπ, γίλεηαη έιεγρνο ησλ ζπκθσλεηηθψλ – 

ζπκβάζεσλ αγνξαπσιεζίαο ηνπ πινίνπ , ησλ ζρεηηθψλ ηξαπεδηθψλ θηλήζεσλ απφ ηα 

εκβάζκαηα θαη ηνπ πξσηνθφιινπ παξαδφζεσο – παξαιαβήο πνπ ζπληάζζεηαη κεηαμχ 

αγνξαζηή θαη πσιεηή .  

ηελ ζπλέρεηα, ειέγρνληαη νη δαπάλεο κεηαθνξάο φπνπ απνδεηθλχνληαη κε ηα 

αληίζηνηρα λφκηκα παξαζηαηηθά θαη πξνζαπμάλνπλ ην θφζηνο θηήζεο ηνπ πινίνπ .  

Ο έιεγρνο επίζεο ησλ ζπκβάζεσλ λαππεγήζεσο θαη φισλ ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ , 

κπνξνχλ λα απνδείμνπλ ηελ θηήζε θπξηφηεηαο ησλ πινίσλ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ 

θφζηνπο , κεηά ηελ λενιφγεζε ηνπο .  
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Δηδηθά, φζνλ αθνξά κε ηηο εγθξηηηθέο πξάμεηο λενιφγεζεο ησλ πινίσλ , ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 13 ηνπ Ν.Γ. 2687/1953, ζα πξέπεη λα κειεηνχληαη κε πξνζνρή , δηφηη κπνξεί 

λα ππάξρνπλ δηαηάμεηο επλντθέο , κε πξνλφκηα θαη ηπρφλ θνξνινγναπαιιαγέο .  

 

 

5.7.4 Υπημαηικά Γιαθέζιμα 

 

- Διζαγωγή   

 

Ζ Σξίηε νκάδα ηνπ ΔΓΛ , αλαθέξεηαη ζηνλ πξσηνβάζκην ινγαξηαζκφ <<38>> 

Υξεκαηηθά Γηαζέζηκα , κε ηνλ νπνίνλ γίλεηαη ε παξαθνινχζεζε ησλ δηαζέζηκσλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο , φπσο ην ηακείν, νη θαηαζέζεηο φςεσο θαη 

πξνζεζκίαο ζε επξψ ή ζε μέλν λφκηζκα . Ζ νκάδα απηή εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία 

ησλ θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο .  

ην αλαιπηηθφ θαζνιηθφ ηνπ ινγ. 38 γίλεηαη ε παξαθνινχζεζε ησλ ρξεκαηηθψλ 

δηαζεζίκσλ φπνπ εηδηθά γηα ηνλ ινγαξηαζκφ ηακείν 38.00 , θαηαρσξνχληαη ηα 

εληάικαηα πιεξσκήο θαη ηα γξακκάηηα είζπξαμεο πνπ απνηεινχλ ηα παξαζηαηηθά 

θίλεζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ . Ο ινγαξηαζκφο Σακείν , ζα πξέπεη λα έρεη πάληα 

ρξεσζηηθφ ππφινηπν γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο . Σν αληίζεην 

απνηέιεζκα , δειαδή ε χπαξμε πηζησηηθνχ ππνινίπνπ , απνηειεί ιφγν ππνςίαο 

απφθξπςεο εζφδσλ απφ πσιήζεηο ή κεγαιχηεξν πνζφ δαπαλψλ ή αγνξψλ πνπ νδεγεί 

ζην ζπκπέξαζκα αλαθξίβεηαο ησλ βηβιίσλ θαη ζπγρξφλσο απφξξηςεο ηνπο απφ ηηο 

ειεγθηηθέο αξρέο .  

Τπάξρεη επίζεο θαη άιιε κηα θαηεγνξία πνπ είλαη παξεκθεξήο κε εθείλε ησλ 

ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη είλαη ηα ηακεηαθά ηζνδχλακα φπνπ απνηεινχλ θαη απηά 

κέξνο ησλ δηαζεζίκσλ θαη αληηθείκελν ειέγρνπ .  

χκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 7, << Καηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ >>  

ηα ηακεηαθά ηζνδχλακα είλαη νη βξαρππξφζεζκεο , πςειήο ξεπζηφηεηαο επελδχζεηο, 

πνπ είλαη άκεζα κεηαηξέςηκεο ζε ζπγθεθξηκέλα πνζά ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη νη 

νπνίεο ππφθεηληαη ζε αζήκαλην θίλδπλν κεηαβνιήο ηεο αμίαο ηνπο .  

 

- Δλεγκηικέρ Γιαδικαζίερ Υπημαηικών Γιαθεζίμων 

 

Έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ , φζνλ αθνξά ηα ρξεκαηηθά 

δηαζέζηκα , ζα πξέπεη λα απνζθνπεί ζηηο αθφινπζεο εμαζθαιίζεηο :  
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Απφ ηηο πην βαζηθέο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο είλαη ε ζπκθσλία ησλ πξαγκαηηθψλ θαη 

ινγηζηηθψλ ππνινίπσλ φπσο επίζεο θαη ε δηαπίζησζε ηεο νξζήο θαηαρψξεζεο ησλ 

Γξακκαηίσλ Δίζπξαμεο θαη ησλ Δληαικάησλ Πιεξσκήο . Σα παξαζηαηηθά απηά ζα 

πξέπεη λα έρνπλ ζπλερή αξίζκεζε, αθξηβείο αηηηνινγίεο θαη λα ζπλνδεχνληαη κε ηα 

απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά . Δπίζεο εμεηάδνληαη θαη νη ππνγξαθέο ησλ αηφκσλ πνπ 

έρνπλ ζπλαιιαρζεί θαη έρνπλ απεηθνληζζεί ζηα αληίζηνηρα παξαζηαηηθά .  

 

Όζνλ αθνξά κε ηηο πιεξσκέο, γίλεηαη έιεγρνο αλ γίλεηαη πξνγξακκαηηζκφο θαη αλ γηα 

θάζε πιεξσκή εθδίδεηαη έληαικα πιεξσκήο, πνπ λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα αληίζηνηρα 

πξσηφηππα ηηκνιφγηα, ή δειηία παξαιαβήο αγαζψλ ή εληνιψλ πξνκήζεηαο αγνξψλ .   

 

Γηαπηζηψλεηαη επίζεο φηη φιεο νη πιεξσκέο έρνπλ ηηο θαηάιιειεο εγθξίζεηο, 

ζχκθσλα κε ηηο εμνπζηνδνηήζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, φπσο επίζεο ηνπ 

αξκφδηνπ έθδνζεο ησλ εληαικάησλ πιεξσκήο , ηνπ ηακία θαη εθείλνπ πνπ ιακβάλεη 

ηα ρξήκαηα .  

 

Θα πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο εάλ ε ζπκθσλία θαη ην θιείζηκν ηνπ ηακείνπ γίλεηαη ζε 

θαζεκεξηλή βάζε , εάλ ππάξρεη δηαρσξηζκφο ηνπ αηφκνπ πνπ ειέγρεη ην ηακείν θαη 

ηνπ ηακία θαη εάλ ελεκεξψλεηαη ν Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο γηα ηπρφλ δηαθνξέο 

(ειιείκκαηα ή πιενλάζκαηα ) .  

 

Ο ρψξνο πνπ ζηεγάδεηαη ην ηακείν θαη ην ρξεκαηνθηβψηην ζα πξέπεη λα είλαη εηδηθφο 

θαη μερσξηζηφο απφ άιια ηκήκαηα ψζηε λα κελ ππάξρεη πξφζβαζε απφ άιια άηνκα 

εθηφο απφ ηνπο ππεχζπλνπο θαη λα ππάξρεη ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ ζε ιεηηνπξγία . Ο 

θαλφλαο απηφο , ηζρχεη ηφζν γηα ηνλ ρψξν ηακείνπ ζηα γξαθεία κηαο Ναπηηιηαθήο 

Δπηρείξεζεο φζν θαη ζηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ πινίνπ .  

 

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα γίλεηαη δηαρσξηζκφο ηνπ αηφκνπ πνπ δηελεξγεί ηελ ζπκθσλία 

ησλ extrait ησλ ηξαπεδψλ πνπ βξίζθνληαη νη ινγαξηαζκνί φςεσο ηεο εηαηξίαο θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ ππνινίπσλ ηνπ ινγαξηαζκνχ 38.03 <<θαηαζέζεηο φςεσο >> ησλ βηβιίσλ 

ηεο επηρείξεζεο , κε ηνλ ηακία θαη κε ην άηνκν πνπ ζπλαιιάζζεηαη κε ηηο ηξάπεδεο .  

 

Γελ αξθεί φκσο ε νξζή ινγηζηηθνπνίεζε θαη θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ . Δπεηδή ζε θάζε πγηείο 
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νηθνλνκηθά επηρείξεζε , ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλαο ζηξαηεγηθφο πξνζαλαηνιηζκφο 

φζνλ αθνξά ηελ ξεπζηφηεηα ηεο, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαη ε ζπκκεηνρή ησλ 

ππεπζχλσλ φζνλ αθνξά ζηελ ζπλέπεηα ηνπο ζηηο απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο . Όπνπ 

απηέο νη απνθάζεηο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο θαη δσηηθέο γηα ηελ επηρείξεζε, 

εθφζνλ ην χςνο ησλ δηαζεζίκσλ ηεο επηρείξεζεο, κεηξεηά θαη ηζνδχλακα κεηξεηά 

βξίζθνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν .  

 

ε γεληθέο γξακκέο , ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ησλ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ πεξηιακβάλεη 

ηα εμήο : 

 

 Γίλεηαη επηινγή δείγκαηνο απφ ηακεηαθέο ζπλαιιαγέο Καη εμεηάδνληαη εάλ 

έρνπλ ππνγξαθέο απφ ηα θαηάιιεια άηνκα, εάλ ππάξρνπλ ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά , φπσο επίζεο θαη εάλ έρνπλ γίλεη νη θαηάιιειεο ινγηζηηθέο 

εγγξαθέο .  

 Γίλεηαη ζπκθσλία ησλ εγγξαθψλ ζηνπο εηζπξαθηένπο ινγαξηαζκνχο θαη 

ζηνπο ινγαξηαζκνχο φςεσο απφ θαηαζέζεηο ζηα εκεξνιφγηα , κε ηηο 

αληίζηνηρεο θαηαζηάζεηο ηακεηαθψλ εηζπξάμεσλ . 

