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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ 

(ΠΡΟΥΩΡΖΜΔΝΟ ΔΠΗΠΔΓΟ) 

ΓΗΑΡΘΡΩΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 

 

Α. θνπφο ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή ελφηεηα απνηειεί εμεηδηθεπκέλε επηκνξθσηηθή δξάζε ζπζηεκηθήο 

έθηαζεο θαη ζεκαζίαο δεδνκέλνπ φηη έρεη σο ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ησλ 

ηθαλνηήησλ ζηειερψλ Διεγθηηθψλ Μεραληζκψλ,  ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα εγνχληαη ηνπ 

έξγνπ ησλ νκάδσλ ειέγρνπ πνπ αλαιακβάλνπλ, λα ζρεδηάδνπλ, θαη λα δηεθπεξαηψλνπλ κε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ειέγρνπο επί ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο.  

Πνην ζπγθεθξηκέλα κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο : 

 α) ζα παξνπζηαζηνχλ πξαθηηθά ζέκαηα πξνρσξεκέλεο ειεγθηηθήο θ αλάιπζεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηελ νπηηθή ηνπ εμσηεξηθνχ ή εζσηεξηθνχ ειεγθηή 

πνπ ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξαγφκελεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

πιεξνθνξίαο,  

β) ζα αλαιπζεί ε  ζεσξία, αιιά θπξίσο ε πξαθηηθή ηεο Διεγθηηθήο κε βάζε ηα Γηεζλή 

Διεγθηηθά Πξφηππα, κέζσ εμεηδηθεπκέλσλ θαη ζηνρεπκέλσλ κειεηψλ πεξίπησζεο 

 

2.1 Έιεγρνο Παγίσλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ – Έιεγρνο Αθηλεηνπνηήζεσλ Τπό 

Δθηέιεζε θαη Πξνθαηαβνιώλ Κηήζεσλ Παγίσλ – Έιεγρνο Αζώκαησλ 

Αθηλεηνπνηήζεσλ – Έιεγρνο πκκεηνρώλ θαη Υξενγξάθσλ  

ΣΟΥΟΗ ΔΝΟΣΖΣΑ: Δπηζπκεηέο γλψζεηο – δεμηφηεηεο - ηθαλφηεηεο 

Οη εθπαηδεπφκελνη ζα είλαη ζε ζέζε λα:  

 Γλσξίδνπλ ηα εξγαιεία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ  

 Γλσξίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ 

 Γλσξίδνπλ ηηο εμεηδηθεπκέλεο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ππφ 

εθηέιεζε θαη πξνθαηαβνιψλ θηήζεσο παγίσλ 
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 Γλσξίδνπλ ηηο εμεηδηθεπκέλεο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ησλ αζψκαησλ 

αθηλεηνπνηήζεσλ 

 Γλσξίδνπλ ηηο εμεηδηθεπκέλεο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ησλ ζπκκεηνρψλ θαη 

ρξενγξάθσλ 

 Να δηελεξγνχλ ειέγρνπο απνηίκεζεο ησλ ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ 

 Να εμαθξηβψλνπλ ηελ χπαξμε θαη θπξηφηεηα ησλ ζπκκεηνρψλ 

 

 

ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα παξνπζηάδνληαη νη εμεηδηθεπκέλεο δηαδηθαζίεο θαη ηα εξγαιεία 

ειέγρνπ ησλ Παγίσλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ, ησλ Αθηλεηνπνηήζεσλ ππφ εθηέιεζε θαη 

πξνθαηαβνιψλ θηήζεσλ παγίσλ, φπσο θαη ησλ αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ θαη ησλ 

ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ. Παξαηίζεληαη φινη νη ηξφπνη ειέγρνπ Παγίσλ, ησλ 

Αθηλεηνπνηήζεσλ ππφ εθηέιεζε θαη πξνθαηαβνιψλ θηήζεσλ παγίσλ, φπσο θαη ησλ 

αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ θαη ησλ ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ. Ζ ελφηεηα 

νινθιεξψλεηαη κέζσ κηαο νινθιεξσκέλεο κειέηεο πεξίπησζεο, ζηελ νπνία παξνπζηάδνληαη 

αλαιπηηθά νη εμεηδηθεπκέλεο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ησλ Παγίσλ, ησλ Αθηλεηνπνηήζεσλ ππφ 

εθηέιεζε θαη πξνθαηαβνιψλ θηήζεσλ παγίσλ, φπσο θαη ησλ αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, 

ησλ ζπκκεηνρψλ θαη ησλ ρξενγξάθσλ. 

 

2.1.1 Έιεγρνο Παγίσλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ  

2.1.1.1 Παξνπζίαζε θαη επεμήγεζε εμεηδηθεπκέλσλ δηαδηθαζηώλ εζσηεξηθνύ θαη 

εμσηεξηθνύ ειέγρνπ παγίσλ ζηνηρείσλ γηα έιεγρν αρξεζηεπζέλησλ ή 

απαμησζέλησλ παγίσλ 

χκθσλα µε ηε ζεσξία, νη βαζηθνί ζθνπνί ηνπ ειέγρνπ επί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ είλαη νη 

εμήο: 

α. Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ δηαθφξνπο θηλδχλνπο (θινπή, ππξθαγηά θ.ιπ.)· 

β. Γηα ηελ θαηαγξαθή θαη εθαξκνγή ησλ νδεγηψλ ηεο Γηνίθεζεο  γηα ηελ πξνκήζεηα ή 

ηελ εθπνίεζε ηνπο. 
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γ. Γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπο, δειαδή γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο απφδνζε ησλ 

θεθαιαίσλ, πνπ έρνπλ επελδπζεί ζηα πάγηα απηά. 

δ. Γηα ηελ νξζή ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ηνπο. 

Ζ νξγάλσζε ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ επί ησλ παγίσλ 

ζηνηρείσλ πξνυπνζέηεη ηελ εθαξκνγή ησλ θαησηέξσ δηαδηθαζηψλ: 

 Πεξηνδηθέο απνγξαθέο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ (θπξίσο ησλ θηλεηψλ) θαη ζπκθσλία 

απηψλ µε αληίζηνηρα ηεξνχκελα κεηξψα. 

 Πεξηνδηθέο επηζεσξήζεηο ησλ παγίσλ, γηα ηε δηαπίζησζε ηεο θαιήο ζπληήξεζεο ηνπο. 

 Πεξηνδηθή επηζεψξεζε ησλ εθηφο εθκεηαιιεχζεσο παγίσλ θαη ζρεηηθή ελεκέξσζε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 Γεηγκαηνιεπηηθνί έιεγρνη γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ πξνκεζεηψλ 

παγίσλ ζηνηρείσλ. 

 Γεηγκαηνιεπηηθνί έιεγρνη γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ πξνβιεπφκελσλ, απφ ηε 

Γηνίθεζε, δηαδηθαζηψλ γηα ηελ πψιεζε ή εθπνίεζε παγίσλ ζηνηρείσλ. 

 Γηαπίζησζε ηεο πηζηήο εθαξκνγήο ηνπ εγθεθξηκέλνπ, απφ ηε Γηνίθεζε, 

πξνγξάκκαηνο επελδχζεσλ. 

Όζνλ αθνξά ζηνλ έιεγρν επί ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ νη ειεγθηηθέο 

δηαδηθαζίεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ: 

 Καηάξηηζε πγθεληξσηηθνχ Πίλαθα Παγίσλ, ζηνλ νπνίν εκθαλίδνληαη θαηά 

πξσηνβάζκην ή δεπηεξνβάζκην ινγαξηαζκφ: 

 Σα ππφινηπα ηεο πξνεγνπκέλεο ρξήζεσο, 

 Σν ζχλνιν ησλ ρξεψζεσλ, 

 Σν ζχλνιν ησλ πηζηψζεσλ, 

 Σν ππφινηπν ηεο αμίαο θηήζεσο ηέινπο ρξήζεσο, 

 Σν ζχλνιν ησλ ζπζζσξεκέλσλ απνζβέζεσλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ, 

 Οη απνζβέζεηο ρξήζεσο, 

 Σν ζχλνιν ησλ απνζβέζεσλ, 

 Σν αλαπφζβεζην ππφινηπν ηεο αμίαο θηήζεσο ησλ παγίσλ. 
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 πκθσλία ησλ ππνινίπσλ ηνπ αλσηέξσ πίλαθα µε αληίζηνηρα ππφινηπα βηβιίσλ θαη 

ζηνηρεία θαθέινπ ειέγρνπ πξνεγνπκέλεο ρξήζεσο. 

 Δπαιήζεπζε αγνξψλ θαη ηπρφλ ηδηνθαηαζθεπψλ παγίσλ, βάζεη λφκηκσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαη ζρεηηθψλ εγθξίζεσλ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο επηρεηξήζεσο. 

 Γηαπίζησζε ηεο νξζήο ηεξήζεσο ηνπ θαλνληζκνχ πξνκεζεηψλ θαηά ηελ αγνξά ή 

πψιεζε ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ φζνλ αθνξά ηηο εγθξίζεηο αγνξψλ, ηε ιήςε 

πξνζθνξψλ, ην δειηίν παξαγγειίαο, θαη ηελ εθηέιεζε ηεο αγνξάο. 

 Γηαπίζησζε ηεο µε χπαξμεο δαπαλψλ επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσο παγίσλ, ζηνπο 

αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο παγίσλ ζηνηρείσλ 

 Δπαιήζεπζε ηεο νξζήο ινγηζηηθήο παξαθνινπζήζεσο ησλ παγίσλ, πνπ έρνπλ ππαρζεί 

ζε αλαπηπμηαθνχο λφκνπο. 

 Δπαιήζεπζε ηνπ νξζνχ ππνινγηζκνχ απνζβέζεσλ ζχκθσλα µε ην ηζρχνλ, θάζε θνξά 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα. 

 Γηαπίζησζε ηεο µε ππνβνιήο ησλ ζπληειεζηψλ απνζβέζεσλ απφ ρξήζε ζε ρξήζε. 

 Δπαιήζεπζε ηνπ νξζνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ απνηειέζκαηνο (θέξδνο ή δεκία), πνπ 

πξνέθπςε θαηά ηελ πψιεζε ή εθπνίεζε παγίσλ ζηνηρείσλ. 

 Δπαιήζεπζε ηνπ νξζνχ ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ ηνπ Φ.Π.Α. παγίσλ. (έθπησζε Φ.Π.Α. 

ζε ππαγφκελεο επηρεηξήζεηο, µε έθπησζε Φ.Π.Α. ζε µε ππαγφκελεο επηρεηξήζεηο, 

πεληαεηήο δηαθαλνληζκφο Φ.Π.Α. παγίσλ θ.ιπ.). 

 Δπαιήζεπζε ηεο νξζήο ζπληάμεσο ηεο δειψζεσο Φ.Α.Π. (αληηθεηκεληθέο αμίεο, 

αθαίξεζε ππνινίπσλ ελππφζεθσλ δαλείσλ θ.ιπ.) 

 Δπαιήζεπζε ηεο νξζήο αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο θηήζεσο ησλ παγίσλ θαη ησλ 

απνζβέζεσλ ηνπο 

 Γηαπίζησζε ηεο νξζήο ηεξήζεσο ηνπ Μεηξψνπ Παγίσλ (αλαιπηηθή ελεκέξσζε θαη' 

είδνο παγίνπ, ζπκθσλία µε ινγαξηαζκνχο Γεληθήο Λνγηζηηθήο θ.ιπ. θαη φπσο νξίδεηαη 

ζηελ εθάζηνηε ζρεηηθή λνκνζεζία) 

 Δπαιήζεπζε νξηζκέλσλ παγίσλ µε θπζηθή απνγξαθή. 

 Γηαπίζησζε ηεο ππάξμεσο ή µε παγίσλ ζηνηρείσλ εθηφο εθκεηαιιεχζεσο (απαμίσζε, 

δηελέξγεηα απνζβέζεσλ, ινγηζηηθή εκθάληζε θ.ιπ.). 
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 Δμαθξίβσζε ηεο θπξηφηεηνο ησλ γεπέδσλ θαη θηεξίσλ (ζπκβφιαηα αγνξάο, 

πηζηνπνηεηηθά κεηαγξαθήο θ.ιπ.). 

 Δπαιήζεπζε ηεο χπαξμεο πιήξνπο αζθαιηζηηθήο θαιχςεσο ησλ παγίσλ έλαληη 

δηάθνξσλ θηλδχλσλ. 

 Βεβαίσζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληεξήζεσο ησλ παγίσλ µε ζρεηηθή επηζηνιή 

ησλ αξκνδίσλ ηεο επηρεηξήζεσο πξνο ηνλ ειεγθηή. 

 

2.1.1.2 Έιεγρνο θνζηνιόγεζεο ησλ ηδηνθαηαζθεπώλ 

Ο ειεγθηήο πξέπεη αξρηθά λα ειέγμεη, εάλ ε αλάπηπμε ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο γεληθήο 

ινγηζηηθήο είλαη ζχκθσλε κε ην Ν. 4803/2014 θαη ηελ θαηά πεξίπησζε ζρεηηθή λνκνζεζία 

θαη λα θαηαξηίζεη ζηε ζπλέρεηα έλαλ πίλαθα παγίσλ.  

ηνλ πίλαθα απηφ πξέπεη λα ππάξρνπλ νη εμήο ζηήιεο: 

  ηελ πξψηε ζηήιε παξαηίζεηαη ε αλάπηπμε ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ ελζψκαησλ 

αθηλεηνπνηήζεσλ (νηθφπεδα, θηίξηα, κεραλήκαηα, κεηαθνξηθά κέζα, έπηπια, θαζψο 

θαη ηηο αθηλεηνπνηήζεηο ππφ εθηέιεζε).  

 ηε δεχηεξε ζηήιε θαηαρσξείηαη ε αμία θηήζεο, ηελ νπνία είραλ ηα πάγηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο.  

 ηελ ηξίηε θαηαρσξνχληαη νη ηπρφλ πξνζζήθεο ή βειηηψζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζηα 

πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη νπνίεο απμάλνπλ ηελ αμία θηήζεο ηνπο. 

  ηελ ηέηαξηε θαηαρσξνχληαη νη ηπρφλ κεηψζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζηα πάγηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη έρνπλ ζαλ ζπλέπεηα ηε κείσζε ηεο αμίαο θηήζεο ηνπο. 

  ηελ πέκπηε κε ηίηιν αλαπξνζαξκνγή παγίσλ θαηαρσξείηαη ε αχμεζε ηεο αμίαο 

θηήζεο ησλ νηθνπέδσλ θαη ησλ θηηξίσλ κεηά απφ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ηνπο πνπ 

γίλεηαη θάζε ηέζζεξα έηε, κε βάζε ην ζπληειεζηή αλαπξνζαξκνγήο.  

 ηελ έθηε ζηήιε θαηαρσξνχληαη νη ζπλνιηθέο απνζβέζεηο πνπ έρνπλ ππνινγηζζεί 

κέρξη ηελ έλαξμε ηεο εμεηαδφκελεο ρξήζεο.  

 ηελ έβδνκε ζηήιε θαηαρσξνχληαη νη αλαπξνζαξκνζκέλεο απνζβέζεηο, νη νπνίεο 

πξνθχπηνπλ απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ ζπζζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ ηεο 

πξνεγνχκελεο ρξήζεο κε ην ζπληειεζηή Αλαπξνζαξκνγήο. Ο ζπληειεζηήο 

αλαπξνζαξκνγήο πξνθχπηεη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εηψλ πνπ ην πάγην βξίζθεηαη ζηελ 
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θαηνρή ηεο νληφηεηαο θαη ηνλ πιεζσξηζκφ ηεο πεξηφδνπ απηήο. ην ζπληειεζηή 

αλαπξνζαξκνγήο. 

 Ζ φγδνε ζηήιε πεξηέρεη ηεο απνζβέζεηο πνπ ππνινγίζζεθαλ κέζα ζηε ρξήζε. 

 Ζ έλαηε ζηήιε καο δίδεη ην άζξνηζκα ησλ αλαπξνζαξκνζκέλσλ απνζβέζεσλ θαη ησλ 

απνζβέζεσλ ρξήζεο. 

 Ζ δέθαηε ζηήιε πξνθχπηεη κεηά απφ αθαίξεζε ηεο ζηήιεο ησλ ζπλνιηθψλ 

απνζβέζεσλ κέρξη ηε ρξήζε ε νπνία εμεηάδεηαη, απφ ηελ αμία θηήζεο ηεο ρξήζεο ηελ 

νπνία εμεηάδνπκε.  

Ζ δηαθνξά αθνξά πξνθαλψο ηελ απνζβεζηέα αμία ηνπ παγίνπ. Απηφ πνπ πξέπεη ηδηαίηεξα λα 

πξνζερζεί ζρεηηθά κε ηνλ πίλαθα κεηαβνιψλ παγίσλ, είλαη ε ζπκθσλία ηνπ κε ηνλ 

ηζνινγηζκφ. Έηζη, ηα πνζά, αμία θηήζεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ, απνζβέζεηο κέρξη θαη ηελ 

πξνεγνχκελε πεξίνδν, αμία θηήζεο ηξέρνπζαο (εμεηαδφκελεο) ρξήζεο, απνζβέζεηο ρξήζεσο 

θαη αλαπφζβεζην ππφινηπν, ηα νπνία ππάξρνπλ ζηνλ πίλαθα κεηαβνιψλ παγίσλ, πξέπεη λα 

ζπκθσλνχλ κε ηα αληίζηνηρα ππφινηπα ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

εκαληηθφο είλαη ν έιεγρνο ηήξεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ πξνκήζεηαο θαη ησλ εζσηεξηθψλ 

θαλνληζκψλ ή απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Διέγρεηαη ε χπαξμε 

θεθαιαηνπρηθνχ ραξαθηήξα ησλ πξνζζεθψλ, δειαδή αλ ηα θεθάιαηα πνπ δαπαλήζεθαλ, 

επέδξαζαλ βειηησηηθά ζηα πάγηα, νπφηε έπξεπε λα παγηνπνηεζνχλ ή επξφθεηην απιά γηα 

επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο ησλ παγίσλ, νπφηε έπξεπε λα θαηαρσξεζνχλ ζηνπο ινγαξηαζκνχο 

ηεο νκάδαο έμη, ησλ νξγαληθψλ εμφδσλ θαη΄ είδνο.  

Δπίζεο, ειέγρεηαη εάλ ηεξνχληαη ηδηαίηεξνη ινγαξηαζκνί ζηα πάγηα ζηελ πεξίπησζε πνπ απηά 

ππάγνληαη ζε θάπνηεο επεξγεηηθέο δηαηάμεηο αλαπηπμηαθψλ λφκσλ. ηελ πεξίπησζε απηή ζα 

πξέπεη λα εμεηάδνπκε εάλ ππάξρνπλ αληίζηνηρεο θαηαρσξίζεηο ζην βηβιίν επελδχζεσλ. 

Διέγρεηαη επηζηακέλσο ην θφζηνο ηδηνθαηαζθεπήο ηεο ρξήζεο, αιιά θαη ηα δηθαηνινγεηηθά 

ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί. Πνιχ κεγάιε πξνζνρή πξέπεη λα δίδεηαη γηα ην θαηά πφζν ππάξρεη 

επαξθήο αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ.  

Δμεηάδεηαη ε χπαξμε εκπξάγκαησλ βαξψλ θαη πξνζεκεηψζεσλ ζε ζηνηρεία ηνπ 

πάγηνπ ελεξγεηηθνχ. Δπαιεζεχεηαη δείγκα ησλ παγίσλ κε θπζηθή απνγξαθή. Δπίζεο, έρεη 

παξαηεξεζεί, φηη θάπνηεο νληφηεηεο εθδίδνπλ λέα ηηκνιφγηα γηα πάγηα ηα νπνία έρνπλ ήδε 

αγνξάζεη, αιιά θαη απνζβέζεη πξν πνιινχ. Έηζη, ηα παξνπζηάδνπλ ζαλ λέα ππνινγίδνληαο 
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εθ λένπ απνζβέζεηο. Οη νληφηεηεο απηέο ην κφλν πνπ επηβαξχλνληαη είλαη ν Φ.Π.Α. ησλ 

ηηκνινγίσλ. Δπίζεο, πνιχ ζεκαληηθή είλαη ε επαιήζεπζε ηνπ νξζνχ ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ 

ηνπ ΦΠΑ. Γειαδή, φηαλ πσιείηαη έλα πάγην πξηλ απηφ ζπκπιεξψζεη πέληε έηε ζηελ 

νληφηεηα, γίλεηαη έλαο δηαθαλνληζκφο, ζε ζρέζε ην ΦΠΑ θαη ιακβάλεηαη ζαλ επηζηξνθή ην 

πνζνζηφ ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί ζην δηάζηεκα κέρξη λα ζπκπιεξσζεί ε πεληαεηία. 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο ησλ παγίσλ απνζθνπεί ζηελ νξζή θαηαρψξεζε, 

παξαθνινχζεζε θαη παξνπζίαζε ηνπο ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο νληφηεηαο θαη ζηελ 

εμαθξίβσζε ηεο ζπλεπνχο εθαξκνγήο ησλ απνθάζεσλ ηεο δηνίθεζεο, ψζηε λα 

πξνζηαηεχνληαη ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία θαη λα γίλεηαη ε βέιηηζηε αμηνπνίεζε 

απηψλ.  

Οη ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ν ειεγθηήο, είλαη:  

 ε δηελέξγεηα πεξηνδηθψλ απνγξαθψλ θαη ζπκθσλία ηεο απνγξαθήο κε ηα ηεξνχκελα 

κεηξψα ηεο νληφηεηαο,  

 ε επηζεψξεζε ησλ παγίσλ, γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζή ηνπο,  

 ε δηαπίζησζε ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνβιεπφκελσλ νδεγηψλ ηεο δηνίθεζεο φζνλ 

αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο αγνξάο, πψιεζεο ή εθπνίεζεο παγίσλ,  

 ν έιεγρνο ηήξεζεο θαη ελεκέξσζεο ηνπ κεηξψνπ παγίσλ, ησλ απνζβέζεσλ θαη ε 

ζπκθσλία κε ηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο νληφηεηαο,  

 ν έιεγρνο ηήξεζεο επαξθψλ ζηνηρείσλ καθξνπξφζεζκσλ ζπκβάζεσλ αγνξάο παγίσλ,  

 ε επηβεβαίσζε χπαξμεο θαη ηήξεζεο αξρείνπ ηδηνθηεζίαο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ,  

 ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο δηάθξηζεο ησλ δαπαλψλ βειηίσζεο, ζπληήξεζεο θαη 

επηζθεπήο ησλ παγίσλ,  

 ε παξαθνινχζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαγξαθήο θαη απαμίσζεο παγίσλ,  

 ε εθαξκνγή θαη παξαθνινχζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο ησλ 

ηδηνθαηαζθεπψλ.  

Με ην πέξαο ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ησλ απαληήζεσλ ηνπ εηδηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ 

ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππφινηπσλ ζηαδίσλ ηεο πξνθαηαξηηθήο 

έξεπλαο, ν ειεγθηήο ζα έρεη κηα ζαθή εηθφλα ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ 

παγίσλ θαη ζα κπνξεί λα εληνπίζεη ηηο αδπλακίεο ηνπ. 
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2.1.1.3 Μέζνδνη ειέγρνπ απνζβέζεσλ 

Δλζώκαηα πάγηα ζηνηρεία. 

Δίλαη ηα πιηθά αγαζά πνπ απνθηά ε νληφηεηα γηα λα ηα ρξεζηκνπνηεί σο κέζα Γξάζεο θαη 

έρνπλ σθέιηκε δσή κεγαιχηεξε ηνπ έηνπο. Όια ηα ελζψκαηα πάγηα πξέπεη λα αλήθνπλ θαηά 

θπξηφηεηα ζηελ νληφηεηα. Αλ αλήθνπλ ζε ηξίηνπο, παξαθνινπζνχληαη κε ηνπο ινγαξηαζκνχο 

ηάμεσο. Σα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία εκθαλίδνληαη κε ηελ αμία θηήζεο ηνπο ε νπνία είλαη: 

 ε ηηκνινγηαθή αμία, αλ ην πάγην αγνξάζηεθε,  

 πξνζαπμεκέλε κε ηα εηδηθά έμνδα αγνξάο θαη  

 ηα έμνδα πνπ απαηηήζεθαλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ πάγηνπ,  

 ην θφζηνο ηδηνπαξαγσγήο, αλ ην πάγην θαηαζθεπαζηεί απφ ηελ ίδηα ηελ νληφηεηα. 

(ζην θφζηνο ηδηνπαξαγσγήο πεξηιακβάλνληαη φια ηα πιηθά πνπ αλαιψζεθαλ, ε 

εξγαζία θαη φια ηα ππφινηπα έμνδα πνπ απαηηήζεθαλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

πάγηνπ),  

 ε αμία αλαπξνζαξκνγήο, αλ ε αξρηθή αμία ηνπ πάγηνπ αλαπξνζαξκφζηεθε απφ ην 

λφκν. 

Οη αλαπξνζαξκνγέο ησλ πάγησλ ππαγνξεχνληαη απφ ην γεγνλφο ηεο κεηαβνιήο ησλ ηηκψλ 

πνπ λνζεχνπλ ζηαδηαθά ηα κεγέζε ηεο ινγηζηηθήο ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, πνπ παξακέλνπλ 

ρξνληθά ζηαζεξά. Ζ αλαπξνζαξκνγή ησλ πάγησλ επηηξέπεηαη κφλν θαηφπηλ εθαξκνγήο 

αλάινγνπ λφκνπ. ηελ αμία θηήζεο δελ πεξηιακβάλνληαη εηδηθά έμνδα απφθηεζεο φπσο 

ζπκβνιαηνγξαθηθά, ακνηβέο δηθεγφξσλ, θφξνο κεηαβίβαζεο θηι. Σα έμνδα απηά ζεσξνχληαη 

έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο θαη θαηαρσξίδνληαη ζην ινγαξηαζκφ 16.14 «έμνδα θηήζεο 

αθηλεηνπνηήζεσλ». Σελ αμία θηήζεο πξνζαπμάλεη ην θφζηνο επέθηαζεο, πξνζζεθψλ θαη 

βειηηψζεσλ. 

Αληίζεηα, ε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ πάγησλ απνηειεί έμνδν, γηαηί ε ρξεζηκφηεηά ηνπ 

εθπλέεη κέζα ζηε ρξήζε. Δπέθηαζε ή πξνζζήθε θηηξίνπ, εγθαηάζηαζεο ή ηερληθνχ έξγνπ 

είλαη νπνηαδήπνηε κφληκε αχμεζε ηνπ φγθνπ, ηνπ κεγέζνπο ή ηεο σθειηκφηεηαο. πληήξεζε 

ελζψκαηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ είλαη ε ηερλνινγηθή επέκβαζε πνπ γίλεηαη ζ' απηφ, κε ζθνπφ λα 

δηαηεξείηαη ζηελ αξρηθή ηνπ παξαγσγηθή ηθαλφηεηα γηα φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν ρξνληθφ 
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δηάζηεκα. Δπηζθεπή ελζψκαηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ είλαη ε αληηθαηάζηαζε ή επηδηφξζσζε 

κεξψλ απηνχ πνπ έρνπλ θαηαζηξαθεί ή ππνζηεί βιάβεο. Σα έμνδα ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 

ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ είλαη ηξέρνλ θφζηνο θαη θαηαρσξίδεηαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο 

νκάδαο 6. 

Απόζβεζε είλαη ε ινγηζηηθή απεηθφληζε θαη ν θαηαινγηζκφο ζε βάξνο θάζε ρξήζεο ηεο 

ζηαδηαθήο κείσζεο ηεο αμίαο θάπνησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (θπξίσο πάγησλ), πνπ είλαη 

απνζβέζηκα. χκθσλα κε ην Δ.Γ.Λ.. είλαη ε ρξνληθή θαηαλνκή ηεο απνζβεζηέαο αμίαο ηνπ 

Πάγηνπ ζηνηρείνπ θαη ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ σθέιηκε δηάξθεηα δσήο ηνπ. Οη απνζβέζεηο 

θάζε ρξήζεο βαξχλνπλ ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θαη αληηπξνζσπεχνπλ ηε κείσζε ηεο αμίαο ηνπ 

πάγηνπ ζηνηρείνπ. Απφ ινγηζηηθή άπνςε ε απφζβεζε είλαη ε δηαδηθαζία θαηαλνκήο ηνπ 

θφζηνπο Απφθηεζεο ηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ ζηε ρξνληθή πεξίνδν ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ. 

Απνηειεί έμνδν γηα ηελ νληφηεηα, πνπ δε ζπλεπάγεηαη εθξνή κεηξεηψλ αιιά επεξεάδεη ηε 

ξνή κεηξεηψλ. ε απφζβεζε ππφθεηληαη ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 2190/20, φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην λ.4548/2018, φια ηα ελζψκαηα θαη αζψκαηα πάγηα ζηνηρεία θαζψο 

θαη ηα έμνδα εγθαηάζηαζεο.  

Απνζβέζηκν είλαη ην πάγην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ απνθηάηαη απφ ηελ νληφηεηα γηα 

δηαξθή παξαγσγηθή ρξήζε θαη έρεη σθέιηκε δηάξθεηα δσήο κεγαιχηεξε ηνπ έηνπο. 

Απνζβέζηκα ζεσξνχληαη αθφκε ηα έμνδα εγθαηάζηαζεο. Σα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ πθίζηαληαη κείσζε ηεο αμίαο ηνπο. Οη παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ 

κείσζε ηεο αμίαο ηνπο είλαη:  

 απαμίσζε ιφγσ μεπεξαζκέλεο ηερλνινγίαο ή ιφγσ αιιαγήο ηεο παξαγσγηθήο 

θαηεχζπλζεο ζε άιινπο ηνκείο,  

 θπζηνινγηθή ιεηηνπξγηθή θζνξά απφ ηελ παξαγσγηθή ρξήζε ηνπ πάγηνπ,  

 έθηαθηε ιεηηνπξγηθή θζνξά ιφγσ βιάβεο, αηπρήκαηνο θηι. θαη  

 ρξνληθή θζνξά.  

θνπνί ησλ απνζβέζεσλ είλαη: Ζ ζπγθέληξσζε θεθαιαίνπ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ 

πάγησλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο. Ζ παξνπζίαζε ηεο πξαγκαηηθήο 

εηθφλαο ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ηεο νληφηεηαο. Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ πξαγκαηηθνχ 

απνηειέζκαηνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Απφ ινγηζηηθή άπνςε ε δηελέξγεηά ηνπο είλαη 

ππνρξεσηηθή, ζχκθσλα:  
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 κε ηελ αξρή ηεο πξαγκαηηθήο εηθφλαο,  

 ηε δηαηήξεζε ηεο πεξηνπζίαο,  

 ηελ επηβάξπλζε ηεο ρξήζεο κε ηα πξαγκαηηθά έμνδα.  

Οη απνζβέζεηο θάζε ρξήζεο επηβαξχλνπλ ηειηθά ην απνηέιεζκα ηεο νληφηεηαο. Σν πνζφ ησλ 

απνζβέζεσλ αληηπξνζσπεχεη ηε κείσζε ηεο αμίαο ηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ πνπ επέξρεηαη ιφγσ 

ηεο ρξήζεο ηνπ, ηεο παξφδνπ ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο νηθνλνκηθήο απαμίσζεο. Καηά ζπλέπεηα νη 

απνζβέζεηο ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ επεξεάδνπλ: 

 Σε δηακφξθσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο θαη ηε θνξνινγία θεξδψλ.  

 Σε δηακφξθσζε ηεο επελδπηηθήο πνιηηηθήο.  

Γεληθέο αξρέο ινγηζκνύ ησλ απνζβέζεσλ: Ζ απνζβεζηέα αμία ησλ πάγησλ θαηαλέκεηαη ζε 

θάζε ινγηζηηθή ρξήζε κε νκνηφκνξθν ηξφπν. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνζβέζεσλ 

εθαξκφδεηαη ζπλήζσο ε ζηαζεξή κέζνδνο. 

Οη εηήζηεο απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ηε λνκνζεζία 

ζπληειεζηέο. Γελ επηηξέπεηαη ν ινγηζκφο απνζβέζεσλ κε ζπληειεζηέο κεγαιχηεξνπο απφ 

εθείλνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία. Ο ινγηζκφο απνζβέζεσλ κε κεησκέλνπο 

ζπληειεζηέο επηηξέπεηαη, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν ίδηνο ζπληειεζηήο 

απφζβεζεο γηα φια ηα πάγηα ζηνηρεία πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία. Ο ππνινγηζκφο ησλ 

απνζβέζεσλ γίλεηαη απφ ην κήλα κέζα ζηνλ νπνίν ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ή ρξεζηκνπνηήζεθε 

ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη φρη απφ ην κήλα ηεο αγνξάο ηνπ ή ηεο θαηαρψξηζήο ηνπ ζηα 

βηβιία. Αλ ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ δελ αξρίδεη απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο, ηφηε ε απφζβεζε 

ππνινγίδεηαη κφλν γηα ηνπο κήλεο ρξήζεο ηνπ πάγηνπ. Αλ ε ρξήζε είλαη ππεξδσδεθάκελε, 

ηφηε ππνινγίδνληαη απνζβέζεηο γηα φινπο ηνπο κήλεο ηεο ρξήζεο.  

Γηα λα αλαγλσξηζηεί ε απφζβεζε σο εθπεζηέν απφ ηα έζνδα έμνδν πξέπεη:  

 ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν λα αλήθεη θαηά θπξηφηεηα ζηελ νληφηεηα, 

 λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ νληφηεηα,  

 νη απνζβέζεηο λα έρνπλ ππνινγηζηεί κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη  

 ην πνζφ ησλ απνζβέζεσλ λα έρεη θαηαρσξηζηεί ζηα βηβιία ηεο νληφηεηαο. 

 χκθσλα κε ην Δ.Γ.Λ.. αθνινπζείηαη ν έκκεζνο ηξφπνο απφζβεζεο ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ 

θαη ησλ εμφδσλ εγθαηάζηαζεο. Οη απνζβέζεηο πνπ δηελεξγνχληαη γηα θάζε ινγηζηηθή ρξήζε 
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θαηαινγίδνληαη ζ' απηή, κε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 66 "απνζβέζεηο πάγησλ ζηνηρείσλ 

ελζσκαησκέλεο ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο" θαη κε πίζησζε ησλ απφ ην ζρέδην πξνβιεπφκελσλ 

αληίζεησλ ινγαξηαζκψλ 10.99, 11.99, 12.99, 13.99, 14.99 θαη 16.99. Οη απνζβέζεηο ησλ 

πάγησλ δηαθξίλνληαη ζε ηαθηηθέο θαη πξφζζεηεο. 

Οη πξφζζεηεο (απμεκέλεο) απνζβέζεηο δελ είλαη νπζηαζηηθά απνζβέζεηο, αιιά απνηεινχλ 

θνξνινγηθφ - αλαπηπμηαθφ θίλεηξν. Γελ είλαη ππνρξεσηηθέο αιιά νχηε θαη θνζηνινγήζηκεο. 

Οη πξνβιεπφκελεο απφ ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία, κε ηε κνξθή αλαπηπμηαθψλ θηλήηξσλ, 

πξφζζεηεο (επηηαρπλφκελεο) απνζβέζεηο θαηαρσξίδνληαη ζηε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 85, 

"απνζβέζεηο πάγησλ ζηνηρείσλ κε ελζσκαησκέλεο ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο" θαη ηειηθά 

κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο (ινγαξηαζκφο 86.03). Οη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη 

είηε κε ηε ζηαζεξή κέζνδν, είηε κε ηε θζίλνπζα (κέζνδνο ηνπ κεησκέλνπ ππνινίπνπ) κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ε κέζνδνο πνπ ζα επηιεγεί γηα απηά ηα πάγηα ζα εθαξκφδεηαη θαηά πάγην 

ηξφπν. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηαθηηθψλ απνζβέζεσλ κε ηε θζίλνπζα κέζνδν, ηα αλψηαηα 

πνζνζηά απνζβέζεσλ ηεο ζηαζεξήο κεζφδνπ πνιιαπιαζηάδνληαη 

Ζ επαιήζεπζε ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δηεπθνιχλεηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο 

πνπ δελ εκθαλίδνληαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Κπθινθνξνχληνο Δλεξγεηηθνχ. 

πλήζσο, ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έρνπλ πςειή ρξεκαηηθή αμία, ελψ νη ζπλαιιαγέο 

πνπ έρνπλ γίλεη γηα έλα κεγάιν θνλδχιη πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ, είλαη ζρεηηθά πνιχ 

ιίγεο ζε αξηζκφ. Γεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ είλαη φηη νη ινγαξηαζκνί 

ηνπο παξνπζηάδνπλ ζπλήζσο κηθξέο κεηαβνιέο απφ ρξφλν ζε ρξφλν. Ο ινγαξηαζκφο ησλ 

γεπέδσλ παξακέλεη ακεηάβιεηνο γηα πνιιά ρξφληα. Δπίζεο, επεηδή ηα θηίξηα θαη νη 

εμνπιηζκνί έρνπλ κεγάιε ιεηηνπξγηθή δηάξθεηα, νη εγγξαθέο πνπ γίλνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο 

ινγαξηαζκνχο είλαη  ζπλήζσο ειάρηζηεο. 

Τπνζηεξίδεηαη εδψ θαη πνιιά ρξφληα ηψξα φηη ην θφζηνο είλαη ή θαηάιιειε βάζε γηα ηελ 

απνηίκεζε ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Σν θφζηνο απνηειεί δηαηξεηηθά 

ηθαλνπνηεηηθή βάζε ζε πεξηφδνπο ζηαζεξνχ επηπέδνπ ηηκψλ, γηαηί παξέρεη έλα βαζκφ 

αληηθεηκεληθφηεηαο ζηε δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ ησλ θεξδψλ, πνπ δελ παξέρεηαη απφ άιιεο 

κεζφδνπο.  
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ε πεξηφδνπο φκσο φπνπ νη ηηκέο κεηαβάιινληαη ζηαδηαθά, φ ππνινγηζκφο ησλ δαπαλψλ 

απνζβέζεσλ κε βάζε ην αξρηθφ θφζηνο παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ πνιπεηή 

ιεηηνπξγηθή δηάξθεηα, νδεγεί ζε εκθάληζε ακθηζβεηνχκελσλ θεξδψλ εθκεηάιιεπζεο. Οη 

ηξνκεξέο πηέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηνλ πιεζσξηζκφ θαη ηνπο αλεξρφκελνπο 

θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο νδεγνχλ ζην αίηεκα λα θαζηεξσζεί θάπνηνο άιινο ηχπνο 

ηξέρνπζαο αμίαο, αληί ηνχ ηζηνξηθνχ θφζηνπο. Έηζη ή βάζε ππνινγηζκνχ ησλ απνζβέζεσλ ζα 

πξνζεγγίδεη πεξηζζφηεξν ην ηξέρνλ θφζηνο αληηθαηαζηάζεσο. Σα ηειεπηαία ρξφληα 

αλαγλσξίδεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ή αθαηαιιειφηεηα ησλ ζπκβαηηθψλ ηξφπσλ 

ππνινγηζκνχ ησλ απνζβέζεσλ, αθνχ ή ππφζεζε ηνχ ζηαζεξνχ επηπέδνπ ηηκψλ, ζηελ νπνία 

βαζίδνληαη νη ηξφπνη εθείλνη, μεθεχγεη φιν θαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Κχξηνο ζθνπφο ηνχ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ εθαξκφδεηαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο 

ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ εμνπιηζκψλ είλαη λα επηηπγράλεηαη ε κεγαιχηεξε απφδνζε ησλ 

θεθαιαίσλ πνπ έρνπλ επελδπζεί ζηα πάγηα απηά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. ε πνιιέο 

επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο ηα πνζά πνπ επελδχνληαη ζε κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκνχο 

απνηεινχλ ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνχ ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ. Οη δαπάλεο ζπληεξήζεσο, 

αλαδηαηάμεσο θαη απνζβέζεσο ησλ παγίσλ απηψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απνηεινχλ 

ζεκαληηθφ πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο. Σν κέγεζνο θαη κφλν 

ησλ ζρεηηθψλ πνζψλ θάλεη απαξαίηεηε ηελ εθαξκνγή θαιά κειεηεκέλσλ ζπζηεκάησλ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, γηα λα είλαη δπλαηή ή ζχληαμε αμηφπηζησλ νηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ. Σα 

ζθάικαηα ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ θεξδψλ ζα είλαη ζεκαληηθά, αλ κεξηθά πάγηα ζηνηρεία ηνχ 

ελεξγεηηθνχ έρνπλ εθπνηεζεί σο άρξεζηα ρσξίο ην θφζηνο ηνπο λα έρεη κεδεληζηεί ζηνπο 

αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο, ή αλ ε δηάθξηζε κεηαμχ θεθαιαηαθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ 

δαπαλψλ δελ ηεξείηαη κε ζπλέπεηα. Οη δεκίεο πνπ αλαπφδξαζηα πξνθαινχληαη απφ 

αλεμέιεγθηεο κεζφδνπο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ απφθηεζε, ζπληήξεζε θαη απνκάθξπλζε 

κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκψλ, είλαη πνιχ ζπρλά κεγαιχηεξεο απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

παξακνλεχνπλ θάζε ρξεκαηηθή δηαρείξηζε. 

Άιια ζεκαληηθά κέζα ειέγρνπ πνπ εθαξκφδνληαη θαη ηα κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκνχο είλαη 

ηα αθφινπζα:  

 Αλαιπηηθφ Καζνιηθφ πνπ απνηειείηαη απφ ηδηαίηεξν θαηάζηηρν θαη θάζε κνλάδα 

παγίνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Έλα επαξθέο θαζνιηθφ γηα ηα κεραλήκαηα θαη ηνπο 
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εμνπιηζκνχο, δηεπθνιχλεη θαη ηελ εξγαζία θαη ειεγθηψλ φηαλ θάλνπλ αλάιπζε θαη 

ησλ πξνζζεθψλ θαη ησλ απνκαθξχλζεσλ, ή φηαλ επαιεζεχνπλ ηηο απνζβέζεηο θαη 

δαπάλεο ηηο ζπληεξήζεσο, ή ηέινο φηαλ ζπγθξίλνπλ εγθεθξηκέλεο θαη 

πξαγκαηνπνηεκέλεο δαπάλεο.  

  Έλα ζχζηεκα δηάζεζεο πηζηψζεσλ, ζχκθσλα κε φηη αγνξάδεηαη, είηε ελνηθηάδεηαη, 

είηε θαηαζθεπάδεηαη απφ ηελ ίδηα ηελ νληφηεηα θαη πξέπεη πξνεγνπκέλσο θαη έρεη 

εγθξηζεί απφ αξκφδην εθηειεζηηθφ ζηέιερνο.  

 Γηαδηθαζία απνινγηζκνχ, ε νπνία εμαζθαιίδεη φηη θάζε απφθιηζε κεηαμχ 

εγθεθξηκέλσλ θαη πξαγκαηνπνηεκέλσλ δαπαλψλ δηαπηζηψλεηαη θαη αλαιχεηαη 

ακέζσο.  

 Δγθεθξηκέλνο γξαπηφο θαλνληζκφο, ν νπνίνο θαζηεξψλεη πνηα ζεσξείηαη δαπάλε 

θεθαιαίνπ θαη πνηα ιεηηνπξγηθή δαπάλε. Καλνληθά θαη πξέπεη θαη θαζνξίδεηαη θαη 

ειάρηζην ρξεκαηηθφ πνζφ, ην νπνίν ζεσξείηαη θαη δαπάλε θεθαιαίνπ  

 Καλνληζκφο πξνκεζεηψλ, ζχκθσλα κε θαη νπνίν φιεο νη αγνξέο εγθαηαζηάζεσλ θαη 

κεραλεκάησλ πξέπεη θαη γίλνληαη απφ θαη δηεχζπλζε αγνξψλ θαη πεξλνχλ απφ θαη 

ηππηθέο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο, επηζεψξεζεο θαη πιεξσκήο. 

  Πεξηνδηθέο θπζηθέο απνγξαθέο, πνπ ζθνπφ έρνπλ λα επαιεζεχεηαη αλ ππάξρνπλ, πνπ 

βξίζθνληαη θαη ζε πνηα θαηάζηαζε είλαη φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 

αλαγξάθνληαη ζηνπο νηθείνπο ινγαξηαζκνχο  

 Οη δηαδηθαζίεο απνκάθξπλζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ πξέπεη 

θαη είλαη θαη ή έθδνζε αξηζκεκέλσλ εληνιψλ εξγαζίαο απνκάθξπλζεο, φπνπ θαη 

αλαθέξνληαη θαη νη ιφγνη ηεο απνκαθξχλζεσο θαη αλ ππάξρεη θαη ε ζρεηηθή έγθξηζε.  

Αλάκεζα ζηηο ηερληθέο γλψζεηο πνπ πξέπεη λα έρεη φ ειεγθηήο είλαη θαη ε πιήξεο θαηαλφεζε 

ησλ δηαθφξσλ ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ ππνινγηζκνχ ησλ απνζβέζεσλ. ’ έλα φκσο εγρεηξίδην 

ειεγθηηθήο κφλν κηα ζχληνκε γεληθή επηζθφπεζε ησλ κεζφδσλ ππνινγηζκνχ ησλ 

απνζβέζεσλ είλαη δπλαηή. Αλάκεζα ζηηο κεζφδνπο ππνινγηζκνχ απνζβέζεσλ εθείλεο πνπ 

ζπλαληνχλ ζπρλφηεξα νη ειεγθηέο είλαη ε ζηαζεξή κέζνδνο θαη νη δηάθνξεο κνξθέο ηεο 

κεζφδνπ ηεο θζίλνπζαο απφζβεζεο. Πνιχ ζπαληφηεξα ζπλαληψληαη, αλ θαη είλαη απφιπηα 

παξαδεθηέο, νη κέζνδνη πνπ βαζίδνληαη ζηηο πνζφηεηεο παξαγσγήο ή ζηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο.  
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Κχξηνη ζθνπνί ησλ ειεγθηψλ θαηά ηε ζεψξεζε ησλ κεζφδσλ θαη ησλ πνζψλ ησλ 

απνζβέζεσλ είλαη λα δηαπηζηψζνπλ:  

 αλ ε εθαξκνδφκελε κέζνδνο απνζβέζεσλ είλαη εχινγε,  

 αλ ή κέζνδνο απηή εθαξκφδεηαη κε ζπλέπεηα θαη  

 αλ νη ππνινγηζκνί πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ εθαξκνδφκελε κέζνδν εθηειέζηεθαλ 

ζσζηά.  

χληαμε ζπλνπηηθήο αλάιπζεο ησλ ζσξεπηηθψλ απνζβέζεσλ θαηά βαζηθέο θαηεγνξίεο 

παγίσλ ζηνηρείσλ, φπσο απηέο εκθαλίδνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ Γεληθνχ Καζνιηθνχ. 

 Ζ αλάιπζε ζα πεξηιακβάλεη ηα ππφινηπα αξρήο ρξήζεο, ηηο θξαηήζεηο απνζβέζεσλ 

ηεο ειεγρφκελεο ρξήζεο, ηηο απνκαθξχλζεηο θαη ηα ππφινηπα ηέινπο ρξήζεσο.  

 χγθξηζε ησλ ππνινίπσλ αξρήο ρξήζεσο κε ηα ειεγκέλα πνζά πνπ αλαγξάθνληαη 

ζηα θχιια εξγνδνζίαο ειέγρνπ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο.  

 Δμαθξίβσζε ζπκθσλίαο ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ ζσξεπηηθψλ απνζβέζεσλ πνπ έρνπλ 

θαηαρσξεζεί ζηα αλαιπηηθά θαζνιηθά ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηνχ ελεξγεηηθνχ κε ηηο 

απνζβέζεηο πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ Γεληθνχ Καζνιηθνχ.  

 χγθξηζε ησλ ζπληειεζηψλ απνζβέζεσο ηνπ ειεγρφκελνπ έηνπο κε ηνπο ζπληειεζηέο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην πξνεγνχκελν έηνο θαη έξεπλα ησλ απνθιίζεσλ. 

 Έιεγρνο ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ θξαηήζεσλ γηα απνζβέζεηο ζε αληηπξνζσπεπηηθφ 

αξηζκφ αληηθεηκέλσλ θαη επαιήζεπζε κε ηηο θξαηήζεηο πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηα 

αληίζηνηρα αηνκηθά θαηάζηηρα ηνχ αλαιπηηθνχ θαζνιηθνχ.  

 χγθξηζε ησλ πηζησηηθψλ εγγξάθσλ ζηνπο ινγαξηαζκνχο ζσξεπηηθψλ απνζβέζεσλ 

πνπ αθνξνχλ ηηο θξαηήζεηο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο κε ηηο ρξεσζηηθέο εγγξαθέο ζηνπο 

αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο δαπαλψλ.  

Οη ειεγθηέο εμαθξηβψλνπλ ηελ θπξηφηεηα θαη ην θφζηνο ησλ νξπρείσλ εμεηάδνληαο 

ζπκβφιαηα αγνξάο, κηζζσηήξηα καθξνρξνλίσλ κηζζψζεσλ, βεβαησηηθά ζεκεηψκαηα 

θνξνινγίαο, ηηκνιφγηα, εμνθιεκέλεο επηηαγέο θαη άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία, θαηά ηνλ ίδην 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν επαιεζεχνπλ ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κηαο βηνκεραληθήο ή 

εκπνξηθήο νληφηεηαο.  
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2.1.1.4 Δσξεά ή εηζθνξά παγίνπ από ηξίην 

Γηαδηθαζίεο  

ηελ πεξίπησζε πνπ γίλεηαη δσξεά απφ ηδηψηεο πάγηνπ εμνπιηζκνχ πξνο ην Ννζνθνκείν ε 

δηαρείξηζε πιηθνχ έρνληαο ηε ζρεηηθή επηζηνιή ηνπ ηδηψηε κε ηελ νπνία γίλεηαη γλσζηή ε 

πξφζεζή ηνπ γηα ηε δσξεάλ παξαρψξεζε πάγηνπ εμνπιηζκνχ πξνο ην Ννζνθνκείν, κέζσ ηεο 

δηνηθεηηθήο δηεχζπλζεο κε εηζήγεζε ηεο, θέξεη ην ζέκα πξνο ην Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

ε πεξίπησζε ζεηηθήο απφθαζεο γηα ηελ απνδνρή ηεο δσξεάο απνζηέιιεηαη επραξηζηήξηα 

επηζηνιή ηνπ Ννζνθνκείνπ πξνο ηνλ δσξίδνληα. Γίλεηαη παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ θαη 

εθδίδεηαη πξσηφθνιιν παξαιαβήο πάγηνπ εμνπιηζκνχ.  

 Δάλ γηα ηηο δσξεάλ παξαρσξήζεηο δελ πξνθχπηνπλ ζηνηρεία ηεο αμίαο ηνπο, επηβάιιεηαη λα 

θαζνξηζζεί ε ζεκεξηλή αμία ηνπο απφ επηηξνπή εηδηθψλ, ζπλήζσο ππαιιήινπο ηερληθήο 

ππεξεζίαο. Ζ αμία πνπ ζα εθηηκεζεί αλαγξάθεηαη ζηελ εηζήγεζε πξνο ην Γ.. θαη κε ηελ 

αμία απηή ζα δηελεξγεζεί εγγξαθή ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Απηφκαηε ελεκέξσζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο Μεηξψν Παγίσλ κε ηα ζηνηρεία ηεο παξ. 2.2.103 

ηνπ Π.Γ. 146/03. Απηφκαηε ελεκέξσζε ηεο Γ.Λ. κε ρξέσζε ηνπ αξκφδηνπ ινγ. ηεο νκάδαο 1 

ηνπ Π.Γ. 146/03 θαη πίζησζε ηνπ ινγ. 41.15. 146 Μηα απφ ηηο ζπλαιιαγέο πνπ κπνξνχκε λα 

ζπλαληήζνπκε ζηα πάγηα είλαη θαη ε δσξεά θάπνηνπ παγίνπ γηα θνηλσθειείο ιφγνπο, 

ζχκθσλα µε ηηο επηζπκίεο ηεο θάζε νληφηεηαο ή νξγαληζκνχ. πλήζσο πξφθεηηαη γηα πάγηα 

απαμησκέλα – εθηφο ιεηηνπξγίαο πνπ είλαη ρξήζηκα ζε θάπνηα επαγγεικαηηθή νξγάλσζε – 

θνηλσθειή νξγαληζκφ. Ζ Λνγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ δσξεψλ παγίσλ έρεη αξθεηέο 

νκνηφηεηεο µε ηε δηαδηθαζία ηεο πψιεζεο. Σα άξζξα πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε είλαη:  Σν άξζξν πξνζδηνξηζκνχ ηεο αλαπφζβεζηεο αμίαο ηνπ παγίνπ (φπσο 

αθξηβψο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο πψιεζεο).  Σν άξζξν κεηαηξνπήο ηεο αλαπφζβεζηεο αμίαο 

ηνπ παγίνπ ζε ιεηηνπξγηθφ έμνδν.  

ηε ινγηζηηθή βηβιηνγξαθία ζπλαληάκε ηελ άπνςε φηη νη δσξεέο ζα πξέπεη λα απεηθνλίδνληαη 

φρη ζηελ αλαπφζβεζηε αμία ηνπ παγίνπ, αιιά ζηελ πξαγκαηηθή θαη λα πξνζδηνξίδεηαη ζηε 

ινγηζηηθή αμία ην θέξδνο ή ε δεκία απφ ηε δσξεά απηή. ηελ πξάμε φκσο θάηη ηέηνηα δελ 

ζπκβαίλεη, αιιά αθφκε θαη εάλ ζέιακε λα ζπκβεί ζα ήηαλ εθηθηφ µφλν γηα ηα αθίλεηα, φπνπ 

κπνξεί λα πξνζδηνξηζζεί ε αληηθεηκεληθή αμία ηνπο θαη λα ζεσξεζεί ε πξαγκαηηθή ηηκή. 
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2.1.1.5 Αλαπξνζαξκνγή αμίαο παγίσλ  

Δηδηθά γηα ηα αθίλεηα θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ζε αθίλεηα πξνβιέπεη ν θνξνινγηθφο λφκνο 

εηδηθή δηαδηθαζία αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ηνπο. Απηφ γίλεηαη πξνθεηκέλνπ νη ινγηζηηθέο 

θαηαζηάζεηο λα απεηθνλίδνπλ πάληα ηελ πξαγκαηηθή αμία ηεο νληφηεηαο θαη φρη µφλν ηε 

ινγηζηηθή ηεο.  

Αλαπξνζαξκνγή ζεκαίλεη φηη πξνζδηνξίδσ µία λέα αμία θηήζεο γηα ην πάγην θαη µία λέα αμία 

γηα ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο. Ο πξνζδηνξηζκφο γίλεηαη µε ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ 

αξρηθψλ αμηψλ µε ζπγθεθξηκέλν ζπληειεζηή πνπ νξίδεηαη µε Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα. Έηζη, 

ζπληειεζηήο αλαπξνζαξκνγήο 2, ζεκαίλεη δηπιαζηαζκφ ησλ αμηψλ θηήζεο θαη απνζβέζεσλ. 

Ζ αλαπφζβεζηε αμία πνπ ζα πξνθχςεη ζα είλαη ε δηαθνξά απφ ηελ αλαπξνζαξµνζκέλε αμία 

θηήζεο κείνλ ηελ αλαπξνζαξµνζκέλε αμία ησλ απνζβέζεσλ.  

Σα αθίλεηα. ηα νπνία αλαπξνζαξκφδνληαη είλαη ηα γήπεδα - νηθφπεδα θαη ηα θηίξηα ηα νπνία 

αλήθνπλ ζηελ θπξηφηεηα ηεο νληφηεηαο. Δγθαηαζηάζεηο νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ 

ελλνηνινγηθά λα ζεσξεζνχλ αθίλεηα δελ ππάγνληαη ζηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ Νφκνπ. Γελ 

ππφθεηληαη ζε αλαπξνζαξκνγή ηα αθίλεηα ηα νπνία αλαγέξζεθαλ ζε έδαθνο θπξηφηεηαο 

ηξίησλ θαη εγθαηαζηάζεηο, νη νπνίεο ινγηζηηθά παξαθνινπζνχληαη ζε ππνινγαξηαζκνχο 

αθηλήησλ, φπσο είλαη νη πεξηθξάμεηο, αζθαιηνζηξψζεηο, απνρεηεχζεηο θ.ιπ. Δπίζεο, δελ 

αλαπξνζαξκφδεηαη ε αμία ιπφκελσλ θαηαζθεπψλ θαη γεληθφηεξα θαηαζθεπψλ πνπ είλαη 

δπλαηφλ λα απνρσξηζζνχλ απφ ην έδαθνο ρσξίο λα ππνζηνχλ βιάβε θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ζε άιιν κέξνο (π.ρ. κεηαιιηθά ππφζηεγα). Αληίζεηα, εγθαηαζηάζεηο νη νπνίεο είλαη 

ελζσκαησκέλεο ζηα θηίξηα ππφθεηληαη ζε αλαπξνζαξκνγή. 

Σέηνηεο είλαη, νη πδξαπιηθέο, νη ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ελφο θηηξίνπ. Γηα θηίξηα ησλ 

νπνίσλ ε θαηαζθεπή δελ έρεη νινθιεξσζεί κέρξη 31.12.2011, νη δαπάλεο αλέγεξζεο απηψλ δε 

ζα αλαπξνζαξκνζζνχλ. Όηαλ ε αλέγεξζε θηηξίνπ δηαξθεί πεξηζζφηεξα απφ έλα έηε, ρξφλνο 

θηήζεο ηνπ θηηξίνπ ζεσξείηαη ν ρξφλνο πνπ απνπεξαηψζεθε ε θαηαζθεπή ηνπ. Αθίλεηα 

απνζβεζκέλα εμ νινθιήξνπ δελ αλαπξνζαξκφδνληαη. Υξφλνο αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο 

θηήζεο ησλ αθηλήησλ είλαη ε 31 Γεθεκβξίνπ 2012 αλεμάξηεηα απφ ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο 
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ηνπ ηζνινγηζκνχ (ΠΟΛ 1). ε αλαπξνζαξκνγή ππφθεηηαη ε αμία θηήζεο ησλ αθηλήησλ θαζψο 

θαη νη απνζβέζεηο ηνπο. Αμία θηήζεο γηα επηρεηξήζεηο πνπ δελ εθαξκφδνπλ ηα Γ.Λ.Π. 

 α) Αθίλεηα πνπ απνθηήζεθαλ κέρξη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2007: Χο αμία θηήζεο ησλ αθηλήησλ 

πνπ απνθηήζεθαλ κέρξη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2007, ιακβάλεηαη ε αμία πνπ πξνέθπςε απφ ηελ 

αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ πνπ έγηλε ηελ 31/12/2008. 

β) Αθίλεηα ε αμία ησλ νπνίσλ δελ είρε αλαπξνζαξκνζζεί ην έηνο 2008: Χο αμία θηήζεσο ησλ 

αθηλήησλ απηψλ ιακβάλεηαη απηή πνπ εκθαλίδεηαη ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηελ 31.12.2007. 

 γ) Αθίλεηα ηα νπνία απνθηήζεθαλ ή ηδηνθαηαζθεπάζηεθαλ θαηά ηα έηε 2008 έσο 2011: Ζ 

αμία ησλ αθηλήησλ απηψλ είλαη απηή ηεο αγνξάο ή ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο θαη ζα 

αλαπξνζαξκνζζεί κε βάζε ην ζπληειεζηή ηνπ έηνπο ηεο αγνξάο ή ηεο νινθιήξσζεο ηεο 

θαηαζθεπήο. 226/24.12.2012). 

Ο ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ησλ ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ αθηλήησλ γίλεηαη θαηά δηαθξηηφ 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα. πγθεθξηκέλα, θαηά πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν: 

α) Θεηηθέο δηαθνξέο επηκέηξεζεο αλαγλσξίδνληαη σο δηαθνξά ζηελ θαζαξή ζέζε ζηελ 

πεξίνδν πνπ πξνθχπηνπλ ζε απνζεκαηηθφ εχινγεο αμίαο (πιεφλαζκα). 

 β) Αξλεηηθέο δηαθνξέο επηκέηξεζεο πξψηα ζπκςεθίδνπλ ηπρφλ ππάξρνπζα ζεηηθή δηαθνξά 

εχινγεο αμίαο (απνζεκαηηθφ) ηεο θαζαξήο ζέζεο ηνπ ίδηνπ ζηνηρείνπ, θαη ην απνκέλνλ πνζφ 

αλαγλσξίδεηαη σο δεκία απνκείσζεο ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ πνπ πξνθχπηεη.  

Γειαδή, δελ επηηξέπεηαη ε δεκηά επηκέηξεζεο ελφο αθηλήηνπ λα ζπκςεθίζεη θέξδνο 

(δηαθνξά) επηκέηξεζεο ηεο θαζαξήο ζέζεο άιινπ ηδηνρξεζηκνπνηνχκελνπ αθηλήηνπ (θαη 

πνιχ πεξηζζφηεξν άιινπ ζηνηρείνπ).  

Αλαιπηηθφηεξα: Αχμεζε αμίαο ιφγσ αλαπξνζαξκνγήο ζηελ εχινγε αμία ρσξίο πξνγελέζηεξε 

απνκείσζε (πξνεγνχκελε ππνηίκεζε) ζε πίζησζε ηνπ θνλδπιίνπ «Απνζεκαηηθφ εχινγεο 

αμίαο» ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ: → ηαδηαθά, (πξναηξεηηθά) κεηαθέξεηαη αλαινγηθά κε ηελ 

σθέιηκε δσή πνπ απνζβέλεηαη ην πάγην, πνζφ σο πξαγκαηνπνηεκέλν θέξδνο απφ ην αλσηέξσ 

θνλδχιη ζηα «Κέξδε εηο λέν» ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ, ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα απεηθνληζηεί 

ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη αθνξά ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο απφζβεζεο ηεο 

αλαπξνζαξκνζκέλεο αμίαο θαη ηνπ αξρηθνχ θφζηνπο ηνπ παγίνπ. 
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Γελ επηηξέπεηαη ε θαηαρψξεζε εζφδνπ απφ δηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο ηεο εχινγεο αμίαο 

ζηα «απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο». Ζ κεηαθνξά ησλ «δηαθνξψλ αλαπξνζαξκνγήο» ζηα 

«απνηειέζκαηα εηο λέν» πξαγκαηνπνηείηαη απεπζείαο κέζσ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Οη 

θηλήζεηο απηέο απεηθνλίδνληαη ζηελ «Καηάζηαζε κεηαβνιψλ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ». Γηα ηε 

ινγηζηηθνπνίεζε ηεο αλαπξνζαξκνγήο ζηελ εχινγε αμία ηνπ ελζψκαηνπ παγίνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιαθηηθά δχν ινγηζηηθνί ρεηξηζκνί:  

 Μέζνδνο αλαινγηθήο επαλαδηαηχπσζεο: απμάλεηαη αλαινγηθά ην θφζηνο θηήζεο ηνπ 

ελζψκαηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρεία θαη νη ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο έηζη ψζηε ε λέα 

αλαπφζβεζηε (ινγηζηηθή αμία) λα ηζνχηαη κε ηελ αλαπξνζαξκνζκέλε (εχινγε) αμία.  

 Μέζνδνο ζπκςεθηζκνχ: απαιείθνληαη νη ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ζην ζχλνιφ ηνπο ή 

θαηά ηελ έθηαζε πνπ απαηηείηαη έηζη ψζηε λα πξνθχςεη ε αλαπξνζαξκνζκέλε 

(εχινγε) αμία. 

2.1.1.6 Καηεδάθηζε παγίνπ 

ηνλ πξνεγνχκελν ΚΦΔ (Ν 2238/1994), πξνβιεπφηαλ ξεηά (πεξ. ε΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

31), φηη: «ε αλαπφζβεζηε αμία θαηεδαθηζζέληνο θηηξίνπ ηεο επηρείξεζεο, δελ εθπίπηεη απφ ηα 

αθαζάξηζηα έζνδά ηεο». Χζηφζν, θαηά ηελ (ηφηε) άπνςε ηεο Γηνίθεζεο (Πνι. 1093/2001 ) 

αλ, ιφγσ αλσηέξαο βίαο, θξηλφηαλ θαηεδαθηζηέν έλα θηίξην, ε αλαπφζβεζηε αμία ηνπ, 

αλαγλσξηδφηαλ σο εθπεζηέα δαπάλε, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη αθνινπζήζεθαλ νη λφκηκεο 

δηαδηθαζίεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ηεο χπαξμεο ηπρφλ δηθαησκάησλ είζπξαμεο 

αζθαιηζηηθψλ ή ινηπψλ απνδεκηψζεσλ. 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λένπ ΚΦΔ (Ν 4172/2013, άξζξα 22 θαη 23), ηίζεληαη γεληθνί 

θαλφλεο σο πξνο ηελ έθπησζε ησλ δαπαλψλ, κε ηελ επξεία έλλνηα. Δπηπιένλ, ζηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ, πεξηνξηζηηθά αλαθεξφκελσλ, κε εθπηπηνκέλσλ δαπαλψλ (άξζξν 23, βιέπε 

θαη ηελ Πνι. 1113/2015), δελ πεξηιακβάλεηαη ε πεξίπησζε ηεο αλαπφζβεζηεο αμίαο 

θαηεδαθηζζέληνο θηηξίνπ. πλεπψο, θαηαξρήλ, ε αμία απηή κπνξεί λα κεηαθεξζεί ζηα 

απνηειέζκαηα, εθφζνλ πιεξνχληαη νη θαλφλεο ηνπ άξζξνπ 22. 

Σέινο, ζχκθσλα κε ηα ΔΛΠ, ε θαηεδάθηζε αθηλήηνπ ζπληζηά παχζε ηεο αλαγλψξηζήο ηνπ 

(παξ. 4, άξζξν 18, Ν 4308/2014). Έλα πάγην ζηνηρείν παχεη λα αλαγλσξίδεηαη ζηνλ 

ηζνινγηζκφ φηαλ ην ζηνηρείν απηφ δηαηίζεηαη (εθπνηείηαη ή παξαρσξείηαη), ή φηαλ δελ 
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αλακέλνληαη πιένλ κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ρξήζε ηνπ. Ζ δεχηεξε απηή 

πεξίπησζε πξνζηδηάδεη κε ηελ θαηεδάθηζε. Τπφ ηελ έλλνηα απηή, ε δεκία πνπ πξνθχπηεη απφ 

ηελ παχζε αλαγλψξηζεο ηνπ αθηλήηνπ, ιφγσ θαηεδάθηζεο, πξνζδηνξίδεηαη σο ην κέγεζνο ηεο 

αλαπφζβεζηεο αμίαο ηνπ, θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο ελέξγεηαο απηήο. Πεξαηηέξσ, ε σο άλσ 

δεκία, πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ζηνλ ρξφλν πνπ ην αθίλεην παχεη λα 

αλαγλσξίδεηαη.   

Γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ λένπ νξφθνπ, αλ είλαη ηδηνπαξαγφκελν πάγην, ζα ηεξεζνχλ νη δηαηάμεηο 

ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ησλ ΔΛΠ. 

2.1.1.7 Καηαζηξνθή παγίνπ -  αζθάιηζε παγίνπ 

ην ΔΓΛ δελ αλαθέξνληαη εηδηθνί ρεηξηζκνί επί ηνπ ζέκαηνο. ηε γλσκάηεπζε ηνπ Δ.Τ.Λ. 

51/1990 αλαθέξνληαη ηα ζρεηηθά κε ηελ θαηαζηξνθή απνζεκάησλ, αιιά φρη ησλ παγίσλ, ε 

νπνία φκσο κπνξεί λα ηχρεη αλάινγεο εθαξκνγήο θαη γηα ηα πάγηα. ε πεξηπηψζεηο 

θαηαζηξνθήο ελφο παγίνπ ζηνηρείνπ (π.ρ. ιφγσ ππξθαγηάο ή πιεκκχξαο), ν ινγηζηηθφο 

ρεηξηζκφο εμαξηάηαη απφ ην αλ ην πάγην είλαη αζθαιηζκέλν ή φρη. Αλ ην πάγην δελ είλαη 

αζθαιηζκέλν, αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο δεκίαο πνπ έρεη ππνζηεί δηαθξίλνπκε ηηο εμήο 

πεξηπηψζεηο:  

1. Αλ ε θαηαζηξνθή είλαη νινζρεξήο, ε αλαπφζβεζηε αμία ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ κεησκέλε κε 

ηελ ηπρφλ ππνιεηκκαηηθή αμία ηνπ ζεσξείηαη δεκηά θαη θαηαρσξίδεηαη σο έθηαθην 

απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο ζηελ νπνία ζπλέβε ην δεκηνγφλν γεγνλφο.  

2. Αλ ην ζηνηρείν δελ έρεη θαηαζηξαθεί νινζρεξψο, ηα έμνδα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο δεκηάο ζεσξνχληαη σο έθηαθηε δεκηά θαη θαηαρσξίδεηαη ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ζηελ νπνία ζπλέβε ην δεκηνγφλν γεγνλφο.  

3. Αλ έρεη ππνζηεί κφλν κεξηθή δεκηά πνπ δελ επηδηνξζψλεηαη, πξέπεη λα κεησζεί ε ινγηζηηθή 

αμία ηνπ παγίνπ αλαινγηθά κε ηελ απψιεηα ηεο ρξεζηκφηεηάο ηνπ. Ζ αλαπφζβεζηε αμία ηνπ 

θαηαζηξαθέληνο παγίνπ ζηνηρείνπ απνηειεί έθηαθηε δεκία θαη πξέπεη λα θαηαρσξεζεί ζε 

αξκφδην ινγαξηαζκφ ηνπ 81, ζηε ρξέσζε ηνπ ινγ/ζκνχ 81.02.11«Εεκηέο απφ θαηαζηξνθή 

παγίσλ ζηνηρείσλ» κε πίζησζε ηνπ ινγ/ζκνχ παγίσλ ζηνηρείσλ. ηελ πεξίπησζε κεξηθήο 

θαηαζηξνθήο θάπνηνπ πάγηνπ, ηα πνζά πνπ δαπαλήζεθαλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο 

θαηαρσξνχληαη ζηε ρξέσζε ηνπ παγίνπ θαη απμάλνπλ ηελ αμία θηήζεσο ηνπ.  
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Αλ ην πάγην είλαη αζθαιηζκέλν, ζε πεξηπηψζεηο θαηαζηξνθήο (πιήξνπο ή κεξηθήο) απφ 

ηπραίν γεγνλφο ή θινπήο, ζηα πάγηα ή απνζέκαηα πνπ είλαη αζθαιηζκέλα δηελεξγείηαη ην 

ηαρχηεξν δπλαηφ (αθφκε θαη ηελ επφκελε κέξα) αλαιπηηθή απνγξαθή απφ ηνπιάρηζηνλ ηξία 

κέιε ηεο νληφηεηαο θαη απφ εθπξφζσπν-πξαγκαηνγλψκνλα ηνπ αζθαιηζηή. Καιφ ζα ήηαλ λα 

θιεζεί θαη λα παξαζηεί εθπξφζσπνο ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο ΓΟΤ, αιιά απηφ 

ζπλήζσο ζηελ πξάμε είλαη αλέθηθην. θφπηκν θξίλεηαη Δπίζεο, λα θιεζεί θαη λα παξαζηεί 

θαη ν νξθσηφο ειεγθηήο, εθφζνλ ε νληφηεηα ειέγρεηαη. πληάζζεηαη πξσηφθνιιν 

θαηαζηξνθήο ην νπνίν απνηειεί ην λφκηκν δηθαηνινγεηηθφ.  

ε πεξίπησζε είζπξαμεο απνδεκίσζεο γηα θαηαζηξεθφκελα κεραλήκαηα, ε εηζπξάηηνπζα 

ηελ απνδεκίσζε νληφηεηα, εθδίδεη θαηά ηνλ ρξφλν είζπξαμεο αζεψξεην ηηκνιφγην. χκθσλα 

κε ην ΔΓΛ: Σν απνηέιεζκα ηνπ δεκηνγφλνπ γεγνλφηνο ζα πξνζδηνξηζηεί, φηαλ ιεθζεί ππφςε 

ην αθξηβέο πνζφ είζπξαμεο απνδεκίσζεο απφ ηελ αζθαιηζηηθή. Καη εδψ, δηαθξίλνληαη ηξείο 

πεξηπηψζεηο αλάινγα κε ην χςνο ηεο αζθαιηζηηθήο απνδεκίσζεο:  

 Δάλ ε αζθαιηζηηθή απνδεκίσζε είλαη κεγαιχηεξε ηεο αλαπφζβεζηεο αμίαο ηνπ 

θαηαζηξαθέληνο παγίνπ, (έθηαθην θέξδνο).  

 Δάλ είλαη κηθξφηεξε ηεο αλαπφζβεζηεο αμίαο ηνπ παγίνπ (δεκία). 

 Δάλ είλαη ίζε ηεο αλαπφζβεζηεο αμίαο νπφηε δε ζα επεξεαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα. 

Γηα ηελ εηζπξαηηφκελε αζθαιηζηηθή απνδεκίσζε ιφγσ θαηαζηξνθήο απφ ππξθαγηά ζε 

πεξίπησζε θαηαζηξνθήο κεραλεκάησλ νληφηεηαο θαη εθφζνλ απηά είλαη αζθαιηζκέλα θαη 

δελ έρνπλ απνζβεζηεί νινθιεξσηηθά, ε νληφηεηα ρξεψλεη ζην ινγαξηαζκφ 33.95 «ινηπνί 

ρξεψζηεο δηάθνξνη» ηελ αζθαιηζηηθή νληφηεηα κε ηελ αλαπφζβεζηε αμία ησλ κεραλεκάησλ 

θαη πηζηψλεη κε ηελ ίδηα αμία ηνλ ινγαξηαζκφ ζηνλ νπνίν παξαθνινπζνχληαη απηά. 

Πεξαηηέξσ, φηαλ ε νληφηεηα εηζπξάμεη ηελ απνδεκίσζε απφ ηελ αζθαιηζηηθή νληφηεηα, 

ρξεψλεη κε ην πνζφ απηήο ηνλ θαηάιιειν ινγαξηαζκφ ησλ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ θαη 

πηζηψλεη κε ην ίδην πνζφ ηνλ σο άλσ ινγαξηαζκφ 33.95. Σν ππφινηπν ηνπ ηειεπηαίνπ 

ινγαξηαζκνχ (ρξεσζηηθφ ή πηζησηηθφ), εθφζνλ ε είζπξαμε ηεο απνδεκίσζεο γίλεη εληφο ηεο 

ρξήζεο θαηά ηελ νπνία θαηαζηξάθεθαλ ηα κεραλήκαηα, κεηαθέξεηαη ζηνλ νηθείν 

ππνινγαξηαζκφ ηνπ πξσηνβάζκηνπ ινγαξηαζκνχ 81 «έθηαθηα θαη αλφξγαλα απνηειέζκαηα», 

δηαθνξεηηθά κεηαθέξεηαη θαηά ηα επφκελα έηε ζε ππνινγαξηαζκνχο ηνπ πξσηνβάζκηνπ 

ινγαξηαζκνχ 82 «έμνδα θαη έζνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ».  
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Σέινο πξέπεη λα αλαθέξνπκε θαη ηελ πεξίπησζε πνπ ε αζθαιηζηηθή απνδεκίσζε δελ 

θαηαβάιιεηαη θαηά ην ηξέρνλ έηνο (έηνο θαηαζηξνθήο παγίσλ ζηνηρείσλ). ηελ πεξίπησζε 

απηή, ε απνδεκίσζε ζα ιεθζεί θαηά ρξφλν κεηαγελέζηεξν θαη ζα κεζνιαβήζεη ε έθδνζε 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Καηά ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ απηψλ θαηαζηάζεσλ, ζα 

πξέπεη λα δηελεξγεζνχλ πξνβιέςεηο θαηά ην πνζφ ηεο πξνβιεπφκελεο είζπξαμεο ηεο 

απνδεκίσζεο, ρξεψλνληαο νηθείνπο ινγαξηαζκνχο 81 γηα ελδερφκελεο δεκίεο απφ κε θάιπςε 

αζθαιηζηηθήο θαη πηζηψλνληαο ηνπο ινγαξηαζκνχο πξνβιέςεσλ ηνπ 44.  

ύκθσλα κε ηα ΓΛΠ: Καηά ην ΓΛΠ 16, ε ινγηζηηθή αμία παγίνπ ζηνηρείνπ δηαγξάθεηαη, 

φηαλ δελ αλακέλνληαη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ρξήζε θαη δηάζεζή ηνπ. Όζνλ 

αθνξά ην θέξδνο ή ηε δεκία πνπ πξνθχπηεη, φπσο θαη ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία, νξίδεηαη φηη 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο κέζα ζηελ νπνία ην πάγην δηαγξάθεηαη. 

Φνξνινγηθή αληηκεηψπηζε: Γηα ηε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε αζθαιηζηηθψλ απνδεκηψζεσλ γηα 

ηελ θαηαζηξνθή θηεξίνπ θαη κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ νληφηεηαο πνπ ηεξεί βηβιία Γ΄ 

θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., θαζψο θαη γηα ηηο δεκίεο κεραλήκαηνο πνπ ε νληφηεηα έρεη κηζζψζεη, 

έρεη εθδνζεί ζρεηηθή ΠΟΛ 1105/20.3.2000. Σν πηζησηηθφ ή ην ρξεσζηηθφ ππφινηπν ηνπ 

πξναλαθεξφκελνπ ινγαξηαζκνχ 33.95 «ινηπνί ρξεψζηεο δηάθνξνη», δειαδή ε ζεηηθή ή 

αξλεηηθή δηαθνξά, αληίζηνηρα, κεηαμχ ηεο ππφςε απνδεκίσζεο θαη ηεο αλαπφζβεζηεο αμίαο 

απηνχ ηνπ εμνπιηζκνχ ζπληζηά, αληίζηνηρα, θέξδνο απφ παξεπφκελεο εξγαζίεο ηεο νληφηεηαο 

ή δεκηά απφ απψιεηα θεθαιαίνπ ηεο νληφηεηαο.  

Σν θέξδνο απηφ ή ε δεκηά απηή πξαγκαηνπνηείηαη ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο νπνίαο ε νληφηεηα εηζπξάηηεη ζηελ αζθαιηζηηθή απνδεκίσζε. ηελ πεξίπησζε απηή, ην 

θέξδνο ππφθεηηαη ζε θνξνινγία καδί κε ηα ππφινηπα θέξδε πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε νληφηεηα 

κέζα ζηελ ίδηα δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν θαη ε δεκηά εθπίπηεη απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηεο 

θαηά ηελ ίδηα δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν. Σα αλσηέξσ ζα ηζρχνπλ θαη γηα ηε ζεηηθή ή ηελ 

αξλεηηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο απνδεκίσζεο ηελ νπνία ιακβάλεη ε νληφηεηα ιφγσ 

θαηαζηξνθήο αζθαιηζκέλνπ θηεξίνπ θαη ηεο αλαπφζβεζηεο αμίαο απηνχ ηνπ θηεξίνπ. 