 Δπαιεζεχεηαη ε νξζή απεηθφληζε ησλ κεηξεηψλ ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ 

ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο .  

 Γηαπηζηψλεηαη ε κε ππεξβνιηθή ζπζζψξεπζε ππνινίπσλ ρξεκαηηθψλ 

δηαζεζίκσλ , παξά κφλν ηνπ πνζνχ πνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηηο θαζεκεξηλέο 

αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο , ζχκθσλα κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο .  

 Γίλεηαη έξεπλα ζε πιεξσηέεο επηηαγέο θαη εμεηάδεηαη αλ έρνπλ εμνθιεζεί ή 

αθπξσζεί ή αλ έρνπλ παξακείλεη αλεμφθιεηεο , φπνπ εηδηθά γηα ηελ ηειεπηαία 

πεξίπησζε δηεξεπλάηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ έρνπλ παξακείλεη 

αλείζπξαθηεο , ηνλ ιφγν πνπ εθδφζεθαλ , ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα , δηφηη 

ππάξρεη ιφγνο ζπγθάιπςεο ηακεηαθνχ ειιείκκαηνο .   

 Διέγρνληαη νη επηηαγέο επίζεο θαη σο πξνο ην δηθαίσκα ππνγξαθήο ηνπο απφ 

ηα εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα . 

 

- Ο Λογαπιαζμόρ Πλοιάπσος (Masters General Account – M.G.A.) 

 

O Γεληθφο Λνγαξηαζκφο ηνπ Πινηάξρνπ - ΓΛΠ (Master's General Account -MGA), 

είλαη  κηα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε , ε νπνία ζπληάζζεηαη απφ ηνλ Πινίαξρν ηνπ 
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πινίνπ ή απφ ηκήκα ινγηζηεξίνπ  θαη ππνβάιεηε ζηελ Ναπηηιηαθή Δηαηξία 

.πγθεθξηκέλα, είλαη έλαο δνζνιεπηηθφο ινγαξηαζκφο κεηαμχ ηνπ Πινηάξρνπ θαη ηεο 

Ναπηηιηαθήο (νηθνλνκηθφο απνινγηζκφο) , φπνπ παξνπζηάδνληαη νη δαπάλεο θαη νη 

εηζπξάμεηο κηαο πεξηφδνπ θπξίσο ελφο κήλα . 

Ο ΓΛΠ απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο ζειίδεο , φπνπ ζηηο 3 πξψηεο παξνπζηάδνληαη κε 

αλάιπζε νη πιεξσκέο ηνπ πινηάξρνπ , ελψ ζηελ ηέηαξηε ζειίδα θαηαγξάθνληαη 

αλαθεθαιαησηηθά νη εηζπξάμεηο θαη νη πιεξσκέο ηνπ . 

 

Σα πεδία πνπ αλαπηχζζνληαη ζηηο ηξεηο πξψηεο ζειίδεο ηνπ ΓΛΠ , είλαη ηα εμήο :  

 

*  Μηζζνδνηηθφο πίλαθαο (Portage Bill or Wages Account) 

 

*  Πεδίν <<Οδνηπνξηθψλ θαη άιισλ εμφδσλ >> (Crew Traveling and other expenses)  

 

*  Πεδίν <<Τπεξσξηψλ>>  (Crew Overtime)  

 

*  Πεδίν <<extra ακνηβψλ >> (Crew Extra / Bonus) 

*  Πεδίν <<εμφδσλ ιηκέλνο Πινηάξρνπ >> (Captain's Port expenses)  

 

*  Πεδίν <<Δθνδίσλ πιεξσκέλσλ απφ ηνλ Πινίαξρν >>  (Stores Paid by the Master )  

 

*  Πεδίν <<Ηαηξηθψλ εμφδσλ πιεξσκέλσλ απφ ηνλ Πινίαξρν>> (Medical expenses 

Paid by the Master) 

 

*  Πεδίν <<Σξνθίκσλ πιεξσκέλσλ απφ ηνλ Πινίαξρν>>  (Provisions Paid by the 

Master) 

 

* Πεδίν <<έθηαθησλ κηθξνεμφδσλ πιεξσκέλσλ απφ ηνλ Πινίαξρν>> (Sundries paid 

by the Master) 

 

Ο Αλαθεθαιαησηηθφο πίλαθαο ηεο 4
εο

 ζειίδαο θαηαγξάθεη ζπγθεληξσηηθά φιεο ηηο 

ρξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο (πιεξσκέο ή εηζπξάμεηο) ηνπ Πινηάξρνπ πνπ είραλ 
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θαηαγξαθεί αλαιπηηθά ζηηο πξνεγνχκελεο ζειίδεο ηνπ ινγαξηαζκνχ . Ο πίλαθαο 

απηφο έρεη ηελ κνξθή ελφο ινγαξηαζκνχ ζε ζρήκα Σ , φπνπ ζηελ ρξέσζε , δειαδή 

ζην αξηζηεξφ κέξνο θαηαρσξίδνληαη φιεο νη εηζπξάμεηο , ελψ ζην δεμί κέξνο , ζηελ 

πίζησζε θαηαρσξίδνληαη φιεο νη πιεξσκέο πνπ έγηλαλ .ηελ ζπλέρεηα ην ππφινηπν 

ηνπ ινγαξηαζκνχ , πηζησηηθφ ή ρξεσζηηθφ , ειέγρεηαη θαη επηβεβαηψλεηαη ζην ηέινο 

απφ ην ινγηζηήξην ηεο εηαηξίαο .  

 

O ΓΛΠ, απνηειεί έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ πίλαθα νηθνλνκηθήο θαη δηαρεηξηζηηθήο 

πιεξνθφξεζεο, γηαηί ην ινγηζηήξην κηαο Ναπηηιηαθήο Δηαηξίαο βαζίδεηαη ζε απηφλ 

γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ απαξαίηεησλ ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ.  

Τπάξρνπλ δχν ηξφπνη ζχληαμεο, ιεηηνπξγίαο θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ ΓΛΠ,  κε 

θξηηήξην Α ν Πινίαξρνο λα είλαη Γιασειπιζηήρ φισλ ησλ εμφδσλ ηνπ πινίνπ θαη 

Τπεύθςνορ Μιζθοδοζίαρ ηνπ πιεξψκαηνο θαη θξηηήξην Β ν Πινίαξρνο λα είλαη 

μόνο Γιασειπιζηήρ φισλ ησλ εμφδσλ ηνπ πινίνπ θαη όσι Τπεχζπλνο Μηζζνδνζίαο 

ηνπ πιεξψκαηνο. 

Ζ Λνγηζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ Πινηάξρνπ είλαη ε εμήο :  

 

Ο ινγαξηαζκφο ηνπ Πινηάξρνπ ρξεψλεηαη κε ηα πνζά πνπ έιαβε απφ ηελ Δηαηξεία, 

ηνπο πξάθηνξεο , ηνπο Ναπισηέο, ηα εκβάζκαηα πνπ έζηεηιε ε εηαηξία ζηηο 

νηθνγέλεηεο ηνπ πιεξψκαηνο , ηηο Πξνθαηαβνιέο θαη ηα πνζά εμφθιεζεο ηνπ 

πιεξψκαηνο απφ ηελ Δηαηξεία , ηηο θξαηήζεηο Αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θαη θφξσλ .  

 

Δλψ αληίζεηα πηζηψλεηαη, κε ηα πνζά πνπ πιήξσζε ηφζν γηα δηάθνξεο δαπάλεο φζν 

θαη γηα ηελ κηζζνδνζία (Μηθηέο Απνδνρέο) .  

Σν ππφινηπν ηνπ Πινηάξρνπ , ππνινγίδεηαη κε βάζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αληινχληαη 

απφ ηνλ ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα θαη ην νπνίν ζα πξέπεη λα ζπζρεηίδεηαη κε ην πνζφ ην 

νπνίν ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ζχκθσλα κε ηνλ αηνκηθφ ινγαξηαζκφ κηζζνδνζίαο ηνπ . 

Απεηθνλίδεηαη επίζεο κε ηελ κνξθή πίλαθα ( Master‟s actual Balance) ζηελ 4
ε
 ζειίδα 

θαη αζξνίδεη ηα εμήο :  

 

 Σν πηζησηηθφ ή ρξεσζηηθφ ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ πινηάξρνπ . 

πλήζσο είλαη πηζησηηθφ .  



Ο ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ ΣΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ 

107 

 

 Σα κεηξεηά πνπ ππάξρνπλ ζην πινίν κε ην θιείζηκν ηνπ ινγαξηαζκνχ . (cash 

on board)  

 Σν θφζηνο ησλ ηειεθσληθψλ θαξηψλ πνπ ππάξρνπλ ζην πινίν κε ην θιείζηκν 

ηνπ ινγαξηαζκνχ 

 Σν ζχλνιν ησλ ηπρφλ ρξεσζηηθψλ ππνινίπσλ κειψλ ηνπ πιεξσκάηνο (Crew 

Debit Balance)  

Απφ ηα παξαπάλσ αθαηξνχληαη :  

 Σν ζχλνιν ησλ πηζησηηθψλ ππνινίπσλ ησλ κειψλ ηνπ πιεξψκαηνο (crew 

credit balance)  

Σν πνζφ πνπ πξνθχπηεη είλαη ην ππφινηπν πνπ έρεη λα ιακβάλεη ν Πινίαξρνο ζην 

θιείζηκν ηνπ ΓΛΠ , ην νπνίν πξαθηηθά είλαη πάληα πηζησηηθφ θαη ζα πξέπεη λα 

ζπκθσλεί κε ην ππφινηπν ηνπ αηνκηθνχ ινγαξηαζκνχ κηζζνδνζίαο  ηνπ Πινηάξρνπ .  

 

Αποδεικηικά Έγγπαθα ηος ΓΛΠ  

 

Ο πίλαθαο ΓΛΠ , ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ απνδεηθηηθά έγγξαθα πνπ λα 

δηθαηνινγνχλ ηηο ρξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί , φπσο :  

 

 Καηαζηάζεηο Τπεξσξηψλ πξνζσπηθνχ, θαηαζηξψκαηνο , γεληθψλ ππεξεζηψλ  

 Καηαζηάζεηο εθηάθησλ ακνηβψλ πξνζσπηθνχ  

 Καηαζηάζεηο αγνξάο θαη θαηαλαιψζεσο ηειεθσληθψλ θαξηψλ  

 Καηάζηαζε αγνξάο θαη θαηαλαιψζεσο ηζηγάξσλ  

 Καηαζηάζεηο κεληαίσλ, ηαθηηθψλ θαη εθηάθησλ  εκβαζκάησλ  

 Καηαζηάζεηο θαηαβνιήο κεηξεηψλ απφ ηνλ Πινίαξρν ζην πιήξσκα  

 Αληίγξαθα θχιισλ κηζζνδνζίαο κειψλ πιεξψκαηνο  

 Καηάζηαζε απνγξαθήο ηξνθίκσλ , αλαςπθηηθψλ θαη αιθννινχρσλ πνηψλ  

 Καηάζηαζε θξαηήζεσλ ππέξ ΠΝΟ  

 Καηάζηαζε θξαηήζεσλ ππέξ εζηίαο Ναπηηθψλ  

 Καηάζηαζε Αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ Αμησκαηηθψλ θαη πιεξψκαηνο  

 Καηάζηαζε θξαηήζεσλ θφξνπ εηζνδήκαηνο  

 Καηάζηαζε θξαηήζεσλ εηζθνξάο αιιειεγγχεο  

Ζ αλάπηπμε κε ηα ρξφληα εηδηθψλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ ζηνλ ρψξν ηεο λαπηηιίαο , 

έρεη δηεπθνιχλεη πνιχ ηελ θαηάξηηζε ηνπ πίλαθα ΓΛΠ ζε ζχγθξηζε κε ηα παιηφηεξα 
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ρξφληα πνπ ε θαηαγξαθή ηνπ ήηαλ αξθεηά ρξνλνβφξα . Σν ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα 

ησλ εθαξκνγψλ απηψλ , είλαη φηη ππάξρεη ακθίδξνκε επηθνηλσλία ηνπ πινίνπ κε ην 

αληίζηνηρν νηθνλνκηθφ ηκήκα ηεο λαπηηιηαθήο ,φπνπ ππάξρεη άκεζε πιεξνθφξεζε 

θαη ελεκέξσζε, πεξηνξίδνληαο έηζη ηελ γξαθεηνθξαηία .  

 

 

5.8 Έλεγσορ Καθαπήρ Θέζηρ 

 

Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο, θαηά ηελ δηελέξγεηα ειέγρνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο , αζρνιείηαη 

κε ηνλ έιεγρν ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ, κεξηζκάησλ, απνζεκαηηθψλ, άιισλ 

θαηαηεζεηκέλσλ θεθαιαίσλ θαη παξαθξαηεζέλησλ θεξδψλ . Ο ζθνπφο ηνπ ειέγρνπ 

γηα απηή ηελ θαηεγνξία είλαη :  

 

 Ζ δηαπίζησζε ηεο ηήξεζεο φισλ ησλ λνκηθψλ δηαδηθαζηψλ  

 Ζ δηαπίζησζε ηεο ζσζηήο παξνπζίαζεο ησλ ινγαξηαζκψλ ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο . 

 Ζ Αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ . 

 Ζ εμαθξίβσζε ηεο ζσζηήο θαηαρψξεζεο ησλ ζεκαληηθψλ ινγαξηαζκψλ θαη 

ζπλαιιαγψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο .  

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ησλ εηαηξηψλ, είλαη ην αξκφδην φξγαλν ην νπνίν 

εγθξίλεη κηα ζεηξά απφ πξάμεηο φπσο ε θαηαβνιή ησλ κεξηζκάησλ, ν θαζνξηζκφο 

ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ θαη ηεο ηηκήο έθδνζεο ηνπο, νη θάζε είδνπο κεηαηξνπέο 

ηνπο θαη αιιαγέο ζηελ ηηκή έθδνζεο, ν ηξφπνο απνηίκεζεο κε ρξεκαηηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο. Δπίζεο, θαζνξίδνληαη νη ακνηβέο ησλ 

κειψλ ηνπ Γ.., ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ , φπσο 

επίζεο θαη ε γεληθφηεξε πνιηηηθή ησλ ακνηβψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξίαο .  

Γη απηφ ηνλ ιφγν, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ειέγρνπ ησλ εγγξαθψλ πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ινγαξηαζκνχο ηεο θαζαξήο ζέζεο , είλαη ε επαιήζεπζε ηνπο κε ηηο 

επίζεκεο απνθάζεηο ηνπ Γ.. νη νπνίεο αξρηθά ειέγρνληαη θαη εγθξίλνληαη απφ 

ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ .  

Καηά ηελ έλαξμε ηνπ ειέγρνπ ηνπο νη ειεγθηέο , εμεηάδνπλ εάλ ε επηρείξεζε 

ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο αλεμάξηεηνπ γξαθείνπ, εμεηδηθεπκέλνπ κε θαηάιιειν 

πξνζσπηθφ, πνπ λα δηαρεηξίδεηαη ην κεηξψν ησλ κεηνρψλ θαη ηηο κεηαβηβάζεηο 
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ηνπο . Ζ ρξήζε ηνπ αλεμάξηεηνπ γξαθείνπ δηεπθνιχλεη ην έξγν ησλ ειεγθηψλ 

γηαηί ππάξρεη απζηεξφηεξε επηηήξεζε θαη δηαδηθαζία ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε ζθνπφ ηελ φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε απνηξνπή ηεο 

απάηεο ή ιάζνπο .  

Αληίζεηα , φηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη αλεμάξηεην γξαθείν , ην Γ.. αλαζέηεη ζηνλ 

αληηπξφεδξν ηεο επηρείξεζεο , λα είλαη ππεχζπλνο ησλ κεηαβηβάζεσλ ησλ 

κεηνρηθψλ ηίηισλ .  

Καηά ηελ δηεμαγσγή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο , ειέγρνληαη ηα 

αληίζηνηρα ινγηζηηθά βηβιία θαη θαηαζηάζεηο φπσο ην βηβιίν κεηφρσλ, ην 

εκεξνιφγην κεηαβηβάζεσο κεηνρψλ, ην αξρείν απνδείμεσο παξαιαβήο ησλ ηίηισλ 

ησλ κεηνρψλ .  ηα ζπγθεθξηκέλα βηβιία θαη θαηαζηάζεηο , ζα πξέπεη λα έρνπλ 

πξφζβαζε κφλν αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε ελψ ζα πξέπεη λα απαγνξεχεηαη ε 

πξφζβαζε απφ ην ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ ηεο εηαηξίαο .  

 Ζ δηαδηθαζία πιεξσκήο ησλ κεξηζκάησλ , φηαλ δηεμάγεηαη απφ αλεμάξηεην 

γξαθείν, δηεπθνιχλεη ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απφ ηπρφλ απάηε ή ιάζνπο 

θαηά ηελ δηαλνκή . πγθεθξηκέλα, ε εηαηξία είλαη ππνρξεσκέλε λα παξαδψζεη 

ζηνλ αλεμάξηεην πξάθηνξα ή γξαθείν επηθπξσκέλν αληίγξαθν θαηάζηαζεο 

κεηφρσλ κε δηθαίσκα πιεξσκήο κεξίζκαηνο, φπσο επίζεο θαη ηελ αληίζηνηρε 

επηηαγή κε ην πνζφ πνπ αλαινγεί ζηνλ θαζέλα .  ηελ ζπλέρεηα , ην γξαθείν 

ελεκεξψλεη ηνπο κεηφρνπο γηα ηελ δηαδηθαζία είζπξαμεο ηνπ κεξίζκαηνο θαη 

ηέινο απνζηέιιεη ζηελ εηαηξεία θαηάινγν κε ηηο πιεξσκέο πνπ έρεη δηεμάγεη .  

Οη ηίηινη ησλ κεηνρψλ , ζα πξέπεη λα θπιάζζνληαη ζε εηδηθφ ρψξν , ζην 

ρξεκαηνθηβψηην ηεο εηαηξίαο θαη ν δηαρσξηζκφο ησλ θαζεθφλησλ ησλ αηφκσλ 

πνπ αζρνινχληαη κε ηελ θαζαξή ζέζε είλαη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε 

απαξαίηεηνο , φπσο γηα παξάδεηγκα άηνκα ππεχζπλα γηα θχιαμε ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ηίηισλ , άηνκα δηνηθεηηθά γηα απνθάζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε 

ηηο κεηνρέο θαη άηνκα πνπ εθηεινχλ ινγηζηηθέο θαηαρσξήζεηο .  

ηελ νπζία ν έιεγρνο ηεο θαζαξήο ζέζεο απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο , 

δηεμάγεηαη θαηά ηνλ ηειηθφ έιεγρν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη 

ελδεηθηηθά έλα πξφγξακκα ειέγρνπ είλαη ην εμήο :  

 

 Με ηελ δεκηνπξγία ελφο ζπγθεληξσηηθνχ πίλαθα ν νπνίνο είλαη 

δηαρσξηζκέλνο αλά ινγαξηαζκφ θαζαξήο ζέζεο θαη κε επηπιένλ δηάθξηζε 

ησλ ππνινίπσλ ησλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ , ησλ ζπλνιηθψλ πηζηψζεσλ 
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θαη ρξεψζεσλ ηεο ρξήζεσο θαη ησλ ππνινίπσλ ηέινπο ρξήζεο , δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα πιεξνθφξεζεο θαη ζχγθξηζεο  ησλ κεηαβνιψλ ηεο . Με ηελ 

αλάιπζε απηή απνθαζίδεηαη αλ θξίλεηαη αλαγθαία πεξαηηέξσ έξεπλα .  

 Σν Μεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξίαο επαιεζεχεηαη θαη ζπκθσλείηαη κε 

βάζε ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ πνπ αλαγξάθεηαη ζην βηβιίν Μεηφρσλ .  

 Δπίζεο , φζνλ αθνξά ην Μ.Κ. , εμεηάδεηαη θαη ην θαηαζηαηηθφ κε ζθνπφ 

αλ έρνπλ εθαξκνζηεί νη αληίζηνηρεο δηαηάμεηο γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα έπξεπε 

λα ρξεζηκνπνηεζεί .  

 Γηεξεπλάηαη ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία ηνπ ηξφπνπ θαηαβνιήο ησλ 

κεξηζκάησλ θαη  επαιεζεχνληαη κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αληινχληαη απφ 

ηα αληίζηνηρα βηβιία .  

 Γίλεηαη έιεγρνο θαη γηα ηνλ ηξφπν ινγηζηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ 

αδηαλέκεησλ κεξηζκάησλ .  