εκεηψλεηαη φηη ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα πεξίπησζε εθαξκφδνληαη αλεμάξηεηα απφ ην 

αλ ε νληφηεηα, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, αγνξάζεη λέν, φκνην κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ ή 

αλεγείξεη λέν, φκνην θηίξην θαη αλεμάξηεηα απφ ην πφηε ζα πξαγκαηνπνηεζεί απηή ε αγνξά ή 

αλέγεξζε.  
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χκθσλα κε ηνλ Ν.2238/1994 αξζ.28, ε νληφηεηα γηα ηελ είζπξαμε αζθαιηζηηθήο 

απνδεκίσζεο κέρξη ηνπ πνζνχ πνπ θαιχπηεη ην αλαπφζβεζην ππφινηπν ηνπ θαηαζηξαθέληνο 

παγίνπ δελ ππνβάιιεηαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο θαζψο κέρξη ην πνζφ απηφ θαιχπηεηαη ην 

απνιεζζέλ θεθάιαην, ην επηπιένλ φκσο ηκήκα ηεο απνδεκηψζεσο ππφθεηηαη ζε θφξν 

εηζνδήκαηνο επεηδή ζπληζηά απηφκαηε ππεξηίκεζε θεθαιαίνπ. Σν έθηαθην απηφ θέξδνο 

πξέπεη λα εκθαληζηεί ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο σο ηδηαίηεξν θνλδχιη, κε θαηάιιειν 

ηίηιν, φπσο γηα παξάδεηγκα «ιεθζείζα απνδεκίσζε επηπιένλ ηεο αλαπφζβεζηεο ινγηζηηθήο 

αμίαο ζηνηρείνπ πνπ θαηαζηξάθεθε», ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο.  

Σέινο, ε είζπξαμε απνδεκίσζεο γηα δεκηέο πνπ έρεη ππνζηεί νληφηεηα ζε κηζζσκέλν 

κεράλεκα πνπ έρεη αζθαιίζεη ζεσξείηαη αθαζάξηζην έζνδν πνπ απνθηάηαη θαηά ηε 

δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν πνπ εηζπξάηηεηαη ε απνδεκίσζε θαη ππφθεηληαη ζε θνξνινγία καδί κε 

ηα ππφινηπα αθαζάξηζηα έζνδα πνπ πξαγκαηνπνίεζε γηα ηελ ίδηα δηαρεηξηζηηθή απηή 

πεξίνδν. Σα παξαπάλσ εθαξκφδνληαη αλεμαξηήησο αλ θαη πφηε ε νληφηεηα ζα επηζθεπάζεη ην 

κεράλεκα. 

 

2.1.1.8 Πάγηα επηρνξεγνύκελα ιακβαλόκελα ή ρνξεγνύκελα 

Σν δήηεκα ηνπ ρεηξηζκνχ ησλ επηρνξεγήζεσλ είλαη πνιχ ζχλζεην θαζψο εμαξηάηαη απφ 

πνιινχο παξάγνληεο θπξίσο εμσγελείο σο πξνο ηε δηθαηνχρν νληφηεηα. Ζ αληηκεηψπηζε ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη δπζρεξήο θπξίσο σο πξνο ην ρξφλν ηεο αλαγλψξηζεο ησλ 

επηρνξεγήζεσλ θαη σο πξνο ηνπο πεξαηηέξσ ρεηξηζκνχο (ι.ρ. απνζβέζεηο) απηψλ. Απφ 

πιεπξάο ινγηζηηθήο λνκνζεζίαο (ΔΛΠ) ην δήηεκα αληηκεησπίδεηαη επαξθψο κελ, ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο φκσο δεκηνπξγνχληαη δπζρέξεηεο εμαηηίαο θάπνησλ εηδηθψλ ζεκάησλ. 

 «Δπηρνξεγήζεηο, θξαηηθέο (Government grants): Δλίζρπζε απφ ην θξάηνο κε ηε κνξθή 

κεηαθνξάο πφξσλ ζε κηα νληφηεηα, ζε αληαπφδνζε γηα παξειζνχζα ή κειινληηθή 

ζπκκφξθσζε κε ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο ηεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Γελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο εθείλεο νη κνξθέο 

θξαηηθήο ελίζρπζεο ζηηο νπνίεο δελ κπνξεί εχινγα λα απνδνζεί κηα αμία θαζψο θαη 

ζπλαιιαγέο κε ην θξάηνο, νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ απφ ηηο ζπλήζεηο εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο ηεο νληφηεηαο». 
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Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ: Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ 

αθνξνχλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαγλσξίδνληαη αξρηθά σο ππνρξεψζεηο ζηελ πεξίνδν πνπ 

εηζπξάηηνληαη ή ζηελ πεξίνδν πνπ θαζίζηαηαη νξηζηηθή ε έγθξηζή ηνπο θαη ππάξρεη 

βεβαηφηεηα φηη ζα εηζπξαρζνχλ. Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο αλαγλσξίδνληαη κε ηα πνζά πνπ 

εηζπξάηηνληαη ή εγθξίλνληαη νξηζηηθά. Μεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο αλαγλψξηζεο, νη θξαηηθέο 

επηρνξεγήζεηο απνζβέλνληαη κε ηε κεηαθνξά ηνπο ζηα απνηειέζκαηα σο έζνδα, ζηελ ίδηα 

πεξίνδν θαη κε ηξφπν αληίζηνηρν ηεο κεηαθνξάο ζηα απνηειέζκαηα ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ 

ζηνηρείνπ πνπ επηρνξεγήζεθε. 

Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο εμόδσλ: Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ έμνδα 

αλαγλσξίδνληαη αξρηθά σο ππνρξεψζεηο ζηελ πεξίνδν πνπ εηζπξάηηνληαη ή ζηελ πεξίνδν πνπ 

θαζίζηαηαη νξηζηηθή ε έγθξηζή ηνπο θαη ππάξρεη βεβαηφηεηα φηη ζα εηζπξαρζνχλ. Οη θξαηηθέο 

επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ έμνδα κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα σο έζνδα ζηελ πεξίνδν 

ζηελ νπνία ηα επηρνξεγεζέληα έμνδα βαξχλνπλ ηα απνηειέζκαηα. 

Λνγαξηαζκνί αξρηθήο αλαγλώξηζεο επηρνξεγήζεσλ: Οη επηρνξεγήζεηο είηε απηέο αθνξνχλ 

ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είηε ζε έμνδα αλαγλσξίδνληαη αξρηθά σο ππνρξεψζεηο. Γειαδή γηα 

ηηο επηρνξεγήζεηο πηζηψλεηαη αξρηθά ινγαξηαζκφο ππνρξεψζεσλ (ΚΑ 56.00 ΔΓΛ θαη 56.02 

ΔΛΠ). 

Υξόλνο αξρηθήο αλαγλώξηζεο επηρνξεγήζεσλ: Οη επηρνξεγήζεηο είηε απηέο αθνξνχλ ζε 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είηε ζε έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηελ πεξίνδν πνπ εηζπξάηηνληαη ή ζηελ 

πεξίνδν πνπ θαζίζηαηαη νξηζηηθή ε έγθξηζή ηνπο θαη ππάξρεη βεβαηφηεηα φηη ζα εηζπξα-

ρζνχλ. Χο πξνο ην ρξφλν αλαγλψξηζεο ινηπφλ θαηαξράο ηζρχεη ην θξηηήξην ηεο είζπξαμεο ην 

νπνίν είλαη αδηακθηζβήηεην. Πεξαηηέξσ ζηε θάζε πνπ δελ έρεη γίλεη ε είζπξαμε ηίζεηαη ην 

θξηηήξην ηεο νξηζηηθήο έγθξηζήο ηνπο θαη αθφκε ηεο βεβαηφηεηαο φηη ζα εηζπξαρζνχλ. Καηά 

ηε ινγηζηηθή Οδεγία «πλήζσο, ε έγθξηζε ησλ επηρνξεγήζεσλ ζεσξείηαη νξηζηηθή, φηαλ ε 

νληφηεηα έρεη ηεθκεξησκέλα ζπκκνξθσζεί κε ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηε ρνξήγεζή ηνπο.» 

Πνζά αλαγλώξηζεο επηρνξεγήζεσλ: Οη επηρνξεγήζεηο αλαγλσξίδνληαη κε ηα πνζά πνπ εη-

ζπξάηηνληαη ή εγθξίλνληαη, αλαιφγσο. 
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Αλαγλώξηζε από πιεπξάο Φνξνινγηθήο Ννκνζεζίαο: Καηά ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 

Ν. 4172/2013 «Υξφλνο θηήζεο ηνπ εηζνδήκαηνο ζεσξείηαη ν ρξφλνο πνπ ν δηθαηνχρνο 

απέθηεζε ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπ». 

Καηά ηελ εγθχθιην ΠΟΛ. 1223/2015: Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη γηα ηελ ππαγσγή εηζν-

δήκαηνο ζε θφξν απαηηείηαη λα ζπληξέρνπλ γηα ην εηζφδεκα απηφ ζσξεπηηθά δχν 

πξνυπνζέζεηο: α) λα έρεη θαηαζηεί δεδνπιεπκέλν εληφο ηνπ νηθείνπ θνξνινγηθνχ έηνπο θαη β) 

λα έρεη απνθηεζεί ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπ εληφο ηνπ ίδηνπ έηνπο. 

Δπίζεο, κε ην πξνζθάησο εθδνζέλ κε Θέκα «Υξφλνο απφθηεζεο εηζνδήκαηνο 

επηρνξεγήζεσλ πνπ εηζπξάηηνπλ λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο απφ θνξείο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο» Αξηζ. πξση.: ΓΔΑΦ Β 1010732/23-1-2017 Έγγξαθν ηεο ΑΑΓΔ δηεπθξηλίζηεθε 

φηη πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ν ρξόλνο θνξνινγίαο ησλ θξαηηθώλ επηρνξεγήζεσλ, 

ζα πξέπεη γηα απηέο λα έρεη απνθηεζεί ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο, ην νπνίν ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε απνθηάηαη θαηά ην έηνο νξηζηηθήο έγθξηζήο ηνπο απφ ηα αξκφδηα 

θαηά πεξίπησζε φξγαλα, νπφηε θαη θνξνινγείηαη. 

Σν θξηηήξην ηνπ δηθαηψκαηνο είζπξαμεο εληφο ηνπ έηνπο, είλαη θνηλφ, ηφζν θαηά ηε 

θνξνινγηθή λνκνζεζία, φζν θαη θαηά ηα ΔΛΠ. Σν θξηηήξην ηεο δεδνπιεπκέλεο βάζεο απφ 

πιεπξάο ΔΛΠ πξνθχπηεη απφ ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 4308/2014: «Σα έζνδα 

αλαγλσξίδνληαη εληφο ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία θαζίζηαληαη δνπιεπκέλα». 

Ωο πξνο ην ρξόλν αλαγλώξηζεο ηζρχνπλ ηα ίδηα, ηφζν απφ ινγηζηηθήο φζν θαη απφ 

θνξνινγηθήο πιεπξάο. Απφ ηελ παξ. 23.1.2 ηεο Λνγηζηηθήο Οδεγίαο νξίδεηαη επηπιένλ φηη: 

«πλήζσο, ε έγθξηζε ησλ επηρνξεγήζεσλ ζεσξείηαη νξηζηηθή, φηαλ ε νληφηεηα έρεη 

ηεθκεξησκέλα ζπκκνξθσζεί κε ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηε ρνξήγεζή ηνπο». 

Ζ νξηζηηθή έγθξηζε εληφο ηνπ επνκέλνπ ηνπ θιεηφκελνπ έηνπο (ι.ρ. θιεηφκελν έηνο 2019 θαη 

επφκελν έηνο 2020) θαη εληφο ηνπ ρξφλνπ θιεηζίκαηνο ηνπ Ηζνινγηζκνχ απηνχ ζπλεπάγεηαη 

ηελ αλαγλψξηζε ηεο επηρνξήγεζεο σο ππνρξέσζεο ζην θιεηφκελν έηνο (2019), εθφζνλ 

βέβαηα ε επηρνξήγεζε ζπλαξηάηαη θαη κε ζηνηρεία ηνπ έηνπο απηνχ. Βιέπε 

Γλσκνδφηεζε .ΛΟ.Σ. αξηζκ. πξση.: 585 ΔΞ 7.4.2016.  

Μεηαθνξά ζηα έζνδα επηρνξεγήζεσλ. 
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Α. Από πιεπξάο ΔΛΠ 

Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ: Μεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο αλαγλψξηζεο, 

νη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο απνζβέλνληαη κε ηε κεηαθνξά ηνπο ζηα απνηειέζκαηα σο έζνδα, 

ζηελ ίδηα πεξίνδν θαη κε ηξφπν αληίζηνηρν ηεο κεηαθνξάο ζηα απνηειέζκαηα ηεο ινγηζηηθήο 

αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ πνπ επηρνξεγήζεθε. 

Πξαθηηθά ε κεηαθνξά ζηα έζνδα γίλεηαη αλάινγα κε ην ρξφλν ιήμεο ησλ απνζβέζεσλ ησλ 

επηρνξεγνχκελσλ παγίσλ αξρήο γελνκέλεο φκσο ζην ρξφλν αλαγλψξηζεο ησλ επηρνξεγήζεσλ 

θαη φρη ζην ρξφλν έλαξμεο ησλ απνζβέζεσλ ησλ επηρνξεγνχκελσλ παγίσλ. 

Γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ, θαη΄ αλάγθε πξέπεη (κε εγγξαθή ζηε 

παξνχζα ρξήζε) ην ζρεηηθφ πνζφ (πνπ αληηζηνηρεί ζηηο απνζβέζεηο θιπ., φπσο νξίδεηαη ζην 

Δ.Σ.Λ.Δ.) λα κεηαθεξζεί, απφ ην ινγαξηαζκφ 41.10, "επηρνξεγήζεηο πάγησλ επελδχζεσλ" 

ζηελ πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 82.01 "έζνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ" (θαη αλνηγκέλνπο 

ηδηαίηεξνπ ηξηηνβάζκηνπ ηνπ). 

Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο εμόδσλ: Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ έμνδα 

αλαγλσξίδνληαη αξρηθά σο ππνρξεψζεηο ζηελ πεξίνδν πνπ εηζπξάηηνληαη ή ζηελ πεξίνδν πνπ 

θαζίζηαηαη νξηζηηθή ε έγθξηζή ηνπο θαη ππάξρεη βεβαηφηεηα φηη ζα εηζπξαρζνχλ. Οη θξαηηθέο 

επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ έμνδα κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα σο έζνδα ζηελ πεξίνδν 

ζηελ νπνία ηα επηρνξεγεζέληα έμνδα βαξχλνπλ ηα απνηειέζκαηα. 

Γηα ηελ πεξίπησζε απηή πξνθχπηεη έλα πξαθηηθφ δήηεκα ζε αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ ησλ 

επηρνξεγήζεσλ ζε ρξφλν κεηέπεηηα (επφκελν έηνο) απφ απηφ ηεο δηελέξγεηαο ηνπ εμφδνπ. Δθ 

ησλ πξαγκάησλ ινηπφλ δελ κπνξεί νη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ έμνδα λα κεηαθέ-

ξνληαη ζηα απνηειέζκαηα σο έζνδα ζηελ πεξίνδν ζηελ νπνία ηα επηρνξεγεζέληα έμνδα 

βαξχλνπλ ηα απνηειέζκαηα, φηαλ ε είζπξαμε ή νξηζηηθή έγθξηζε απηψλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε 

επφκελν θνξνινγηθφ έηνο (ι.ρ. γηα έμνδν ηνπ 2018, έγθξηζε ζρεηηδφκελεο επηρνξήγεζεο ην 

2020). 

Από πιεπξάο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο 

Από ηε δηνίθεζε έρνπλ θνηλνπνηεζεί νη θνξνινγηθνί ρεηξηζκνί επί επηρνξεγήζεσλ: 
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Δλδεηθηηθά παξαζέηνπκε ην «Αξ. πξση: 1057838/ 10689πε/Β0012/2008 Έγγξαθν ζην νπνίν 

κεηαμχ ησλ άιισλ αλαθέξνληαη ηα εμήο: 

1. Όπσο έρεη γίλεη πάγηα δεθηφ απφ ηε Γηνίθεζε, ηα ρξεκαηηθά πνζά ησλ επηδνηήζεσλ ή 

επηρνξεγήζεσλ γεληθά πνπ θαηαβάιινληαη απφ ην Γεκφζην ζε επηρεηξήζεηο γηα επελδχζεηο 

πνπ αθνξνχλ αγνξά παγίσλ ζηνηρείσλ, δε ζεσξνχληαη πξνζζεηηθά ζηνηρεία ησλ αθαζαξίζησλ 

εζφδσλ, δειαδή δελ πξνζαπμάλνπλ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο νληφηεηαο αιιά απνηεινχλ 

κεησηηθά ζηνηρεία ηνπ θφζηνπο ησλ παγίσλ απηψλ ζηνηρείσλ θαη νη απνζβέζεηο 

ππνινγίδνληαη ζηελ αμία θηήζεο ησλ παγίσλ, αθνχ αθαηξεζνχλ ηα πνζά ησλ επηρνξεγήζεσλ. 

2. Πεξαηηέξσ, φπσο έρεη γίλεη πάγηα δεθηφ απφ ηε Γηνίθεζε, ηα ρξεκαηηθά πνζά ησλ 

επηδνηήζεσλ ή επηρνξεγήζεσλ γεληθά πνπ θαηαβάιινληαη απφ ην Γεκφζην ζε επηρεηξήζεηο 

πνπ ηεξνχλ βηβιία Β΄ ή Γ΄ θαηεγνξίαο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε δηαθφξσλ δαπαλψλ (π.ρ. 

δηαθήκηζε, έξεπλα αγνξάο, επηζθεπέο-ζπληήξεζε θηεξίσλ) απνηεινχλ κεησηηθφ ζηνηρείν ησλ 

δαπαλψλ απηψλ (ζρεη. ην 1028842/810/Α0012/02.04.04 έγγξαθφ καο). 

3. Αλαθνξηθά κε ηηο επηρνξεγήζεηο γηα αγνξά παγίσλ ζηνηρείσλ ηζρχνπλ φζα έρνπλ γίλεη 

δεθηά κε ηελ 1040321/10238/ ΠΟΛ. 1093/05.05.1992 εξκελεπηηθή εγθχθιην ηνπ Ν. 

1892/1990, κε ηελ νπνία δφζεθαλ, κεηαμχ άιισλ, νδεγίεο γηα ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ 

επηρνξεγήζεσλ πνπ εηζπξάηηνπλ νη επηρεηξήζεηο απηέο, βάζεη αλαπηπμηαθψλ λφκσλ (π.ρ. Ν. 

1262/1982, Ν. 1892/1990). χκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ εγθχθιην κεηά ηελ ππνρξεσηηθή 

εθαξκνγή ηνπ Δ.Γ.Λ.., ηα πην πάλσ πνζά δε ζα θέξνληαη σο κεησηηθφ ζηνηρείν ηνπ θφζηνπο, 

ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ πνπ επηρνξεγήζεθαλ, αιιά κε ηα εηζπξαηηφκελα θάζε θνξά πνζά 

επηρνξεγήζεσλ πηζηψλεηαη ν ινγαξηαζκφο 41.10 «Δπηρνξεγήζεηο παγίσλ επελδχζεσλ», κε 

ρξέσζε ησλ δηαζεζίκσλ θ.ιπ.. ην ηέινο θάζε ρξήζεο κεηαθέξεηαη απφ ην ινγαξηαζκφ 41.10 

κε ρξέσζε απηνχ, ζηνλ απνηειεζκαηηθφ ινγαξηαζκφ 81.10 «Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έζνδα» 

κε ηελ εηδηθφηεξε δηάθξηζε 81.10.05 «Αλαινγνχζεο ζηε ρξήζε επηρνξεγήζεηο παγίσλ 

επελδχζεσλ», πνζφ ίζν κε ηηο ηαθηηθέο θαη πξφζζεηεο απνζβέζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ πνπ 

δηελεξγήζεθαλ θαη θαηαρσξήζεθαλ ζηνπο ζρεηηθνχο ινγαξηαζκνχο θαη νη νπνίεο αληηζηνη-

ρνχλ ζηελ αμία ησλ απνζβέζηκσλ παγίσλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεκαηνδνηήζεθαλ κε ηα πνζά ησλ 

επηρνξεγήζεσλ. 
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Απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ, είλαη φηη απφ ηηο απνζβέζεηο ησλ επηρνξεγεζέλησλ παγίσλ 

ζηνηρείσλ αλαγλσξίδνληαη ηειηθά κφλν απηέο πνπ αλαινγνχλ ζηελ αμία ησλ παγίσλ πνπ δελ 

επηρνξεγήζεθε (αξ.πξση.1059203/10868/ Β0012/21.07.2004 έγγξαθφ καο). 

Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα ηηο επηρνξεγήζεηο πνπ θαηαβάιινληαη ζηηο πην πάλσ 

επηρεηξήζεηο θαη νη νπνίεο αθνξνχλ πξνζζήθεο θαη βειηηψζεηο παγίσλ. 

4. Με ην ππ΄ αξηζ. 1017311/10128/Β0012/11.03.2002 έγγξαθφ καο δηεπθξηλίζζεθε φηη ν πην 

πάλσ ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ησλ επηρνξεγήζεσλ ησλ παγίσλ επελδχζεσλ αθνινπζείηαη ζε 

θάζε πεξίπησζε είζπξαμεο επηρνξήγεζεο είηε βάζεη αλαπηπμηαθψλ λφκσλ 

(Ν.1892/1990,  Ν.2601/1998) είηε απφ ηελ ΔΟΚ (ζρεη. νη 

αξηζκ. 29/1988, 41/1989, 60/1990 θαη 194/1994 γλσκνδνηήζεηο ηνπ ΔΤΛ), κε εμαίξεζε ηα 

πνζά πνπ ρνξεγνχληαη κε ηνλ Ν. 3299/2004. 

5. Πεξαηηέξσ, κε ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 3299/2004 (ΦΔΚ 261 Α΄) νξίδεηαη φηη νη 

επηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ, νη επηδνηήζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, νη επηρνξεγήζεηο ηνπ 

κηζζνινγηθνχ θφζηνπο ηεο απαζρφιεζεο πνπ θαηαβάιινληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λφκνπ απηνχ απαιιάζζνληαη απφ θάζε θφξν, ηέινο ραξηνζήκνπ ή δηθαίσκα, θαζψο θαη θάζε 

άιιε επηβάξπλζε ζε φθεινο ηνπ Γεκνζίνπ ή ηξίηνπ. Σα πνζά απηψλ ησλ επηρνξεγήζεσλ δελ 

αθαηξνχληαη απφ ηελ αμία ησλ επελδπηηθψλ δαπαλψλ θαη ην κηζζνινγηθφ θφζηνο ηεο απα-

ζρφιεζεο πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ. 

Δπίζεο, δηνηθεηηθά, έρεη γίλεη γλσζηή ε αληηκεηψπηζε επηδφηεζεο εμφδσλ, κε αλαθνξά ζηελ 

επηδφηεζε γηα ηελ θάιπςε εμφδσλ πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ, φηαλ απηή ιακβάλεηαη ζε 

επφκελε ρξήζε.  

ηελ πξάμε, παξαηεξείηαη πνιιέο θνξέο ε παξαπάλσ επηρνξήγεζε ή ηκήκα απηήο λα 

θαηαβάιιεηαη ζηελ νληφηεηα ζε κεηαγελέζηεξν έηνο απφ εθείλν πνπ είρε πξαγκαηνπνηεζεί ε 

πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ, θαηά ην νπνίν ελδέρεηαη ε νληφηεηα λα κελ απαζρνιεί πιένλ 

πξνζσπηθφ θαη ζπλεπψο λα κελ ππάξρνπλ δαπάλεο κηζζνδνζίαο γηα λα κεησζνχλ κε ην πνζφ 

ηεο επηρνξήγεζεο. 

Ύζηεξα απφ ηα παξαπάλσ, αλ ε νληφηεηα εηζπξάμεη θάπνην πνζφ επηρνξήγεζεο απφ ηνλ 

Ο.Α.Δ.Γ. γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ, ζε έηνο κεηαγελέζηεξν απφ ην έηνο πξφζιεςήο 
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ηνπ, ρσξίο φκσο λα έρεη θαηαβάιεη κέζα ζε απηφ ην έηνο δαπάλεο γηα ακνηβέο πξνζσπηθνχ, 

γίλεηαη δεθηφ φηη θαηά ην ινγηζηηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ηεο, ην πνζφ απηήο 

ηεο επηρνξήγεζεο κεηψλεη ηηο ινηπέο δαπάλεο δηαρείξηζεο ηεο νληφηεηαο, θαηά ηε ρξήζε κέζα 

ζηελ νπνία εηζέπξαμε ην πνζφ ηεο ππφςε επηρνξήγεζεο». Όζνλ αθνξά ην θαζεζηψο ηνπ Ν. 

4172/2013 κε ηελ εγθχθιην ΠΟΛ. 1059/2015 επαλαδηαηππψζεθε φηη ζπλερίδνπλ λα ηζρχνπλ 

φζα εηδηθφηεξα νξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαζψο θαη νη νδεγίεο πνπ έρνπλ δνζεί γηα 

ηελ εθαξκνγή ηνπο: 

ηα πάζεο θχζεσο έζνδα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ πεξηιακβάλνληαη 

φια ηα έζνδα πνπ αλαθέξνληαη ζηα ινηπά Κεθάιαηα ηνπ Ν. 4172/2013 (Κεθάιαηα Δ΄ θαη 

Σ΄), θαζψο Δπίζεο, θαη νη θάζε είδνπο ζπλδξνκέο, επηρνξεγήζεηο, απνδεκηψζεηο ζηα 

πιαίζηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ πην πάλσ πξνζψπσλ, θ.ιπ.  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη φζνλ αθνξά ζηηο επηρνξεγήζεηο πνπ εηζπξάηηνληαη ζηα πιαίζηα 

αλαπηπμηαθψλ λφκσλ (π.ρ. λ. 1892/1990, λ. 3299/2004) ζπλερίδνπλ λα ηζρχνπλ φζα 

εηδηθφηεξα νξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαζψο θαη νη νδεγίεο πνπ έρνπλ δνζεί γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπο, ελψ γηα ηηο επηρνξεγήζεηο πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηελ θάιπςε 

ζπγθεθξηκέλσλ δαπαλψλ, απηέο δελ πξνζαπμάλνπλ ηα έζνδα απφ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, αιιά απνηεινχλ κεησηηθφ ζηνηρείν ηνπ θφζηνπο ηεο δαπάλεο πνπ 

επηρνξεγήζεθε (π.ρ. νη επηρνξεγήζεηο απφ ηνλ ΟΑΔΓ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο 

απνηεινχλ κεησηηθφ ζηνηρείν ηεο δαπάλεο γηα ακνηβέο πξνζσπηθνχ). 

Απφ ηελ πιεπξά καο επηζεκαίλεηαη φηη φζνλ αθνξά ηηο επηρνξεγήζεηο αλαπηπμηαθψλ λφκσλ 

βάζεη ρξνληθήο ζεηξάο απηψλ κέρξη θαη ην Ν. 2601/1998 ηζρχνπλ ηα ίδηα ηφζν απφ ινγηζηηθήο 

φζν θαη απφ θνξνινγηθήο πιεπξάο. Γειαδή σο πξνο ηηο επηρνξεγήζεηο παγίσλ απφ ηνλ ιν-

γαξηαζκφ ππνρξέσζεο θαη΄ έηνο κεηαθέξεηαη ζηα έζνδα πνζφ αλάινγν κε ηηο απνζβέζεηο 

παγίσλ ζηνηρείσλ πνπ δηελεξγήζεθαλ θαη θαηαρσξήζεθαλ ζηνπο ζρεηηθνχο ινγαξηαζκνχο θαη 

νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζηελ αμία ησλ απνζβέζηκσλ παγίσλ ζηνηρείσλ πνπ 

ρξεκαηνδνηήζεθαλ κε ηα πνζά ησλ επηρνξεγήζεσλ. Σα ίδηα ηζρχνπλ θαη γηα επηρνξεγήζεηο 

ζηα πιαίζηα πξνγξακκάησλ ηεο Δ.Δ. αλάπηπμεο θαη πξνψζεζεο ελ γέλεη πνπ είραλ ιεθζεί ζε 

ρξήζεηο πξν ηνπ 2014. 
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Χο πξνο ηα ηπρφλ αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά ησλ σο άλσ επηρνξεγήζεσλ πνπ εκθαληδφηαλ 

ζηα βηβιία ησλ νληνηήησλ θαηά ηελ 31.12.2014, εμαηηίαο ηεο εθαξκνγήο γηα ηε ζχληαμε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ 1.1.2015 θαη κεηά βάζεη ηνπ  Ν. 4308/2014 (ΔΛΠ), 

ζηελ παξ.37.5.1 ηεο Λνγηζηηθήο Οδεγίαο πξνβιέπεηαη είηε ε δπλαηφηεηα λα ζπλερίζνπλ λα 

εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ κεηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014 θαη κέρξη ηελ νινζρεξή 

απφζβεζή ηνπο, βάζεη ησλ θείκελσλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ ή ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν 

δηάζεζή ηνπο (δειαδή σο Κνλδχιη «Αθνξνιφγεηνπ Απνζεκαηηθνχ» ηεο Καζαξήο Θέζεο), 

είηε αλαδξνκηθά απφ 1.1.2014 θαη κεηά λα πξνζαξκνζζνχλ ζηα δεδνκέλα ησλ ΔΛΠ. 

Αλαιπηηθά ε ελ ιφγσ παξ. πξνβιέπεη ηα εμήο: 

Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα γηα θνλδχιηα ηνπ ηζνινγηζκνχ πνπ δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα 

αλαγλψξηζεο ηνπ παξφληνο λφκνπ, αιιά αλαγλσξίδνληαλ κε ην πξνεγνχκελν ινγηζηηθφ 

πιαίζην, λα ζπλερίζνπλ λα εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ κεηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014 θαη 

κέρξη ηελ νινζρεξή απφζβεζή ηνπο, βάζεη ησλ θείκελσλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ ή ηελ θαζ’ 

νηνλδήπνηε ηξφπν δηάζεζή ηνπο. Παξάδεηγκα ηεο πεξίπησζεο απηήο είλαη ηα έμνδα 

πνιπεηνχο απφζβεζεο ή ηα αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά ηνπ λ. 3299/2004. Δμππαθνχεηαη φηη ε 

επρέξεηα ηεο παξαγξάθνπ απηήο δελ παξέρεηαη γηα ζπλαιιαγέο θαη γεγνλφηα πνπ ιακβάλνπλ 

ρψξα κεηά ηελ 01.01.2015, ηα νπνία ινγίδνληαη βάζεη ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη θνλδχιηα ηνπ ηζνινγηζκνχ πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο 

νληφηεηαο θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο θαη ηα νπνία δελ αλαγλσξίδνληαλ απφ ην 

πξνεγνχκελν ινγηζηηθφ πιαίζην πξέπεη λα δηαγξάθνληαη, εάλ δελ αλαγλσξίδνληαη απφ ηνλ 

παξφληα λφκν. 

2.1.1.9 Πάγηα κε αληαιιαγή ή αληηπαξνρή 

Ο ζθνπφο ηνπ IPSAS 17 είλαη λα θαζνξίζεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηα ελζψκαηα πάγηα 

νχησο ψζηε νη ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο επελδχζεηο κηαο νληφηεηαο ζε ελζψκαηα πάγηα θαη ηηο 

νπνηεζδήπνηε αιιαγέο ζηηο επελδχζεηο απηέο. Σα ζεκειηψδε δεηήκαηα ζηε ινγηζηηθή ησλ 

ελζψκαησλ παγίσλ είλαη ε αλαγλψξηζε ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ν 

πξνζδηνξηζκφο ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπο, θαη ηα πνζά ησλ απνζβέζεσλ θαη νη δεκίεο 

απνκείσζεο πνπ πξέπεη λα αλαγλσξηζηνχλ ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία απηά.  
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Σν IPSAS 17 βαζίδεηαη ζην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 16 «Δλζψκαηα Πάγηα». Καηά ην 

Πξφηππν απηφ Δλζψκαηα πάγηα είλαη ηα ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ (α) θαηέρνληαη 

γηα ρξήζε ζηελ παξαγσγή ή παξνρή αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, γηα εθκίζζσζε ζε άιινπο ή γηα 

δηνηθεηηθνχο ζθνπνχο, θαη (β) αλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα πεξηζζφηεξεο απφ κηα 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο.  

Έλα ζηνηρείν ησλ ελζσκάησλ παγίσλ αλαγλσξίδεηαη σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, φηαλ θαη κφλν 

φηαλ: (α) πηζαλνινγείηαη φηη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ή δπλαηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ 

πνπ ζπλδένληαη κε ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα εηζξεχζνπλ ζηελ νληφηεηα, (β) ην θφζηνο ή ε 

εχινγε αμία ηνπ ζηνηρείνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί κε αμηνπηζηία. 

Σν IPSAS 17 δελ θαζνξίδεη ηη ζπληζηά μερσξηζηφ ζηνηρείν ελζσκάησλ παγίσλ. πλεπψο, 

απαηηείηαη θξίζε θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ ηνπ νξηζκνχ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηζηάζεηο ηεο νληφηεηαο. Μπνξεί λα αξκφδεη λα ζπλαζξνηζηνχλ ηα επηκέξνπο επνπζηψδε 

ζηνηρεία, φπσο βηβιία βηβιηνζήθεο, πεξηθεξεηαθά ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, θαη λα 

εθαξκνζηνχλ ηα θξηηήξηα ζηε ζπλνιηθή αμία.  

Σν IPSAS 17 δελ απαηηεί ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζηνηρείσλ θιεξνλνκηάο. Χζηφζν, κηα 

νληφηεηα πνπ επηιέγεη λα αλαγλσξίδεη ζηνηρεία θιεξνλνκηάο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο 

θαηαζηάζεηο ζα πξέπεη γηα ηα ζηνηρεία απηά, λα παξέρεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ην Πξφηππν. Χζηφζν, δελ απαηηείηαη λα αθνινπζεί θαη ηηο ινηπέο 

απαηηήζεηο ηνπ IPSAS 17 φζνλ αθνξά απηά ηα ζηνηρεία θιεξνλνκηάο. Ο εηδηθφο 

ζηξαηησηηθφο εμνπιηζκφο θαλνληθά αληαπνθξίλεηαη ζηνλ νξηζκφ ησλ ελζψκαησλ παγίσλ θαη 

ζα πξέπεη γηα απηφ λα αλαγλσξίδεηαη σο πάγην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Οη ππνδνκέο φπσο ηα 

νδηθά δίθηπα ή ηα δίθηπα ππνλφκσλ, ζα πξέπεη Δπίζεο, λα αλαγλσξίδνληαη κε βάζε ηα φζα 

νξίδεη ην παξφλ Πξφηππν. Αξρηθή απνηίκεζε ησλ ελζψκαησλ παγίσλ Έλα ζηνηρείν ησλ 

ελζσκάησλ παγίσλ, πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα αλαγλσξηζηεί σο πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν, πξέπεη αξρηθά λα απνηηκεζεί ζην θφζηνο ηνπ.  

Σν θφζηνο ελφο ελζψκαηνπ παγίνπ απνηειείηαη απφ: (α) ηελ ηηκή αγνξάο ηνπ, ζηελ νπνία 

πεξηιακβάλνληαη νη εηζαγσγηθνί δαζκνί θαη νη κε επηζηξεπηένη θφξνη αγνξάο, αθνχ έρνπλ 

αθαηξεζεί νη εκπνξηθέο εθπηψζεηο θαη κεηψζεηο ηηκψλ, (β) θάζε άκεζα επηξξηπηέν θφζηνο γηα 

λα θηάζεη ην ζηνηρείν ζηελ ηνπνζεζία θαη ηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο, ζχκθσλα κε ηε ρξήζε 



Κεθάιαην 2: Πξαθηηθά Θέκαηα Δθαξκνζκέλεο Διεγθηηθήο (Πξνρσξεκέλν Δπίπεδν) 

 

    ε ι ί δ α  38 | 266 

γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη, (γ) ηελ αξρηθή εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο απνζπλαξκνιφγεζεο θαη 

απνκάθξπλζεο ηνπ ζηνηρείνπ θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ φπνπ έρεη ηνπνζεηεζεί, 

δέζκεπζε πνπ αλαιακβάλεη ε νληφηεηα είηε θαηά ηελ απφθηεζε ηνπ ζηνηρείνπ είηε σο 

ζπλέπεηα ηεο ρξήζεο ηνπ ζηνηρείνπ γηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν γηα ιφγνπο άιινπο απφ ηελ 

παξαγσγή απνζεκάησλ.  

Δάλ έλα ελζψκαην πάγην απνθηάηαη ζε κηα κε-αληαιιαθηηθή ζπλαιιαγή, ην θφζηνο ηνπ 

θαζνξίδεηαη ζηελ εχινγε αμία θαηά ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο. ηνηρεία ελζσκάησλ παγίσλ 

πνπ απνθηψληαη κε αληαιιαγή ζηνηρείσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αληαιιαγήο παξφκνησλ 

ζηνηρείσλ) επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία εθηφο εάλ ε αληαιιαγή ζηεξείηαη εκπνξηθήο 

νπζίαο ή εάλ ε εχινγε αμία ησλ ζηνηρείσλ πνπ αληαιιάζζνληαη δελ κπνξεί λα επηκεηξεζεί 

αμηφπηζηα. Σφηε ην θφζηνο ηνπ απνθηεκέλνπ ζηνηρείνπ επηκεηξάηαη ζηε ινγηζηηθή αμία ηνπ 

ζηνηρείνπ πνπ αληαιιάζζεηαη. Απνηίκεζε κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε Μηα νληφηεηα 

κπνξεί λα επηιέμεη γηα ην ζθνπφ ηεο απνηίκεζεο κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, είηε ηε 

κέζνδν ηνπ θφζηνπο, είηε ηε κέζνδν ηεο αλαπξνζαξκνγήο θαη ζα πξέπεη λα εθαξκφδεη ηε 

κέζνδν απηή ζε νιφθιεξε ηελ θαηεγνξία ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ζηελ νπνία αλήθεη ην 

ζηνηρείν πνπ απνηηκάηαη. χκθσλα κε ηε κέζνδν ηνπ θφζηνπο ην ελζψκαην πάγην απνηηκάηαη 

ζην θφζηνο θηήζεο, κεησκέλν κε ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη νπνηεζδήπνηε ζσξεπκέλεο 

δεκίεο απνκείσζεο, Καηά ηε κέζνδν ηεο αλαπξνζαξκνγήο, χζηεξα απφ ηελ αξρηθή 

αλαγλψξηζε ηνπ σο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, έλα ζηνηρείν ησλ ελζσκάησλ παγίσλ, ηνπ 

νπνίνπ ε εχινγε αμία κπνξεί λα επηκεηξεζεί κε αμηνπηζηία, ζα πξέπεη λα εκθαλίδεηαη κε 

αλαπξνζαξκνζκέλε αμία, πνπ απνηειείηαη απφ ηελ εχινγε αμία θαηά ηελ εκέξα ηεο 

αλαπξνζαξκνγήο, κεησκέλε κε ηηο κεηαγελέζηεξεο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο 

κεηαγελέζηεξεο ζσξεπκέλεο δεκίεο απνκείσζεο.  

Χο θαηεγνξία ελζψκαησλ παγίσλ, νξίδεηαη κηα νκάδα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ φκνηαο θχζεο 

θαη ρξήζεο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο κηαο νληφηεηαο. Οξηζκέλα παξαδείγκαηα θαηεγνξηψλ 

απνηεινχλ ηα αθφινπζα: εδαθηθέο εθηάζεηο, θηίξηα, δξφκνη, κεραλήκαηα, αεξνζθάθε, 

εηδηθφο ζηξαηησηηθφο εμνπιηζκφο, νρήκαηα, θιπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε 

κέζνδνο ηεο αλαπξνζαξκνγήο, ζα πξέπεη νη αλαπξνζαξκνγέο λα γίλνληαη ηαθηηθά, νχησο 

ψζηε ε ινγηζηηθή αμία λα κε δηαθέξεη νπζησδψο απφ εθείλε πνπ ζα πξνζδηνξηδφηαλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εχινγε αμία θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο. Αλ ε ινγηζηηθή αμία ελφο 
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πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ απμάλεηαη σο απνηέιεζκα κηαο αλαπξνζαξκνγήο, ε αχμεζε ζα 

πηζηψλεηαη θαηεπζείαλ ζηελ θαζαξή ζέζε ππφ ηνλ ηίηιν πιεφλαζκα αλαπξνζαξκνγήο. Όκσο, 

ζα αλαγλσξίδεηαη ζην πιεφλαζκα ή ην έιιεηκκα θαηά ηελ έθηαζε πνπ αλαζηξέθεη 

πξνεγνχκελε ππνηίκεζε ηνπ ηδίνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ε νπνία είρε πξνεγνπκέλσο 

αλαγλσξηζηεί ζην πιεφλαζκα ή ην έιιεηκκα. Όηαλ, ε ινγηζηηθή αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ κεηψλεηαη σο απνηέιεζκα κηαο αλαπξνζαξκνγήο, ε κείσζε πξέπεη λα θαηαρσξείηαη 

ζην πιεφλαζκα ή ην έιιεηκκα. Χζηφζν, ε κείσζε ζα ρξεψλεηαη απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε 

ζην πιεφλαζκα αλαπξνζαξκνγήο θαηά ηελ έθηαζε πνπ ππάξρεη πηζησηηθφ ππφινηπν ζην 

πιεφλαζκα αλαπξνζαξκνγήο αλαθνξηθά κε ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απηφ. ηελ πεξίπησζε 

πψιεζεο αλαπξνζαξκνζκέλνπ παγίνπ ζηνηρείνπ, ην πιεφλαζκα αλαπξνζαξκνγήο 

κεηαθέξεηαη απεπζείαο ζην ζπζζσξεπκέλν πιεφλαζκα ή έιιεηκκα.  

Απόζβεζε θαη απνκείσζε ηεο αμίαο. Κάζε ηκήκα ζηνηρείνπ ησλ ελζψκαησλ παγίσλ, ην 

θφζηνο ηνπ νπνίνπ είλαη ζεκαληηθφ ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ ζηνηρείνπ, ζα πξέπεη 

λα απνζβέλεηαη μερσξηζηά. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ελφο νδηθνχ δηθηχνπ, ηα ηνχλει, 

νη γέθπξεο, ν θσηηζκφο θιπ., πξέπεη λα απνζβέλνληαη μερσξηζηά. Ζ επηβάξπλζε ηεο 

απφζβεζεο θάζε πεξηφδνπ πξέπεη λα θαηαρσξείηαη σο έμνδν, εθηφο αλ ζπκπεξηιακβάλεηαη 

ζηε ινγηζηηθή αμία ελφο άιινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Σν απνζβεζηέν πνζφ ελφο ζηνηρείνπ 

ησλ ελζψκαησλ παγίσλ πξέπεη λα θαηαλέκεηαη ζπζηεκαηηθά ζε φιε ηελ σθέιηκε δσή ηνπ. Ζ 

κέζνδνο απφζβεζεο πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδεη ηνλ ξπζκφ αλάισζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

νθειψλ ή δπλαηνηήησλ παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ ζηνηρείνπ απφ ηελ νληφηεηα. Ζ 

ππνιεηκκαηηθή αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζα πξέπεη λα επαλεμεηάδεηαη ηνπιάρηζηνλ 

εηεζίσο, ζηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, θαη ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζην πνζφ πνπ ζα 

ιάκβαλε ε νληφηεηα απφ ηε δηάζεζε ηνπ παγίνπ, αλ απηφ ήηαλ ήδε ζηελ ειηθία θαη ηελ 

θαηάζηαζε πνπ αλακέλεηαη λα βξίζθεηαη ζην ηέινο ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ. Αλ ε 

ζπλερηδφκελε ιεηηνπξγία ελφο ελζψκαηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ (π.ρ. έλα αεξνζθάθνο) έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηαθηηθψλ ζεκαληηθψλ επηζεσξήζεσλ, ηφηε ην θφζηνο θάζε 

ζεκαληηθήο επηζεψξεζεο ζα αλαγλσξίδεηαη ζηε ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ σο 

αληηθαηάζηαζε, εθφζνλ πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο. Αλ νη πξνζδνθίεο δηαθέξνπλ 

απφ ηηο πξνεγνχκελεο εθηηκήζεηο, νη κεηαβνιέο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο κεηαβνιέο 
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ζε ινγηζηηθή εθηίκεζε ζχκθσλα κε ην IPSAS 3 «Λνγηζηηθέο πνιηηηθέο, κεηαβνιέο ησλ 

ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ιάζε».  

Οη εδαθηθέο εθηάζεηο θαη ηα θηήξηα απνηεινχλ δηαθξηηά ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη 

ινγηζηηθνπνηνχληαη ρσξηζηά αθφκα θαη εάλ απνθηψληαη καδί. Οη εδαθηθέο εθηάζεηο, πιελ 

νξηζκέλσλ εμαηξέζεσλ, έρνπλ απεξηφξηζηε δηάξθεηα δσήο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ 

απνζβέλνληαη. Μηα αχμεζε ζηελ αμία ηνπ εδάθνπο ζην νπνίν βξίζθεηαη έλα θηίξην, δελ 

επεξεάδεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ παγίνπ.  

Γηα λα θαζνξηζηεί εάλ ε αμία έλα ελζψκαηνπ παγίνπ έρεη απνκεησζεί, ε νληφηεηα ζα πξέπεη 

λα εθαξκφδεη ην IPSAS 21 «Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε δεκηνπξγίαο 

ηακεηαθψλ ξνψλ» ή ην IPSAS 22 «Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δεκηνπξγίαο 

ηακεηαθψλ ξνψλ». Απφζπξζε θαη δηάζεζε Ζ ινγηζηηθή αμία ελφο ζηνηρείνπ ησλ ελζψκαησλ 

παγίσλ ζα πξέπεη λα δηαγξάθεηαη: (α) θαηά ηε δηάζεζε ηνπ, θαη (β) φηαλ δελ αλακέλνληαη 

κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ή δπλαηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηε ρξήζε ή ηε δηάζεζε 

ηνπ. Σν θέξδνο ή ε δεκία απφ ηε δηαγξαθή ελφο ελζσκάηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ πεξηιακβάλεηαη 

ζην πιεφλαζκα ή έιιεηκκα φηαλ ην ζηνηρείν δηαγξάθεηαη. Σα θέξδε δε ζα αλαγλσξίδνληαη σο 

έζνδα. Σν θέξδνο ή ε δεκία πνπ απνξξέεη απφ ηε δηαγξαθή ελφο ελζψκαηνπ πάγηνπ 

ζηνηρείνπ, πξνζδηνξίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ πνπ θαζαξνχ πξντφληνο απφ ηε δηάζεζε, αλ 

ππάξρεη, θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ. 

 

2.1.1.10 Πάγηα κε leasing 

Μία ζχκβαζε είλαη ή εκπεξηέρεη κίζζσζε εάλ κεηαβηβάδεη ην δηθαίσκα ειέγρνπ ηεο ρξήζεο 

ελφο αλαγλσξίζηκνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ γηα κία ρξνληθή πεξίνδν έλαληη αληαιιάγκαηνο.  

Γηα λα ζπκβαίλεη απηφ πξέπεη λα ηζρχνπλ ηα αθφινπζα:  

 Να ππάξρεη αλαγλσξίζηκν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 

 Ο κηζζσηήο λα έρεη ην δηθαίσκα λα απνθηήζεη νπζηαζηηθά φια ηα νηθνλνκηθά νθέιε 

απφ ηε ρξήζε ηνπ αλαγλσξηδφκελνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

 Ο κηζζσηήο λα έρεη ην δηθαίσκα λα νξίδεη ηε ρξήζε ηνπ αλαγλσξηδφκελνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 
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Σν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν νξηνζεηείηαη ξεηά ζηε ζχκβαζε. Ο πξνκεζεπηήο δελ έρεη νπζηψδεο 

δηθαίσκα αληηθαηάζηαζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Δάλ ππάξρεη αλαινγία ρξήζεο ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη αλαγλσξίζηκν εθφζνλ απηφ είλαη δηαθξηηφ, π.ρ. κηζζψλσ έλα 

φξνθν απφ έλα θηίξην (αλαγλσξίζηκν) – κηζζψλσ ηε ρξήζε ελφο αγσγνχ κεηαθνξάο θπζηθνχ 

αεξίνπ ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχλ θαη άιινη (κε αλαγλσξίζηκν).  

θνπφο ηνπ πξνηχπνπ 16 είλαη λα δηαθξίλεη έλα ζπκβφιαην κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

εάλ είλαη κία ζχκβαζε κίζζσζεο ή κία ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνηχπνπ δηαθξίλνπκε ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:  

 χλζεζε ζπκβάζεσλ νη νπνίεο ζπληζηνχλ νπζηαζηηθά έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ κία ζχκβαζε πεξηέρεη κηζζσηηθά θαη κε κηζζσηηθά ζηνηρεία (π.ρ. 

κίζζσζε ΔΗΥ πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηα έμνδα ζπληήξεζεο) ε νληφηεηα/ κηζζσηήο ηα 

αληηκεησπίδεη ινγηζηηθά μερσξηζηά εθηφο εάλ επηιέμεη ηελ πξαθηηθή ιχζε ηνπ κε 

δηαρσξηζκνχ ησλ κηζζσηηθψλ θαη κε κηζζσηηθψλ ζηνηρείσλ θαη αληηκεησπίζεη 

ινγηζηηθά ηε ζχκβαζε σο εληαία.  

 Ζ νληφηεηα/ εθκηζζσηήο ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηηο ζπκβάζεηο επηκεξίδεη ην 

αληάιιαγκα ζηα κηζζσηηθά θαη κε κηζζσηηθά ζηνηρεία ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 15. 

πλδπαζκόο ζπκβάζεσλ: Ζ νηθνλνκηθή νληφηεηα ζπλδπάδεη δχν ή πεξηζζφηεξεο ζπκβάζεηο 

ηηο νπνίεο έρεη ζπλάςεη ηελ ίδηα ή ζρεδφλ ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή κε ηνλ ίδην 

αληηζπκβαιιφκελν θαη αληηκεησπίδεη ινγηζηηθά ηηο ζπκβάζεηο σο κία εληαία ζχκβαζε 

εθφζνλ πιεξνχληαη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα αθφινπζα θξηηήξηα:  

 νη ζπκβάζεηο απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκαηεχζεσλ σο παθέην,  

 ην πνζφ ηνπ αληαιιάγκαηνο πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζε κία ζχκβαζε εμαξηάηαη 

απφ ηελ ηηκή ή ηελ εθηέιεζε ηεο άιιεο ζχκβαζεο, ή  

 ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο ησλ ππνθείκελσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ κεηαβηβάδνληαη 

κε ηηο ζπκβάζεηο απνηεινχλ έλα εληαίν ζηνηρείν κίζζσζεο. 

Γηάξθεηα κίζζσζεο: Οξίδεηαη σο δηάξθεηα κίζζσζεο ε κε αθπξψζηκε πεξίνδνο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο πεξηφδνπο, πνπ θαιχπηνληαη απφ ην δηθαίσκα παξάηαζεο ηεο κίζζσζεο, 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν κηζζσηήο είλαη εχινγα βέβαηνο φηη ζα αζθήζεη ην δηθαίσκα 

αλαλέσζεο, θαη ηηο πεξηφδνπο πνπ θαιχπηνληαη απφ ην δηθαίσκα δηαθνπήο ηεο κίζζσζεο, 
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εθφζνλ ν κηζζσηήο είλαη εχινγα βέβαηνο φηη δε ζα αζθήζεη ην δηθαίσκα απηφ. Σφζν ε κε 

αθπξψζηκε πεξίνδνο φζν θαη ηα δηθαηψκαηα επέθηαζεο ή δηαθνπήο ζα πξέπεη λα 

αμηνινγνχληαη - εθηηκψληαη ζε θάζε πεξίνδν αλαθνξάο. Κάζε αιιαγή ζηελ εθηίκεζε 

επεξεάδεη ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 

Μηζζσηηθέο πιεξσκέο: Οξίδνπκε σο κηζζσηηθέο πιεξσκέο ηηο πιεξσκέο πνπ γίλνληαη απφ 

ηνλ κηζζσηή γηα ην δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ ππνθείκελνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο θαη νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ:  

 ηαζεξέο πιεξσκέο.  

 Μεηαβιεηέο πιεξσκέο βάζεη θάπνηνπ δείθηε (δελ πεξηιακβάλνληαη πιεξσκέο πνπ 

ζηεξίδνληαη ζηελ απφδνζε ή ρξήζε ηνπ ζηνηρείνπ). 

 Πιεξσκέο γηα άζθεζε δηθαηψκαηνο αγνξάο εάλ θάηη ηέηνην ζεσξείηαη εχινγν φηη ζα 

αζθεζεί. 

 Πιεξσκέο γηα πνηλέο πξφσξεο ιήμεο εάλ θάηη ηέηνην ζεσξείηαη εχινγν φηη ζα ζπκβεί.  

 Δγγπεκέλεο ππνιεηκκαηηθέο αμίεο.  

 

 

Αξρηθή επηκέηξεζε: Σν δηθαίσκα ρξήζεο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πεξηιακβάλεη: 

 Σν πνζφ ηεο ππνρξέσζεο απφ ηε κίζζσζε πιένλ πνζά πνπ πξνθαηαβάιινληαη ζηελ 

έλαξμε ηεο κίζζσζεο κείνλ κηζζσηηθά θίλεηξα πνπ ιακβάλνληαη.  

 Σα αξρηθά θφζηε ζπλαιιαγήο πνπ γίλνληαη απνθιεηζηηθά γηα ηε ζχλαςε ηεο 

κίζζσζεο.  

 Όια ηα θφζηε πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ έηζη ψζηε λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία θαζψο θαη απηά πνπ ζα γίλνπλ γηα ηελ 

απνκάθξπλζε ηνπ (εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζπκβαηηθά ΓΛΠ 16-ΓΛΠ 37).  

Ζ ππνρξέσζε απφ ηε κίζζσζε επηκεηξάηαη ζηελ παξνχζα αμία ησλ κηζζσκάησλ ηα νπνία 

παξακέλνπλ αλεμφθιεηα θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο κηζζσηηθήο πεξηφδνπ. Σα 

κηζζψκαηα πξνεμνθινχληαη κε ην επηηφθην ηεο κίζζσζεο, εάλ απηφ δελ κπνξεί λα 

ππνινγηζηεί ρξεζηκνπνηνχκε ην δηαθνξηθφ επηηφθην ηνπ κηζζσηή (δειαδή: κε ηη επηηφθην ζα 

δαλεηδφκαζηαλ ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο γηα ηελ αγνξά νκνεηδνχο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ). 
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Μεηαγελέζηεξε επηκέηξεζε: Σν δηθαίσκα ρξήζεο κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε επηκεηξάηαη 

κε βάζε ην κνληέιν ηνπ θφζηνπο:  

 Κφζηνο θηήζεο κείνλ ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο κείνλ απνκεηψζεηο.  

 Πιένλ ή κείνλ πξνζαξκνγέο πνπ γίλνληαη ζηελ ππνρξέσζε απφ ηε κίζζσζε. Άιιεο 

κέζνδνη επηκέηξεζεο  

 Δάλ ν κηζζσηήο εθαξκφδεη ηε κέζνδν εχινγεο αμίαο ηνπ ΓΛΠ 40 «Δπελδχζεηο ζε 

αθίλεηα» ζηηο επελδχζεηο ηνπ ζε αθίλεηα, ηφηε εθαξκφδεη ηε κέζνδν εχινγεο αμίαο 

θαη ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε δηθαίσκα ρξήζεο ηα νπνία εκπίπηνπλ ζηνλ νξηζκφ 

ησλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 40.  

 Δάλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε δηθαίσκα ρξήζεο αθνξνχλ θάπνηα θαηεγνξία 

ελζψκαησλ παγίσλ ζηελ νπνία ν κηζζσηήο εθαξκφδεη ηε κέζνδν αλαπξνζαξκνγήο 

ηνπ ΓΛΠ 16, ν κηζζσηήο κπνξεί λα επηιέμεη λα εθαξκφζεη ηε κέζνδν 

αλαπξνζαξκνγήο ζε φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε δηθαίσκα ρξήζεο ηα νπνία 

αθνξνχλ ηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία ελζψκαησλ παγίσλ.  

Ζ ππνρξέσζε από ηε κίζζσζε κεηά ηελ αξρηθή αλαγλώξηζε: Μεηψλεηαη θαηά ηηο 

πιεξσκέο πνπ γίλνληαη θαη απμάλεηαη κε ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο θαη κεηαβάιιεηαη κε 

βάζε ηηο λέεο εθηηκήζεηο πνπ γίλνληαη επί ηεο ππνρξέσζεο π.ρ. αιιαγή δεηθηψλ, αιιαγή ζηελ 

άζθεζε δηθαηψκαηνο αγνξάο, εγγπεκέλε ππνιεηκκαηηθή αμία θηι. 

Σξνπνπνηήζεηο κηζζώζεσλ: Μία ζχκβαζε αληηκεησπίδεη ινγηζηηθά σο λέα κίζζσζε, εάλ 

ηζρχνπλ ακθφηεξεο νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:  

 ε ηξνπνπνίεζε απμάλεη ην ζθνπφ ηεο κίζζσζεο κε ηελ πξνζζήθε δηθαηψκαηνο 

ρξήζεο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ππνθείκελσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, 

 ε αχμεζε ηνπ ηηκήκαηνο αληηθαηνπηξίδεη ηελ πξνζζήθε ηνπ λένπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο.  

Κάζε ηξνπνπνίεζε πνπ δελ αληηκεησπίδεηαη σο λέα ζχκβαζε κίζζσζεο ινγηζηηθνπνηείηαη κε 

ηελ πξνζαξκνγή/ επαλεπηκέηξεζε ηεο ππνρξέσζεο απφ ηε κίζζσζε σο εμήο:  

 Γηα ηξνπνπνηήζεηο κηζζψζεσλ πνπ κεηψλνπλ ην εχξνο ηεο κίζζσζεο κε κείσζε ηεο 

ινγηζηηθήο αμία ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο.  
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 Ο κηζζσηήο αλαγλσξίδεη ζηα απνηειέζκαηα ηα θέξδε ή ηηο δεκίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηε κεξηθή ή πιήξε ιχζε ηεο κίζζσζεο.  

 Με ηελ πξνζαξκνγή ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κε δηθαίσκα ρξήζεο γηα φπνηα άιιε 

ηξνπνπνίεζε ηεο κίζζσζεο. 

 

2.1.1.11 Πάγηα ζε αθίλεηα ηξίησλ 

Έρνπλ δνζεί  κε ηελ ππ. αξηζκφ ΠΟΛ. 1103/11.5.2015 εγθχθιην δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηε 

θνξνινγηθή αληηκεηψπηζε ηεο αλέγεξζεο θηίζκαηνο ή βειηηψζεσλ θαη επεθηάζεσλ κε 

δαπάλεο ηνπ κηζζσηή ζε αθίλεην θπξηφηεηαο ηνπ εθκηζζσηή, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

4172/2013. πγθεθξηκέλα ε εγθχθιηνο δηαηαγή δηεπθξηλίδεη φηη: 

 Ο φξνο εηζφδεκα απφ αθίλεηε πεξηνπζία ζεκαίλεη ην εηζφδεκα, ζε ρξήκα ή ζε είδνο. 

 Με ηε κε αξηζκφ ΠΟΛ. 1069/23.3.2015 είραλ δνζεί εθηεηακέλεο δηεπθξηλήζεηο 

ζρεηηθά κε ηελ θαηαβνιή κηζζψκαηνο ζε είδνο πνπ αθνξά αλάιεςε απφ ην κηζζσηή 

ππνρξέσζεο πξαγκαηνπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ βειηηψζεσλ ζην κίζζην. 

 Σν θφζηνο ησλ πξαγκαηνπνηεζέλησλ βειηηψζεσλ δηαηξείηαη δηα ηνπ αξηζκνχ ησλ εηψλ 

πνπ ελαπνκέλνπλ απφ ηε κηζζσηηθή ζχκβαζε, απνηεινχλ δε αλαινγηθά εηζφδεκα γηα 

ηνλ εθκηζζσηή αλά έηνο θαη ζχκθσλα κε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Αλ ε 

ηειεπηαία ιπζεί πξφσξα, ην ελαπνκείλαλ πνζφ ησλ βειηηψζεσλ ην νπνίν δελ έρεη 

ζπκπεξηιεθζεί απφ ηνλ εθκηζζσηή σο εηζφδεκα, ζπλππνινγίδεηαη ζην ζχλνιφ ηνπ 

ζην ηειεπηαίν έηνο ηεο κίζζσζεο. 

 Ο ζπλππνινγηζκφο ησλ βειηηψζεσλ σο εηζφδεκα απφ κηζζψκαηα γηα ηνλ εθκηζζσηή, 

γίλεηαη αλεμάξηεηα αλ ην κηζζσηήξην ζπκβφιαην εκπεξηέρεη φξν γηα ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο βειηηψζεηο, ή αλ απηέο έγηλαλ εμσζπκβαηηθά. Φπζηθά ην δήηεκα είλαη 

πξαγκαηηθφ θαη έγθεηηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο ειεγθηηθήο αξρήο. 

 Ζ ηζρχο ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ αξρίδεη απφ ηελ 1/1/2014. 

 Γίλεηαη ε δηαπίζησζε πσο νη δαπάλεο αλέγεξζεο θηίζκαηνο ζε έδαθνο θπξηφηεηαο 

ηξίηνπ κε δαπάλεο ηνπ κηζζσηή δε δηαθέξνπλ νπζησδψο απφ ηηο δαπάλεο βειηηψζεσλ 

θαη επεθηάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηεί ν κηζζσηήο ζε κηζζσκέλν αθίλεην. πλεπψο, ηα 

ζρεηηθά κε ην ραξαθηεξηζκφ ηνπ κηζζψκαηνο ζε είδνο, έρνπλ εθαξκνγή θαη ζε 
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πεξίπησζε αλέγεξζεο θηίζκαηνο ζε έδαθνο θπξηφηεηαο ηνπ εθκηζζσηή κε δαπάλεο 

ηνπ κηζζσηή. 

 Γίλνληαη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηηο απνζβέζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί ν εθκηζζσηήο επί ησλ 

βειηηψζεσλ, φηαλ απηέο παξακέλνπλ ζην θηίζκα θαη κεηά ηε ιήμε ηεο κηζζσηηθήο 

ζρέζεο θαη φηαλ απηφο είλαη λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα ή θπζηθφ πξφζσπν 

γηα ην νπνίν ην εηζφδεκα απφ αθίλεηα ζπληζηά εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. 

 Σέινο, αίξεηαη ε παξάγξαθνο 5
ε
 ηεο κε αξηζκφ ΠΟΛ. 1073/2015 εγθπθιίνπ δηαηαγήο, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν κηζζσηήο, εθφζνλ αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, 

εθπίπηεη απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπ, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 22 θαη 23 

ηνπ λ. 4172/2013, ηηο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ αθηλήηνπ, 

ζην ζχλνιφ ηνπο θαηά ηνλ ρξφλν πνπ ηηο πξαγκαηνπνίεζε. Με ηελ παξνχζα εγθχθιην 

δηεπθξηλίδεηαη φηη νη δαπάλεο απηέο εθπίπηνπλ ηζφπνζα επηκεξηδφκελεο ζηα έηε ηεο 

κίζζσζεο, θαζφηη ε σθέιεηα απφ ηε ρξήζε ηνπ κίζζηνπ εθηείλεηαη ζε πεξηζζφηεξα 

ηνπ ελφο έηε. 

Με ηελ εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (ΚΦΔ) λ.4172/2013 απφ 1/1/2014, 

ζην άξζξν 24 θαζνξίδνληαη νη δηαηάμεηο πεξί θνξνινγηθψλ απνζβέζεσλ ησλ πάγησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ εμέδσζε ηελ 

εξκελεπηηθή ΠΟΛ.1073/31.3.2015, ε νπνία δίλεη θαηεπζχλζεηο γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

απνζβέζεσλ, ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ αλεγέξζεθαλ ζε νηθφπεδα ηξίησλ θαη γηα 

ηηο απνζβέζεηο ησλ δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, γηα βειηηψζεηο θαη πξνζζήθεο ζε 

αθίλεηα ηξίησλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε εγθχθιηνο δηαθνξνπνηεί ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ απνζβέζεσλ, θάλνληαο δηαρσξηζκφ ησλ δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

απφ 1/1/2014 θαη κεηά, απφ ηηο δαπάλεο πνπ είραλ πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη 31/12/2013 θαη ζηα 

βηβιία ησλ εηαηξεηψλ εκθαλίδεηαη ηελ 1/1/2014 σο αλαπφζβεζην ππφινηπν. Δίλαη θαηαλνεηφ 

πνηεο είλαη νη δαπάλεο, αλέγεξζεο αθηλήηνπ ηνπ κηζζσηή ζε έδαθνο θπξηφηεηνο ηνπ 

εθκηζζσηή, αληίζεηα ζε ππάξρνλ θηίξην, δελ είλαη μεθάζαξν πνηεο δαπάλεο αθνξνχλ 

βειηηψζεηο θαη πνηεο αθνξνχλ επηζθεπέο.  

Γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ νξηζκψλ βειηίσζεο θαη επηζθεπήο παξαηίζεληαη νη νξηζκνί απφ 

ην παξάξηεκα ηνπ λ.4308/2014 (Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα). 
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Βειηίσζε παγίνπ (improvement of a fixed asset): Μηα δαπάλε κε ζθνπφ ηελ επέθηαζε ηεο 

σθέιηκεο νηθνλνκηθήο δσήο ελφο παγίνπ ή θαη ηεο βειηίσζεο ηεο επίδνζήο ηνπ, ζε ζρέζε κε 

ηελ θαηάζηαζε ηνπ παγίνπ θαηά ηελ αξρηθή ηνπ αλαγλψξηζε. 

Δπηζθεπή παγίνπ πεξηνπζηαθνύ (repair of fixed assets): Μηα δαπάλε πνπ απνζθνπεί ζε 

απνθαηάζηαζε ηεο παξαγσγηθήο δπλαηφηεηαο ελφο παγίνπ, χζηεξα απφ θαηαζηξνθή, ρξήζε 

ή άιιε κείσζε. Οη δηαηάμεηο απηέο ηζρχνπλ κφλν γηα ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη κεηαμχ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ. Ζ αλάιπζε θαη ηα παξαδείγκαηα αθνξνχλ απνθιεηζηηθά λνκηθά 

πξφζσπα. Γηα δαπάλεο αλέγεξζεο αθηλήησλ θαη βειηηψζεσλ ή πξνζζεθψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηεζήθαλ ζε αθίλεην ηξίηνπ απφ ηνλ κηζζσηή κεηά ηελ 1/1/2014 ηζρχνπλ ηα εμήο: 

Α) Αλέγεξζε αθηλήηνπ ζε έδαθνο ηνπ εθκηζζσηή κε δαπάλεο ηνπ κηζζσηή, ν ρεηξηζκφο ησλ 

απνζβέζεσλ θαη ησλ δαπαλψλ είλαη ν εμήο: 

 Ο εθκηζζσηήο πνπ είλαη ν θχξηνο ηνπ αθηλήηνπ (Οηθφπεδν) δηελεξγεί απνζβέζεηο επί 

ηεο αμίαο θαηαζθεπήο ηνπ θηηξίνπ κε ηνλ ηζρχνληα ζπληειεζηή, ε αμία απηή 

πξνθχπηεη απφ ηα βηβιία ηνπ κηζζσηή. Ο εθκηζζσηήο ζα πξέπεη λα ελεκεξσζεί 

αλαιπηηθά, εκπξφζεζκα θαη εγγξάθσο γηα ην χςνο ηεο πξαγκαηνπνηεζείζαο δαπάλεο. 

 Ο κηζζσηήο εθφζνλ αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα εθπίπηεη ηηο δαπάλεο 

αλέγεξζεο ηνπ θηηξίνπ κέζα ζηε ρξήζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. 

Β) Γαπάλεο πνπ γίλνληαη γηα βειηηψζεηο θαη πξνζζήθεο ζε κηζζσκέλα αθίλεηα ,ν ρεηξηζκφο 

ησλ απνζβέζεσλ θαη ησλ δαπαλψλ είλαη ν εμήο: 

 Οη δαπάλεο απηέο (βειηηψζεηο θαη πξνζζήθεο) πξνζαπμάλνπλ ηελ αμία ηνπ παγίνπ 

θχξηνο ηνπ νπνίνπ είλαη ν εθκηζζσηήο, θαηά ζπλέπεηα ν εθκηζζσηήο απνζβέλεη ηηο 

δαπάλεο απηέο κε βάζε ηνπο ζπληειεζηέο απφζβεζεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξν 24 λ.4172/2013 θαη ζε απηή πξέπεη λα ελεκεξσζεί 

εκπξφζεζκα, αλαιπηηθά θαη εγγξάθσο ν εθκηζζσηήο. 

 Ο κηζζσηήο δελ έρεη δηθαίσκα λα δηελεξγήζεη απνζβέζεηο γηα ηηο δαπάλεο βειηίσζεο 

θαη πξνζζεθψλ ηνπ θηηξίνπ αθνχ δελ είλαη θχξηνο ηνπ αθηλήηνπ. Οη δαπάλεο απηέο ζα 

εθπέζνπλ θαηά ην έηνο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπο , δειαδή φιν ην πνζφ ηεο δαπάλεο ζα 

πάεη ζην απνηέιεζκα ζηε ρξήζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε. 
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Γηα δαπάλεο αλέγεξζεο αθηλήησλ θαη βειηηψζεσλ ή πξνζζεθψλ πνπ πξαγκαηνπνηεζήθαλ ζε 

αθίλεην ηξίηνπ απφ ηνλ κηζζσηή πξηλ ηελ 1/1/2014 θαη εκθαλίδνπλ αλαπφζβεζην ππφινηπν 

ηζρχνπλ ηα εμήο: 

Γ) Αλέγεξζε αθηλήηνπ ζε έδαθνο ηνπ εθκηζζσηή κε δαπάλεο ηνπ κηζζσηή, ν ρεηξηζκφο ησλ 

απνζβέζεσλ θαη ησλ δαπαλψλ είλαη ν εμήο:  

 Ο εθκηζζσηήο ζα πξέπεη ζηηο 31/12/2014 λα απνζβέζεη κε ηνλ ηζρχνληα ζπληειεζηή 

ην αλαπφζβεζην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ 11.07 πνπ ππάξρεη ζηα βηβιία ηνπ 

κηζζσηή ηελ 1/1/2014. 

 Ο κηζζσηήο ζα εθπέζεη ην αλαπφζβεζην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ 11.07 πνπ 

ππάξρεη ζηα βηβιία ηνπ ηελ 1/1/2014 ηζφπνζα ζηα ελαπνκείλαληα έηε κίζζσζεο. 

Γ) Γηα ηηο δαπάλεο πνπ γίλνληαη γηα βειηηψζεηο θαη πξνζζήθεο ζε κηζζσκέλα αθίλεηα, ν 

ρεηξηζκφο ησλ απνζβέζεσλ θαη ησλ δαπαλψλ είλαη ν ίδηνο κε απηφλ ηεο αλέγεξζεο θηηξίνπ. 

Γηα ηηο δαπάλεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο δελ ππάξρεη αιιαγή, (Λνγαξηαζκφο 62.07.01) θαη 

εθπίπηνπλ αλάινγα κε ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπο (Άξζξα 22 θαη 24 λ.4172/2013) θαηά ηνλ 

ρξφλν πξαγκαηνπνίεζεο ηνπο θαη δελ εληάζζνληαη ζηα παξαπάλσ. Σέινο ζα πξέπεη λα 

επηζεκαλζεί φηη ιφγσ ηεο απηνηέιεηαο ησλ ρξήζεσλ δελ κπνξνχλ λα εθπέζνπλ νη δαπάλεο γηα 

βειηηψζεηο θαη πξνζζήθεο ζε άιιε ρξήζε εθηφο απφ απηήλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη. Αλ 

θάπνηνο επηιέμεη λα απνζβέζεη (κέξνο απηψλ) θάλνληαο ρξήζε ζπληειεζηή ζα απσιέζεη ην 

δηθαίσκα ηεο έθπησζήο ηνπο. 

Ζ εθαξκνγή απηψλ ησλ δηαηάμεσλ ζα πξνθαιέζεη ζσξεία δηθαηνινγεκέλσλ αληηδξάζεσλ 

απφ ηνπο εθκηζζσηέο, δηφηη πνιιέο βειηηψζεηο πνπ ζα θάλεη ν κηζζσηήο δελ είλαη 

ζπκθσλεκέλεο θαη δηαηππσκέλεο ζην κηζζσηήξην. Δπίζεο, νη βειηηψζεηο απηέο δε δίλνπλ 

θακία ππεξαμία ζην αθίλεην θαη δελ έρνπλ νηθνλνκηθφ φθεινο γηα ην κηζζσηή.  

Παξαζέηνπκε έλα απιφ παξάδεηγκα. 

Μηα νληφηεηα (κηζζσηήο), εθκηζζψλεη έλα θηίξην γξαθείσλ γηα δέθα (10) έηε θαη ν 

εθκηζζσηήο δηακνξθψλεη ην ρψξν κε γπςνζαλίδεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ηξεηο (3) 

θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. ην ηέινο απηήο, φπσο ξεηά αλαθέξεηαη ζην 

ζπκθσλεηηθφ κίζζσζεο, θαηαζηξέθεη ηηο παξεκβάζεηο θαη παξαδίδεη ην θηίξην ζηελ 

θαηάζηαζε πνπ ην παξέιαβε. ηε πεξίπησζε απηή είλαη πξνθαλέο φηη ν εθκηζζσηήο δελ είρε 
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θαλέλα φθεινο απφ ηηο βειηηψζεηο, αληηζέησο πξνθαιείηαη δεκία απφ ηε θνξνινγηθή 

επηβάξπλζε πνπ πξνβιέπνπλ νη πξναλαθεξζείζεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο. 

Πάλησο ζε θάζε πεξίπησζε, κία πξνζέγγηζε ηνπ ελ ιφγσ ζέκαηνο φπσο απηή πνπ νξίδεηαη 

ζηελ ΠΟΛ.1088/17.4.2015, πεξί νδεγηψλ ππνβνιήο δειψζεσλ ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, 

είλαη πην νξζνινγηθή. Ζ ζπγθεθξηκέλε ΠΟΛ νξίδεη φηη «ζηελ έλλνηα ηεο αλέγεξζεο 

εκπίπηνπλ θαη νη επεθηάζεηο αθηλήησλ θαηφπηλ έθδνζεο άδεηαο αλέγεξζεο. Γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο ηεο αλεγεηξφκελεο νηθνδνκήο ή ηεο αμίαο βειηηψζεσλ ή επεθηάζεσλ 

κηζζσκέλεο νηθνδνκήο, απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ζρεηηθήο βεβαίσζεο ηνπ κηζζσηή απφ ηελ 

νπνία λα πξνθχπηεη ην χςνο ησλ δαπαλψλ πνπ αλεγέξζεθαλ θαη απνξξένπλ απφ ηα επίζεκα 

βηβιία ηνπ. ε πεξίπησζε ειέγρνπ ή θαηά ηε ρεηξφγξαθε ππνβνιή, πξνζθνκίδεηαη 

θσηναληίγξαθν απνδεηθηηθνχ κεηαγξαθήο ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο ή ζπκβνιαίνπ θαηά 

πεξίπησζε». 

Με ηνλ ηξφπν απηφ θαη’ αξρήλ πεξηνξίδεηαη-πξνζδηνξίδεηαη ε έλλνηα ηεο επέθηαζεο θαη θαη’ 

αληηζηνηρία θαη κε πην δηαζηαιηηθφ ραξαθηήξα, ζα κπνξνχζε λα πξνζδηνξηζηεί πην 

ιεπηνκεξψο θαη πέξαλ ηνπ ινγηζηηθνχ νξηζκνχ, ν φξνο ηεο βειηίσζεο ζε ππάξρνληα θηίξηα. 

Σα φξηα πνπ ηίζεληαη είλαη ζαθψο πην θνληά ζηελ έλλνηα ηεο πξνζαχμεζεο ηεο αμίαο ελφο 

θηηξίνπ, ελψ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ν ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ κέζσ κηαο 

ηέηνηαο δηαδηθαζίαο, κπνξεί λα ειέγμεη θαιχηεξα έσο θαη νπζηαζηηθά λα εγθξίλεη ν ίδηνο κία 

επέθηαζε – βειηίσζε ηνπ θηηξίνπ. 

 

2.1.1.12 Μειέηε πεξίπησζεο ειέγρνπ Παγίσλ Πεξηνπζηαθώλ Σηνηρείσλ 

Δλδεηθηηθό παξάδεηγκα πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ παγίσλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα.  

Ο έιεγρνο ινγαξηαζκώλ παγίσλ ζηνπο Γήκνπο 

Γεληθά ζηηο δεκφζηεο νληφηεηεο ελδηαθέξνλ απφ πιεπξάο ειέγρνπ παξνπζηάδνπλ θπξίσο νη 

ινγαξηαζκνί «αγαζψλ θνηλήο ρξήζεο» θαη «αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζε γήπεδα ηξίησλ». Χο 

αγαζά θνηλήο ρξήζεο ζεσξνχληαη:  

 Σν νδηθφ δίθηπν (νδνί, νδνζηξψκαηα, πεδνδξφκηα)  

 Πιαηείεο, πάξθα, παηδφηνπνη θνηλήο ρξήζεσο, 
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 Φσηηζηηθνί ζηχινη θνηλήο ρξήζεσο,  

 Λνηπέο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεσο (αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, αξραηνινγηθνί 

ρψξνη, αηγηαιφο, καξίλεο θ.ιπ.).  

Αλαθνξηθά γηα ηελ απφζβεζε ηνπο ιακβάλεηαη σο βάζε ην θφζηνο ηεο πξψηεο 12εηίαο. 

Δηδηθφηεξα δχν ινγαξηαζκνί πνπ παξνπζηάδνπλ ηδηνκνξθία είλαη νη ινγαξηαζκνί ησλ παγίσλ 

εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο ρξήζεσο (ΚΑ17) θαη ν ινγαξηαζκφο επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ 

παγίσλ θνηλήο ρξήζεσο (ΚΑ 62.17). Όπσο ζε φινπο ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ έξγσλ θαη ησλ 

επελδπηηθψλ δαπαλψλ εκπιέθεηαη ζπλήζσο ε ηερληθή ππεξεζία ε νπνία παξαθνινπζεί ηελ 

εμέιημε ηνπο (πξνυπνινγηζκφο, παξαιαβή θιπ.).  

Ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα ηα έξγα απηά έγθεηηαη ζην φηη πξέπεη λα είλαη ζαθψο νξηζκέλα θαη λα 

ππάξρεη αλάιπζε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπο πνπ ζπλεπάγνληαη ρξεψζεηο, λα κε γίλεηαη 

θαηάηκεζε ησλ πηζηψζεσλ, λα γίλνληαη νη θαηάιιεινη κεηνδνηηθνί δηαγσληζκνί (εγθεθξηκέλα 

φξηα, ηχπνο δηαγσληζκψλ), λα έρνπλ ηηο θαηάιιειεο εγθξίζεηο θαη λα ινγηζηηθνπνηνχληαη 

νξζά.  

ην ζεκείν απηφ ίζσο λα απαηηείηαη ε ζπκβνιή θαη ε γλψκε ηερληθνχ εκπεηξνγλψκνλα. 

Πξνζνρή ζηελ θνζηνιφγεζε φηαλ έρνπκε έξγα κε απηεπηζηαζία (πιηθά θαη εξγαηηθά ηνπ 

Γήκνπ ΚΑ 78) θαη Δπίζεο, ζηε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη ζηηο 

πνηληθέο ξήηξεο γηα θαθνηερλίεο, θαζπζηεξήζεηο παξάδνζεο θιπ. Οπσζδήπνηε ειέγρνπκε εάλ 

έρεη γίλεη ζχλλνκε πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή ησλ έξγσλ απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία. 

ηελ πεξίπησζε πνπ νη Γήκνη απνθηνχλ αθίλεηα θαη άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απφ δσξεέο 

(ΚΑ 41.15), ζα πξέπεη ην ινγηζηήξην λα ελεκεξψλεηαη θαη λα δηελεξγεί ηε ινγηζηηθή 

θαηαρψξεζε ηνπο, δεδνκέλνπ φηη δε κεζνιαβεί εθηακίεπζε γηα ηελ αγνξά ηνπο. 

Αμηνζεκείσην ηέινο λα αλαθεξζεί ε δηάθξηζε ησλ πξνζζεθψλ θαη επηζθεπψλ γηα ηελ νξζή 

θαηαρψξεζε θαη απνηίκεζε ηνπο. Οη πξνζζήθεο θαη βειηηψζεηο (Π/Β) θαηαρσξνχληαη ζηα 

πάγηα κε ην αηηηνινγηθφ φηη απμάλνπλ ηε δσή, ηνλ φγθν ή ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ παγίνπ 

ελψ νη επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο (Δ/) θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα κε ην αηηηνινγηθφ 

ηεο απνθαηάζηαζεο ηεο θζνξάο ή βιάβεο πνπ έρεη ππνζηεί ην πάγην ή ηε δηαηεξεζηκφηεηα 

ηνπ ζηελ αξρηθή ηθαλφηεηα ιεηηνπξγίαο.  
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Ο έιεγρνο ινγαξηαζκώλ παγίσλ ζηηο Μνλάδεο πγείαο  

Σα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ελφο δεκφζηνπ Ννζνθνκείνπ είλαη πνηθίιεο θχζεσο γήπεδα, 

θηίξηα θαη εγθαηαζηάζεηο, κεραλήκαηα θαη εξγαιεία γεληθνχ θαη εηδηθνχ πξννξηζκνχ 

(ηαηξηθά), κεηαθνξηθά κέζα γεληθνχ θαη εηδηθνχ πξννξηζκνχ (αζζελνθφξα) θαη κεγάιεο 

πνηθηιίαο έπηπια θαη ζθεχε (επηζηεκνληθά φξγαλα, ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, 

έπηπια θαη ζθεχε ελδηαίηεζεο, ηκαηηζκφο, γξαθεία, θσξηακνχ θιπ.). H θαιή δηαρείξηζε ησλ 

παγίσλ πξνυπνζέηεη:  

 Σα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία λα παξαθνινπζνχληαη νξζά ηφζν απφ ινγηζηηθήο φζν 

θαη απφ δηαρεηξηζηηθήο απφςεσο. Ππξήλαο ηνπ ινγηζηηθνχ θαη δηαρεηξηζηηθνχ 

ζρεηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ην Μεηξψν παγίσλ πνπ πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια 

ελεκεξσκέλν ηφζν γηα ηα πάγηα ηδηνθηεζίαο φζν θαη γηα ηα πάγηα ηξίησλ. 

 Σα πάγηα ηνπ Ννζνθνκείνπ πξέπεη λα απνγξάθνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

θαη λα ζπκθσλνχληαη κε ηε Γεληθή ινγηζηηθή. Πξνζνρή πξέπεη λα δίδεηαη ζηα πάγηα 

πνπ είλαη κεγάιεο αμίαο θαη κηθξνχ φγθνπ (θπξίσο επηζηεκνληθά φξγαλα θαη 

ζπζθεπέο) θαζψο θαη ζηα πάγηα πνπ δελ απνθηψληαη κε πιεξσκέο αιιά απφ άιιεο 

αηηίεο (θπξίσο δσξεέο επί ησλ νπνίσλ αλεγείξνληαη νη λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο) ηα 

νπνία κπνξεί λα δηαθχγνπλ ηεο ινγηζηηθήο θαηαγξαθήο θαη θαηαρψξεζεο 

(απαηηνχληαη ηίηινη ηδηνθηεζίαο). 

 Σα φξγαλα ή ηα άηνκα πνπ είλαη επηθνξηηζκέλα κε ηελ παξαγγειία, ηελ αγνξά, ηε 

θχιαμε, ηε ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ παγίσλ θαη ηελ εμφθιεζε ησλ 

πξνκεζεπηψλ πξέπεη λα είλαη ζε μερσξηζηνχο ρψξνπο θαη αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο 

(δηαρσξηζκφο ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ). Ζ κεηαθνξά ησλ παγίσλ κέζα θαη έμσ απφ 

ην λνζνθνκείν πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη θαηάιιεια κε ηδηαίηεξεο δηαδηθαζίεο (λα 

ππάξρεη ζεκείσκα εζσηεξηθήο δηαθίλεζεο). 

 Δπίζεο, ηα πάγηα πξέπεη λα αζθαιίδνληαη θαηά ππξφο ή δεκηψλ. 

 Οη δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο λα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο αξρέο ηεο 

δηαθάλεηαο (δεκνζηφηεηαο), ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο (ίδηεο επθαηξίεο ζε φινπο) θαη ηνπ 

αληαγσληζκνχ (κε ζπκκεηνρή ησλ πεξηζζνηέξσλ). επίζεο, ελδηαθέξνλ έρεη θαη ν 

δηνηθεηηθφο έιεγρνο γηα ηε λνκηκφηεηα ησλ ζπκβάζεσλ ηνπ δηαγσληζκνχ πξηλ ηελ 

ππνγξαθή (πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο). 
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ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΩΖ – ΜΖΣΡΩΟ ΠΑΓΗΩΝ ΚΑΗ ΑΠΟΓΡΑΦΖ Δ ΜΟΝΑΓΑ 

ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ 

θνπόο: Ζ θαηαγξαθή, παξαθνινχζεζε, έιεγρνο θαη απνηίκεζε ησλ Πάγησλ ζηνηρείσλ ζε 

δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή.  

Καλνληζκνί:  

 Κάζε Πάγην ζηνηρείν εηζάγεηαη ζην λνζνθνκείν απφ ηε δηαρείξηζε (απνζήθε) κε 

αλαισζίκνπ πιηθνχ.  

 Σν Γξαθείν Γηαρείξηζεο πιηθνχ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ απνζήθε θάζε 

λένπ Πάγηνπ ζηνηρείνπ θαη Δπίζεο, ρξέσζε απηνχ ζε ππνιφγνπο – ηκήκαηα. Δπίζεο, 

είλαη ππεχζπλν γηα ηελ θαηαγξαθή θαη ηνλ έιεγρν ησλ κε αλαισζίκσλ πιηθψλ φπνπ 

θαη αλ βξίζθνληαη ζην ρψξν ηνπ λνζνθνκείνπ.  

 Ζ ρξέσζε θάζε λένπ πάγηνπ ζηνηρείνπ ζε ηκήκα γίλεηαη κε γξαπηή εληνιή ηεο 

Γηνίθεζεο (ή ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηεπζπληή). χλδεζε ησλ παγίσλ κε ηπρφλ 

επηρνξήγεζή ηνπο θαη ηνλ θνξέα ηεο επηρνξήγεζεο.  

Γηαδηθαζίεο:  

 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ ππνγξάθεηαη ε ζρεηηθή 

ζχκβαζε κε ηνλ πξνκεζεπηή θαη αθνινπζεί ε παξαγγειία, ε παξάδνζε εθ κέξνπο ηνπ 

θαη ε παξαιαβή απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

 Ζ παξαιαβή ηνπ πάγηνπ εμνπιηζκνχ γίλεηαη απφ ηξηκειή επηηξνπή ε νπνία έρεη 

ζπζηαζεί κε απφθαζε ηνπ Γ ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

 ην ζηάδην ηεο παξαιαβήο ε επηηξνπή δηελεξγεί πνζνηηθή θαηακέηξεζε θαη πνηνηηθφ 

έιεγρν ησλ παγίσλ πνπ παξαιακβάλεη. Δθδίδεηαη πξσηφθνιιν παξαιαβήο πάγηνπ 

εμνπιηζκνχ ην νπνίν είλαη ηξηπιφηππν κε θαηαρψξεζε ηνπ ηηκνινγίνπ ηνπ 

πξνκεζεπηή.  

 Τπνγξάθεηαη ην πξσηφθνιιν παξαιαβήο απφ ηελ νξηζζείζα επηηξνπή παξαιαβήο θαη 

ην δηαρεηξηζηή απνζεθάξην. 

 Σν πξσηφθνιιν παξαιαβήο πάγηνπ εμνπιηζκνχ εθηφο ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο 

ππνγξάθεηαη απφ ηνλ παξαιαβφληα ππφινγν θαη ζεσξείηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο 

Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο θαη ηνλ Γηνηθεηηθφ Γηεπζπληή.  
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 Σν ζχζηεκα κε ηελ ελεκέξσζε ηνπ κεηξψνπ παγίσλ δίλεη θσδηθφ παγίνπ απηφκαηα ν 

νπνίνο κε επζχλε ηνπ ππφινγνπ ηεο δηαρείξηζεο πιηθνχ πξέπεη λα επηθνιιάηαη ζην 

πάγην έηζη ψζηε ν θσδηθφο απηφο λα ηαπηνπνηεί ην πάγην θαη λα ην θάλεη δηαθξηηφ απφ 

άιια φκνηα ηνπ. 

 Με ηελ ηήξεζε ηνπ Μεηξψνπ Παγίσλ ην νπνίν είλαη ππνρξεσηηθφ βηβιίν ηνπ ΠΓ 

146/03 ε δηαρείξηζε πιηθνχ πξέπεη λα παξαθνινπζεί δηαρεηξηζηηθά ηα πάγηα κέζσ ηνπ 

βηβιίνπ απηνχ θαη φρη κέζσ ηνπ ππνζπζηήκαηνο απνζήθεο θαη ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο. 

Ζ ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ παγίσλ γίλεηαη απφ ην ινγηζηήξην.  

 Απηφκαηε ελεκέξσζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο Μεηξψνπ Παγίσλ κε ηα ζηνηρεία ηεο παξ. 

2.2.103 ηνπ ΠΓ 146/03.  

 Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη δέζκεπζε ηνπ πνζνχ απφ ηνλ αληίζηνηρν 

Κ.Α.Δ. ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ ζα πιεξσζεί. Δλεκεξψλεηαη ην 

θχθισκα ησλ ινγαξηαζκψλ ηάμεσο κε ρξέσζε ηνπ ινγ. 02.21 "Αλαιεθζείζεο 

ππνρξεψζεηο" θαη πίζησζε ηνπ ινγ. 02.10 (Γέζκεπζε πίζησζεο) θαη ην ππνζχζηεκα 

αγνξψλ κε απηφκαηε ελεκέξσζε ηεο Γ.Λ. κε ρξέσζε ηνπ αξκφδηνπ ινγ. ηεο νκάδαο 1 

ηνπ ΠΓ 146/03 θαη πίζησζε ηνπ πξνκεζεπηή.  

 Δθδίδεηαη Δληνιή Γηάζεζεο- πξάμε εμαγσγήο απφ ην Γξαθείν Γηαρείξηζεο πιηθνχ, γηα 

ρξέσζε ηνπ πάγηνπ πιηθνχ ζην ηκήκα θαη ηνλ ππφινγν, γηα φζα πάγηα δελ 

παξακέλνπλ ζηελ απνζήθε.  

 Λφγσ ηεο θχζεσο ηνπ πάγηνπ εμνπιηζκνχ ν νπνίνο ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο 

είλαη νγθψδεο, νη πξνκεζεπηέο ηνλ παξαδίδνπλ θαηεπζείαλ ζην ρψξν εγθαηάζηαζήο 

ηνπ. Ζ δηαρείξηζε πιηθνχ ρξεψλεη ηνλ εμνπιηζκφ ζηνλ αληίζηνηρν ππφινγν ηνπ 

ηκήκαηνο ν νπνίνο πιένλ έρεη ηελ επζχλε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο 

παξαθνινχζεζεο ηνπ. Ζ ρξέσζε γίλεηαη κε ηελ έθδνζε εηδηθνχ ηξηπιφηππνπ 

παξαζηαηηθνχ ρξέσζεο ζε ππφινγν ην νπνίν ππνγξάθεη ν ππεχζπλνο ηεο δηαρείξηζεο 

θαη ν ππφινγνο πνπ παξαιακβάλεη. ηηο πεξηπηψζεηο αιιαγήο ρψξνπ εγθαηάζηαζεο 

θαη αιιαγήο ππφινγνπ ε δηαρείξηζε πιηθνχ ρξεψλεη ηνλ λέν ππφινγν θαη ην λέν 

ηκήκα θαη ηαπηφρξνλα απνρξεψλεη ηνλ πξνεγνχκελν (ρψξν & ππφινγν). Ζ 

δηαδηθαζία απηή παξαθνινπζείηαη κεραλνγξαθηθά θαη ζε θάζε πεξίπησζε ε θαξηέια 

ηνπ είδνπο πξέπεη λα απεηθνλίδεη ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ παγίνπ. 
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Σαπηφρξνλα, γίλεηαη απηφκαηε ελεκέξσζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο Μεηξψνπ Παγίσλ κε 

ην λέν ρψξν εγθαηάζηαζεο (θέληξν θφζηνπο ηεο ΑΛ) θαη ηνλ ππφινγν.  

 Αξρεηνζεηνχληαη απφ ην γξαθείν δηαρείξηζεο πιηθνχ, φια ηα ζπλνδεπηηθά 

παξαζηαηηθά ηνπ παγίνπ (Φσηνηππίεο ησλ: Πξσηνθφιινπ παξαιαβήο, Γ. Απνζηνιήο 

–Σηκνινγίνπ, Δληνιή Πξνκήζεηαο, πηζηνπνηεηηθφ θαιήο ιεηηνπξγίαο) ζε θιαζέξ, αλά 

θαηεγνξία παγίνπ θαη αλά θέληξν θφζηνπο. Σα πηζηνπνηεηηθά παξαιαβήο θαη θαιήο 

ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ πξέπεη λα ππνγξάθνληαη απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία.  

 Δλεκεξψλεηαη ην Μεηξψν Παγίσλ γηα θάζε επέθηαζε-αλαβάζκηζε ησλ πάγησλ 

ζηνηρείσλ κέζσ ησλ ζρεηηθψλ Σηκνινγίσλ δαπαλψλ. Ζ δαπάλε γηα επέθηαζε –

αλαβάζκηζε πάγηνπ ζηνηρείνπ πξνζηίζεηαη ζηελ αξρηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ. Ζ 

ελεκέξσζε ηνπ Μεηξψνπ Παγίσλ γίλεηαη απφ ηελ θαηαρψξεζε ηνπ Σηκνινγίνπ ζην 

Γξαθείν Γηαρείξηζεο πιηθνχ θαη κε βάζε ηνλ θσδηθφ αξηζκφ πνπ έδσζε ην Γξαθείν 

Αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαηά ηελ αξρηθή αγνξά ηνπ παγίνπ. 

 Καηαγξάθνληαη απφ ην Γξαθείν Αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηα πάγηα ζηνηρεία πνπ δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ιφγσ παιαηφηεηαο. Δθφζνλ είλαη εληειψο άρξεζηα πξέπεη λα 

θαηαζηξαθνχλ. Γίλεηαη ζπλεξγαζία πξνο ηνχην κε ην Γξαθείν. Γηαρείξηζεο Τιηθνχ. 

Αθνινπζεί εηζήγεζε πξνο ην πκβνχιην πεξί εγθξίζεσο θαηαζηξνθήο άρξεζηνπ 

πιηθνχ.  

Απνγξαθή παγίσλ:  

 Ζ δηελέξγεηα απνγξαθήο γίλεηαη πάληα κε θαζνξηζκφ απφ ην Γηνηθεηηθή ησλ 

ππαιιήισλ πνπ ζα κεηέρνπλ ζηελ επηηξνπή.  

 Ζ επηηξνπή παξαιακβάλεη απφ ην Γξαθείν Γηαρείξηζεο Τιηθνχ εθηππσκέλεο 

θαηαζηάζεηο (αλά ρψξν εγθαηάζηαζεο) κε ηα πξνο απνγξαθή πάγηα. ηελ θαηάζηαζε 

ππάξρεη ζηήιε θελή ζηελ νπνία θαηαγξάθνληαη νη πνζφηεηεο πνπ κεηξνχληαη αλά 

πάγην. ε θάζε πάγην ζηνηρείν επηθνιιάηε εηδηθή εηηθέηα κε ηελ εκεξνκελία 

απνγξαθήο.  

 πληάζζεηαη Πξσηφθνιιν απφ ηελ επηηξνπή φπνπ θαηαγξάθνληαη νη ηπρφλ ειιείςεηο 

αλά πάγην.  

 Δλεκέξσζε απφ ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηεο απνγξαθήο ζηελ Οηθνλνκηθή 

Τπνδηεχζπλζε γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο.  
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 Δλεκέξσζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπνδηεχζπλζεο θαη Γηνίθεζεο γηα ηπρφλ απνθιίζεηο πνπ 

παξαηεξήζεθαλ ζηελ απνγξαθή. Παξαθνινπζνχληαη κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (δηαξθήο θαη εηήζηα θπζηθή απνγξαθή πάγησλ ζηνηρείσλ), θαη κε 

βάζε κεραλνγξαθεκέλεο θαηαζηάζεηο νη ζπκθσλίεο ζε πνζφηεηεο θαη είδε ησλ 

πάγησλ ζηνηρείσλ. Οη ηπρφλ πξνθχπηνπζεο δηαθνξέο, εθφζνλ εγθξηζνχλ απφ ηε 

Γηνίθεζε ηνπ λνζνθνκείνπ, θαηαρσξνχληαη ζην Μεηξψν Παγίσλ.  

 Ζ χπαξμε ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ηνπ κεηξψνπ θαη ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο ή 

ηνπ κεηξψνπ θαη ηεο πξαγκαηηθήο απνγξαθήο ησλ παγίσλ ζεκαηνδνηνχλ πςειφ 

ειεγθηηθφ θίλδπλν θαη πξέπεη λα δηεξεπλψληαη απφ ην ηκήκα παγίσλ πνπ πξέπεη λα 

δεκηνπξγεζεί θαη λα ιεηηνπξγεί ζε θάζε Μνλάδα Τγείαο.  

 4. Υξεζηκνπνηνχκελα Έληππα/ Πξνηππνπνηεκέλα έληππα Τ.Τ.Κ.Α.  

 4.1. Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο πάγηνπ εμνπιηζκνχ (έληππν Σα 322)  

 4.2. Καξηέια παγίνπ θαη βηβιίν κεηξψν παγίνπ ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηεο 

παξ. 2.2.103 ηνπ ΠΓ 146/03). 

 

Πξόγξακκα ειέγρνπ ινγαξηαζκώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ - Δλζώκαηα πάγηα 

ζηνηρεία (Πξόγξακκα ειέγρνπ)  

Σα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ ηα νηθφπεδα, θηίξηα, κεραλνινγηθφ θαη ινηπφ 

εμνπιηζκφ θαζψο πνπ βξίζθνληαη ζηελ θπξηφηεηα ηεο νληφηεηαο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη είηε 

γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο, είηε γηα επελδπηηθνχο ζθνπνχο (π.ρ. 

κηζζψζεηο). Σα θπξηφηεξα ζέκαηα θαη αθνινπζνχκελεο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ησλ παγίσλ είλαη 

ηα εμήο:  

1. Δμεηάζηεθε αλ εθαξκφδεηαη θαλνληζκφο πξνκεζεηψλ παγίσλ θαζψο θαη αλ ππάξρεη 

ζχζηεκα δηάθξηζεο ησλ δαπαλψλ ζε δαπάλεο βειηίσζεο θαη ζπληήξεζεο.  

2. Πξαγκαηνπνηήζεθε εμέηαζε γηα ηε θπζηθή απνγξαθή ησλ παγίσλ θαη έγηλε 

ζπκθσλία κε ην κεηξψν θαη ηα ινγηζηηθά βηβιία.  

3. Λήθζεθε επηβεβαησηηθή επηζηνιή απφ ηελ νληφηεηα (λνκηθφο ζχκβνπινο) ζρεηηθά: 

o κε ηελ θπξηφηεηα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (ηδηνθηεζίαο, ηδηνθαηαζθεπαδφκελα θαη 

δσξεάλ παξαρσξεκέλα) o θαη ηα ηπρφλ εκπξάγκαηα ή άιια βάξε επί απηψλ.  
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4. Καηαξηίζηεθε ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε (πίλαθαο) κεηαβνιψλ (απμήζεηο, 

κεηψζεηο) ησλ ινγαξηαζκψλ παγίσλ ζηε ρξήζε.  

5. ηηο πξνζζήθεο παγίσλ εμεηάδεηαη ν ηξφπνο απφθηεζεο ηνπο (π.ρ. αγνξά ή 

θαηαζθεπή ή ηδηνθαηαζθεπή, αληαιιαγή, ρσξίο αληάιιαγκα δσξεάλ, leasing θιπ.).  

6. Γηελεξγήζεθαλ απνζβέζεηο κε βάζε ηνπο λφκηκνπο ζπληειεζηέο θαη 

θαηαρσξήζεθαλ ζηα βηβιία.  

7. Γηελεξγήζεθε έιεγρνο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ηεο αμίαο ησλ παγίσλ θαη ηεο 

ρξνληθήο δηάξθεηαο απηήο.  

8. Τπάξρνπλ πάγηα ρξεζηκνπνηνχκελα κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε (leasing);  

 Αλ λαη: Διέγρζεθε ε ζχκβαζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο.  

 Διέγρζεθε ε εθαξκνδφκελε ινγηζηηθή παξαθνινχζεζή ηεο θαη ε θνξνινγηθή 

έθπησζε ησλ κηζζσκάησλ.  

 Τπάξρνπλ ζπκβάζεηο πψιεζεο θαη επαλακίζζσζεο.  

9. Πξαγκαηνπνηήζεθε ζπκθσλία γηα ηηο ρνξεγεζείζεο εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο επί 

ησλ αθηλήησλ κεηαμχ ησλ επηζηνιψλ πξνο ηηο ηξάπεδεο θαη ησλ ππνινίπσλ ησλ ινγαξηαζκψλ 

ηάμεσο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνζάξηεκα.  

χκθσλα µε ηε ζεσξία, νη βαζηθνί ζθνπνί ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ επί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ 

είλαη νη εμήο: 

α. Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ δηαθφξνπο θηλδχλνπο (θινπή, ππξθαγηά θ.ιπ.)· 

β. Γηα ηελ θαηαγξαθή θαη εθαξκνγή ησλ νδεγηψλ ηεο Γηνίθεζεο  γηα ηελ πξνκήζεηα ή 

ηελ εθπνίεζε ηνπο. 

γ. Γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπο, δειαδή γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο απφδνζε ησλ 

θεθαιαίσλ, πνπ έρνπλ επελδπζεί ζηα πάγηα απηά. 

δ. Γηα ηελ νξζή ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ηνπο. 

Ζ νξγάλσζε ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ επί ησλ παγίσλ 

ζηνηρείσλ πξνυπνζέηεη ηελ εθαξκνγή ησλ θαησηέξσ δηαδηθαζηψλ: 
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 Πεξηνδηθέο απνγξαθέο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ (θπξίσο ησλ θηλεηψλ) θαη ζπκθσλία 

απηψλ µε αληίζηνηρα ηεξνχκελα κεηξψα. 

 Πεξηνδηθέο επηζεσξήζεηο ησλ παγίσλ, γηα ηε δηαπίζησζε ηεο θαιήο ζπληήξεζεο ηνπο. 

 Πεξηνδηθή επηζεψξεζε ησλ εθηφο εθκεηαιιεχζεσο παγίσλ θαη ζρεηηθή ελεκέξσζε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 Γεηγκαηνιεπηηθνί έιεγρνη γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ πξνκεζεηψλ 

παγίσλ ζηνηρείσλ. 

 Γεηγκαηνιεπηηθνί έιεγρνη γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ πξνβιεπφκελσλ, απφ ηε 

Γηνίθεζε, δηαδηθαζηψλ γηα ηελ πψιεζε ή εθπνίεζε παγίσλ ζηνηρείσλ. 

 Γηαπίζησζε ηεο πηζηήο εθαξκνγήο ηνπ εγθεθξηκέλνπ, απφ ηε Γηνίθεζε, 

πξνγξάκκαηνο επελδχζεσλ. 

Όζνλ αθνξά ζηνλ έιεγρν επί ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ νη ειεγθηηθέο 

δηαδηθαζίεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ: 

 Καηάξηηζε πγθεληξσηηθνχ Πίλαθα Παγίσλ, ζηνλ νπνίν εκθαλίδνληαη θαηά 

πξσηνβάζκην ή δεπηεξνβάζκην ινγαξηαζκφ: 

 Σα ππφινηπα ηεο πξνεγνπκέλεο ρξήζεσο 

 Σν ζχλνιν ησλ ρξεψζεσλ 

 Σν ζχλνιν ησλ πηζηψζεσλ 

 Σν ππφινηπν ηεο αμίαο θηήζεσο ηέινπο ρξήζεσο 

 Σν ζχλνιν ησλ ζπζζσξεκέλσλ απνζβέζεσλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 

 Οη απνζβέζεηο ρξήζεσο 

 Σν ζχλνιν ησλ απνζβέζεσλ 

 Σν αλαπφζβεζην ππφινηπν ηεο αμίαο θηήζεσο ησλ παγίσλ 

 πκθσλία ησλ ππνινίπσλ ηνπ αλσηέξσ πίλαθα µε αληίζηνηρα ππφινηπα βηβιίσλ θαη 

ζηνηρεία θαθέινπ ειέγρνπ πξνεγνπκέλεο ρξήζεσο. 

 Δπαιήζεπζε αγνξψλ θαη ηπρφλ ηδηνθαηαζθεπψλ παγίσλ, βάζεη λφκηκσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαη ζρεηηθψλ εγθξίζεσλ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο επηρεηξήζεσο 

 Γηαπίζησζε ηεο νξζήο ηεξήζεσο ηνπ θαλνληζκνχ πξνκεζεηψλ θαηά ηελ αγνξά ή 

πψιεζε ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ φζνλ αθνξά ηηο εγθξίζεηο αγνξψλ, ηε ιήςε 

πξνζθνξψλ, ην δειηίν παξαγγειίαο, θαη ηελ εθηέιεζε ηεο αγνξάο 
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 Γηαπίζησζε ηεο µε χπαξμεο δαπαλψλ επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσο παγίσλ, ζηνπο 

αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο παγίσλ ζηνηρείσλ 

 Δπαιήζεπζε ηεο νξζήο ινγηζηηθήο παξαθνινπζήζεσο ησλ παγίσλ, πνπ έρνπλ ππαρζεί 

ζε αλαπηπμηαθνχο. 

 Δπαιήζεπζε ηνπ νξζνχ ππνινγηζκνχ απνζβέζεσλ ζχκθσλα µε ην ηζρχνλ, θάζε θνξά 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 

 Γηαπίζησζε ηεο µε ππνβνιήο ησλ ζπληειεζηψλ απνζβέζεσλ απφ ρξήζε ζε ρξήζε. 

 Δπαιήζεπζε ηνπ νξζνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ απνηειέζκαηνο (θέξδνο ή δεκία), πνπ 

πξνέθπςε θαηά ηελ πψιεζε ή εθπνίεζε παγίσλ ζηνηρείσλ 

 Δπαιήζεπζε ηνπ νξζνχ ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ ηνπ Φ.Π.Α. παγίσλ. (έθπησζε Φ.Π.Α. 

ζε ππαγφκελεο επηρεηξήζεηο, µε έθπησζε Φ.Π.Α. ζε µε ππαγφκελεο επηρεηξήζεηο, 

πεληαεηήο δηαθαλνληζκφο Φ.Π.Α. παγίσλ θ.ιπ.). 

 Δπαιήζεπζε ηεο νξζήο ζπληάμεσο ηεο δειψζεσο Φ.Α.Π. (αληηθεηκεληθέο αμίεο, 

αθαίξεζε ππνινίπσλ ελππφζεθσλ δαλείσλ θ.ιπ.) 

 Δπαιήζεπζε ηεο νξζήο αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο θηήζεσο ησλ παγίσλ θαη ησλ 

απνζβέζεσλ ηνπο 

 Γηαπίζησζε ηεο νξζήο ηεξήζεσο ηνπ Μεηξψνπ Παγίσλ (αλαιπηηθή ελεκέξσζε θαη' 

είδνο παγίνπ, ζπκθσλία µε ινγαξηαζκνχο Γεληθήο Λνγηζηηθήο θ.ιπ.) 

 Δπαιήζεπζε νξηζκέλσλ παγίσλ µε θπζηθή απνγξαθή 

 Γηαπίζησζε ηεο ππάξμεσο ή µε παγίσλ ζηνηρείσλ εθηφο εθκεηαιιεχζεσο (απαμίσζε, 

δηελέξγεηα απνζβέζεσλ, ινγηζηηθή εκθάληζε θ.ιπ.). 

 Δμαθξίβσζε ηεο θπξηφηεηνο ησλ γεπέδσλ θαη θηεξίσλ (ζπκβφιαηα αγνξάο, 

πηζηνπνηεηηθά κεηαγξαθήο θ.ιπ.) 

 Δπαιήζεπζε ηεο χπαξμεο πιήξνπο αζθαιηζηηθήο θαιχςεσο ησλ παγίσλ έλαληη 

δηάθνξσλ θηλδχλσλ 

 Βεβαίσζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληεξήζεσο ησλ παγίσλ µε ζρεηηθή επηζηνιή 

ησλ αξκνδίσλ ηεο επηρεηξήζεσο πξνο ηνλ ειεγθηή. 

χκθσλα µε ηε ζεσξία, νη ζηφρνη ηνπ ειέγρνπ επί ησλ αζώκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ είλαη νη 

εμήο: 
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α. ε κεγηζηνπνίεζε ηεο απφδνζε ησλ επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ θαη 

β. ε νξζή ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ηνπο. 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ ζα πξέπεη λα αθνινπζνχληαη νη εμήο δηαδηθαζίεο: 

 Γηαπίζησζε ηεο πιήξνπο εθκεηαιιεχζεσο ησλ δηθαησκάησλ, πνπ παξέρεη ε 

θπξηφηεηα ησλ αζψκαησλ απηψλ ζηνηρείσλ 

 Δμαθξίβσζε ηεο µε ρξεζηκνπνηήζεσο ησλ δηθαησκάησλ απφ ηξίηνπο. 

 Γηαπίζησζε ηεο πηζηήο εθαξκνγήο ησλ νδεγηψλ ηεο Γηνηθήζεσο γηα ηελ 

απφθηεζε ησλ αζψκαησλ ζηνηρείσλ 

 Δπαιήζεπζε ηεο νξζήο ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο ηνπο 

 Γηαπίζησζε ηνπ νξζνχ ηξφπνπ ηεο απνζβέζεσο ηνπο. 

Ο έιεγρνο επί ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ αζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

ηηο παξαθάησ δηαδηθαζίεο: 

 Καηάξηηζε πγθεληξσηηθνχ Πίλαθα Αζψκαησλ Παγίσλ ηνηρείσλ, ζηνλ νπνίν 

εκθαλίδνληαη θαηά πξσηνβάζκην ή δεπηεξνβάζκην ινγαξηαζκφ: 

 Σα ππφινηπα ηεο πξνεγνπκέλεο ρξήζεσο 

 Σν ζχλνιν ησλ ρξεψζεσλ ηεο ρξήζεσο 

 Σν ζχλνιν ησλ πηζηψζεσλ ηεο ρξήζεσο 

 Σν ππφινηπν ηεο αμίαο θηήζεσο ηέινπο ρξήζεσο 

 Σν ζχλνιν ησλ ζπζζσξεκέλσλ απνζβέζεσλ πξνεγνχκελσλ 

ρξήζεσλ 

 Οη απνζβέζεηο ρξήζεσο 

 Σν ζχλνιν ησλ απνζβέζεσλ 

 Σν αλαπφζβεζην ππφινηπν ηεο αμίαο θηήζεσο ησλ αζψκαησλ 

παγίσλ ζηνηρείσλ. 

 πκθσλία ησλ ππνινίπσλ ηνπ αλσηέξσ Πίλαθα µε αληίζηνηρα ππφινηπα 

βηβιίσλ θαη ζηνηρεία θαθέινπ ειέγρνπ πξνεγνπκέλεο ρξήζεσο. 

 Δπαιήζεπζε απνθηήζεσλ αζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ, βάζεη λφκηκσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαη ζρεηηθψλ εγθξίζεσλ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο 

επηρεηξήζεσο. 



Κεθάιαην 2: Πξαθηηθά Θέκαηα Δθαξκνζκέλεο Διεγθηηθήο (Πξνρσξεκέλν Δπίπεδν) 

 

    ε ι ί δ α  59 | 266 

 Γηεξεχλεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ αλαιπηηθψλ ινγαξηαζκψλ θαη δηαπίζησζε 

φηη απηφ είλαη ζχκθσλν µε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

 Δπαιήζεπζε ηνπ νξζνχ ππνινγηζκνχ ησλ .απνζβέζεσλ. 

 Γηαπίζησζε ηεο µε κεηαβνιήο ησλ ζπληειεζηψλ απνζβέζεσο απφ ρξήζε ζε 

ρξήζε. 

 

  



Κεθάιαην 2: Πξαθηηθά Θέκαηα Δθαξκνζκέλεο Διεγθηηθήο (Πξνρσξεκέλν Δπίπεδν) 

 

    ε ι ί δ α  60 | 266 

Παξνπζίαζε εξσηεκαηνινγίνπ ειέγρσλ Παγίσλ 

Δλζώκαηα πάγηα ζηνηρεία (Δξσηεκαηνιόγηα εθηίκεζεο πζηήκαηνο Διεγρνπ)  

1. Ζ νληφηεηα γηα ηηο πάγηεο επελδχζεηο δηαζέηεη θαλνληζκφ κε δηαδηθαζίεο έγθξηζεο 

θαη ζθνπνχο πξαγκαηνπνίεζεο επέλδπζεο;  

2. Οη ηίηινη ηδηνθηεζίαο αθηλήησλ έρνπλ θαηάιιεια κεηαγξαθεί;  

3. Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε αλαζεσξείηαη θαλνληθά θαη είλαη επαξθήο ζχκθσλα κε ηελ 

ηξέρνπζα αμία ησλ παγίσλ;  

4. Ζ νληφηεηα ηεξεί ιεπηνκεξή κεηξψα ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ θαη 

γίλεηαη ζπκθσλία κε ηα ινγηζηηθά βηβιία θαη ηηο δηελεξγνχκελεο απνγξαθέο (π.ρ. 

κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο: Μεηξψα= Φπζηθέο Απνγξαθέο = Τπφινηπα Γεληθνχ θαζνιηθνχ);  

5. Ζ νληφηεηα αμηνινγεί θαη ηεθκεξηψλεη ηπρφλ δηαθνξέο απφ απνγξαθέο ηηο νπνίεο 

θαη ηαθηνπνηεί κε θαηάιιειεο εγθξηηηθέο δηαδηθαζίεο ;  

6. Γηαθξίλνληαη νη δαπάλεο, ζε δαπάλεο πξνζζεθψλ-βειηηψζεσλ θαη ζε δαπάλεο 

ζπληήξεζεο –επηζθεπψλ θαη θαηαρσξνχληαη θαηάιιεια; 

7. Σεξνχληαη επαξθή ζηνηρεία γηα ηπρφλ καθξνπξφζεζκεο ζπκβάζεηο; 

Δλδεηθηηθά ζα κπνξνύζε λα πξνηαζεί ην παξαθάησ εξσηεκαηνιόγην εζσηεξηθνύ ειέγρνπ 

γηα ηα πάγηα: 

 Ζ νληφηεηα ηεξεί επαξθψο ιεπηνκεξή κεηξψα ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ηεο 

ζηνηρείσλ θαη ησλ απνζβέζεψλ ηνπο; 

 Δίλαη απηά ελεκεξσκέλα; 

 Σεξνχληαη επαξθή ζηνηρεία γηα ηπρφλ καθξνπξφζεζκεο ζπκβάζεηο, 

λαπιψζεηο, ελνηθηάζεηο θ.ιπ.; 

 Οη ηίηινη ηδηνθηεζίαο αθηλήησλ έρνπλ θαηάιιεια κεηαγξαθεί; 

 Σέηνηνη ηίηινη θπιάζζνληαη αξκνδίσο ζε αζθαιή ζπξίδα; α) Σξάπεδαο ή 

άιινπ θαηάιιεινπ ζεζαπξνθχιαθαο; β) Σεο νληφηεηαο; 

 Δάλ θπιάζζνληαη ζηελ νληφηεηα, ππφθεηληαη ζε ειέγρνπο; 

 Ζ νληφηεηα πξνβαίλεη: 

 ε πεξηνδηθή απνγξαθή ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ; 



Κεθάιαην 2: Πξαθηηθά Θέκαηα Δθαξκνζκέλεο Διεγθηηθήο (Πξνρσξεκέλν Δπίπεδν) 

 

    ε ι ί δ α  61 | 266 

 ε πεξηνδηθέο εθηηκήζεηο ηνπ Παγίνπ Δλεξγεηηθνχ πξνο ην ζθνπφ 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ αζθαιηζηένπ πνζνχ; 

 ε ζπγθξίζεηο ησλ απνγξαθνκέλσλ πξνο ηα αλαγξαθφκελα ζηα κεηξψα; 

 Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε αλαζεσξείηαη θαλνληθά θαη είλαη επαξθήο γηα λα 

θαιχπηεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο; 

 Ζ νληφηεηα έρεη θαιφ ζχζηεκα δηαθξίζεσο ησλ δαπαλψλ ζε δαπάλεο 

βειηηψζεσο θαη ζπληεξήζεσο; 

 Ζ κέζνδνο ηεο δηαθξίζεσο απηήο αθνινπζείηαη παγίσο; 

 Φέξλεη ε νληφηεηα ηηο βειηηψζεηο ζε ρξέσζε ηνπ Παγίνπ Δλεξγεηηθνχ; 

 Φέξλεη ε νληφηεηα ηηο ζπληεξήζεηο ζε ρξέσζε ησλ Γαπαλψλ; 

 Γηα ηπρφλ πξνζζήθεο πθίζηαηαη πξνέγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ; 

 Δπί ηπρφλ ππεξβάζεσλ ζε πξνζζήθεο ή ζε λέα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, 

πθίζηαληαη εγθξηηηθέο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ; 

 Δίλαη µφλν ε Γεληθή Γηεχζπλζε αξκφδηα λα ραξαθηεξίζεη σο άρξεζηα, πάγηα 

ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ (κεραλήκαηα, εξγαιεία, θ.ιπ.); 

 Τπάξρεη θαηάιιειν ζχζηεκα ειέγρνπ γηα ηηο πσιήζεηο πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ, ππνιεηκκάησλ, εθπνηήζεηο άρξεζησλ θαη γηα ηηο ζρεηηθέο 

θαηαρσξήζεηο ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ Παγίνπ Δλεξγεηηθνχ θαη ηνπο 

ινγαξηαζκνχο δηαζεζίκσλ θαη απνζβέζεσλ; 

 Ζ κέζνδνο ππνινγηζκνχ ησλ απνζβέζεσλ, θαζνξίδεηαη απφ ηε Γηνίθεζε θαη 

αθνινπζείηαη παγίσο; 

 Σπρφλ εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ παγίσλ, ζεκεηψλνληαη ζηα βηβιία εηδηθφηεξα 

ζην πξνζάξηεκα ησλ εηεζίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ; 

 Σέηνηα βάξε έρνπλ θαηάιιεια κεηαγξαθεί; 

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

ππξφο, δεκηψλ, θζνξψλ θ.ιπ.; 

 Αληηπξνζσπεχεη ην εθάζηνηε αζθαιηδφκελν θεθάιαην ηελ ηξέρνπζα αμία, 

ελφο εθάζηνπ αζθαιηζκέλνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ; 



Κεθάιαην 2: Πξαθηηθά Θέκαηα Δθαξκνζκέλεο Διεγθηηθήο (Πξνρσξεκέλν Δπίπεδν) 

 

    ε ι ί δ α  62 | 266 

 Τπάξρεη ζχζηεκα ή ππνρξέσζε άκεζνπ θαη εκπξνζέζκνπ δειψζεσο απφ ηνπο 

αξκφδηνπο ηεο νληφηεηαο ζηελ αζθαιηζηηθή νληφηεηα γηα ηπρφλ επειζνχζα 

δεκία; Δθαξκφδεηαη; 

 Σπρφλ πξνθχπηνπζεο ή απνθαιππηφκελεο δεκηέο, αλαιχνληαη θαη εμεηάδνληαη 

απφ ηε δηνίθεζε; 

 Ο θαζνξηζκφο ηεο θχζεσο ηνπ άπινπ ελεξγεηηθνχ (Γηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, 

Γηθαηψκαηα ηξίησλ, Φήκε θαη Πειαηεία) θαη ε ινγηζηηθή ηνπ αληηκεηψπηζε, 

ειέγρνληαη απφ αλψηεξν ππάιιειν, πνπ είλαη αλεμάξηεηνο απφ ην πξνζσπηθφ 

ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηελ απφδνζε ινγαξηαζκνχ γηα ηα ελ ιφγσ 

ζηνηρεία; 

 Ζ αμία ησλ άπισλ ζηελ νληφηεηα είλαη ζέκα εμέηαζεο θαη ζπδήηεζεο κε ηε 

Γηνίθεζε; 

 Οη αγνξέο ησλ Γηθαησκάησλ επξεζηηερλίαο, εκπνξηθψλ ζεκάησλ θαη ινηπψλ 

δηθαησκάησλ εγθξίλνληαη δεφλησο; 

 Οη απνζβέζεηο θαη δηαγξαθέο ηεο αμίαο ησλ άπισλ ππφθεηληαη ζε θαλνληθφ 

έιεγρν απφ ηε Γηνίθεζε; 

 Οη απνζβέζεηο ησλ άπισλ ινγίδνληαη θαη θαηακεξίδνληαη γηα ην ρξφλν πνπ ε 

νληφηεηα θαηέρεη απηά ή δηθαηνχηαη λα θάλεη ρξήζε απηψλ. 

 

ύληαμε Φύιισλ ειέγρνπ Παγίσλ – Μειέηε Πεξίπησζεο 

Έλα ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ζεσξείηαη 

ηθαλνπνηεηηθφ φηαλ είλαη νξγαλσκέλν θαη εθαξκφδεη κηα ζεηξά απφ ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο. 

πγθεθξηκέλα νη δηαδηθαζίεο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεί είλαη: 

 ε δηελέξγεηα πεξηνδηθψλ απνγξαθψλ θαη ζπκθσλία ηεο απνγξαθήο κε ηα 

ηεξνχκελα κεηξψα ηεο νληφηεηαο 

 ε επηζεψξεζε ησλ παγίσλ, γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζή 

ηνπο 

 ε δηαπίζησζε ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνβιεπφκελσλ νδεγηψλ ηεο δηνίθεζεο φζνλ 

αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο αγνξάο, πψιεζεο ή εθπνίεζεο παγίσλ 



Κεθάιαην 2: Πξαθηηθά Θέκαηα Δθαξκνζκέλεο Διεγθηηθήο (Πξνρσξεκέλν Δπίπεδν) 

 

    ε ι ί δ α  63 | 266 

 ν έιεγρνο ηήξεζεο θαη ελεκέξσζεο ηνπ κεηξψνπ παγίσλ, ησλ απνζβέζεσλ θαη ε 

ζπκθσλία κε ηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο νληφηεηαο 

 ν έιεγρνο ηήξεζεο επαξθψλ ζηνηρείσλ καθξνπξφζεζκσλ ζπκβάζεσλ αγνξάο 

παγίσλ  

 ε επηβεβαίσζε χπαξμεο θαη ηήξεζεο αξρείνπ ηδηνθηεζίαο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ  

 ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο δηάθξηζεο ησλ δαπαλψλ βειηίσζεο, ζπληήξεζεο θαη 

επηζθεπήο ησλ παγίσλ 

 ε παξαθνινχζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαγξαθήο θαη απαμίσζεο παγίσλ  

 ε εθαξκνγή θαη παξαθνινχζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο ησλ 

ηδηνθαηαζθεπψλ.  

Ο ειεγθηήο ρξεζηκνπνηεί ηε γξαπηή πεξηγξαθή θαη εξσηεκαηνιφγηα, γηα λα κειεηήζεη ην 

ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ. Δμεηάδεη ηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο θαη 

ζπληάζζεη έλαλ πίλαθα αμηνιφγεζεο, φπνπ αλαθεθαιαηψλεη ηελ εξγαζία ηνπ θαη επηζεκαίλεη 

ηπρφλ αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα πξνθχςνπλ. 

Σα θχιια εξγαζίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην εξσηεκαηνιφγην, πεξηιακβάλνπλ ζεκαληηθά 

ζηνηρεία γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ. Πεξηιακβάλνπλ απνηειέζκαηα ηνπ 

δεηγκαηνιεπηηθνχ ειέγρνπ θαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηα βήκαηα ηεο ειεγθηηθήο 

δηαδηθαζίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Σα ζηνηρεία απηά κπνξεί λα είλαη αληίγξαθα ή 

ιεπηνκεξείο θαηαγξαθέο ηνπ ειεγθηή θαη πεξηιακβάλνπλ: 

 αληίγξαθν κεηξψνπ παγίσλ  

 επηβεβαίσζε ηεο ζεψξεζεο ηνπ κεηξψνπ παγίσλ  

 επηβεβαίσζε ηεο εκπξφζεζκεο ελεκέξσζεο ηνπ κεηξψνπ παγίσλ  

 αληίγξαθα απνθάζεσλ γηα ηηο βειηηψζεηο θαη ηηο πξνζζήθεο ζηα πάγηα  

 απνδεηθηηθά ζηνηρεία δεηγκαηνιεπηηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο 

αγνξάο παγίνπ 

 αληίγξαθα ζπκθσλίαο ησλ Ηζνδπγίσλ ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ παγίσλ  

 απνδεηθηηθά ζηνηρεία δηαδηθαζίαο γηα αρξεζηεπκέλα ή απαμησκέλα πάγηα 

 επηβεβαίσζε εθαξκνγήο αμηφπηζηνπ ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο ηδηνθαηαζθεπψλ.  

 



Κεθάιαην 2: Πξαθηηθά Θέκαηα Δθαξκνζκέλεο Διεγθηηθήο (Πξνρσξεκέλν Δπίπεδν) 
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Κεθάιαην 2: Πξαθηηθά Θέκαηα Δθαξκνζκέλεο Διεγθηηθήο (Πξνρσξεκέλν Δπίπεδν) 

 

    ε ι ί δ α  65 | 266 

2.1.2 Έιεγρνο Αθηλεηνπνηήζεσλ Τπό Δθηέιεζε θαη Πξνθαηαβνιώλ Κηήζεσλ Παγίσλ  

2.1.2.1 Παξνπζίαζε ινγαξηαζκνύ αθηλεηνπνηήζεσλ ππό εθηέιεζε θαη πξνθαηαβνιώλ 

θηήζεσο παγίσλ 

ηνλ ινγαξηαζκφ 15 παξαθνινπζνχληαη ηα πνζά, ηα νπνία δηαηίζεληαη γηα ηελ θαηαζθεπή 

λέσλ ελζψκαησλ πάγησλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ηα πνζά ηα νπνία πξνθαηαβάιινληαη γηα ηελ 

αγνξά φκνησλ ζηνηρείσλ. Σν θαηά ηελ εκέξα θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ ππφινηπν ηνπ 

ινγαξηαζκνχ 15 απεηθνλίδεη ην κε νινθιεξσκέλν θφζηνο ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία 

κέρξη ηελ εκέξα εθείλε, δελ είραλ παξαιεθζεί ή δελ είρε ζπληειεζηεί ε απνπεξάησζή ηνπο. 

Σν θφζηνο θαηαζθεπήο ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ ηα νπνία θαηαζθεπάδνληαη απφ ηελ νληφηεηα 

κε δηθά ηεο κέζα παξαθνινπζείηαη θαη πξνζδηνξίδεηαη κε ηνπο ινγαξηαζκνχο παξαγσγήο ηεο 

νκάδαο 9, ή ππνινγίδεηαη εμσινγηζηηθά, αλ ε νληφηεηα δελ εθαξκφδεη ζχζηεκα αλαιπηηθήο 

ινγηζηηθήο εθκεηαιιεχζεσο. Σν θφζηνπο πνπ πξνζδηνξίδεηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ 

θαηαρσξείηαη ζηε ρξέσζε ησλ νηθείσλ ππνινγαξηαζκψλ ηνπ 15, κε πίζησζε ησλ 

αληίζηνηρσλ ππνινγαξηαζκψλ ηνπ 78.00. Σν θφζηνο απηφ παξακέλεη ζηνπο νηθείνπο 

ππνινγαξηαζκνχο ηνπ 15 θαη θαηά ηελ επφκελε ρξήζε, θαηά ηελ νπνία πξνζαπμάλεηαη θαη κε 

ην θφζηνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηε λέα απηή ρξήζε, θαη νχησ θαζεμήο, κέρξη ηελ 

νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο, νπφηε ην ζπλνιηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ 

κεηαθέξεηαη απφ ηνπο νηθείνπο ππνινγαξηαζκνχο ηνπ 15 ζηνπο νηθείνπο ινγαξηαζκνχο ησλ 

πάγησλ ζηνηρείσλ (11-14 θαη 16). 

Αλ ε θαηαζθεπή ηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ νινθιεξψλεηαη κέζα ζηε ρξήζε πνπ άξρηζε ε 

θαηαζθεπή απηή, ην θφζηνο πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο παξαγσγήο ηεο 

νκάδαο 9 ή εμσινγηζηηθά, είλαη δπλαηφ λα θαηαρσξείηαη απεπζείαο ζηνπο νηθείνπο 

ινγαξηαζκνχο ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ (11-14 θαη 16), κε πίζησζε ησλ αληίζηνηρσλ 

ππνινγαξηαζκψλ ηνπ 78.00. 

Σν θφζηνο θαηαζθεπήο ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ ηα νπνία θαηαζθεπάδνληαη απφ ηξίηνπο κε 

πιηθά πνπ παξέρνληαη απφ ηελ νληφηεηα πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνπο νηθείνπο ππνινγαξηαζκνχο 

ηνπ 15, ζηε ρξέσζε ησλ νπνίσλ θαηαρσξείηαη ε αμία ησλ πιηθψλ πνπ αγνξάδνληαη θαη ε αμία 

ησλ ηηκνινγίσλ ησλ ηξίησλ θαηαζθεπαζηψλ. 
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ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα πιηθά πνπ αγνξάδνληαη εηζάγνληαη πξσηχηεξα ζηηο 

απνζήθεο κε θαηαρψξηζή ηνπο ζηνπο νηθείνπο ινγαξηαζκνχο ηεο νκάδαο 2 θαη απφ ηηο 

απνζήθεο απηέο παξαδίλνληαη ζηνπο ηξίηνπο, ή γεληθά ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα πιηθά 

ρνξεγνχληαη ζηνπο ηξίηνπο απφ ηηο απνζήθεο, ε αμία ησλ πιηθψλ απηψλ θαηαρσξείηαη ζηε 

ρξέσζε ησλ νηθείσλ ππνινγαξηαζκψλ ηνπ 15, κε πίζησζε ησλ αληίζηνηρσλ ππνινγαξηαζκψλ 

ηνπ 78.00. 

Όηαλ ε θαηαζθεπή ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ γίλεηαη απφ ηξίηνπο, ζηνπο νπνίνπο, εθηφο απφ ηε 

ρνξήγεζε ησλ πιηθψλ, παξέρεηαη θαη ζπκπαξάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο νληφηεηαο, ε νπνία 

ζπλεπάγεηαη πξφζζεην θφζηνο επηπιένλ ησλ πιηθψλ, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

νινθιεξσκέλνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρεηηθψλ ινγαξηαζκψλ 

αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηεο παξαπάλσ πεξίπησζεο 2 (θαηαζθεπή πάγησλ ζηνηρείσλ απφ 

ηελ νληφηεηα). 

Οη πξνθαηαβνιέο πνπ δίλνληαη ζε θαηαζθεπαζηέο πάγησλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ζε 

πξνκεζεπηέο πιηθψλ θαηαζθεπήο ή πξνκεζεπηέο απηνχζησλ φκνησλ ζηνηρείσλ, 

θαηαρσξνχληαη ζηε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 15.09 «πξνθαηαβνιέο θηήζεσο πάγησλ 

ζηνηρείσλ». Μεηά ηε ιήςε ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ ή, πξνθεηκέλνπ γηα εηζαγσγή απφ ην 

εμσηεξηθφ, κεηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο αγνξάο, πηζηψλεηαη ν ινγαξηαζκφο 15.09 κε 

ρξέσζε άιισλ ππνινγαξηαζκψλ ηνπ 15 ή ησλ νηθείσλ ινγαξηαζκψλ ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ 

(11-14 θαη 16). 

Παξέρεηαη ε επρέξεηα ζηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο λα παξαθνινπζνχλ ηηο πξνθαηαβνιέο γηα 

θηήζε πάγησλ ζηνηρείσλ, σο εμήο: 

α. Οη πξνθαηαβνιέο πνπ δίλνληαη γηα εηζαγσγή πιηθψλ ή απηνχζησλ πάγησλ 

ζηνηρείσλ απφ ην εμσηεξηθφ, λα παξαθνινπζνχληαη ζην ινγαξηαζκφ 32.00 «παξαγγειίεο 

πάγησλ ζηνηρείσλ». 

β. Οη πξνθαηαβνιέο πνπ δίλνληαη ζε πξνκεζεπηέο ή θαηαζθεπαζηέο πάγησλ ζηνηρείσλ 

ηνπ εζσηεξηθνχ, λα παξαθνινπζνχληαη ζην ινγαξηαζκφ 50.08 «πξνκεζεπηέο εζσηεξηθνχ 

πάγησλ ζηνηρείσλ». 

γ. ην ηέινο θάζε ρξήζεσο ην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ 15 «αθηλεηνπνηήζεηο ππφ 

εθηέιεζε θαη πξνθαηαβνιέο θηήζεσο πάγησλ ζηνηρείσλ» θαη ηα ρξεσζηηθά ππφινηπα ησλ 
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ππνινγαξηαζκψλ ησλ 32.00 «παξαγγειίεο πάγησλ ζηνηρείσλ» θαη 50.08 «πξνκεζεπηέο 

εζσηεξηθνχ ινγαξηαζκφο πάγησλ ζηνηρείσλ» εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ζε έλα εληαίν 

θνλδχιη. 

Με απηφ ηνλ πξσηνβάζκην ινγαξηαζκφ παξαθνινπζνχληαη ηα πνζά, πνπ δαπαλψληαη γηα ηελ 

θαηαζθεπή παγίσλ ζηνηρείσλ. Δπίζεο, παξαθνινπζνχληαη ηα πνζά πνπ πξνθαηαβάιινληαη, 

πξνθεηκέλνπ λα αγνξαζηνχλ λέα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

πνπ είλαη ππφ εθηέιεζε ή πξφθεηηαη λα απνθηεζνχλ κειινληηθά είλαη ηα θηίξηα-

εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ-ηερληθά έξγα, Μεραλήκαηα-ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο-ινηπφο 

κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο, Μεηαθνξηθά κέζα, Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο. Δάλ ην ππφ 

εθηέιεζε ή ππφ παξαγγειία πάγην νινθιεξσζεί ή παξαιεθζεί πιήξσο κέζα ζηε 

δηαρεηξηζηηθή ρξήζε, ν ινγαξηαζκφο 15 πηζηψλεηαη θαη θιείλεη θαη κεηαθέξεηαη ζε έλαλ απφ 

ηνπο πξσηνβάζκηνπο 11, 12, 13, 14 ινγαξηαζκνχο πνπ παξαθνινπζνχλ ηα πάγηα ζηνηρεία. 

Δάλ φκσο ε θαηαζθεπή ή ε παξάδνζε δελ νινθιεξσζεί ζηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, ην θφζηνο 

παξακέλεη ζηνλ 15 (ζηνπο αληίζηνηρνπο ππνινγαξηαζκνχο ηνπ), ν νπνίνο εκθαλίδεηαη ζηνλ 

Ηζνινγηζκφ κε ην αληίζηνηρν πνζφ γηα λα εμηζσζεί ζε θάπνηα απφ ηηο πξνζερείο ρξήζεηο κε 

ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ. Οη αθηλεηνπνηήζεηο ππφ εθηέιεζε κπνξεί λα θαηαζθεπάδνληαη 

απφ ηελ ίδηα ηελ νληφηεηα κε δηθά ηεο κέζα ή απφ ηξίηνπο, ζηνπο νπνίνπο ηα πιηθά 

θαηαζθεπήο ηα παξέρεη ε νληφηεηα, ή απφ ηξίηνπο, ζηνπο νπνίνπο παξέρνληαη απφ ηελ 

νληφηεηα, ηα πιηθά, ην πξνζσπηθφ ή άιιεο ππεξεζίεο. 

 

2.1.2.2 Δηαδηθαζίεο ειέγρνπ 

ηνλ ινγαξηαζκφ 15 «Αθηλεηνπνηήζεηο ππφ εθηέιεζε θαη πξνθαηαβνιέο θηήζεσο παγίσλ 

ζηνηρείσλ» παξαθνινπζνχληαη νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή λέσλ 

παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ελψ πεξηιακβάλνληαη θαη ηα πνζά πνπ πξνθαηαβάιινληαη 

γηα ηελ αγνξά ίδησλ ζηνηρείσλ. Αθηλεηνπνηήζεηο ππφ εθηέιεζε έρνπκε φηαλ:  

 Σα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαζθεπάδνληαη απφ ηελ νληφηεηα µε δηθά ηεο 

έμνδα.  

 Σα πάγηα ζηνηρεία θαηαζθεπάδνληαη απφ ηξίηνπο µε πιηθά πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ 

νληφηεηα.  
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 Σα πάγηα ζηνηρεία θαηαζθεπάδνληαη απφ ηξίηνπο ζηνπο νπνίνπο εθηφο απφ ηε 

ρνξήγεζε πιηθψλ παξέρεηαη θαη ε ζπκπαξάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο νληφηεηαο πνπ 

ζπλεπάγεηαη πξφζζεην θφζηνο. 

ηνλ ινγαξηαζκφ 15.09 «Πξνθαηαβνιέο θηήζεσο παγίσλ ζηνηρείσλ» παξαθνινπζνχληαη νη 

πξνθαηαβνιέο πνπ δίλνληαη ζε θαηαζθεπαζηέο παγίσλ ζηνηρείσλ, πξνκεζεπηψλ πιηθψλ 

θαηαζθεπήο, πξνκεζεπηψλ απηνχζησλ φκνησλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία ρξεψλνπλ ηνλ ινγαξηαζκφ 

15. Όηαλ έλα έξγν αξρίδεη θαη ηειεηψλεη κέζα ζε µηα ρξήζε ηφηε ρξεψλεηαη ην πάγην ζηνηρείν 

θαη φρη ν ινγαξηαζκφο 15. ηελ πεξίπησζε ησλ Ο.Σ.Α. παξαηεξνχκε φηη ππάξρνπλ αξθεηέο 

δηαθνξνπνηήζεηο.  

Αξρηθά νη ππνινγαξηαζκνί 15.00 έσο 15.08 ζην Κ.Λ.. δελ πθίζηαληαη θαη αλαπηχζζνληαη 

ζχκθσλα µε ηηο αλάγθεο ηνπ ∆ήκνπ. Ο ινγαξηαζκφο 15.09 είλαη θνηλφο θαη ζηα δχν 

ινγηζηηθά ζρέδηα. Απφ εθεί θαη έπεηηα παξαηεξνχκε φηη ππάξρνπλ νη ππνινγαξηαζκνί 15.10 

έσο 15.14 θαη 15.16 φπνπ παξαθνινπζείηαη ε δηακφξθσζε ηνπ θφζηνπο ησλ αληίζηνηρσλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. ην ινγαξηαζκφ 15.17 παξαθνινπζείηαη ε δηακφξθσζε ηνπ 

θφζηνπο ησλ παγίσλ εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο ρξήζεο. Σν θφζηνο ζπγθεληξψλεηαη ζηνπο 

ινγαξηαζκνχο απφ 15.10 έσο 5.17 κέρξη λα νινθιεξσζεί κπνξεί λα θαιχπηεηαη απφ ίδηνπο 

πφξνπο ηνπ ∆ήκνπ ή απφ επηρνξεγήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ ή ηξίησλ. Όηαλ νινθιεξσζεί ε 

επέλδπζε ην θφζηνο κεηαθέξεηαη απφ ηνπο ππνινγαξηαζκνχο 15.10 έσο 15.14 θαη 15.16 

ζηνπο αληίζηνηρνπο 11, 12, 13, 14 θαη 16 εθφζνλ ην θφζηνο επελδχζεσο θαιπθζεί απφ ίδηνπο 

πφξνπο ηνπ ∆ήκνπ. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ παγίσλ εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο ρξήζεο γίλεηαη κεηαθνξά 

θφζηνπο ζηνπο ππνινγαξηαζκνχο ηνπ 17. Καηά ηελ πην πάλσ κεηαθνξά ρξεψλεηαη ν 

αξκφδηνο ππνινγαξηαζκφο 10 έσο 16 θαη 17 θαη πηζηψλεηαη ν νηθείνο ππνινγαξηαζµφο 15.10 

έσο 15.14 , 15.16 θαη 15.17. 25 Ζ εκθάληζε ησλ αγνξψλ πιηθψλ ζηνπο ππνινγαξηαζκνχο ηνπ 

15 πξέπεη λα αθνινπζήζεη πξνεγνχκελεο εγγξαθέο ζην ινγαξηαζκφ 24, έηζη ψζηε λα ηεξεζεί 

ε αξρή ηεο θαη’ είδνο ζπγθέληξσζεο απνζεκάησλ. ηελ θαηεχζπλζε απηή βνεζάεη ε πηζαλή 

αλάπηπμε ησλ ππνινγαξηαζκψλ ηνπ 24 θαη’ έξγν. Ζ αλάπηπμε ηνπ 24 θαη’ έξγν ζα 

ζπγθεληξψλεη ην ζχλνιν ησλ πνζψλ πνπ δαπαλήζεθαλ αλά κήλα γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν 

θαη ζα έρνπκε έηνηκε ινγηζηηθή εγγξαθή πίζησζεο 78 θαη ρξέσζεο 15. Ζ εγγξαθή απηή ζα 

κπνξεί λα γίλεηαη ζπγθεληξσηηθά ζην ηέινο ηνπ κήλα. 
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Ο ηξφπνο δελ έρεη λφεκα γηα ηνπο Γήκνπο πνπ ηεξνχλ ηελ αλαιπηηθή ινγηζηηθή θαζ’ φζνλ ην 

θφζηνο αλά έξγν ζα ζπγθεληξψλεηαη ζε ππνινγαξηαζκνχο ηνπ 93. 68 ηνπο 

ππνινγαξηαζκνχο ηνπ ινγαξηαζκνχ 15.19 «Λνηπφο θεθαιαηαθφο εμνπιηζκφο», 

παξαθνινπζείηαη ε δηακφξθσζε ηνπ θφζηνπο ησλ ινηπψλ παγίαο κνξθήο πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ δελ εληάζζνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο 15.10 έσο 15.14 θαη 15.16 θαη αλήθνπλ 

ζηελ πεξηνπζία ηνπ ∆ήκνπ. ηνπο ππνινγαξηαζκνχο ηνπ ινγαξηαζκνχ 15.20 

παξαθνινπζνχληαη νη δαπάλεο γηα κειέηεο θαη έξεπλεο θαηαζθεπήο , επεθηάζεηο ή 

ζπκπιεξψζεηο θηηξίσλ θαη ινηπψλ έξγσλ φπνπ κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπο κεηαθέξνληαη 

ζηνπο αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο 16. Δπίζεο, παξαθνινπζνχληαη νη εηδηθέο δαπάλεο πνπ 

αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ πφιεσο, δαπάλεο θαηεδαθίζεσο θ.ιπ. Οη δαπάλεο απηέο 

είλαη πνιπεηνχο απνζβέζεσο θαη κεηαθέξνληαη ζην ινγαξηαζκφ 16 έθηνο απφ ηηο δαπάλεο 

επεθηάζεσο θαηαζθεπήο, ζπκπιεξψζεσο - πιελ θηηξίσλ πνπ κεηαθέξνληαη ζηνπο 

ινγαξηαζκνχο 12, 13, 14, 16, 17 αλαιφγσο. 

 

2.1.2.3 Μειέηε πεξίπησζεο ειέγρνπ αθηλεηνπνηήζεσλ ππό εθηέιεζε θαη πξνθαηαβνιώλ 

θηήζεσλ παγίσλ 

 

Δ ΓΖΜΟ:  

Αθηλεηνπνηήζεηο ππφ εθηέιεζε € 1.883.359,72  

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Ο ινγαξηαζκφο απηφο πεξηιακβάλεη ην θφζηνο ησλ έξγσλ πνπ δελ 

έρνπλ νινθιεξσζεί κέρξη ηελ 31.12.2019.  

ηε ρξήζε 2019 νινθιεξψζεθαλ έξγα αμίαο € 681.431,02 θαη κεηαθέξζεθαλ ζηνπο 

ινγαξηαζκνχο ησλ παγίσλ πνπ αθνξνχζαλ.  

Δπίζεο, παξέκεηλαλ ηελ 31.12.2019 κε νινθιεξσκέλα έξγα θφζηνπο € 1.883.359,72.  

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ην θφζηνο αλά έξγν ζε εμέιημε ηεο έλαξμεο, 

ην θφζηνο αλά έξγν πνπ δηελεξγήζεθε ζηε ρξήζε 2019, ην θφζηνο αλά έξγν πνπ 

νινθιεξψζεθε ζην 2019 θαη ην θφζηνο ησλ έξγσλ πνπ έκεηλαλ κε νινθιεξσκέλα ηελ 

31.12.2019. 
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Διεγθηηθέο Γηαδηθαζίεο: Δπί ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνζζεθψλ ηεο ρξήζεο 2019 ιάβακε δείγκα 

δηθαηνινγεηηθψλ πνζνχ € 578.241,48, πνπ αλαιχεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη ην νπνίν 

ειέγρζεθε:  

 Χο πξνο ηελ νξζή ινγηζηηθνπνίεζή ηνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 315/99 

ζην δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα. 

 Χο πξνο ηε λνκηκφηεηα ησλ εληαικάησλ πιεξσκήο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Νφκνπ…… 

 

2.1.3 Έιεγρνο Αζώκαησλ Αθηλεηνπνηήζεσλ  

2.1.3.1 Παξνπζίαζε ινγαξηαζκνύ αζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ 

Οη αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο είλαη ηα άπια νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ κηα νληφηεηα 

έρεη ζηελ θαηνρή ηεο θαη ρξεζηκνπνηεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. 

Καηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ, αιιά δελ είλαη ελζψκαηα φπσο 

ηα νηθφπεδα, κεραλήκαηα, κεηαθνξηθά κέζα, έπηπια, θηίξηα θαη θαηεγνξηνπνηνχληαη 

δηαθνξεηηθά
.
 Οη αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο έρνπλ θαη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 Μπνξνχλ λα απνηηκεζνχλ. Μπνξνχκε δειαδή, λα εθηηκήζνπκε ηελ αμία 

ηνπο ζε ρξεκαηηθέο κνλάδεο θαη έηζη λα ηα εκθαλίζνπκε ζηνλ ηζνινγηζκφ. 

 Μπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν ζπλαιιαγήο απφ ηελ νληφηεηα πνπ ηα 

δηαρεηξίδεηαη. 

 Απηά απνθηνχληαη απφ ηελ νληφηεηα κε ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

παξαγσγηθά γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ ελφο έηνπο. Απνθηνχληαη, 

δειαδή, γηα καθξνρξφληα ρξήζε. 

Σα άπια απηά πάγηα ζηνηρεία ζα κπνξνχζακε λα ηα δηαθξίλνπκε, θαηεγνξηνπνηήζνπκε 

σο εμήο: 

 Γηθαηψκαηα. Απηά κπνξεί λα είλαη δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, 

εκπνξνβηνκεραληθά ζήκαηα, πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία, ζπγγξαθηθά δηθαηψκαηα, 

θαιιηηερληθά δηθαηψκαηα θιπ. 

 Ζ θήκε θαη ε πειαηεία είλαη έλα απφ ηα ζπλεζέζηεξα άπια πάγηα ζηνηρεία πνπ 
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ζπλαληάκε ζην ελεξγεηηθφ κηαο νληφηεηαο. Πξφθεηηαη δειαδή γηα πξαγκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο, ηδηφηεηεο θαη ζρέζεηο. Μέζα ζηελ θαηεγνξία απηήλ ζπλαληάκε 

θαη ηελ θαιή νξγάλσζε κηαο νληφηεηαο ή Δπίζεο, ηελ εηδίθεπζε ζηελ 

παξαγσγή νξηζκέλσλ αγαζψλ πνπ Δπίζεο, κπνξνχλ λα απνηηκεζνχλ 

ρξεκαηηθά. 

Με ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ γηα ηα Δ.Λ.Π., εηζάγεηαη δηαθνξεηηθφο ινγηζηηθφο 

ρεηξηζκφο ζε ζρέζε κε ην Δ.Γ.Λ.. φηαλ: 

α) ππάξρνπλ δαπάλεο γηα άπια ζηνηρεία απφ ηηο νπνίεο δελ πξνθχπηνπλ κειινληηθέο 

εηζξνέο ζηελ νληφηεηα θαη επνκέλσο, δελ κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ σο πάγηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Οη δαπάλεο απηέο κε ηελ εθαξκνγή ησλ Δ.Λ.Π. αλαγλσξίδνληαη 

σο έμνδα ηεο ρξήζεο θαη φρη σο πάγηα, 

β) ελψ, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο κηαο νληφηεηαο δεκηνπξγνχληαη 

"ππεξαμίεο", ρσξίο λα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζρεηηθά έμνδα, πνπ κε βάζε ην Δ.Γ.Λ.., 

δελ ινγηζηηθνπνηνχληαη παξά κφλν θαηά ηελ αγνξά ή ηε ζπγρψλεπζε κηαο νληφηεηαο. 

ε απηήλ ηελ πεξίπησζε κε ηελ επηκέηξεζε ζηελ εχινγε αμία αλαγλσξίδνληαη κε ηελ 

εθαξκνγή ησλ Δ.Λ.Π.. 

Παξάδεηγκα είλαη ε ππεξαμία απφ ηελ "θήκε θαη πειαηεία" κηαο νληφηεηαο πνπ ζηε 

ρψξα καο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Δ.Γ.Λ.. εκθαλίδνληαλ ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο 

νληφηεηαο (κεηξηθή) πνπ εμαγφξαδε κε ηίκεκα κεγαιχηεξν απφ ηελ θαζαξή ζέζε ηεο. 

ΔΞΟΓΑ ΠΟΛΤΔΣΟΤ ΑΠΟΒΔΔΩ (ΚΑΣΑΡΓΔΗΣΑΗ Ο ΟΡΟ) 

Πξφθεηηαη γηα κηα θαηεγνξία εμφδσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα αλάγθεο ηεο 

νληφηεηαο θαη ηα ρξνληθά ηνπο φξηα μεπεξλνχλ ηε ρξήζε. Όκσο, δελ είλαη αξθεηφ ην 

θξηηήξην απηφ γηα λα κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ σο πάγηα κε ηελ εθαξκνγή ησλ 

Δ.Λ.Π. γηαηί ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δελ πξνθχπηνπλ κειινληηθά νηθνλνκηθά 

νθέιε
. 
Πην αλαιπηηθά ηα έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο είλαη: 

Έμνδα ίδξπζεο θαη πξώηεο εγθαηάζηαζεο 

Αθνξνχλ ζηα έμνδα θαηαξηίζεσο θαη δεκνζηεχζεσο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ησλ 

νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ εηαηξηθήο κνξθήο, ζηα έμνδα δεκφζηαο πξνβνιήο ηεο ηδξχζεσο, 
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ζηεο θαιχςεσο ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ, ζηεο εθπνλήζεσο ηερληθψλ, εκπνξηθψλ θαη 

νξγαλσηηθψλ κειεηψλ, θαζψο θαη ζηα έμνδα δηνηθήζεσο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

κέρξη ηελ έλαξμε ηεο εθκεηαιιεχζεσο. ηνλ ίδην ινγαξηαζκφ παξαθνινπζνχληαη θαη 

ηα κεηαγελέζηεξα (δειαδή κεηά ηελ έλαξμε ηεο παξαγσγηθήο δξάζεσο) έμνδα πνπ 

δεκηνπξγνχληαη γηα ηελ επέθηαζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο νληφηεηαο. Σα ελ ιφγσ 

έμνδα κε βάζε ηα Γ.Λ.Π. θαη επνκέλσο θαη κε βάζε ηα Δ.Λ.Π., δελ απνηεινχλ 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηεο νληφηεηαο θαη εθφζνλ δελ κπνξνχλ λα πνπιεζνχλ 

ραξαθηεξίδνληαη σο έμνδα ηεο ρξήζεο ζηελ νπνία εμέπλεπζαλ. 

Έμνδα εξεπλώλ νξπρείσλ-κεηαιιείσλ-ιαηνκείσλ θαη έμνδα ινηπώλ εξεπλώλ 

Σα έμνδα γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα αλαγλσξηζηνχλ σο 

πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη λα εκπίπηνπλ ζηνλ νξηζκφ ηνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ θαη απηφ ζπκβαίλεη φηαλ ην απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο είλαη ζεηηθφ. Πξέπεη 

δειαδή ε νληφηεηα πνπ δαπαλά γηα έξεπλα λα πεηχρεη ην ζθνπφ ηεο θαη λα απνθηεζεί 

ε δπλαηφηεηα πψιεζεο πξντφλησλ ή ε δπλαηφηεηα λα πνπιεζεί ην απνηέιεζκα ηεο 

έξεπλαο θαη αλάπηπμεο σο άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Γηαθνξεηηθά ε δαπάλε 

απνηειεί έμνδν ηεο ρξήζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ νη δαπάλεο αθνξνχλ κεηαιιεία, νξπρεία ή ιαηνκεία θαη ν ζθνπφο 

ηνπο έρεη επηηεπρζεί, πξνζαπμάλνπλ ηελ αμία ηνπ αληίζηνηρνπ ελζψκαηνπ παγίνπ. 

Όκνηα αλ πξφθεηηαη γηα αλάπηπμε άιισλ ζηνηρείσλ (λέσλ πξντφλησλ) αλαγλσξίδνληαη 

σο δαπάλεο αλάπηπμεο. 

Έμνδα απμήζεσο θεθαιαίνπ θαη εθδόζεσο νκνινγηαθώλ δαλείσλ.  

Αθνξνχλ έμνδα φπσο π.ρ. εθείλα πνπ γίλνληαη γηα εθηππψζεηο ή αλαθνηλψζεηο, φηαλ 

απμάλεηαη ην θεθάιαην ηεο νληφηεηαο ή εθδίδεηαη απφ απηή νκνινγηαθφ δάλεην. Σα ελ 

ιφγσ έμνδα κε βάζε ηα Δ.Λ.Π. δελ απνηεινχλ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηεο νληφηεηαο θαη 

θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ηεο ρξήζεο ή αλ πξφθεηηαη γηα κεγάια πνζά, κεηψλνπλ ην 

πνζφ ηεο αχμεζεο θεθαιαίνπ. 

Έμνδα θηήζεσο αθηλεηνπνηήζεσλ 

Όια ηα έμνδα πνπ γίλνληαη γηα ηελ απφθηεζε ησλ ελζψκαησλ ή αζψκαησλ 

αθηλεηνπνηήζεσλ, φπσο π.ρ. είλαη ν θφξνο κεηαβηβάζεσο, ηα ζπκβνιαηνγξαθηθά 
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έμνδα, ηα κεζηηηθά θαη νη ακνηβέο κειεηεηψλ ή δηθεγφξσλ. Με ηελ εθαξκνγή ησλ 

Δ.Λ.Π., θαηαρσξνχληαη ζηνπο νηθείνπο ινγαξηαζκνχο ησλ αθηλεηνπνηήζεσλ θαη 

πξνζαπμάλνπλ ην θφζηνο θηήζεο ηνπο. 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο από πηζηώζεηο θαη δάλεηα γηα θηήζεηο πάγησλ 

ζηνηρείσλ. 

Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ πιεξσκή ή ηελ απνηίκεζε 

ζε ηνπηθφ λφκηζκα, ησλ πηζηψζεσλ ή δαλείσλ ζε μέλν λφκηζκα, πνπ ζπλάπηνληαη 

εηδηθά θαη κφλν γηα ηελ αγνξά, θαηαζθεπή ή εγθαηάζηαζε πάγησλ ζηνηρείσλ ηεο 

νληφηεηαο .Με ηελ εθαξκνγή ησλ Διιεληθψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ νη δηαθνξέο 

απηέο επεηδή πξφθεηηαη γηα αγνξά παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ππνινγίδνληαη 

χζηεξα απφ ηελ επηκέηξεζε ζηελ εχινγε αμίαο ηνπο. 

Γηαθνξέο εθδόζεσο θαη εμνθιήζεσο νκνινγηώλ. 

Αθνξνχλ ηηο δηαθνξέο απφ ηε δηάζεζε νκνινγηψλ ζε ηηκή κηθξφηεξε απφ ηελ 

νλνκαζηηθή ηνπο, θαζψο θαη ηηο δηαθνξέο απφ ηελ εμφθιεζε νκνινγηψλ ζε ηηκή 

κεγαιχηεξε απφ ηελ νλνκαζηηθή ηνπο. Με ηελ εθαξκνγή ησλ Δ.Λ.Π., νη δηαθνξέο 

απηέο θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ηεο ρξήζεο. 