 ηελ πεξίπησζε αχμεζεο Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ, εμεηάδεηαη αλ έρεη 

ηεξεζεί φιε ε δηαδηθαζία κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία , φπσο 

έγθξηζε απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε, ππνβνιή πξαθηηθψλ Γ.. ζε ΓΔΜΖ 

θαη δεκνζίεπζε ηεο , θαηαβνιή θφξνπ ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ θιπ  

 Δμεηάδεηαη επίζεο ν ζρεκαηηζκφο απνζεκαηηθψλ, αλ έρεη δηεμαρζεί κε 

βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο επηρείξεζεο .  

 Δπηπιένλ, γίλεηαη έιεγρνο ηνπ πξνζαξηήκαηνο θαη ηεο απαξαίηεηεο 

πιεξνθφξεζεο πνπ απαηηείηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο 

ησλ ΔΛΠ θαη ΓΠΥΑ , ζρεηηθά κε ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο θαζαξήο ζέζεο .  

 

5.9 Γιαδικαζίερ Δλέγσος Παθηηικού Ναςηιλιακήρ Δπισείπηζηρ 

 

5.9.1 Δλεγκηικέρ Γιαδικαζίερ Βπασςππόθεζμων Τποσπεώζεων 

 

χκθσλα κε ην ΔΓΛ , νη ππνρξεψζεηο νη νπνίεο έρνπλ εκεξνκελία ιήμεο έσο ην 

ηέινο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο, νλνκάδνληαη βξαρπρξφληεο ππνρξεψζεηο . Δπίζεο , 

ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ θαη ζπγθεθξηκέλα κε ην ΓΛΠ 1 <<Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθψλ 

Καηαζηάζεσλ >> , νξίδεηαη σο βξαρπρξφληεο ππνρξεψζεηο , εθείλεο νη ππνρξεψζεηο 

πνπ είλαη δπλαηφλ λα δηαθαλνληζηνχλ εληφο Γσδεθακήλνπ ή δελ πθίζηαηαη 

αλεπηθχιαθην δηθαίσκα αλαβνιήο ηεο εμφθιεζεο ηεο ππνρξέσζεο πέξαλ ηνπ 
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δσδεθακήλνπ. Οη ινγαξηαζκνί πνπ ππάγνληαη θαη παξαθνινπζνχληαη νη 

βξαρπρξφληεο ππνρξεψζεηο είλαη νη παξαθάησ :  

 

 Οη πξνκεζεπηέο κε ινγαξηαζκφ 50 ηνπ ΔΓΛ, φπνπ ζπλάπηνληαη ζπλαιιαγέο 

αγνξψλ θπθινθνξνχλησλ θαη πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ππεξεζηψλ . 

 Σα γξακκάηηα ηα πιεξσηέα κε ινγ 51 ηνπ ΔΓΛ, δειαδή ππνρξεψζεηο ηεο 

επηρείξεζεο ελζσκαησκέλεο ζε ηίηινπο ζπλαιιαγκαηηθψλ ή γξακκαηίσλ  

 Οη ηξάπεδεο ινγαξηαζκνί βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ κε ινγαξηαζκφ 52 

ηνπ ΔΓΛ 

 Οη πηζησηέο Γηάθνξνη κε ινγαξηαζκφ 53 ηνπ ΔΓΛ 

 Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο  θαη ηέιε κε ινγαξηαζκφ 54 ηνπ ΔΓΛ, φπνπ 

δηαθξίλνπκε ππνρξεψζεηο πξνο δεκφζηα ηακεία  

 Οη Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί κε ινγαξηαζκφ 55 ηνπ ΔΓΛ, φπνπ 

θαηαρσξνχληαη ππνρξεψζεηο φπσο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο εξγνδφηε θαη 

εξγαδφκελνπ ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο φπσο ν ΔΦΚΑ . 

 

5.9.2 Δλεγκηικέρ Γιαδικαζίερ Πληπωηέων Δπιηαγών, Ππομηθεςηών 

 

χκθσλα κε ην άξζξν23 ηνπ Ν. 4172/2013, νη θάζε είδνπο επηρεηξεκαηηθέο δαπάλεο 

φπσο ππνρξεψζεηο πξνο πξνκεζεπηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ αγνξά αγαζψλ ή 

ππεξεζηψλ, ζα πξέπεη λα εμνθινχληαη (ηκεκαηηθά ή νιηθά) κε ηξαπεδηθά ή 

ειεθηξνληθά κέζα εθφζνλ ε αμία ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 300 € .  

Ζιεθηξνληθφ κέζν πιεξσκήο λνείηαη, θάζε κέζν πιεξσκήο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξ. 

ηδ' ηνπ άξζ. 62 ηνπ λ.4446/2016, πνπ απαηηεί ηε κεζνιάβεζε ελφο ηειεπηθνηλσληαθνχ 

ή ειεθηξνληθνχ δηθηχνπ φπσο γηα παξάδεηγκα κέζσ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ .  

Γηα ηηο πιεξσκέο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ κεζνιαβνχλ νη ππάιιεινη, ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη ζχζηεκα εμνπζηνδνηήζεσλ κε ειάρηζην φξην ζπλαιιαγψλ . 

Οη εγθξίζεηο ησλ πιεξσκψλ ζα πξέπεη λα δίδνληαη απφ Πξντζηάκελν ηνπ ηκήκαηνο, 

αθνχ πξψηα έρνπλ ειεγρζεί νη αγνξέο θαη έρεη δνζεί ην απαξαίηεην ρξνληθφ δηάζηεκα 

απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ ζχκθσλα κε ηελ ζηξαηεγηθή θαη πνιηηηθή ηεο 

επηρείξεζεο .  

Γηα ηνλ έιεγρν ησλ πιεξσηέσλ επηηαγψλ ζα πξέπεη θαηά ηελ έθδνζε επηηαγψλ λα 

ειέγρνληαη ην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ Πξνκεζεπηή ή Πηζησηή θαη λα γίλεηαη 

δηαζηαχξσζε κε ην αληίζηνηρν ππφινηπν ηνπ πξνο ζπκθσλία ινγαξηαζκψλ . Δπίζεο ε 

https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/795
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έθδνζε λα γίλεηαη ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ . Θα πξέπεη επίζεο λα γίλεηαη έιεγρνο 

φηη δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ηνπο ζε κέξνο κε πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε, φηη 

ελεκεξψλνληαη νη εμνθιήζεηο ησλ επηηαγψλ κε ηα αληίζηνηρα extrait ησλ ηξαπεδψλ 

θαη φηη ππάξρεη δηαρσξηζκφο θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ φζνλ αθνξά ηελ 

ινγηζηηθή θαηαγξαθή, ελεκέξσζε, έθδνζε, πιεξσκή .  

 

5.9.3 Δλεγκηικέρ Γιαδικαζίερ Λογαπιαζμών Απόδοζηρ Φόπων – Τποσπεώζειρ 

Ππορ Αζθαλιζηικά Σαμεία & Γημόζιο 

 

Ο έιεγρνο ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ην δεκφζην, παξνπζηάδεη πνιιέο 

ηδηαηηεξφηεηεο σο πξνο ηελ εμεηδίθεπζε ησλ γλψζεσλ ηφζν ζηνλ θνξνινγηθφ φζν θαη 

ζηνλ αζθαιηζηηθφ ηνκέα. Γη απηφλ ηνλ ιφγν, ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο , κε βάζε ηηο 

γεληθέο γλψζεηο πνπ είλαη απαξαίηεην λα έρεη γηα ηνπο παξαπάλσ ηνκείο, ζα πξέπεη 

γηα ηελ εηαηξία πνπ ειέγρεη λα ζπγθεληξψζεη αξρηθά πιεξνθνξίεο γηα ζέκαηα 

θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά πνπ αληηκεησπίδεη. ηελ ζπλέρεηα, ν ειεγθηήο κεηά ηελ 

πξψηε ηνπ αμηνιφγεζε, θαηαξηίδεη ην πξφγξακκα ειέγρνπ ηνπ.  

Αξρηθά, κέζα απφ ηελ θαηάξηηζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πίλαθα φπνπ παξνπζηάδνληαη 

νη ινγαξηαζκνί, ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο κειεηάεη θαη ζπγθξίλεη ππφινηπα 

πξνεγνχκελεο ρξήζεο, κε ηηο ζπλνιηθέο ρξεψζεηο θαη πηζηψζεηο ηεο ρξήζεσο φπσο 

επίζεο θαη ησλ ππνινίπσλ ηέινπο ρξήζεο ησλ αληίζηνηρσλ ινγαξηαζκψλ . Έηζη , ηνπ 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα κειεηήζεη δηαθπκάλζεηο θαη λα δηαπηζηψζεη ηελ ζσζηή 

ιεηηνπξγία ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ην δεκφζην .  

Δμεηάδεη ηηο εκπξφζεζκεο πιεξσκέο ησλ ππνρξεψζεσλ κέζσ ησλ παξαζηαηηθψλ 

πιεξσκήο θαη ησλ ηαπηνηήησλ νθεηιήο, δειαδή ησλ αληίζηνηρσλ ινγηζηηθψλ 

εγγξαθψλ εμφθιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά – extrait 

ησλ ηξαπεδψλ .  

ηελ ζπλέρεηα, ην πξφγξακκα ειέγρνπ, φζνλ αθνξά ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ Φ.Μ.Τ. , 

πεξηιακβάλεη ζπζρεηηζκφ ησλ αθαζάξηζησλ ακνηβψλ ηεο κηζζνδνζίαο κε ηνλ 

αληίζηνηρν ινγαξηαζκφ ηνπ ΦΜΤ θαη επηπιένλ ηελ νξζή ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή 

ησλ πξνζσξηλψλ δειψζεσλ .  

Αληίζηνηρα, γηα ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ ΦΠΑ, ζπζρεηίδεη ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ 

εζφδσλ θαη εμφδσλ κε ην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ ΦΠΑ θαη δηαπηζηψλεη ηελ 

νξζφηεηα ζπκπιήξσζεο θαη έγθαηξεο ππνβνιήο ησλ πξνζσξηλψλ δειψζεσλ ηνπ 

ΦΠΑ . Δπηπιένλ, εμεηάδεη ηελ χπαξμε ελδνθνηλνηηθψλ ζπλαιιαγψλ , αλ έρνπλ 

ζπκπιεξσζεί ζσζηά ζηηο δειψζεηο ΦΠΑ θαη λα έρνπλ ππνβιεζεί ζηηο αληίζηνηρεο 
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εκεξνκελίεο ηνπο ζην δηαδηθηπαθφ ζχζηεκα VIES, δειαδή ζην ζχζηεκα αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο , ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο επξσπατθήο 

έλσζεο .   