Έμνδα αλαδηνξγαλώζεσο 

Σα έμνδα κειεηψλ νηθνλνκηθήο, εκπνξηθήο, ηερληθήο θαη δηνηθεηηθήο 

αλαδηνξγαλψζεσο ξηδηθνχ ραξαθηήξα, κε ηα νπνία επηδηψθεηαη ε θάιπςε λέσλ 

αλαγθψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην κεγάισκα ηεο νληφηεηαο ζαλ απνηέιεζκα 

ζεκαληηθψλ επεθηάζεσλ ηνπ παξαγσγηθνχ ηεο δπλακηθνχ ή αιιαγψλ ζηελ 

νξγαλσηηθή ηεο δνκή ή ξηδηθψλ κεηαβνιψλ ζηελ εκπνξηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα. Καηά 

ηελ εθαξκνγή ησλ Δ.Λ.Π., έρνπκε σο βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ αλαγλψξηζε ελφο 

ζηνηρείνπ σο πάγην ηελ βάζηκε πηζαλφηεηα φηη ζα απνθέξεη ζηελ νληφηεηα 

κειινληηθά νθέιε. χκθσλα κε ην θξηηήξην απηφ, ην ινγηζκηθφ πνπ παξαθνινπζείηαη 

ζην ζπγθεθξηκέλν ινγαξηαζκφ, αλαγλσξίδεηαη σο άπιν πάγην ζηνηρείν. 

Σόθνη δαλείσλ θαηαζθεπαζηηθήο πεξηόδνπ 
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Δίλαη νη ηφθνη, κφλν ηεο θαηαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ, πηζηψζεσλ ή δαλείσλ ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα θηήζεηο πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Με ηελ 

εθαξκνγή ησλ Δ.Λ.Π. θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 18, ην θφζηνο ελφο ηδηνπαξαγφκελνπ 

παγίνπ καθξάο πεξηφδνπ θαηαζθεπήο ή παξαγσγήο κπνξεί λα επηβαξχλεηαη κε ηφθνπο 

έληνθσλ ππνρξεψζεσλ θαηά ην κέξνο πνπ αλαινγνχλ ζε απηφ. ε θάζε πεξίπησζε, ε 

ηήξεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγαξηαζκνχ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ελ ιφγσ ηφθσλ 

θαηαξγείηαη αθνχ αλ ε νληφηεηα ην επηιέμεη νη ηφθνη πξνζαπμάλνπλ ηελ αμία θηήζεο 

ησλ θαηαζθεπαδφκελσλ παγίσλ. 

ΑΠΟΒΔΔΗ ΣΩΝ ΑΩΜΑΣΩΝ ΠΑΓΗΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΜΔ ΒΑΖ ΣΑ 

Δ.Λ.Π. 

Ζ απφζβεζε αξρίδεη φηαλ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είλαη έηνηκν γηα ηε ρξήζε γηα ηελ 

νπνία πξννξίδεηαη θαη ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ εθηηκψκελε σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή 

ηνπ. (Άξζξν 18 παξ. 3 πεξ. α). Όκσο, απφ θνξνινγηθήο απφςεσο νη απνζβέζεηο 

πξέπεη λα ππνινγίδνληαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 24 (Φνξνινγηθέο 

απνζβέζεηο) ηνπ Ν. 4172/2013 . Πεξαηηέξσ ε εμππεξέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηφζν 

ηεο παξνπζίαζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ φζν θαη ηνπ πξνζδηνξηζκνχ 

ησλ θνξνινγεηέσλ απνηειεζκάησλ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο παξαθνινχζεζεο ηφζν 

ηεο ινγηζηηθήο φζν θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ θαη ησλ 

απνζβέζεσλ. 

Καη ππφ ην πξνεγνχκελν θαζεζηψο (παξ. 2.2.102 Π.Γ. 1123/1980 θαη άξζξν 43 παξ. 

5δ Κ.Ν. 2190/1920) πξνβιεπφηαλ ν ππνινγηζκφο ησλ απνζβέζεσλ κε βάζε ηελ 

σθέιηκε δσή, φκσο ιφγσ ησλ δηαηάμεσλ ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο γηα κε 

δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ησλ θνξνινγηθψλ απνζβέζεσλ κεηαμχ ησλ ρξήζεσλ θαη 

ειιείςεη δπλαηνηήησλ παξαθνινχζεζεο ινγηζηηθήο θαη θνξνινγηθήο βάζεο, νη 

απνζβέζεηο ππνινγίδνληαλ θαηά ηηο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο (ζπληειεζηέο 

απνζβέζεσλ).  

Οη νχησο ρξεζηκνπνηνχκελνη ζπγθεθξηκέλνη  ζπληειεζηέο εζεσξείην φηη είραλ 

πξνζδηνξηζζεί ιακβάλνληαο ππφςε ηελ σθέιηκε δσή ησλ θαηά θαηεγνξία θαη 

αληηθείκελν πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηα νπνία αλαθεξφηαλ, παξέρνληαο 
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ζπγρξφλσο θαη ην πιενλέθηεκα παξνρήο ζπγθξίζηκσλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ 

απφ επηρεηξήζεηο νκνεηδνχο αληηθεηκέλνπ. Τπφ ηηο λέεο δηαηάμεηο, ε ππεξαμία δελ 

ππφθεηηαη ζε απφζβεζε. 

 

 

 

Ζ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΖ ΜΗΘΩΖ ΣΩΝ ΑΩΜΑΣΩΝ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΩΝ 

ΜΔ ΒΑΖ ΣΑ Δ.Λ.Π. 

(α) Ζ νληόηεηα – νξγαληζκόο σο κηζζσηήο 

Έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ πεξηέξρεηαη ζηελ νληφηεηα κε ρξεκαηνδνηηθή 

κίζζσζε, άξα ε νληφηεηα απνθηά ηελ ηδηφηεηα ηνπ κηζζσηή, αλαγλσξίδεηαη σο 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηεο, ζχκθσλα κε ην θφζηνο θηήζεο πνπ ζα είρε πξνθχςεη εάλ ην 

ζηνηρείν απηφ είρε αγνξαζηεί, κε ηαπηφρξνλε αλαγλψξηζε αληίζηνηρεο ππνρξέσζεο 

πξνο ηελ εθκηζζψηξηα νληφηεηα, δειαδή ππνρξέσζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. Ζ 

ππνρξέσζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο αληηκεησπίδεηαη σο ιεθζέλ δάλεην. Σν 

ζπκθσλεζέλ κίζζσκα, ζεσξείηαη φηη είλαη ηνθνρξενιχζην θαη δηαρσξίδεηαη ζε 

ρξενιχζην, ην νπνίν θαηά ηελ πιεξσκή, κεηψλεη ην δάλεην, θαη ζε ηφθν πνπ 

αλαγλσξίδεηαη σο ρξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν. 

 

(β) Ζ νληόηεηα σο εθκηζζσηήο 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθκηζζσηή, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ εθκηζζψλνληαη ζε 

ηξίηνπο δπλάκεη ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο εκθαλίδνληαη αξρηθψο σο απαηηήζεηο κε 

πνζφ ίζν κε ηελ θαζαξή επέλδπζε ζηε κίζζσζε. Ζ απαίηεζε απηή ηεο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, αληηκεησπίδεηαη σο ρνξεγεζέλ δάλεην, ην δε κίζζσκα 

εθιακβάλεηαη σο ηνθνρξενιχζην, δηαρσξίδεηαη δε ζε ρξενιχζην, ην νπνίν κεηψλεη ην 

δάλεην, θαη ζε ηφθν πνπ αλαγλσξίδεηαη σο ρξεκαηννηθνλνκηθφ έζνδν. 

εκεηψλεηαη φηη ε πψιεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζηε ζπλέρεηα 

αλακηζζψλνληαη κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, αληηκεησπίδεηαη απφ ηνλ πσιεηή σο 
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εγγπεκέλνο δαλεηζκφο. Σν εηζπξαηηφκελν απφ ηελ πψιεζε πνζφ αλαγλσξίδεηαη σο 

ππνρξέσζε ε νπνία κεηψλεηαη κε ηα θαηαβαιιφκελα ρξενιχζηα, ελψ νη ζρεηηθνί ηφθνη 

αλαγλσξίδνληαη σο ρξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν. 

 

 

Ζ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΜΗΘΩΖ ΣΩΝ ΑΩΜΑΣΩΝ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΩΝ ΜΔ 

ΒΑΖ  ΣΑ Δ.Λ.Π. 

(α) Ζ νληόηεηα σο κηζζσηήο 

Λεηηνπξγηθή κίζζσζε είλαη ε κίζζσζε, θαηά ηελ νπνία ν κηζζσηήο δελ έρεη 

δηθαηνδνζία επί ηνπ εθκηζζσκέλνπ πξάγκαηνο (ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε: ηνπ 

παγίνπ ζηνηρείνπ), πέξαλ ηεο ιεηηνπξγηθήο ρξήζεο ηνπ. πλεπψο, ν κηζζσηήο ηνπ 

παγίνπ, βάζεη ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο, αλαγλσξίδεη ηα κηζζψκαηα σο έμνδα ζηα 

απνηειέζκαηά ηνπ   κε ηε ζηαζεξή κέζνδν ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 

Δλδέρεηαη πάλησο, ζχκθσλα κε ξεηή αλαθνξά ζην λφκν, λα ηζρχζεη κία άιιε 

ζπζηεκαηηθή κέζνδνο, ε νπνία λα είλαη πεξηζζφηεξν αληηπξνζσπεπηηθή σο πξνο ηελ 

θαηαλνκή ηνπ εμφδνπ ησλ κηζζσκάησλ ζηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Γηα παξάδεηγκα, 

είλαη πηζαλφ ε επηβάξπλζε ησλ κηζζσκάησλ ζηα απνηειέζκαηα, λα είλαη ζπλάξηεζε 

ηνπ αξηζκνχ ησλ κελψλ ηεο ρξήζεο (ή άιιεο κνξθήο ρξνληθψλ πεξηφδσλ), κε ηξφπν 

πνπ ε εηήζηα θαηαλνκή ηνπ εμφδνπ ηνπ κηζζψκαηνο λα δηαθνξνπνηείηαη αλαιφγσο. 

(β) Ζ νληόηεηα σο εθκηζζσηήο 

ηελ πεξίπησζε ηεο ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο, ν ηδηνθηήηεο θαη εθκηζζσηήο ηνπ παγίνπ 

παξνπζηάδεη ζηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ ηα εθκηζζσκέλα ζε ηξίηνπο πάγηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ηε θχζε θαζελφο απφ απηά. Σα κηζζψκαηα αλαγλσξίδνληαη σο 

έζνδα ζηα απνηειέζκαηα κε ηε ζηαζεξή κέζνδν ζε νιφθιεξε ηε δηάξθεηα ηεο 

κίζζσζεο. Χζηφζν θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν εθκηζζσηήο κπνξεί θαη απηφο, λα 

εθαξκφζεη κηα άιιε ζπζηεκαηηθή κέζνδν, πεξηζζφηεξν αληηπξνζσπεπηηθή, γηα ηελ 

θαηαλνκή ηνπ εζφδνπ ησλ κηζζσκάησλ, ζηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Απηφ, αζθαιψο 

ζπλεπάγεηαη θαη ηε δηαθνξεηηθή απεηθφληζε ηνπ εζφδνπ, αλά ινγηζηηθή ρξήζε. 
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2.1.3.2 Δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ  

χκθσλα µε ηε ζεσξία, νη ζηφρνη ηνπ ειέγρνπ επί ησλ αζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ είλαη νη 

εμήο: 

α. ε κεγηζηνπνίεζε ηεο απφδνζε ησλ επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ θαη 

β. ε νξζή ινγηζηηθή παξαθνινχζεζή ηνπο. 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ ζα πξέπεη λα αθνινπζνχληαη νη εμήο δηαδηθαζίεο: 

✓ Γηαπίζησζε ηεο πιήξνπο εθκεηαιιεχζεσο ησλ δηθαησκάησλ, πνπ παξέρεη ε 

θπξηφηεηα ησλ αζψκαησλ απηψλ ζηνηρείσλ. 

✓ Δμαθξίβσζε ηεο µε ρξεζηκνπνηήζεσο ησλ δηθαησκάησλ απφ ηξίηνπο. 

✓ Γηαπίζησζε ηεο πηζηήο εθαξκνγήο ησλ νδεγηψλ ηεο Γηνίθεζεο γηα ηε απφθηεζε 

ησλ αζψκαησλ ζηνηρείσλ. 

✓ Δπαιήζεπζε ηεο νξζήο ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο ηνπο. 

✓ Γηαπίζησζε ηνπ νξζνχ ηξφπνπ ηεο απνζβέζεσο ηνπο. 

Ο έιεγρνο επί ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ αζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

ηηο παξαθάησ δηαδηθαζίεο: 

 Καηάξηηζε πγθεληξσηηθνχ Πίλαθα Αζψκαησλ Παγίσλ ηνηρείσλ, ζηνλ νπνίν 

εκθαλίδνληαη θαηά πξσηνβάζκην ή δεπηεξνβάζκην ινγαξηαζκφ: 

- Σα ππφινηπα ηεο πξνεγνπκέλεο ρξήζεσο 

- Σν ζχλνιν ησλ ρξεψζεσλ ηεο ρξήζεσο 

- Σν ζχλνιν ησλ πηζηψζεσλ ηεο ρξήζεσο 

- Σν ππφινηπν ηεο αμίαο θηήζεσο ηέινπο ρξήζεσο 

- Σν ζχλνιν ησλ ζπζζσξεκέλσλ απνζβέζεσλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 

- Οη απνζβέζεηο ρξήζεσο 

-Σν ζχλνιν ησλ απνζβέζεσλ 

- Σν αλαπφζβεζην ππφινηπν ηεο αμίαο θηήζεσο ησλ αζψκαησλ παγίσλ 

ζηνηρείσλ. 

 πκθσλία ησλ ππνινίπσλ ηνπ αλσηέξσ Πίλαθα µε αληίζηνηρα ππφινηπα βηβιίσλ 
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θαη ζηνηρεία θαθέινπ ειέγρνπ πξνεγνπκέλεο ρξήζεσο. 

 Δπαιήζεπζε απνθηήζεσλ αζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ, βάζεη λφκηκσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαη ζρεηηθψλ εγθξίζεσλ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο νληφηεηαο. 

 Γηεξεχλεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ αλαιπηηθψλ ινγαξηαζκψλ θαη δηαπίζησζε φηη 

απηφ είλαη ζχκθσλν µε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

 Δπαιήζεπζε ηνπ νξζνχ ππνινγηζκνχ ησλ .απνζβέζεσλ. 

 Γηαπίζησζε ηεο µε κεηαβνιήο ησλ ζπληειεζηψλ απνζβέζεσο απφ ρξήζε ζε 

ρξήζε. 

 

2.1.3.3 Δηαδηθαζίεο εμσηεξηθνύ ειέγρνπ 

Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο:  Έμνδα εξεπλψλ θαη αλαπηχμεσο, Παξαρσξήζεηο θαη 

δηθαηψκαηα βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο. 

Σα παξαπάλσ έμνδα θαηαρσξνχληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο: 

16.10 Έμνδα ηδξχζεσο θαη πξψηεο εγθαηαζηάζεσο,  

16.11 Έμνδα εξεπλψλ νξπρείσλ - κεηαιιείσλ – ιαηνκείσλ,  

16.12 Έμνδα ινηπψλ εξεπλψλ,  

16.13 Έμνδα απμήζεσο θεθαιαίνπ θαη εθδφζεσο νκνινγηαθψλ δαλείσλ, 

16.14 Έμνδα θηήζεσο αθηλεηνπνηήζεσλ,  

16.15 πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ πηζηψζεηο θαη δάλεηα γηα θηήζεηο πάγησλ 

ζηνηρείσλ,  

16.16 Γηαθνξέο εθδφζεσο θαη εμνθιήζεσο νκνινγηψλ  

16.17 Έμνδα αλαδηνξγαλψζεσο  

16.18 Σφθνη δαλείσλ θαηαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ  

16.19 Λνηπά έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο 

Δδψ πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί απφ ηνλ ειεγθηή πσο ηα αλαγξαθφκελα ζηνλ ηζνινγηζκφ έμνδα 

εγθαηάζηαζεο:  

 πκθσλνχλ κε ηελ πξνθείκελε λνκνζεζία θαη πξνβιέπνληαη απφ ην ζρεηηθφ λφκν, 

δειαδή αθνξνχλ έμνδα πνπ πξάγκαηη πεξηιακβάλνληαη ζηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο.  
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 Απνζβέλνληαη νξζά, δειαδή, είηε εθάπαμ θαηά ηε ρξήζε πξαγκαηνπνίεζεο ηνπο, είηε 

ηκεκαηηθά θαη αλάινγα θάζε ρξφλν κε ην ζπλνιηθφ ρξφλν απφζβεζεο, ηνπιάρηζηνλ 

γηα πέληε έηε.  

 Σέινο, ην ππφινηπν ησλ εμφδσλ απηψλ πξέπεη λα θαιχπηεηαη κε απνζεκαηηθά ή θέξδε 

εηο λέν, πξνθεηκέλνπ ε νληφηεηα λα κπνξεί λα πξνβεί ζε δηαλνκή θεξδψλ. Ζ αλαθνξά 

θαη αλάιπζε ηεο νληφηεηαο ησλ παξαπάλσ εμφδσλ ζην πξνζάξηεκα είλαη 

απαξαίηεηε.  

Αθφκε, ν ειεγθηήο, ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη, ζε πεξίπησζε πνπ ζπκβαίλεη, φηη ε νληφηεηα 

κεηαθέξεη δεδνπιεπκέλα έμνδα ηεο ρξήζεσο ζηνπο ινγαξηαζκνχο εμφδσλ πνιπεηνχο 

απφζβεζεο, ιφγσ αδξάλεηαο ηεο εγθαηαζηάζεσο. Σα παξαπάλσ έμνδα ζα πξέπεη θαλνληθά λα 

βαξαίλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο. 

 

2.1.3.4 Μειέηε πεξίπησζεο ειέγρνπ αζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ 

Ο  έιεγρνο ησλ παγίσλ απνζθνπεί ζηελ νξζή θαηαρψξεζε, παξαθνινχζεζε θαη παξνπζίαζε 

ηνπο ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο νληφηεηαο θαη ζηελ εμαθξίβσζε ηεο ζπλεπνχο εθαξκνγήο ησλ 

απνθάζεσλ ηεο δηνίθεζεο, ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία θαη 

λα γίλεηαη ε βέιηηζηε αμηνπνίεζε απηψλ. Οη ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζα πξέπεη λα 

αθνινπζεί ν ειεγθηήο, είλαη:  

 ε δηελέξγεηα πεξηνδηθψλ απνγξαθψλ θαη ζπκθσλία ηεο απνγξαθήο κε ηα ηεξνχκελα 

κεηξψα ηεο νληφηεηαο, 

 ε επηζεψξεζε ησλ παγίσλ, γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζή ηνπο,  

 ε δηαπίζησζε ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνβιεπφκελσλ νδεγηψλ ηεο δηνίθεζεο φζνλ 

αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο αγνξάο, πψιεζεο ή εθπνίεζεο παγίσλ,  

 ν έιεγρνο ηήξεζεο θαη ελεκέξσζεο ηνπ κεηξψνπ παγίσλ, ησλ απνζβέζεσλ θαη ε 

ζπκθσλία κε ηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο νληφηεηαο,  

 ν έιεγρνο ηήξεζεο επαξθψλ ζηνηρείσλ καθξνπξφζεζκσλ ζπκβάζεσλ αγνξάο παγίσλ,  

 ε επηβεβαίσζε χπαξμεο θαη ηήξεζεο αξρείνπ ηδηνθηεζίαο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ,  

 ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο δηάθξηζεο ησλ δαπαλψλ βειηίσζεο, ζπληήξεζεο θαη 

επηζθεπήο ησλ παγίσλ,  

 ε παξαθνινχζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαγξαθήο θαη απαμίσζεο παγίσλ, 
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 ε εθαξκνγή θαη παξαθνινχζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο ησλ 

ηδηνθαηαζθεπψλ.  

Με ην πέξαο ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ησλ απαληήζεσλ ηνπ εηδηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ 

ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππφινηπσλ ζηαδίσλ ηεο πξνθαηαξηηθήο 

έξεπλαο, ν ειεγθηήο ζα έρεη κηα ζαθή εηθφλα ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ 

παγίσλ θαη ζα κπνξεί λα εληνπίζεη ηηο αδπλακίεο ηνπ. 

 

2.1.4 Έιεγρνο πκκεηνρώλ θαη Υξενγξάθσλ 

2.1.4.1 Παξνπζίαζε ινγαξηαζκώλ ζπκκεηνρώλ θαη ρξενγξάθσλ 

Με ηνλ ινγαξηαζκφ 18 πκκεηνρέο παξαθνινπζνχληαη νη ζπκκεηνρέο ζην Κεθάιαην άιισλ 

επηρεηξήζεσλ (18.00 πκκεηνρέο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο θαη 18.01 πκκεηνρέο ζε 

ινηπέο επηρεηξήζεηο). Πξνθεηκέλνπ νη ζπκκεηνρέο λα ραξαθηεξηζηνχλ πάγηα επέλδπζε ζα 

πξέπεη: 

 α) Ζ αγνξά κεηνρψλ ΑΔ, εηαηξηθψλ κεξηδίσλ ΔΠΔ θαη εηαηξηθψλ κεξηδίσλ άιιεο 

λνκηθήο κνξθήο εηαηξηψλ, λα γίλεηαη κε ζθνπφ ηε δηαξθή θαηνρή ηνπο, θπξίσο γηαηί 

εμαζθαιίδεηαη έηζη ε άζθεζε επηξξνήο ζηηο αληίζηνηρεο νληφηεηεο.  

β) Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζην θεθάιαην απηψλ ησλ εηαηξεηψλ πξέπεη λα ππεξβαίλεη 

ην 10% ηνπ Κεθαιαίνπ ηνπο. Δάλ δελ πιεξνχληαη νη παξαπάλσ Απνηίκεζε ζπκκεηνρψλ θαη 

ρξενγξάθσλ. 

Γηα ηελ απνηίκεζε ησλ ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ εθαξκφδνληαη ηα αθφινπζα: Οη κεηνρέο 

αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, νη νκνινγίεο θαη ηα ινηπά ρξεφγξαθα, θαζψο θαη ηα κεξίδηα ακνηβαίσλ 

θεθαιαίσλ θαη νη ζπκκεηνρέο ζε επηρεηξήζεηο, πνπ δελ έρνπλ ηε κνξθή αλψλπκεο νληφηεηαο, 

απνηηκψληαη ζηελ θαη' είδνο ρακειφηεξε ηηκή, κεηαμχ ηεο ηηκήο θηήζεο ηνπο θαη ηεο 

ηξέρνπζαο ηηκήο ηνπο. Χο ηξέρνπζα ηηκή, γηα ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ Νφκνπ, ζεσξείηαη: 

 Γηα ηνπο εηζεγεκέλνπο ζην Υξεκαηηζηήξην ηίηινπο (κεηνρέο, νκνινγίεο, θ.ιπ.), ν 

κέζνο φξνο ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο ηνπο θαηά ηνλ ηειεπηαίν κήλα ηεο ρξήζεσο. 

Γηα ηα κεξίδηα ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ, ν κέζνο φξνο ηεο θαζαξήο ηηκήο ηνπο θαηά ηνλ 

ηειεπηαίν κήλα ηεο ρξήζεσο. Απνηίκεζε ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ. 
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Σα ρξεφγξαθα θαηαρσξνχληαη ζηνπο νηθείνπο ππνινγαξηαζκνχο ηνπ 34 κε ηελ αμία θηήζεο 

ηνπο, θαζψο θαη ηα εηδηθά έμνδα αγνξψλ ηνπο. πξνυπνζέζεηο, ε θαηνρή ησλ κεηνρψλ θαη 

κεξηδίσλ ραξαθηεξίδεηαη σο ρξεφγξαθα 

 

 

2.1.4.2 Δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ γηα απνγξαθή, αγνξά θαη πώιεζε ζπκκεηνρώλ 

θαη ρξενγξάθσλ 

Ο Έιεγρνο ησλ πκκεηνρώλ  

πκκεηνρέο νλνκάδνληαη ηα δηθαηψκαηα ζπκκεηνρήο ζην θεθάιαην άιισλ επηρεηξήζεσλ, πνπ 

παξαθνινπζνχληαη ζην ινγαξηαζκφ 18 πκκεηνρέο θαη άιιεο καθξνπξφζεζκεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο Υξεφγξαθα ζεσξνχληαη θαη πάιη ηα δηθαηψκαηα ζπκκεηνρήο 

ζην θεθάιαην άιισλ εηαηξηψλ, νη νπνίεο παξαθνινπζνχληαη ζην ινγαξηαζκφ: 34 Υξεφγξαθα. 

Ζ νπζηαζηηθή δηαθνξά πνπ μερσξίδεη ηα ρξεφγξαθα απφ ηηο ζπκκεηνρέο είλαη πσο ηα πξψηα 

δελ θαηέρνληαη γηα καθξνπξφζεζκε θαηνρή, αιιά γηα βξαρππξφζεζκε ρξήζε, άξα θαη άκεζε 

ξεπζηνπνίεζε. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ δηαηεξνχληαη ζε ινγαξηαζκφ ηνπ θπθινθνξνχλ 

ελεξγεηηθνχ θαη φρη ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ.  

Πην αλαιπηηθά, ηα δηθαηψκαηα ζπκκεηνρήο, πνπ απνηεινχλ ηνπιάρηζηνλ ην 10% ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ θεθαιαίνπ ηεο νληφηεηαο ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ε ειεγρφκελε νληφηεηα, θαη 

απνθηψληαη γηα πάγηα θαη δηαξθή ρξήζε κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν ηεο νληφηεηαο, νλνκάδνληαη 

ζπκκεηνρέο. Αληίζεηα, ηα δηθαηψκαηα ζπκκεηνρήο πνπ απνθηψληαη εληφο ηεο ρξήζεο κε 

απψηεξν ζθνπφ ηεο νληφηεηαο λα ηα ξεπζηνπνηήζεη άκεζα πξνο φθεινο ηεο, νλνκάδνληαη 

ρξεφγξαθα. 

Γηθαηψκαηα ζπκκεηνρήο είλαη:  

 Μεηνρέο αλσλχκσλ εηαηξηψλ (νλνκαζηηθέο θαη αλψλπκεο)  

 Οκνινγίεο (νκνινγηαθψλ δαλείσλ εηαηξηψλ)  

 Έληνθα γξακκάηηα Διιεληθνχ Γεκνζίνπ  

 Μεξίδηα ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ  

 Οκφινγα Σξαπεδψλ  
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2.1.4.3 Δηαδηθαζίεο ειέγρνπ απνηίκεζεο ζπκκεηνρώλ θαη ρξενγξάθσλ 

Ο έιεγρνο ησλ ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ πεξηιακβάλεη:  

Σελ επηβεβαίσζε ηεο ύπαξμήο ηνπο: Γειαδή ηε θπζηθή ηνπο θαηακέηξεζε γηα ηηο 

ζπκκεηνρέο θαη ηα ρξεφγξαθα πνπ βξίζθνληαη ‘εηο ρείξαο’ ηεο νληφηεηαο. Καηφπηλ, νη 

πιεξνθνξίεο απηέο αληηπαξαβάιινληαη κε ην κεηξψν πκκεηνρψλ θαη Υξενγξάθσλ. Όζν γηα 

ηνπο ηίηινπο πνπ είλαη ελαπνζεθεπκέλνη ζε ηξάπεδεο, ν ειεγθηήο ζα αηηεζεί έγγξαθεο 

βεβαίσζεο θαη θαηφπηλ ζα αληηπαξαβάιεη ηηο πιεξνθνξίεο κε ην «κεηξψν ζπκκεηνρψλ θαη 

ρξενγξάθσλ». Δπηπξφζζεηα, ν ειεγθηήο κπνξεί λα δεηήζεη έγγξαθε βεβαίσζε απφ ηηο 

εηαηξίεο, ησλ νπνίσλ ε ειεγρφκελε νληφηεηα θαηέρεη δηθαηψκαηα ζπκκεηνρήο, π.ρ. κεηνρέο.  

Σνλ έιεγρν ηεο θπξηόηεηάο ηνπο κέζσ ησλ εμήο δηθαηνινγεηηθώλ:  

 Αμηφγξαθα πνπ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε πξσηφηππε κνξθή θαη φρη ζε θσηνηππία. 

Ρεηή αλαθνξά ζε απηά, γηα ην φηη αλήθνπλ ζηελ ειεγρφκελε νληφηεηα κε ην αθξηβέο 

φλνκα ή επσλπκία.  

 Δγθπξφηεηα σο πξνο ηελ εκεξνκελία, ηηο ζθξαγίδεο θαη ηηο ππνγξαθέο ησλ 

ζπλαιιαζζφκελσλ.  

 Ύπαξμε ζεσξήζεσλ ζηα πξσηφηππα έγγξαθα ησλ αγηνγξάθσλ, φηαλ απηφ απαηηείηαη 

απφ ηελ εθάζηνηε θνξνινγηθή λνκνζεζία ηεο ρψξαο. Όζν αθνξά αγνξέο θαη 

πσιήζεηο ρξεκαηηζηεξηαθψλ ηίηισλ, δηθαηνινγεηηθά ζεσξνχληαη ηα πηλάθηα 

εθηειέζεσο ησλ εληνιψλ αγνξνπσιεζίαο γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο πξάμεο κε ηνλ 

ρξεκαηηζηή θαη ε απφδεημε είζπξαμεο ή παξάδνζε ησλ κεηνρψλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

θχξηαο ζπλαιιαγήο. 

Σνλ έιεγρν κεηαβνιώλ - απμνκεηώζεσλ ησλ αμηώλ ηνπο: Οη νξηζηηθέο απμήζεηο, φπνπ 

θαινχληαη νη αγνξέο ηνπο, νη δσξεέο απφ ηξίηνπο (πρ ιφγσ θεθαιαηνπνίεζεο απνζεκαηηθψλ ή 

αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ) θαη νη εηζθνξέο απφ ηξίηνπο (πρ θαηά ηελ ίδξπζε 

ηεο νληφηεηαο). Οη παξαπάλσ πξάμεηο ειέγρνληαη σο πξνο ηελ αμία θαη ηελ πνζφηεηα, βάζε 

ηεο εθθαζάξηζεο πνπ ζηέιλεηαη απφ ηνλ αξκφδην ρξεκαηηζηή, αιιά θαη σο πξνο ηελ 

εγθπξφηεηα ηεο ζπλαιιαγήο κε δεηνχκελε έγθξηζε απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο νληφηεηαο.  

Ηδηαίηεξε πξνζνρή απαηηείηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ κέιε ηεο δηνίθεζεο πσινχλ ηα παξαπάλσ 

αμηφγξαθα, θάηη πνπ απαηηεί πξνέγθξηζε ηεο πξάμεο απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 
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Δπίζεο, νη παξαπάλσ πξάμεηο ειέγρνληαη θαη πάιη σο πξνο ηελ πξσηνηππία ησλ 

παξαζηαηηθψλ, ηελ αλαθνξά ηεο επσλπκίαο θαη ηνπο δηαθξηηηθνχο ηίηινπο ηεο νληφηεηαο 

ζηελ θπξηφηεηα ησλ αγηνγξάθσλ, ζηελ νξζφηεηα ηεο εκεξνκελίαο θαη εγθπξφηεηα ησλ 

ππνγξαθψλ θαη ησλ ζθξαγίδσλ ηεο αξκφδηαο νληφηεηαο. Σέινο, ζε πεξίπησζε πνπ ην απαηηεί 

ε θνξνινγηθή λνκνζεζία, πξέπεη λα ειέγρεηαη θαη ε ζεψξεζε ησλ παξαζηαηηθψλ, θάηη ην 

νπνίν ηζρχεη θαη γηα ηηο πσιήζεηο ησλ ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ.  

Οη νξηζηηθέο κεηψζεηο, πνπ θαινχληαη νη πσιήζεηο ηνπο, νη δσξεέο πξνο ηξίηνπο θαη νη 

εηζθνξέο πξνο ηξίηνπο. Πέξα απφ φζα πξναλαθέξζεθαλ ζην θνκκάηη ησλ αγνξψλ, 

επηζεκαίλνπκε πσο πξέπεη λα ζπγθξίλνληαη νη εκεξνκελίεο εηζπξάμεσο θαη εγθξίζεσο ηεο 

πψιεζεο, κηαο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε, δηαβιέπεηαη 

θάιπςε ηνπ ηακεηαθνχ ειιείκκαηνο. Δπίζεο, ε ηηκή πψιεζεο θαη δεκνζίεπζεο (θαηά ηελ 

εκεξνκελία πψιεζεο) πξέπεη λα ειέγρνληαη, ζηελ πεξίπησζε πνπ κηιάκε γηα ρξεφγξαθα 

εηζεγκέλεο ζην Υ.Α νληφηεηαο. Αληίζεηα, ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρνπκε εηζεγκέλνπο ζην 

Υ.Α. ηίηινπο, ε ζχγθξηζε επηηπγράλεηαη κε ηε θνξνινγηθή ηνπο αμία. 

Ζ απνκείσζε ηεο αμίαο ή πξφβιεςε γηα ηελ ππνηίκεζε ησλ αμηφγξαθσλ, κηαο θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ νη ηξέρνπζεο αμίεο ησλ αμηφγξαθσλ είλαη κηθξφηεξεο απφ ηηο αμίεο θηήζεσο 

είλαη απαξαίηεηεο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ζεσξνχληαη ηππηθή παξάβαζε θαη 

ππνρξεψλνπλ ηνλ νξθσηφ ειεγθηή ινγηζηή λα πξνβεί ζηελ αλάινγε παξαηήξεζε θαηά ηε 

ζχληαμε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ειέγρνπ. εκεησηέν πσο ην απνηέιεζκα απφ ηηο κεηαβνιέο ησλ 

αμηψλ ησλ παξαπάλσ αμηφγξαθσλ κεηαθέξεηαη ζηα νξγαληθά απνηειέζκαηα (6ε θαη 7ε 

νκάδα ηνπ Δ.Γ.Λ..), αληίζεηα κε ηελ απνηχπσζε ησλ κεηαβνιψλ ησλ αμηψλ ησλ ππνινίπσλ 

παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ κεηαθέξνληαη ζηα αλφξγαλα απνηειέζκαηα. 

Σνλ έιεγρν ηεο νξζήο ινγηζηηθήο δηαρείξηζεο ησλ εζόδσλ (κεξίζκαηα, ηόθνπο) από ηα 

δηθαηώκαηα ζπκκεηνρήο.  

Δδψ ν ειεγθηήο πξέπεη θαηαξράο λα ζπληάμεη πίλαθα κε ηηο εμήο πιεξνθνξίεο:  

 Σηο πσιήζεηο θαη ηηο αγνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο.  

 Σν θέξδνο ή ηε δεκία απφ ηηο πσιήζεηο αιιά θαη ηνπο παξαθξαηεζέληεο θφξνπο. 
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 Σα έζνδα απφ ηα κεξίζκαηα ησλ κεηνρψλ, θέξδε απφ ζπκκεηνρέο ζε Δ.Π.Δ. θαη 

πξνζσπηθέο νληφηεηεο, θαη έζνδα ηφθσλ απφ ηνπο ππφινηπνπο ηίηινπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ παξαθξαηεζέλησλ θφξσλ πνπ ππάξρνπλ.  

 

 

Ο παξαπάλσ πίλαθαο ζπληάζζεηαη:  

 έηζη ψζηε ν ειεγθηήο λα κπνξεί λα ειέγμεη ηηο εκεξνκελίεο ησλ αγνξψλ ησλ 

ρξενγξάθσλ γηα λα δηαπηζηψζεη αλ εηζπξάρζεθαλ εμ νινθιήξνπ ηα έζνδα απφ απηά  

 γηα λα ειεγρζεί αλ απνηππψζεθαλ αλαιπηηθά ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ηα έζνδα 

απφ πσιήζεηο ρξενγξάθσλ αιιά θαη ην αλ εηζπξάρηεθαλ νη δεδνπιεπκέλνη ηφθνη 

απηψλ κέρξη ηελ εκέξα πψιεζεο ηνπο.  

Απνηίκεζε κεηά ηελ αξρηθή αλαγλώξηζε, θαη’ εθηίκεζε ζηε κεγαιύηεξε εύινγε αμία.  

Όηαλ κηα νληφηεηα αγνξάδεη κεηνρέο εηαηξηψλ κε εηζεγκέλσλ ζην Υ.Α, κε αμία αγνξάο 

βαζηδφκελε ζε έθζεζε εθηηκήζεσο θαη ππνινγίδεηαη πνιιαπιάζηα ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ 

κεηνρψλ, ηφηε ε απνηίκεζε ησλ άλσ κεηνρψλ γίλεηαη ζηελ αμία θηήζεσο γηα ιφγνπο 

παξνπζίαζεο ηεο πξαγκαηηθήο εηθφλαο ηεο πεξηνπζηαθήο δηάξζξσζεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο νληφηεηαο. Κάηη ηέηνην αλαγθάδεη ηνλ ειεγθηή λα 

αλαθέξεη ζην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ πσο ε νληφηεηα δελ απνηίκεζε ηηο κεηνρέο ηεο ζηελ 

ηξέρνπζα ηηκή, αιιά ζηελ ηηκή θηήζεσο  

Σνλ έιεγρν ησλ πιεξνθνξηψλ ζην πξνζάξηεκα ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηεο εηήζηαο έθζεζεο ηεο 

δηνίθεζεο. Όζνλ αθνξά ζην πξνζάξηεκα ηνπ ηζνινγηζκνχ, ζπκκεηνρέο κε πνζνζηφ πάλσ 

απφ 10%, παξαηίζεληαη ζε εηδηθφ δηακνξθσκέλν πίλαθα κε ηα εμήο απαξαίηεηα ζηνηρεία: 

επσλπκία, έδξα, πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζην θεθάιαην, ζχλνιν θεθαιαίνπ ηειεπηαίαο ρξήζεο 

θαη ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ηειεπηαίαο ρξήζεο.  

Ζ απνηίκεζε γίλεηαη ζπλήζσο ζηελ κηθξφηεξε αμία κεηαμχ ηεο ηηκήο θηήζεσο θαη ηεο 

ηξέρνπζαο ηηκήο γηα ηηο ζπκκεηνρέο θαη ηα ρξεφγξαθα, φρη φκσο θαη γηα ηίηινπο 

πξνζεζκηαθήο θαηαζέζεσο. Σξέρνπζα ηηκή γηα ηηο εηζεγκέλεο ζην Υ.Α. επηρεηξήζεηο είλαη ν 

κέζνο φξνο ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηνπο ηηκήο θαηά ηνλ ηειεπηαίν κήλα, ελψ γηα ηηο κε 
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εηζεγκέλεο ζην Υ.Α. Α.Δ θαη ινηπέο εηαηξίεο, είλαη ε ινγηζηηθή ηνπο αμία βάζεη ηνπ πην 

πξφζθαηνπ ηζνινγηζκνχ.  

Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνηίκεζε ησλ παξαπάλσ αμηόγξαθσλ.  

 Πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ζηελ εχινγε ή φρη 

αμία  

 Πιεξνθνξίεο γηα ην πνηα κέζνδνο πξνζδηφξηζε ηελ ηηκή θηήζεο, ε νπνία θαη 

εθαξκφζηεθε ζε πάγηα ρξήζε (5 ζπλερφκελα ρξφληα).  

 Πιεξνθνξίεο γηα ην αλ ππήξρε παξέθθιηζε απφ ηηο βαζηθέο αξρέο θαη ηηο κεζφδνπο 

απνηίκεζεο θαη γηα ην ιφγν πνπ εθαξκφζηεθε.  

 Πιεξνθνξίεο γηα ην αλ άιιαμε θάπνηα κέζνδνο απνηίκεζεο, φζν αθνξά ηελ ηηκή 

θηήζεσο.  

 ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη νπζηαζηηθή δηαθνξά, παξνπζίαζε ηεο δηαθνξάο κεηαμχ 

ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο ησλ θηλεηψλ αμηψλ θαη ηεο αμίαο απνηηκήζεψο ηνπο.  

 ηνηρεία νκφξξπζκσλ ή εηεξφξξπζκσλ εηαηξηψλ, ζηηο νπνίεο ε νληφηεηα καο 

ζπκκεηέρεη σο νκφξξπζκνο εηαίξνο (αλ ππάξρνπλ).  

 Γλσζηνπνίεζε ηνπ φηη ε ειεγρφκελε νληφηεηα είλαη κέινο νκίινπ, άξα θαη νη 

νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηε ζχληαμε ησλ ελνπνηεκέλσλ 

θαηαζηάζεσλ ηνπ νκίινπ.  

 

2.1.4.4 Μεηξών ρξενγξάθσλ 

Οη ηίηινη ζπγθεληξψλνληαη αλαιπηηθά ζηνπο δεπηεξνβάζκηνπο ινγαξηαζκνχο απηψλ θαη 

ζπζηήλνπλ ην «Μεηξψν πκκεηνρψλ θαη Υξενγξάθσλ». Σν παξαπάλσ κεηξψν 

ζπγθεληξψλεη ηα παξαθάησ ζηνηρεία:  

 Σα ζηνηρεία ησλ ιαρεηνθφξσλ νκνινγηψλ κε ζθνπφ ηελ παξαθνινχζεζε κειινληηθψλ 

θιεξψζεσλ.  

 Λνγηζηηθά ζηνηρεία, φζν αθνξά ηνπο θσδηθνχο αξηζκνχο ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ 

ηεξνχληαη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία.  

 Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ρψξν θχιαμεο, πρ ηξαπεδηθή ζπξίδα, ρξεκαηνθηβψηην. 
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 ρεηηθά ζηνηρεία θηήζεσο, φπσο αμία θηήζεο, κεηαβνιή απηήο, πξνβιέςεηο 

ππνηίκεζεο θαηά ηε ζχληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 Πηζαλή χπαξμε εκπξάγκαησλ βαξψλ, πρ ελερπξηάζεηο, ηελ αηηία θαη ην πνζφ απηψλ  

 Σέινο, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αηηία ηεο κε θαηνρήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

αμηφγξαθσλ. 

 

2.1.4.5 Μειέηε πεξίπησζεο ειέγρνπ ζπκκεηνρώλ θαη ρξενγξάθσλ 

Οη ειεγθηέο ελδηαθέξνληαη λα δηαπηζηψζνπλ ζρεηηθά κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ   

ρξενγξάθσλ ηα εμήο: 

 Αλ ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή δηαρείξηζε ησλ ρξενγξάθσλ, θαζψο θαη ησλ 

εζφδσλ απφ ηηο επελδχζεηο ζε ρξεφγξαθα, 

 Σελ πξαγκαηηθή (θπζηθή) χπαξμε ησλ ρξενγξάθσλ. 

 Σε ζσζηή εθηίκεζε ηεο αμίαο ηνπο, 

 Σε ζσζηή ηαμηλφκεζε ηνπο ζηνλ Ηζνινγηζκφ αλ είλαη βξαρπρξφληα ή 

καθξνρξφληα, 

 ηελ έγθαηξε είζπξαμε φισλ ησλ εζφδσλ απφ ηηο επελδχζεηο θαη ηελ 

εκπξφζεζκε θαηαρψξεζε ηνπο ζηα ινγηζηηθά βηβιία. 

 Σελ ηήξεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ γηα ηηο ζρεηηθέο πξνβιέςεηο 

Γηαδηθαζίεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ρξενγξάθσλ 

Σν ζχζηεκα ειέγρνπ ησλ ρξενγξάθσλ απνηειείηαη απφ ηηο παξαθάησ δηαδηθαζίεο  κε ζθνπφ 

ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ: 

 Πξέπεη λα ππάξρεη δηαρσξηζκφο ησλ θαζεθφλησλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ηνπ 

ζηειέρνπο πνπ εγθξίλεη ηελ αγνξά θαη πψιεζε ρξενγξάθσλ θαη εθείλνπ πνπ θπιάεη 

ηα ρξεφγξαθα θαη εθείλνπ πνπ ηεξεί ηα ζηνηρεία θαη βηβιία ησλ επελδχζεσλ ζε 

ρξεφγξαθα. 

 Θα πξέπεη λα ηεξνχληαη πιήξε θαη ιεπηνκεξεηαθά ζηνηρεία φισλ ησλ ρξενγξάθσλ 

πνπ θπιάζζνληαη ζην ραξηνθπιάθην ηεο (κε αξηζκνχο έθδνζεο, ζεηξέο, φλνκα 

εθδνηψλ), θαζψο θαη ηα έζνδα πνπ ζπλδένληαη κ’ απηά, δειαδή ηφθνπο θαη 

κεξίζκαηα. 
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 Ζ παξνρή έγθξηζεο γηα ηηο αγνξέο θαη ηηο πσιήζεηο ρξενγξάθσλ λα δίλεηαη απφ 

εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε ή ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή κηα 

επηηξνπή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 Θα πξέπεη λα γίλεηαη πεξηνδηθή θπζηθή επηζθφπεζε θαη εμέηαζε ησλ ρξενγξάθσλ 

απφ έλαλ εζσηεξηθφ ειεγθηή ή έλα ζηέιερνο πνπ δελ έρεη αξκνδηφηεηα ζηελ παξνρή 

έγθξηζεο, ζηε θχιαμε ή ζηε ινγηζηηθή θαηαρψξεζε ησλ επελδχζεσλ. 

 

Πξόγξακκα ειέγρνπ γηα ρξεόγξαθα 

Σν πξφγξακκα ηνπ ειέγρνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ ρξενγξάθσλ πεξηιακβάλεη ηηο εμήο 

δηαδηθαζίεο: 

 Δηνηκαζία κηαο πεξηγξαθήο ησλ δηεξγαζηψλ πνπ ζα αθνινπζεζνχλ θαηά ηνλ 

εζσηεξηθφ έιεγρν ησλ ρξενγξάθσλ. 

 Ζ αλαγλψξηζε ησλ ζπλαιιαγψλ πψιεζεο θαη αγνξάο ρξενγξάθσλ, λα γίλεηαη 

ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδεη ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 Να γίλεηαη επηζθφπεζε ησλ εθζέζεσλ ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ πνπ ππνβάιινληαη 

κεηά ηηο πεξηνδηθέο επηζθνπήζεηο ησλ ρξενγξάθσλ. 

 Δπηζθφπεζε ησλ κεληαίσλ εθζέζεσλ πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνλ αξκφδην  

αμησκαηνχρν ηεο νληφηεηαο γηα ηα ρξεφγξαθα πνπ αλήθνπλ, αγνξάζηεθαλ ή 

πνπιήζεθαλ απφ νληφηεηα, θαζψο θαη γηα ην εηζφδεκα πνπ εηζπξάρηεθε απφ 

ρξεφγξαθα. 

 Αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα ηα ρξεφγξαθα. 

Έιεγρνη ηεθκεξίσζεο ησλ ζπλαιιαγώλ θαη ησλ ρξενγξάθσλ 

Καηά ησλ έιεγρν ησλ ρξενγξάθσλ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη θαη νξηζκέλνη έιεγρνη 

ηεθκεξίσζεο ησλ ζπλαιιαγψλ νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: 

 Δηνηκαζία αλαιχζεσλ ησλ ινγαξηαζκψλ επελδχζεσλ ζε ρξεφγξαθα θαη ζρεηηθψλ 

ινγαξηαζκψλ ησλ εζφδσλ απφ ρξεφγξαθα. 

 Δμέηαζε ησλ ρξενγξάθσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ νληφηεηα θαη ζχγθξηζε ησλ απμφλησλ 

αξηζκψλ κε εθείλνπο πνπ θαηαγξάθεθαλ θαηά ηνλ πξνεγνχκελν έιεγρν. 

 Δπαιήζεπζε ησλ ρξενγξάθσλ πνπ έρνπλ δνζεί γηα θχιαμε ζε ηξίηνπο 
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 Δπαιήζεπζε ησλ πλαιιαγψλ (αγνξψλ θαη πσιήζεσλ) πνπ έγηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ έηνπο, θαζψο θαη γηα έλα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηελ εκεξνκελία 

θαηάξηηζεο ηνπ Ηζνινγηζκνχ. 

 Δπαιήζεπζε ησλ δεκηψλ ή ησλ θεξδψλ απφ ηηο ζπλαιιαγέο επί ησλ ρξενγξάθσλ θαη 

ζπγθέληξσζε ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο δήισζεο 

θφξνπ εηζνδήκαηνο. 

 Αλεμάξηεηνο ππνινγηζκφο ησλ εζφδσλ απφ ρξεφγξαθα, κε βάζε ηα βηβιία 

θαηαρψξεζεο ησλ κεξηζκάησλ ή ηηο πξσηνγελείο πεγέο. 

 Γηεξεχλεζε ηεο ινγηζηηθήο κεζφδνπ παξαθνινχζεζεο ησλ επελδχζεσλ ζε 

ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο θαη ζε άιιεο ηνπνζεηήζεηο. 

 Καζνξηζκφο ηεο ηξέρνπζαο αμίαο ησλ ρξενγξάθσλ θαηά ηελ εκεξνκελία 

θαηάξηηζεο ηνπ Ηζνινγηζκνχ. 

 Καζνξηζκφο ηεο παξνπζίαζεο ησλ ρξενγξάθσλ ζηνλ Ηζνινγηζκφ 

 

Πηζαλνί θίλδπλνη ζηε δηαρείξηζε ησλ ρξενγξάθσλ. 

Ο ειεγθηήο κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο εηιηθξίλεηαο θαη ζαθήλεηαο ησλ ινγαξηαζκψλ, 

πξέπεη λα θνβάηαη γηα ηελ χπαξμε ησλ εμήο θηλδχλσλ: 

 Με νξζή δηάθξηζε κεηαμχ «πκκεηνρψλ» θαη «Υξενγξάθσλ». 

 Με χπαξμε ή κε θπξηφηεηα ησλ ηίηισλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ. 

 Με νξζή απνηίκεζε ησλ ηίηισλ θαηά ην ηέινο ηεο ρξήζεο (παξάιεςε 

ππνινγηζκνχ ησλ αλαγθαίσλ πξνβιέςεσλ γηα ηπρφλ ππνηηκήζεηο ησλ ηίηισλ). 

 Με νξζή ηήξεζε ηεο αξρήο δηαρσξηζκνχ – απηνηέιεηαο ησλ ρξήζεσλ ζε φηη αθνξά 

ηα  έζνδα απφ ηηο θηλεηέο αμίεο. 

 Ύπαξμε πξάμεσλ ζρεηηθψλ κε ηνπο ηίηινπο πνπ δελ είλαη εγθεθξηκέλεο απφ 

αξκφδην (κεηαβίβαζε, ελερπξίαζε). 

 Με ππνινγηζκφ θαη θαηαρψξεζε ζρεηηθψλ πξνβιέςεσλ, κε ελεκέξσζε ησλ 

θαηάιιεισλ ινγαξηαζκψλ γεληθήο ινγηζηηθήο. 

Ο ειεγθηήο εμεηάδνληαο ηηο πξάμεηο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο, 

πξέπεη λα       ζηγνπξεπηεί γηα ηα παξαθάησ: 
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 Όηη φιεο νη πξάμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπ ηίηινπο έρνπλ γίλεη αληηθείκελν 

ινγηζηηθήο εγγξαθήο. 

 Όηη νη ινγηζηηθέο εγγξαθέο αληαπνθξίλνληαη ζε πξαγκαηηθά γεγνλφηα. 

 Όηη φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα έρνπλ νξζά θαηαινγηζζεί. 

 Όηη φια ηα ππφινηπα ησλ ινγαξηαζκψλ έρνπλ νξζά απνηηκεζεί θαη φηη είλαη 

αιεζνθαλή. 

 Όηη φινη νη ηίηινη πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ ππάξρνπλ πξαγκαηηθά. 

 Όηη νη θνξνινγηθνί θαη λνκνζεηηθνί θαλφλεο νη ζρεηηθνί κε ηνπο ηίηινπο έρνπλ 

εθαξκνζηεί. 

Κχξην κέιεκα ηνπ ε ειέγρνπ είλαη ε νξζή αλαγλψξηζε ησλ ρξενγξάθσλ θαη ν δηαρσξηζκφο 

ηνπο είηε ζε πκκεηνρέο, είηε ζε Υξεφγξαθα αλάινγα κε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θαη ηνπ 

ρξφλνπ δηαθξάηεζεο. Παξάιιεια, θξνληίδεη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο νξζήο 

ινγηζηηθνπνίεζεο ησλ εζφδσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαθξάηεζε ησλ ρξενγξάθσλ.  

εκαληηθφ ζεκείν ζην χζηεκα Διέγρνπ φζνλ αθνξά ζηα ρξεφγξαθα είλαη ν δηαρσξηζκφο 

ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ αηφκσλ πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηηο αγνξαπσιεζίεο ησλ 

ρξενγξάθσλ θαη εθείλσλ πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηε ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε θαη 

ινγηζηηθνπνίεζε ησλ θηλήζεσλ. Αθφκε, νξίδεη, πσο ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο, θακία 

ζπλαιιαγή δε δηεθπεξαηψλεηαη απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο απφ ην ίδην άηνκν. Σέινο, 

κεξηκλά γηα ηελ αζθαιή θχιαμε ησλ θπθινθνξνχλησλ απηψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

νληφηεηαο. 
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2.2 Έιεγρνο Απνζεκάησλ – Καηαζηξνθή Αθαηάιιεισλ Απνζεκάησλ – Έιεγρνο 

Απαηηήζεσλ 

2.2.1 Έιεγρνο Απνζεκάησλ  

2.2.1.1 Δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ηεο απνγξαθήο απνζεκάησλ 

Με ηνλ φξν απνζέκαηα ελλννχκε ηα πιηθά αγαζά πνπ αλήθνπλ θαηά θπξηφηεηα ζηελ 

νληφηεηα ηα νπνία, είηε ζα πσιεζνχλ σο εκπνξεχκαηα ή εκηέηνηκα, είηε ζα αλαισζνχλ, είηε 

ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ζπζθεπαζία αγαζψλ, είηε γηα ζπληήξεζε επηζθεπή πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ φπσο ηα αληαιιαθηηθά κεραλεκάησλ.  

Σα απνζέκαηα, αλήθνπλ ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, κηαο θαη πξννξίδνληαη λα κείλνπλ γηα 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηελ θαηνρή ηεο νληφηεηαο.  

Σα απνζέκαηα ζεσξνχληαη ζεκαληηθά γηα ηνλ έιεγρν δεδνκέλνπ φηη απνηεινχλ ζεκαληηθφ 

κέγεζνο ηνπ ελεξγεηηθνχ, είλαη επαίζζεηα ζε ινγηζηηθά θαη αξηζκεηηθά ζθάικαηα, 

απνηεινχλ ζηνηρείν αξηζκνδεηθηψλ γηα αμηνιφγεζε ηεο νληφηεηαο ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο, 

παξνπζηάδνπλ κεγάιε κεηαβιεηφηεηα ζηηο αμίεο αγνξάο ηνπο θαη άξα ζηελ απνηίκεζή ηνπο, 

ππάξρεη δπζθνιία ππνινγηζκνχ πνζνηήησλ, αμίαο θαη ζπλζεθψλ δηαηήξεζήο ηνπο.  

 

2.2.1.2 Τερληθέο πξνζδηνξηζκνύ ηεο πνζόηεηαο ησλ απνζεκάησλ 

Οη νληφηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ ηνλ έιεγρν ζηα απνζέκαηα, ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηνχλ πξαγκαηηθή θαηακέηξεζε (απνγξαθή) ησλ απνζεκάησλ, ηνπιάρηζηνλ κηα 

θνξά κέζα ζε θάζε ρξήζε, ζην ηέινο ηεο πην ζπγθεθξηκέλα. Ζ απνγξαθή, είλαη απηή ε νπνία 

δηαζθαιίδεη ηελ πξαγκαηηθή χπαξμε ησλ απνζεκάησλ, θαζψο θαη ην ζεκαληηθφηεξν εξγαιείν 

ειέγρνπ θαη επαιήζεπζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο κε ηα δεισζέληα ζηα ινγηζηηθά αξρεία ηεο 

νληφηεηαο. 

Οίθνζελ λνείηαη, φηη γηα λα είλαη πην απνηειεζκαηηθφο ν έιεγρνο ησλ απνζεκάησλ, ζα πξέπεη 

ε απνγξαθή λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα, φζεο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

κέζα ζηε ρξνληά, ρσξίο λα είλαη πξνγξακκαηηζκέλε ζα θέξεη αθφκα πην ζεκαληηθά 

απνηειέζκαηα, ελψ ην απνηέιεζκα ηεο απνγξαθήο, ζα πξέπεη λα επαιεζεχεηαη απφ ηα 

ινγηζηηθά αξρεία ηεο νληφηεηαο, απφ ηα θαηαρσξεκέλα ζηα βηβιία ηεο νληφηεηαο.  
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2.2.1.3 Δηαδηθαζίεο εμσηεξηθνύ ειέγρνπ ησλ απνζεκάησλ  

Ο εμσηεξηθφο έιεγρνο, θαιχπηεη ηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη λα εθηειεζηνχλ, 

ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ε χπαξμε ινγηζηηθψλ ιαζψλ ή απάηεο θαη λα δηαζθαιηζηεί ε αμηνπηζηία 

ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ αλαθνξηθά κε ηα απνζέκαηα.  

Ο εμσηεξηθφο έιεγρνο, δηελεξγείηαη κε ζθνπφ ηελ εμαθξίβσζε ηεο θπζηθήο χπαξμεο ησλ 

απνζεκάησλ θαη ηεο θαηνρήο απηψλ κέζσ ηεο λφκηκεο νδνχ θαη πξαγκαηηθψλ παξαζηαηηθψλ, 

απφ ηελ ειεγρφκελε νληφηεηα, ηεο νξζήο ρξήζεο κεζφδσλ απνηίκεζεο, ινγηζηηθήο 

παξαθνινχζεζεο θαη απεηθφληζεο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

Όηαλ απαηηνχληαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεί 

εμεηδηθεπκέλν εκπεηξνγλψκνλα, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί επαξθήο θαη θαηάιιειε ειεγθηηθή 

καξηπξία φηη ε εξγαζία είλαη επαξθήο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ειέγρνπ. Ζ κεζνδνινγία ηνπ 

εμσηεξηθνχ ειέγρνπ βαζίδεηαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ επηπέδνπ ειεγθηηθνχ θηλδχλνπ απφ 

κεξηάο ηνπ ειεγθηή.  Ο ειεγθηήο ζα πξέπεη λα αμηνινγήζεη ηνπο θηλδχλνπο νπζηαζηηθψλ 

ζθαικάησλ, κέζσ ηεο θαηαλφεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο ειεγρφκελεο νληφηεηαο θαη ησλ 

εηδηθψλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ηεο. Σέηνηνη θίλδπλνη κπνξεί λα πξνέξρνληαη είηε απφ 

ινγηζηηθφ ιάζνο είηε απφ απάηε. Ζ ρξήζε νπζηαζηηθψλ αλαιπηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζεσξείηαη 

πην απνηειεζκαηηθή απφ ηε ρξήζε ειέγρσλ αμηνιφγεζεο.  Ζ ρξήζε αλαιπηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

πνπ ζρεδηάδνληαη θαη εθηεινχληαη, επηηξέπνπλ ηελ απφθηεζε αμηφπηζησλ ειεγθηηθψλ 

ηεθκεξίσλ θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ αλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο νληφηεηαο 

παξνπζηάδνπλ ηελ πιήξε εηθφλα ηεο νληφηεηαο.  

 

2.2.1.4 Επηζθόπεζε ηεο δηαδηθαζίαο εμσηεξηθνύ ειέγρνπ 

Ζ ζεκαληηθφηεξε ιεηηνπξγία πνπ επηηειεί ν έιεγρνο είλαη: 

 ε δηαθχιαμε θαη πξνζηαζία απφ θπζηθνχο θηλδχλνπο (φπσο θινπή, ππξθαγηά, 

πιεκκχξα),  

 Ζ εθαξκνγή ησλ νδεγηψλ πνπ έρεη δψζεη ε δηνίθεζε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

απνζεκάησλ, 

 ε κεγαιχηεξε δπλαηή απφδνζε ησλ θεθαιαίσλ πνπ δεζκεχηεθαλ γηα ηελ απφθηεζε 

ησλ απνζεκάησλ απηψλ θαη ηέινο  



Κεθάιαην 2: Πξαθηηθά Θέκαηα Δθαξκνζκέλεο Διεγθηηθήο (Πξνρσξεκέλν Δπίπεδν) 

 

    ε ι ί δ α  92 | 266 

 ε νξζή ινγηζηηθή παξαθνινχζεζή ηνπο, ε νπνία πξνυπνζέηεη θαη ηελ νξζή 

απνηίκεζή ηνπο ζην ηέινο θάζε ρξήζεο.  

Τπάξρνπλ ζαθείο θαη δηαθξηηνί ξφινη γηα ηε δηαθχιαμε ησλ απνζεκάησλ θαη ν ξφινο ησλ 

ππαιιήισλ ζε θάζε επίπεδν δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη αιιά ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί 

απηφλνκα.  

Έηζη, ν ππεχζπλνο ινγηζηεξίνπ ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ απνγξαθή, καδί κε φπνηνλ 

νξίζεη, ζα έρεη δηαθξηηή ζέζε απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο απνζήθεο, ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα 

ηε δηαθχιαμε ησλ απνζεκάησλ αιιά θαη ηε δηαθίλεζε θαη ρξέσζε απηψλ ζε θάζε ηκήκα.  

Πξνθαλψο θαη ζην ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη 

ινγηζηηθά πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο απνζεκάησλ (ERP), ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ 

πεξηζηνιή δαπαλψλ θαη ζηε δηαθχιαμε ησλ απνζεκάησλ απφ ιαλζαζκέλνπο ινγηζηηθνχο 

ρεηξηζκνχο αιιά θαη ιαλζαζκέλεο ρξεψζεηο θαη ηπρφλ ππεμαηξέζεηο, αιιά πάληα ν 

αλζξψπηλνο παξάγνληαο ζα έρεη θαηαιπηηθφ ξφιν. Ο αλζξψπηλνο παξάγνληαο είλαη απηφο πνπ 

ζα ιεηηνπξγήζεη ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ζα ην ηξνθνδνηεί κε ζηνηρεία γηα ηε δηαθίλεζε 

ησλ απνζεκάησλ θαη θπζηθά είλαη απηφο ν νπνίνο ζα δηελεξγήζεη ηελ επαιήζεπζε ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο κε ηε θπζηθή απνγξαθή.  

 

2.2.1.5 Μέζνδνη πηζηνπνίεζεο ηεο ύπαξμεο θαη θπξηόηεηαο ησλ απνζεκάησλ 

Οη ζεκαληηθφηεξεο κέζνδνη πηζηνπνίεζεο ηεο χπαξμεο ησλ απνζεκάησλ είλαη ε επαιήζεπζε 

ηνπ ινγηζηηθνχ αξρείνπ, ην νπνίν ππνζηεξίδεηαη απφ έλα ινγηζηηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 

κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, δηα κέζνπ ηεο θπζηθήο απνγξαθήο ησλ απνζεκάησλ. Με ηε 

δηαδηθαζία ηεο θπζηθήο απνγξαθήο, απνγξάθνληαη θαη θαηακεηξνχληαη φια ηα απνζέκαηα, ε 

θπξηφηεηα ησλ νπνίσλ αλήθεη ζηελ νληφηεηα.  

Ζ επαιήζεπζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ππάξρεη ζηα ινγηζηηθά αξρεία, ζπγθξηηηθά κε ηε θπζηθή 

απνγξαθή, είλαη πνιχ ζεκαληηθή, δηφηη -πάληα αλάινγα κε ηε θχζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο 

νληφηεηαο- κπνξεί ζηα ινγηζηηθά αξρεία, λα πεξηιακβάλεη επηπιένλ απνζέκαηα απφ φηη ζηε 

θπζηθή απνγξαθή ησλ απνζεκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ απνζήθε ηεο νληφηεηαο. Απηφ, δελ 

ζεκαίλεη πάληα φηη απνηειεί ζηνηρείν ππεμαίξεζεο.  
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Τπάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα ε νληφηεηα λα δηαθαηέρεη απνζέκαηα αιιά γηα ιφγνπο 

πξαθηηθνχο, λα κε βξίζθνληαη ζηηο απνζήθεο ηεο ίδηαο, αιιά ζε άιινπο ρψξνπο, νη νπνίνη 

παξαθνινπζνχληαη βέβαηα απφ ηελ νληφηεηα. 

  

2.2.1.6 Απνζέκαηα εηο ρείξαο ηξίησλ 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε νληφηεηα δχλαηαη λα ηεξεί απνζέκαηα δηθήο ηεο ηδηνθηεζίαο, ζε 

απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο ηξίησλ ζπλεξγαηψλ ή πξνκεζεπηψλ. Ζ πιεξνθνξία απηή, επεηδή 

είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ νληφηεηα, ψζηε αθελφο λα κε ζεσξεζεί εθ παξαδξνκήο ππεμαίξεζε 

αθεηέξνπ λα ειαρηζηνπνηεί πηζαλά θφζηε απνζήθεπζεο, ζα πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη 

δηαθξηηά.  

ε θάζε ηέηνηα ζπλαιιαγή, ζα πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη μερσξηζηά ν ηφπνο παξάδνζεο ησλ 

απνζεκάησλ, θαζψο Δπίζεο, λα δηαθπιάζζνληαη θαη ηπρφλ ζπκθσλίεο κε ηξίηνπο κε ηνπο 

νπνίνπο ζπκβάιιεηαη ε νληφηεηα (πρ πξνκεζεπηέο ή εηαηξίεο logistic). Δηδηθφηεξα, εάλ ε 

νληφηεηα ηεξεί έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ην νπνίν ελεκεξψλεη κε θάζε ζπλαιιαγή, 

ζεκεηψλεηαη ζε θάζε αγνξά, ζε πνηνλ απνζεθεπηηθφ ρψξν παξαδφζεθαλ ηα αγαζά. 

Αθνινχζσο, φηαλ δεηεζεί ε ζπκθσλία ηεο απνγξαθήο κε ηα απνζέκαηα φπσο απηά 

εκθαλίδνληαη ζηα ινγηζηηθά αξρεία, ιακβάλεηαη ε πιεξνθνξία απφ ην πιεξνθνξηαθφ – 

ινγηζηηθφ ζχζηεκα, φπνπ ζα θαίλεηαη δηαθξηηά, ε απνγξαθή αλά απνζεθεπηηθφ ρψξν.  

Έηζη, ζα πξέπεη λα ππάξρεη μερσξηζηή νκαδνπνίεζε φηαλ ππάξρνπλ απνζέκαηα εηο ρείξαο 

ηξίησλ, δειαδή ζε απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο ηξίησλ. Δπίζεο, ν ειεγθηήο, ζα πξέπεη λα δεηήζεη 

θαη λα ιάβεη, φπσο πξναλαθέξζεθε, έγγξαθεο θαηαξηηζκέλεο ζπκθσλίεο κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο γηα ηε δηαθχιαμε ησλ απνζεκάησλ, ηα νπνία είλαη θπξηφηεηαο ηεο νληφηεηαο, 

εηδηθφηεξα φηαλ απηέο νη ζπκθσλίεο έρνπλ θαη ζπγθεθξηκέλν θφζηνο γηα ηελ νληφηεηα.  

Πάιη ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί σο αδηακθηζβήηεην, φηη ν πξνκεζεπηήο, ζα πξέπεη λα ιάβεη φια 

εθείλα ηα κέηξα αζθαιείαο ηα νπνία ζα δηαθπιάμνπλ ηα αγαζά ηεο νληφηεηαο απφ ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρνπλ θαη ηα απνζέκαηα ηεο νληφηεηαο πνπ βξίζθνληαη ζηηο δηθέο ηεο 

απνζήθεο. Ο ειεγθηήο, ζα πξέπεη εθηφο ηηο έγγξαθεο ζπκθσλίεο γηα ηελ απνζήθεπζε, λα 

δεηήζεη απφ ηνλ ηξίην – πξνκεζεπηή, ηηο δηαζθαιίζεηο γηα ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ ιακβάλεη 

θαηά ηε θχιαμε ησλ απνζεκάησλ πνπ αλήθνπλ ζηελ νληφηεηα, δηφηη πιεκκειή κέηξα, κπνξεί 

λα νδεγήζνπλ ζε θαηαζηξνθή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο ίδηαο ηεο νληφηεηαο.  
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2.2.1.7 Απνζέκαηα πνπ ηηκνινγήζεθαλ ρσξίο λα παξαιεθζνύλ 

Καηά ηνλ έιεγρν ησλ απνζεκάησλ, ηδηαίηεξε κλεία θαη αλαθνξά ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαη 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ απνζέκαηα πνπ ηηκνινγήζεθαλ ρσξίο λα παξαιεθζνχλ απφ 

ηελ νληφηεηα. Παξφκνηα κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη ζε αληίζηνηρε αληηκεηψπηζε κε 

ηα απνζέκαηα εηο ρείξαο ηξίησλ, ν ειεγθηήο, ζα πξέπεη λα επαιεζεχζεη αξρηθά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο θαη ηελ θπξηφηεηα ησλ απνζεκάησλ θαη ελ ζπλερεία λα 

δηαπηζηψζεη πνπ βξίζθνληαη απηά.  

Πνιιέο θνξέο, αλάινγα κε ηε θχζε ησλ απνζεκάησλ, δχλαηαη ε παξάδνζε ησλ απνζεκάησλ 

λα θαζπζηεξεί. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη νη δεκφζηεο πξνκήζεηεο κεραλεκάησλ 

ζε έλαλ Γήκν ή ζε νπιηθά ζπζηήκαηα ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, 

πνιιέο θνξέο κπνξεί λα ππνγξαθεί ε ζχκβαζε, λα πιεξσζεί ν πξνκεζεπηήο κέξνο ή φιν θαη 

βάζεη θαηαζηαηηθήο ζπκθσλίαο λα πιεξσζεί κέξνο ή φιεο ηεο παξαγγειίαο πξνηνχ 

παξαδνζεί ην ζχλνιν ησλ απνζεκάησλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ζα ππάξρνπλ ηηκνινγεζέληα 

απνζέκαηα ηα νπνία φκσο δε ζα ππάξρνπλ ζηε θπζηθή απνγξαθή.  

ε απηφ ην ζεκείν, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη πάιη κε ηελ βνήζεηα ελφο θαηάιιεινπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, κπνξεί λα παξαθνινπζείηαη ν απνζεθεπηηθφο ρψξνο, φηη 

βξίζθνληαη ζε απνζεθεπηηθφ ρψξν ηξίηνπ – ελ πξνθεηκέλσ ζηνλ πξνκεζεπηή. Ο ειεγθηήο, 

δηαπηζηψλνληαο ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο θπζηθήο θαηακεηξεκέλεο απνγξαθήο θαη ηνπ 

ππνινίπνπ ηεο απνζήθεο φπσο εκθαλίδεηαη ζηα ινγηζηηθά αξρεία, ζα πξέπεη λα δεηήζεη θαη 

λα ιάβεη γηα ηνλ έιεγρφ ηνπ, ηηο ζπκθσλίεο ή ηελ πξνθήξπμε ή ηελ θαηαθπξσηηθή πξάμε ηνπ 

δηαγσληζκνχ ή θάζε άιιν πξφζθνξν θαη θαηάιιειν έγγξαθν, ην νπνίν ζα απνδεηθλχεη φηη ηα 

ζπγθεθξηκέλα αγαζά βξίζθνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή κέρξη ηελ ηειηθή παξάδνζή ηνπο. Δλ 

ζπλερεία, ζα πξέπεη λα πηζηνπνηήζεη θαη απφ κεξηάο πξνκεζεπηή ηελ χπαξμε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ αγαζψλ, κε επηζηνιή πνπ ζα ππνγξαθεί απφ ηνλ πξνκεζεπηή θαη ζα απνηειεί 

ζηνηρείν ησλ θχιισλ εξγαζίαο ηνπ θαθέινπ ειέγρνπ.  

Καηφπηλ απηψλ, ζα κπνξεί λα επηβεβαησζεί φηη ηπρφλ δηαθνξά κεηαμχ πξαγκαηηθψλ 

θαηακεηξεκέλσλ αγαζψλ θαη ηηκνινγεζέλησλ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη δελ έρνπλ 

παξαδνζεί θαη απηφ είλαη ζπκβαηηθά θνηλά απνδεθηφ θαη επηβεβαησκέλν.  
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2.2.1.8 Σπκθσλία βηβιίσλ – ινγηζηηθήο απνζήθεο θαη απνγξαθήο απνζεκάησλ  

Ο βαζηθφο έιεγρνο -φπσο πξναλαθέξζεθε- απφ ηε κεξηά ηνπ ειεγθηή πξνο ηελ ειεγρφκελε 

νληφηεηα είλαη ε ζπκθσλία ησλ αξρείσλ (ινγηζηηθά βηβιία) κε ηα απνζέκαηα πνπ αλαθέξεη 

βάζεη ηηκνινγίσλ θαη ηεο πξαγκαηηθήο απνγξαθήο, φπσο απηήλ θαηακεηξήζεθε θαη 

ειέγρζεθε.  

Οίθνζελ λνείηαη, φηη γηα πην αμηφπηζηε επηβεβαίσζε ηεο θπζηθήο απνγξαθήο, δχλαηαη λα 

παξεπξίζθεηαη θαη ν ειεγθηήο θαηά ηε δηαδηθαζία.  

Δθφζνλ ε θπζηθή απνγξαθή νινθιεξσζεί, ηφηε επαιεζεχεηαη κε βάζε ηα ινγηζηηθά αξρεία 

πνπ ηεξεί ε νληφηεηα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην βηβιίν απνζήθεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε 

νληφηεηα ηεξεί θάπνην ινγηζηηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνζεκάησλ, ηα 

ινγηζηηθά βηβιία είλαη κηα ζπγθεθξηκέλε επηινγή πξνο εθηχπσζε (βηβιίν απνζήθεο). ε 

πεξίπησζε πνπ δελ ηεξεί θάπνην ινγηζηηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ζα πξέπεη λα έρεη ηηο 

απαξαίηεηεο δηθιίδεο αζθαιείαο, ψζηε λα ηεξεί ζε θάπνην αμηφπηζην αξρείν ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ απνζεκάησλ. ήκεξα φκσο, πνιχ δχζθνια ζα ππάξμεη θάπνηα νληφηεηα 

πνπ δελ έρεη θάπνην κεραλνγξαθεκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα.  

Έηζη ινηπφλ, ν ειεγθηήο πξνζεξρφκελνο ζηελ νληφηεηα ζα κπνξεί λα δεηήζεη ηελ 

ελεκεξσκέλε εθηχπσζε ησλ ινγηζηηθψλ αξρείσλ απφ φπνπ ζα θαίλεηαη ην ππφινηπν 

απνζεκάησλ ζηελ απνζήθε θαη κε απηήλ ηελ θαηάζηαζε, ζα πξέπεη λα ζπκθσλήζεη απηά πνπ 

πξαγκαηηθά ζα θαηακεηξεζνχλ σο θπζηθή απνγξαθή.  

 

2.2.1.9 Δηαθνξέο απνγξαθήο (αηηίεο θαη ππόινγνη)  

ε πεξίπησζε φπνπ ζην ινγηζηηθφ αξρείν, ηα απνζέκαηα είλαη πεξηζζφηεξα, ζα πξέπεη αξρηθά 

λα αλαδεηεζνχλ ηπρφλ απνζέκαηα εηο ρείξαο ηξίησλ, ή ζε απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο ηξίησλ ή 

απνζέκαηα πνπ ηηκνινγήζεθαλ αιιά δελ παξαιήθζεθαλ αθφκα ελψ ζα πξέπεη λα είλαη 

απφιπηα ζίγνπξνο, φηη έρεη θαηακεηξήζεη φινπο ηνπ απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο, κηαο θαη 

αλάινγα κε ηε θχζε θαη ην κέγεζνο ηεο νληφηεηαο, πηζαλψο λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη ηνπ 

ελφο απνζεθεπηηθνί ρψξνη (πρ έλαο Γήκνο ή κηα Πεξηθέξεηα).  

Αλ φλησο θαηακεηξήζεθαλ φινη νη απνζεθεπηηθνί ρψξνη, ζπκθσλήζεθαλ ηα απνζέκαηα εηο 

ρείξαο ηξίησλ θαη ζπλερίδεη θαη πθίζηαηαη δηαθνξά, ζα πξέπεη λα ειεγρζεί. Αξρηθά, αλ ε 
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δηαθνξά απηή είλαη πιενλαζκαηηθή ζε θάπνην απφζεκα θαη ειιεηκκαηηθή ζε έλα άιιν, ζα 

ειεγρζεί κήπσο ππάξρεη ζθάικα ηππηθφ, φπσο είλαη ε ιαλζαζκέλε θαηαρψξεζε ελφο έλαληη 

άιινπ.  

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ηζφπνζν ιάζνο ζε 2 είδε απνζεκάησλ, αιιά κφλν ζε έλα 

θαη έρεη εμαληιεζεί ν έιεγρνο ζε φινπο ηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο, ηφηε ζα πξέπεη αξρηθά 

ν ειεγθηήο λα ειέγμεη ηελ θίλεζε ηνπ έηνπο ζε απηφ ην αγαζφ θαη ελ ζπλερεία λα επεθηαζεί 

θαη ζηα ππφινηπα, μεθηλψληαο απφ απηά ηα νπνία εκθαλίδνπλ ηε κεγαιχηεξε θίλεζε. 

Σα ιάζε κπνξεί λα είλαη απφ ηππηθά θαη κε νπζηψδε έσο θαη ζεκαληηθά θαη νπζηψδε. Όζνλ 

αθνξά ζηα ηππηθά ζθάικαηα, φπσο πξναλαθέξζεθε κπνξεί λα είλαη είηε ιάζνο ηνπ 

θαηαρσξεηή, είηε ιάζνο ηνπ απνζεθάξηνπ, πνπ απιά κπνξεί λα κπεξδεχηεθε ν θσδηθφο 

θάπνηνπ είδνπο. Όηαλ φκσο ην ιάζνο είλαη πνζνηηθφ θαη θπξίσο έιιεηςε ζε ζπγθεθξηκέλν 

αγαζφ, εηδηθά φηαλ απηφ είλαη ρξεζηηθφ απφ ηνπο ππαιιήινπο γηα ηδησηηθή ρξήζε ειινρεχεη ν 

θίλδπλνο λα έρεη ππάξμεη ππεμαίξεζε.  

Αξρηθά ν έιεγρνο μεθηλάεη απφ ηα ινγηζηηθά αξρεία, επηβεβαηψλνληαο φηη ηα πεξηερφκελα ησλ 

ινγηζηηθψλ αξρείσλ είλαη νξζά θαη πεξηέρνπλ φιε ηελ πιεξνθνξία γηα φιεο ηηο ζπλαιιαγέο 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ νληφηεηα. Δλ ζπλερεία, ζηα απνζέκαηα ηα νπνία παξαηεξείηαη 

δηαθνξά θαη εθφζνλ ζηα ινγηζηηθά αξρεία δελ ππάξρεη πξφβιεκα, ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ 

επζχλεο.  