Σέινο, δηαπηζηψλεηαη εάλ ηα ππφινηπα ηέινπο ρξήζεο , ησλ ππνρξεψζεσλ έρνπλ 

απεηθνληζηεί ζσζηά ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη φηη ην πξνζάξηεκα 

παξέρεη ηελ απαξαίηεηε πιεξνθφξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ην δεκφζην , ζχκθσλα 

κε ηελ λνκνζεζία πνπ επηβάιινπλ ηα ΓΠΥΑ ή ηα ΔΛΠ αλάινγα ηελ πεξίπησζε .  

ε γεληθέο γξακκέο, φζνλ αθνξά κε ηνπο ινγαξηαζκνχο απφδνζεο θφξσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο έρεη ζαλ 

ζθνπφ λα δηαπηζηψλεη ηελ εκπξφζεζκε θαη έγθαηξε ππνβνιή ησλ θφξσλ, λα 

πξνιακβάλεη ηηο ινγηζηηθέο απάηεο έλαληη ησλ νθεηιφκελσλ πξνο ην δεκφζην θφξσλ 

θαη λα παξαθνινπζεί εθθξεκείο θνξνινγηθέο ππνζέζεηο , φπσο επίζεο θαη ηα κέηξα 

πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο .  

 

 

 

 

 

5.10 Δλεγκηικέρ Γιαδικαζίερ Μακποππόθεζμων Τποσπεώζεων 

 

Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο, ζχκθσλα κε ην ΔΓΛ 2.2.406 παξ.1. , είλαη εθείλεο 

νη νπνίεο ε πξνζεζκία εμφθιεζεο ηνπο έρεη εκεξνκελία ιήμεο κεηά ην ηέινο ηεο 

επφκελεο ρξήζεο . Με βάζε ηα ΓΠΥΑ, ε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ 

καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ έρεη λα θάλεη κε ρξέε ηα νπνία δελ είλαη δπλαηφλ λα 

δηαθαλνληζηνχλ κέζα ζε κηα πεξίνδν κηθξφηεξε ησλ 12 εηψλ .  

Γηα ηηο Ναπηηιηαθέο Δπηρεηξήζεηο , νη ινγαξηαζκνί ησλ καθξνπξφζεζκσλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ ηελ αθνξνχλ , είλαη νη ινγαξηαζκνί ησλ ηνθνρξεσιπηηθψλ δαλείσλ 

πνπ ζπλάπηνπλ ζπλήζσο νη επηρεηξήζεηο κε ηηο ηξάπεδεο .   

Ζ επέλδπζε ζε πινία απαηηεί ζεκαληηθά θεθάιαηα φπνπ νη λαπηηιηαθέο εηαηξίεο γηα 

λα αληαπεμέιζνπλ , ζηξέθνληαη ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πξνθεηκέλνπ λα 

ρξεκαηνδνηεζνχλ . Έλαο ζηφρνο ηεο επέλδπζεο ζε πινία είλαη ε πνιηηηθή ηνπ λα 

επσθειεζνχλ νη Πινηνθηήηεο απφ ηηο κειινληηθέο απμήζεηο ησλ λαχισλ .  

Γάλεηα πνπ ρνξεγνχληαη γηα επελδχζεηο ζε πινία , είλαη ζπλήζσο Μαθξνπξφζεζκα 

δηφηη ηα θεθάιαηα είλαη πνιχ κεγάια γηα λα απνπιεξσζνχλ ζε κηα βξαρππξφζεζκε 

πεξίνδν . Σα έληνθα απηά δάλεηα , απνπιεξψλνληαη ηκεκαηηθά κε ίζα ηνθνρξενιχζηα 
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ή ίζα ρξενιχζηα θαη δηαθνξεηηθά θαηά δφζε πνζά ηφθσλ , ελψ ν ηφθνο ζπλήζσο 

ππνινγίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηνπ Αλαηνθηζκνχ .  

Γηα ηελ ινγηζηηθή απεηθφληζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ , αλαπηχζζεηαη ν 

ινγαξηαζκφο 45 <<Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο>> φπνπ είλαη δπλαηφλ ε 

αλάπηπμε λα γίλεη πεξηζζφηεξν αλαιπηηθή δηαρσξίδνληαο θαηά δάλεηα θαη πινίν , 

εμππεξεηψληαο έηζη ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο .  

Παξάιιεια , ηα ίδηα ηα λαππεγεία ή ν πσιεηήο κπνξνχλ λα παίμνπλ ηνλ ξφιν ησλ 

ηξαπεδψλ θαη λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηηο Ναπηηιηαθέο . Ζ ρξεκαηνδφηεζε απηή , δελ 

δηαθέξεη απφ εθείλε ησλ ηξαπεδψλ , κε ηελ δηαθνξά φκσο φηη ζε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε έρνπκε κηα έληνθε πίζησζε ηνπ ηηκήκαηνο .  

Ζ εθηακίεπζε ηνπ δαλείνπ ζε απηή ηελ πεξίπησζε , κπνξεί λα γίλεη θαη ηκεκαηηθά, 

δειαδή θαηά ηελ δηάξθεηα λαππήγεζεο ηνπ πινίνπ . Γη απηφ ηνλ ιφγν, είλαη 

ζεκαληηθή ε ρξήζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηάμεσο , φπνπ ζα πξέπεη λα απεηθνλίδνληαη νη 

ζπκβάζεηο δαλεηζκνχ γηα λα ππάξρεη εηθφλα γηα ην κέξνο ηνπ δαλείνπ πνπ δελ έρεη 

εηζπξαρζεί αθφκα .  

Οη εμαζθαιίζεηο πνπ παξαρσξνχληαη γηα ηελ ζχλαςε ησλ δαλείσλ θαη ησλ 

πηζηψζεσλ , ελδεηθηηθά έρνπλ λα θάλνπλ κε πξνηηκψκελεο ππνζήθεο ζηα πινία , κε 

εθρψξεζε αλέθθιεηε φισλ ησλ εηζπξάμεσλ ηνπ πινίνπ ζηελ ηξάπεδα θαη 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ εμφδσλ ηνπ κέζσ απηήο, κε εηδηθή εθρψξεζε ησλ 

λαπινζπκθψλσλ πξνο ηελ ηξάπεδα , κε εθρψξεζε ησλ δηθαησκάησλ απφ ηα 

αζθαιηζηήξηα ηνπ πινίνπ ή κε εθρψξεζε κεραλψλ .  

Δπηβάιιεηαη νη παξαπάλσ εμαζθαιίζεηο λα παξαθνινπζνχληαη κε ινγηζηηθέο 

εγγξαθέο ζε ινγαξηαζκνχο ηάμεσο .  

 

 

5.11 Δλεγκηικέρ Γιαδικαζίερ Γανειακών Βπασςππόθεζμων & Μακποππόθεζμων 

Τποσπεώζεων   

 

Έλα νξγαλσκέλν ζχζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, φζνλ αθνξά ηηο δαλεηαθέο 

ππνρξεψζεηο ησλ Ναπηηιηαθψλ Δπηρεηξήζεσλ, δελ δηαθέξεη απφ εθείλν άιισλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ιακβάλεη δάλεηα απφ δηάθνξα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη πξνυπνζέηεη 

ηηο παξαθάησ δηαδηθαζίεο :   

 

1.  Ζ έγθξηζε απφ αξκφδηα εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα ή απφ ην Γ ηεο 

επηρείξεζεο, γηα ηα πηζησηηθά φξηα ρξεκαηνδφηεζεο .  
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2. Ζ ελεκέξσζε ησλ αξκφδηα εμνπζηνδνηεκέλσλ αηφκσλ ή ηνπ Γ ηεο 

επηρείξεζεο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα ηελ εμέιημε ηεο θαηάζηαζεο 

ησλ δαλείσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα .  

3. Ζ κεληαία ζπκθσλία ησλ δαλεηαθψλ ινγαξηαζκψλ κε ηα extrait ησλ ηξαπεδψλ 

απφ ππάιιειν ηεο επηρείξεζεο , ν νπνίνο είλαη δηαθνξεηηθφο απφ εθείλνλ πνπ 

πξάηηεη ηηο θαηαβνιέο γηα ηελ εμφθιεζε ησλ δφζεσλ θαη ηηο ινγηζηηθέο 

θαηαρσξήζεηο .  

4. Ζ ηαθηηθή επαιήζεπζε ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο ρξέσζεο ησλ ηφθσλ ηνπ 

ηξαπεδηθνχ δαλείνπ .   

Ο Δζσηεξηθφο Διεγθηήο, κε βάζε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ παξαπάλσ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαη πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξψλεη κέζα απφ εξσηεκαηνιφγηα 

πνπ έρεη εηνηκάζεη , θαηαξηίδεη πξφγξακκα ειέγρνπ , πνπ πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ 

ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο :  

 

 Έιεγρνο ηεο χπαξμεο θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο φπνπ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη 

ε πνιηηηθή δαλεηζκνχ θαη αληίζηνηρσλ ζπλαιιαγψλ , εγθεθξηκέλε απφ ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην φπσο επίζεο θαη αλ νη φξνη ρνξήγεζεο ηνπ δαλείνπ 

είλαη ζε ζπλάθεηα κε ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο .  

 Αμηνιφγεζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ φπσο επίζεο 

θαη ησλ πξνηάζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο απηψλ θαη εμέηαζε αλ φια ηα δάλεηα 

έρνπλ έγθξηζε ηνπ Γ , κέζα απφ ηελ κειέηε ησλ αλάινγσλ πξαθηηθψλ .  

 Δίλαη βαζηθφ λα εμεηαζηεί ν ιφγνο ιήςεο ηνπ δαλείνπ θαη αλ εληάζζεηαη ζην 

ζηξαηεγηθφ πιάλν αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζεο .  

 Έιεγρνο ησλ ζπκθσληψλ ρξεκαηνδφηεζεο φισλ ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ 

πνπ έρεη επηζπλάςεη ε εηαηξία θαη πφξηζκα πνπ λα δηαπηζηψλεη εάλ νη φξνη 

ηνπο είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο εηαηξίαο .  