Οη επζχλεο, ζπλήζσο δελ βαξαίλνπλ ηνλ θαηαρσξεηή, γηαηί δελ γλσξίδεη ηη αγαζά ππάξρνπλ 

ζηελ απνζήθε θαη θαηαρσξεί κε βάζε ηα ηηκνιφγηα πνπ παξαιακβάλεη. Χο εθ ηνχηνπ, νη 

ζεκαληηθφηεξεο επζχλεο βαξχλνπλ ηα άηνκα ηα νπνία δηαρεηξίδνληαη ηα απνζέκαηα απηά, 

θπξίσο ζηηο απνζήθεο, γηαηί είλαη απηνί νη νπνίνη νθείινπλ λα δηαζθαιίζνπλ ηε δηαθχιαμε 

θαη ηελ πξνζηαζία ησλ αγαζψλ απφ νπνηαδήπνηε θίλδπλν, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηελ 

ππεμαίξεζε.  

 

2.2.1.10 Μέζνδνη απνηίκεζεο απνζεκάησλ 

Σα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηελ θαη’ είδνο ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ ηηκήο αγνξάο θαη 

ηξέρνπζαο αμίαο. Σα απνζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξαγσγή ηεο νληφηεηαο θαη 

πξννξίδνληαη είηε γηα ηελ πψιεζε είηε αθνξνχλ αλαιψζηκα ηεο νληφηεηαο, απνηηκψληαη ζηελ 
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θαη’ είδνο ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ ηηκήο ηζηνξηθνχ θφζηνπο παξαγσγήο θαη θαζαξήο 

ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Ζ ηηκή θηήζεο θαη ην ηζηνξηθφ θφζηνο παξαγσγήο ππνινγίδνληαη κε 

βάζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαδεθηέο κεζφδνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε κέζνδνο πνπ ζα 

επηιεγεί ζα εθαξκφδεηαη θαηά πάγην ηξφπν γηα φια ηα απνζέκαηα.  

Σα ειαηησκαηηθά πξντφληα απνηηκψληαη φηαλ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο 

ειαηησκαηηθά ζην ηζηνξηθφ ηνπο θφζηνο. Όηαλ δε απηά ζα θαηαζηξαθνχλ θαη δε ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαζφινπ, ηφηε αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηεο θαηαγξαθήο, κε ηελ 

πηζηνπνίεζε ηεο θαηαζηξνθήο απφ επηηξνπή, ε νπνία νξίδεηαη απφ ηελ νληφηεηα. 

 

2.2.1.11 Αζθάιηζε απνζεκάησλ 

Ζ νξγάλσζε ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, αλαθνξηθά κε ηελ 

θαηεγνξία ησλ απνζεκάησλ, γηα ην ζέκα ηεο δηαθχιαμεο θαη ηεο πξνζηαζίαο απφ θηλδχλνπο 

φπσο θινπή, ππξθαγηά, πιεκκχξα θιπ., πξνηείλεηαη θαη ε αζθάιηζε ησλ απνζεκάησλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη θαηά θαηξνχο, εηδηθφηεξα αλάινγα κε ηε θχζε ηεο 

νληφηεηαο ηνπ δεκνζίνπ πνπ εμεηάδεηαη (πρ Ννζνθνκεία, Γήκνη ή άιια ΝΠΓΓ) ν έιεγρνο 

ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ησλ απνζεκάησλ αιιά θαη ν έιεγρνο ησλ ζπλζεθψλ δηαηήξεζήο 

ηνπο.  

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε αζθάιηζε ησλ απνζεκάησλ ζα εμεηάδεηαη θαηά πεξίπησζε θαη 

αλάινγα κε ηε ζεκαζία ησλ απνζεκάησλ, ζηε θχζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο νληφηεηαο. Έηζη 

γηα παξάδεηγκα, έλα ΝΠΓΓ ην νπνίν έρεη κφλν γξαθεηνθξαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηα 

απνζέκαηα ηνπ νπνίνπ είλαη κφλν πιηθά γξαθείνπ, δελ έρνπλ ζεκαληηθή αμία θαη δελ ππάξρεη 

θαη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε απηψλ. Πάλησο, φηη δξαζηεξηφηεηα θαη 

αλ έρεη ε νληφηεηα ηνπ Γεκνζίνπ, ν έιεγρνο ησλ ζπλζεθψλ δηαηήξεζήο ηνπο, ζα πξέπεη λα 

δηαζθαιίδεηαη αλάινγα κε ην ηη νξίδεη ν πξνκεζεπηήο ησλ αγαζψλ απηψλ.  

 

2.2.1.12 Μειέηε πεξίπησζεο ειέγρνπ απνζεκάησλ 

Γηα παξάδεηγκα, ζε έλα ΝΠΓΓ, φπσο κηα Γεκνηηθή Οληφηεηα, ηα κφλα απνζέκαηα πνπ 

δηαηεξεί είλαη αλαιψζηκα γξαθείνπ, ρακειήο αμίαο, ζπγθξηηηθά κε ηα ινηπά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία. ηελ πεξίπησζε απηήλ, ε αζθάιηζε απφ ηξίην δελ έρεη θάπνην ζεκαληηθφ φθεινο, 
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ζπγθξηηηθά κε ην θφζηνο. Πιελ φκσο, ε δηαθχιαμε ησλ αλαισζίκσλ ησλ εθηππσηψλ, ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη ζε ζεκείν ζθηεξφ θαη πξνθπιαγκέλν απφ ηελ πγξαζία, δεδνκέλνπ φηη 

κπνξεί λα θαηαζηξαθνχλ ζε κε αζθαιείο εγθαηαζηάζεηο, θάηη ην νπνίν ζα απνηειέζεη δεκία 

γηα ηελ νληφηεηα. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ζε έλα Γήκν φπνπ ππάξρνπλ ζεκαληηθά αλαιψζηκα 

κεραλεκάησλ πρ θαζαξηφηεηαο, εθηφο απφ ηε δηαθχιαμε απηψλ ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, 

ζα πξέπεη λα δηαθπιαρζνχλ θαη απφ ηελ θαηαζηξνθή αιιά θαη απφ ηελ πηζαλή ππεμαίξεζε.  

Αληίζηνηρα, ζε έλα Ννζνθνκείν γηα παξάδεηγκα, φπνπ ηα απνζέκαηα αλαισζίκσλ, κπνξεί λα 

απνηειέζνπλ αληηθείκελν ππεμαίξεζεο γηα ηδία ρξήζε, αιιά αθφκα θαη γηα πηζαλή 

κεηαπψιεζή ηνπο ζε άιινπο ηδηψηεο απφ ηνλ ππάιιειν πνπ κπνξεί λα πξνβεί ζε ππεμαίξεζή 

απηψλ, ην ζέκα ηεο εμαζθάιηζεο αιιά θαη γεληθφηεξα ηεο αζθάιηζεο ησλ απνζεκάησλ είλαη 

κείδνλνο ζεκαζίαο.  
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2.2.2 Καηαζηξνθή Αθαηάιιεισλ Απνζεκάησλ  

2.2.2.1 Δηαδηθαζίεο εθηίκεζεο θαη θαηαζηξνθήο αθαηάιιεισλ απνζεκάησλ 

Ζ νξγάλσζε ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, φζνλ αθνξά ηελ 

θαηεγνξία ησλ απνζεκάησλ, πξνυπνζέηεη ηελ εθαξκνγή ησλ παξαθάησ ειεγθηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ:  

 Φπζηθή Απνγξαθή 

 Έιεγρνο Ύπαξμεο ειαηησκαηηθψλ θαη αθαηάιιεισλ απνζεκάησλ 

 Έιεγρνο απνζεκάησλ ζε απνζήθεο ηξίησλ  

 Δπαιήζεπζε ππνινίπσλ απνζεκάησλ κε ππφινηπα ηζνδπγίνπ  

 Έιεγρνο αθίλεησλ απνζεκάησλ  

 Δπαιήζεπζε ηε νξζήο εκθάληζεο ησλ θαηά ινγαξηαζκψλ ππνινίπσλ απνζεκάησλ ζην 

ηέινο ρξήζεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  

 Γηελέξγεηα αηθληδηαζηηθήο δεηγκαηνιεπηηθήο απνγξαθήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ρξήζεο,  

 Γηαπίζησζε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ινγαξηαζκψλ απνζεκάησλ  

 Καζνξηζκφο απνζέκαηνο αζθαιείαο 

 Καζνξηζκφο ζπζηήκαηνο δηαξθνχο απνγξαθήο απνζεκάησλ  

 Οξηζκφο αξκφδηνπ απνζεθάξηνπ θαη θαζνξηζκφο ησλ επζπλψλ ηνπ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε δηαθχιαμε ησλ απνζεκάησλ.  

Όπσο δηαπηζηψλεηαη, απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα γηα ηνλ έιεγρν ησλ απνζεκάησλ είλαη ε 

απνγξαθή θαη αθφκα πεξηζζφηεξν ε αηθληδηαζηηθή δεηγκαηνιεπηηθή απνγξαθή θαη ν νξηζκφο 

ηνπ ππεχζπλνπ απνζεθάξηνπ κε ζαθείο επζχλεο. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ είλαη ην ζέκα ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ αθαηάιιεισλ απνζεκάησλ. Όηαλ θάπνην απφζεκα θαζίζηαηαη κε 

ιεηηνπξγηθφ ή άλεπ ρξεζηηθφηεηαο πρ ιφγσ αληαιιαθηηθφ ην νπνίν έρεη ήδε απαμησζεί ην 

κεράλεκα ζην νπνίν ζα κπεη, ηφηε ηίζεηαη ζέκα ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν εκθάληζήο ηνπο ζηελ 

απνγξαθή. Δπίζεο, θάπνην απφζεκα κπνξεί λα έρεη εκεξνκελία ιήμεο θαη λα έρεη παξέιζεη ε 

εκεξνκελία απηή. Σέινο, θάπνην απφζεκα κπνξεί λα θαηαζηξαθεί ιφγσ έθηαθησλ 

θαηλνκέλσλ, φπσο πιεκκχξεο, θσηηέο θιπ. ε θάζε πεξίπησζε, ζεκαληηθφ είλαη λα 

πξνιακβάλεη ε νληφηεηα ηελ απαμίσζε ησλ απνζεκάησλ. Απηφ κπνξεί λα γίλεη ζηηο εμήο 
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πεξηπηψζεηο:  

 

Δίδνο Απαμίσζεο 

Απνζέκαηνο 

Μέηξα Πξόιεςεο 

Παξέιεπζε Ζκεξνκελίαο 

Λήμεο 

Γηαρείξηζε ησλ Απνζεκάησλ, κε ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε 

πξψηα ησλ απνζεκάησλ πνπ έρνπλ πην ζχληνκε εκεξνκελία 

ιήμεο  

Καιχηεξνο πξνγξακκαηηζκφο ζηηο πξνκήζεηεο ψζηε λα 

απνθεχγνληαη νη ζπαηάιεο 

Έθηαθηα Φαηλόκελα 

(Πιεκκύξεο – Φσηηά) 

Αξρηθά ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί -φπσο εηπψζεθε- ε 

αζθάιηζε ησλ απνζεκάησλ απφ ηέηνηνπο θηλδχλνπο  

- Μέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ Φπζηθψλ Καηαζηξνθψλ, 

φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ (Όρη απνζήθεο θνληά ζε ξέκαηα, 

πιεζίνλ δαζηθψλ εθηάζεσλ θιπ θαη εγθαηάζηαζε 

ζπζηεκάησλ ππξφζβεζεο ή απνζηξάγγηζεο)  

- ηελ πεξίπησζε πνπ ηα θαηλφκελα δελ είλαη θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο αιιά πξνήιζαλ απφ δπζιεηηνπξγία 

(βξαρπθχθισκα θαη θσηηά, ζπάζηκν αγσγψλ θαη 

πιεκκχξα θιπ), κέξηκλα ψζηε νη απνζεθεπηηθνί ρψξνη λα 

ειέγρνληαη απφ ηερληθνχο ζε πεξηνδηθά θαη ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα θαη φηη φια ηα ζπζηήκαηα ιεηηνπξγνχλ θαιά. 

Απαμησκέλν Μεράλεκα 

ζην νπνίν ζα 

ρξεζηκνπνηνύληαλ ην 

απόζεκα 

Καιχηεξνο Πξνγξακκαηηζκφο ζηηο πξνκήζεηεο ψζηε λα 

απνθεχγνληαη ζπαηάιεο  

Έιεγρνο ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηεο ζπκβαηηθήο 

ππνρξέσζεο γηα αγνξάο αληαιιαθηηθψλ  

Καηαζηξνθή ιόγσ 

πιεκκεινύο απνζήθεπζεο ή 

θαθήο κεηαρείξηζεο θαηά 

ηελ απνζήθεπζε 

Έιεγρνο γηα ηηο ζπλζήθεο ηεο απνζήθεπζεο θαζψο θαη 

εμέηαζε ησλ ζπλζεθψλ ππφ ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

θαθή κεηαρείξηζε θαη άξα θαηαζηξνθή ηνπ απνζέκαηνο  
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Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, φηαλ θάπνην απφζεκα ζεσξείηαη 

φηη είλαη θαηεζηξακκέλν, ηφηε απνηηκάηαη ζην θφζηνο απφθηεζήο ηνπ θαη εγγξάθεηαη σο 

έθηαθηε δεκία.  

 

2.2.2.2 Δηαδηθαζίεο θαηαζηξνθήο (επηηξνπέο, πξσηόθνιια, θ.η.ι) 

Γεδνκέλνπ φηη ηα απνζέκαηα, φπσο πξναλαθέξζεθε απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ θνλδχιην ηεο 

πεξηνπζίαο ηεο νληφηεηαο, γηαηί πνιιέο θνξέο θνζηίδνπλ ζεκαληηθά πνζά θαη είλαη 

επαίζζεηα ζε ινγηζηηθά θαη αξηζκεηηθά ζθάικαηα, παξνπζηάδνπλ κεγάιε κεηαβιεηφηεηα 

ζηηο αμίεο αγνξάο ηνπο θαη άξα ζηελ απνηίκεζή ηνπο ελψ ππάξρεη δπζθνιία ππνινγηζκνχ 

πνζνηήησλ, αμίαο θαη ζπλζεθψλ δηαηήξεζήο ηνπο. Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο, ε θάζε 

δηαδηθαζία θαηαζηξνθήο δηέπεηαη απφ δπν βαζηθνχο ππιψλεο πξνθεηκέλνπ λα απνδεηρζεί: 

 ζε δηνηθεηηθφ – δηαρεηξηζηηθφ επίπεδν θαη  

 ζε θνξνινγηθφ.  

ε θνξνινγηθφ επίπεδν, γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο θαηαζηξνθήο ησλ απνζεκάησλ, παιαηφηεξα 

απαηηνχληαλ ν έιεγρνο απφ επηηξνπή ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. γηα επηβεβαίσζε ησλ 

θαηαζηξαθέλησλ απνζεκάησλ. Πιένλ, δελ πθίζηαηαη απηή ε ππνρξέσζε θαη είλαη ζηελ 

επζχλε ηεο νληφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη ηελ θαηαζηξνθή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

απνζεκάησλ, θαζψο θαη ην θφζηνο απηψλ, ην νπνίν εγγξάθεηαη σο δεκία.  

ε δηνηθεηηθφ θαη δηαρεηξηζηηθφ επίπεδν, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε χπαξμε ηνπιάρηζηνλ 

3κεινχο επηηξνπήο, απφ δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηεο νληφηεηαο (π.ρ. απνζήθε – ινγηζηήξην – 

Γηνίθεζε), πξνθεηκέλνπ αθελφο λα έρνπλ εηθφλα ηεο ζεκαζίαο ησλ απνζεκάησλ πνπ ζα 

ραξαθηεξηζηνχλ θαηεζηξακκέλα θαη αθεηέξνπ λα γλσξίδνπλ ηα απνζέκαηα απηά, ηη 

εμππεξεηνχλ θαη αλ φλησο δελ κπνξνχλ λα έρνπλ παξαγσγηθφ ξφιν αιιά είλαη πιήξσο 

απαμησκέλα.  

Γλσξίδνληαο θαη ηα απνζέκαηα αιιά θαη έρνληαο επίγλσζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ έξγνπ πνπ 

επηηεινχλ (θαηαζηξνθή απνζεκάησλ ζεκαίλεη κείσζε πφξσλ γηα ηελ νληφηεηα θαη κείσζε 

ηεο πεξηνπζίαο ηεο, αιιά ηαπηφρξνλα εμνηθνλφκεζε πφξσλ πνπ απαηηνχληαλ γηα ηε θχιαμή 

ηνπο θαη ηελ απνζήθεπζή ηνπο), ζα θέξνπλ εηο πέξαο ην έξγν πνπ ηνπο αλαηέζεθε κε ηε 

κεγαιχηεξε δπλαηή ζπλέπεηα θαη επζχλε.  
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πλήζσο, φηαλ ηίζεηαη ζέκα θαηαζηξνθήο απνζεκάησλ, ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ απφ ηε 

δηνίθεζε, κε ην νπνίν ζπγθξνηεί ηελ 3κειή επηηξνπή θαη ηελ εμνπζηνδνηεί γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ρξεζηηθφηεηαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απνζεκάησλ θαη ελ ζπλερεία αλ δελ 

θξηζνχλ ρξήζηκα ηελ νξηζηηθή ηνπο θαηαγξαθή. 

Δλ ζπλερεία ε επηηξνπή, ζπληάζζεη πξαθηηθφ θαηαγξαθήο, αμηνιφγεζεο θαη θαηαζηξνθήο 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αγαζψλ, παξαζέηνληαο ηνπο ιφγνπο θαη ηηο θαηαζηάζεηο πνπ νδήγεζαλ 

ζην λα θξηζνχλ «πξνο θαηαζηξνθή», ζπκπεξηιακβάλνληαο φπνπ είλαη δπλαηφλ θαη επηπιένλ 

ζηνηρεία απφ ηξίηνπο πνπ ηεθκεξηψλνπλ θάπνηα θαηάζηαζε .  

Σέηνηα ζηνηρεία δχλαηαη λα είλαη θσηνγξαθίεο απφ παξηίδεο απνζεκάησλ πνπ έρνπλ 

εκεξνκελία ιήμεο καδί κε ηνλ αξηζκφ παξηίδαο ή ην ζεηξηαθφ αξηζκφ, έγγξαθεο αλαθνξέο – 

βεβαηψζεηο απφ ππξνζβεζηηθή θαη αζηπλνκία ζηελ πεξίπησζε πιεκκχξαο, ππξθαγηάο ή 

θινπήο, θσηνγξαθίεο απφ παξαβηαζκέλνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο θαη φηη άιιν πξφζθνξν 

πιηθφ, θαηά πξνηίκεζε λα έρεη εθδνζεί απφ ηξίην (αξρέο, πξνκεζεπηήο, εηδηθφο 

πξαγκαηνγλψκνλαο θ.ά). 

Δλ ζπλερεία, πξνο απφδεημε ηεο θαηαζηξνθήο, ζα ζπκπεξηιάβνπλ ζηελ έθζεζή ηνπο θαη 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ θαηαζηξνθή, φπσο ηελ βεβαίσζε ηεο νηθείαο Γηεχζπλζεο γηα 

απφξξηςε ζε ρσκαηεξή, βεβαίσζε απφ εηδηθνχο δηαρεηξηζηέο απνβιήησλ ζηελ πεξίπησζε 

θαξκάθσλ πνπ έρνπλ ιήμεη ή άιισλ απνζεκάησλ επηβιαβή πξνο ην πεξηβάιινλ φπσο γηα 

παξάδεηγκα κπαηαξίεο θνξηεγψλ θαη νρεκάησλ ηεο νληφηεηαο, ή αθφκα θαη ηελ βεβαίσζε 

παξάδνζεο γηα άρξεζην πιηθφ- νληφηεηαο δηαρείξηζεο αλαθχθισζεο. Όια ηα παξαπάλσ, 

αζξνηζηηθά, ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλνπλ:  

- Πνηνο εμνπζηνδνηείηαη απφ ηε δηνίθεζε γηα λα θξίλεη ηελ θαηαιιειφιεηα 

ζπγθεθξηκέλσλ απνζεκάησλ (3κειήο επηηξνπή), 

- Πνηεο εηδηθέο γλψζεηο έρνπλ (απνζεθάξηνο, πξντζηάκελνο ινγηζηεξίνπ, ππεχζπλνο 

νρεκάησλ, πξντζηάκελνο ρεκηθνχ ηκήκαηνο θιπ)  

- Πνηα ζπγθεθξηκέλα απνζέκαηα θξίλνληαη αθαηάιιεια θαη άξα ζα θαηαζηξαθνχλ 

(αξηζκφο παξηίδαο, ζεηξηαθνί αξηζκνί, εκεξνκελίεο θαη παξαζηαηηθά θηήζεο ηνπο 

θιπ),  
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- Γηα πνηνπο ιφγνπο θξίλνληαη αθαηάιιεια (ηέινο εκεξνκελίαο ιήμεο, θπζηθή 

θαηαζηξνθή, έθηαθηεο αλάγθεο θαη θαηλφκελα φπσο ππξθαγηά – πιεκκχξα ή θινπή)  

- Πσο ηεθκεξηψλεηαη ε αθαηαιιειφηεηα (βεβαίσζε πξνκεζεπηή φηη είλαη επηθίλδπλα 

κεηά ην πέξαο ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο, βεβαίσζε αζηπλνκίαο γηα θινπή, 

ππξνζβεζηηθή γηα πιεκκχξα θιπ)  

- Πσο ηεθκεξηψλεηαη ε θαηαζηξνθή ηνπο (βεβαίσζε ρσκαηεξήο, βεβαίσζε 

αλαθχθισζεο, βεβαίσζε απφξξηςεο επηθίλδπλσλ γηα ην πεξηβάιινλ πιηθψλ, 

βεβαίσζε απφ νληφηεηα αλαθχθισζεο κεηάιισλ γηα ζθξαπ θιπ)  

Μεηά θαη φισλ απηψλ, ε δηαδηθαζία ηεο θαηαζηξνθήο απνζεκάησλ είλαη απνδεδεηγκέλα 

νξζή, ηεθκεξησκέλε θαη απφιπηα δηαθαλήο δηαδηθαζία.  

 

2.2.3 Έιεγρνο Απαηηήζεσλ 

2.2.3.1 Παξνπζίαζε ινγαξηαζκώλ απαηηήζεσλ 

ηελ θαηεγνξία ησλ απαηηήζεσλ, εκπεξηέρνληαη νη θαηεγνξίεο ινγαξηαζκψλ ησλ πειαηψλ, 

γξακκάηηα εηζπξαθηέα, παξαγγειίεο ζην εμσηεξηθφ, ρξεψζηεο δηάθνξνη, ρξεφγξαθα θαη 

ινγαξηαζκνί δηαρείξηζεο πξνθαηαβνιψλ. Οη ινγαξηαζκνί απηνί, εληάζζνληαη ζηελ 

θαηεγνξία ησλ θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ πξννξηζκνχ 

ηνπο θαη ηεο πεξηνξηζκέλεο ρξνληθήο δηάξθεηαο δσήο ηνπο.  

 

2.2.3.2 Λεηηνπξγίεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ 

Ο έιεγρνο ησλ απαηηήζεσλ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ε 

χπαξμε ιαζψλ θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε αθξίβεηα θαη ε αμηνπηζηία ησλ αξρείσλ ηεο νληφηεηαο. 

Ζ νξγάλσζε ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνηειεί νπζηαζηηθή 

πξνυπφζεζε γηα ηελ νκαιή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο νληφηεηαο. Αληηκεησπίδνληαο ην 

δήηεκα ηεο δηάξζξσζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ νη ειεγθηηθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ ζθνπεχνπλ ζηελ ηεθκεξίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ θαη ηε 

ζπκβνιή ηνπο ζηελ απξφζθνπηε θαη νξζή ιεηηνπξγία ηεο νληφηεηαο.  

Οη αθνινπζνχκελεο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη νη εμήο:  
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1) Γηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ νξζή ινγηζηηθή θαηαρψξεζε θαη παξνπζίαζε ζηα 

αξρεία ηεο νληφηεηαο (ζπκθσλίεο αλαιπηηθψλ ινγαξηαζκψλ κε ηα αληίζηνηρα 

ηζνδχγηα, επηβεβαίσζε ππνινίπσλ κε απνζηνιή επηζηνιψλ, εκθάληζε απαηηήζεσλ 

αλά θαηεγνξία θιπ) 

2) Γηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ εμαθξίβσζε ηεο ζπλεπνχο εθαξκνγήο ησλ απνθάζεσλ 

ηεο δηνίθεζεο ηεο νληφηεηαο,  

3) Γηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ηεο νληφηεηαο απφ δηαθφξνπο θηλδχλνπο 

φπσο ιάζε παξαιείςεηο θαη απάηε, θινπή , ππεμαίξεζε αθφκα θαη επηζθάιεηεο.  

 

2.2.3.3 Εξγαιεία θαη κέζνδνη ειέγρνπ απνηίκεζεο ησλ απαηηήζεσλ 

Βαζηθή επηδίσμε ελφο θαιά νξγαλσκέλνπ θαη δνκεκέλνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

αλαθνξηθά κε ηηο απαηηήζεηο είλαη εθηφο απφ ηε δηαζθάιηζή ηνπο θαη ε ζσζηή δηαρείξηζή 

ηνπο. Ο ειεγθηήο κπνξεί λα ην επηηχρεη απηφ, κέζα απφ ηνλ έιεγρν ηεο πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο ησλ πειαηψλ ηεο νληφηεηαο θαη ησλ ινηπψλ απαηηήζεσλ θαη ηεο απεπζείαο 

ζπκθσλίαο ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ απαηηήζεσλ, φζν θαη κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ απαηηήζεσλ απηψλ (πρ εθρσξνχκελα γξακκάηηα, επηηαγέο θ.α.). Παξάιιεια 

έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξνυπνζέηεη έιεγρν γηα ηελ εθαξκνγή 

ησλ απνθάζεσλ ηεο δηνίθεζεο γηα ηηο απαηηήζεηο θαη ηε ινγηζηηθνπνίεζή ηνπο.  

Ο έιεγρνο ησλ απαηηήζεσλ πξνυπνζέηεη φηη θακία ζπλαιιαγή – δηαδηθαζία ζηελ νληφηεηα, 

δε ζα πξέπεη λα δηεθπεξαηψλεηαη απφ ηελ αξρή σο ην ηέινο απφ ην ίδην άηνκν (έγθξηζε νξίνπ 

πίζησζεο, έθδνζε παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ πσιήζεσλ, ηήξεζε αλαιπηηθνχ εκεξνινγίνπ 

πσιήζεσλ, αλαιπηηθψλ ζηνηρείσλ εηζπξάμεσλ, έθδνζε θαη θχιαμε παξαζηαηηθψλ, ηήξεζε 

αλαιπηηθψλ ινγαξηαζκψλ εηζπξαθηέσλ ινγαξηαζκψλ, ζπκθσλία ππνινίπσλ πειαηψλ, 

δηφξζσζε ινγηζηηθψλ ζθαικάησλ ή δηνξζσηηθψλ εγγξαθψλ, αλαιπηηθή θαηαρψξεζε 

πειαηψλ θαηά ηελ απνγξαθή, έγθξηζε γηα ηηο αληίζηνηρεο ινγηζηηθέο θαηαρσξήζεηο θ.α.) .  

Οπζηψδεο θαη ζεκαληηθφ είλαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζπρλέο (ζρεδφλ ζε κεληαία βάζε) 

ζπκθσλίεο πειαηψλ απφ δηαθνξεηηθά άηνκα απφ εθείλα πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηηο εηζπξάμεηο. 

Δπηπιένλ, είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε θαη ζεκαληηθή, ε δηελέξγεηα εθηάθησλ θαη 

απξνεηδνπνίεησλ ειέγρσλ απφ δηαθνξεηηθφ άηνκν, αλεμάξηεην ηεο δηαρείξηζεο θαη 
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ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ απαηηήζεσλ. Έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ, 

δηαθξίλεη ηηο εμήο δηαδηθαζίεο:  

1) Οξζή θαηαρψξεζε, παξαθνινχζεζε θαη παξνπζίαζε ησλ απαηηήζεσλ, ηα νπνία 

πεξηιακβάλνπλ ηε ζπκθσλία αλαιπηηθψλ ινγαξηαζκψλ κε ηα ηζνδχγηα, επηβεβαίσζε 

ππνινίπσλ κε απνζηνιή επηζηνιψλ θαη αλαθνξά ησλ δηαθνξεηηθψλ απνηειεζκάησλ, 

ινγηζκφο δεδνπιεπκέλσλ κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία ηεο ρξήζεο, 

παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο φισλ ησλ ινγαξηαζκψλ γηα ην ηη πεξηιακβάλνπλ κέζα 

θαη αλ φλησο έπξεπε λα αλαγξάθεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν ινγαξηαζκφ (31- Γξακκάηηα, 

32 – Παξαγγειίεο ζην εμσηεξηθφ, 33- Υξεψζηεο δηάθνξνη, 35-Λνγαξηαζκφο 

δηαρείξηζεο πξνθαηαβνιψλ θ.α.)  

2) Δμαθξίβσζε ηεο εθαξκνγήο απαηηήζεσλ ηεο δηνίθεζεο, πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ έιεγρν 

ηεο ζπλέπεηαο θαη ζπκκφξθσζεο κε ηηο απνθάζεηο ηεο Γηνίθεζεο θαη ηεο δέζκεπζεο 

ηνπ πξνζσπηθνχ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θαη  

3) Έιεγρνο θίλδπλνο απφ επηζθάιεηεο αιιά θαη απφ δηάθνξνπο θηλδχλνπο, φπσο 

απψιεηα, θινπή, αζθάιηζε ρξενγξάθσλ θιπ 

 

2.2.3.4 Απνκείσζε αμίαο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο 

Αλαθνξηθά κε ηε ζνβαξή πηζαλφηεηα κε είζπξαμεο ζπγθεθξηκέλεο απαίηεζεο, ζην ηξέρνλ ή 

ζε επφκελν έηνο, ηίζεηαη ζέκα επηζθάιεηαο. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

έιεγρνο γηα ηελ πηζαλή απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπ ππνινίπνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ απαηηήζεσλ, 

ιφγσ ηεο χπαξμεο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ. Έηζη ινηπφλ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη:  

1) Έιεγρνο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ πειαηψλ αιιά θαη ηπρφλ δπζκελψλ 

ζηνηρείσλ πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα εμνθιήζνπλ ηελ 

απαίηεζε ηεο νληφηεηαο  

2) Απνηίκεζε απαηηήζεσλ (ελήκεξεο, επηζθαιείο, αλεπίδεθηεο είζπξαμεο) ζρεκαηηζκφο 

πξφβιεςεο γηα επηζθαιείο πειάηεο, δηαδηθαζία δηαγξαθήο πειαηψλ κε ραξαθηεξηζκφ 

«αλεπίδεθηνη είζπξαμεο» θαη ελ ζπλερεία πξνζδηνξηζκφο ηνπ απνηειέζκαηνο 

3) Υαξαθηεξηζκφο θαη δηαρσξηζκφο ησλ απαηηήζεσλ ζε αζθαινχο είζπξαμεο θ, 

επηζθαιείο θαη αλεπίδεθηεο είζπξαμεο, 

4) Λνγηζκφο ησλ πξνβιέςεσλ γηα απψιεηεο απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο, ζχκθσλα κε ηε 

θνξνινγηθή λνκνζεζία,  
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5) Λνγηζκφο επηπιένλ ησλ θνξνινγηθψλ πξνβιέςεσλ ζηελ πεξίπησζε πνπ απηέο 

θξίλνληαη αλεπαξθείο,  

6) Απφζβεζε ησλ απαηηήζεσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο αλεπίδεθηεο είζπξαμεο  

 

2.2.3.5 Επαιήζεπζε ππνινίπσλ ησλ δνζνιεπηηθώλ ινγαξηαζκώλ πειαηώλ θαη ρξεσζηώλ 

Αλαθνξηθά κε ηνπο δνζνιεπηηθνχο ινγαξηαζκνχο πειαηψλ θαη ρξεσζηψλ, πξέπεη λα είκαζηε 

ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί. Γεληθφηεξα, φζν πξνρσξάκε ζε θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ θαη πιένλ 

έρνπλ άκεζν αληίθξηζκα ζε ηακεηαθά δηαζέζηκα πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία θαηά 

ηνλ έιεγρν. ηελ πεξίπησζε ησλ δνζνιεπηηθψλ ινγαξηαζκψλ, πξαθηηθά έρνπκε κηα 

πξνζσξηλή δηεπθφιπλζε πειαηψλ ή ρξεσζηψλ, κε ρξεκαηηθά δηαζέζηκα, δαλείδνληάο ηνπο 

πξνζσξηλά, κε ηελ παξαδνρή φηη ε δηαδηθαζία απηήλ είλαη βξαρππξφζεζκε θαη ζα 

ηαθηνπνηεζεί, κε επηζηξνθή ησλ ρξεκάησλ θαη θιείζηκν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγαξηαζκνχ, 

εληφο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο.  

πλεπψο, ηα νπζηψδε θαη ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη:  

1) Με πνηνπο φξνπο δφζεθαλ απηά ηα πνζά  

2) ε πνηνπο δφζεθαλ απηά ηα πνζά,  

3) Αλ ελεκεξψζεθαλ νξζά νη δνζνιεπηηθνί ινγαξηαζκνί ηνπ θαζελφο, ζην ινγηζηηθφ 

ζχζηεκα θαη ζηα ινγηζηηθά αξρεία ηεο νληφηεηαο 

4) Πφηε θαη απφ πνηνπο παξαθνινπζνχληαη απηνί νη ινγαξηαζκνί ψζηε λα επηζηξαθνχλ 

ηα ρξήκαηα θαη λα θιείζεη ην ππφινηπν ζε βξαρππξφζεζκν ρξνληθφ δηάζηεκα,  

ηελ πεξίπησζε πνπ φια απηά ηεξνχληαη, είλαη ελήκεξε ε δηνίθεζε γηα ηνπο ινγαξηαζκνχο 

απηνχο, έρνπλ δνζεί κε ηα λφκηκα παξαζηαηηθά ηα ρξήκαηα απηά, έρεη απνηππσζεί νξζά ε 

ινγηζηηθή πιεξνθνξία ζηα αξρεία ηεο νληφηεηαο ην επφκελν βήκα είλαη ε ζηελή 

παξαθνινχζεζε απηνχ ηνπ ινγαξηαζκνχ θαη ε ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ ηαθηνπνίεζή ηνπ.  

Πνιινί δνζνιεπηηθνί ινγαξηαζκνί, έρνπλ ζθνπφ ηελ θάιπςε εμφδσλ (πρ ηαμηδηνχ) απφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο ζηνπο νπνίνπο δίλνληαη. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ν δνζνιεπηηθφο 

ινγαξηαζκφο ηαθηνπνηείηαη κε πξνζθφκηζε απνδείμεσλ, ηζφπνζσλ ησλ ρξεκάησλ πνπ 

δφζεθαλ, ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ ππνιείπνληαη νη απνδείμεηο απηέο, ην ππεξβάιινλ πνζφ 

πνπ δφζεθε ζα πξέπεη λα επηζηξαθεί κε ηνλ ηξφπν πνπ δφζεθε (ηξάπεδα ή κεηξεηά).  
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Ο ζηφρνο ηνπ ειεγθηή, είλαη ε επηβεβαίσζε αθελφο ησλ ππνινίπσλ ζηα ινγηζηηθά αξρεία ηεο 

νληφηεηαο κε ηα πξαγκαηηθά δνζέληα ρξήκαηα θαη αθεηέξνπ ε αλαδήηεζε ζηνηρείσλ θαη 

ππεπζχλσλ νη νπνίνη είλαη αξκφδηνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο επηζηξνθήο ησλ ρξεκάησλ, ψζηε λα 

δηαζθαιηζηεί γηα ηελ νληφηεηα ε επηζηξνθή ησλ ρξεκάησλ απηψλ. Ζ επηβεβαίσζε ησλ 

ππνινίπσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε έγγξαθν απνδεηθηηθφ κέζν, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ηφζν απφ 

ηε δηνίθεζε ή ηνλ θαηάιιεια εμνπζηνδνηεκέλν ππάιιειν πνπ δάλεηζε ηα ρξήκαηα (πρ 

ηακίαο) θαη ηνλ ρξεψζηε, ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ θαίλεηαη ν αληίζηνηρνο δνζνιεπηηθφο 

ινγαξηαζκφο. Φπζηθά, θάηη ηέηνην πξνυπνζέηεη ηε ζρνιαζηηθή θαη αλαιπηηθή 

παξαθνινχζεζε ησλ δνζνιεπηηθψλ ινγαξηαζκψλ αλά πειάηε θαη αλά ρξεψζηε, νλνκαζηηθά, 

θαη νπρί ζπγθεληξσηηθά, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα επαιεζεπηεί, πφηε – πνηνο θαη κε πνηνλ 

ηξφπν πήξε ρξήκαηα θαζψο θαη πφηε – πνηνο θαη κε πνηνλ ηξφπν επέζηξεςε ρξήκαηα ή έμνδα 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ην ζθνπφ ηνλ νπνίνλ δφζεθαλ ηα ζπγθεθξηκέλα πνζά.  

 

2.2.3.6 Σπκθσλία  βηβιίνπ εηζπξαθηέσλ εζόδσλ (ινγ. 06.21 δεκόζηνπ ινγηζηηθνύ) 

Γεδνκέλεο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζείηαη θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ 

εζφδσλ ζε 3 ζηάδηα:   

1
ν
 ζηάδην: Πξνυπνινγίδνληαη - Λνγ. Σάμεσο 06.00 ή 06.10 

2
ν
 ζηάδην: Βεβαηψλνληαη - Λνγ. Σάμεσο 06.21 

3
ν
 ζηάδην: Δηζπξάηηνληαη - Λνγ. Σάμεσο 06.31  

Καηά ηελ βεβαίσζε ελφο εζφδνπ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ δεκηνπξγείηαη παξάιιεια θαη ε 

απαίηεζε ζηε γεληθή ινγηζηηθή. Δλ ζπλερεία, ε εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εζφδσλ 

ζπληειείηαη κε ηε δηελέξγεηα ησλ παξαθάησ ελεξγεηψλ: 

1. Βεβαίσζε εζόδνπ (ΚΑ 06.21) 

Ζ νπνία γίλεηαη είηε κε ζχληαμε βεβαησηηθψλ θαηαιφγσλ, είηε κε βεβαηψζεηο ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ δελ είλαη δπλαηή ε ζχληαμε βεβαησηηθψλ θαηαιφγσλ.  

Ζ ινγηζηηθνπνίεζε ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο έρεη σο εμήο: Υξεψλεηαη ν ινγαξηαζκφο ΚΑ 

06.10 «Δθηέιεζε πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ» θαη νη αληίζηνηρνη ππνινγαξηαζκνί ηνπ, κε 

ηζφπνζε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ΚΑ 06.21 «Βεβαηνχκελα έζνδα»  
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2. Με βάζε ηα βεβαηνχκελα έζνδα δειαδή ηε παξαιαβή ηνπ βεβαησηηθνχ 

θαηαιφγνπ ε ηακηαθή ππεξεζία εθδίδεη Δίζπξαμε ηνπ εζόδνπ (ΚΑ 06.31), 

Απνινγηζκόο Δζόδσλ 

απφδεημε παξαιαβήο απηψλ θαη εηδνπνηεί αηνκηθά θαη ρσξηζηά ηνπο νθεηιέηεο. Με ηελ 

ηακηαθή βεβαίσζε ηνπ εζφδνπ εθδίδεηαη ζεσξεκέλν δηπιφηππν γξακκάηην είζπξαμεο. 

Ζ ινγηζηηθνπνίεζε ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο έρεη σο εμήο: Υξεψλεηαη ν ινγαξηαζκφο ΚΑ 

06.21 «Βεβαηνχκελα έζνδα» κε ηζφπνζε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ΚΑ 06.31 «Απνινγηζκφο 

Δζφδσλ». Σα ππφινηπα απηά φπσο δηακνξθψλνληαη ζην ηέινο ηεο ρξήζεο κεηά ηε δηελέξγεηα 

ησλ ζρεηηθψλ πξνεγνχκελσλ εγγξαθψλ απνηεινχλ ηνλ απνινγηζκφ ηεο ρξήζεο. 

πλεπψο, ζην ινγαξηαζκφ 06.21 ηνπ δεκνζίνπ ινγηζηηθνχ, βξίζθνληαη νη ινγαξηαζκνί νη 

νπνίνη έρνπλ βεβαησζεί σο έζνδν αιιά αθφκα δελ έρνπλ εηζπξαρζεί. Ο ειεγθηήο, ζα πξέπεη 

λα κεξηκλήζεη ηδηαίηεξα ζην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ 06.21, ζηα βεβαησκέλα έζνδα, ηα 

νπνία ζα πξέπεη λα επηβεβαηψλνληαη θαη λα κπνξνχλ λα επαιεζεπηνχλ κε ζαθή ηξφπν.  

Σα έζνδα απηά, δεδνκέλνπ φηη δελ έρνπλ εηζπξαρζεί, ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηα 

πξαγκαηηθά γεγνλφηα ελψ ζα πξέπεη φπνηα απφ απηά πνπ αλαγξάθνληαη ζην βηβιίν 

εηζπξαθηέσλ εζφδσλ θαη ελ ηέιεη δελ εηζπξάρζεθαλ λα ηαθηνπνηεζνχλ ζηηο εγγξαθέο ηέινπο 

ρξήζεο ζε κε εηζπξαγκέλα έζνδα. Όια ηα έζνδα ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

επαιεζεπηνχλ, ηφζν σο πξνο ηελ εηζπξαμηκφηεηά ηνπο, φζν θαη σο ηελ βεβαίσζή ηνπο.  

 

2.2.3.7 Πάγηεο πξνθαηαβνιέο 

Χο απαηηήζεηο ζηε δηπινγξαθηθή Λνγηζηηθή Σξνπνπνηεκέλε Σακεηαθή Βάζε (ΓΛΣΣΒ), πνπ 

ηεξείηαη απφ ην Γεκφζην,  ζεσξνχληαη θαη ηα βεβαησζέληα έζνδα πνπ δελ έρνπλ εηζπξαρζεί 

θαη δελ έρνπλ δηαγξαθεί απφ ηηο ΓΟΤ ή απφ άιιεο αξκφδηεο πξνο βεβαίσζε ππεξεζίεο. 

Δπίζεο, ζηηο απαηηήζεηο πεξηιακβάλνληαη θάζε είδνπο πξνθαηαβνιέο θαη αμηψζεηο ηεο 

Κεληξηθήο Γηνίθεζεο θαηά θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα αθνξνχλ 

νη πάγηεο πξνθαηαβνιέο.  

Πξφθεηηαη δειαδή, γηα πνζά πνπ ρνξεγνχληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε δαπαλψλ γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, είηε κε πάγηα πξνθαηαβνιή είηε κε ρξεκαηηθά 

εληάικαηα πξνπιεξσκήο, ηα νπνία θαηά ηε ζηηγκή ηεο εμφθιεζήο ηνπο ινγίδνληαη σο 

πξνθαηαβνιέο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 38 ηνπ λ. 2362/95. Ζ ινγηζηηθνπνίεζε ησλ πνζψλ σο 
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έμνδα ή πάγηα ζηνηρεία απηψλ δηελεξγείηαη θαηά ην ρξφλν απφδνζεο ινγαξηαζκνχ νπφηε 

εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ απφδνζεο. 

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, νη πάγηεο πξνθαηαβνιέο, ζεσξνχληαη σο πνζά πνπ δφζεθαλ ζηελ 

βάζε ησλ δνζνιεπηηθψλ ινγαξηαζκψλ θαη σο ηέηνηα ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη, κε 

κέξηκλα γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ ινγαξηαζκψλ απηψλ, είηε κε παξαζηαηηθά, είηε κε 

ζπκςεθηζκφ κειινληηθψλ εθξνψλ (πρ κηζζνδνζία) είηε κε επηζηξνθή ησλ ρξεκαηηθψλ 

απηψλ πνζψλ κε ηνλ ηξφπν πνπ δφζεθαλ (κεηξεηά ή δηαηξαπεδηθά).  

Ο ζηφρνο ηνπ ειεγθηή, φπσο θαη ζηνπο δνζνιεπηηθνχο ινγαξηαζκνχο, είλαη ε επηβεβαίσζε 

ησλ ππνινίπσλ απηψλ, ε ζπκθσλία κε ηνπο απνδέθηεο ησλ πάγησλ πξνθαηαβνιψλ γηα ην 

θαηαβιεζέλ πνζφ θαη ε δηαζθάιηζε φηη ηα ρξήκαηα απηά ζα επηζηξέςνπλ ζηελ νληφηεηα, ζε 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ή ζα ηαθηνπνηεζεί ν ζρεηηθφο ινγαξηαζκφο. 

 

2.2.3.8 Εληάικαηα πξνπιεξσζέληα 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, αληίζηνηρα κε ηηο πάγηεο πξνθαηαβνιέο, παξφκνηα αληηκεηψπηζε 

έρνπλ θαη ηα ρξεκαηηθά εληάικαηα πξνπιεξσκήο. Πεξηιακβάλνληαη θάζε είδνπο 

πξνθαηαβνιέο θαη αμηψζεηο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο θαηά θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ, 

δειαδή  γηα πνζά πνπ ρνξεγνχληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε δαπαλψλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο 

Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, κε ρξεκαηηθά εληάικαηα πξνπιεξσκήο, ηα νπνία θαηά ηε ζηηγκή ηεο 

εμφθιεζήο ηνπο ινγίδνληαη σο πξνθαηαβνιέο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 38 ηνπ λ. 2362/95.  

Ζ ινγηζηηθνπνίεζε ησλ πνζψλ σο έμνδα ή πάγηα ζηνηρεία απηψλ δηελεξγείηαη θαηά ην ρξφλν 

απφδνζεο ινγαξηαζκνχ νπφηε εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ απφδνζεο. 

Γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ ν ειεγθηήο ζα πξέπεη λα επηβεβαηψζεη κε έγγξαθν 

ηξφπν ηα ρξήκαηα απηά πνπ δφζεθαλ θαη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ έγθαηξε ηαθηνπνίεζε ηνπ 

ππνινίπνπ.  

 

2.2.3.9 Μειέηε πεξίπησζεο ειέγρνπ απαηηήζεσλ 

Ζ νληφηεηα ….., έρεη ηξεηο ππαιιήινπο (Υ, Φ, Ε) , νη νπνίνη, γηα ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο 

ζα πξέπεη ζην επφκελν δηάζηεκα (κήλαο Οθηψβξηνο ηνπ έηνπο 202Υ), λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

ζεηξά επηζθέςεσλ εθηφο ππεξεζίαο, ζε άιινπο θνξείο, εθηφο ηεο πφιεο, κε δηαλπθηέξεπζε 1 
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εκέξαο ηνπιάρηζηνλ 5 θνξέο ζε φιν ηνλ κήλα. Ζ νληφηεηα, έρεη δεζκεχζεη ην πνζφ ησλ 100€ 

γηα ηελ θάζε θνξά, γηα ηνλ θάζε ππάιιειν, ήηνη 3 ππάιιεινη Υ 100€ Υ 5 θνξέο = 1.500€ 

ζπλνιηθά ην νπνίν θξίλεηαη εχινγν γηα ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ.  

 

Απφ ην ινγηζηήξην, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα ζπγθεληξσηηθή εγγξαθή 1.500€ , πξνο ηνλ 

ππάιιειν Υ (πξντζηάκελνο ησλ 3) ψζηε λα θαιπθζνχλ ηα έμνδα. ην ηέινο ηεο ρξήζεο, ν 

ειεγθηήο, δηαπηζηψλεη φηη ν ππάιιεινο, έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ζπγθεληξσηηθή εγγξαθή ζε 

έλαλ δνζνιεπηηθφ ινγαξηαζκφ ζην φλνκα ηνπ Υ, ελψ νη απνδείμεηο πνπ έρνπλ ζπιιερζεί 

θέξνπλ θαη ηα νλφκαηα ησλ Φ θαη Ε (δηαλπθηέξεπζε ζε μελνδνρείν). Χο εθ ηνχηνπ, δελ 

ππάξρεη ζπλάθεηα θαη επηβεβαίσζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν πνζφ θαη θαηά πφζν απηφ θάιπςε 

ηηο αλάγθεο γηα ηηο νπνίεο είρε δεζκεπηεί. Πνηεο είλαη νη δηνξζσηηθέο εγγξαθέο πνπ έπξεπε λα 

είρε θάλεη ν ππάιιεινο;  

Απάληεζε:  

Ο ππάιιεινο, έθαλε ιαλζαζκέλα ηε ζπγθεληξσηηθή εγγξαθή ζηνλ δνζνιεπηηθφ ινγαξηαζκφ 

ηνπ ελφο εθ ησλ 3 ππαιιήισλ, ν νπνίνο ήηαλ ν πξντζηάκελνο. Γεδνκέλνπ φηη νη εγγξαθέο 

ησλ εμφδσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπγθεληξσηηθά θαη απηέο, δελ εκθαλίδεηαη ηδηαίηεξν 

πξφβιεκα ζηα ινγηζηηθά αξρεία. Όκσο ηίζεηαη ζέκα ηάμεσο θαη δηαρείξηζεο.  

Έηζη ινηπφλ, πξαγκαηνπνηήζεθε ε εμήο εγγξαθή:  

 

-------------------------------------------11/ 10/ 202Υ --------------------------------------------

------------------ 

35 -Γνζνιεπηηθφο Λνγαξηαζκφο Υ   1.500€  

 38 – Υξεκαηηθά Γηαζέζηκα    1.500€ 

 

Αθνινχζσο θαηά ηελ πξνζθφκηζε ησλ εμφδσλ  

 

------------------------------------------30/11/202ρ -------------------------------------------------------- 

64 Έμνδα δηαλπθηέξεπζεο Τπαιιήινπ       Υ  400 

      Έμνδα δηαλπθηέξεπζεο Τπαιιήινπ            Φ  400  

      Έμνδα δηαλπθηέξεπζεο Τπαιιήινπ            Ε   400 

64 Έμνδα Γηακνλήο (Γεχκαηα) Τπαιιήινπ      Υ   100 
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      Έμνδα Γηακνλήο (Γεχκαηα) Τπαιιήινπ    Φ  100 

       Έμνδα Γηακνλήο (Γεχκαηα) Τπαιιήινπ    Ε  100 

  35. Γνζνιεπηηθφο Λνγαξηαζκφο Υ  1.500 

Σα παξαπάλσ φκσο, δηαρεηξηζηηθά δελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Αξρηθά νη πξνθαηαβνιέο πνπ δφζεθαλ ήηαλ ζε 3 άηνκα αληί γηα έλα θαη έηζη, έπξεπε λα 

δεκηνπξγεζεί δηαθξηηά δνζνιεπηηθφο ινγαξηαζκφο γηα ηνλ θάζε ππάιιειν, λα 

παξαθνινπζείηαη δηαθξηηά θαη λα ειεγρζεί εάλ ηαθηνπνηεζεί (θιείζεη – κεδελίζεη) ν 

ινγαξηαζκφο κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ απνδείμεσλ.  

Αλ γηα παξάδεηγκα, θάπνηνο εθ ησλ ππαιιήισλ Φ, Ε δελ πξνζθνκίζεη ηηο απαξαίηεηεο 

απνδείμεηο, ιφγσ απψιεηαο, ζα θαίλεηαη φηη ν ππάιιεινο Υ, ρξσζηάεη ρξήκαηα ζηελ 

νληφηεηα, γεγνλφο πνπ δελ είλαη νξζφ.  

 

Έηζη ινηπφλ, νη νξζέο ινγηζηηθέο εγγξαθέο είλαη νη εμήο: 

-------------------------------------------11/ 10/ 202Υ ----------------------------------------------------- 

35-01 -Γνζνιεπηηθφο Λνγαξηαζκφο Υ   500€  

 38 – Υξεκαηηθά Γηαζέζηκα                           500€ 

 

-------------------------------------------11/ 10/ 202Υ ----------------------------------------------------- 

35-02 -Γνζνιεπηηθφο Λνγαξηαζκφο Φ   500€  

 38 – Υξεκαηηθά Γηαζέζηκα                          500€ 

-------------------------------------------11/ 10/ 202Υ -----------------------------------------------------

35-03  -Γνζνιεπηηθφο Λνγαξηαζκφο Υ   500€  

 38 – Υξεκαηηθά Γηαζέζηκα                          500€ 

 

Αθνινχζσο θαηά ηελ πξνζθφκηζε ησλ εμφδσλ  

 

------------------------------------------30/11/202Υ -------------------------------------------------------

- 

64 Έμνδα δηαλπθηέξεπζεο Τπαιιήινπ       Υ  400 

64 Έμνδα Γηακνλήο (Γεχκαηα) Τπαιιήινπ      Υ   100 
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  35-01. Γνζνιεπηηθφο Λνγαξηαζκφο Υ  500
ε
  

 

 

 

------------------------------------------30/11/202Υ -------------------------------------------------------

- 

64 Έμνδα δηαλπθηέξεπζεο Τπαιιήινπ       Φ  400 

64 Έμνδα Γηακνλήο (Γεχκαηα) Τπαιιήινπ      Φ   100 

  35-02. Γνζνιεπηηθφο Λνγαξηαζκφο Φ  500 

 

------------------------------------------30/11/202Υ -------------------------------------------------------

- 

64 Έμνδα δηαλπθηέξεπζεο Τπαιιήινπ       Ε  400 

64 Έμνδα Γηακνλήο (Γεχκαηα) Τπαιιήινπ      Ε   100 

  35-03. Γνζνιεπηηθφο Λνγαξηαζκφο Ε  500 

 

Έηζη ν έιεγρνο θαζίζηαηαη πην αθξηβήο θαη πην νξζφο, αλαθνξηθά κε ην πνπ ζα δεηεζνχλ 

επζχλεο ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο εθ ησλ ινγαξηαζκψλ δελ έρεη ηαθηνπνηεζεί.  
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2.3 Έιεγρνο Σξαπεδηθώλ Λνγαξηαζκώλ Καηαζέζεσλ θαη Σνπνζεηήζεσλ ζε Σίηινπο – 

Καηακέηξεζε ησλ Μεηξεηώλ Σακείνπ θαη Λνηπώλ Αμηώλ – Έιεγρνο Δηζπξαθηέσλ 

Δπηηαγώλ θαη ινηπώλ Δμόδσλ Διεγθηηθήο 

ηόρνη Δλόηεηαο: Δπηζπκεηέο γλώζεηο – δεμηόηεηεο - ηθαλόηεηεο 

Οη εθπαηδεπφκελνη ζα είλαη ζε ζέζε λα:  

 Διέγμνπλ/ Γλσξίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ 

 πληάζζνπλ πξσηφθνιια θαηακέηξεζεο ηακείνπ 

 Δληνπίδνπλ θαη λα δηνξζψλνπλ δηαθνξέο ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα 

 Γλσξίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ησλ εηζπξαθηέσλ επηηαγψλ 

ύληνκε πεξηγξαθή ηεο Δλόηεηαο 

ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα παξνπζηάδνληαη νη εμεηδηθεπκέλεο δηαδηθαζίεο θαη ηα εξγαιεία 

ειέγρνπ ησλ Καηαζέζεσλ, ησλ Σακεηαθψλ Γηαζεζίκσλ θαη ησλ εηζπξαθηέσλ επηηαγψλ θαη 

ινηπψλ εμφδσλ. Παξαηίζεληαη φινη νη ηξφπνη ειέγρνπ ησλ Καηαζέζεσλ, ησλ Σακεηαθψλ 

Γηαζεζίκσλ θαη ησλ εηζπξαθηέσλ επηηαγψλ θαη ινηπψλ εμφδσλ. Ζ ελφηεηα νινθιεξψλεηαη 

κέζσ κηαο νινθιεξσκέλεο κειέηεο πεξίπησζεο, ζηελ νπνία παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη 

εμεηδηθεπκέλεο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ησλ Καηαζέζεσλ, ησλ Σακεηαθψλ Γηαζεζίκσλ θαη ησλ 

εηζπξαθηέσλ επηηαγψλ θαη ινηπψλ εμφδσλ   

2.3.1 Έιεγρνο Σξαπεδηθώλ Λνγαξηαζκώλ Καηαζέζεσλ θαη Σνπνζεηήζεσλ ζε Σίηινπο  

2.3.1.1 Δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ησλ ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ 

ην ινγαξηαζκφ «Υξεκαηηθά Γηαζέζηκα» παξαθνινπζνχληαη ηα δηαζέζηκα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ηεο νληφηεηαο, εθηφο απφ ηα κεηξεηά νη θαηαζέζεηο φςεσο θαη νη πξνζεζκηαθνί 

ινγαξηαζκνί, πνπ ηπρφλ ε νληφηεηα ηεξεί.  

Όπσο πξναλαθέξζεθε, νη ινγαξηαζκνί ηεο νκάδαο 3 ιφγσ ηεο θχζεο, ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ηνπο 

πξννξηζκνχ θαη ηεο πεξηνξηζκέλεο ρξνληθά δηάξθεηαο δσήο ηνπο, εληάζζνληαη ζηα 

θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο νληφηεηαο. Λφγσ ηεο θχζεο ηνπο δε, απνηεινχλ ην 

πην επαίζζεην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζε θινπή, ππεμαίξεζε θαη γεληθφηεξα θαη ζε κε ρξεζηή 

δηαρείξηζε απφ κεξηάο δηνίθεζεο (θαθνδηαρείξηζε) .  
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Σα ηειεπηαία ρξφληα θαη εηδηθφηεξα κεηά ην 2015 θαη ηελ επηβνιή ησλ πεξηνξηζκψλ 

θεθαιαίσλ ζηηο ηξάπεδεο (capital controls), νη πνιίηεο αιιά θαη νη νληφηεηεο, άξρηζαλ λα 

εληείλνπλ ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ. ε απηφ ζπλεηέιεζε θαη ν 

Ν. 4172/2013,  ν νπνίνο ζε κηα ζεηξά αιιαγψλ ηνπ νξίδεη φηη δαπάλεο πνπ δελ εμνθινχληαη 

κέζσ ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο δελ αλαγλσξίδνληαη πξνο έθπησζε. Έηζη ζήκεξα, ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζπλαιιαγψλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ ηξαπεδψλ, πεξηνξίδνληαο 

ζεκαληηθά ηηο ζπλαιιαγέο ζε κεηξεηά.  

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, πιένλ νη πεξηζζφηεξεο νληφηεηεο, άιιεο εμ επηινγήο θαη άιιεο εμ 

ππνρξέσζεο (Γεκφζην), ηεξεί ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ηεο ζε  

ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο. Ο έιεγρνο ινηπφλ ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα πνπ ηεξνχληαη ζε 

ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ζπλίζηαηαη ζε 4 ππιψλεο:  

1) Πνηνο/α πξφζσπα, είλαη εμνπζηνδνηεκέλα λα πξαγκαηνπνηνχλ ζπλαιιαγέο, είηε 

ειεθηξνληθά είηε δηα δψζεο;  

2) Με πνηνλ ηξφπν πξαγκαηνπνηνχληαη νη αλαιήςεηο πνζψλ θαη κεηά απφ πνηα 

δηαδηθαζία;  

3) ε θάζε πιεξσκή ειεθηξνληθή, ππάξρεη ε ζρεηηθή απφθαζε απφ ηα αξκφδηα φξγαλα 

ηελ νληφηεηαο ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί;  

4) Κάζε πφηε πξαγκαηνπνηείηαη επαιήζεπζε ηνπ πνζνχ πνπ εκθαλίδεηαη ζην ηξαπεδηθφ 

ινγαξηαζκφ ηεο νληφηεηαο κε ηα ινγηζηηθά αξρεία ηεο νληφηεηαο θαη απφ πνηνλ/α 

πξφζσπα γίλεηαη απηφ.  

Χο πξνο ην πνηνη είλαη εμνπζηνδνηεκέλνη γηα πξαγκαηνπνίεζε ζπλαιιαγψλ είηε ειεθηξνληθά 

είηε κε θπζηθή παξνπζία ζε θαηάζηεκα, απαηηείηαη θαηαζηαηηθή δέζκεπζε ή απφθαζε 

(εμνπζηνδφηεζε) απφ ηα αλψηεξα φξγαλα ηεο Γηνίθεζεο  

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη νη αλαιήςεηο, δεδνκέλνπ φηη νη 

πεξηζζφηεξεο ζπλαιιαγέο (άξα θαη νη πιεξσκέο) δχλαηαη λα δηεθπεξαηψλνληαη κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο, είλαη ειάρηζηεο νη αλάγθεο γηα πιεξσκή κε κεηξεηά θαη άξα 

ειάρηζηεο νη πεξηπηψζεηο πνπ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ αλαιήςεηο πνζψλ. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη ε πην επαίζζεηε, ζε ζέκαηα θινπήο – ππεμαίξεζεο. Γηα ηνλ 

ιφγν απηφ, πξνηηκάηαη ε απνθπγή αλαιήςεσλ πνζψλ, ελψ νη ηπρφλ εηζπξάμεηο ζε κεηξεηά, 
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πξέπεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, εη δπλαηφλ θαη ζην ηέινο ηεο ίδηαο εκέξαο, λα θαηαηίζεληαη 

ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ.  

Αλαθνξηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο ειεθηξνληθήο πιεξσκήο ππνρξεψζεσλ, δεδνκέλνπ φηη 

πξφθεηηαη γηα εθξνή ρξεκάησλ απφ ηελ νληφηεηα, ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη κε αληίζηνηρα 

παξαζηαηηθά θαη αληίζηνηρεο απνθάζεηο ηεο Γηνίθεζεο (πρ εληάικαηα πιεξσκήο ζε θάπνην 

ΝΠΓΓ, ππνγεγξακκέλα απφ ηα αξκφδηα κέιε ηνπ Γ). Τπάξρεη πεξίπησζε, αλ ε ζπλαιιαγή 

εθθεχγεη ησλ θαζεκεξηλψλ θαη ηππηθψλ ζπλαιιαγψλ, ηφζν σο πξνο ηε θχζε ηεο φζν θαη σο 

πξνο ην χςνο, λα απαηηνχληαη -θαηαζηαηηθά- έγθξηζε θαη απφ επηπιένλ κέιε ηεο Γηνίθεζεο.  

Σέινο, ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη βάξνο, ζα πξέπεη λα δνζεί ζηε ζπρλφηεηα επαιήζεπζεο θαη 

επηβεβαίσζεο ησλ ππνινίπσλ φπσο εκθαλίδνληαη ζηελ ηξάπεδα ζε ζρέζε κε ην ππφινηπν ησλ 

ηξαπεδηθψλ δηαζεζίκσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηα ινγηζηηθά αξρεία ηεο νληφηεηαο. 

 

2.3.1.2 Μέζνδνη εληνπηζκνύ ιαζώλ θαη ζπκθσλίεο 

Ο ηξφπνο γηα ηνλ εληνπηζκφ πηζαλψλ ιαζψλ είλαη ν έιεγρνο ησλ κεληαίσλ αληηγξάθσλ ησλ 

ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ πνπ απνζηέιινπλ νη ηξάπεδεο, ή πνπ κπνξεί ν ρξήζηεο ηεο 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο (e-banking), λα εθηππψζεη ακέζσο κφιηο παξέιζεη ν κήλαο ζε 

ζρέζε κε ηα ινγηζηηθά αξρεία ηεο νληφηεηαο.  

Οπνηαδήπνηε ιάζνο δελ κπνξεί λα εληνπηζηεί απφ ηνλ ρεηξηζηή ησλ ινγηζηηθψλ αξρείσλ, 

δειαδή ηνλ ππάιιειν πνπ πξαγκαηνπνηεί ηηο ινγηζηηθέο εγγξαθέο, αιιά απφ άιινλ 

ππάιιειν, επηθνξηηζκέλν κε ηε ζπγθεθξηκέλε αξκνδηφηεηα.  

Ο ιφγνο είλαη γηαηί κε ηελ θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ ζε πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο 

ππαιιήινπ, επηηπγράλεηαη κέγηζην θαη πην αμηφπηζην επίπεδν ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα ηε δηαζθάιηζε απφ θινπέο, ππεμαηξέζεηο θαη άιιεο παξφκνηεο 

παξάλνκεο ελέξγεηεο. Ζ θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ θαη ην αζπκβίβαζην πνπ πξέπεη λα ππάξρεη 

κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ πνπ εκπιέθνληαη έκκεζα ή άκεζα κε ηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα, θαζψο 

εμαζθαιίδεη ηε ρξεζηή δηνίθεζε θαζψο θαη ηελ εμαζθάιηζε ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ηεο 

νληφηεηαο.   
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2.3.1.3 Σπκθσλία ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ 

Οπσζδήπνηε ζε κεληαία βάζε, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζπκθσλία ππνινίπσλ ησλ extrait ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ κε ηα ινγηζηηθά αξρεία, αιιά ηδαληθά ζα πξέπεη ζε εκεξήζηα βάζε λα 

πξαγκαηνπνηείηαη ζπκθσλία ησλ ππνινίπσλ ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ κε ηα ππφινηπα 

φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζηα ινγηζηηθά αξρεία. Δμάιινπ, ε αληηκεηψπηζε ησλ ηξαπεδηθψλ 

ινγαξηαζκψλ, ζα πξέπεη λα είλαη αληίζηνηρε κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ 

ζε κεηξεηά (ηακείν). Όπσο ην ηακείν ζπκθσλείηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε, κεηά ην πέξαο ηνπ 

σξαξίνπ ζπλαιιαγψλ κε ηνπο πειάηεο θαη έπεηηα απνρσξνχλ νη αξκφδηνη ππάιιεινη απφ ηελ 

εξγαζία ηνπο (πρ ηακίεο ζε ηξαπεδηθφ θαηάζηεκα), αληίζηνηρα ζα πξέπεη λα ζπκθσλνχληαη 

θαη νη ηξαπεδηθνί ινγαξηαζκνί ζε εκεξήζηα βάζε.  

Όκσο, ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, κηα ζεηξά απφ εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο θαη γξαθεηνθξαηηθέο 

ιεηηνπξγίεο (valeur 2 εκεξψλ δηαηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ απφ άιιεο ηξάπεδεο, εθθαζάξηζε 

ζε εκεξήζηα βάζε πιεξσκψλ ζε κεράλεκα pos θαη απφδνζή ησλ πνζψλ ζε επφκελε ή 

επφκελεο εκέξεο, ηφθνη νη νπνίνη θαζίζηαληαη απαηηεηνί απφ ηελ ηξάπεδα κεηά ην πέξαο ηνπ 

σξαξίνπ ηεο, ηξαπεδηθέο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη παγίσο ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα, ε 

νπνία ζπκπίπηεη κε κε εξγάζηκε εκέξα ή αξγία θ.α.) δεκηνπξγεί πξαθηηθέο δπζθνιίεο γηα ηε 

ζπκθσλία ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ζε εκεξήζηα βάζε.  

Έηζη, ελψ ε κεληαία ζπκθσλία ππνινίπσλ είλαη απαξαίηεηε, ε θαζεκεξηλή θαζίζηαηαη 

νξηζκέλεο θνξέο δπζιεηηνπξγηθή ή θαη δπζρεξήο. Έηζη, ζα πξέπεη λα επηιέγεηαη έλα 

ελδηάκεζν ρξνληθφ δηάζηεκα, φπσο ε εβδνκαδηαία ζπκθσλία, ή ε δεθαπελζήκεξε ζπκθσλία 

ησλ αληίγξαθσλ θηλήζεσλ ινγαξηαζκψλ κε ηα ππφινηπα ζηα ινγηζηηθά αξρεία.  

Ο ηξφπνο ζπκθσλίαο, είλαη αξρηθά ζην πνζφ «εθ κεηαθνξάο» ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ 

απφ ηελ ειεγρφκελε θαη ηνπ πνζνχ «ζε κεηαθνξά» επφκελεο πεξηφδνπ ηεο ειεγρφκελεο. Έηζη 

γηα παξάδεηγκα, αλ ειέγρεηαη ν κήλαο Οθηψβξηνο 2021, ζα ζπκθσλεζεί ην κεληαίν 

αληίγξαθν ινγαξηαζκνχ ηεο ηξάπεδαο (ειεθηξνληθφ ή έληππν πνπ απνζηέιιεηαη απφ ηελ 

ηξάπεδα), κε ην αλαιπηηθφ θαζνιηθφ γηα ην ζπγθεθξηκέλν κήλα (θαξηέια) ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ινγαξηαζκνχ. Θα πεξηκέλνπκε ινηπφλ, ην πνζφ πνπ έξρεηαη απφ ηνλ ηέινο ηνπ πξνεγνχκελνπ 

κήλα, δειαδή ηνλ επηέκβξην (30/09) ζην αληίγξαθν ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ λα 

ζπκθσλεί κε ην ππφινηπν πνπ εκθαλίδεηαη ζηα ινγηζηηθά αξρεία σο «Τπφινηπν 

Πξνεγνχκελεο Πεξηφδνπ» ή «Τπφινηπν εθ κεηαθνξάο». Αλ ην πνζφ απηφ ζπκθσλεί, 
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ειέγρεηαη θαη ην ηειηθφ πνζφ, δειαδή ην πνζφ «ε κεηαθνξά» πνπ εκθαλίδεηαη ζηα 

ινγηζηηθά αξρεία, κε ην ππφινηπν «ζε κεηαθνξά» 31/10 πνπ εκθαλίδεηαη ζην έληππν 

αληίγξαθν ηνπ ινγαξηαζκνχ.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δηαθσλία ζην πνζφ πνπ κεηαθέξεηαη απφ πξνεγνχκελε 

πεξίνδν, πξέπεη λα επαλειεγρζεί ν πξνεγνχκελνο κήλαο (ή ε πξνεγνχκελε πεξίνδνο).  ε 

πεξίνδν πνπ ζπκθσλεί ην πνζφ «Δθ κεηαθνξάο» δειαδή ην πνζφ ζην ηέινο ηνπ κήλα, ηφηε 

ζα πξέπεη λα ειεγρζεί κέξα – κέξα ν ηξέρσλ κήλαο ζε αληηπαξαβνιή κε ηα ινγηζηηθά αξρεία 

ηεο νληφηεηαο.  

Όηαλ ζπκθσλείηαη ε πεξίνδνο κεηαμχ ηνπ ππνινίπνπ ζηελ ηξάπεδα θαη ηνπ ππνινίπνπ ζηα 

ινγηζηηθά αξρεία, ζα πξέπεη κε θάπνηεο δηθιίδεο αζθαιείαο, λα «θιεηδψλεη» ην ινγηζηηθφ 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαη λα κε δέρεηαη δηνξζσηηθέο εγγξαθέο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίνδν.  

  

2.3.1.4 Αζπκβίβαζηα, ρξεζηή δηαρείξηζε 

Γηα ιφγνπο αμηνπηζηίαο ελφο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

δηάθξηζε αξκνδηνηήησλ θαη αζπκβίβαζηα θαηά ηελ θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ, ζηηο 

δηαθνξεηηθέο ζέζεηο εξγαζίαο ηεο νληφηεηαο, πνπ εκπιέθνληαη άκεζα ή έκκεζα ζηα ηακεηαθά 

δηαζέζηκα.  

Έηζη ινηπφλ, ν ππάιιεινο ν νπνίνο, αζρνιείηαη κε ηε ινγηζηηθή θαηαρψξεζε, ζα πξέπεη λα 

είλαη δηαθνξεηηθφ άηνκν θαη αλεμάξηεην απφ ην άηνκν ην νπνίν ρεηξίδεηαη ηα ηακεηαθά 

δηαζέζηκα, δειαδή ηνλ ηακία, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ζχγθξνπζε αξκνδηνηήησλ θαη 

ζχγθιηζε ζπκθεξφλησλ. Έηζη, επηηπγράλεηαη ε απξφζθνπηε θαη ακεξφιεπηε ζπκθσλία ησλ 

πξαγκαηηθψλ ζηνηρείσλ ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ ηακία, εμαζθαιίδνληαο αμηνπηζηία ζηνλ 

έιεγρν. ηελ πεξίπησζε πνπ πξνθχςνπλ δηάθνξεο, αξκφδην δηνηθεηηθφ ζηέιερνο είλαη 

επηθνξηηζκέλν κε ηελ εμαθξίβσζε ησλ αηηηψλ. Ζ ζπκθσλία ησλ πξαγκαηηθψλ ππνινίπσλ 

ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ κε ηα ινγηζηηθά ζηνηρεία δε ζπλεπάγεηαη νξηζηηθνπνίεζε ηνπ 

ειέγρνπ. Ζ δηαπηζησκέλεο ζπκθσλίεο ησλ θαηαζέζεσλ επαιεζεχνληαη απφ άιιν (ηξίην) 

δηνηθεηηθφ ζηέιερνο, αλεμάξηεηα απφ ηε ζπλνιηθή θαη πξναλαθεξζείζα δηαδηθαζία. Απηφ ην 
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δηνηθεηηθφ ζηέιερνο ζα απνθαλζεί γηα ηελ αθξίβεηα ην θαηαγεγξακκέλν θαη ζπκθσλεζέλησλ 

πνζψλ.  

Ζ δηνίθεζε ηεο νληφηεηαο κε ηελ παξαρψξεζε ηεο αξκνδηφηεηαο ζε δηθφ ηεο ζηέιερνο, 

νθείιεη λα θξνληίζεη γηα ηε ζχληαμε θαη απνζηνιή επηβεβαησηηθψλ επηζηνιψλ πξνο ηηο 

ηξάπεδεο γηα ζπκθσλίεο ππνινίπσλ φισλ ησλ ηεξνπκέλσλ ινγαξηαζκψλ. θνπφο ηεο 

δηαδηθαζίαο απηήο, είλαη ε ζπκθσλία ηνπ ππνινίπνπ ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ε δηεξεχλεζε 

ηπρφλ απνθιίζεσλ κέζα ηε ζπζρέηηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ επηζηνιψλ κε ην ππφινηπν ην 

ινγαξηαζκφ δηαζέζηκν απφ αξκφδην πξντζηάκελν. 

Ζ δηάθξηζε απηή είλαη πξνυπφζεζε γηα έλα ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ην νπνίν ζα 

εμαζθαιίδεη ηελ αλεμαξηεζία ηεο ινγηζηηθήο θαηαρσξήζεηο θαη ηνπ ηακία, επηηπγράλνληαο 

έηζη ηελ ακνηβαία επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ. 

 

2.3.1.5 Έιεγρνο νξζήο ιεηηνπξγίαο ειέγρνπ 

Ο έιεγρνο ησλ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη απφ ηνλ 

εζσηεξηθφ ειεγθηή, ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ε χπαξμε ιαζψλ θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε αθξίβεηα 

θαη ε αμηνπηζηία ησλ ινγηζηηθψλ αξρείσλ. Ο έιεγρνο ησλ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ αθνξά ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη απφ ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ε χπαξμε 

ιαζψλ θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε αθξίβεηα θαη αμηνπηζηία ησλ ινγηζηηθψλ αξρείσλ ηεο 

νληφηεηαο ν έιεγρνο ησλ δηαζέζηκσλ πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά δηαδηθαζηψλ θαηάιιειεο γηα 

ηελ αλάδεημε ηνπ ειεγθηηθνχ πνξίζκαηνο. Οη δηαδηθαζίεο απηέο αθνξνχλ ζηε ζχγθξηζε 

πξαγκαηηθψλ θαη ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ επηδηψθνληαο ηελ επαιήζεπζε ή ηελ εμαθξίβσζε 

ηπρφλ παξεθθιίζεσλ πνπ αθνξνχλ ηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα.  

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

1) Διεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ νξζή θαηαρψξηζε παξαθνινχζεζε θαη 

παξνπζίαζε ησλ δηαζέζηκσλ ζηα ινγηζηηθά βηβιία. 

Ζ ζπκθσλία πξαγκαηηθφηεηα ινγηζηηθψλ ππνινίπσλ θαη ε δηαπίζησζε ζρεηηθά κε 

ηελ νξζή θαηαρψξηζε ην γξακκάηην είζπξαμεο θαη ηνλ εληάικαηα πιεξσκψλ ηίζεηαη 

ζην επίθεληξν ηνπ ειέγρνπ.  
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Ζ ζπκθσλία ησλ ππνινίπσλ φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζηνπο ηξαπεδηθνχο 

ινγαξηαζκνχο, κε ηα ππφινηπα φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο 

θαη ζηα ινγηζηηθά αξρεία ηεο νληφηεηαο πξαγκαηνπνηνχληαη είηε απφ αξκφδην 

ππάιιειν ηεο νληφηεηαο, κέζσ ηεο θίλεζεο ινγαξηαζκνχ (extrait) πνπ ζηέιλνπλε νη 

ηξάπεδεο αλά ηαθηά δηαζηήκαηα ή κέζσ eBanking.  

2) Διεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ εμαθξίβσζε ηεο ζπλεπνχο εθαξκνγήο ησλ 

απνθάζεσλ ηεο δηνίθεζεο ηεο νληφηεηαο. 

Ζ επηβεβαίσζε ησλ ινγηζηηθψλ αξρείσλ ηεο νληφηεηαο ζε ζρέζε κε ηνπο 

ινγαξηαζκνχο ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ δελ είλαη επαξθήο. Θα πξέπεη λα αμηνινγεζεί 

θαη λα ειεγρζεί εάλ θαη θαηά πφζν ε νληφηεηα εθαξκφδεη ηηο απνθάζεηο πνπ έρεη 

νξίζεη ε δηνίθεζε ε νπνία ζέηεη ην ζηξαηεγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο νληφηεηαο. Απφ 

ηηο πην βαζηθέο απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο είλαη ν θαηακεξηζκφο αξκνδηνηήησλ θαη 

επζπλψλ ζε ζρέζε κε βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο νληφηεηαο. 

Έηζη ε χπαξμε δηαθξηηψλ αξκνδηνηήησλ θαη θαζεθφλησλ ηνπ ηακία, δειαδή ηνπ 

αλζξψπνπ πνπ ρεηξίδεηαη ηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα, θαη ηνπ ππαιιήινπ πνπ 

πξαγκαηνπνηεί ηηο ινγηζηηθέο θαηαρσξήζεηο ζηα ινγηζηηθά αξρεία ηεο νληφηεηαο.  

Σα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα απνηεινχλ δσηηθή ζεκαζίαο ινγαξηαζκφ ηεο νληφηεηαο, 

κηαο θαη ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο εηζξνέο θαη εθξνέο ηεο νληφηεηαο θαζψο θαη ηελ 

χπαξμε ηζνδχλακνπ κεηξεηψλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ ξεπζηφηεηα ηεο νληφηεηαο. Καηά 

πάγηα ηαθηηθή ν ηακίαο, απηφο δειαδή πνπ δηαρεηξίδεηαη ην ηακείν θαη ηα κεηξεηά, 

δελ πξέπεη λα εκπιέθεηαη ζε άιιεο ινγηζηηθέο εξγαζίεο, εηδηθφηεξα δε ζηε ινγηζηηθή 

θαηαρψξεζε. 

 Παξάιιεια ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αζθαιή θχιαμε ησλ ρξεκαηηθψλ 

δηαζεζίκσλ, αθφκα θαη θαηά ηελ απνπζία ηνπ. Ζ νξηζηηθή επαιήζεπζε θαη 

θαζεκεξηλή έγθξηζε ησλ παξαζηαηηθψλ ηνπ ηακείνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη απφ 

αξκφδην άηνκν ηεο δηνίθεζεο, ην νπνίν ζα έρεη θαη ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο θαη 

εμεηδίθεπζε θαη εκπεηξία. Γελ αξθεί, φπσο πξναλαθέξζεθε, ε επαιήζεπζε ηνπ πνζνχ 

απφ ηνλ ηακία θαη ηνλ ππάιιειν πνπ πξαγκαηνπνηεί ηε ινγηζηηθή θαηαρψξεζε. Ζ 

χπαξμε εηδηθνχ εθπξνζψπνπ ηεο δηνίθεζεο πνπ ζα αζθήζεη ηνλ έιεγρν θξίλεηαη 

επηβεβιεκέλε θαη επηηξέπεη ηελ πην αμηφπηζηε επαιήζεπζε θαη ζπκθσλία, 
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πξνζζέηνληαο έηζη άιιε κηα δηθιείδα αζθαιείαο. Οη ζπκθσλίεο ηνλ ηξαπεδηθφ 

ινγαξηαζκφ ζα πξέπεη λα γίλνληαη απφ πξφζσπα άζρεηα κε εθείλα πνπ 

δηεθπεξαηψλνπλ ηηο δνζνιεςίεο κε ηηο ηξάπεδεο, αιιά θαη κε εθείλα πνπ δηελεξγνχλ 

ηηο ινγηζηηθέο εγγξαθέο.  

3) Διεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ηεο νληφηεηαο απφ δηάθνξνπο 

θηλδχλνπο.  

Σα δηαζέζηκα απνηεινχλ γηα θάζε νληφηεηα θεληξηθφ άμνλα ηεο δξάζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηεο. Δθηφο απφ ηελ νξζή ινγηζηηθνπνίεζε θαη θαηαρψξεζε ησλ ζρεηηθψλ 

ζηνηρείσλ παξαζηαηηθψλ, θαζψο θαη ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο 

γηα θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ε εμαζθάιηζε ησλ 

ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ θξίλεηαη κείδνλνο ζεκαζίαο. Έηζη, πξσηαξρηθφ κέιεκα ζε 

έλα ζσζηά νξγαλσκέλν θαη δνκεκέλν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, απνηειεί 

θχιαμε ησλ δηαζέζηκσλ ζε αζθαιή ρψξν παξάδεηγκα ζε έλα ρξεκαηνθηβψηην. Σα 

ρξεκαηηθά δηαζέζηκα, ιφγσ ηεο θχζεο ηνπο, θέξνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν, ζπγθξηηηθά 

κε άιια ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, Γηα θινπή, ππεμαίξεζε, θαηάρξεζε, ιάζε, 

αβιεςίεο.  

πλεπψο, ε θχιαμε κε ηνλ θαηαιιειφηεξν θαη αζθαιέζηεξν ηξφπν εμππεξεηεί ζηελ 

απνηξνπή ηέηνησλ θίλδπλν. ε θάζε πεξίπησζε ε δηελέξγεηα ηαθηηθψλ ειέγρσλ 

επηβεβαηψζεηο θαη επαιήζεπζεο ινγηζηηθνχ ππνινίπνπ ηνπ ηακείνπ είλαη απαξαίηεηε. 

εκαληηθφηεξε δηαδηθαζία επηβεβαίσζεο θαη επαιήζεπζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο 

απνηειεί ν αηθληδηαζηηθφο έιεγρνο. Έηζη ε ρξήζε εθηάθησλ ειέγρνπλ θαη κε 

πξνγξακκαηηζκέλν θπζηθψλ θαηακεηξήζεσλ ησλ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ είλαη 

ζεκαληηθφηεξν εξγαιείν απφ φηη ν ηαθηηθφο θαη πεξηνδηθφο έιεγρνο γηα ηελ έγθαηξε 

αλαθάιπςε παξεθθιίζεσλ θαη άιισλ παξάλνκσλ ελεξγεηψλ. 

 

2.3.1.6 Τόθνη (επαιήζεπζε, απηνηέιεηα ρξήζεσλ) 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, έλα αληηθείκελν ην νπνίν δεκηνπξγεί πξφβιεκα ζηελ άκεζε 

ζπκθσλία είλαη νη ηφθνη νη νπνίνη είηε ρξεψλνληαη απφ ηηο ηξάπεδεο φηαλ ε νληφηεηα έρεη 

ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ, είηε πηζηψλνληαη ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ θαηαζέζεηο ζε ηξαπεδηθά 

ηδξχκαηα. Ο ιφγνο είλαη φηη νη ηφθνη, ρξεψλνληαη (ή πηζηψλνληαη αληίζηνηρα) ζην ηέινο ηεο 
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εκέξαο ή ππνινγίδεηαη ζε εκέξα φπνπ είλαη αξγία ή εθηφο ππεξεζίαο ε νληφηεηα. Απηφ 

πξαθηηθά θαζηζηά δχζθνιν ηνλ έιεγρν θαη ηε ζπκθσλία ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη ζε 

θαζεκεξηλή βάζε.  

Με βάζε ηε ινγηζηηθή αξρή ηεο απηνηέιεηαο ησλ ρξήζεσλ αιιά θαη ηε ινγηζηηθή αξρή ηνπ 

δεδνπιεπκέλνπ (accrual basis accounting), νη ηφθνη θαζίζηαληαη δεδνπιεπκέλνη ζηελ πεξίνδν 

πνπ αθνξνχλ θαη έηζη πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ. Οη ηξάπεδεο, κεηά ην πέξαο ηεο εκέξαο 

φπνπ νινθιεξψλεηαη ε πεξίνδνο αλαθνξάο, ρξεψλεη (ή πηζηψλεη) αληίζηνηρα ηνλ ηφθν.  

Όηαλ φκσο ε πεξίνδνο φπνπ ζα ε ηξάπεδα ζα επηβαξχλεη κε ηφθνπο έλαλ ηξαπεδηθφ 

ινγαξηαζκφ, εθθεχγεη ηνπ ηέινπο ρξήζεο, ζα πξέπεη λα ινγηζηεί αλαινγηθά ζηελ πεξίνδν πνπ 

αθνξά.  

Γηα παξάδεηγκα, αλ ε νληφηεηα, ζπκβιήζεθε κε κηα ηξάπεδα γηα έλα ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ, 

ζηηο 15 ηνπ Οθησβξίνπ, κε κεληαίν ηνθηζκφ, απηφ ζεκαίλεη φηη ζηηο 15 Γεθεκβξίνπ ζα 

εθδνζεί ν ηειεπηαίνο ινγαξηαζκφο κε ρξέσζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ ηφθνπ γηα ηνλ 1 κήλα (15 

Ννεκβξίνπ – 15 Γεθεκβξίνπ). Ο επφκελνο ινγαξηαζκφο, ζα εθδνζεί ζηηο 15 Ηαλνπαξίνπ θαη 

ζα ινγηζηεί ηφθνο πνπ πεξηιακβάλεη πεξίνδν 16 Γεθεκβξίνπ κε 15 Ηαλνπαξίνπ. Με βάζε ηελ 

αξρή ηεο απηνηέιεηαο ησλ ρξήζεσλ θαη ηε ινγηζηηθή αξρή ηνπ δεδνπιεπκέλνπ, ζα πξέπεη λα 

γίλεη θαηαλνκή ηνπ ηφθνπ πνπ αθνξά ηελ πεξίνδν 16 Γεθεκβξίνπ κε 15 Ηαλνπαξίνπ θαη ην 

κηζφ πνζφ λα ινγηζηεί ζαλ ηφθνο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο ελψ ην άιιν κηζφ πνζφ λα ινγηζηεί 

ζαλ ηφθνο ηεο επφκελεο ρξήζεο.  

πλεπψο, εηδηθά αλαθνξηθά κε ηνπο ηφθνπο, νη ρεηξηζηέο ησλ ινγηζηηθψλ αξρείσλ, ζα πξέπεη 

λα έρνπλ ππφςε ηνπο, φηη εάλ ε ηξάπεδα δε ινγίδεη ηνπο ηφθνπο θάζε 1
ε
 ηνπ κήλα θαη άξα λα 

ηεξείηαη ε απηνηέιεηα ησλ ρξήζεσλ, ζα πξέπεη κε ηνπο νξζνχο ινγηζηηθνχο ρεηξηζκνχο, λα 

ινγίδνπλ ην αλαινγνχλ πνζφ ηνπ ηφθνπ γηα ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, ηεξψληαο ηε ινγηζηηθή 

αξρή ηεο απηνηέιεηαο ησλ ρξήζεσλ θαη ηεο αξρήο ηνπ δεδνπιεπκέλνπ.  

 

2.3.1.7 Μειέηε πεξίπησζεο ειέγρνπ ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ θαηαζέζεσλ θαη 

ηνπνζεηήζεσλ ζε ηίηινπο 

ε νληφηεηα, ν ππάιιεινο πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο γηα ηηο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο, είλαη 

θαη ν ίδηνο ππάιιεινο πνπ πξαγκαηνπνηεί ηηο ινγηζηηθέο θαηαρσξήζεηο. Δπηπιένλ, εθφζνλ 
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έρεη πξφζβαζε ζηνπο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο, είλαη απηφο πνπ παξαιακβάλεη ηα 

αληίγξαθα ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ θαη έρνληαο θαη πξφζβαζε ζηα ινγηζηηθά αξρεία, κηαο 

θαη είλαη ν ππάιιεινο πνπ ελεκεξψλεη ηα ινγηζηηθά αξρεία (θαηαρσξεί), πξαγκαηνπνηεί ηελ 

πξψηε επαιήζεπζε. ε κεληαία βάζε ην αξκφδην ζηέιερνο πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνο κε ηνλ 

έιεγρν απφ ηε δηνίθεζε (Πξντζηάκελνο), επαιεζεχεη κφλν ηα ππφινηπα ησλ ηξαπεδηθψλ 

ινγαξηαζκψλ φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζην αληίγξαθν ηεο ηξάπεδαο κε ηα ππφινηπα απφ ηα 

ινγηζηηθά αξρεία. Απηφο είλαη θαη ν κνλαδηθφο έιεγρνο πνπ γίλεηαη ζρεηηθά κε ηα ηξαπεδηθά 

δηαζέζηκα. Ο ιφγνο, ζχκθσλα κε ηε δηνίθεζε είλαη φηη «εθφζνλ ππάξρεη αληίγξαθν 

ινγαξηαζκνχ ηξάπεδαο θαη ζπκθσλεί κε ην ππφινηπν ζηα βηβιία θάζε κήλα, ηφηε δελ ππάξρεη 

πξφβιεκα».  

Μεηά απφ έλα έηνο, ζε έθηαθην έιεγρν απφ εμσηεξηθνχο ειεγθηέο (νξθσηνχο), ζηα πιαίζηα 

ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο νληφηεηαο θαη ζε ηπραίν δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν, 

δηαπηζηψλεηαη φηη ζε θάπνηνλ πξνκεζεπηή ηεο νληφηεηαο, ε θίλεζε ζηελ θαξηέια ηνπ δελ 

ζπκθσλεί κε ηελ θίλεζε ζηα ινγηζηηθά αξρεία ηεο νληφηεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ 

θαξηέια πνπ δεηήζεθε απφ ηνλ πξνκεζεπηή, εκθαλίδνληαη κεληαίεο ηηκνινγήζεηο 1.000€/ 

κήλα, ελψ ζηα ινγηζηηθά αξρεία ηεο νληφηεηαο ήηαλ θαηαρσξεκέλα 10.000€/ κήλα. Σν 

ππφινηπν φκσο ηεο θαξηέιαο ηνπ πξνκεζεπηή είλαη κεδεληθφ θαη ζπκθσλεί κε ηα ινγηζηηθά 

αξρεία ηεο νληφηεηαο.  

ε πην ελδειερή θαη εηο βάζνο έιεγρν, ζε ινγηζηηθφ θαη θνξνινγηθφ επίπεδν, δηαπηζηψζεθε ην 

εμήο:  

Ο ππάιιεινο πνπ ήηαλ επηθνξηηζκέλνο κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ειεθηξνληθψλ 

ζπλαιιαγψλ κέζσ ηξάπεδαο (e-banking), ζε κεληαία βάζε ελζπιάθσλε ην πνζφ ησλ 9.000€ 

απφ ηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο νληφηεηαο πξνο δηθφ ηνπ, δηνγθψλνληαο ηα έμνδα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνκεζεπηή αληί γηα 1.000€ ζε 10.000€ πξνθεηκέλνπ λα ζπκθσλεί ηα 

ινγηζηηθά αξρεία. Ήμεξε δε, ηελ εκέξα θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηελεξγεί ηνλ έιεγρν ην 

ζηέιερνο ηεο Γηνίθεζεο, θξφληηδε, κεηά ηε ζπκθσλία λα πξνβαίλεη ζε δηνξζσηηθέο εγγξαθέο 

ζηνλ κήλα πνπ πέξαζε θαη κφιηο ηνλ έιεγμε ην ζηέιερνο ηεο Γηνίθεζεο.  

Έηζη γηα παξάδεηγκα, ειέγρνληαο ηνλ κήλα Μάξηην ζηηο 15/4 ην ζηέιερνο, έβιεπε ππφινηπν 

ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ χςνπο 100.000€ θαη πνζφ ζηα ινγηζηηθά αξρεία 100.000€. 

Όκσο ην πξαγκαηηθφ γεγνλφο ήηαλ φηη ν ηξαπεδηθφο ινγαξηαζκφο είρε ππφινηπν 109.000€ θαη 
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9.000€ είρε ελζπιαθψζεη ζηηο 27/03 ν ελ ιφγσ ππάιιεινο. Έηζη ην ππφινηπν αλέξρεηαη ζε 

100.000€. Γηα λα ζπκθσλήζνπλ θαη ηα ινγηζηηθά αξρεία, πήγαηλε ζε πξνγελέζηεξε ρξνληθή 

πεξίνδν, εκεξνκελία Φεβξνπαξίνπ, πείξαδε ην παξαζηαηηθφ ηνπ πξνκεζεπηή θαη αληί γηα 

1.000€ πξνζαχμαλε ην πνζφ ζηα 10.000€. Έηζη, εκθάληδε ζηελ εκεξνκελία ηεο πιεξσκήο 

ηνπ πξνκεζεπηή αληί γηα 1.000€ επηπιένλ 9.000€ (πνπ αθνξνχζε ην πνζφ πνπ ελζπιάθσζε ν 

ίδηνο). Σα ππφινηπα ζηα αξρεία γηλφηαλ πιένλ 100.000€ ζηηο 31-03 νπφηε ην ζηέιερνο ηεο 

Γηνίθεζεο έβιεπε ην ίδην ππφινηπν κε ηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ. Αλ φκσο θξαηνχζε ηελ 

εθηχπσζε απηή πνπ ηνπ παξέδσζε θαη ηε ζχγθξηλε κε ηελ εθηχπσζε ησλ αξρείσλ πνπ ζα ηνπ 

έδηλε ηνλ επφκελν κήλα, ζα δηαπίζησλε ζηελ αξρηθή εθηχπσζε, ην ινγαξηαζκφ ηνπ ηακείνπ 

λα δηαθέξεη θαηά 9.000€ ην νπνίν ήηαλ ην πνζφ πνπ ελ ηέιεη θαηέιεγε ζε πξνζσπηθφ ηνπ 

ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ.  

Σν παξαπάλσ παξάδεηγκα, είλαη κηα ραξαθηεξηζηηθή πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε πνπ πεγάδεη 

απφ ηνλ κε δηαρσξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ηνπ αηφκνπ πνπ θαηαρσξεί θαη ηνπ 

αλζξψπνπ πνπ δηαρεηξίδεηαη ηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα ζηελ ηξάπεδα. Έηζη ν θαηαρσξεηήο, 

έρεη γλψζε θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ ππνινίπνπ ζηελ ηξάπεδα αιιά θαη ηνπ ππνινίπνπ πνπ 

εκθαλίδεηαη ζηα ινγηζηηθά αξρεία.  

Γλσξίδνληαο ινηπφλ, ην ππφινηπν ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο 

πεξηφδνπ, γλψξηδε ηη πνζφ έπξεπε λα δείρλνπλ ηα ινγηζηηθά αξρεία. Έηζη, εθφζνλ είρε 

ελζπιαθψζεη έλα πνζφ χςνπο 9.000€, έπξεπε λα παξνπζηάζεη πςειφηεξεο δαπάλεο νη ζε 

έλαλ πξνκεζεπηή, νη νπνίεο ζα εμνθινχληαλ ηζφπνζα. Παξαπνηψληαο ινηπφλ ινγηζηηθέο 

εγγξαθέο ζε πξνγελέζηεξεο εκεξνκελίεο, νη νπνίεο ήδε έρνπλ ειεγρζεί απφ ην αξκφδην 

ζηέιερνο, έθηαλε ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν λα ζπκθσλεί ηα ινγηζηηθά αξρεία κε ην ππφινηπν 

ηνπ ινγαξηαζκνχ, εμαπαηψληαο ην ζηέιερνο θαη παξνπζηάδνληάο ηνπ θίβδειεο ινγηζηηθέο 

αλαθνξέο.  

Σν παξαπάλσ, ζα κπνξνχζε λα απνθεπρζεί εθηφο απφ ηελ θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ζε ηακία 

θαη ζε ππάιιειν ινγηζηεξίνπ πνπ θαηαρσξεί θαη εάλ νη ινγηζηηθέο εγγξαθέο φηαλ 

ειέγρνληαλ απφ ην αξκφδην ζηέιερνο ηεο Γηνίθεζεο, λα «θιεηδψλνπλ» κε επηηξέπνληαο ηελ 

παξέκβαζε ηνπ ρξήζηε αδηθαηνιφγεηα, ελψ ην μεθιείδσκα θαη ε θαηαρψξεζε λέσλ 

ζηνηρείσλ επηηξέπεηαη κφλν κεηά απφ αηηηνινγεκέλε θαη ζνβαξή πεξίπησζε (πρ θάπνην 
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ηηκνιφγην ην νπνίν δελ θαηαρσξήζεθε ζηελ πεξίνδφ ηνπ γηαηί μεράζηεθε απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή θαη ράζεθε).  

 

2.3.2 Καηακέηξεζε ησλ κεηξεηώλ Σακείνπ θαη Λνηπώλ Αμηώλ 

Όπσο πξναλαθέξζεθε εθηελψο, είηε γηα ιφγνπο αιιαγήο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο πνπ επέθεξαλ 

εμσγελείο παξάγνληεο, είηε γηα ιφγνπο θνξνινγηθνχο, είηε γηα ιφγνπο εμαλαγθαζκνχ ζηα 

πιαίζηα ηεο θαιχηεξεο δηαρείξηζεο ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ, νη πεξηζζφηεξεο νληφηεηεο, 

θπξίσο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα (Γήκνη γηα θιήζεηο ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, Πνιενδνκίεο 

γηα παξάβνια, Αζηπλνκία γηα παξάβνια, Ο.Σ.Α., Ν.Π.Γ.Γ. θιπ), πνπ εηζπξάηηνπλ πνζά απφ 

ην θνηλφ, απαγνξεχνπλ εληειψο ή κεξηθψο ηε ρξήζε κεηξεηψλ θαηά ηελ πιεξσκή. 

Αληίζηνηρα θαη πνιιέο απφ ηηο νληφηεηεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, εληείλνπλ ηε ρξήζε ηεο 

πιεξσκήο κέζσ pos, θαζηζηψληαο ηελ πιεξσκή κε κεηξεηά πην ζπάληα. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν, πεξηνξίδεηαη ν θίλδπλνο πνπ πεξηγξάθεθε σο θίλδπλνο ππεμαηξέζεσλ θαη ησλ θινπψλ. 

Όκσο ηα κεηξεηά δελ έρνπλ εθιείςεη εληειψο. Ζ βάζε ηεο ειεγθηηθήο επηζηήκεο θαη ηεο 

ινγηζηηθήο πξαθηηθήο, νξίδεη φηη ε ππεμαίξεζε κηα θνξά, ελφο πςεινχ πνζνχ, δχλαηαη λα 

θαηαζηεί πην εχθνια αληρλεχζηκε θαη άξα ζεξαπεχζηκε. Αληίζεηα, ε ζπλερήο αηκνξξαγία 

κηθξψλ θαη αζήκαλησλ πνζψλ, δελ γίλεηαη εχθνια αληηιεπηή θαη δχλαηαη λα θαηαιήμεη ζε 

πςειφηεξα θαη ζεκαληηθφηεξα πνζά.  

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, φπνπ ππάξρεη είζπξαμε πνζψλ ζε κεηξεηά αιιά θαη ινηπέο αμίεο, ζα 

πξέπεη ζρνιαζηηθά λα ηεξνχληαη ηα κέηξα πνπ έρεη ζέζεη ε Γηνίθεζε θαη ην ηκήκα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο Γηνίθεζεο ζρεηηθά κε ηελ θαζεκεξηλή θαηακέηξεζε ηνπ ηακείνπ 

θαη ζπκθσλία απηνχ κε ηηο εηζπξάμεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέζα ζηελ εκέξα. Απφ απηά 

ηα πνζά, αθαηξνχληαη ηπρφλ πιεξσκέο κηθξνπνζψλ ζε κηθξά θαη θαζεκεξηλά έμνδα (κηθξφ 

ηακείν ζε νληφηεηεο ηδησηηθνχ ηνκέα), ην νπνίν αλέξρεηαη ζε έλα πνζφ δηαρεηξίζηκν, ην νπνίν 

θαη λα θιαπεί ή λα ππεμαηξεζεί δε ζα είλαη θαηαζηξνθηθφ γηα ηελ νληφηεηα, ελψ παξάιιεια 

ζα εληνπηζηεί άκεζα, ζηνλ θαζεκεξηλφ έιεγρν.  

Ζ θαηακέηξεζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ ππάιιειν πνπ έρεη ζηελ απνθιεηζηηθή ηνπ επζχλε ηελ 

είζπξαμε ησλ κεηξεηψλ (ηακίαο), ε δε θίλεζε καδί κε ην πνζφ επηβεβαηψλεηαη θαη 

επαιεζεχεηαη θαη απφ αλψηεξν ζηέιερνο ηεο Γηνίθεζεο.  
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2.3.2.1 Δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ησλ ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ 

Ο ηξφπνο ειέγρνπ ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ζε κεηξεηά, δε δηαθέξεη θαη ηδηαίηεξα απφ ηνλ 

έιεγρν ζηα ηξαπεδηθά δηαζέζηκα. Σεξείηαη θάπνην βηβιίν ηακείνπ, απφ ηνλ ηακία (έληππα ή 

ειεθηξνληθά), φπνπ θαηαγξάθνληαη νη εηζπξάμεηο θαη νη πιεξσκέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

απφ ην ηακείν.  

Πάληα ειέγρεηαη αλ θαη εθφζνλ νη εηζπξάμεηο θαη νη πιεξσκέο αθνινπζνχλ ηηο νδεγίεο ηεο 

Γηνίθεζεο, ζε πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ ζηνλ Γεκφζην Σνκέα, αλ αθνινπζείηαη ν 

Νφκνο πεξί πιεξσκήο ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο ζε κεηξεηά κέρξη ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πνζνχ ή 

θαζφινπ (ηακεία Γ.Ο.Τ). Αληίζηνηρα ειέγρεηαη αλ νη πιεξσκέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

αθνινπζνχλ θαη απηέο ηηο νδεγίεο ηεο Γηνίθεζεο, έγηλαλ δε θαηφπηλ εγθξίζεσο θάπνηνπ 

αλψηεξνπ ζηειέρνπο θαη απνηειεί δαπάλε παξαγσγηθή ηεο νληφηεηαο.  

 

2.3.2.2 Μέζνδνη εληνπηζκνύ ιαζώλ θαη ζπκθσλίεο 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ πξαγκαηνπνηείηαη ν έιεγρνο ηνπ ησλ δηαζεζίκσλ ηεο νληφηεηαο 

εκθαλίδεη πνιιά θνηλά είηε αθνξά ηακεηαθά δηαζέζηκα ζε κεηξεηά είηε αθνξά ηξαπεδηθά 

δηαζέζηκα ηεο νληφηεηαο.  

ηελ ζπλέρεηα θαη αθνχ ηεξεζνχλ φιεο νη δηθιίδεο αζθαιείαο ζρεηηθά κε ηελ πξαγκαηηθή 

χπαξμε ησλ δαπαλψλ θαζψο θαη ηελ ηήξεζε ηνπ Νφκνπ ζρεηηθά κε ηελ είζπξαμε 

ζπγθεθξηκέλσλ πνζψλ ζε κεηξεηά, ν ηξφπνο ηνπ ειέγρνπ, είλαη παξφκνηνο κε απηφλ ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ. Μφλν πνπ ζεκείν αλαθνξάο δελ απνηειεί ην αληίγξαθν ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ πνπ απνζηέιιεηαη απφ ηελ ηξάπεδα ζε κεληαία βάζε ή πξνθχπηεη 

απφ ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή (e-banking) αιιά κε ην βηβιίν πνπ ηεξείηαη απφ ηνλ ηακία 

θαη θαηαγξάθνληαη νη εηζπξάμεηο θαη νη πιεξσκέο. Σν πνζφ απηφ, ζπκθσλείηαη αλά εκέξα-

φπσο πξναλαθέξζεθε- κηαο θαη δελ ππάξρνπλ νη πεξηνξηζκνί πνπ ππάξρνπλ απφ ην ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα. Έηζη, ην πνζφ κε ην νπνίν νινθιεξψλεηαη ε κέξα πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ην 

ππφινηπν φπσο εκθαλίδεηαη ζηα ινγηζηηθά αξρεία ηεο νληφηεηαο θαη αθνχ ζπκθσλεζεί, ζα 

απνηειέζεη ην πνζφ «εθ κεηαθνξάο» κε ην νπνίν ζα μεθηλήζεη ε επφκελε εκέξα.  
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Όηαλ ην ππφινηπν ηνπ ηακείνπ ειέγρεηαη θαη επηβεβαηψλεηαη θαζεκεξηλά θαη ζπκθσλείηαη 

κηαο θαη θαηακεηξάηαη ζην ηέινο ηεο εκέξαο θαη αθνχ ελεκεξσζεί ην βηβιίν ηακείνπ θαη ηα 

ινγηζηηθά αξρεία ηεο νληφηεηαο, ηφηε ππνγξάθεηαη ην ζπκθσλεζέλ ππφινηπν πνζφ θαη 

θπιάζζεηαη θαηά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ έρεη απνθαζίζεη ε Γηνίθεζε, ν νπνίνο πξέπεη λα 

ηεξείηαη θαη λα αθνινπζείηαη θαηά γξάκκα, φζν ηππηθφο θαη γξαθεηνθξαηηθφο θαη αλ 

θαίλεηαη. 

Γηα παξάδεηγκα ην ηακείν ζε κηα ζηξαηησηηθή κνλάδα, ην νπνίν δελ είλαη θάπνην θνινζζηαίν 

πνζφ κηαο θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πιεξσκή ησλ ζηξαηησηψλ (8-10€/ κήλα), θπιάζζεηαη 

κε ηξφπν πνπ νξίδεη ε Γηνίθεζε, δειαδή ζε θιεηζηά θαη αζθαιηζκέλα ρξεκαηνθηβψηηα, ηα 

νπνία βξίζθνληαη πίζσ απφ ζηδεξέληεο θαγθειφπνξηεο νη νπνίεο θιείλνπλ θαη αζθαιίδνληαη 

ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζεκεία θαη κε ελεξγνπνηεκέλν ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ θαη κε ζθνπηά 

πνπ ηεξείηαη απφ ηνπο νπιίηεο. Όζν γξαθεηνθξαηηθφ θαη δχζρξεζην θαη αλ αθνχγεηαη 

ζπγθξηηηθά κε ην πνζφ ην νπνίν δηαθπβεχεηαη είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ έρεη ζέζεη ε Γηνίθεζε 

θαη πξέπεη λα αθνινπζεζεί πηζηά απφ φινπο.  

 

2.3.2.3 Λνγηζηηθνπνίεζε ησλ δηαθνξώλ ηακείνπ 

Γεδνκέλνπ ηνπ θαζεκεξηλνχ ειέγρνπ θαη ηεο ζπκθσλίαο, νπνηαδήπνηε ιάζε, δχλαηαη λα 

αλαγλσξίδνληαη άκεζα, ηελ ίδηα εκέξα θαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη νη απαξαίηεηεο ινγηζηηθέο 

δηνξζψζεηο.  

Όηαλ δηαπηζηψλνληαη δηαθνξέο ζην ηακείν, εθφζνλ απηέο αθνξνχλ πηζαλφ ηππηθφ ζθάικα 

(πρ αλαξηζκεηηζκφο ή ιάζνο άζξνηζκα ζην βηβιίν ηακείνπ) ην νπνίν δελ ππνθξχπηεη θάπνηνλ 

δφιν, δηνξζψλεηαη απεπζείαο κφιηο βξεζεί.  

Όκσο, δηαθνξέο ζην ηακείν, κπνξεί λα νθείινληαη ζε απψιεηα θάπνηνπ παξαζηαηηθνχ, ην 

νπνίν δελ κπνξεί λα αλαθιεζεί (πρ απφδεημε ιηαληθήο πψιεζεο). ηελ πεξίπησζε απηήλ θαη 

θαηφπηλ ελεκέξσζεο ηεο Γηνίθεζεο θαη έγθξηζεο, κπνξεί ην ππεξβάιινλ πνζφ, λα 

ινγηζηηθνπνηεζεί ζαλ έθηαθηε δαπάλε, ιφγσ απψιεηαο πξσηνηχπνπ παξαζηαηηθνχ. Σν δε 

πνζφ, ζα πξέπεη λα κελ εθθεχγεη ηεο ινγηθήο ελφο θαζεκεξηλνχ έθηαθηνπ εμφδνπ, ην νπνίν 

πξνέθπςε θαη έπξεπε λα πιεξσζεί άκεζα, ην νπνίν είλαη θαη ζρεηηθά κηθξφ πνζφ. 
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Οπνηαδήπνηε άιιν κεγάιν πνζφ, άλσ ησλ 50
ε
 ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ηηκνιφγην, ην νπνίν 

θαη λα απσιεζζεί ην πξσηφηππν, ν εθδφηεο κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζε επαλέθδνζή ηνπ. 

  

2.3.2.4 Σύληαμε πξσηνθόιισλ θαηακέηξεζεο 

Ο έιεγρνο ηνπ ηακείνπ ζε θαζεκεξηλή βάζε, πξαγκαηνπνηείηαη κε πξσηφθνιιν 

θαηακέηξεζεο ηνπ ηακείνπ, ζην νπνίν ζπλππνγξάθνπλ φζνη εκπιέθνληαη κε ηνλ έιεγρν θαη 

ηελ θαηακέηξεζε.  

Αξρηθά, ν ππάιιεινο πνπ έρεη ζηε δηαρείξηζή ηνπ ην ηακείν θαη παξαδίδεη ζηνλ πξντζηάκελφ 

ηνπ (ζηέιερνο ηεο Γηνίθεζεο) πξνθεηκέλνπ λα ζπλππνγξάςεη θαη λα επηβεβαηψζεη ην 

ππφινηπν ζε κεηαθνξά ζε επφκελε εκέξα.  

Δλ ζπλερεία, ν πξντζηάκελνο ή ην ζηέιερνο ηεο Γηνίθεζεο είλαη ν επφκελνο ππάιιεινο, ν 

νπνίνο εκπιέθεηαη ζην πξσηφθνιιν θαηακέηξεζεο.  

Σέινο, ηδαληθά ζα ήηαλ, λα ππάξρεη θαη ηξίηνο ππάιιεινο, ν νπνίνο δε ζα πξέπεη λα έρεη 

θακία ζρέζε κε ηελ ηήξεζε ηνπ ηακείνπ. Γελ πξέπεη λα γλσξίδεη νχηε ηη εηζπξάμεηο έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί νχηε ηη πιεξσκέο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί. Σν κφλν πνπ πξέπεη λα θάλεη, 

είλαη λα παξεπξίζθεηαη ζηνλ έιεγρν θαη επηβεβαίσζε ησλ πνζψλ πνπ εηζπξάρζεθαλ ή 

πιεξψζεθαλ κέζα ζηελ εκέξα, λα ειέγμεη ην ππφινηπν εθ κεηαθνξάο, ην άζξνηζκα ησλ 

εζφδσλ, ην άζξνηζκα ησλ εμφδσλ θαη ην ππφινηπν ηνπ ηακείνπ ζην ηέινο ηεο εκέξαο. Ο ίδηνο 

ππάιιεινο, ζα κπνξεί λα είλαη θαη απηφο ν νπνίνο ζα έρεη ηελ επζχλε ηεο θαηάζεζεο ηνπ 

ππεξβάιινληνο πνζνχ, βάζεη απνθάζεσλ θαη ζηξαηεγηθψλ ηεο Γηνίθεζεο, ζηνλ ηξαπεδηθφ 

ινγαξηαζκφ, ή ν θχιαθαο ν νπνίνο θξαηά ηα θιεηδηά ηνπ ρξεκαηνθηβσηίνπ θαη επζχλεηαη γηα 

ηε θχιαμε ηνπ πνζνχ.  

Δλαιιαθηηθά, ζα κπνξνχζε λα παξεπξίζθεηαη θαη άηνκν ινγηζηεξίνπ, δηαθνξεηηθφ φκσο απφ 

ην άηνκν ην νπνίν πξαγκαηνπνηεί ηηο θαηαρσξήζεηο ζηα ινγηζηηθά αξρεία ηεο νληφηεηαο. 

Όινη νη αλσηέξσ, ζπλππνγξάθνπλ ην πξσηφθνιιν θαηακέηξεζεο ηνπ εκεξήζηνπ ηακείνπ, ην 

νπνίν απνηειεί αληηθείκελν επαιήζεπζεο θαη ειέγρνπ ζηελ πεξίπησζε δηαζηαχξσζεο κε ηα 

ινγηζηηθά αξρεία ηεο νληφηεηαο.  
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2.3.2.5 Πιεξσκέο από ηακείν 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ν ξφινο ηνπ ηακείνπ, ζήκεξα κεηά απφ ηνπο Νφκνπο θαη ηηο ζπλζήθεο 

πνπ έρνπλ αιιάμεη έρεη πεξηνξηζηεί δξακαηηθά ζπγθξηηηθά κε ην παξειζφλ. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφλ, ε χπαξμε ελφο κηθξνχ πνζνχ ζην ηακείν, αθνξά απνθιεηζηηθά θαη κφλν έθηαθηα 

έμνδα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο νληφηεηαο ή κηθξνέμνδα ζηα 

νπνία πξέπεη λα αληαπνθξηζεί άκεζα θαη γξήγνξα ε ζπγθεθξηκέλε νληφηεηα.  

Πάληα φκσο, κε γλψκνλα ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ έρεη δψζεη ε Γηνίθεζε θαη αθνινπζψληαο 

ζρεηηθνχο λφκνπο (ζε Γεκφζηνπο νξγαληζκνχο, πεξηνξηζκφο ζηηο εηζπξάμεηο ζε κεηξεηά θαη 

πεξηνξηζκφο ζηε δηαηήξεζε πςεινχ πνζνχ ζην ηακείν) ην ηακείν κηαο νληφηεηαο αθνξά 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν αλάγθεο πνπ δελ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ δηαηξαπεδηθά, ή αλάγθεο πνπ 

είλαη έθηαθηεο.  

Όιεο απηέο νη πεξηπηψζεηο, φπσο πξναλαθέξζεθε έρνπλ πεξηγξαθεί ζηηο θαηεπζχλζεηο πνπ 

έρεη δψζεη ε Γηνίθεζε, ηεινχλ δε ππφ ηελ ηειηθή έγθξηζε ηνπ πξντζηακέλνπ ν νπνίνο 

παξεπξίζθεηαη ζηνλ έιεγρν ηνπ ηακείνπ θαη είλαη απηφο ν νπνίνο κπνξεί λα δψζεη ηελ ηειηθή 

έγθξηζε γηα θάιπςε ηέηνησλ κηθξνδαπαλψλ απφ ην κηθξφ ηακείν ηεο νληφηεηαο.  

 

2.3.2.6 Αζπκβίβαζηα 

Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ηξαπεδηθψλ δηαζεζίκσλ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαηαλνκή ησλ 

αξκνδηνηήησλ ζε πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο ππαιιήινπ, ε νπνία επηηπγράλεη κέγηζην θαη πην 

αμηφπηζην επίπεδν ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα ηε δηαζθάιηζε απφ 

θινπέο, ππεμαηξέζεηο θαη άιιεο παξφκνηεο παξάλνκεο ελέξγεηεο.  

Ζ θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ θαη ην αζπκβίβαζην πνπ πξέπεη λα ππάξρεη κεηαμχ ησλ 

ππαιιήισλ πνπ εκπιέθνληαη έκκεζα ή άκεζα κε ηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα, θαζψο 

εμαζθαιίδεη ηε ρξεζηή δηνίθεζε θαζψο θαη ηελ εμαζθάιηζε ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ηεο 

νληφηεηαο.   

Με βάζε ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ ηα εμήο, φπσο θαη ζηα ηξαπεδηθά δηαζέζηκα:  

1) Σν πξφζσπν ην νπνίν αζρνιείηαη κε ηελ ηήξεζε ηνπ ηακείνπ (ηακίαο), δε ζα πξέπεη 

λα αζρνιείηαη θαη κε ηελ θαηαρψξεζε ηεο ινγηζηηθήο πιεξνθνξίαο,  
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2) Σν πξφζσπν ην νπνίν αζρνιείηαη κε ηελ ελεκέξσζε ησλ ινγηζηηθψλ αξρείσλ κε ηα 

έζνδα θαη ηα έμνδα (ππεχζπλνο ινγηζηεξίνπ), δελ κπνξεί λα είλαη απηφο ν νπνίνο 

δηαρεηξίδεηαη ηα κεηξεηά.  

3) Σν πξφζσπν ην νπνίν είλαη αξκφδηνο κε ηνλ ηειηθφ έιεγρν ηνπ ηακία (πξντζηάκελνο 

ηεο Γηνίθεζεο), δελ πξέπεη λα έρεη ζρέζε νχηε κε ηε δηαρείξηζε ρξεκάησλ νχηε κε ηε 

ινγηζηηθή θαηαρψξεζε. Έηζη ζα ιεηηνπξγεί ακεξφιεπηα θαη σο κνλαδηθφ ηνπ ζθνπφ 

ζα έρεη ηελ επαιήζεπζε ηνπ ππαιιήινπ ηνπ ηακείνπ κε ηα ππφινηπα πνπ εκθαλίδεη ν 

ππάιιεινο ηνπ ινγηζηεξίνπ.  

Όια ηα παξαπάλσ, φζν δειαδή πξνρσξάεη ε θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ θαη εξγαζηψλ, ζε 

αζπκβίβαζηεο ζέζεηο, ηφζν πην αμηφπηζην θαη αζθαιέζηεξν είλαη ην ζχζηεκα ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ πνπ εθαξκφδεη ε νληφηεηα.  

 

2.3.2.7 Υπεμαίξεζε θαη θινπή 

Σν ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα ην νπνίν αληηκεησπίδεη ε νληφηεηα, αλαθνξηθά κε ηα ηακεηαθά 

δηαζέζηκα ζε κεηξεηά, είλαη ε θινπή θαη ε ππεμαίξεζε.  

Δίλαη δπν απφ ηα πην νπζηψδε ζθάικαηα πνπ κπνξεί λα εληνπίζεη ν έιεγρνο, ην έιιεηκκα ζην 

ηακείν, ηε δηαθνξά δειαδή (αξλεηηθή) κεηαμχ ππνινίπνπ ηακείνπ θαη ππνινίπνπ ινγηζηηθψλ 

αξρείσλ. Οπνηαδήπνηε άιιν ζθάικα, απνηειεί κε νπζηψδεο ζθάικα ην νπνίν ζπλήζσο 

νθείιεηαη ζε αβιεςία ή ζε εθ παξαδξνκήο ιάζνο θαηαρψξεζε ηνπ ηακία ζην βηβιίν ηακείνπ 

ή ηνπ ππεχζπλνπ ινγηζηεξίνπ ζηα ινγηζηηθά αξρεία ηεο νληφηεηαο.  

Γηα ηε δηαθχιαμε ησλ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ, ε νληφηεηα πξέπεη λα ζέζεη εθείλεο ηηο 

δηθιείδεο αζθαιείαο, νη νπνίεο ζα πξνζηαηεχνπλ ηα ηακεηαθά ηεο δηαζέζηκα, φρη κφλν απφ 

ηελ ππεμαίξεζε θαη θινπή απφ ππάιιειν ηεο νληφηεηαο αιιά θαη απφ ηξίηνπο εθηφο ηεο 

νληφηεηαο (ιεζηεία).  

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ηφζν εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίζεη ην χςνο ηνπ 

πνζνχ πνπ δηαθξαηά ν ηακίαο, αιιά θαη πξνζηαηεχνληαο ηα ζπκθέξνληα ηεο νληφηεηαο, ε 

Γηνίθεζε, πξέπεη λα νξίζεη ηηο δηαδηθαζίεο εθείλεο, φπνπ ζα θαζνξηζηεί έλα κηθξφ πνζφ 

ηακείνπ, ην νπνίν είλαη δηαρεηξίζηκν θαη άλεπ ζεκαληηθήο αμίαο ψζηε λα κπεη ζηνλ πεηξαζκφ 

θάπνηνο ππάιιεινο λα ην ππεμαηξέζεη. Σν ππεξβάιινλ πνζφ ην νπνίν ζα πξνθχπηεη ζην 
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ηακείν κεηά ην πέξαο ηεο εκέξαο, ζα θπιάζζεηαη ζε θαιά πξνζηαηεπκέλν ρψξν 

(ρξεκαηνθηβψηην ζε θιεηδσκέλν ρψξν θαη κε ζχζηεκα αζθαιείαο) ην νπνίν ηελ ακέζσο 

επφκελε εκέξα, ζα πξέπεη λα θαηαηίζεηαη ζηελ ηξάπεδα.  

Δλαιιαθηηθά, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί κέζα ζηελ εκέξα, ππαιιήινπο ηξίηνπο πξνο ηε 

δηαρείξηζε ρξεκάησλ ή παξαζηαηηθψλ (πρ θιεηήξαο), ψζηε φηαλ πξνθχπηεη ζεκαληηθφ πνζφ 

ζην ηακείν, λα αλαιακβάλεηαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν ππάιιειν θαη λα θαηαηίζεηαη 

απζεκεξφλ ζην ηξαπεδηθφ θαηάζηεκα, πξηλ ην θιείζηκν ηεο νληφηεηαο. Οίθνζελ λνείηαη φηη ε 

θαηάζεζε απηήλ φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, εγγξάθεηαη ζαλ εθξνή 

ρξεκαηηθνχ πνζνχ, κε δηθαηνινγεηηθφ ην θαηαζεηήξην ηεο ηξάπεδαο θαη αθαηξείηαη απφ ην 

ζχλνιν ησλ εηζπξάμεσλ ψζηε ζην ηέινο ηεο εκέξαο, λα ζπκθσλεί ην ππφινηπν ηνπ ηακείνπ 

κε ηα πξαγκαηηθά ρξήκαηα.  

 

2.3.2.8 Παξνπζίαζε θπθιώκαηνο Μηζζνδνζίαο θαη ζηνηρείσλ πνπ ηε ζπλζέηνπλ 

Αλαθνξηθά κε ηε κηζζνδνζία, δειαδή ηελ απαζρφιεζε πξνο εξγαζία αλζξψπσλ, λνκίκσο 

δεισκέλνπο ζηελ αξκφδηα αξρή (ππνπξγείν εξγαζίαο) έλαληη πνζνχ (κηζζφο), δηέπεηαη απφ 

ηνπο λφκνπο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο.  

Γηα θάζε νληφηεηα, αλάινγα κε ηε θχζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο, ππάξρνπλ θαη αληίζηνηρεο 

εξγαζίεο – εηδηθφηεηεο, αλζξψπσλ πνπ θαινχληαη λα θέξνπλ εηο πέξαο ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη 

απνδνηηθά ε νληφηεηα.  

Ζ ζχκβαζε εξγαζίαο (πξφζιεςε) γίλεηαη κε ηνπο φξνπο πνπ ζέηεη ε νληφηεηα. ηελ 

πεξίπησζε ηνπ Γεκνζίνπ δειαδή, ηίζεηαη ζέκα κνληκνπνίεζεο, ε νπνία αθνινπζεί 

ζπγθεθξηκέλνπο Νφκνπο θαη δελ κπνξεί λα γίλεηαη άλεπ ειέγρνπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, ζηελ 

πεξίπησζε ηεο εξγαζίαο ζε δεκφζην θνξέα, επηιέγεηαη ε εξγαζία ζπγθεθξηκέλνπ ρξφλνπ 

(ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ εξγαζίαο) κεηά ην πέξαο ηνπ νπνίνπ είηε πξέπεη λα ζηακαηήζεη 

ε εξγαζηαθή ζρέζε είηε ζα αλαλεσζεί γηα κηα πεξίνδν αθφκα. Ζ αλαλέσζε απηήλ, δελ κπνξεί 

λα επαλαιακβάλεηαη ζην δηελεθέο, κηαο θαη δηέπεηαη απφ ζέκαηα λνκηκφηεηαο θαη θαλφλεο 

πνπ νξίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θάπνηνο απαζρνιείηαη ζην Γεκφζην.  

Δάλ θάπνηνο ζπκβιεζεί κε θάπνηνλ εξγνδφηε, δεζκεχεηαη λα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ θαη ν 

εξγνδφηεο δεζκεχεηαη λα ηνλ ακείβεη κε θάπνηνλ ζπκθσλεκέλν κηζζφ.  
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Δλ ζπλερεία, επί ηνπ πνζνχ ηνπ κηζζνχ απηνχ, ν νπνίνο ιέγεηαη κηθηφο κηζζφο, ζχκθσλα κε 

ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηνπο Νφκνπο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ν εξγνδφηεο δεζκεχεηαη λα 

αζθαιίζεη ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε (γηα ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαη 

ζπληαμηνδφηεζε) ην ζπγθεθξηκέλν ππάιιειν.  

Γηα ηελ αζθάιηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαδφκελνπ, ζπκβάιιεη ηφζν ν εξγνδφηεο κε έλα 

πνζφ (εξγνδνηηθέο εηζθνξέο) φζν θαη ν εξγαδφκελνο κε έλα πνζφ (εηζθνξέο εξγαδφκελνπ). 

Σα πνζά απηά, δελ είλαη ζηαζεξά πνζά, αιιά είλαη πνζνζηά επί ηνπ ζπκθσλεκέλνπ κηζζνχ. 

Σν δε πνζνζηφ απηφ επηβάιιεηαη αιιά θαη ηξνπνπνηείηαη κε Νφκν απφ ην θξάηνο.  

Έηζη ινηπφλ, ην θφζηνο ζε κηα νληφηεηα, γηα ηελ απαζρφιεζε ελφο εξγαδφκελνπ ζπληίζεηαη 

απφ ην θφζηνο ηνπ κηζζνχ (κηθηφο κηζζφο), ν νπνίνο έρεη ζπκθσλεζεί θαη κε ην θφζηνο ηνπ 

εξγνδφηε γηα ηελ αζθάιηζε ηνπ εξγαδφκελνπ ήηνη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο. Απηά ηα δπν είλαη 

ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο κηζζνδνζίαο.  

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ν ππάιιεινο ζα ιάβεη ηνλ κηθηφ κηζζφ πνπ έρεη ζπκθσλεζεί, κεησκέλν 

θαηά ην δηθφ ηνπ πνζνζηφ ζηελ αζθάιηζή ηνπ, δειαδή ηηο εηζθνξέο εξγαδνκέλνπ. Ο 

Ν.4172/2013, πνπ είλαη ν ηειεπηαίνο θνξνινγηθφο λφκνο πνπ ηζρχεη αθφκα θαη ζήκεξα, 

νξίδεη φηη φπνηνο απνθηά εηζφδεκα απφ εξγαζία, θνξνινγείηαη θαη πξέπεη λα πιεξψζεη θφξν, 

ν νπνίνο πξνθχπηεη ζηελ θιίκαθα ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ. Γηα θνηλσληθνχο 

θαη ιεηηνπξγηθνχο ιφγνπο, δειαδή ηηο αλάγθεο ηνπ θξάηνπο λα ιεηηνπξγεί θαη λα πιεξψλεη ηηο 

αλάγθεο ηνπ, δελ κπνξεί λα ιακβάλεη ηε θνξνινγία πνπ αληηζηνηρεί ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ 

πνπ εξγάδεηαη ζηε ρψξα κφλν κηα θνξά ηνλ ρξφλν. Κάηη ηέηνην ζα δεκηνπξγνχζε ζνβαξή 

πζηέξεζε ζηηο εηζπξάμεηο θαη άξα ζηηο πιεξσκέο ζε ππνρξεψζεηο ηνπ θξάηνπο, ελψ ηίζεηαη 

θαη ζε αβεβαηφηεηα αλ θαη εθφζνλ ν θνξνινγνχκελνο απνπιεξψζεη ηηο θνξνινγηθέο ηνπ 

εηζθνξέο.  

Γηα ηνλ ιφγν απηφ, δεζκεχεη ηνλ εξγνδφηε, ψζηε ηνλ αλαινγνχλ θφξν ηνπ εξγαδφκελνπ ζε 

θάζε πεξίνδν κηζζνδνζίαο, λα ηνλ απνδίδεη ν ίδηνο ζην θξάηνο παξαθξαηψληαο ηνλ απφ ηνλ 

θνξνινγνχκελν, δίλνληαο ζην ηέινο ηελ ελεκέξσζε ηφζν πξνο ηνλ θνξνινγνχκελν φζν θαη 

πξνο ην θξάηνο, ζρεηηθά κε ην ζχλνιν ηνπ θφξνπ γηα ηνλ θάζε εξγαδφκελν πνπ έρεη 

θαηαβιεζεί. Ο θφξνο απηφο, παξαθξαηείηαη απφ ην πνζφ πνπ ζα ιάβεη ν εξγαδφκελνο θαη 

απνδίδεηαη ζηελ νηθεία θνξνινγηθή αξρή. Ο θφξνο απηφο, ν νπνίνο επηβάιιεηαη επί ησλ 
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κηζζσηψλ ππεξεζηψλ, νλνκάδεηαη Φφξνο Μηζζσηψλ Τπεξεζηψλ (Φ.Μ.Τ) θαη θαηαβάιιεηαη 

ζε κεληαία βάζε απφ ηελ νληφηεηα πξνο ην θξάηνο.  

Έηζη, ν εξγαδφκελνο, ιακβάλεη ηνλ κηθηφ κηζζφ ηνπ, κεησκέλν θαηά ηηο αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο ηνπ εξγαδφκελνπ θαη θαηά ηνλ θφξν κηζζσηψλ ππεξεζηψλ, ελψ ε νληφηεηα – 

εξγνδφηεο, ζηελ νπνία ν εξγαδφκελνο θνζηίδεη φζν ν κηθηφο κηζζφο θαη νη εξγνδνηηθέο 

εηζθνξέο, είλαη ππνρξεσκέλε λα απνδψζεη ην ζχλνιν ησλ εηζθνξψλ (εξγαδφκελνπ θαη 

εξγνδφηε) ζηνλ Δληαίν Φνξέα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΔΦΚΑ) θαζψο θαη λα απνδψζεη ηνλ 

κελαίν αλαινγνχλ θφξν επί ησλ κηζζσηψλ ππεξεζηψλ (ΦΜΤ), ζηελ νηθεία Γ.Ο.Τ.  

 

2.3.3 Έιεγρνο Δηζπξαθηέσλ Δπηηαγώλ θαη Λνηπώλ Δμόδσλ 

2.3.3.1 Δηαδηθαζίεο θαηακέηξεζεο επηηαγώλ εηζπξαθηέσλ θαη ινηπώλ εηζπξαθηέσλ 

αμηώλ 

Αλάινγα κε ηε θχζε ηεο νληφηεηαο, δχλαηαη λα εηζπξάηηεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο θαη κε 

επηηαγέο ηηο νπνίεο εθδίδεη θάπνηνο απφ ηνπο πειάηεο ηεο. Οη δε επηηαγέο, νη νπνίεο ζηελ 

νπζία είλαη κηα ππνζρεηηθή δέζκεπζε ηελ νπνία αλαιακβάλεη ν πειάηεο λα πιεξψζεη κέζσ 

ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνπ ινγαξηαζκνχ, κηα ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία. Ο ιήπηεο ηεο επηηαγήο, αλ 

ζέιεη λα ιάβεη ηελ επηηαγή, ζηα πιαίζηα ηεο θαιήο πίζηεο θαη εκπνξηθήο πξαθηηθήο, 

ιακβάλεη ηελ επηηαγή, ε νπνία θέξεη ηα ζηνηρεία ηνπ εθδφηε (πειάηεο) ηνλ ηξαπεδηθφ ηνπ 

ινγαξηαζκφ θαη κε ηελ νπνία ε ηξάπεδα θαιείηαη ζε δηαηαγή ηνπ πξνζψπνπ (θπζηθνχ ή 

λνκηθνχ) πνπ αλαθέξεηαη κπξνζηά ζηνλ εηδηθφ ρψξν ηεο επηηαγήο, λα απνδψζεη ηε 

ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία ην αλαγξαθφκελν πνζφ.  

Σν άηνκν (θπζηθφ ή λνκηθφ) ην νπνίν αλαγξάθεηαη ζηελ επηηαγή, ζε δηαηαγή ηνπ νπνίνπ ε 

ηξάπεδα θαιείηαη λα δψζεη ην ζπγθεθξηκέλν πνζφ, ππνγξάθεη πίζσ απφ ηελ επηηαγή, ζε 

εηδηθφ ρψξν (νπηζζνγξάθεζε) πξνθεηκέλνπ λα θχγεη απφ ηε δηθή ηνπ θαηνρή, λα επηζηξέςεη 

ζηελ ηξάπεδα θαη ε ηξάπεδα απφ ηνλ αλαγξαθφκελν ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ εθδφηε 

(πειάηε), νθείιεη λα απνπιεξψζεη ην πνζφ πνπ αλαγξάθεηαη.  

Δπίζεο, ε νληφηεηα ζηε δηαηαγή ηεο νπνίαο εθδίδεηαη ε ζπγθεθξηκέλε επηηαγή, δχλαηαη λα 

κεηαβηβάζεη ην δηθαίσκα είζπξαμεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πνζνχ ζε άιιε νληφηεηα ζηελ νπνία 

παξάδεηγκα κπνξεί λα ρξσζηά αληίζηνηρν πνζφ.  
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Όηαλ φκσο ε νληφηεηα, ζε δηαηαγή ηεο νπνίαο εθδίδεηαη ε επηηαγή, νπηζζνγξαθεί ηελ 

επηηαγή, απηφκαηα δεζκεχεηαη θαη ε ίδηα λνκηθά σο νπηζζνγξάθνο, λα απνπιεξψζεη ην ελ 

ιφγσ πνζφ ζηελ άιιε νληφηεηα ζηελ νπνία κεηαβηβάζηεθε ε επηηαγή.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ, είλαη δεδνκέλν φηη, εάλ κηα επηηαγή ιεθζεί απφ κηα νληφηεηα γηα 

ρξένο θάπνηνπ πειάηε ηεο, δε ζα πξέπεη λα νπηζζνγξαθεζεί. Σνχην γηαηί ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ε επηηαγή ραζεί ή θιαπεί, ηφηε ν νπνηνζδήπνηε ηελ βξεη κπνξεί λα εκθαληζηεί ζηελ ηξάπεδα, 

θαη εκθαληδφκελνο σο ηειηθφο απνδέθηεο ζηνλ νπνίνλ ζα θαίλεηαη φηη κεηαβίβαζε ηελ 

επηηαγή ε νληφηεηα, αθνχ ηελ νπηζζνγξάθεζε, έρνληαο παξάιιεια αλαιάβεη θαη ηελ επζχλε 

ε ίδηα λα απνπιεξψζεη ηελ επηηαγή ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη αληίθξηζκα απφ ηνλ 

αξρηθφ εθδφηε.  

Σν επφκελν πνπ πξέπεη λα επηζεκαλζεί, είλαη φηη νη επηηαγέο, απνηεινχλ ππφζρεζε γηα 

είζπξαμε ζπγθεθξηκέλνπ πνζνχ ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή πνπ αλαγξάθεηαη, παξφιν πνπ 

ε επηηαγή ζεσξείηαη πιεξσηέα επί ηε εκθαλίζεη. Άξα, είλαη ηζνδχλακν ηακεηαθνχ δηαζεζίκνπ 

θαη ζαλ ηέηνην ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί.  

Δθφζνλ ινηπφλ ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί ζαλ ηζνδχλακν ηακεηαθνχ δηαζεζίκνπ, ζα 

πξέπεη λα αθνινπζεζεί θαη ε δηαδηθαζία πνπ πξέπεη αλαθνξηθά κε ηελ παξαιαβή ηεο απφ ηνλ 

πειάηε έσο θαη ηελ είζπξαμή ηεο.  

Αξρηθά, φηαλ παξαιεθζεί απφ ηνλ πειάηε, πξέπεη λα εθδνζεί ην αληίζηνηρν ζρεηηθφ 

παξαζηαηηθφ, πνπ ζα θαηαρσξεζεί ζηα ινγηζηηθά ηεο αξρεία.  

Δλ ζπλερεία, ζα πξέπεη λα θσηνηππεζεί θαη λα θξαηεζεί ζαλ απνδεηθηηθφ ζηνηρείν 

απνπιεξσκήο κηαο ππνρξέσζεο, δεδνκέλνπ φηη θαηά ηελ εκεξνκελία είζπξαμεο, ζα 

παξαδνζεί ζηελ ηξάπεδα θαη δελ κπνξεί ε νληφηεηα λα έρεη μαλά πξφζβαζε. Δπίζεο, ζηελ 

πεξίπησζε θινπήο ή απψιεηαο, ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ηεθκεξησζεί φηη ε ζπγθεθξηκέλε 

επηηαγή είλαη ζε δηαηαγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο νληφηεηαο. 

Έπεηηα, ζα πξέπεη εθηφο απφ ηα ινγηζηηθά αξρεία, λα εγγξαθεί ζε εηδηθφ βηβιίν -ιεμηάξην- 

επηηαγψλ, ψζηε λα είλαη εχθνιε ε αλαδήηεζή ηεο θαη ε εκεξνκελία είζπξαμήο ηεο, γηα ηνλ 

ηακεηαθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο νληφηεηαο.   

Σέινο, ζα πξέπεη ε επηηαγή απηήλ, κηαο θαη είλαη ηζνδχλακν κεηξεηψλ, λα θξαηεζεί ζε 

αζθαιέο ζεκείν, κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία είζπξαμήο ηεο.  
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Οίθνζελ λνείηαη φηη σο ηακεηαθφ δηαζέζηκν, ζα πξέπεη απηφο πνπ έρεη αλαιάβεη ηε δηαθχιαμή 

ηεο επηηαγήο, λα είλαη ην ίδην πξφζσπν πνπ ζα έρεη πξφζβαζε ζην ρξεκαηνθηβψηην ηεο 

νληφηεηαο, ζην νπνίν θπιάζζνληαη θαη ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα, δειαδή ν ηακίαο. 

 

2.3.3.2 Πξσηόθνιια θαηακέηξεζεο 

Καηά ηελ παξαιαβή ηεο επηηαγήο, εθδίδεηαη απφδεημε ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηεο 

επηηαγήο πνπ παξειήθζε απφ ηνλ πειάηε (εκεξνκελία ιήμεο – αξηζκφο επηηαγήο – ηξάπεδα – 

πνζφ).  

Δλ ζπλερεία, θαη θάζε εκέξα κέρξη λα έξζεη ε εκεξνκελία ιήμεο, ν ηακίαο είλαη ππεχζπλνο 

γηα ηελ αζθαιή δηαθξάηεζή ηεο. πλεπψο, ζα πξέπεη λα παξαθνινπζεί ζε θαζεκεξηλή βάζε 

θαη καδί κε ην ππφινηπν ηνπ ηακείνπ λα παξαδίδεη πξνο έιεγρν ζηνλ αξκφδην απφ ηε 

δηνίθεζε πξντζηάκελν θαη ηηο επηηαγέο εηζπξαθηέεο.  

Σν πξσηφθνιιν ινηπφλ θαηακέηξεζεο ηνπ ηακείνπ, ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη απφ ην 

πξσηφθνιιν θαηακέηξεζεο ησλ επηηαγψλ εηζπξαθηέσλ.  Δθεί ζε θαζεκεξηλή βάζε, ζα 

θαηακεηξψληαη νη επηηαγέο θαη ζα θαηαγξάθνληαη φηη βξίζθνληαη φλησο εηο ρείξαο ηνπ ηακία 

θαη ζε θχιαμε καδί κε ηα ππφινηπα ηακηαθά δηαζέζηκα.   

 

2.3.3.3 Επηηαγέο επθνιίαο 

Αξθεηέο θνξέο, ρσξίο λα είλαη ζχλεζεο κε ηελ εκπνξηθή πξαθηηθή, παξαηεξείηαη ην 

θαηλφκελν ηεο έθδνζεο επηηαγψλ επθνιίαο απφ ηνλ πειάηε πξνο ηελ νληφηεηα, δειαδή 

επηηαγψλ νη νπνίεο κπνξεί λα ξεπζηνπνηεζνχλ αιιά θπξίσο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ 

νληφηεηα γηα ηελ θάιπςε δηθψλ ηεο αλαγθψλ, κεηαβηβάδνληάο ηεο κε ηε ζεηξά ηεο ζε άιιεο 

νληφηεηεο, ζηηο νπνίεο ε ίδηα ρξσζηά.  

ηελ πεξίπησζε απηή, νη επηηαγέο απηέο θαηαγξάθνληαη σο επηηαγέο εηζπξαθηέεο, κηαο θαη 

έρνπλ εθδνζεί ζε δηαηαγή ηεο νληφηεηαο, αιιά ηαπηφρξνλα κε ηε κεηαβίβαζή ηεο ζε άιιε 

νληφηεηα, παξαθνινπζείηαη απφ ην ινγηζηηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ην νπνίν ηεξεί ε 

νληφηεηα φηη ε ζπγθεθξηκέλε δελ είλαη εηζπξαθηέα απφ ηελ νληφηεηα αιιά κεηαβηβαζκέλε. 

Σν δηθαίσκα δειαδή ζηελ είζπξαμε, έρεη κεηαβηβαζηεί ζε θάπνην άιιν πξφζσπν (θπζηθφ ή 

λνκηθφ).  
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Έηζη, ε νληφηεηα κπνξεί λα παξαθνινπζεί πνηεο πξαγκαηηθά επηηαγέο έρεη λα εηζπξάμεη θαη 

πνηεο έρεη κεηαβηβάζεη, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε εγξήγνξζε, απφ πηζαλή κε πιεξσκή ηεο 

επηηαγήο απφ κεξηάο ηνπ εθδφηε, κηαο θαη ε ίδηα είλαη ζπλππφρξεε γηα απνπιεξσκή θαη άξα 

ζπλνθεηιέηεο. 

 

2.3.3.4 Αμίεο ζε θαζπζηέξεζε πνπ έρνπλ δνζεί ζε ηξίηνπο γηα είζπξαμε 

Ζ νληφηεηα, δχλαηαη λα έρεη ζηα ρέξηα ηεο άιιεο αμίεο, εθηφο ησλ επηηαγψλ πξνο είζπξαμε 

απφ ηνπο πειάηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζπλαιιαγκαηηθέο – ππνζρεηηθέο.  

Όπσο εηπψζεθε, θαηά ηε δηαθχιαμή ηνπο δε ζα πξέπεη λα είλαη ππνγεγξακκέλεο απφ ηελ 

νληφηεηα ηφζν γηαηί κεηαβηβάδεη ην δηθαίσκα είζπξαμεο φζν θαη γηαηί ειινρεχεη ν θίλδπλνο 

ζε πεξίπησζε θινπήο θαη ε ίδηα ε νληφηεηα λα δεζκεπηεί σο ζπλνθεηιέηεο ζηελ εμφθιεζε 

ηνπ αλαγξαθφκελνπ πνζνχ.  

Όηαλ φκσο, παξέιζεη ε εκεξνκελία πνπ αλαγξάθεηαη φηη πξέπεη λα απνπιεξσζεί θαη δελ έρεη 

πιεξσζεί, πηζαλψο ιφγσ πξνζσξηλήο αδπλακίαο ηνπ πειάηε λα αληαπνθξηζεί, ηφηε ηίζεηαη ζε 

θαζπζηέξεζε. ηελ πεξίπησζε απηήλ, ε νληφηεηα έρεη ην δηθαίσκα είηε λα ηηο δηαθξαηήζεη 

κέρξη λα κπνξέζεη ν πειάηεο λα αληαπνθξηζεί θαη ελ ηέιεη λα πιεξσζνχλ, είηε λα θαηαθχγεη 

ζε λνκηθή βνήζεηα θαη λα δηεθδηθήζεη δηθαζηηθά ηελ απνπιεξσκή ηνπο, είηε ζε κεηξεηά είηε 

κε άιιεο δηαδηθαζίεο πνπ ζα νξίζεη ε δηθαηνζχλε.  

ηελ πεξίπησζε απηήλ, κε αληίζηνηρεο ινγηζηηθέο εγγξαθέο θαη κε εγγξαθέο ζην βηβιίν – 

ιεμηάξην ησλ αμηψλ θαη επηηαγψλ εηζπξαθηέσλ, παξαθνινπζείηαη ε πνξεία απηψλ ησλ αμηψλ 

σο «Αμίεο ζε θαζπζηέξεζε» θαη ελ ζπλερεία απφ «Αμίεο ζε θαζπζηέξεζε» ζε «Αμίεο 

εθρσξεκέλεο πξνο δηεθδίθεζε απφ ην λνκηθφ ηκήκα».  

Ο ιφγνο ηεο ινγηζηηθήο εγγξαθήο απηήο είλαη ζην ππφινηπν ηνπ ινγηζηηθνχ ινγαξηαζκνχ 

«Δπηηαγέο Δηζπξαθηέεο» λα είλαη κφλν ην ζχλνιν ησλ επηηαγψλ εθείλσλ πνπ αθφκα δελ έρεη 

έξζεη ε εκεξνκελία γηα ηελ είζπξαμή ηνπο, ην νπνίν ζα κπνξεί εχθνια λα επαιεζεπηεί κε 

θαηακέηξεζε ησλ επηηαγψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηεο νληφηεηαο.  

 



Κεθάιαην 2: Πξαθηηθά Θέκαηα Δθαξκνζκέλεο Διεγθηηθήο (Πξνρσξεκέλν Δπίπεδν) 

 

    ε ι ί δ α  136 | 266 

2.3.3.5 Αμίεο ζε θαζπζηέξεζε ρσξίο αληίθξηζκα 

Όηαλ νη αμίεο μεπεξάζνπλ ηηο 8 εκέξεο πνπ νξίδεη ην Γίθαην Αμηνγξάθσλ, θαζίζηαηαη πιένλ 

Αμία άλεπ αληηθξίζκαηνο θαη ε δηεθδίθεζε ηεο πιεξσκήο ηεο γίλεηαη κφλν δηακέζνπ ηεο 

δηθαζηηθήο νδνχ.  

Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη αλάινγεο εθείλεο 

ινγηζηηθέο εγγξαθέο, φπνπ ζα θχγεη απφ ηνλ ινγαξηαζκφ «Αμίεο ζε θαζπζηέξεζε πξνο 

δηεθδίθεζε» θαη λα πάλε ζην ινγαξηαζκφ «Αμίεο άλεπ αληηθξίζκαηνο πξνο λνκηθή 

δηεθδίθεζε». Ο ιφγνο ηεο χπαξμεο πάιη δηαθξηηνχ ινγαξηαζκνχ, είλαη λα δηαπηζηψλεηαη 

άκεζα ε πξαγκαηηθή πιεξνθνξία απφ ην ινγηζηηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ζρεηηθά κε ηηο 

πξαγκαηηθέο αμίεο πξνο είζπξαμε αιιά θαη ηηο αμίεο νη νπνίεο κάιινλ ζα πξέπεη λα 

απνηειέζνπλ δεκία γηα ηελ νληφηεηα θαη λα δηαγξαθνχλ φηαλ ηειεζηδηθήζνπλ θαη 

εμαληιεζνχλ φιεο νη θαηά ηνλ λφκν ελέξγεηεο πνπ δχλαηαη λα ιάβεη ε νληφηεηα.  

 

2.3.3.6 Απνγξαθέο αμηώλ 

Λφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ησλ αμηψλ, φηη πεξηέρνπλ ην ελνρηθφ δηθαίσκα ηεο είζπξαμεο ηνπ 

αλαγξαθφκελνπ πνζνχ, είλαη ινγηθφ ε νληφηεηα λα πξέπεη λα παξαθνινπζεί ζηελά ηα 

αμηφγξαθα απηά.  

Θα πξέπεη ινηπφλ, λα ιάβεη φιεο εθείλεο ηηο δηθιίδεο αζθαιείαο, πνπ έρεη ιάβεη θαη γηα φια 

ηα ππφινηπα ηακεηαθά δηαζέζηκα, φπσο ηνλ έιεγρν, ηελ θαηαγξαθή, ηελ επηβεβαίσζε απφ 

μερσξηζηφ άηνκν ηεο Γηνίθεζεο (πξντζηάκελν), ηεο θχιαμεο ζε θαηάιιειν θαη αζθαιή ρψξν 

θιπ.  

Σν αξρηθφ θαη ζεκαληηθφηεξν φκσο πξάγκα πνπ νθείιεη λα θάλεη ε νληφηεηα είλαη ε 

παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο απηψλ ησλ αμηψλ. Καη ε παξαθνινχζεζε απηήλ, γίλεηαη κε ηελ 

απνγξαθή, φπσο αθξηβψο θαη ζηα απνζέκαηα.  

Καηά ηελ απνγξαθή ησλ αμηψλ, θαηαγξάθνληαη φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ 

κνλαδηθά ην θάζε αμηφγξαθν ήηνη:  

1) Ζκεξνκελία Λήμεο ή Δίζπξαμεο 

2) Οθεηιέηεο  

3) Πνζφ  
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4) Σφπνο  

5) Γηθαηνχρνο  

Όια ηα παξαπάλσ, πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην βηβιίν – ιεμηάξην ησλ αμηνγξάθσλ πνπ 

θαηέρεη θαη δηαθξαηά ε νληφηεηα, πξνθεηκέλνπ απηφ λα ζπκθσλεί θαη κε ηα ινγηζηηθά 

αξρεία. Σν βηβιίν απηφ, δχλαηαη λα είλαη έληππν ή ειεθηξνληθφ.  

 

2.3.3.7 Μειέηε πεξίπησζεο εηζπξαθηέσλ επηηαγώλ θαη ινηπώλ εμόδσλ 

ην κηα νληφηεηα ν ππάιιεινο πνπ έρεη ζηελ επζχλε ηνπ ην ηακείν ηεο νληφηεηαο θαη έρεη 

πξφζβαζε θαη ζηνπο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο θαη ζηηο επηηαγέο πνπ εηζπξάηηεη απφ ηνλ 

πειάηε ε νληφηεηα, έρεη παξάιιεια θαη ηελ επζχλε ηεο ινγηζηηθήο θαηαρψξεζεο ζην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ ηεξεί ε νληφηεηα. Λφγσ ηεο ζέζεο ηνπ, γλσξίδεη θαη πφηε ζα 

έιζεη ν πξντζηάκελνο ειέγρνπ θαη ηη αθξηβψο ζα ειέγμεη, φπσο ην ππφινηπν ηνπ ηακείνπ, ην 

ππφινηπν ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ, αλ απηφ ζπκθσλεί κε ηα ινγηζηηθά αξρεία ηεο 

νληφηεηαο θαζψο θαη ην ιεμηάξην ησλ επηηαγψλ, φπνπ ν κφλνο έιεγρνο πνπ ζα θάλεη είλαη ε 

θαηακέηξεζε ησλ επηηαγψλ πνπ δελ έρνπλ ιήμεη αθφκα θαη ε ζπκθσλία απηψλ κε ην 

ιεμηάξην αιιά θαη κε ηνλ αληίζηνηρν ινγαξηαζκφ ηήξεζεο ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο.  

Ο ππάιιεινο, ζηηο 31/10 ιακβάλεη ηηο επηηαγέο πνπ ιήγνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε εκέξα, ήηνη 10 

επηηαγέο κε ζπλνιηθή αμία 200.000€.  

Μηα επηηαγή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πειάηε κε ιήμε 31/10, ηελ νπνία ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ 

πειάηε, γλσξίδεη φηη ζα ηελ πιεξψζεη εκπξφζεζκα, χςνπο 20.000€, ηελ θξαηά μερσξηζηά.  

Λακβάλεη ινηπφλ ηε ζπγθεθξηκέλε επηηαγή,  ηελ νπηζζνγξαθεί κε ηα ζηνηρεία ηεο νληφηεηαο 

θαη ελψ φιεο ηηο ππφινηπεο ηηο θαηαζέηεη ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο νληφηεηαο, ηε 

ζπγθεθξηκέλε ηελ θαηαζέηεη ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ είλαη αλήθεη ζηνλ ίδην.  

Δλ ζπλερεία, επηζηξέθεη ζηελ νληφηεηα θαη πεγαίλεη ζε πξνεγνχκελε ειεγκέλε πεξίνδν απφ 

ηνλ πξντζηάκελν (αξκφδην απφ ηε δηνίθεζε) θαη παξαπνηεί κηα ινγηζηηθή εγγξαθή ελφο 

πξνκεζεπηή, ν νπνίνο καο εμέδσζε ζηηο 31-08 έλα ηηκνιφγην αμίαο 2.480€, ην νπνίν θαη ε 

νληφηεηα εμφθιεζε. ηε ζπγθεθξηκέλε εγγξαθή, ηελ παξαπνηεί σο πξνο ηα πάλσ, απμάλνληαο 

ηελ νθεηιή ζηνλ πξνκεζεπηή απφ 2.480€, ζε 22.480€, πνζφ ηζφπνζν κε ηελ ππεμαηξεζείζα 

επηηαγή. Γλσξίδνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ειέγρεη ν πξντζηάκελφο ηνπ, πξαγκαηνπνηεί κε 
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εκεξνκελία 31-10 θαηάζεζε ζε ινγαξηαζκφ ηεο ηξάπεδαο 200.000€ κε καδηθή θαηαρψξεζε 

«Δίζπξαμε Δπηηαγψλ» αληί λα αλαθέξεηαη ε θάζε κηα επηηαγή μερσξηζηά.  

Δλ ζπλερεία, πξαγκαηνπνηεί κε εκεξνκελία πξσζχζηεξε ηνπ Οθησβξίνπ, πιεξσκή κέζσ 

ηξάπεδαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνκεζεπηή ηνπ νπνίνπ παξαπνίεζε ην παξαζηαηηθφ αμίαο 

20.000€.  Ο ππάιιεινο γλσξίδεη φηη ν πξντζηάκελνο, έρεη ειέγμεη ην ππφινηπν ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνλ πξνεγνχκελν κήλα θαη δε ζα επαλέιζεη.   

Έηζη ινηπφλ, ην ππφινηπν ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ζηηο 01/10 (εθ κεηαθνξάο 

πξνεγνχκελνπ κήλα), εκθαλίδεηαη 20.000€ κηθξφηεξν, ελψ ζηηο 31/10 φπνπ θαίλεηαη φηη 

θαηαηέζεθαλ επηηαγέο χςνπο 200.000€, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην ππφινηπν ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ινγαξηαζκνχ απμήζεθε κφλν θαηά 180.000€. Λφγσ φκσο ηεο παξαπνίεζεο ηνπ ππνινίπνπ 

πξνεγνχκελνπ κήλα, ην ππφινηπν ζηνλ ηξέρνλ κήλα ζπκθσλεί κε ηα ινγηζηηθά αξρεία.  

 Έπξεπε λα είλαη  Τπφινηπν πνπ ηειηθά 

θαίλεηαη φηη είλαη 

Γηαθνξά 

Τπφινηπν 30/09 500.000€ 480.000€ -20.000€ 

Καηάζεζε Δπηηαγψλ 180.000€ 200.000€ +20.000€ 

Νέν Τπφινηπν 31/10 680.000€ 680.000€ 0,00€ 

 

Σα ιάζε πνπ έγηλαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε νληφηεηα, εθηφο απφ ηε κε νξζή θαηαλνκή 

αξκνδηνηήησλ απφ ηε δηνίθεζε ζηνπο ππαιιήινπο, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη αζπκβίβαζην 

πνπ δελ ηεξήζεθε (ν ίδηνο ππάιιεινο δηαρεηξίδεηαη ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 

δηαζέζηκα θαη ηαπηφρξνλα ειέγρεη ηηο ηξάπεδεο θαη πξαγκαηνπνηεί ινγηζηηθέο εγγξαθέο), 

είλαη θαη ν έιεγρνο απφ ηνλ πξντζηάκελν, ν νπνίνο θαηέιεμε κηα ηππηθή δηαδηθαζία άλεπ 

νπζίαο, ηνλ νπνίν δελ άζθεζε κε ηε δένπζα πξνζνρή.  

Όια απηά, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ππαιιήινπ (ππεμαίξεζε 

επηηαγήο, πιαζηνγξάθεζε ππνγξαθήο εθπξνζψπνπ ηεο νληφηεηαο, παξάλνκε είζπξαμε θαη 

νηθεηνπνίεζε πνζνχ πνπ δελ ηνπ αλήθεη), νδήγεζαλ ηελ νληφηεηα ζηελ απψιεηα ζεκαληηθψλ 

πφξσλ.  
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2.3.4 Έιεγρνο Μεηαβνιώλ Καζαξήο Θέζεο – Έιεγρνο Τπνρξεώζεσλ – Έιεγρνο 

Πξνβιέςεσλ γηα θηλδύλνπο θαη Έμνδα – Λνγαξηαζκνί Σάμεσο 

ηόρνη Δλόηεηαο: Δπηζπκεηέο γλώζεηο – δεμηόηεηεο - ηθαλόηεηεο 

Οη εθπαηδεπφκελνη ζα είλαη ζε ζέζε λα:  

 Γλσξίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο 

 Γλσξίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ησλ ππνρξεψζεσλ 

 Δπαιεζεχνπλ ηα ππφινηπα ησλ ινγαξηαζκψλ ππνρξεψζεσλ 

 Καηαλννχλ ηηο ππνρξεψζεηο πξνο ην δεκφζην θαη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία 

 Γλσξίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ησλ πξνβιέςεσλ 

 Δληνπίδνπλ ηνπο θηλδχλνπο θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ πξνβιέςεσλ 

 Γλσξίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ησλ ινγαξηαζκψλ ηάμεσο 

ύληνκε πεξηγξαθή ηεο Δλόηεηαο 

ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα παξνπζηάδνληαη νη εμεηδηθεπκέλεο δηαδηθαζίεο θαη ηα εξγαιεία 

ειέγρνπ ησλ κεηαβνιψλ ηεο Καζαξήο Θέζεο, ησλ Τπνρξεψζεσλ, ησλ Πξνβιέςεσλ γηα 

Κηλδχλνπο θαη Έμνδα θαη ησλ ινγαξηαζκψλ Σάμεσο. Παξαηίζεληαη φινη νη ηξφπνη ειέγρνπ 

ησλ κεηαβνιψλ ηεο Καζαξήο Θέζεο, ησλ Τπνρξεψζεσλ, ησλ Πξνβιέςεσλ γηα Κηλδχλνπο 

θαη Έμνδα θαη ησλ ινγαξηαζκψλ Σάμεσο. Ζ ελφηεηα νινθιεξψλεηαη κέζσ κηαο 

νινθιεξσκέλεο κειέηεο πεξίπησζεο, ζηελ νπνία παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη 

εμεηδηθεπκέλεο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ησλ κεηαβνιψλ ηεο Καζαξήο Θέζεο, ησλ Τπνρξεψζεσλ, 

ησλ Πξνβιέςεσλ γηα Κηλδχλνπο θαη Έμνδα θαη ησλ ινγαξηαζκψλ Σάμεσο.  