 χληαμε ελφο πίλαθα κε ηελ θαηαγξαθή ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ 

έρνπλ επηζπλαθζεί δάλεηα , εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ , ην λφκηζκα , ην χςνο 

ησλ δαλείσλ , εκεξνκελία ιήςεο , ε έλαξμε πιεξσκήο φπσο επίζεο θαη ησλ 

ππνινίπσλ απηψλ .  

 Έξεπλα εάλ έρνπλ κεηαβιεζεί νη φξνη ηεο ζχκβαζεο ησλ δαλείσλ , εάλ 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο ζπκβάζεηο θαη αλ έρεη δνζεί έγθξηζε απφ ην Γ γηα ηηο 

κεηαβνιέο απηέο .  
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 Έιεγρνο εάλ έρνπλ πξνθχςεη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαηά ηελ δηάξθεηα 

απνπιεξσκήο ησλ δαλείσλ, εάλ είλαη πξνο φθεινο ή επηβαξχλνπλ ηελ εηαηξία 

, ην χςνο πνπ αλέξρνληαη θαη ηπρφλ χπαξμε πξφβιεςεο ή κε ησλ δηαθνξψλ 

απηψλ .  

 Έιεγρνο ησλ εγγξαθψλ ησλ δαλεηαθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ηφθσλ , ε χπαξμε 

θαη ππνζηήξημε ησλ εγγξαθψλ κε αμηφπηζηα παξαζηαηηθά θαη επαιήζεπζε 

ησλ ππνινγηζκψλ ησλ ηφθσλ .  

 Γηεξεχλεζε ηεο ζπλέπεηαο απνπιεξσκήο ησλ δαλείσλ ή αλ ππάξρνπλ 

θαζπζηεξνχκελεο νθεηιέο , ζε ηη χςνο θαη ν ηξφπνο πνπ αληηκεησπίδεηαη ην 

πξφβιεκα .  

 Γηαπηζηψλεηαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ δαλεηαθψλ 

ππνρξεψζεσλ κε βάζε ηα πξφηππα πνπ αθνινπζεί ε επηρείξεζε , δειαδή 

ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ ή ΔΛΠ .  

 Γηα φζεο εηαηξίεο αθνινπζνχλ ηα ΓΠΥΑ , εμεηάδεηαη αλ γίλεηαη νξζή 

απνηίκεζε ησλ δαλείσλ ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηελ κέζνδν ηνπ 

πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ .  

 Δμεηάδεηαη εάλ εθαξκφδεηαη ε αξρή ηεο απηνηέιεηαο ησλ ρξήζεσλ θαη 

επηβαξχλνληαη ηα απνηειέζκαηα κφλν κε ηνπο ηφθνπο πνπ αθνξνχλ θάζε 

ρξήζε .   

 Δπαιεζεχεηαη απφ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ε νξζή εκθάληζε ησλ 

δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ φπσο επίζεο θαη ζην πξνζάξηεκα αλ ππάξρεη ε 

απαξαίηεηε απφ ηνλ λφκν ζρεηηθή πιεξνθφξεζε γηα ηηο ππνρξεψζεηο ησλ 

δαλείσλ ησλ ηξαπεδψλ . 

 

5.12 Φοπολογία Πλοίων Ναςηιλιακών Δπισειπήζεων   

 

5.12.1 Διζαγωγή   

 

Σν θνξνινγηθφ θαζεζηψο ηεο Διιεληθήο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, θαζηεξψζεθε κε ηνλ 

Ν. 1880/1953 θαη δηαηεξήζεθε κέρξη ζήκεξα κε ηνλ λφκν 27/1975, φπνπ γίλεηαη 

αλαθνξά ζηελ θνξνινγία ησλ πινίσλ, ζηελ επηβνιή εηζθνξάο πξνο αλάπηπμε ηεο 

εκπνξηθήο λαπηηιίαο, ζηελ εγθαηάζηαζε αιινδαπψλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ζηελ ξχζκηζε ζπλαθψλ ζεκάησλ .   
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Με βάζεη ηνλ λφκν απηφλ , επηβάιιεηαη θφξνο θαη εηζθνξά ζηα πινία πνπ 

λενινγήζεθαλ κε Διιεληθή ζεκαία κεηά ηελ 22.04.1975 δειαδή κεηά ηελ 

εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ .  

Ζ θαηαβνιή ηνπ εηδηθνχ θφξνπ θαη ηεο εηζθνξάο ηνπ πινίνπ , εμαληιεί ηελ 

θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηνπ πινηνθηήηε (εκεδαπή αλψλπκε ή πξνζσπηθή εηαηξία ή 

αιινδαπή) φπσο επίζεο θαη ησλ κεηφρσλ ή εηαίξσλ, ζε ζρέζε κε ηνλ θφξν 

εηζνδήκαηνο θεξδψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ πινίνπ .    

ε κηα Ναπηηιηαθή Δηαηξία, ε θνξνιφγεζε ησλ πινίσλ γίλεηαη ρσξηζηά θαη 

ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ θφξσλ θαη ηεο ειηθίαο πινίσλ Α΄ θαηεγνξίαο θαη ησλ θφξσλ 

ησλ πινίσλ Β΄ θαηεγνξίαο , ε νπνία θνξνινγία θαιχπηεη θαη ηελ θνξνινγία ησλ 

θεξδψλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ κπαξ , εζηηαηνξίσλ εθκίζζσζε απηψλ, ηελ 

απνδεκίσζε απφ ηελ βχζηζε κέρξη ηελ ππεξαμία απφ ηελ πψιεζε ηνπο .  

Ο θφξνο νθείιεηαη θάζε θνξά πνπ έλα πινίν πςψλεη ζεκαία απφ ηελ πξψηε 

Ηαλνπαξίνπ θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο θαη ππνινγίδεηαη ζε ηφζα δσδέθαηα φζνη είλαη 

θαη νη κήλεο κέρξη ηέινο ηνπ ίδηνπ έηνπο .  

 

 

5.12.2 Φόπορ Πλοίων Α΄ Καηηγοπίαρ 

 

Γηα ηα πινία Α΄ θαηεγνξίαο, ν θφξνο ππνινγίδεηαη εηεζίσο κε ζπληειεζηή ζε 

δνιάξηα ΖΠΑ αλά ηφλν νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο θαη αλάινγα ηελ ειηθία ηνπ πινίνπ .  

Συγκεκριμένα: 

 Σα πινία κε ειηθία κεγαιχηεξε απφ 10 έηε θαη κηθξφηεξε απφ 20 έηε, 

επηβαξχλνληαη κε θφξν 0,20 δνιαξίσλ ΖΠΑ, αλά θφξν θαζαξήο 

ρσξεηηθφηεηαο.  

  Σα πινία κε ειηθία κεγαιχηεξε απφ 20 έηε θαη κηθξφηεξε απφ 25 έηε, 

επηβαξχλνληαη κε θφξν 0,30 δνιαξίσλ ΖΠΑ, αλά θφξν θαζαξήο 

ρσξεηηθφηεηαο.  

  Σα πινία κε ειηθία κεγαιχηεξε απφ 25 έηε, επηβαξχλνληαη κε θφξν 0,40 

δνιαξίσλ ΖΠΑ, αλά θφξν θαζαξήο ρσξεηηθφηεηαο  

Με βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ.4111/2013, φπσο ηζρχεη, ζηα 

γξαθεία ή ππνθαηαζηήκαηα αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ νπνηνπδήπνηε ηχπνπ ή κνξθήο, 

ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 27/1975, θαζψο θαη ζηηο 

εκεδαπέο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ππαρζεί ζην άξζξν 25 ηνπ λ. 27/1975, ζχκθσλα κε 

https://www.forin.gr/laws/law/2734/suntaksiodotikes-ruthmiseis-tropopoihseis-tou-n-4093-2012-kurwsh-ths-prakshs-nomothetikou-periexomenou-%c2%abegkrish-twn-sxediwn-twn-sumbasewn-tropopoihshs-ths-kurias-sumbashs-xrhmatodotikhs-dieuko#!/?article=43&bn=1
https://www.forin.gr/laws/law/2442/peri-forologias-ploiwn-epibolhs-eisforas-pros-anaptuksin-ths-emporikhs-nautilias-egkatastasews-allodapwn-nautiliakwn-epixeirhsewn-kai-ruthmisews-sunafwn-thematwn
https://www.forin.gr/laws/law/2442/peri-forologias-ploiwn-epibolhs-eisforas-pros-anaptuksin-ths-emporikhs-nautilias-egkatastasews-allodapwn-nautiliakwn-epixeirhsewn-kai-ruthmisews-sunafwn-thematwn
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ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ απηνχ, επηβάιιεηαη ειζθοπά, ανξίζηνπ ρξφλνπ, επί ηνπ 

εηήζηνπ πνζνχ ηνπ ζπλνιηθνχ εηζαγφκελνπ θαη κεηαηξεπφκελνπ ζε επξψ 

ζπλαιιάγκαηνο θαη ηνπ ζπλνιηθνχ εηζαγφκελνπ πνζνχ ζε επξψ. Δηδηθφηεξα, ε 

εηζθνξά απηή επηβάιιεηαη ζηηο πην πάλσ επηρεηξήζεηο κε αληηθείκελν εξγαζηψλ ηε 

λαχισζε, αζθάιηζε, δηαθαλνληζκφ αβαξηψλ, κεζηηεία αγνξαπσιεζηψλ ή 

λαππεγήζεσλ ή λαπιψζεσλ ή αζθαιίζεσλ πινίσλ κε ειιεληθή ή μέλε ζεκαία, πάνω 

από πενηακόζιοςρ (500) κόποςρ ολικήρ σωπηηικόηηηαρ, κε εμαίξεζε ησλ 

επηβαηεγψλ αθηνπιντθψλ πινίσλ θαη ησλ εκπνξηθψλ πινίσλ πνπ εθηεινχλ 

εζσηεξηθέο γξακκέο, θαζψο θαη κε ηελ αληηπξνζψπεπζε πινηνθηεηξηψλ εηαηξεηψλ, σο 

θαη επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ ζαλ αληηθείκελν εξγαζηψλ ηηο ίδηεο κε ηηο παξαπάλσ 

αλαθεξφκελεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ην εηζαγφκελν θαη κεηαηξεπφκελν ζε επξψ 

ζπλάιιαγκα θαη ην ζπλνιηθφ εηζαγφκελν πνζφ ζε επξψ. 