 

2.3.4.1 Έιεγρνο Μεηαβνιώλ Καζαξήο Θέζεο 

2.3.4.1.1 Δηαδηθαζίεο ειέγρνπ απμήζεσο θαη κεηώζεσο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ή θαζαξήο 

Θέζεο  

Με βάζε ηνλ Ν. 4308/2014 (Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα) ζηελ ηέηαξηε νκάδα ηνπ 

Διιεληθνχ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ, παξαθνινπζνχληαη νη ινγαξηαζκνί θαζαξήο ζέζεο, 

ελψ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, ε θαζαξή ζέζε 

νξίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ.  
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Σν Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 1, πεξηιακβάλεη κφλν ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα 

παξέρνληαη φπσο είλαη ε αλαθνξά ζηηο κεηαβνιέο ηεο θαζαξήο ζέζεο πνπ αθνξνχλ είηε ηνπο 

κεηφρνπο ηεο νληφηεηαο είηε ηα απνηειέζκαηα εηο λένλ είηε ηα απνζεκαηηθά.  

Δίλαη ζεκαληηθφ ζηελ πεξίπησζε κεηαβνιή ηεο Καζαξήο Θέζεο, λα θαηαγξάθνληαη ηα πνζά 

ηα νπνία κεηαθέξζεθαλ ζηελ θαζαξή ζέζε απφ ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηα ζπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα ηεο ρξήζεο.  

Σν ίδην Πξφηππν, πξνβάιεη κηα ζεηξά απφ γλσζηνπνηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κεηνρηθφ 

θεθάιαην θαη κε ηα ινηπά ζηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεο. Οη γλσζηνπνηήζεηο απηέο αθνξνχλ 

πιεξνθνξίεο γηα αθξηβή πνζά θαη αξηζκφ εθδνζέλησλ κεηνρψλ αιιά θαη κεηνρψλ ζε 

θπθινθνξία, ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο θαη ηεο επαλαγνξάο ησλ κεηνρψλ αιιά θαη 

γλσζηνπνίεζε επί ησλ δηθαησκάησλ, ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηε δηαλνκή 

κεξηζκάησλ θ.α.  

Μέζα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3061/02, πξνζδηνξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ ζρέζεσλ θαη ε 

θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ κεηαμχ κεηφρσλ – δηνίθεζεο – ζηειερψλ  θαη νξθσηψλ ειεγθηψλ 

θαη αλαιπηψλ.  

Ο έιεγρνο ηεο θαζαξήο ζέζεο, αθνξά ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη ψζηε λα πεξηνξίδεηαη 

ε χπαξμε ιαζψλ θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε αθξίβεηα θαη ε αμηνπηζηία ησλ ινγηζηηθψλ αξρείσλ 

ζε φηη αθνξά ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ινγαξηαζκνχο. Ο έιεγρνο απνζθνπεί ζηελ νξζή 

θαηαρψξεζε, παξαθνινχζεζε, ιεηηνπξγία θαη παξνπζίαζε ησλ αληίζηνηρσλ ινγαξηαζκψλ 

ζηα ινγηζηηθά αξρεία ηεο νληφηεηαο θ.α.  

Ο έιεγρνο ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο θαζαξήο ζέζεο, ζηνρεχεη ζηελ επηβεβαίσζε ηεο έγθξηζεο 

ησλ ζπλαιιαγψλ απφ ηε δηνίθεζε ηεο νληφηεηαο, ηνλ θαηακεξηζκφ θαζεθφλησλ θαη επζπλψλ 

σο πξνο ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ ζπλαιιαγψλ, θαζψο θαη ηελ ηήξεζε ησλ 

πξνβιεπφκελσλ ινγηζηηθψλ αξρείσλ θαη θαηαζηάζεσλ. Δπηπιένλ, γηα ηε κεηαβνιή (αχμεζε 

ή κείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ) , πξέπεη λα ειέγρεηαη ην βηβιίν κεηνρψλ θαζψο θαη ινηπέο 

θαηαζηάζεηο φπσο ην εκεξνιφγην κεηαβηβάζεσο κεηνρψλ, ην αξρείν απνδείμεσο παξαιαβήο 

ησλ ηίηισλ κεηνρψλ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνληαη νη δηαδηθαζίεο απνηξνπήο απάηεο 

ζε βάξνο ηεο θαζαξήο ζέζεο, κε θχιαμε ησλ ηίηισλ είηε ζην ρξεκαηνθηβψηην είηε ζε 

ηξαπεδηθή ζπξίδα.  



Κεθάιαην 2: Πξαθηηθά Θέκαηα Δθαξκνζκέλεο Διεγθηηθήο (Πξνρσξεκέλν Δπίπεδν) 

 

    ε ι ί δ α  141 | 266 

Σέινο έλα ηππηθφ πξφγξακκα ειέγρνπ ησλ κεηαβνιψλ ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο θαζαξήο ζέζεο 

πεξηιακβάλεη:  

1) Καηάξηηζε ζπγθεληξσηηθήο θαηάζηαζεο ινγαξηαζκψλ θαζαξήο ζέζεο, φπνπ 

εκθαλίδνληαη ηα ππφινηπα πξνεγνχκελεο ρξήζεο, νη ζπλνιηθέο ρξενπηζηψζεηο ηεο 

ηξέρνπζαο ρξήζεο θαη ην ππφινηπν ηέινπο ρξήζεο,  

2) Σνλ έιεγρν ηνπ βηβιίνπ ησλ κεηφρσλ θαη κεηνρψλ,  

3) Έιεγρνο θαη κειέηε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο νληφηεηαο, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί αλ 

αθνινπζνχληαη νη δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ην θεθάιαην,  

4) Έιεγρνο νξζήο θαηαβνιήο κεξηζκάησλ, φηη έρνπλ εγθξηζεί απφ ηα αληίζηνηρα φξγαλα 

(Γ..), 

5) Δπηβεβαίσζε ησλ θπθινθνξνχλησλ κεηνρψλ κε ην απνζεηήξην άπισλ ηίηισλ,  

6) Έιεγρνο χπαξμεο αδηαλέκεησλ κεξηζκάησλ θαη δηαπίζησζε ηξφπνπ ινγηζηηθήο ηνπο 

αληηκεηψπηζεο,  

7) Έιεγρνο θαηνρήο απφ ηελ  νληφηεηα δηθψλ ηεο κεηνρψλ,  

8) πζρέηηζε ησλ ζπλνιηθψλ πηζηψζεσλ ησλ ινγαξηαζκψλ κε αληίζηνηρα ππφινηπα 

ινγαξηαζκψλ δηάζεζεο θεξδψλ ρξήζεο,  

9) Γηαπίζησζε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ησλ ινγαξηαζκψλ θαζαξήο ζέζεο, ζχκθσλα κε 

ηελ θείκελε λνκνζεζία,  

10) Γηαπίζησζε ηνπ ζχλλνκνπ χςνπο ηνπ θεθαιαίνπ,  

11) Δπαιήζεπζε ηεο νξζήο ηήξεζεο φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία, δηαδηθαζηψλ,  

12) Γηαπίζησζε ηεο νξζήο ηήξεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ βηβιίσλ κεηφρσλ θαη κεηνρψλ,  

13) Γηαπίζησζε θαλνληθήο πιεξσκήο κεξηζκάησλ ζηνπο δηθαηνχρνπο,  

14) Γηαπίζησζε γηα ηελ πιήξε πιεξνθφξεζε πνπ απαηηείηαη λα παξέρεηαη ζην 

πξνζάξηεκα,  

15) Γηαπίζησζε νξζήο θαηαρψξεζεο, αλά ινγαξηαζκφ ππνινίπσλ ηέινπο ρξήζεο ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο,  

 



Κεθάιαην 2: Πξαθηηθά Θέκαηα Δθαξκνζκέλεο Διεγθηηθήο (Πξνρσξεκέλν Δπίπεδν) 

 

    ε ι ί δ α  142 | 266 

2.3.4.1.2 Απνζεκαηηθά 

Σα απνζεκαηηθά απνηεινχλ ην ζηήξηγκα ηεο νληφηεηαο ζε επνρέο φπνπ ζα αληηκεησπίζεη 

δπζθνιίεο.  

Έλαο απφ ηνπο ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηνλ έιεγρν ηεο θαζαξήο ζέζεο είλαη 

θαη ν έιεγρνο ησλ απνζεκαηηθψλ θαη ε επαιήζεπζε ηνπ νξζνχ ζρεκαηηζκνχ ησλ 

απνζεκαηηθψλ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο νληφηεηαο.  

Σα απνζεκαηηθά ζε κηα νληφηεηα, ζρεκαηίδνληαη ππνρξεσηηθά βάζεη λνκνζεζίαο, φπνπ ε 

νληφηεηα, ππνρξενχηαη λα θξαηάεη κέξνο ησλ θεξδψλ, ψζηε λα ζρεκαηίζεη ην ειάρηζην 

απνζεκαηηθφ πνπ ηζνχηαη κε ην 1/3 ηνπ θαηαβιεκέλνπ θεθαιαίνπ ηεο νληφηεηαο.  

Γεδνκέλνπ φηη πνιινί αλαπηπμηαθνί λφκνη, αλάγθαδαλ νληφηεηεο, λα θξαηήζνπλ εηδηθφ 

απνζεκαηηθφ, ην νπνίν ζα δηαηίζελην ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνπλ νη ζπγθεθξηκέλνη λφκνη, 

ζεκαληηθφο έιεγρνο πνπ πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

ψζηε λα επηβεβαησζεί ην χςνο ησλ απνζεκαηηθψλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαζαξή ζέζε είλαη:  

1) Έιεγρνο ζπκθσλίαο απνζεκαηηθψλ θαη ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ θαηαζηαηηθνχ, αλ ηπρφλ 

νξίδεη θάηη επηπιένλ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ,  

2) Καηάξηηζε πίλαθα κεηαβνιήο απνζεκαηηθψλ, πνπ πεξηέρεη ππφινηπν έλαξμεο, 

απμήζεηο, κεηψζεηο, ππφινηπν ηέινπο θαη  

3) Έιεγρνο δεκηνπξγίαο εηδηθψλ απνζεκαηηθψλ θαη ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.  

Σα απνζεκαηηθά πνπ ζρεκαηίζηεθαλ απφ εηδηθνχο λφκνπο θαη ηζρχνπζα λνκνζεζία, δελ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηελ νληφηεηα, γηα ζθνπνχο δηαθνξεηηθνχο απφ απηά πνπ 

νξίδεη ε εθάζηνηε λνκνζεζία.  

 

2.3.4.1.3 Μειέηε πεξίπησζεο ειέγρνπ κεηαβνιώλ Καζαξήο Θέζεο 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο ειεγρφκελεο νληφηεηαο «ΥΦ» αλέξρεηαη ζε 500.000€ δηαηξεκέλν 

ζε 5.000 κεηνρέο αμίαο 100€/ εθάζηε. Καηά ηε ρξήζε ηνπ 2020 (01/01-31/12/2020), ε 

νληφηεηα παξνπζηάδεη δεκίεο ρξήζεο 80.000€, ελψ νη ζσξεπκέλεο δεκίεο πξνεγνπκέλσλ 

εηψλ αλήιζαλ ζε 200.000€. Καζφζνλ ε θαζαξή ζέζε ηεο νληφηεηαο, είλαη κηθξφηεξε απφ ην 

ήκηζπ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ε Γηνίθεζε απνθάζηζε ηε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

θαηά 100.000€ κε αθχξσζε 1 κεηνρήο γηα θάζε 5 πνπ θαηέρεη ν κέηνρνο κε ηζφπνζε κείσζε 
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ηεο δεκίαο. Εεηείηαη απφ ηνλ έιεγρν αλ ηεξήζεθαλ νη πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο θαη αλ έπξεπε 

λα έρεη γίλεη θαη αλ έρεη θαηαρσξεζεί νξζά ζηα ινγηζηηθά αξρεία ε κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ.  

Αξρηθά ε Καζαξή Θέζε, πξηλ ηελ απφθαζε ηεο Γ.. έρεη σο εμήο:  

 Καηαβεβιεκέλν Μεηνρηθφ Κεθάιαην  500.000€ 

 Εεκία Υξήζεο      -80.000€  

 Εεκίεο πξνεγνπκέλσλ εηψλ   -200.000€ 

 Καζαξή Θέζε    220.000€ 

Ζ θαζαξή ζέζε είλαη κηθξφηεξε απφ ην ήκηζπ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ θαη γηα απηφ, 

νξζά ε Γηνίθεζε. έιαβε ηελ απφθαζε ηεο κείσζεο ηνπ θεθαιαίνπ, κε κείσζε ηεο δεκίαο.  

Ο ειεγθηήο, δηαπηζηψλεη φηη νξζά, ζηελ έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηνπ Γ.. πξνο ηε Γεληθή 

πλέιεπζε, επηζεκαίλεηαη ην πξφβιεκα θαη φηη νξζψο έιαβε απφθαζε γηα κείσζε ηεο δεκίαο 

θαηά 100.000€. Έρνληαο ππφςε ην Γ.. ην βηβιίν ησλ κεηφρσλ, ζα πξέπεη λα θαιέζεη ηνπο 

κεηφρνπο λα επηζηξέςνπλ 1 κεηνρή γηα θάζε 5 πνπ θαηέρνπλ, ψζηε λα αθπξσζνχλ.  

Οη κέηνρνη, επηζηξέθνπλ ηηο κεηνρέο, εληφο ηεο απαξαίηεηεο πξνζεζκίαο πνπ δίλεη ην Γ 

ψζηε λα αθπξσζνχλ θαη λα επηζπλαθζνχλ ζην βηβιίν κεηνρψλ. Ο ειεγθηήο ζα ειέγμεη ηε 

ζπκθσλία ηνπ βηβιίνπ κεηνρψλ κε ην αληίζηνηρν βηβιίν κεηφρσλ θαη ζα επηβεβαηψζεη ηελ 

νξζφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ.  

Ζ θαζαξή ζέζε πιένλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ινγηζηηθά αξρεία ηεο νληφηεηαο (Ηζνδχγηα), 

έρεη σο εμήο:  

 Καηαβεβιεκέλν Μεηνρηθφ Κεθάιαην    400.000€ 

 Εεκία Υξήζεο       -80.000€  

 Εεκίεο πξνεγνπκέλσλ εηψλ    -100.000€ 

 Καζαξή Θέζε     220.000€ 

Γηαπηζηψλεηαη απφ ηνλ ειεγθηή φηη πιένλ ε θαζαξή ζέζε είλαη κεγαιχηεξε ηνπ ήκηζπ ηνπ 

θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη έρνπλ νξζψο πξαγκαηνπνηεζεί νη ινγηζηηθέο 

εγγξαθέο ζηα αξρεία ηεο νληφηεηαο.  
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2.3.4.2 Έιεγρνο Υπνρξεώζεσλ  

2.3.4.2.1 Δηαδηθαζίεο έθδνζεο επηηαγώλ θαη αζπκβίβαζηα 

Οη επηηαγέο πνπ εθδίδεη ε νληφηεηα γηα πιεξσκή ππνρξεψζεσλ, απνηεινχλ κηα δέζκεπζε 

απφ κεξηάο ηεο νληφηεηαο γηα κειινληηθή απνπιεξσκή ζε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία, 

γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη ηελ ππνρξέσζε παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο νληφηεηαο, 

ψζηε ηε δεδνκέλε εκεξνκελία, λα έρεη ηελ απαξαίηεηε ξεπζηφηεηα γηα λα κπνξέζεη λα 

θαιχςεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο.  

Αξρηθά γηα ηελ έθδνζε επηηαγψλ πιεξσηέσλ απφ κηα νληφηεηα, ζα πξέπεη λα έρνπλ 

αλαιεθζεί νη ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο Γηνίθεζεο, κηαο θαη ην αμηφγξαθν απηφ (επηηαγή 

πιεξσηέα), «θπθινθνξεί» ζηελ αγνξά θαη απνηειεί δέζκεπζε ηφζν νπζηαζηηθή ηεο 

νληφηεηαο φζν θαη ηππηθήο γηα ηελ εηθφλα ηεο νληφηεηαο πξνο ηνπο ηξίηνπο. Έηζη ινηπφλ, ε 

νληφηεηα ζα πξέπεη λα έρεη θαηαζέζεη ζρεηηθφ αίηεκα ζηελ ηξάπεδα κε ηελ νπνία 

ζπλεξγάδεηαη θαη λα έρεη εγθξηζεί γηα έθδνζε ελφο κπινθ επηηαγψλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο 

ηεο νληφηεηαο, ζπλήζσο κε 10  θχιια επηηαγψλ.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε επηινγή ηεο νληφηεηαο, γηα ρξήζε επηηαγψλ είλαη πάξα πνιχ ζνβαξή, κηαο 

θαη νη επηηαγέο πνπ ππάξρνπλ ζην κπινθ, δελ έρνπλ πνζφ θαη ζεσξεηηθά, αλ ε νληφηεηα 

πέζεη ζχκα ππεμαίξεζεο ή θινπήο, ε δεκία πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί είλαη αλππνιφγηζηε.  

Γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο, ε δπλαηφηεηα πνπ επέιεμε ε Γηνίθεζε, δεκηνπξγεί θαη 

ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ζηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία.  

Αξρηθά, ζα πξέπεη λα νξηζηεί αξκφδηνο – ππεχζπλνο θχιαμεο ηνπ κπινθ κε ηηο θελέο 

επηηαγέο. Γεδνκέλνπ φηη ε επηηαγή κπνξεί λα απνηειέζεη έλα κέζν πιεξσκήο ππνρξεψζεσλ 

ηεο νληφηεηαο, δχλαηαη θαη απηήλ λα ζεσξεζεί σο ηακεηαθφ ηζνδχλακν θαη έηζη ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηεί.  

Δλ ζπλερεία, ε δηνίθεζε, ζα νξίζεη πνηνο/νη ππάιιεινη ζα ππνγξάθνπλ ή ζα ζπλππνγξάθνπλ 

ηελ έθδνζε κηαο ηέηνηαο επηηαγήο. Ζ απφθαζε απηήλ, δελ κπνξεί λα αιιάδεη ζπρλά, κηαο θαη 

γλσζηνπνηείηαη ζηελ ηξάπεδα, ε νπνία δεηά ππνδείγκαηα ππνγξαθψλ ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ 

ππαιιήισλ ψζηε λα ηα έρεη ζην αξρείν ηεο θαη λα ηα ζπγθξίλεη θάζε θνξά πνπ θάπνηα 

επηηαγή εκθαλίδεηαη πξνο πιεξσκή.  
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Σέινο, θάζε θνξά πνπ επηιέγεηαη ε πιεξσκή κέζσ επηηαγήο ελφο πξνκεζεπηή, ζα πξέπεη λα 

εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ (Απφδεημε Πιεξσκήο κε Δπηηαγή), ε νπνία ζα ελεκεξψλεη 

ηα ινγηζηηθά αξρεία ηεο νληφηεηαο θαζψο θαη ζα εγγξάθεηαη ζην βηβιίν επηηαγψλ πιεξσηέσλ 

– ιεμηάξην, κε ηα ζηνηρεία ηεο επηηαγήο (αξηζκφο, εκεξνκελία, πνζφ, απνδέθηεο).  

Οη παξαπάλσ πξνπεξηγξαθείζεο αξκνδηφηεηεο, θαη’ αληηζηνηρία θαη κε ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ 

δίλνληαη απφ ηε δηνίθεζε γηα ηηο επηηαγέο εηζπξαθηέεο, δελ κπνξεί λα δίδνληαη ζε 1 άηνκν. 

Θα πξέπεη λα θαηαλέκνληαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ν έιεγρνο θαη λα 

εμαζθαιίδεηαη φηη δχζθνια κηα επηηαγή ζα θιαπεί ή ζα ππεμαηξεζεί απφ θάπνηνλ ππάιιειν. 

Έηζη ην άηνκν ην νπνίν είλαη επηθνξηηζκέλν κε ηελ ππνγξαθή (θαη άξα έγθξηζε), δελ κπνξεί 

λα αζρνιείηαη κε θακία άιιε δνπιεηά φπσο γηα παξάδεηγκα κε ηε ινγηζηηθή θαηαρψξεζε. Σν 

κφλν πνπ κπνξεί λα θάλεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ αξθεηά άηνκα γηα λα 

θαηαλεκεζνχλ ηζφηηκα νη αξκνδηφηεηεο, λα ζπκπιεξψλεη θαη ην βηβιίν επηηαγψλ πιεξσηέσλ 

– ιεμηάξην, κε ηελ επηηαγή πνπ κφιηο ππέγξαςε πξνο παξάδνζε ζηνλ πξνκεζεπηή. Άιινο 

ππάιιεινο είλαη επηθνξηηζκέλνο κε ηε ινγηζηηθή θαηαρψξεζε ησλ επηηαγψλ πιεξσηέσλ ζην 

ινγηζηηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ιήμεο θαη πιεξσκήο ηνπο, ν 

νπνίνο δχλαηαη λα έρεη ππ’ επζχλε ηνπ (αλ δελ ππάξρνπλ ηα θαηάιιεια άηνκα) θαη ηε 

δηαθχιαμε ηνπ ζηειέρνπο ησλ θελψλ επηηαγψλ, εθφζνλ δελ κπνξεί λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη, 

παξά κφλν αλ πιαζηνγξαθήζεη ηελ ππνγξαθή ηνπ πξντζηακέλνπ θαη ζην ππνθαηάζηεκα ηεο 

ηξάπεδαο δελ ειεγρζεί ζσζηά.  

Ηδαληθά, ζα έπξεπε ν ηακίαο ηεο νληφηεηαο πνπ έρεη ηελ επζχλε γηα φια ηα ηακεηαθά 

δηαζέζηκα, λα έρεη θαη ηελ επζχλε γηα ηα κπινθ ησλ επηηαγψλ, ηα νπνία ζα κεξηκλά γηα ηελ 

αζθάιεηά ηνπο, ζε ρψξν θαηάιιεια πξνζηαηεπκέλν (ρξεκαηνθηβψηην ζε ρψξν κε θάκεξεο 

θαη ζπλαγεξκφ).  

 

2.3.4.2.2 Έιεγρνο δαλείσλ (έγθξηζεο, αζθάιηζεο θαη εμόθιεζεο απηώλ)  

Ζ νξγάλσζε ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ επί ησλ δαλεηαθψλ 

ππνρξεψζεσλ πξνυπνζέηεη ηελ εθαξκνγή ησλ παξαθάησ δηαδηθαζηψλ:  

1) Έγθξηζε ησλ πηζησηηθψλ νξίσλ ρξεκαηνδνηήζεσο απφ ην Γ ηεο νληφηεηαο ή άιιν 

αξκφδην εμνπζηνδνηεκέλν φξγαλν 
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2) Δλεκέξσζε ηνπ Γ γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ δαλείσλ πνπ έρεη ιάβεη ε νληφηεηα,  

3) πκθσλία ινγαξηαζκψλ δαλείσλ, ζε κεληαία βάζε, κε ηα αληίζηνηρα αληίγξαθα ησλ 

ηξαπεδψλ, απφ αξκφδην ππάιιειν, δηαθνξεηηθφ απφ εθείλνλ πνπ δηελεξγεί ηηο 

θαηαβνιέο γηα εμφθιεζε ησλ δαλείσλ αιιά θαη απφ εθείλνλ πνπ δηελεξγεί ηε 

ινγηζηηθή θαηαρψξεζε ησλ θηλήζεσλ,  

4) Δπαιήζεπζε ηνπ νξζνχ ππνινγηζκνχ ησλ ηφθσλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ, 

5) ε πεξίπησζε πνπ ν ηφθνο δελ ινγίδεηαη θάζε 1
ε
 ηνπ κελφο, αιιά ζε δηαθνξεηηθή 

εκεξνκελία κέζα ζηνλ κήλα, θαηά ην θιείζηκν ηεο ρξήζεο, ζα πξέπεη λα ινγηζηνχλ 

ζηελ βάζε ηεο ινγηζηηθήο αξρήο ηεο απηνηέιεηαο ησλ ρξήζεσλ θαη ηεο ινγηζηηθήο 

αξρήο ηνπ δεδνπιεπκέλνπ, νη αλαινγνχληεο ζηε ρξήζε ηφθνη, ελψ νη ηφθνη επφκελεο 

ρξήζεο ζα πξέπεη λα ινγηζηνχλ ζε κεηαβαηηθνχο ινγαξηαζκνχο.  

Γηα λα έρεη πιήξε εηθφλα ησλ δαλείσλ, ησλ εγθξίζεσλ θαη ησλ εμνθιήζεσλ, ν ειεγθηήο 

πξέπεη λα ελεκεξσζεί γηα:  

1) Σηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηε ιήςε δαλείσλ (έγθξηζε απφ Γ)  

2) Σα δάλεηα πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ ηελ νληφηεηα ζε νπνηνδήπνηε λφκηζκα, πάζεο 

θχζεσο (καθξνρξφληα – επελδπηηθά – βξαρπρξφληα- θεθάιαην θίλεζεο θιπ) 

3) Σνπ φξνπο ησλ δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ (δηάξθεηα δαλείνπ, επηηφθην, φξηα 

ρξεκαηνδφηεζεο, πίλαθεο ηνθνρξεσιπηηθψλ δαλείσλ, εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο 

θιπ)  

4) Σνπο ηφθνπο ζε εηήζηα βάζε, πνπ επηβαξχλνπλ ην απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα,  

5) Σνπο ειέγρνπο πνπ ηπρφλ γίλνληαη ζηνπο δαλεηαθνχο ινγαξηαζκνχο θαη απφ πνηνλ 

ππάιιειν (ζπκθσλία ινγαξηαζκψλ κε extrait ηξαπεδψλ, αληίγξαθα ινγαξηαζκνχ 

πηζησηψλ, έιεγρνο ηφθσλ πξηλ ηε ινγηζηηθνπνίεζή ηνπο θιπ)  

6) Έγθξηζε ηνπ Γ γηα ηε ιήςε ηνπ δαλείνπ, ηνπο φξνπο ζχκβαζεο – απνπιεξσκήο 

θαζψο θαη αλ νη δφζεηο πνπ θαηαβάιινληαη είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο ηνπο 

νπνίνπο εγθξίζεθε ην δάλεην,  

7) Λήςε αλαιπηηθψλ ινγαξηαζκψλ εληφθσλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ, αληίζηνηρσλ 

ινγαξηαζκψλ παξαθνινχζεζεο ηφθσλ, ινηπψλ εμφδσλ εθηακίεπζεο ηνπ δαλείνπ,  
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8) ε πεξίπησζε νκνινγηαθνχ δαλείνπ ηελ ηήξεζε βηβιίνπ νκνινγηψλ, φπνπ 

παξαθνινπζνχληαη νη δφζεηο θαη ην ππφινηπν θαζψο θαη ηελ εμφθιεζή ηνπο αιιά θαη 

ηε ινγηζηηθή απεηθφληζή ηνπο ηελ επαιήζεπζή ησλ νκνινγηψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ 

ηφθσλ.  

 

2.3.4.2.3 Έιεγρνο πξνκεζεπηώλ θαη πηζησηώλ θαη ζπκθσλία κε κεηξών δεζκεύζεσλ 

(ινγ. 02.21 θαη 02.30 δεκόζηνπ ινγηζηηθνύ)  

Σα ζηάδηα πινπνίεζεο εμφδσλ θαη εζφδσλ πξνυπνινγηζκνχ απνηππψλνληαη ζε δεχηεξν 

βαζκφ δειαδή κε θξηηήξην ηε θάζε πινπνίεζεο θαη πεξηέρνληαη ζηνπο παξαθάησ θσδηθνχο 

ηνπ ζρεδίνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ: 

Έμνδα Λνγαξηαζκνί ηάμεσο  

1ν ζηάδην  Πξνυπνινγίδνληαη  02.00 ή 02.10  

2ν ζηάδην  Αλαιακβάλνληαη σο ππνρξέσζε  02.21  

3ν ζηάδην  Δληαικαηνπνηνχληαη  02.30  

4ν ζηάδην  Πιεξψλνληαη  02.31  

 

Έηζη φηαλ αλαιακβάλεηαη κηα δαπάλε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ελεκεξψλεηαη παξάιιεια θαη ε 

ππνρξέσζε ζηνλ πξνκεζεπηή ή φηαλ βεβαηψλεηαη έλα έζνδν ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 

δεκηνπξγείηαη παξάιιεια θαη ε απαίηεζε ζηε Γεληθή Λνγηζηηθή.  

Δηδηθφηεξα κεηά ην άλνηγκα ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξνο εθηέιεζε (ΚΑ 

02.10 θαη ΚΑ 06.10) αθνινπζεί ε εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εμφδσλ.  

Ζ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ζπληειείηαη αξρηθά κε ηελ Αλάιεςε ηεο ππνρξεψζεσο γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δαπάλεο, φπνπ ε νληφηεηα ηεο απνθαζίδεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

νξηζκέλεο δαπάλεο θαη εγγξάθεη ην αληίζηνηρν πνζφ ζην βηβιίν αλαιακβαλφκελσλ 

ππνρξεψζεσλ θαη ζπληάζζεη ηελ Έθζεζε Αλάιεςεο Γαπάλεο (ΔΑΓ), φπνπ αλαθέξεηαη ην 

είδνο, ε αηηία, ην πνζφ, ν θσδηθφο πξνυπνινγηζκνχ θαη νη δηαηάμεηο λφκνπ πνπ ζηεξίδνπλ ηε 

δαπάλε. Αληίηππν ζηέιλεηαη ζην ινγηζηήξην γηα ηε ινγηζηηθνπνίεζε ηνπ. 
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Δλ ζπλερεία  αθνινπζεί ε δηαδηθαζία ηεο εθθαζάξηζεο ηεο δαπάλεο (ΚΑ 02.30), γίλεηαη 

αλαγλψξηζε ηεο νθεηιήο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δαπάλεο σο λνκίκσο 

αλαιεθζείζεο, ν δηθαηνχρνο ππνβάιιεη ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο δαπάλεο θαη απαίηεζεο ηνπ 

θαη ε αξκφδηα ππεξεζία πξνβαίλεη ζηελ εθθαζάξηζή ηεο, κεηά απφ έιεγρν ηεο λνκηκφηεηαο 

θαη πιεξφηεηαο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εθδίδνληαο ζρεηηθφ ρξεκαηηθφ έληαικα (ΥΔΠ), ην 

νπνίν θαηαρσξείηαη ζην εκεξνιφγην θαη θαζνιηθφ εμφδσλ. 

Ζ ινγηζηηθνπνίεζε ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο έρεη σο εμήο:  

- Υξεψλεηαη ν ινγαξηαζκφο ΚΑ 02.30 «εληαικαηνπνηεζείζεο δαπάλεο» θαη νη 

αληίζηνηρνη ππνινγαξηαζκνί ηνπ, κε ηζφπνζε  

- πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ΚΑ 02.21 «Αλαιεθζείζεο Πηζηψζεηο». 

Σν ρξεσζηηθφ ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ 02.30 δείρλεη ηηο δαπάλεο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ 

εθδνζεί ηα ζρεηηθά εληάικαηα, αιιά δελ έρνπλ πιεξσζεί (εθδνζέληα κείνλ εμνθινχκελα 

εληάικαηα). 

Δθφζνλ ινηπφλ αλαγξάθνληαη ζηελ Έθζεζε Αλάιεςεο Γαπάλεο, ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη θαη 

λα επηβεβαηψλεηαη ν νξζφηεηα ησλ ππνινίπσλ ησλ ινγαξηαζκψλ, κέζσ ηελ θαξηέιαο ηνπ 

πξνκεζεπηή.  

Ζ θαξηέια ηνπ πξνκεζεπηή, φπσο ηε ζηείιεη ν πξνκεζεπηήο γηα ζπκθσλία ππνινίπσλ, 

δεδνκέλνπ φηη πξνέξρεηαη απφ ηξίην εθηφο ηεο νληφηεηαο, θέξεη κεγαιχηεξε απνδεηθηηθή 

ηζρχ. Έηζη, κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ βάζε γηα κηα επαιεζεπηηθή δξαζηεξηφηεηα κεηαμχ ηνπ 

κεηξψνπ δεζκεχζεσλ ησλ πηζηψζεσλ, απμεκέλεο αμηνπηζηίαο.  

 

2.3.4.2.4 Μεηξών θεξεγγπόηεηαο 

χκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν.4738/2020 βαζηθφο ζθνπφο ηνπ λένπ λφκνπ είλαη «ε ζέζπηζε 

δηαδηθαζίαο πξφζβαζεο νθεηιεηψλ ζε ζαθή θαη δηαθαλή εξγαιεία έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο, 

ηα νπνία κπνξνχλ λα εληνπίδνπλ πεξηζηάζεηο πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε αθεξεγγπφηεηα, 

θαζψο θαη λα επηζεκαίλνπλ ζηνλ νθεηιέηε ηελ αλάγθε άκεζεο αληίδξαζεο». 

ε απηφ ην πιαίζην, ινηπφλ, ζην ακέζσο επφκελν άξζξν (αξ. 2), πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα 

ππνβνιήο αίηεζεο ζηελ ςεθηαθή πιαηθφξκα ειεθηξνληθήο ππνβνιήο θαη δηαρείξηζεο 
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αηηήζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία Γηαρείξηζεο 

Ηδησηηθνχ Υξένπο (Δ.Γ.Γ.Η.Υ.), ζηελ νπνία παξέρεηαη πξφζβαζε κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο 

Δ.Γ.Γ.Η.Υ., πξνθεηκέλνπ ν νθεηιέηεο λα ελεκεξσζεί εγθαίξσο, ζε έλα πξψην επίπεδν, γηα ηελ 

πηζαλφηεηα λα θαηαζηεί αθεξέγγπνο. 

Καηφπηλ επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ν νθεηιέηεο ζα θαηαηαρζεί ζε έλα απφ ηα ηξία 

επίπεδα αθεξεγγπφηεηαο – ρακειφ, κέηξην ή πςειφ θαη, θαη εθφζνλ θξηζεί φηη αλήθεη είηε 

ζην κέηξην είηε ζην πςειφ επίπεδν, ζα αθνινπζήζεη ην επφκελν βήκα, κε βάζε ηελ εμήο 

δηάθξηζε: 

1. Αλ πξφθεηηαη γηα θπζηθφ πξφζσπν πνπ δελ απνθηά εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ή ειεχζεξν επάγγεικα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Νφκνπ, κπνξεί λα 

απεπζπλζεί ζην Κέληξν Δμππεξέηεζεο Γαλεηνιεπηψλ (Κ.Δ.Τ.Γ.) ή ζην Γξαθείν 

Δμππεξέηεζεο Γαλεηνιεπηψλ (Γ.Δ.Τ.Γ.) ηεο πεξηθέξεηαο ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη δσξεάλ εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ: 

α. ελεκέξσζε γηα ην λνκηθφ πιαίζην θαη ηνπο γεληθνχο φξνπο ησλ δαλεηαθψλ 

ζπκβάζεσλ θαη ησλ ζπκθσληψλ ξχζκηζεο νθεηιψλ ζε ζρέζε κε ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ δαλεηνιήπηε, 

β. ζπλδξνκή γηα ηελ θαηαλφεζε πξνηαζέλησλ φξσλ δαλεηαθψλ ζπκθσληψλ ξχζκηζεο 

νθεηιψλ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δπλαηφηεηεο απνπιεξσκήο θαη ηηο ηδηαίηεξεο 

αηνκηθέο ηνπ ηδηφηεηεο, 

γ. ζπλδξνκή αλαθνξηθά κε ηελ θαηάξηηζε νηθνγελεηαθνχ πξνυπνινγηζκνχ, κε ζθνπφ 

ηδίσο ηελ ηήξεζε ξπζκίζεσλ απνπιεξσκήο νθεηιψλ, 

δ. εμεηδηθεπκέλεο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ νηθνλνκηθή 

δηαρείξηζε ηνπ λνηθνθπξηνχ ηνπ. 

2. Αλ πξφθεηηαη γηα θπζηθφ πξφζσπν, ην νπνίν απνθηά εηζφδεκα απφ ειεχζεξν επάγγεικα 

θαη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ην νπνίν απνθηά εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Νφκνπ, κπνξεί λα απεπζπλζεί ζην νηθείν 

Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην ή Δπαγγεικαηηθφ χιινγν ή Ηλζηηηνχην Θεζκηθψλ 

Κνηλσληθψλ Δηαίξσλ πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη δσξεάλ εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο ζπκβνχινπ 
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επηρεηξήζεσλ, πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή ππνζηήξημε, θαζνδήγεζε, εκςχρσζε θαη 

ελδπλάκσζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζθέςεο θαη θνπιηνχξαο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, πξνο άξζε 

ηνπ θηλδχλνπ. 

 

2.3.4.2.5 Υπνρξεώζεηο πξνο ην Δεκόζην 

ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο νληφηεηαο, δειαδή απηέο νη νπνίεο ιήγνπλ κέρξη ην 

ηέινο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο, πεξηιακβάλνληαη νη ππνρξεψζεηο απφ θφξνπο θαη ηέιε. 

Πξφθεηηαη δειαδή γηα ππνρξεψζεηο ηεο νληφηεηαο απφ θφξνπο θαη ηέιε πξνο ην Διιεληθφ 

Γεκφζην, ηνπ δήκνπο θαη ηνπο ινηπνχο νξγαληζκνχο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, πνπ απνδίδνληαη κε 

δειψζεηο πξνο ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ ηεο νληφηεηαο.  

Ο έιεγρνο ησλ ππνρξεψζεσλ αθνξά ηελ εμέηαζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηνλ 

εζσηεξηθφ ειεγθηή, ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ε χπαξμε ιαζψλ θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε αθξίβεηα 

θαη ε αμηνπηζηία ησλ ινγηζηηθψλ αξρείσλ ηεο νληφηεηαο αλαθνξηθά κε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο 

ινγαξηαζκνχο. Ο έιεγρνο απνζθνπεί ζηελ νξζή θαηαρψξεζε – παξαθνινχζεζε θαη 

παξνπζίαζε ησλ ινγαξηαζκψλ ζηα ινγηζηηθά αξρεία αιιά θαη ηελ εμαθξίβσζε ηεο ζπλεπνχο 

εθαξκνγήο ησλ απνθάζεσλ ηεο δηνίθεζεο.  

Γηα ηνπο ινγαξηαζκνχο απφδνζεο θφξσλ (θφξνη πνπ πξνθχπηνπλ απφ δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

νληφηεηαο, ήηνη θφξνο εηζνδήκαηνο, ΦΠΑ, θφξνο ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ, εηδηθφο θφξνο 

θαηαλάισζεο, παξαθξαηνχκελνη θφξνη φπσο Φφξνο Μηζζσηψλ Τπεξεζηψλ, Φφξνο 

Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ, Μεηφρσλ, Φφξνο Μειψλ Γ, εξγνιάβσλ θ.α), απαηηείηαη ε 

χπαξμε ελφο ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο θαη νξζήο θαηαλνκήο ηεο αθνινπζνχκελεο 

ινγηζηηθήο θαηαγξαθήο θαη απφδνζεο απηψλ.  

Ο έιεγρνο έρεη ζθνπφ ηε δηαπίζησζε – δηαζθάιηζε ηεο εκπξφζεζκεο – έγθαηξεο ππνβνιήο 

ησλ νθεηιφκελσλ θφξσλ θαη πεξηνξηζκφ ηεο ινγηζηηθήο απάηεο θαη θαηαρξήζεσλ έλαληη ησλ 

νθεηιφκελσλ πξνο ην Γεκφζην.  

Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ειέγρνπ ησλ ινγαξηαζκψλ ππνρξεψζεσλ πξνο ην Γεκφζην, ν ειεγθηήο 

ζα πξέπεη λα ελεκεξσζεί γηα ηα εμήο:  

1) Σηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ηεο νληφηεηαο, κηαο θαη κπνξεί απφ απηέο λα 

πξνθχςνπλ επηπιένλ θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο,  
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2) Σα ζεκαληηθά θνξνινγηθά ζέκαηα πνπ ηπρφλ αληηκεησπίδεη ε ειεγρφκελε νληφηεηα,  

3) Σα ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηειεπηαία έθζεζε ηνπ θνξνινγηθνχ 

ειέγρνπ,  

4) Σνπο ειέγρνπο γηα ηνλ νξζφ ππνινγηζκφ ησλ εθάζηνηε νθεηιφκελσλ θφξσλ θαη 

εηζθνξψλ πξνο ην Γεκφζην,  

Ο ειεγθηήο νθείιεη λα εμεηάδεη εάλ ππάξρνπλ ππνρξεψζεηο απφ θφξν εηζνδήκαηνο πνπ δελ 

έρεη απνδνζεί ζην δεκφζην, ππνρξεψζεηο απφ πξφζηηκα ε πνηληθέο ξήηξεο, ππνρξεψζεηο απφ 

ΦΠΑ,. γηα ηα νπνία ζα έπξεπε ε νληφηεηα λα ζρεκαηίζεη ζρεηηθή πξφβιεςε ζε βάξνο ησλ 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη νθεηιή, αιιά 

βξίζθεηαη ζε ξχζκηζε, θάλνληαο ρξήζε επεξγεηηθέο δηαηάμεηο ζρεηηθψλ λφκσλ, ν ειεγθηήο ζα 

πξέπεη λα ζπλππνινγίζεη ηελ νθεηιή απηήλ, ζχκθσλα θαη κε ηελ επηβάξπλζε ιφγσ ηφθσλ 

πνπ έρεη, επηβεβαηψλνληαο ην ππφινηπν ηεο ξπζκηζκέλεο νθεηιήο κε ηα ινγηζηηθά αξρεία.  

 

2.3.4.2.6 Υπνρξεώζεηο πξνο ηα αζθαιηζηηθά ηακεία 

Μηα άιιε θαηεγνξία ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο νληφηεηαο, είλαη νη 

ππνρξεψζεηο ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο. ην ινγαξηαζκφ απηφ θαηαρσξνχληαη νη 

ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο δηάθνξνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, θπξίσο ηνλ ΔΦΚΑ, απφ 

εηζθνξέο εξγνδφηε θαη εξγαδνκέλσλ.  

Ζ νξγάλσζε ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ επί ησλ ππνρξεψζεσλ 

πξνο ηα αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ην Γεκφζην, πξνυπνζέηεη ηελ εθαξκνγή ησλ εμήο 

δηαδηθαζηψλ:  

1) Οξζή θαη έγθαηξε ινγηζηηθή απεηθφληζε ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηα αζθαιηζηηθά 

ηακεία θαη ην Γεκφζην,  

2) Δκπξφζεζκε απφδνζε ησλ νθεηιφκελσλ εηζθνξψλ πξνο ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ησλ 

θφξσλ πξνο ην Γεκφζην,  

3) Παξαθνινχζεζε ησλ εθθξεκψλ θνξνινγηθψλ θαη άιισλ ππνζέζεσλ, θαζψο θαη ησλ 

κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο.  
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Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ειέγρνπ ησλ ινγαξηαζκψλ ππνρξεψζεσλ πξνο ην Γεκφζην, ν ειεγθηήο 

ζα πξέπεη λα ελεκεξσζεί κεηαμχ ησλ άιισλ θαη γηα δηάθνξα ζεκαληηθά αζθαιηζηηθά ζέκαηα 

πνπ αληηκεησπίδεη ε ειεγρφκελε νληφηεηα.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη νθεηιή, αιιά βξίζθεηαη ζε ξχζκηζε, θάλνληαο ρξήζε 

επεξγεηηθέο δηαηάμεηο ζρεηηθψλ λφκσλ, ν ειεγθηήο ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίζεη ηελ νθεηιή 

απηήλ, ζχκθσλα θαη κε ηελ επηβάξπλζε ιφγσ ηφθσλ πνπ έρεη, επηβεβαηψλνληαο ην ππφινηπν 

ηεο ξπζκηζκέλεο νθεηιήο κε ηα ινγηζηηθά αξρεία.  

 

2.3.4.2.7 Μεξίζκαηα πιεξσηέα 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο, ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηελ νξζή θαη άκεζε εμφθιεζε ησλ 

πιεξσηέσλ κεξηζκάησλ ζηνπο δηθαηνχρνπο κεηφρνπο. Θα πξέπεη λα θαηαξηίδεηαη,  κεηά ηελ 

εκεξνκελία έγθξηζεο γηα πιεξσκή (κεηά ηελ έγθξηζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο δειαδή), 

θαηάζηαζε ππνρξεψζεσλ πιεξσκψλ ζε κεξίζκαηα (καδί κε ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ 

αλαινγνχληνο θφξνπ κεξηζκάησλ), ελψ ηα ρξεκαηηθά πνζά ζα πξέπεη κε αζθάιεηα λα 

θαηαηίζεληαη ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ.  

 

2.3.4.2.8 Δηαδηθαζίεο εμσηεξηθνύ ειέγρνπ γηα ηελ επαιήζεπζε θαη ζπκθσλία ησλ 

ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ 

Οη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ζχλαςε δαλείσλ, εθηφο ηεο 

δηαθίλεζεο ησλ πςειψλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ,  έρνπλ ην ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ 

πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ ζπλαιιαγψλ, ηεο χπαξμεο εγγπήζεσλ, απνθάζεσλ ηνπ Γ. Έηζη ν 

ειεγθηήο ζπληάζζεη πίλαθα καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ, φπνπ πεξηέρνληαη φιεο νη 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (χςνο, φξνη, επηηφθην δαλεηζκνχ θιπ). Δλ ζπλερεία, έρνληαο σο 

ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο ειέγρνπ ηηο επηζηνιέο – αληίγξαθα ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ 

εθδνζέληα απφ ηελ ηξάπεδα, ηα νπνία έρνπλε κεγαιχηεξε επαιεζεπηηθή ηζρχ, κηαο θαη αθνξά 

έγγξαθν ηξίηνπ πξνο ηελ νληφηεηα, ζα πξνρσξήζεη ζε ζπκθσλία θαη επαιήζεπζε ησλ 

ππνινίπσλ φπσο εκθαλίδνληαη ζηελ ηξάπεδα κε ηα ππφινηπα φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζηα 

ινγηζηηθά αξρεία ηεο νληφηεηαο.  
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2.3.4.2.9 Σπκθσλία ηόθσλ ηξαπεδώλ 

ηηο αθνινπζνχκελεο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο, ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν έιεγρνο ππνινγηζκνχ 

ησλ θαηαγεγξακκέλσλ δνπιεπκέλσλ ηφθσλ, ν έιεγρνο απνηίκεζεο καθξνπξφζεζκσλ 

δαλείσλ ζε μέλν λφκηζκα θαη κεηαηξνπή ηεο ηζνηηκίαο ζε εγρψξην, κε βάζε ηηο ηζνηηκίεο ηεο 

Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ελψ ηπρφλ δηαθνξέο ζα πξέπεη λα αλαγξαθνχλ σο ζπλαιιαγκαηηθέο 

δηαθνξέο (ζεηηθέο ή αξλεηηθέο αληίζηνηρα). Δθφζνλ ν ειεγθηήο, ιάβεη πιήξε γλψζε γηα ηνλ 

ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ ηεο νληφηεηαο (εκεξνκελία ζχκβαζεο δαλείνπ, φξνη δαλεηζκνχ, 

επηηφθην, εγγπήζεηο, δεζκεχζεηο θιπ), ηφηε ζηελ βάζε ηεο ινγηζηηθήο αξρήο ηεο απηνηέιεηαο 

ησλ ρξήζεσλ (periodicity principle), ηεο ινγηζηηθήο αξρήο ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

ηεο νληφηεηαο (going concern) θαη ηε ινγηζηηθή αξρή ηνπ δεδνπιεπκέλνπ (accrual basis 

accounting), ζα πξέπεη λα ειέγμεη θαη λα επηβεβαηψζεη αλ νη ηφθνη πνπ έρνπλ ρξεσζεί, 

αθνξνχλ ηελ ηξέρνπζα ρξήζε ή πξέπεη λα εγγξαθνχλ ζε κεηαβαηηθνχο ινγαξηαζκνχο, ψζηε 

λα κεηαθεξζεί ζηελ επφκελε ρξήζε.  

 

2.3.4.2.10 Μειέηε πεξίπησζεο ειέγρνπ ππνρξεώζεσλ 

Ζ νληφηεηα «Υ» αληηκεηψπηζε κηα ζεκαληηθή ιεηηνπξγηθή δεκία. Σα ζηειέρε ηεο νληφηεηαο, 

απνθάζηζαλ λα θαιχςνπλ ηελ δεκία ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο πιεξσηένπο ινγαξηαζκνχο. 

πγθεθξηκέλα, νη πιεξσηένη ινγαξηαζκνί είραλ ππνεθηηκεζεί θαηά πεξίπνπ δχν εθαηνκκχξηα 

επξψ, γηα ηε ρξήζε πνπ έθιεηζε. Απηή ε ππνεθηίκεζε ησλ πιεξσηέσλ ινγαξηαζκψλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε α) κε ηε δεκηνπξγία πιαζκαηηθψλ εηθνληθψλ πηζηψζεσλ δηαθήκηζεο, πνπ 

θέξεηαη λα είραλ εθδνζεί πξνο ηελ νληφηεηα, β) κε ηελ θαηαγξαθή πιαζκαηηθψλ επηζηξνθψλ 

αγνξψλ θαη γ) κε ηε κείσζε ησλ πνζψλ πνπ νθείινληαη ζε νξηζκέλνπο πξνκεζεπηέο.  

Οη ειεγθηέο πξνέβεζαλ ζε ηειεθσληθή επηβεβαίσζε ππνινίπσλ πξνκεζεπηψλ, ελψ γηα ην 

γεγνλφο φηη ππνηηκήζεθαλ ινγηζηηθά νη ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο, ε νληφηεηα 

πνηέ δελ ακθηζβήηεζε ην θχξνο ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ. Αληηζέησο, ηελ επφκελε ρξήζε, 

παξαηεξήζεθαλ εθηακηεχζεηο θαη πιεξσκψλ κεγάισλ πνζψλ πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο.  

Ο ειεγθηήο, έπξεπε λα πξνβεί αληί γηα ηειεθσληθή επηθνηλσλία, ζε απνζηνιή έγγξαθσλ 

επηζηνιψλ πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο. Θα πξέπεη λα ζπιιέμεη επαξθή απνδεηθηηθή χιε, ηθαλή 

γηα έθθξαζε γλψκεο. Δπηπιένλ, ζα έπξεπε λα θξίλεη ηδηαίηεξα γηα ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ 
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εκθαλίδνληαη κε αθιφλεηα ππφινηπα απφ ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά, αλ ζπλερίδεη θαη ηζρχεη ε 

νθεηιή θαη γηα ηα κεγαιχηεξα απφ απηά ηα πνζά ζα έπξεπε νπσζδήπνηε λα ππάξρεη έγγξαθε 

επηβεβαίσζε. Όηαλ ε νληφηεηα, ρξεζηκνπνηεί ζεηηθέο πξνβιέςεηο (πξφβιεςε κε 

απνπιεξσκήο πξνκεζεπηψλ άξα θέξδνο γηα ηελ νληφηεηα), γηα ηελ εκθάληζε ζεηηθφηεξεο 

εηθφλαο ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη άξα βειηησκέλε θαζαξή ζέζε, ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

πάληα κε ζπλέπεηα θαη ζηελ βάζε ηεο αξρήο ηεο ζπληεξεηηθφηεηαο (conservatism), ζηε 

ινγηζηηθή επηζηήκε, φπνπ νξίδεη φηη κηα ππνρξέσζε ε νπνία δχλαηαη λα απνηηκεζεί κεηαμχ 2 

κεγεζψλ, επηιέγεηαη ην κεγαιχηεξν. Ο ιφγνο είλαη ε απνθπγή δεκηνπξγίαο ιαλζαζκέλεο 

αίζζεζεο ζεηηθήο εηθφλαο πξνο ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

Σέινο, έπξεπε λα πξνβεί ζε δηαζηαχξσζε ησλ ππνινίπσλ ζε δεκφζην, κέζσ ηεο πιαηθφξκαο 

ηεο ΑΑΓΔ πνπ εκθαλίδεη πιένλ ηηο νθεηιέο ξπζκηδφκελεο θαη κε, ελψ απφ ηελ αληίζηνηρε 

πιαηθφξκα ηνπ ΔΦΚΑ, ζα έπξεπε λα δεηήζεη ηελ εηθφλα ησλ ππνρξεψζεσλ θαη νθεηιψλ, 

ξπζκηδφκελσλ θαη κε.  

 

2.3.4.3 Έιεγρνο Πξνβιέςεσλ γηα θηλδύλνπο θαη Έμνδα 

2.3.4.3.1 Δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ησλ Πξνβιέςεσλ δηεθδηθήζεσλ πξνζσπηθνύ 

Ζ έλλνηα ησλ πξνβιέςεσλ νξίδεηαη απφ ην Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην (ΔΓΛ 

2.2.405) σο «θξαηήζεηο πνπ απνβιέπνπλ ζηελ θάιπςε δεκίαο ή εμφδσλ ή ελδερφκελεο 

ππνηίκεζεο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, φηαλ θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ 

Ηζνινγηζκνχ είλαη πηζαλή ε πξαγκαηνπνίεζή ηνπο, ρσξίο λα είλαη γλσζηφ ην αθξηβέο κέγεζφο 

ηνπο ή ν ρξφλνο πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο ή θαη ηα δχν».  

Πξνθεηκέλνπ ε απεηθφληζε ηεο πξφβιεςεο λα θαηαζηεί δπλαηή ζα πξέπεη ην δηαθαηλφκελν 

γεγνλφο πνπ ζα πξνθαιέζεη κειινληηθά δεκία λα πξνζδηνξηζηεί ζε ρξεκαηηθή αμία θαη κε 

ζρεηηθή βεβαηφηεηα. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ έγηλε ε απνηίκεζε ηεο πξφβιεςεο, ζα πξέπεη λα 

πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην πξνζάξηεκα.  

Οη πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία, πνπ 

ππνινγίδνληαη θαη ζρεκαηίδνληαη ζην ηέινο θάζε ρξήζεο, θαιχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ ηηο 

απνδεκηψζεη εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο. Αλ ην πνζφ πνπ εκθαλίδεηαη 

ζην ινγαξηαζκφ «ινηπέο πξνβιέςεηο» είλαη ζεκαληηθφ, ζα πξέπεη λα παξέρεηαη 
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ηθαλνπνηεηηθή αλάιπζε ζην πξνζάξηεκα. χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, 

αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα ηα πνζά ησλ πξνβιέςεσλ γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ 

ζπληαμηνδφηεζεο ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο, αλεμαξηήηνπ λνκηθήο κνξθήο.  

Ζ ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ινγαξηαζκνχ «Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ 

ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία» ζηνλ νπνίν ε νληφηεηα απεηθνλίδεη ην έμνδν πνπ 

ζρεκαηίδεηαη απφ πηζαλή ζπληαμηνδφηεζε πξνζσπηθνχ θαηά ηελ επφκελε ρξήζε, είλαη ε 

ρξέσζή ηνπ (ινγαξηαζκφο 68) ζε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 44 «Πξνβιέςεηο γηα 

απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία», φπνπ θαηαρσξείηαη ην πνζφ ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ νθείιεη λα θαηαβάιεη ε νληφηεηα ζην πξνζσπηθφ, φηαλ ζεκειηψζεη ην 

δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο ζηελ επφκελε ρξήζε. ε πεξίπησζε πνπ ν ινγαξηαζκφο δελ 

θιείζεη ζε επφκελε ρξήζε, ην πηζησηηθφ ππφινηπν κεηαθέξεηαη ζηα έθηαθηα έζνδα.  

Δηδηθφηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ πξνβιέςεσλ δηεθδηθήζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ, ζα πξέπεη λα 

ιάβεη ππφςε ηνπ ν ειεγθηήο νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ηεο νληφηεηαο, είηε απφ ηε δηνίθεζε, 

είηε απφ ηνπο εξγαδφκελνπο. Αλ δειαδή, απφ πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο, δηαπηζηψζεη φηη νη 

εξγαδφκελνη δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη, πξαγκαηνπνηνχλ επηπιένλ ψξεο εξγαζίαο, πνπ δελ 

αλαγλσξίδνληαη απφ ηε δηνίθεζε, απηφ ζα νδεγήζεη κνηξαία ζε ζχγθξνπζε ηεο εξγνδνζίαο 

κε ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηα αξκφδηα φξγαλα. Δθεί, ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα λα δηθαησζεί ν 

εξγαδφκελνο θαη ν εξγνδφηεο λα θιεζεί λα πιεξψζεη γηα φιεο ηηο επηπιένλ ψξεο εξγαζίαο.  

Έηζη ινηπφλ, ν ειεγθηήο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ φια ηα ζηνηρεία πνπ εζηηάδνπλ ζηελ 

απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, απφ φπνπ θαη αλ πξνέξρνληαη, φπσο θαηαζηάζεηο κηζζνδνζίαο, 

εξγνδνηηθέο εηζθνξέο, πιεξσκέο ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, πξνζιήςεηο – απνιχζεηο – 

ζπκβάζεηο, θάξηεο εξγαζίαο θιπ θαζψο θαη πνηνηηθά ζηνηρεία πνπ ζα ζπιιέμεη απφ ηηο 

πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο θαη πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα εθθέξεη πην νξζή άπνςε ζρεηηθά κε 

ηε δηελέξγεηα ή φρη πξνβιέςεσλ γηα δηεθδηθήζεηο εξγαδνκέλσλ.  

 

2.3.4.3.2 Δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ησλ Πξνβιέςεσλ ιόγσ αγσγώλ ηξίησλ 

Όηαλ ε νληφηεηα έρεη αλνηθηέο εθθξεκνδηθίεο απφ αγσγέο ηξίησλ, ζα πξέπεη ν ειεγθηήο λα 

ιάβεη επηπιένλ ζηνηρεία γηα λα ηεθκεξηψζεη ηνλ έιεγρφ ηνπ, εθηφο απφ ηα ακηγψο ινγηζηηθά 

θαη θνξνινγηθά. Σέηνηα ζηνηρεία, κπνξεί λα είλαη ε επηζηνιή ηνπ λνκηθνχ ζπκβνχινπ πνπ 
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ρεηξίδεηαη ηελ ππφζεζε ή νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν ζεσξείηαη ηεθκήξην θαη είλαη πξφζθνξν 

γηα ην ζρεκαηηζκφ γλψκεο. Έηζη ινηπφλ, αλ επί παξαδείγκαηη, πξφθεηηαη γηα κηα νληφηεηα 

ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ζηνλ ηνκέα επζχλεο ηεο (πρ νδηθφ δίθηπν) θάηη δε ιεηηνχξγεζε θαιά 

θαη δε κεξίκλεζε ε ίδηα ε νληφηεηα λα ην απνθαηαζηήζεη, κε ζπλέπεηα ηελ πξφθιεζε 

θάπνηνπ αηπρήκαηνο, γηα ην νπνίν ν παζψλ ζηξέθεηαη λνκηθά ελαληίνλ ηεο νληφηεηαο, φια ηα 

ζηνηρεία ζπλνκνινγνχλ φηη ε νληφηεηα θέξεη αθέξαηα ηελ επζχλε θαη φθεηιε λα 

απνπιεξψζεη. ηελ πεξίπησζε απηήλ, πξηλ θιείζεη ε ρξήζε, θαζίζηαηαη δεδνπιεπκέλε ε 

ππνρξέσζε ηεο νληφηεηαο λα αληαπνθξηζεί απνδεκηψλνληαο ηνλ παζφληα γηα ηελ δεκία πνπ 

πξνθιήζεθε ην ζπγθεθξηκέλν έηνο. 

πλεπψο, ε νληφηεηα, νθείιεη λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ινγηζηηθέο θαηαγξαθέο ηεο 

εθηίκεζεο ηνπ θφζηνπο ηνπ νπνίνπ ζα θιεζεί λα πιεξψζεη, φηαλ απηφ ηειεζηδηθήζεη ζηα 

αξκφδηα φξγαλα. Αλ ππάξρεη θαη ζρεηηθφ δεδηθαζκέλν, ηφηε είλαη επθνιφηεξν λα πξνζδψζεη 

κηα ζπγθεθξηκέλε αμία ζην πνζφ ηεο πξφβιεςεο, αιιηψο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα 

ζπληεξεηηθή εθηίκεζε θαη λα εγγξάςεη ηελ αληίζηνηρε πξφβιεςε ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο 

ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ. Πάλησο θαη λα ππάξρεη κηα απφθιηζε ζε ζρέζε κε ην ηειηθφ πνζφ 

πνπ ζα θιεζεί λα απνδεκηψζεη, είλαη πην αμηφπηζηεο νη νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο θαη ε 

πιεξνθνξία πνπ πεξηιακβάλεηαη εθεί, απφ φηη λα κελ γηλφηαλ θαζφινπ πξφβιεςε.  

 

2.3.4.3.3 Δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ησλ Πξνβιέςεσλ γηα θόξνπο ηέιε 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε νληφηεηα δελ έρεη ειεγκέλε θνξνινγηθά ρξήζε, απφ ηηο αξκφδηεο 

αξρέο (νηθεία Γ.Ο.Τ.) ηφηε ειινρεχεη ν θίλδπλνο, φηαλ πξαγκαηνπνηεζεί ν έιεγρνο, λα 

απνξξίςεη θάπνηεο απφ ηηο δαπάλεο, ππνρξεψλνληαο έηζη ηελ νληφηεηα ζε πιεξσκή επηπιένλ 

θφξνπ. Όηαλ φκσο γίλεη ν έιεγρνο, ζηε ρξήζε πνπ ζα επηξξηθζεί ηπρφλ πξφζηηκν, ζα 

επηβαξχλεη ηα απνηειέζκαηά ηεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, ζα πξέπεη ε νληφηεηα λα εθηηκήζεη αλ 

ππάξρεη ηέηνηνο θίλδπλνο θαη λα ηνλ εγγξάςεη ζηα ινγηζηηθά ηεο αξρεία, σο πξφβιεςε γηα 

θφξνπο ηέιε.  

Ο ειεγθηήο, ζα πξέπεη λα αμηνινγήζεη ηελ πηζαλφηεηα ηνπ λα πξνθχςεη επηπιένλ θφξνη – 

ηέιε απφ πηζαλφ έιεγρν, αλ είλαη ζε ζέζε λα δηαπηζηψζεη ζε πνηα ζέκαηα πηζαλψο λα 

δεκηνπξγεζνχλ πξνβιήκαηα θαη ηη χςνπο πξφζηηκν κπνξεί λα επηβιεζεί ζε πηζαλφ έιεγρν. 
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Αλ δελ κπνξεί ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζε κηα εθηίκεζε, φζν ην δπλαηφλ, πην θνληά ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ζηεξηδφκελνο ζε πξαγκαηηθά γεγνλφηα θαη ζε πηζαλά απνδεηθηηθά ζηνηρεία 

ηξίησλ, φπσο παξάδεηγκα νη εθζέζεηο ησλ νξθσηψλ.  

Θα πξέπεη λα εθηηκάηαη ζθφδξα θαη λα πηζαλνινγείηαη κε ζρεηηθή βεβαηφηεηα ε επηβάξπλζε 

ηεο νληφηεηαο κε ηέηνηνπο θφξνπο, πξνθεηκέλνπ ε νληφηεηα λα πξνβεί ζε ζρεηηθέο 

πξνβιέςεηο.  

Πάληα ν έιεγρνο θαη ε επηβεβαίσζε ησλ πνζψλ ηέηνησλ πξνβιέςεσλ απφ ηε κεξηά ηνπ 

ειεγθηή ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπληεξεηηθφηεηαο, ψζηε λα κε 

δεκηνπξγείηαη ππεξεθηίκεζε ζε θάπνην θνλδχιην ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε εζθαικέλεο πςειέο πξνζδνθίεο.  

 

2.3.4.3.4  Δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ησλ Πξνβιέςεσλ ιεμηπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 

Όηαλ ε νληφηεηα δελ έρεη απνπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο απέλαληη ζε ηξίηνπο, εηδηθφηεξα 

δε πξνο ην Γεκφζην θαη ηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, ηφηε επηβαξχλεηαη κε επηπιένλ 

θφζηε φπσο πξνζαπμήζεηο θαη πξφζηηκα. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε νθεηιή πξνο ηξίηνπο 

πξνκεζεπηέο. ε θάζε παξαζηαηηθφ, ν εθδφηεο αλαθέξεη ξεηά εληφο πφζσλ εκεξψλ κπνξεί 

λα απνπιεξσζεί ην ρξένο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ν εθδφηεο δχλαηαη λα επηβαξχλεη ηνλ 

ιήπηε κε ηφθνπο ππεξεκεξίαο. Όκσο θάηη ηέηνην, ζηα πιαίζηα ηεο εκπνξηθήο πξαθηηθήο δελ 

ζπλαληψληαη ζπρλά.  

Όηαλ ε νληφηεηα έρεη ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο θαη έλαληη απηψλ έρεη ζρεκαηίζεη 

αλάινγεο πξνβιέςεηο, ν ειεγθηήο πξέπεη λα ειέγμεη:  

1) Πφηε δεκηνπξγήζεθε ε ππνρξέσζε θαη αλ ήηαλ εγθεθξηκέλε απφ ηα αξκφδηα φξγαλα,  

2) Απφ πνηα εκεξνκελία θαζίζηαηαη ιεμηπξφζεζκε ε ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε  

3) Ση επηβαξχλζεηο έρεη ε δηαδηθαζία ηεο ιεμηπξφζεζκεο ππνρξέσζεο; Απηήλ έρεη 

απεηθνληζηεί ζε θάπνηνλ ινγαξηαζκφ ζηα ινγηζηηθά αξρεία ηεο νληφηεηαο;  

4) Ση θαηά ηνλ λφκν ελέξγεηεο, πηζαλφο έρεη ιάβεη ν αληηζπκβαιιφκελνο ζηνλ νπνίνλ 

νθείιεη ε νληφηεηα;  

5) Απηέο νη ελέξγεηεο, ηη πξφβιεκα κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζηελ νληφηεηα θαη πσο 

απηέο νη ελέξγεηεο κπνξεί λα αλαζρεζνχλ; 
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Όια ηα αλσηέξσ είλαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ εληνπηζκνχ απφ ηνλ ειεγθηή ηεο 

πξαγκαηηθήο νθεηιήο. ηε ζπλέρεηα, ζα γίλεη δηαρσξηζκφο ζε πξσηνγελέο ρξένο 

(ιεμηπξφζεζκε ππνρξέσζε) θαη ζε επηπιένλ πξνζαπμήζεηο ή ινηπέο επηβαξχλζεηο. Θα πξέπεη 

λα επηζεκαλζεί θαη λα δηεξεπλεζεί ζηελ πεξίπησζε πνπ ε νληφηεηα δελ ην γλσξίδεη, ηη 

λνκηθέο ζπλέπεηεο θαη ηη πξνβιήκαηα κπνξεί λα αλαθχςνπλ γηα ηελ νληφηεηα απφ ηελ νθεηιή 

απηήλ (πρ γηα νθεηιή πξνο ην Γεκφζην αλ ε νληφηεηα αλ έρεη ιεμηπξφζεζκε νθεηιή, δελ 

κπνξεί λα ιάβεη θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα, κελ κπνξψληαο έηζη λα εηζπξάμεη απφ ην Γεκφζην 

εκπνδίδνληάο ηεο λα ζπκκεηάζρεη ζε θάπνην επξσπατθφ πξφγξακκα θιπ).  

Όηαλ δηαπηζησζεί ε πξαγκαηηθή νθεηιή θαη νη επηπιένλ επηβαξχλζεηο ν ειεγθηήο ζα πξέπεη 

λα επαιεζεχζεη αλ έρνπλ εγγξαθεί ζηα ινγηζηηθά αξρεία θαη αλ έγηλαλ νη νξζέο εγγξαθέο πνπ 

επεξέαζαλ ηα απνηειέζκαηα.  

 

2.3.4.3.5 Μέζνδνη ππνινγηζκνύ πξνβιέςεσλ 

Οη πξνβιέςεηο ζηεξίδνληαη ζηελ βάζε ελφο πξαγκαηηθνχ γεγνλφηνο. Αλ δειαδή πξφθεηηαη γηα 

πξφβιεςε δεκίαο γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν θνλδχιην, ηφηε ν χςνο ηεο πξφβιεςεο είλαη 

ηζφπνζν κε ην θνλδχιην απηφ.  

ηελ πξφβιεςε ησλ απνδεκηψζεσλ πξνζσπηθνχ, ζα πξέπεη λα ινγηζηεί ην ζχλνιν ηεο 

απνδεκίσζεο πνπ δηθαηνχηαη θάζε ππάιιεινο θαη λα επηκεξηζηεί ζηα έηε απφ ην ηξέρνλ κέρξη 

θαη ην έηνο πνπ ζα πξνθχςεη ε έμνδνο απφ ηελ εξγαζία ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο.  

ηελ πξφβιεςε γηα ηηο αγσγέο ηξίησλ, ζα πξέπεη λα ζρεκαηηζηεί πξφβιεςε ηζφπνζε κε ην 

πνζφ πνπ αηηείηαη ν ελάγσλ ζηελ αγσγή ηνπ.  

ηελ πξφβιεςε γηα θφξνπο – ηέιε, ην χςνο ηεο ζρεκαηηδφκελεο πξφβιεςεο είλαη ίζν κε ην 

πνζφ ησλ θφξσλ πνπ εθηηκάηαη ζθφδξα φηη ζα πξέπεη λα αλακνξθσζνχλ σο δεκία.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ν ειεγθηήο ζα πξέπεη λα ειέγμεη ηηο πξνβιέςεηο, αξρηθά ζηελ βάζε 

ηνπ πξαγκαηηθνχ γεγνλφηνο, ε νπνία δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί αλ πξνθχπηεη απφ απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν ειεγθηήο φηη ην ηειηθφ πνζφ είλαη κηθξφηεξν ή 

κεγαιχηεξν ηε ζρεκαηηζζείζαο πξφβιεςεο.  
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Έηζη ινηπφλ αλ ζηελ αγσγή ηξίηνπ, ν ειεγθηήο έρεη ζηνηρεία πεξί δηθαίσζεο ηεο νληφηεηαο, 

φηαλ ηειεζηδηθήζεη, ηφηε ζα πξέπεη λα επηζεκάλεη φηη ε πξφβιεςε γηα αγσγή ηξίηνπ δελ έρεη 

βάζε θαη πξέπεη λα επαλεθηηκεζεί πξνο κηα πην ρακειφηεξε ηηκή.  

Πάληα φκσο, ε άπνςε ηνπ ειεγθηή ζα πξέπεη λα ζρεκαηηζηεί κεηά απφ ηε ζπιινγή 

ζεκαληηθψλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, αλ είλαη δπλαηφλ φζν πην ηεθκεξησκέλα θαη αδηάζεηζηα 

γίλεηαη, κε ηελ παξαδνρή ηεο ζπληεξεηηθφηεηαο φκσο ζηε ινγηζηηθή επηζηήκε, ψζηε ε ηειηθή 

πιεξνθνξία πνπ πεξλάεη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο λα κε ζρεκαηίδεη θίβδειεο 

πξνζδνθίεο ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

 

2.3.4.3.6 Παξαγξαθή απαηηήζεσλ ηνπ δεκνζίνπ (λ. 4270/14 άξζ. 136) 

χκθσλα κε ηνλ Ν. 4270/14, «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 

(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ). Γεκφζην ινγηζηηθφ. (Ν. 4270/2014)» , ζην άξζξν 

136, νξίδεηαη ν ηξφπνο θαη ππφ πνηεο ζπλζήθεο θαη πξνυπνζέζεηο, παξαγξάθνληαη νη 

απαηηήζεηο ηνπ δεκνζίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

1. Υξεκαηηθή απαίηεζε ηνπ Γεκνζίνπ δελ παξαγξάθεηαη πξηλ λα βεβαησζεί πξάγκαηη πξνο 

είζπξαμε σο δεκφζην έζνδν ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ή ην αξκφδην Σεισλείν (βεβαίσζε κε 

ζηελή έλλνηα), κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ πεξί επηβνιήο θφξσλ θαη ινηπψλ δεκνζίσλ 

εζφδσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (λ. 

4174/2013, Α΄ 170). Ζ ξχζκηζε απηή παξακέλεη ζε ηζρχ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ θαζπζηεξεί 

ε βεβαίσζε κε ζηελή έλλνηα. 

2. Ζ ρξεκαηηθή απαίηεζε ηνπ Γεκνζίνπ καδί κε ηα πξφζηηκα, ηνπο ηφθνπο θαη ηηο 

πξνζαπμήζεηο πνπ έρνπλ βεβαησζεί παξαγξάθνληαη κεηά ηελ παξέιεπζε πεληαεηίαο απφ ηε 

ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο κέζα ζην νπνίν βεβαηψζεθε κε ζηελή έλλνηα θαη θαηέζηε απηή 

ιεμηπξφζεζκε. 

3. Υξεκαηηθή απαίηεζε ηνπ Γεκνζίνπ πνπ: 

 απνξξέεη απφ ζχκβαζε πνπ απηφ έρεη θαηαξηίζεη, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ε 

ζχκβαζε εθείλε πνπ βαζίδεηαη ζε πξαθηηθφ ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο 

πεξί εμσπησρεπηηθήο ξχζκηζεο ηνπ ηξφπνπ θαηαβνιήο πησρεπηηθψλ πξνο ην Γεκφζην 
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ρξεψλ θαη ε νπνία εμνκνηψλεηαη πιήξσο κε ηε κεηαπησρεπηηθή έλλνκε ζρέζε ηνπ 

πησρνχ, 

 απνξξέεη απφ ηειεζίδηθε απφθαζε (αλαγλσξηζηηθή ή θαηαςεθηζηηθή) νπνηνπδήπνηε 

δηθαζηεξίνπ, 

 γελλήζεθε ζπλεπεία άπηζηεο δηαρείξηζεο, 

 απνξξέεη απφ δηάηαμε ηειεπηαίαο βνχιεζεο,  

 αθνξά ζε πεξηνδηθέο παξνρέο, 

 γελλήζεθε απφ θαηαινγηζκφ πνπ έγηλε απφ νπνηαδήπνηε αξκφδηα δεκφζηα αξρή, 

 γελλήζεθε απφ απηνηειή πξφζηηκα πνπ επηβιήζεθαλ απφ δηνηθεηηθέο αξρέο, 

 αθνξά ζε απφδνζε παξαθξαηεζέλησλ ή γηα ινγαξηαζκφ απηνχ εηζπξαρζέλησλ 

θφξσλ, ηειψλ θαη δηθαησκάησλ, 

 απνξξέεη απφ θαηάπησζε εγγπήζεσλ ηξίησλ, παξαγξάθεηαη κεηά εηθνζαεηία απφ ηε 

ιήμε ηνπ έηνπο κέζα ζην νπνίν έγηλε ε κε ζηελή έλλνηα βεβαίσζε απηήο. 

4. Υξεκαηηθή απαίηεζε ηνπ Γεκνζίνπ, πνπ πεξηήιζε ζε απηφ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη 

νπνηαδήπνηε αηηία, ππφθεηηαη ζηελ πξνβιεπφκελε απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο παξαγξαθή, 

πνπ δε δχλαηαη φκσο, ζε θάζε πεξίπησζε, λα ζπκπιεξσζεί ζην πξφζσπν ηνπ Γεκνζίνπ πξν 

ηεο παξφδνπ πέληε εηψλ απφ ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο κέζα ζην νπνίν έγηλε ε κε ζηελή 

έλλνηα βεβαίσζε απηήο. 

5. Απαηηήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ εθ δαζκψλ, θφξσλ, ηειψλ θαη ινηπψλ δηθαησκάησλ ε είζπξαμε 

ησλ νπνίσλ έρεη αλαηεζεί ζηα Σεισλεία, εθφζνλ δελ έρνπλ βεβαησζεί ή βεβαηψζεθαλ 

ειιηπψο, παξαγξάθνληαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηεηίαο απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία 

θαηέζηε απαηηεηή ε νθεηιή. 

Απαηηήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ απφ δαζκνχο, θφξνπο, ηέιε θαη ινηπά δηθαηψκαηα πνπ 

βεβαηψζεθαλ ζηα ηεισλεία παξαγξάθνληαη κεηά παξέιεπζε δεθαεηίαο απφ ηε ιήμε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο εληφο ηνπ νπνίνπ απηέο βεβαηψζεθαλ θαηά ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηεο 

ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο. 

Χο ρξφλνο γέλεζεο αμίσζεο γηα είζπξαμε δαζκψλ, θφξσλ, ηειψλ θαη ινηπψλ δηθαησκάησλ 

επί εκπνξεπκάησλ πνπ βξίζθνληαη ππφ ηεισλεηαθή παξαθνινχζεζε ηελ νπνία επηβάιιεη ε 

πξνζσξηλή ελαπφζεζε ησλ εκπνξεπκάησλ απηψλ ή ε ππαγσγή ηνπο ζε ηεισλεηαθφ 
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θαζεζηψο, ην νπνίν ζπλεπάγεηαη ηεισλεηαθή παξαθνινχζεζε, ζεσξείηαη γηα ηελ παξαγξαθή 

ην ρξνληθφ ζεκείν, θαηά ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαθπγή ηνπ εκπνξεχκαηνο απφ ηελ 

ηεισλεηαθή παξαθνινχζεζε θαη φπνπ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηεί, ην ρξνληθφ 

ζεκείν δηαπίζησζεο ηεο δηαθπγήο 

 

2.3.4.3.7 Μειέηε πεξίπησζεο ειέγρνπ πξνβιέςεσλ γηα θηλδύλνπο θαη έμνδα 

Ζ ινγηθή γηα ηε ρξήζε ησλ ινγαξηαζκψλ πξνβιέςεσλ, εδξάδεηαη ζηε ινγηζηηθή αξρή ηνπ 

δεδνπιεπκέλνπ, ηεο απηνηέιεηαο ησλ ρξήζεσλ θαη ηεο ζπζρέηηζεο εζφδνπ κε έμνδν. Έηζη, 

φηαλ θάπνηνο εξγαδφκελνο εξγάδεηαη ζηελ νληφηεηα επί πνιιά έηε, θάζε έηνο πνπ πεξλάεη, 

θαζίζηαηαη δεδνπιεπκέλν έλα κέξνο ηεο ζπλνιηθήο απνδεκίσζεο πνπ δηθαηνχηαη. Έηζη, δελ 

κπνξεί φηαλ ζε 20 έηε, βγεη ζηε ζχληαμε θαη ε νληφηεηα πιεξψζεη ηελ απνδεκίσζή ηνπ, ην 

θφζηνο ηεο απνδεκίσζεο λα επηβαξχλεη κφλν ηε ρξνληά πνπ πιεξψλεηαη. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, 

ζα πξέπεη θάζε έηνο, λα πξαγκαηνπνηείηαη ε ζρεηηθή πξφβιεςε.  