πγθεθξηκέλα, ε εηζθνξά απηή επηβάιιεηαη ζηα πην πάλσ γξαθεία ή ππνθαηαζηήκαηα 

αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ γηα ην εηζαγφκελν θαη κεηαηξεπφκελν ζε επξψ ζπλάιιαγκα 

θαη ην ζπλνιηθφ εηζαγφκελν πνζφ ζε επξψ θαηά ηα έηε 2012 θαη κεηά, ελψ ζηηο πην 

πάλσ εκεδαπέο επηρεηξήζεηο γηα ην εηζαγφκελν σο άλσ πνζφ θαηά ηα έηε 2019 θαη 

κεηά. 

 

Κλίμακα ςπολογιζμού ηηρ ειζθοπάρ (ζε δολάπια Η.Π.Α.) για ηο ζςνολικό 

ειζαγόμενο και μεηαηπεπόμενο ζε εςπώ ζςνάλλαγμα και ηο ειζαγόμενο ποζό ζε 

εςπώ καηά ηα έηη 2016 και μεηά. 

 

Ετήςιο ςυνολικό 
ειςαγόμενο και 

μετατρεπόμενο ςε 
ευρώ ςυνάλλαγμα 

και ειςαγόμενο ποςό 
ςε ευρώ (ςε δολάρια 

ΗΠΑ) 

ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ 
% 

Ειςφορά ςε 
δολάρια ΗΠΑ 

Προοδευτικό ςφνολο 
ειςαγόμενου και 

μετατρεπόμενου ςε 
ευρώ 

ςυναλλάγματοσ και 
ειςαγόμενου ποςοφ 
ςε ευρώ (ςε δολάρια 

ΗΠΑ) 

Προοδευτικό 
ςφνολο 

ειςφοράσ 
(ςε δολάρια 

Η.Π.Α) 

200.000 7 14.000 200.000 14.000 

200.000 6 12.000 400.000 26.000 

Υπερβάλλον  5       
 

 

 

Ο θφξνο θαη ε εηζθνξά κεηψλεηαη φηαλ ην πινίν βξίζθεηαη ζε αξγία ιφγσ επηζθεπψλ , 

ειιείςεσο εξγαζίαο ή άιιεο αηηίαο, αλάινγα ησλ εκεξψλ ηεο αξγίαο .  
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5.12.3 Φόπορ Πλοίων Β΄ Καηηγοπίαρ 

 

ε πινία Β‟ θαηεγνξίαο, ν θφξνο  ππνινγίδεηαη εηήζηα θαηά θφξν νιηθήο 

ρσξεηηθφηεηαο (gross) ηνπ πινίνπ θαη θαηαβάιιεηαη ζε επξψ κε βάζε ηελ αθφινπζε 

θιίκαθα : 

 
 

Κλιμάκιο ςε κόρουσ 
ολικήσ χωρητικότητασ 

Φορολογικόσ 
ςυντελεςτήσ 

κλιμακίου ςε ευρώ 
κατά κόρο ολικήσ 

χωρητικότητασ 

Φόροσ 
κλιμακίου (ςε 

ευρώ)  

ΣΥΝΟΛΟ  

Χωρητικότητασ 
ςε κόρουσ 
(GROSS)  

Ετήςιου 
φόρου 

(ςε 
ευρώ) 

20 0,6 12 20 12 

30 0,7 21 50 33 

50 0,76 38 100 71 
 

 

Για κάθε επιπλέον των εκατό (100) κόρων ολική χωρητικότητα (GROSS), ο 
φόροσ προςδιορίζεται ςε ένα (1) ευρώ κατά κόρο. 

2. Ο φόροσ που υπολογίζεται με βάςη την προηγούμενη κλίμακα μειώνεται : 

α) Κατά 50% και αφορά πλοία που  δρομολογούνται ςε τακτικέσ γραμμέσ 
μεταξύ ελληνικών και ξένων λιμένων ή και μόνον μεταξύ ξένων λιμένων. 

 
β) Κατά 60% όςον αφορά επιβατηγά πλοία, μηχανοκίνητα, ιςτιοφόρα και 
ανεξαρτήτωσ υλικού αυτών και 

 
γ) Κατά 75% όςον αφορά αλιευτικά. 

 

5.12.4 Απαλλαγέρ από ηον Φόπο 

 

Απφ ηνπ θφξνπο ,ηέιε θαη εηζθνξέο ή θξαηήζεηο ππέξ δεκνζίνπ, απαιιάζζνληαη  ηα 

γξαθεία ή ηα ππνθαηαζηήκαηα αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ νπνηνπδήπνηε ηχπνπ ή 

κνξθήο , πνπ αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ δηαρείξηζε , εθκεηάιιεπζε, λαχισζε, 

αζθάιηζε, δηαθαλνληζκφ αβαξηψλ, κεζηηεία αγνξαπσιεζηψλ ή λαππεγήζεσλ ή 

λαπιψζεσλ ή αζθάιηζεο πινίσλ κε ειιεληθή ζεκαία άλσ ησλ 1000 θφξσλ νιηθήο 

ρσξεηηθφηεηαο. Οκνίσο απαιιάζζνληαη απφ ηνλ θφξν θαη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο κε 

ην ίδην αληηθείκελν εξγαζηψλ . Δπίζεο θαη αιινδαπή εηαηξία , πινηνθηήηξηα πινίσλ 
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κε μέλε ζεκαία πνπ εθκεηαιιεχεηαη ή δηαρεηξίδεηαη ειιεληθή ή αιινδαπή επηρείξεζε 

κε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα .  

 

Σέινο απαιιάζζνληαη απφ θάζε θφξν θαη νη κέηνρνη ή εηαίξνη πνπ απνθηνχλ 

εηζφδεκα απφ εηαηξίεο ραξηνθπιαθίνπ (Holding Companies), πνπ έρνπλ 

απνθιεηζηηθά κεηνρέο εηαηξηψλ πινηνθηεηξηψλ πινίσλ κε ειιεληθή ή κε μέλε ζεκαία. 

 

Ο θφξνο θαη ε ηπρφλ νθεηιφκελε εηζθνξά ησλ πινίσλ ππνινγίδεηαη θαη θαηαβάιιεηαη 

αλεμάξηεηα ηελ χπαξμε ή κε θεξδψλ ησλ πινίσλ θαη γη απηφλ ηνλ ιφγν κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ σο ζηαζεξά ζηνηρεία ηνπ θφζηνπο εθκεηάιιεπζεο ησλ πινίσλ .   

 

5.12.5 Φόπορ Πποζηιθέμενηρ Αξίαρ (Φ.Π.Α.) 

 

Οη ζπληειεζηέο ΦΠΑ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 21 θαη ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗΗ ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ. 2859/00).  

Ο ζπληειεζηήο ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο (ΦΠΑ) νξίδεηαη ζε είθνζη ηέζζεξα 

ηνηο εθαηφ (24%) ζηε θνξνινγεηέα αμία. 

 Γηα ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα III ηνπ 

παξφληνο, ν ζπληειεζηήο ηνπ θφξνπ νξίδεηαη ζε δεθαηξία ηνηο εθαηφ (13%). 

 Γηα ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο γηα ηα νπνία ππάξρεη εηδηθή πξφβιεςε ζην 

Παξάξηεκα III ηνπ παξφληνο, ν ζπληειεζηήο ηνπ θφξνπ νξίδεηαη ζε έμη ηνηο εθαηφ 

(6%.) 

 

Όζνλ αθνξά ηηο Ναπηηιηαθέο Δπηρεηξήζεηο, ηα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ κεηαθνξά 

πξνζψπσλ ή θαη πξαγκάησλ εληφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο , επηβαξχλνληαη κε 

ζπληειεζηή ΦΠΑ 6% , φπσο επίζεο θαη ηα έζνδα εθκεηάιιεπζεο απφ εζηηαηφξηα, 

θπιηθεία θαη αλαςπθηήξηα πινίνπ .  

 

Όκσο γηα ηηο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ε γλψζε ησλ δηαηάμεσλ 

γηα ηηο εηδηθέο απαιιαγέο απφ ην ΦΠΑ . 

 

πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηελ ΠΟΛ 1177/19-09-2018, νξίδνληαη νη φξνη θαη νη 

πξνυπνζέζεηο θαη ε θάζε ιεπηνκέξεηα γηα ηηο απαιιαγέο απφ ην ΦΠΑ ησλ 

παξαδφζεσλ θαη εηζαγσγψλ ησλ πινίσλ φπσο επίζεο ησλ παξαδφζεσλ θαη 
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εηζαγσγψλ αληηθεηκέλσλ θαη πιηθψλ πνπ πξφθεηηαη λα ελζσκαησζνχλ ή λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηα πινία απηά θαηά ηνλ εθνδηαζκφ ηνπο . Απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηηο απαιιαγέο απφ ΦΠΑ είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο λαπζηπινΐαο 

ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα .  

 

χκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο εγθπθιίνπ, σο <<Σαξίδι ζηην Ανοισηή 

θάλαζζα>>, ζεσξείηαη ν πξνθαζνξηζκέλνο πινπο εζσηεξηθνχ πνπ ε δηαλπζείζα 

απφζηαζε κεηαμχ ηνπ ιηκέλα αλαρψξεζεο θαη ηνπ ιηκέλα άθημεο ή κεηαμχ δχν 

δηαδνρηθψλ ιηκέλσλ ζηελ πεξίπησζε πνπ κεζνιαβνχλ ελδηάκεζνη ιηκέλεο, είλαη 

κεγαιχηεξε ησλ 12 λαπηηθψλ κηιίσλ. 

 

Για ηην εθαπμογή ηων απαλλαγών ησλ πεξηπηψζεσλ α΄, γ΄, δ΄ θαη ε΄ ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 27 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α. εθφζνλ πξφθεηηαη γηα πινία πνπ εθηεινχλ κεηαθνξά 

επηβαηψλ κε θφκηζηξν ή κε ηα νπνία αζθείηαη εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή αιηεπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο ππ. αξηζκ. Π. 8271/4879/18.12.1987 

Α.Τ.Ο., θαζψο θαη ηεο αξηζκ. Π. 1591/1546/4.3.1987 Α.Τ.Ο. ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηεο ηεισλεηαθήο εζληθήο θαη ελσζηαθήο λνκνζεζίαο, φπσο 

ηζρχνπλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζε απηέο. 

 

Δπηγξακκαηηθά, νη απαιιαγέο απηέο αλαθέξνληαη ζε : 

 

 Παξάδνζε πιηθψλ θαη αληηθεηκέλσλ πνπ πξννξίδνληαη λα ελζσκαησζνχλ ή λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε πινία ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 

27 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ . 

 παξάδνζε θαπζίκσλ, ιηπαληηθψλ, ηξνθνεθνδίσλ θαη ινηπψλ αγαζψλ πνπ 

πξννξίδνληαη γηα ηνλ εθνδηαζκφ ησλ πινίσλ ή πισηψλ κέζσλ ηεο εκπνξηθήο 

λαπζηπινΐαο ηνπ εζσηεξηθνχ .  

 Παξάδνζε θαη εηζαγσγή πιηθψλ θαη αληηθεηκέλσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ 

θαηαζθεπή ή κεηαηξνπή ζθαθψλ (πινίσλ θαη πισηψλ κέζσλ γεληθά) . 

 Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ζθαθψλ πινίσλ θαη 

πισηψλ κέζσλ γεληθά, θαζψο θαη ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ είλαη ελζσκαησκέλα 

ή ρξεζηκνπνηνχληαη ζ' απηά . 

 εηζαγσγή πιηθψλ θαη αληηθεηκέλσλ πνπ πξννξίδνληαη λα ελζσκαησζνχλ ή λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε ζθάθε, πινία ή πισηά κέζα γεληθά θαη ζε αληηθείκελα 

https://www.taxheaven.gr/membersonly
https://www.taxheaven.gr/membersonly
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/13003
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2859/year/2000/article/27/paragraph/1
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2859/year/2000/article/27/paragraph/1
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απηψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 22 

ηνπ Ν.1642/86 . 

 Ναχισζε ζθαθψλ (πινίσλ θαη πισηψλ κέζσλ γεληθά) .  

 Απαιιαγή ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη γηα ηηο άκεζεο αλάγθεο ησλ ζθαθψλ 

(πινίσλ, πισηψλ κέζσλ γεληθά) θαη ηνπ θνξηίνπ απηψλ . 

 

Για ηην οπιζηικοποίηζη ησλ ρνξεγεζέλησλ απαιιαγψλ ν ππνθείκελνο ζην θφξν ν 

νπνίνο έρεη ππνρξέσζε ππνβνιήο «Γήισζεο δηελέξγεηαο δξαζηεξηφηεηαο θπξίσο 

ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα» θαη ην πξνεγνχκελν εκεξνινγηαθφ έηνο έθαλε ρξήζε ησλ 

απαιιαγψλ ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο έρεη ππνρξέσζε λα ππνβάιιεη γηα ην έηνο 

απηφ «Γήισζε επηβεβαίσζεο ηεο δηελέξγεηαο δξαζηεξηφηεηαο θπξίσο ζηελ αλνηρηή 

ζάιαζζα», αλά πινίν, ζπλππνβάιινληαο ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 

ηεο ΠΟΛ.1177/2018, γηα νιφθιεξν ην εκεξνινγηαθφ έηνο .  

 

 

5.12.6 Δλεγκηικέρ Δπιζημάνζειρ 

 

Οη Διεγθηηθνί θνξείο, ζα πξέπεη κε ηνλ έιεγρν ησλ θεξδψλ ηεο λαπηηιηαθήο 

επηρείξεζεο, λα δηαπηζηψζνπλ αλ πεξηιακβάλνληαη θαη θέξδε εθηφο εθκεηαιιεχζεσο 

ησλ πινίσλ . Γηαηί φπσο έρεη πξναλαθεξζεί ζηηο Ναπηηιηαθέο Δπηρεηξήζεηο ζχκθσλα 

κε ηνλ Ν. 27/1975, επηβάιιεηαη θφξνο θαη εηζθνξά ζε ειιεληθά πινία, πνπ 

ππνινγίδνληαη βάζεη ειηθίαο θαη ρσξεηηθφηεηαο θάζε πινίνπ .  

Αλ ππάξμνπλ θαη θέξδε απφ άιιεο πεγέο , δειαδή εθηφο εθκεηαιιεχζεσο ησλ 

πινίσλ, ηφηε ζα πξέπεη ζηα ζπγθεθξηκέλα θέξδε λα εθαξκνζζνχλ νη γεληθέο δηαηάμεηο 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ .  

Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί , αλ ε Ναπηηιηαθή επηρείξεζε ππνβάιιεη ζε αξκφδηα 

Γ.Ο.Τ. ηηο θαηά ηνλ Ν. 27/1975 δειψζεηο γηα πινία Καηεγνξίαο, θαηαρσξεί ζε 

αληίζηνηρα βηβιία ηηο ππνρξεψζεηο, εμνθιεί νθεηιφκελνπο θφξνπο ζηηο αλάινγεο 

πξνζεζκίεο θαη ζπγρξφλσο επηδηψθεη κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά λα κεησζεί ν 

θφξνο ζε πεξηπηψζεηο αξγίαο ηνπ πινίνπ .  

Όζνλ αθνξά, κε ην αληηθείκελν ηνπ Φ.Π.Α. , ν έιεγρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

εμεηάδεη ηφζν ηελ είζπξαμε ηνπ Φ.Π.Α. φζν θαη ηελ πιεξσκή ηνπ πνπ επηβάιιεηαη 

ζηα έμνδα θαη ζηηο αγνξέο ηεο Ναπηηιηαθήο Δπηρείξεζεο γηα ηα πινία ηεο .  

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2859/year/2000/article/27/paragraph/1
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/29532
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πγθεθξηκέλα, ν έιεγρνο δηαπηζηψλεη ηελ ππνβνιή ησλ πξνζσξηλψλ δειψζεσλ ηνπ 

Φ.Π.Α. , κέζα ζηηο θαηάιιειεο πξνζεζκίεο θαη ειέγρεη ηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ 

αθνξνχλ ηνλ Φ.Π.Α. λα απεηθνλίδνληαη ζσζηά ζηα βηβιία θαη λα ζπκθσλνχλ κε ηα 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζσξηλψλ δειψζεσλ .  

ε γεληθέο γξακκέο , ε γλψζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ Φ.Π.Α. γηα ηηο Ναπηηιηαθέο 

Δπηρεηξήζεηο είλαη απαξαίηεηε ηφζν γηα ηελ επηβνιή ηνπ Φ.Π.Α., ζηελ ειιεληθή 

επηθξάηεηα , φζν θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ απαιιαγψλ ζε πξνθαζνξηζκέλα ηαμίδηα 

ζηελ Αλνηρηή Θάιαζζα .  

Λνηπέο άιιεο πεξηπηψζεηο ελφο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ απφ ηνπο αξκφδηνπο, είλαη ν 

έιεγρνο ησλ παξαθξαηήζεσλ θαη ησλ απνδφζεσλ ηνπο ζην ειιεληθφ δεκφζην ηνπ 

Φ.Μ.Τ. ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ πιεξσκάησλ ησλ πινίσλ ηεο Ναπηηιηαθήο 

Δπηρείξεζεο , ησλ παξαθξαηήζεσλ απφ ακνηβέο Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ φπσο θαη 

άιισλ θφξσλ – ραξηνζήκσλ .  

 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΠΔΡΑΙΣΔΡΧ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Μέζα απφ ηελ εξγαζία απηή θαη ηελ έξεπλα ηεο απφ μέλε θαη ειιεληθή βηβιηνγξαθία, 

αλαδεηθλχεηαη ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ σο απαξαίηεηνο 

βνεζεηηθφο παξάγνληαο ιεηηνπξγίαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ ηεο δηνίθεζεο .  

πγθεθξηκέλα , έρεη απνδεηρζεί απφ έξεπλεο , φπσο αλαθέξνληαη επίζεο θαη ζην 

θεθάιαην 2, φηη ν ξφινο απηφο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη πνιχπιεπξνο κε πνιιέο 

ζπληζηψζεο, κε ηνκείο λα αλαθέξνληαη ζηνλ Υξεκαηνπηζησηηθφ, ζηελ δηαζθάιηζε 

ηεο πεξηνπζίαο ηεο επηρείξεζεο , ζηελ απνηξνπή απάηεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ φπσο επίζεο θαη ηεο βειηίσζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ 

ζρεδηαζκψλ ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο .  

 

Δπηπιένλ , ζπγρξφλσο κε ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν, αλαδεηθλχνληαη θαη νη πνιιαπιέο 

δεμηφηεηεο θαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ησλ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ ψζηε λα 

αληαπεμέξρνληαη ζην δχζθνιν έξγν ηνπο κε απνηειεζκαηηθφηεηα .  
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Ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ησλ Ναπηηιηαθψλ Δπηρεηξήζεσλ, πνπ πξαγκαηεχεηαη ε εξγαζία, 

παξαηεξνχκε κέζα απφ έξεπλεο , κεηά ηελ πηνζέηεζε παγθνζκίσο ηνπ δηεζλνχο 

πξνηχπνπ (ISM CODE) πνπ επέβαιε ν παγθφζκηνο νξγαληζκφο λαπηηιίαο, ηνλ 

δηεπξπκέλν ξφιν ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ , αθφκα θαη ζηελ πξφιεςε ηπρφλ 

ζπκβάλησλ θαη αηπρεκάησλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην πιήξσκα , ηα εκπνξεχκαηα 

πνπ κεηαθέξνληαη θαη ηα θαχζηκα ησλ πινίσλ .  

 

Χζηφζν, ε παξνχζα εξγαζία, εμεηδηθεχεηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα θαη απνηειεί κηα 

ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ησλ Ναπηηιηαθψλ Δπηρεηξήζεσλ. 

Έρνπλ αλαιπζεί νη εμεηδηθεπκέλνη φξνη ινγηζηηθψλ ινγαξηαζκψλ φπνπ θάζε ηκήκα 

ηεο Ναπηηιηαθήο Δπηρείξεζεο ζπλδέεηαη κεηαμχ ηνπο , θαη έρνπλ νξηζηεί δηαδηθαζίεο 

θαη ειεγθηηθέο επηζεκάλζεηο δεκηνπξγψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν έλαλ νδεγφ γηα έλα 

απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ .  

 

Σέινο θαζψο ππάξρεη έιιεηςε κειεηψλ θαη βηβιηνγξαθίαο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα , 

κπνξεί λα θαζνδεγήζεη νπζηαζηηθά κηα εκπεηξηθή πξνζέγγηζε ψζηε λα παξαρζνχλ 

ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ, εηδηθά ζε πνληνπφξα πινία 

ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ φπνπ ε δνκή ηνπο είλαη πνιχπινθε θαη δηαθνξνπνηείηαη απφ 

ηελ δνκή επηρεηξήζεσλ άιισλ επηρεηξεκαηηθψλ θιάδσλ .  
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