Άξα γηα ην 1/20 (20 ρξφληα κέρξη ηε ζπληαμηνδφηεζε ηνπ ππαιιήινπ), ηεο εθηηκψκελεο 

απνδεκίσζεο πνπ πξφθεηηαη λα ιάβεη, ε νληφηεηα ζα πξέπεη λα ζρεκαηίδεη εηεζίσο 

πξφβιεςε.  

Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ, πξνθχςνπλ λέα ζηνηρεία, ηα νπνία απαηηνχλ ηνλ 

επαλππνινγηζκφ ηεο εθηηκψκελεο απνδεκίσζεο ηφηε ε νληφηεηα ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ηηο ζρεηηθέο ινγηζηηθέο εγγξαθέο θαη λα πξνζαξκνζηεί.  

Έηζη ινηπφλ, ππάιιεινο κε 20 ρξφληα αθφκα κέρξη λα ζπληαμηνδνηεζεί, εθηηκάηαη φηη θαηά 

ηε ζπληαμηνδφηεζε ζα ιάβεη εθάπαμ πνζφ απνδεκίσζεο 100.000€. Άξα ε νληφηεηα, ζα 

πξέπεη απφ ηελ ηξέρνπζα ρξνληά θαη γηα ηα επφκελα 20 έηε, ζα πξέπεη λα εγγξάθεη πξφβιεςε 

χςνπο 5.000€ εηεζίσο σο «Πξφβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ».  

ηα 10 έηε, ιφγσ ελφο λένπ Νφκνπ αζθαιηζηηθνχ, επαλππνινγίδεηαη ην πνζφ πνπ ζα ιάβεη 

θαηά ηε ζπληαμηνδφηεζή ηνπ θαη πιένλ ε απνδεκίσζε ζα αλέξρεηαη ζε 70.000€.  

Ζ νληφηεηα ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, έρεη κέρξη ζηηγκήο πξαγκαηνπνηήζεη πξφβιεςε χςνπο 

50.000€ (10 έηε ρ 5.000€ = 50.000€). Γηα ηα επφκελα 10 έηε, πνπ απνκέλνπλ γηα ηε 

ζπληαμηνδφηεζε, ε νληφηεηα πξέπεη λα ζρεκαηίζεη άιια 20.000€ πξνθεηκέλνπ λα θηάζεη ηα 
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70.000€. Έηζη απφ ην 11
ν
 έσο θαη ην 20

ν
 έηνο, ε νληφηεηα ζα πξέπεη λα ζρεκαηίδεη πξφβιεςε 

εηεζίσο χςνπο 2.000€ αληί γηα 5.000€ πνπ έθαλε κέρξη ην ηξέρνλ έηνο.  

ε πεξίπησζε πνπ ην πνζφ πνπ είρε ζσξεπζεί ήηαλ κεγαιχηεξν απφ ην αλακελφκελν, ε 

νληφηεηα ζα πξέπεη λα ζηακαηήζεη λα ζρεκαηίδεη άιιεο πξνβιέςεηο, ην δε ππεξβάιινλ πνζφ 

πξέπεη λα ην εγγξάςεη ζαλ έθηαθην θέξδνο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο.  

ην πξνεγνχκελν παξάδεηγκα, έζησ φηη ε απνδεκίσζε κε ηνλ λέν λφκν εθηηκάηαη ζε 

48.000€. Ζ νληφηεηα κέρξη θαη  ην 10
ν
 έηνο, έρεη ζρεκαηίζεη ζσξεπκέλεο πξνβιέςεηο χςνπο 

50.000€. Άξα ζην ηξέρνλ έηνο, ζα πξέπεη αθελφο λα ζηακαηήζεη λα γξάθεη επηπιένλ 

πξνβιέςεηο θαη επηπιένλ λα δηαγξάςεη θαη πξφβιεςε χςνπο 2.000€, ψζηε ε ζπλνιηθή 

πξφβιεςε λα είλαη 48.000€, ζε πίζησζε έθηαθησλ θεξδψλ.  

 

2.3.4.4 Λνγαξηαζκνί Τάμεσο  

2.3.4.4.1 Παξνπζίαζε ησλ ινγαξηαζκώλ ηάμεσο 

Με ηνπο ινγαξηαζκνχο ηάμεσο παξαθνινπζνχληαη ηδίσο αιιφηξηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, 

εγγπήζεηο πνπ ιακβάλνληαη ή παξαρσξνχληαη γηα εμαζθάιηζε απαηηήζεσλ ή ππνρξεψζεσλ 

αληίζηνηρα, ακθνηεξνβαξείο θαη άιιεο θχζεο ζπκβάζεηο, θαηά ην αλεθηέιεζην κέξνο ηνπο, 

δηάθνξεο άιιεο πιεξνθνξίεο θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. 

Ζ θαηάξηηζε, έγθξηζε θαη εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζην Γεκφζην Λνγηζηηθφ, 

παξαθνινπζείηαη ζηνπο παξαθάησ ινγαξηαζκνχο (ρέδην ινγαξηαζκψλ πξνυπνινγηζκνχ 

(Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ)) 

Πξσηνβάζκηνη-Γεπηεξνβάζκηνη ζρεδίνπ ινγαξηαζκψλ Πξνυπνινγηζκνχ 

- Κσδ. 02 Υξεσζηηθνί Λνγαξηαζκνί Πξνυπνινγηζκνχ 

- Κσδ. 06 Πηζησηηθνί Λνγαξηαζκνί Πξνυπνινγηζκνχ 

- 02.00/06.00 Αξρηθφο Πξνυπνινγηζκφο Δζφδσλ - Δμφδσλ 

- 02.05/06.05 Πιεφλαζκα, έιιεηκκα πξνυπνινγηζκνχ 

- 02.10 Δθηέιεζε Πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ 

- 02.20 Μεηαβηβαζζείζεο πηζηψζεηο 

- 02.21 Αλαιεθζείζεο ππνρξεψζεηο (δεζκεχζεηο πηζηψζεσλ) 

- 02.29 Πξνπιεξσκέο, Δληάικαηα πξνπιεξσκήο 
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- 02.30 Δληαικαηνπνηεζείζεο δαπάλεο 

- 02.31/06.31 Απνινγηζκφο εμφδσλ-εζφδσλ 

- 02.40/ 06.40 Πιεφλαζκα, έιιεηκκα απνινγηζκνχ 

- 06.10 Δθηέιεζε Πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ 

- 06.21 Βεβαηνχκελα έζνδα 

Οη ινγαξηαζκνί ηάμεσο ΚΑ02 θαη ΚΑ06 απεηθνλίδνπλ ηα δεχγε ησλ ινγαξηαζκψλ γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Σα ζηάδηα πινπνίεζεο 

εμφδσλ θαη εζφδσλ πξνυπνινγηζκνχ απνηππψλνληαη ζε δεχηεξν βαζκφ δειαδή κε θξηηήξην 

ηε θάζε πινπνίεζεο.  

Έμνδα Λνγαξηαζκνί ηάμεσο  

1ν ζηάδην  Πξνυπνινγίδνληαη  02.00 ή 02.10  

2ν ζηάδην  Αλαιακβάλνληαη σο ππνρξέσζε  02.21  

3ν ζηάδην  Δληαικαηνπνηνχληαη  02.30  

4ν ζηάδην  Πιεξψλνληαη  02.31  

Έζνδα Λνγαξηαζκνί ηάμεσο  

1ν ζηάδην  Πξνυπνινγίδνληαη  06.00 ή 06.10  

2ν ζηάδην  Βεβαηψλνληαη  06.21  

3ν ζηάδην  Δηζπξάηηνληαη  06.31  

 

Έηζη φηαλ αλαιακβάλεηαη κηα δαπάλε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ελεκεξψλεηαη παξάιιεια θαη ε 

ππνρξέσζε ζηνλ πξνκεζεπηή ή φηαλ βεβαηψλεηαη έλα έζνδν ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 

δεκηνπξγείηαη παξάιιεια θαη ε απαίηεζε ζηε γεληθή ινγηζηηθή.  

Μεηά ην άλνηγκα ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξνο εθηέιεζε (ΚΑ 02.10 θαη ΚΑ 

06.10) αθνινπζεί ε εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εμφδσλ ε νπνία ζπληειείηαη κε ηε 

δηελέξγεηα ησλ παξαθάησ ελεξγεηψλ (βεκάησλ): 

α) Αλάιεςε ηεο ππνρξεώζεσο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δαπάλεο (ΚΑ 02.21) 

Ζ αλάιεςε ππνρξέσζεο είλαη δηνηθεηηθή πξάμε κε ηελ νπνία ην αξκφδην φξγαλν απνθαζίδεη 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε νξηζκέλεο δαπάλεο. Απηφ ζπλεπάγεηαη εγγξαθή ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνχ 
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ζην βηβιίν αλαιακβαλνκέλσλ ππνρξεψζεσλ πνπ ηεξείηαη θαη πξναπαηηεί ηε ζχληαμε 

ζρεηηθήο Έθζεζεο Αλάιεςεο Γαπάλεο (ΔΑΓ) απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία. εκεηψλεηαη φηη ε 

ΔΑΓ δελ απαηηείηαη γηα ηηο ζηαζεξέο θαη ππνρξεσηηθέο δαπάλεο π.ρ. κηζζνδνζία, δφζεηο 

δαλείσλ, αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, κηζζψκαηα αθηλήησλ θιπ. ηελ Έθζεζε Αλάιεςεο 

Γαπάλεο (ΔΑΓ) αλαθέξνληαη ην είδνο, ε αηηία, ην πνζφ, ν θσδηθφο πξνυπνινγηζκνχ θαη νη 

δηαηάμεηο λφκνπ πνπ ζηεξίδνπλ ηε δαπάλε. Αληίηππν ζηέιλεηαη ζην ινγηζηήξην γηα ηε 

ινγηζηηθνπνίεζε ηνπ. 

Ζ ινγηζηηθή απνηχπσζε ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο έρεη σο εμήο: Υξεψλεηαη ν ινγαξηαζκφο 

ΚΑ 02.21 «Αλαιεθζείζεο ππνρξεψζεηο» θαη νη αληίζηνηρνη ππνινγαξηαζκνί ηνπ, κε ηζφπνζε 

πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ΚΑ 02.10 «Δθηέιεζε πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ». 

β) Δθθαζάξηζε ηεο δαπάλεο (ΚΑ 02.30) 

ηε θάζε απηή ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εμφδσλ γίλεηαη αλαγλψξηζε ηεο 

νθεηιήο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δαπάλεο σο λνκίκσο αλαιεθζείζεο, ν 

δηθαηνχρνο ππνβάιιεη ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο δαπάλεο θαη απαίηεζεο ηνπ θαη ε αξκφδηα 

ππεξεζία πξνβαίλεη ζηελ εθθαζάξηζή ηεο, κεηά απφ έιεγρν ηεο λνκηκφηεηαο θαη πιεξφηεηαο 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εθδίδνληαο ζρεηηθφ ρξεκαηηθφ έληαικα (ΥΔΠ), ην νπνίν θαηαρσξείηαη 

ζην εκεξνιφγην θαη θαζνιηθφ εμφδσλ. 

Ζ ινγηζηηθνπνίεζε ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο έρεη σο εμήο: Υξεψλεηαη ν ινγαξηαζκφο ΚΑ 

02.30 «εληαικαηνπνηεζείζεο δαπάλεο» θαη νη αληίζηνηρνη ππνινγαξηαζκνί ηνπ, κε ηζφπνζε 

πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ΚΑ 02.21 «Αλαιεθζείζεο Πηζηψζεηο». 

Σν ρξεσζηηθφ ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ 02.30 δείρλεη ηηο δαπάλεο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ 

εθδνζεί ηα ζρεηηθά εληάικαηα, αιιά δελ έρνπλ πιεξσζεί (εθδνζέληα κείνλ εμνθινχκελα 

εληάικαηα). 

γ) Πιεξσκή ηεο δαπάλεο (ΚΑ 02.31), Απνινγηζκόο Δμόδσλ 

Με βάζε ην ρξεκαηηθφ έληαικα πνπ εθδφζεθε θαη ηε ζεψξεζή ηνπ απφ ην αξκφδην θιηκάθην 

ειέγρνπ κε ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά πνπ ην ππνζηεξίδνπλ, εληέιιεηαη ε πιεξσκή ηεο 

δαπάλεο απφ ηελ Σακεηαθή ππεξεζία ή ην Γεκφζην Σακείν ηεο ΓΟΤ. 
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Ζ ινγηζηηθνπνίεζε ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο έρεη σο εμήο: Υξεψλεηαη ν ινγαξηαζκφο 02.31 

θαη νη ππνινγαξηαζκνί ηνπ κε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ΚΑ 02.30 γηα ηα εμνθινχκελα 

εληάικαηα πιεξσκήο. 

Ζ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εζφδσλ ζπληειείηαη κε ηε δηελέξγεηα ησλ παξαθάησ 

ελεξγεηψλ: 

α) Βεβαίσζε εζόδνπ (ΚΑ 06.21) 

Ζ βεβαίσζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη είηε κε ζχληαμε βεβαησηηθψλ θαηαιφγσλ θαη αθνξά ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ε νληφηεηα γλσξίδεη ηνπο νθεηιέηεο θαη αθνινπζείηαη κηα δηαδηθαζία 

ελεκέξσζεο απηψλ γηα έλα δηάζηεκα γηα ηελ παξαζρεζείζα ππεξεζία θαη κε ηε ιήμε ηνπ 

ρξφλνπ βεβαηψλεηαη νξηζηηθά, είηε κε βεβαηψζεηο νίθνζελ θαη αθνξά φιεο ηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ δελ είλαη δπλαηή ε ζχληαμε βεβαησηηθψλ θαηαιφγσλ. Ζ αθνινπζνχκελε ηφηε δηαδηθαζία 

βεβαίσζεο θαη είζπξαμεο ζπκπίπηνπλ θαη ζεσξείηαη «Οίθνζελ». 

Ζ ινγηζηηθνπνίεζε ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο έρεη σο εμήο: Υξεψλεηαη ν ινγαξηαζκφο ΚΑ 

06.10 «Δθηέιεζε πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ» θαη νη αληίζηνηρνη ππνινγαξηαζκνί ηνπ, κε 

ηζφπνζε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ΚΑ 06.21 «Βεβαηνχκελα έζνδα». 

 

β) Δίζπξαμε ηνπ εζόδνπ (ΚΑ 06.31), Απνινγηζκόο Δζόδσλ 

Με βάζε ηα βεβαηνχκελα έζνδα δειαδή ηε παξαιαβή ηνπ βεβαησηηθνχ θαηαιφγνπ ε ηακηαθή 

ππεξεζία εθδίδεη απφδεημε παξαιαβήο απηψλ θαη εηδνπνηεί αηνκηθά θαη ρσξηζηά ηνπο 

νθεηιέηεο. Με ηελ ηακηαθή βεβαίσζε ηνπ εζφδνπ εθδίδεηαη ζεσξεκέλν δηπιφηππν γξακκάηην 

είζπξαμεο. 

Ζ ινγηζηηθνπνίεζε ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο έρεη σο εμήο:  

- Υξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ΚΑ 06.21 «Βεβαηνχκελα έζνδα»  

o Πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ΚΑ 06.31 «Απνινγηζκφο Δζφδσλ». 

Σα ππφινηπα απηά φπσο δηακνξθψλνληαη ζην ηέινο ηεο ρξήζεο κεηά ηε δηελέξγεηα ησλ 

ζρεηηθψλ πξνεγνχκελσλ εγγξαθψλ απνηεινχλ ηνλ απνινγηζκφ ηεο ρξήζεο. 

Αλακόξθσζε πξνϋπνινγηζκνύ 



Κεθάιαην 2: Πξαθηηθά Θέκαηα Δθαξκνζκέλεο Διεγθηηθήο (Πξνρσξεκέλν Δπίπεδν) 

 

    ε ι ί δ α  166 | 266 

Ζ δηαδηθαζία ηεο αλακφξθσζεο θαη ζπκπιήξσζεο ηνπ αξρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο νθείιεηαη ζε αηηίεο φπσο ε κε χπαξμε εγθεθξηκέλσλ πηζηψζεσλ ή ε 

εγγξαθή έθηαθησλ εζφδσλ πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζηνλ αξρηθφ πξνυπνινγηζκφ. 

Οη εγγξαθέο αλακνξθψζεσο έρνπλ σο εμήο:  

- Υξεψλεηαη ν ινγαξηαζκφο ΚΑ 02.10 «Δθηέιεζε πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ» κε ηηο 

απμήζεηο ησλ πηζηψζεσλ  

o Πηζηψλεηαη ν ινγαξηαζκφο 06.10.98 «Έιιεηκκα πξνυπνινγηζκνχ», ή 

o Πηζηψλεηαη ν ινγαξηαζκφο ΚΑ 06.10 «Δθηέιεζε πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ» 

- Υξέσζε ηνπ 06.10.99 «Πιεφλαζκα πξνυπνινγηζκνχ». 

 

2.3.4.4.2 Ακθνηεξνβαξείο ζπκβάζεηο (ξήηξεο, θαηαπηώζεηο   θ.η.ι) 

Ακθνηεξνβαξήο ζχκβαζε, νλνκάδεηαη ε δηθαηνπξαμία πνπ δεκηνπξγεί ακθνηέξσζελ 

δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ζε κηα αγνξαπσιεζία γελλάηαη ζηνλ πσιεηή 

ην δηθαίσκα ηεο ιήςεο ηνπ ηηκήκαηνο θαη ε ππνρξέσζε ηεο παξάδνζεο ηνπ πξάγκαηνο, ζηνλ 

δε αγνξαζηή ην δηθαίσκα ηεο ιήςεο ηνπ πξάγκαηνο θαη ε ππνρξέσζε ηεο θαηαβνιήο ηνπ 

ηηκήκαηνο ζηνλ πσιεηή. 

ην πξνζάξηεκα ηεο νληφηεηαο, γλσζηνπνηνχληαη ηα πνζά θάζε είδνπο νηθνλνκηθψλ 

δεζκεχζεσλ, απφ ακθνηεξνβαξείο ζπκβάζεηο, εγγπήζεηο θαη άιιεο ζπκβάζεηο ή νη 

επηβαιιφκελεο απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, πηζαλέο ππνρξεψζεηο, νη νπνίεο δελ 

εκθαλίδνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηάμεσο ηεο ΚΥΘ, εθφζνλ ε πιεξνθνξία απηή είλαη 

ρξήζηκε γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο. 

Τπνρξεψζεηο γηα θαηαβνιέο εηδηθψλ κεληαίσλ παξνρψλ, θαζψο θαη νη νηθνλνκηθέο 

δεζκεχζεηο ζε ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο, αλαθέξνληαη ρσξηζηά. 

ην ινγαξηαζκφ 03 «Υξεσζηηθνί ινγαξηαζκνί εγγπήζεσλ εκπξάγκαησλ αζθαιεηψλ θαη 

απαηηήζεσλ απφ ακθνηεξνβαξείο ζπκβάζεηο», πνπ ζπιιεηηνπξγεί κφλν κε ην ινγαξηαζκφ 

«Πηζησηηθνί ινγαξηαζκνί εγγπήζεσλ, εκπξαγκάησλ αζθαιεηψλ θαη ππνρξεψζεσλ απφ 

ακθνηεξνβαξείο ζπκβάζεηο» παξαθνινπζνχληαη: 
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(α) νη εγγπήζεηο θαη νη εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο πνπ παξαρσξνχληαη απφ ηξίηνπο γηα 

εμαζθάιηζε απαηηήζεσλ θαη θαιήο εθηειέζεσο, απφ ηξίηνπο, ζπκβάζεσλ πνπ 

ζπλάπηνληαη κε απηνχο (ινγαξηαζκνί 03.00-03.09), 

(β) νη εγγπήζεηο θαη νη εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο πνπ παξαρσξνχληαη ζε πηζησηέο γηα 

εμαζθάιηζε ππνρξεψζεσλ ηνπ θαη θαιήο εθηειέζεσο ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάπηνληαη κε 

ηξίηνπο (ινγαξηαζκνί 03.13-03.19) θαη 

(γ) νη ακθνηεξνβαξείο ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ ππνγξαθεί κε ηξίηνπο θαη θαηά ην κέξνο 

πνπ δελ έρνπλ εθηειεζηεί. 

Ο ινγαξηαζκφο 03 ρξεψλεηαη Δπίζεο, κε ηελ αμία (πξαγκαηηθή ή πξνυπνινγηζηηθή) ηνπ 

αλεθηέιεζηνπ κέξνπο θάζε ακθνηεξνβαξνχο ζπκβάζεσο, κε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 07, 

πηζηψλεηαη δε φηαλ νη ζπκβάζεηο απηέο παχζνπλ λα έρνπλ ηζρχ ή εθηειεζηνχλ θαηά κέξνο 

(δειαδή κεηψλνληαη), κε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 07. Γηα ηνλ ινγαξηαζκφ 07 «Πηζησηηθνί 

ινγαξηαζκνί εγγπήζεσλ, εκπξαγκάησλ αζθαιεηψλ θαη ππνρξεψζεσλ ακθνηεξνβαξψλ 

ζπκβάζεσλ», ν νπνίνο ζπιιεηηνπξγεί κφλν κε ην ινγαξηαζκφ 03, ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη 

παξαπάλσ γηα ην ινγαξηαζκφ 03.  

  



Κεθάιαην 2: Πξαθηηθά Θέκαηα Δθαξκνζκέλεο Διεγθηηθήο (Πξνρσξεκέλν Δπίπεδν) 

 

    ε ι ί δ α  168 | 266 

2.3.5 Λνγαξηαζκώλ Δζόδσλ θαη Δμόδσλ – Έιεγρνο Ακνηβώλ θαη Δμόδσλ Πξνζσπηθνύ 

– Έιεγρνο Κόζηνπο Παξαρζέλησλ θαη Κόζηνπο Πσιεζέλησλ  

ΣΟΥΟΗ ΔΝΟΣΖΣΑ: Δπηζπκεηέο γλώζεηο – δεμηόηεηεο - ηθαλόηεηεο 

Οη εθπαηδεπφκελνη ζα είλαη ζε ζέζε λα:  

• Γλσξίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ 

• Δληνπίδνπλ εηθνληθά ή πιαζηά δηθαηνινγεηηθά 

• Γλσξίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο κηζζνδνζίαο 

• Γλσξίδνπλ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηνπ εξγαδνκέλνπ 

• Δληνπίδνπλ ηνπο θηλδχλνπο θαηά ηε ζχληαμε ηεο κηζζνδνζίαο 

• Γλσξίδνπλ ηα ζηνηρεία πνπ απνζηέιινληαη ζε δεκφζην θαη αζθαιηζηηθά ηακεία 

• Γλσξίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηνπ θφζηνπο παξαρζέλησλ θαη πσιεζέλησλ 

• Δπαιεζεχνπλ ηε κεηάπησζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ζε ππεξεζίεο θαη πξντφληα. 

ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 

ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα παξνπζηάδνληαη νη εμεηδηθεπκέλεο δηαδηθαζίεο θαη ηα εξγαιεία 

ειέγρνπ ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ, ησλ ακνηβψλ θαη εμφδσλ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ θφζηνπο 

παξαρζέλησλ θαη πσιεζέλησλ. Παξαηίζεληαη φινη νη ηξφπνη ειέγρνπ ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ, 

ησλ ακνηβψλ θαη εμφδσλ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ θφζηνπο παξαρζέλησλ θαη πσιεζέλησλ. Ζ 

ελφηεηα νινθιεξψλεηαη κέζσ κηαο νινθιεξσκέλεο κειέηεο πεξίπησζεο, ζηελ νπνία 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη εμεηδηθεπκέλεο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ, 

ησλ ακνηβψλ θαη εμφδσλ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ θφζηνπο παξαρζέλησλ θαη πσιεζέλησλ. 

 

2.3.5.1 Έιεγρνο  Λνγαξηαζκώλ Εζόδσλ θαη Εμόδσλ  

Χο έζνδα νξίδνληαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία εηζξένπλ ζηελ νληφηεηα, ιφγσ 

δηαζέζεσο ησλ εκπνξεπκάησλ ηεο ή παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηεο. Απνηεινχλ πξνζζεηηθφ 

ζηνηρείν ηεο θαζαξήο ζέζεο (ηδίσλ θεθαιαίσλ) θαη δελ ηαπηίδνληαη κε ην θέξδνο 
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ηελ έβδνκε νκάδα ηνπ ΔΓΛ παξαθνινπζνχληαη νη ινγαξηαζκνί ησλ νξγαληθψλ θαη' είδνο 

εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο (νξγαληθά), θαζψο θαη 

απφ ηηο παξεπφκελεο (δεπηεξεχνπζεο) δξαζηεξηφηεηέο ηεο. 

ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ νξγαληθψλ εζφδσλ δελ θαηαρσξνχληαη πνζά πνπ αθνξνχλ:  

(α) θνλδχιηα πνπ δελ ζπληζηνχλ έζνδα, φπσο ε είζπξαμε πνζψλ πνπ ε νληφηεηα 

δαλείδεηαη ή ε επηζηξνθή ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ ε ίδηα δαλείδεη ζε ηξίηνπο,  

(β) έθηαθηα θαη αλφξγαλα έζνδα, θαζψο θαη έθηαθηα θέξδε (εκθαλίδνληαη ζην 

ινγαξηαζκφ 81.01 «έθηαθηα θαη αλφξγαλα έζνδα», 81.03 «έθηαθηα θέξδε»),  

(γ) θέξδε θαη έζνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ (εκθαλίδνληαη ζην ινγαξηαζκφ 82.01 

«έζνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ») θαη  

(δ) ππνινγηζηηθά ή ηεθκαξηά έζνδα πνπ δελ ζπλδένληαη κε ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία. 

Σα έζνδα απηά παξαθνινπζνχληαη ζε ινγαξηαζκνχο ηεο νκάδαο 8 «Λνγαξηαζκνί 

απνηειεζκάησλ». 

ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ νξγαληθψλ εζφδσλ απεηθνλίδνληαη, θαηαρσξνχληαη θαη 

παξαθνινπζνχληαη νη εμήο θαηεγνξίεο εζφδσλ:  

(α) έζνδα απφ πψιεζε πιηθψλ αγαζψλ ή παξνρή ππεξεζηψλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο ειεγρφκελεο νληφηεηαο (θχθινο εξγαζηψλ ή ηδίξνο),  

(β) έζνδα απφ επηρνξεγήζεηο θαη απφ δηάθνξεο άιιεο αηηίεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε 

δξαζηεξηφηεηα ησλ πσιήζεσλ,  

(γ) έζνδα απφ παξεπφκελεο αζρνιίεο, 

(δ) έζνδα θεθαιαίνπ (ζπκκεηνρψλ, ρξενγξάθσλ θαη ηφθσλ),  

(ε) αμία θφζηνπο ησλ ηδηνπαξαγφκελσλ παγίσλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 

ηελ νληφηεηα. 

ηελ θαηεγνξία ησλ εζφδσλ ζχκθσλα κε ην ΔΓΛ εληάζζνληαη νη αθφινπζνη ινγαξηαζκνί: 

- 70 «πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ»: θαηαρσξνχληαη νη πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ απφ ηελ 

θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο νληφηεηαο (εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ), ε αμία ησλ 

επηζηξνθψλ πσιήζεσλ, ε αμία ησλ εθπηψζεσλ, δει. νη κεηψζεηο ηεο ηηκήο πψιεζεο 

πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηα ηηκνιφγηα πσιήζεσλ εκπνξεπκάησλ. 
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- 71 «πσιήζεηο πξντφλησλ έηνηκσλ θαη εκηηειψλ»: παξαθνινπζνχληαη νη πσιήζεηο 

ησλ έηνηκσλ θαη εκηηειψλ πξντφλησλ ηεο νληφηεηαο. 

- 72 «πσιήζεηο ινηπψλ απνζεκάησλ θαη άρξεζηνπ πιηθνχ»: παξαθνινπζνχληαη  

ηα έζνδα ηεο νληφηεηαο απφ πσιήζεηο:  

(1) ππνπξντφλησλ θαη ππνιεηκκάησλ,  

(2) πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ-πιηθψλ ζπζθεπαζίαο,  

(3) αλαιψζηκσλ πιηθψλ,  

(4) αληαιιαθηηθψλ πάγησλ ζηνηρείσλ,  

(5) εηδψλ ζπζθεπαζίαο θαη  

(6) άρξεζηνπ πιηθνχ. 

- 73 «πσιήζεηο ππεξεζηψλ (έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ)»: παξαθνινπζνχληαη ηα 

έζνδα ηεο νληφηεηαο απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε ηξίηνπο, εθφζνλ νη ππεξεζίεο 

απηέο εληάζζνληαη ζηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. 

- 74 «επηρνξεγήζεηο θαη δηάθνξα έζνδα πσιήζεσλ»: παξαθνινπζνχληαη ηα έζνδα πνπ 

πξαγκαηνπνηεί ε κνλάδα απφ επηρνξεγήζεηο πνπ ιακβάλεη. 

- 75 «έζνδα παξεπφκελσλ αζρνιηψλ»: παξαθνινπζνχληαη ηα έζνδα πνπ 

πξαγκαηνπνηεί ε κνλάδα απφ παξεπφκελεο αζρνιίεο, δει. εθείλεο πνπ πξνέξρνληαη 

απφ δεπηεξεχνπζεο δξαζηεξηφηεηεο, ζε ζρέζε κε ην θχξην ηεο αληηθείκελν. 

- 76 «έζνδα θεθαιαίσλ»: παξαθνινπζνχληαη ηα έζνδα πνπ πξαγκαηνπνηεί ε νληφηεηα 

απφ ηνπνζεηήζεηο θεθαιαίσλ ζε ινγαξηαζκνχο ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ, απφ 

θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο, απφ ηφθνπο απαηηήζεσλ απφ πσιήζεηο θαη άιιεο εκπνξηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θαη απφ δαλεηζκνχο πξνο ηξίηνπο. Σα έζνδα απηά αλ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο κνλάδαο θαηαρσξνχληαη ζην 

ινγαξηαζκφ 73 ή θαη ζε άιινπο ινγαξηαζκνχο ηεο νκάδαο 7, ησλ νπνίσλ νη ηίηινη 

ηξνπνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο νληφηεηαο. 

- 78 «ηδηνπαξαγσγή παγίσλ θαη ρξεζηκνπνηνχκελεο πξνβιέςεηο εθκεηάιιεπζεο»: 

πηζηψλεηαη, κε ρξέσζε ησλ νηθείσλ ινγαξηαζκψλ ηεο πξψηεο νκάδαο, κε ην θφζηνο 

παξαγσγήο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη ή δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ 

νληφηεηα κε δηθά ηεο κέζα θαη γηα δηθή ηεο ρξήζε, θαζψο θαη κε ην θφζηνο 

βειηίσζεο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ. Δπίζεο, ζην ινγαξηαζκφ απηφ παξαθνινπζνχληαη ε 
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ηδηφρξεζε απνζεκάησλ θαζψο θαη νη ρξεζηκνπνηνχκελεο πξνβιέςεηο γηα ηελ θάιπςε 

εμφδσλ εθκεηάιιεπζεο. 

 

Γηαδηθαζίεο ειέγρνπ ησλ Δζόδσλ θαη παξερόκελσλ ππεξεζηώλ 

Ο έιεγρνο ησλ εζφδσλ αθνξά ηελ εμέηαζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηνχληαη λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηνλ ειεγθηή, ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ε χπαξμε ιαζψλ θαη λα 

δηαζθαιίδεηαη ε αθξίβεηα θαη ε αμηνπηζηία ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ, ζε φ,ηη αθνξά ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο ινγαξηαζκνχο. Απνζθνπεί;  

α) ζηε δηαζθάιηζε φηη φιεο νη ζπλαιιαγέο ησλ πσιήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 

ηξέρνπζα πεξίνδν έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη θαηαρσξεζεί ζηνπο ζρεηηθνχο 

ινγαξηαζκνχο θαη νη ινγαξηαζκνί εζφδσλ απεηθνλίδνπλ πξαγκαηηθέο ζπλαιιαγέο,  

β) ζηελ εμέηαζε ηεο γλεζηφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ εθδίδνληαη θαη 

ιακβάλνληαη,  

γ) ζηελ νξζή παξαθνινχζεζε θαη παξνπζίαζε ησλ ινγαξηαζκψλ ζηα ινγηζηηθά 

βηβιία,  

δ) ζηελ εμαθξίβσζε ηεο ζπλεπνχο εθαξκνγήο ησλ απνθάζεσλ ηεο δηνίθεζεο.  

Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ινγαξηαζκνχ εζφδσλ δηελεξγείηαη παξάιιεια ηακεηαθφο έιεγρνο, έιεγρνο 

ηνπ ινγαξηαζκνχ «πειάηεο», έιεγρνο ηνπ χςνπο ησλ επηζηξνθψλ-εθπηψζεσλ, έιεγρνο ησλ 

απνζεκάησλ, έιεγρνο γηα ηελ νξζή θαηαρψξηζε, ρεηξηζκφ, εθηέιεζε, δηαθίλεζε ηεο 

παξαγγειίαο θαη έθδνζεο ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ, έιεγρνο ζηελ ηηκνιφγεζε, ζηνπο 

φξνπο εμφθιεζεο, ζηε δηαδηθαζία είζπξαμεο, επαιήζεπζε ηνπ ινγαξηαζκνχ «πειάηεο» θαη 

ζχγθξηζε κε ηα ινγηζηηθά ππφινηπα. 

Έλα απνδνηηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ, φζνλ αθνξά ζηα έζνδα, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη εμέηαζε 

θαη ειέγρνπο ζε επηκέξνπο δηαδηθαζίεο, φπσο ηεο ιήςεο ηεο παξαγγειίαο, απνδνρήο απηήο, 

έγθξηζεο πηζησηηθψλ νξίσλ πειάηε, παξάδνζεο αγαζψλ, ηηκνιφγεζεο απηψλ, έθδνζεο ησλ 

αληίζηνηρσλ παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ, θαηαρψξηζεο ηεο ζπλαιιαγήο ζηα ινγηζηηθά βηβιία 

θαη είζπξαμεο ηεο απαίηεζεο. 

Δπίζεο, πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ, θαηά θχξην ιφγν, ηε ζχγθξηζε πξαγκαηηθψλ 

θαη ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ, επηδηψθνληαο ηελ εμαθξίβσζε ηπρφλ παξεθθιίζεσλ ζηνπο ππφ 
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εμέηαζε ινγαξηαζκνχο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ν έιεγρνο επηθεληξψλεηαη ζε δεηήκαηα 

νξζήο ινγηζηηθνπνίεζεο, ζπκκφξθσζεο κε ηηο απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο θαη ινηπνχο 

θηλδχλνπο. Έηζη, ηα παξαζηαηηθά πσιήζεσλ (ηηκνιφγηα, δειηία απνζηνιήο) πξέπεη λα είλαη 

αξηζκεκέλα θαηά αχμνληα αξηζκφ, λα εθδίδνληαη ζε ηνπιάρηζηνλ ηξία αληίγξαθα (έλα γηα ηνλ 

πειάηε, έλα γηα ην ινγηζηήξην θαη έλα ζηέιερνο), λα θέξνπλ ηα ζηνηρεία ηεο νληφηεηαο, ηνπ 

παξαιήπηε θαη λα αλαγξάθνπλ πνζφηεηεο θαη αμίεο. 

Ο δηαρσξηζκφο αξκνδηνηήησλ απνηειεί θεληξηθφ άμνλα ζε έλα ζχζηεκα ειέγρνπ. πλεπψο, ε 

θαηαγξαθή πσιήζεσλ, ε δηελέξγεηα αληίζηνηρσλ εηζπξάμεσλ, ε έγθξηζε ηπρφλ εθπηψζεσλ ή 

επηζηξνθψλ πσιήζεσλ θαη π έθδνζε ησλ παξαζηαηηθψλ πξέπεη λα δηελεξγνχληαη απφ 

δηαθνξεηηθνχο ππαιιήινπο. Δπίζεο, επηβάιιεηαη ζχζηεκα ειέγρνπ θαη εμνπζηνδνηήζεσλ σο 

πξνο ηηο εθπηψζεηο θαη ηηο επηζηξνθέο, δει. έιεγρνο ζπκθσλίαο (κε ηηο απνθάζεηο ηεο 

δηνίθεζεο) ηνπ επηπέδνπ πψιεζεο κε ηε ρνξεγεζείζα έθπησζε, αιιά θαη ησλ φξσλ 

απνπιεξσκήο. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ γηα ηηο πσιήζεηο, ν 

ειεγθηήο πξέπεη λα δηελεξγήζεη ηηο εμήο δηαδηθαζίεο: 

α. ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ εθηηκήζεσο ειέγρνπ γηα ηηο πσιήζεηο. Με ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ν ειεγθηήο ζπγθεληξψλεη πιεξνθνξίεο γηα:  

(1) ηνλ ηξφπν δηελέξγεηαο ησλ πσιήζεσλ,  

(2) ηνλ ηξφπν ηεο ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ πσιήζεσλ,  

(3) ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ εκπιέθνληαη ζηηο πσιήζεηο, (4) 

ηνπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηνπο ππαιιήινπο ηεο νληφηεηαο ζην 

θχθισκα ησλ πσιήζεσλ. 

β. έιεγρν δηαδηθαζηψλ. Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εθηηκήζεσο 

ειέγρνπ γηα ηηο πσιήζεηο, ν ειεγθηήο ζα πξέπεη λα δηελεξγήζεη νξηζκέλνπο 

δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο γηα λα δηαπηζηψζεη, εάλ νη πιεξνθνξίεο πνπ 

ζπγθέληξσζε, φζνλ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο, εθαξκφδνληαη ζηελ πξάμε. 

Ο έιεγρνο ζα πξέπεη λα ειέγμεη ζην ηέινο ηεο ρξήζεο, εάλ ηα έζνδα πνπ κεηαθέξνληαη ζην 

ινγαξηαζκφ 80.00 «Λνγαξηαζκφο Γεληθήο Δθκεηάιιεπζεο» αθνξνχλ βεβαησκέλα, 

πξαγκαηνπνηεκέλα θαη θαζαξά έζνδα ηξέρνπζαο πεξηφδνπ, ψζηε ηα ηειηθά ππφινηπα ησλ 
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ινγαξηαζκψλ λα αληηπξνζσπεχνπλ ην δεδνπιεπκέλα ηαθηηθά θαη νξγαληθά έζνδα ηεο 

ρξήζεο. 

Έηζη, ην πξφγξακκα ειέγρνπ ησλ εζφδσλ πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, ηα αθφινπζα 

βήκαηα: 

• δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ 

θαη απφδεημε γλεζηφηεηαο ησλ παξαζηαηηθψλ πνπ δηθαηνινγνχλ ηε ζπλαιιαγή. ε 

πεξίπησζε πνπ νη ινγαξηαζκνί εζφδσλ πεξηιακβάλνπλ θαη πνζά εζφδσλ πνπ 

αθνξνχλ επφκελεο ρξήζεηο, επεηδή έρνπλ πξνεηζπξαρζεί ή δελ πεξηιακβάλνπλ πνζά 

δεδνπιεπκέλσλ εζφδσλ, επεηδή ε είζπξαμή ηνπο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο επφκελεο 

ρξήζεηο, πξηλ απφ ηε κεηαθνξά ησλ ππνινίπσλ ηνπο ζην ινγαξηαζκφ 80.00 γίλνληαη 

εγγξαθέο ηαθηνπνηήζεσο, (π.ρ. κεηαθνξά ζην ινγαξηαζκφ 56.00 έζνδα επφκελσλ 

ρξήζεσλ), έηζη ψζηε ηα ππφινηπα απηά λα απεηθνλίδνπλ ην αθξηβέο χςνο φισλ ησλ 

δεδνπιεπκέλσλ εζφδσλ εθκεηαιιεχζεσο ηεο ρξήζεσο πνπ θιείλεη.  

• θαηακεξηζκφ θαζεθφλησλ, αξκνδηνηήησλ θαη εμνπζηνδνηήζεσλ, δει. ν ππάιιεινο 

πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηηο θαηαρσξήζεηο ησλ εζφδσλ λα κελ εκπιέθεηαη θαη ζηε 

δηαδηθαζία ησλ πσιήζεσλ, ησλ εηζπξάμεσλ, θηι. 

• επηζθφπεζε ηεο θίλεζεο ησλ αλαιπηηθψλ ινγαξηαζκψλ γηα ηελ χπαξμε ηπρφλ 

ζεκαληηθψλ ή αζπλήζηζησλ θνλδπιίσλ, 

• έιεγρν ζπκθσλίαο αζξνηζκάησλ εκεξνινγίνπ πσιήζεσλ, εηζπξαθηέσλ 

ινγαξηαζκψλ, ζπγθεληξσηηθνχ εκεξνινγίνπ θαη γεληθνχ θαζνιηθνχ, 

• δηαπίζησζε χπαξμεο απνθιίζεσλ ησλ εζφδσλ ηεο ειεγρφκελεο ρξήζεο ζε ζρέζε κε 

ηα αληίζηνηρα ηεο πξνεγνχκελεο (ζε πνζνζηφ θαη αμία επί ησλ πσιήζεσλ), 

• έιεγρν θαη εμαθξίβσζε φηη έρεη ηεξεζεί ε αξρή ηεο απηνηέιεηαο ησλ ρξήζεσλ 

(δειαδή έρνπλ πεξηιεθζεί φια ηα έζνδα πνπ αλαινγνχλ ζηε ρξήζε) θαη εάλ επήιζε ν 

ζπζρεηηζκφο εζφδσλ κε έμνδα, 

• έιεγρν θηλήζεσλ ινγαξηαζκψλ εζφδσλ, βάζεη ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ, 

• έιεγρν φηη γηα θάζε ινγαξηαζκφ εζφδνπ, ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά, δει. γηα θάζε έζνδν εθδίδεηαη ην αλαγθαίν θαη λφκηκν 

παξαζηαηηθφ ζηνηρείν, ζπληάζζεηαη πξνυπνινγηζκφο εζφδσλ, εμεηάδνληαη νη 

απνθιίζεηο-παξέρνληαη εμεγήζεηο θ.ι.π., 
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• έιεγρν γηα νξζή ηαμηλφκεζε ησλ εζφδσλ (ηαθηηθά, έθηαθηα, νκαιά, αλψκαια, 

νξγαληθά, αλφξγαλα, θ.ν.θ.), 

• έιεγρν ινγαξηαζκψλ επηζηξνθψλ θαη εθπηψζεσλ πσιήζεσλ, ρξφλνπ 

πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο, ηξφπνπ επηβεβαίσζεο ηνπο, κεηαβνιήο απφ ην πξνεγνχκελν 

έηνο, 

• έιεγρν ΦΠΑ εθξνψλ, πιεξσκή, ππνβνιή δειψζεσλ. 

Δπηπξφζζεηα, ην πξφγξακκα ειέγρνπ ησλ πσιήζεσλ (ινγ. 70-72) πεξηιακβάλεη ηηο 

αθφινπζεο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο: 

• θαηάξηηζε πίλαθα ησλ θαη' είδνο πσιήζεσλ ρξήζεσο, κε αληίζηνηρα ζηνηρεία ηεο 

πξνεγνχκελεο ρξήζεσο, 

• επαιήζεπζε ηεο ινγηζηηθνπνηήζεσο φισλ ησλ εθδηδφκελσλ ηηκνινγίσλ, ζπζρέηηζε 

πσιήζεσλ κε ΦΠΑ, ζπκθσλία ηνπ ινγαξηαζκνχ «πειάηεο» αιιά θαη ησλ 

ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ πειαηψλ, 

• δηαπίζησζε ηεο κε χπαξμεο εηθνληθψλ πσιήζεσλ ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο θαη 

έθδνζεο πηζησηηθψλ ηηκνινγίσλ ζηελ επφκελε ρξήζε, θαζψο θαη ηεο ηήξεζεο ησλ 

φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ 

θαηαρψξεζε ησλ πσιήζεσλ, 

• δηαπίζησζε φηη ζην Πξνζάξηεκα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ παξέρεηαη 

ε πξνβιεπφκελε, απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ζρεηηθή πιεξνθφξεζε γηα ηα έζνδα, 

• επαιήζεπζε ηεο νξζήο εθδφζεσο ησλ ηηκνινγίσλ (επαιήζεπζε πνζνηήησλ βάζεη 

δειηίσλ απνζηνιήο ή θνξησηηθψλ, επαιήζεπζε ηηκψλ βάζεη ηηκνθαηαιφγνπ, θηι.) θαη 

δηαπίζησζε ηεο χπαξμεο ζρεηηθψλ εγθξίζεσλ, γηα ηπρφλ επηζηξνθέο θαη εθπηψζεηο 

επί ησλ πσιήζεσλ. 

 

Γηαδηθαζίεο ειέγρνπ ησλ όξσλ ύπαξμεο θαη πξαγκαηνπνίεζεο 

Ζ αξρή ηεο απηνηέιεηαο ησλ ρξήζεσλ θαη ε αξρή ηνπ ζπζρεηηζκνχ εζφδσλ θαη απνηεινχλ 

βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο, ηφζν θαηά ηε ινγηζηηθνπνίεζε, φζν θαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ 

ζπλαιιαγψλ. Ζ νληφηεηα νθείιεη λα ηεξεί, αιιά θαη λα επηβεβαηψλεη ηελ χπαξμε απηψλ ησλ 

αξρψλ, δειαδή αλ φια ηα έζνδα πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί, ζ' απηή θαη 

φζα αθνξνχλ πξνεγνχκελε ή επφκελε παξνπζηάδνληαη ζε κεηαβαηηθνχο ινγαξηαζκνχο.  
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Δπίζεο, ηα έζνδα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε κηα ρξήζε πξέπεη λα ζπζρεηηζζνχλ κε ηα 

αληίζηνηρα έμνδα πνπ απαηηήζεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία απηψλ ησλ εζφδσλ. Αθφκε, ην 

νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα (θέξδνο ή δεκία) πνπ πξνθχπηεη, πξνζδηνξίδεηαη ινγηζηηθά απφ ην 

ζπζρεηηζκφ εζφδσλ θαη εμφδσλ (πσιήζεηο-θόζηνο πσιεζέλησλ - έμνδα δηνίθεζεο-έμνδα 

δηάζεζεο-έμνδα ρξεκαηννηθνλνκηθά = θέξδνο πξν θόξσλ). 

Ζ λνκνζεζία αλαθέξεη φηη: «...ηα έζνδα θαη έμνδα πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε ινγίδνληαη ζ' απηή 

αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν είζπξαμεο ή πιεξσκήο ηνπο...». χκθσλα κε ηε ινγηζηηθή αξρή ηεο 

πξαγκαηνπνίεζεο ησλ εζφδσλ, απηά θαηαρσξνχληαη κφλν φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη φρη 

φηαλ απιψο αλακέλνληαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ. 

Ο ινγαξηαζκφο ησλ εζφδσλ αθνξά θαηά θχξην ιφγν ην ινγαξηαζκφ ησλ πσιήζεσλ, αθνχ ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εζφδσλ κηαο νληφηεηαο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ πσιήζεσλ. 

πλεπψο, ε νξγάλσζε ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ γηα ηηο πσιήζεηο 

πξνυπνζέηεη ηελ εθαξκνγή ησλ αθφινπζσλ δηαδηθαζηψλ: 

• δηελέξγεηα πσιήζεσλ βάζεη εγθεθξηκέλνπ ηηκνθαηαιφγνπ, 

• θαζνξηζκφο φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ρνξεγήζεσο εθπηψζεσλ ζε πειάηεο θαη 

εηδηθψλ φξσλ εμνθιήζεσο ηεο αμίαο ησλ πσινπκέλσλ εηδψλ, 

• δηεξεχλεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ πειαηψλ, 

• έθδνζε ηηκνινγίσλ πσιήζεσο απφ αξκφδην ππάιιειν, δηαθνξεηηθφ απφ εθείλν πνπ 

δηαπξαγκαηεχεηαη ηηο πσιήζεηο ή παξαθνινπζεί ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ πειαηψλ.  

• Έιεγρνο θαηαρσξίζεσλ κε παξαζηαηηθά, νξζή θαηαρψξεζε ζηνηρείσλ πειάηε, 

εκεξνκελίαο, πνζφηεηαο θαη αμίαο, 

• εμαγσγή απνζεκάησλ απφ ηηο απνζήθεο βάζεη ησλ ηηκνινγίσλ πψιεζεο ή ησλ 

δειηίσλ απνζηνιήο, 

• έθδνζε «Γειηίνπ εμαγσγήο», ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ αξκφδην απνζεθάξην, ηνλ 

αγνξαζηή ή κεηαθνξέα, 

• παξάδνζε ζην ινγηζηήξην ησλ παξαζηαηηθψλ πσιήζεσο (δειηίν παξαγγειίαο 

πειάηε, ηηκνιφγην πψιεζεο, δειηίν εμαγσγήο) θαη έιεγρνο απηψλ απφ αξκφδην 

ππάιιειν ηνπ ινγηζηεξίνπ, ν νπνίνο δελ έρεη ζρέζε κε ηελ ππεξεζία πσιήζεσλ, 

απνζήθε, θηι., 
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• έθδνζε παξαζηαηηθνχ εγγξαθήο βάζεη ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ απφ αξκφδην 

ππάιιειν, έιεγρνο ησλ παξαζηαηηθψλ απφ ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή ή απφ αξκφδην 

πξντζηάκελν θαη θαηαρψξεζή ηεο ζηα βηβιία ηεο νληφηεηαο, 

• ινγηζκφο πσιήζεσλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 

Σξόπνη βεβαίσζεο απηώλ (νίθνζελ θαη κε) 

Καηά ην άξζξν 3 ηνπ ΒΓ 17/5-15/6/1959 «βεβαίσζε εζφδνπ λνείηαη ε θαηά ηνπο θεηκέλνπο 

λφκνπο παξά ησλ αξκνδίσλ αξρψλ ή ππεξεζηψλ θαη νξγάλσλ ησλ Γήκσλ ή Κνηλνηήησλ 

εθθαζάξηζεο απαηηήζεσο ηηλφο ησλ Γήκσλ ή Κνηλνηήησλ θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ πνζνχ 

απηήο, ηνπ πξνζψπνπ ηνπ νθεηιέηνπ, ηνπ είδνπο ηνπ εζφδνπ θαη ηεο αηηίαο δη’ ελ νθείιεηαη». Ο 

αλσηέξσ νξηζκφο αληηζηνηρεί ζηε «βεβαίσζε ππφ επξεία έλλνηα», ζε εθείλε δειαδή ηε 

κνξθή βεβαίσζεο πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ θαηάξηηζε ηνπ νηθείνπ ρξεκαηηθνχ θαηαιφγνπ. 

Δθηφο ηεο κνξθήο απηήο, κε ηνλ φξν «βεβαίσζε εζφδνπ» λννχληαη αθφκε ε ηακεηαθή 

βεβαίσζε ή «βεβαίσζε ππφ ζηελή έλλνηα» θαη ε βεβαίσζε ππφ ηελ έλλνηα ηεο εθδφζεσο 

αηνκηθήο θαηαινγηζηηθήο πξάμεο ή «βεβαίσζε ππφ επξχηαηε έλλνηα». 

Δηδηθόηεξα: 

α. Ζ «βεβαίσζε ππφ επξχηαηε έλλνηα» ζπληειείηαη κε ηελ πξάμε ηνπ δεκάξρνπ ή άιινπ 

αξκνδίνπ νξγάλνπ, κε ηελ νπνία θαηαινγίδεηαη νξηζκέλν ρξεκαηηθφ πνζφ (θφξνο, ηέινο, 

πξφζηηκν θ.ι.π.) ζε βάξνο ζπγθεθξηκέλνπ πξνζψπνπ. Ζ πξάμε απηή, κεηά ηελ 

νξηζηηθνπνίεζή ηεο (δειαδή κεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο, 

έλζηαζεο θ.ι.π.), απνηειεί θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΒΓ 17/5-15/6/1959 «λφκηκν 

ηίηιν βεβαίσζεο», βάζεη ηνπ νπνίνπ δηελεξγείηαη ζηε ζπλέρεηα ε «βεβαίσζε ππφ επξεία 

έλλνηα», δειαδή ε ζχληαμε ηνπ ρξεκαηηθνχ θαηαιφγνπ. 

β. Ζ «βεβαίσζε ππφ επξεία έλλνηα» πινπνηείηαη κε ηε ζχληαμε ηνπ νηθείνπ ρξεκαηηθνχ 

θαηαιφγνπ θαη ζπλίζηαηαη ζηελ εθθαζάξηζε ηνπ εηζπξαθηένπ πνζνχ βάζεη ηνπ «ηίηινπ 

βεβαηψζεσο» πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ε βεβαησηηθή αξρή (άξζξν 4 παξ. 2 ΒΓ 17/5-

15/6/1959). 

γ. «Βεβαίσζε ππφ ζηελή έλλνηα» είλαη ε ηακεηαθή βεβαίσζε, ε εκθάληζε δειαδή ησλ 

βεβαησκέλσλ ππφ επξεία έλλνηα εζφδσλ ζηα ηεξνχκελα απφ ηελ αξκφδηα ηακεηαθή ππεξεζία 

βηβιία θαη ζηνηρεία. Ζ «βεβαίσζε ππφ ζηελή έλλνηα» ζπληειείηαη κε ηελ έθδνζε ηνπ 
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ηξηπιφηππνπ απνδεηθηηθνχ παξαιαβήο ηνπ ρξεκαηηθνχ θαηαιφγνπ θαη ηελ θαηαρψξηζή ηνπ 

ζην βηβιίν εηζπξαθηέσλ εζφδσλ ηνπ ηακείνπ (άξζξα 4 παξ. 6, 52 παξ. 1 θαη 67 ΒΓ 17/5-

15/6/1959, άξζξν 61 παξ. 2 ΠΓ 16/1989). 

Οίθνζελ βεβαίσζε εζφδσλ γίλεηαη ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α. ε θάζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε είζπξαμε θφξσλ, ηειψλ, δηθαησκάησλ ή 

εηζθνξψλ πξαγκαηνπνηείηαη βάζεη δειψζεσο θ.ι.π., πξηλ πεξηέιζνπλ ζην ηακείν νη 

ζρεηηθνί ηίηινη βεβαηψζεσο θαη γεληθά ζε θάζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ έρεη 

πξνεγεζεί ε ηακεηαθή βεβαίσζε ηνπ εηζπξαρζέληνο πνζνχ (άξζξν 5 παξ. 1 ΒΓ 17/5-

15/6/1959, άξζξν 155 ΠΓ 16/1989). 

β. Γηα ηα έζνδα πνπ απνδίδεη ζηνπο ΟΣΑ ην δεκφζην ή άιινη θνξείο, γηα ηα 

ζπλεηζπξαηηφκελα κε ηα δεκνηηθά έζνδα ηέιε ραξηνζήκνπ ή άιια έζνδα ππέξ 

ηξίησλ θαη γηα ηηο πξνζαπμήζεηο ή ηνπο ηφθνπο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ή ηνπο 

ηφθνπο ππεξεκεξίαο (άξζξν 5 παξ. 3 ΒΓ 17/5-15/6/1959). 

Ζ είζπξαμε ησλ εζφδσλ πνπ δελ έρνπλ βεβαησζεί, γίλεηαη κε βάζε ππεξεζηαθφ βεβαησηηθφ 

ζεκείσκα πνπ πξνζθνκίδεη ζην ηακείν ν νθεηιέηεο. Γελ απαηηείηαη ηέηνην ζεκείσκα γηα ηελ 

είζπξαμε ησλ εζφδσλ ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ έσο θαη ε΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ ΒΓ 17/5-

15/6/1959 (θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο, πξνζαπμήζεηο θ.ι.π.) θαζψο θαη γηα ηελ είζπξαμε ησλ 

εζφδσλ ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα πνζά ηνπ ηέινπο ή δηθαηψκαηνο είλαη πάγηα θαη 

εηζπξάηηνληαη κε αξηζκεκέλεο απνδείμεηο θαηά ηνλ ηχπν ησλ εηζηηεξίσλ (άξζξα 53 παξ. 2 ΒΓ 

17/5-15/6/1959 θαη 155 παξ. 1 ΠΓ 16/1989, Δγθ. Τπ. Δζση. 51920/17-6-1969). 

ην βεβαησηηθφ ζεκείσκα αλαγξάθνληαη ην νλνκαηεπψλπκν θαη ε δηεχζπλζε ηνπ νθεηιέηε, 

ην είδνο ηνπ εζφδνπ, ην θαηαβιεηέν πνζφ θαη ηα ζηνηρεία βάζεη ησλ νπνίσλ απηφ 

πξνζδηνξίδεηαη (Δγθ. Τπ. Δζση. 51920/17-6-1969). Σν βεβαησηηθφ ζεκείσκα είλαη 

ηξηπιφηππν, θέξεη αχμνληα αξηζκφ, ππνγξάθεηαη απφ ηνλ αξκφδην γηα ηε βεβαίσζε ππάιιειν 

ηνπ δήκνπ θαη ζεσξείηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο. 

Σν έλα αληίηππν ηνπ βεβαησηηθνχ ζεκεηψκαηνο παξακέλεη ζην ζηέιερνο θαη ηα άιια δχν 

παξαδίδνληαη ζηνλ νθεηιέηε γηα λα ηα θαηαζέζεη καδί κε ην αληίζηνηρν πνζφ ζηνλ 

εηζπξάθηνξα. 
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Ο εηζπξάθηνξαο επηζπλάπηεη ην έλα απφ ηα ζεκεηψκαηα ζην ζηέιερνο ηνπ δηπινηχπνπ 

είζπξαμεο θαη ην άιιν ην επηζηξέθεη ζηνλ εθδφηε, αθνχ ζπκπιεξψζεη θαη ππνγξάςεη ηελ 

εηδηθή πξάμε πάλσ ζην ζψκα ηνπ εληχπνπ κε ηα ζηνηρεία ηνπ δηπινηχπνπ είζπξαμεο πνπ 

εμέδσζε. Ζ βεβαίσζε ησλ νίθνζελ εηζπξαρζέλησλ εζφδσλ θαηά ηε δηάξθεηα θάζε κήλα 

ζπληειείηαη κε ηελ έθδνζε ηνπ ηξηπινηχπνπ απνδεηθηηθνχ παξαιαβήο εηζπξαθηέσλ εζφδσλ 

θαη ηελ ηαθηηθή εηζαγσγή ησλ εηζπξάμεσλ, βάζεη ζπγθεληξσηηθήο θαηάζηαζεο φπνπ 

εκθαλίδνληαη ηα έζνδα θαηά θσδηθφ αξηζκφ (άξζξα 5 ΒΓ 17/5-15/6/1959 θαη 62,151 ΠΓ 

16/1989). 

Γηαθπγόληα θαη ιαλζάλνληα έζνδα  

Σα δηαθπγφληα θαη ηα ιαλζάλνληα έζνδα απνηεινχλ κία κάζηηγα γηα ηα νηθνλνκηθά ηφζν ησλ 

θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο φζν θαη ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο θαζψο ιφγσ ησλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ επηθξαηνχλ αλαθνξηθά κε ηε βεβαίσζε θαη είζπξαμε ησλ εζφδσλ κπνξεί λα 

ππάξμεη κεγάιε ρξνληθή πζηέξεζε.  

Τθίζηαηαη αδπλακία ησλ εζσηεξηθψλ δνκψλ λα αμηνπνηήζνπλ απνδνηηθά ηα δηαζέζηκα 

ζηνηρεία, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζηε δηεχξπλζε ηεο βάζεο ησλ νθεηιεηψλ, 

ζηε κείσζε ησλ δηαθπγφλησλ εζφδσλ θαη ηέινο, ζηελ έγθαηξε βεβαίσζε εζφδσλ απφ 

δηαζέζηκα πξσηνγελή ζηνηρεία γεγνλφο πνπ δε ζπκβάιιεη ζηελ νηθνλνκηθή εμπγίαλζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ ησλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. 

Τπνηηκνινγεκέλα έζνδα (εθκίζζσζε ζε ρακειέο ηηκέο)  

ε ζπλέρεηα ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ παξνπζηάδεηαη αλαθνξηθά κε ηα δηαθπγφληα έζνδα ζα 

πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη έλα πνιχ ζεκαληηθφ Δπίζεο, δήηεκα είλαη θαη ηπρφλ 

ππνηνκηινγεκέλα έζνδα κε ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα απηφ ηεο εθκίζζσζεο δεκνζίσλ 

αθηλήησλ ζε πνιχ ρακειέο ηηκέο θαζψο πνιιέο θνξέο ε έιιεηςε πιήξνπο γλψζεσο ηεο 

αληηθεηκεληθήο αμίαο ησλ αθηλήησλ νδεγεί ζε ιαλζαζκέλε εθηίκεζε  ηεο αξρηθήο αμίαο 

εθθίλεζεο ηνπ αθηλήηνπ ην νπνίν θαηά ζπλέπεηα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απψιεηα εζφδσλ. 

Δίλαη δεδνκέλν φηη ε απψιεηα δεκνζίσλ εζφδσλ απνηειεί έλα πνιχ κεγάιν πξφβιεκα γηα 

ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα ραξάμεη ζσζηή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή 

θαη λα κπνξέζεη λα πινπνηήζεη ηνπ ζηφρνπο ηεο, αλαπηπμηαθνχο θαη κε, έηζη ψζηε λα είλαη ζε 

ζέζε λα αληαπνθξηζεί ζε νπνηνδήπνηε ρξεκαηνδνηηθφ πξφβιεκα κπνξεί λα πξνθχςεη. 
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Δληνπηζκόο εηθνληθώλ ή πιαζηώλ δηθαηνινγεηηθώλ (ηίηινη ζπνπδώλ, βεβαηώζεηο 

δεκνηνινγίσλ, άδεηεο θαηαζηεκάησλ, θ.η.ι.) 

ηελ ππ΄ αξηζκ΄  ΓΗΓΑΓ/Φ.34/42/νηθ.33906/16.12.2013 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο αλαθέξεηαη φηη: 

«Οη αξκφδηνη πξντζηάκελνη ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ/ Πξνζσπηθνχ ησλ Υπεξεζηψλ, 

θαινχληαη εληφο ηξηψλ (3) κελψλ λα ειέγμνπλ ηε λνκηκφηεηα πξφζιεςεο/κεηάηαμεο θαη 

κεηαηξνπήο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο ζε ανξίζηνπ ρξφλνπ ησλ ππαιιήισλ θαη ζπγθεθξηκέλα 

φισλ ησλ πηπρίσλ, ησλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξφζιεςε, ηε 

κεηάηαμε, ή ηε κεηαηξνπή ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο ζε ανξίζηνπ ρξφλνπ, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην πξνζσπηθφ κεηξψν ησλ ππαιιήισλ (ηίηινη 

ζπνπδψλ- πηπρία, κεηαπηπρηαθά, δηδαθηνξηθά, πηζηνπνηεηηθά γλψζεο Ζ/Υ, βεβαηψζεηο 

πξνυπεξεζίαο θ.α.), ηα νπνία απνδεηθλχνπλ ηελ θαηνρή ησλ βαζηθψλ-θχξησλ, πξφζζεησλ ή 

επηθνπξηθψλ πξνζφλησλ- θαη απφ ηα νπνία ηεθκεξηψλεηαη ε λνκηκφηεηα ηεο ππαιιειηθήο 

ζρέζεο θαη θαηάζηαζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππνρξέσζε ηεο Γηνίθεζεο πεξί ειέγρνπ ηεο λνκηκφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ 

απηψλ απνξξέεη: 

α) απφ ηελ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε Γηνίθεζε νθείιεη λα αλαθαιεί θάζε 

παξάλνκε πξάμε ηεο, απνθαζηζηψληαο έηζη ηελ έλλνκε ηάμε. 

β) απφ ηελ αίηεζε, ηελ νπνία θαηέζεζαλ νη ππάιιεινη θαηά ηελ πξφζιεςή ηνπο ζην αξκφδην 

φξγαλν, ε νπνία επέρεη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο. Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, ε αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε ηε δήισζε κπνξεί 

λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ζηελ αίηεζε – 

ππεχζπλε δήισζε γηα πξφζιεςε αλαθέξεηαη ξεηψο φηη: «Γειψλσ φηη ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζήο 

κνπ είλαη αθξηβή θαη αιεζή. Σε πεξίπησζε αλαθξίβεηαο γλσξίδσ φηη ζα έρσ ηηο ζπλέπεηεο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1599/1986. …». 

γ) απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 91 ηνπ λ. 4172/2013, κε ηηο νπνίεο αληηθαηαζηάζεθε 

ε πεξ. 4 ηεο ππνπαξ. Ε.1 ηεο παξ.Ε. ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 4093/2012 θαη νη νπνίεο 

νξίδνπλ ηα εμήο: «Με ηελ αλαθνίλσζε νξίδεηαη…ε απνηίκεζε ησλ πξνζφλησλ ησλ ππαιιήισλ, 

κεηά ηνλ έιεγρν ηεο λνκηκφηεηαο πξφζιεςεο θαη ησλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη ζηνηρείσλ πνπ 
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ζπγθξνηνχλ ην πξνζσπηθφ κεηξψν ηνπ ππαιιήινπ. Υπάιιεινη, ησλ νπνίσλ ε δηαδηθαζία 

πξφζιεςεο θαη ηα σο άλσ πηζηνπνηεηηθά θαη ζηνηρεία ηνπ ππεξεζηαθνχ ηνπο θαθέινπ 

ειέγρνληαη σο κε λφκηκα, ζηεξνχληαη ηνπ δηθαηψκαηνο κεηάηαμεο ή κεηαθνξάο». 

δ) Με βάζε ηηο παξ. 1 & 2 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Υπαιιειηθνχ Κψδηθα (πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 

3528/2007) πνπ αλαθέξνπλ ηα εμήο: 

«Αλάθιεζε δηνξηζκνύ» 

1. Ζ πξάμε δηνξηζκνχ αλαθαιείηαη ππνρξεσηηθά, εάλ ν δηνξηδφκελνο δελ απνδέρηεθε ην 

δηνξηζκφ ξεηψο ή ζησπεξψο ή δελ εθπιήξσζε άιιεο λφκηκεο πξφζζεηεο ππνρξεψζεηο πξηλ απφ 

ηελ αλάιεςε ππεξεζίαο. 

2. Ζ πξάμε δηνξηζκνχ, πνπ έγηλε θαηά παξάβαζε λφκνπ, αλαθαιείηαη εληφο δηεηίαο απφ ηε 

δεκνζίεπζε ηεο. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο απηήο ε πξάμε δηνξηζκνχ αλαθαιείηαη, 

εάλ απηφο πνπ δηνξίζηεθε πξνθάιεζε δνιίσο ή ππνβνήζεζε ηελ παξαλνκία ή εάλ ν δηνξηζκφο 

ηνπ έγηλε θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 4 θαη 8 ηνπ παξφληνο Κψδηθα.» 

Με βάζε ηα αλσηέξσ, θαινχληαη νη αξκφδηνη Πξντζηάκελνη Γηνηθεηηθνχ/Πξνζσπηθνχ: 

1. Να πξνβνχλ ζε εκπεξηζηαησκέλν έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνζσπηθνχ κεηξψνπ ησλ 

ππαιιήισλ θαη ζε δηαζηαχξσζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ/ηππηθψλ πξνζφλησλ δηνξηζκνχ, 

κεηάηαμεο ή κεηαηξνπήο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο ζε ανξίζηνπ ρξφλνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο θαζ΄ 

χιελ αξκφδηεο ππεξεζίεο ή εθδνχζεο αξρέο. 

2. Σε πεξίπησζε πνπ νη θαζ΄ χιελ αξκφδηεο ππεξεζίεο ή εθδνχζεο αξρέο βεβαηψζνπλ κε 

επαξθψο αηηηνινγεκέλν έγγξαθφ ηνπο ηε κε έθδνζε ή ηελ αλαθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηνπο 

απνζηέιινληαη απφ ηηο Γηεπζχλζεηο Γηνηθεηηθνχ/ Πξνζσπηθνχ (π.ρ. σο πξνο ηνλ ηίηιν ζπνπδψλ, 

βαζκφ πηπρίνπ, επηηπρή ζπκκεηνρή ζε εμεηάζεηο θιπ) ή ζε πεξίπησζε πνπ ηα ζηνηρεία δελ είλαη 

ηα απαηηνχκελα απφ ηελ νηθείεο θαηά πεξίπησζε δηαηάμεηο, ηφηε νη Γηεπζχλζεηο 

Γηνηθεηηθνχ/Πξνζσπηθνχ ζα πξέπεη λα πξνβνχλ ζε πξνεγνχκελε αθξφαζε ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Σπληάγκαηνο, ηηο γεληθέο αξρέο 

ηνπ δηθαίνπ, ηδίσο ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο θαη ηεο πξνζηαηεπφκελεο εκπηζηνζχλεο ηνπ πνιίηε 

(βι. Σ.η.Δ. 2195/1982), θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 6 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο 

(λ. 2690/1999). 
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3. Δθφζνλ, κεηά ηελ αθξφαζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, δελ πξνθχςνπλ αδηακθηζβήηεηα ζηνηρεία 

πνπ λα αλαηξνχλ ηα νξηδφκελα ζην δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Υπαιιειηθνχ 

Κψδηθα (δφιηα πξφθιεζε ή ππνβνήζεζε ηεο παξαλνκίαο), ε Γηνίθεζε πξέπεη λα πξνβαίλεη 

άκεζα ζε θάζε αλαγθαία ελέξγεηα γηα ηελ θίλεζε θαη νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάθιεζεο 

ηνπ δηνξηζκνχ. Σην ζεκείν απηφ επηζεκαίλεηαη φηη ε δηνηθεηηθή πξάμε ηεο αλάθιεζεο ηνπ 

δηνξηζκνχ/πξφζιεςεο ζα πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε εηδηθψο, πιήξσο θαη επαξθψο, κε 

αλαθνξά ζηα ζπγθεθξηκέλα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ή ζηνηρεία, ε χπαξμε ή ε έιιεηςε ησλ 

νπνίσλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ζε ζπλάξηεζε κε ην ηζρχνλ θαηά ηελ έθδνζε ηεο 

αλαθαινχκελεο πξάμεο λνκηθφ θαζεζηψο, ζεκειηψλεη ηε δηαπηζηνχκελε παξαλνκία θαη θαη’ 

αθνινπζία, ηε ζπλδξνκή λφκηκνπ ιφγνπ αλάθιεζεο. (βι. Σ.η.Δ. 2216/1992, 3567/1989, ΑΠ 

110/2013, Γλσκνδφηεζε ηνπ ΝΣΚ 349/2011, απφ φπνπ πξνθχπηεη φηη γηα ηε ζεκειίσζε ηεο 

αληηθεηκεληθήο ππνζηάζεσο ηεο δφιηαο πξφθιεζεο ή ππνβνήζεζεο ηεο παξαλνκίαο απαηηείηαη 

ελδεηθηηθά: 1) δήισζε ςεπδψλ γεγνλφησλ σο αιεζηλψλ, ή άξλεζε ή απφθξπςε αιεζηλψλ 

γεγνλφησλ, ηα νπνία δελ απνδεηθλχνληαη κε ην δειηίν ηαπηφηεηαο ή ην δηαβαηήξην, (φρη δε κφλν 

γεγνλφησλ πνπ αθνξνχλ πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ δεινχληνο) θαη 2) ε ςεπδήο απηή δήισζε λα 

απεπζχλεηαη, δειαδή λα ππνβάιιεηαη, ζε αξρή ή ππεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, γηα δε ηελ 

ππνθεηκεληθή ζεκειίσζή ηεο, γλψζε κε ηελ έλλνηα ηεο βεβαηφηεηαο ησλ πξαγκαηηθψλ 

πεξηζηαηηθψλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ αληηθεηκεληθή ππφζηαζε ηεο δφιηαο πξφθιεζεο ή 

ππνβνήζεζεο ηεο παξαλνκίαο. 

4. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε πνπ απφ ηε δηαδηθαζία πξνθχςεη παξεκπηπηφλησο επζχλε ή ζπλέξγεηα 

ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, επηηξνπψλ, ηνπ αξκφδηνπ γηα ην δηνξηζκφ νξγάλνπ ή άιισλ, ε Γηνίθεζε 

νθείιεη λα ελεξγήζεη αξκνδίσο θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ πεηζαξρηθνχ 

δηθαίνπ. Τα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα ειεγρζνχλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ απνηέιεζαλ 

ηππηθά πξνζφληα κεηάηαμεο, δεδνκέλνπ φηη θαηά πάγηα λνκνινγία ηνπ ΣηΔ [ΣΔ 1886/1966, 

1396/1965, 1106/1962], ε κεηάηαμε είλαη νηνλεί δηνξηζκφο, θαζψο αλαιχεηαη ηππηθψο ζε 

ηαπηφρξνλε απφιπζε απφ κηα ζέζε θαη δηνξηζκφ ζε άιιε. Οη θαζ΄ χιελ αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη 

νη εθδνχζεο αξρέο, πξνο ηηο νπνίεο απνζηέιινληαη πξνο δηαθξίβσζε ζηνηρεία, παξαθαινχληαη 

γηα ηελ άκεζε αληαπφθξηζή ηνπο.»  

Αλαθνξηθά κε ηα πιαζηά θνξνινγηθά παξαζηαηηθά πνιιέο θνξέο ν εληνπηζκφο ηνπο είλαη 

εχθνινο, κε κφλν ηνλ έιεγρν ηνπ  ζηνηρείνπ σο εληχπνπ ή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ. ηηο 
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πεξηζζφηεξεο φκσο πεξηπηψζεηο ρξεηάδεηαη εηδηθή κειέηε ηφζν ηνπ ζηνηρείνπ, σο εληχπνπ, 

φζν θαη επαιήζεπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ σο πξνο ηα ζηνηρεία ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ θαη 

ζε βάζνο έιεγρνο, γηα ηε δηαπίζησζε ηεο γλεζηφηεηαο ηνπ θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ θαη ηεο 

πξαγκαηνπνίεζεο ή κε ηεο ζπλαιιαγήο. 

ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη θάπνηεο ελδείμεηο πνπ ζα νδεγήζνπλ ηνλ έιεγρν ζε ζεηξά άιισλ 

ειεγθηηθψλ επαιεζεχζεσλ θαη δηαπηζηψζεσλ, απφ ηε δηελέξγεηα ησλ νπνίσλ ν έιεγρνο ζα 

απνθηήζεη ηα ζηνηρεία εθείλα  ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα λα ζηνηρεηνζεηήζεη θαη λα 

απνδείμεη ηε βαζηκφηεηα ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ησλ ζηνηρείσλ σο πιαζηψλ θαη ησλ 

ζπλαιιαγψλ σο εηθνληθψλ: 

1. Ζ έιιεηςε ζηνηρείνπ δηαθίλεζεο ή ε κε αλαγξαθή ηνπ αξηζκνχ θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο 

ζηα ζηνηρεία δηαθίλεζεο. Πνιιέο ζπλαιιαγέο εκθαλίδνληαη κφλν ζε θνξνινγηθά ζηνηρεία  

αμίαο, ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε δηαθίλεζε. ΄Αλ δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

δηαθίλεζεο νη  ζπλαιιαγέο απηέο κπνξεί λα  είλαη εηθνληθέο, αθνχ ε δηαθίλεζε δελ 

θαιχπηεηαη κε ηα πξνβιεπφκελα  ζηνηρεία.  

2. Σν κεηαθνξηθφ κέζν θαη ν ηξφπνο κεηαθνξάο 

ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία δηαθίλεζεο είλαη ελδερφκελν λα αλαγξάθνληαη κεγάιεο πνζφηεηεο, 

φπνπ ην βάξνο ηνπο ή ν φγθνο ηνπο ή ην είδνο ηνπο (π.ρ. ζε πγξή κνξθή) λα είλαη ηέηνηνο πνπ 

ε κεηαθνξά ηνπο  λα είλαη αδχλαηε κε νπνηνδήπνηε κεηαθνξηθφ κέζν ή ην θνξηεγφ 

απηνθίλεην λα αδπλαηεί λα κεηαθέξεη ηέηνηνπ είδνπο αγαζφ πνπ αλαγξάθεηαη ζην 

θνξνινγηθφ ζηνηρείν. Γηα ηελ επαιήζεπζε απηή θαη ηελ πιεξφηεηα ηνπ ειέγρνπ ζα πξέπεη, 

πέξαλ ησλ άιισλ, λα δηαπηζηψλεηαη ην σθέιηκν θνξηίν ηνπ θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ κε ην 

νπνίν θαίλεηαη φηη δηελεξγήζεθε ε κεηαθνξά θαη λα επηζπλάπηεηαη, εάλ είλαη δπλαηφλ, 

θσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ζηελ νηθεία έθζεζε ειέγρνπ. 

Δίλαη επίζεο δπλαηφλ, κέζσ ηεο ψξαο έλαξμεο απνζηνιήο πνπ αλαγξάθεηαη ζε δχν δειηία 

απνζηνιήο λα ηεθκεξηψλνληαη ή λα εληζρχνληαη νη ελδείμεηο εηθνληθφηεηαο θνξνινγηθψλ 

ζηνηρείσλ (π.ρ. δχν κεηαθνξέο αγαζψλ κε ην ίδην θνξηεγφ απηνθίλεην, ε κία απφ Λακία πξνο 

πάξηε – κε ψξα έλαξμεο απνζηνιήο ηελ 09:00΄ π.κ. θαη ε άιιε απφ Λακία πξνο Καβάια κε 

ψξα έλαξμεο απνζηνιήο ηελ 11:35΄ π.κ. ηεο ίδηαο εκέξαο. Με δεδνκέλν φηη ζην κηθξφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα (2 ψξεο θαη 35΄ ιεπηά) πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ησλ δχν κεηαθνξψλ, ε 
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πξαγκαηνπνίεζε θαη ησλ δχν κεηαθνξψλ είλαη αδχλαηε κε ηνλ ηξφπν απηφ θαη ζπλεπψο είλαη 

εκθαλέο φηη ηνπιάρηζηνλ  κία εθ ησλ δχν ζπλαιιαγψλ είλαη εηθνληθή θαη πεξαηηέξσ 

ελαπφθεηηαη ζηνλ έιεγρν κέζσ επηπιένλ ειεγθηηθψλ επαιεζεχζεσλ (π.ρ. ζηνηρεία 

εθνδηαζκνχ κε θαχζηκα, ζηνηρεία δηνδίσλ, χπαξμε απνζεκάησλ ησλ κεηαθεξνκέλσλ αγαζψλ 

θ.ι.π.), λα πξνζδηνξίζεη επαθξηβψο ην ή ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ 

πεξαηηέξσ. 

3. Ζ έιιεηςε θνξησηηθψλ εγγξάθσλ 

Όηαλ ε νληφηεηα δε δηαζέηεη κεηαθνξηθά κέζα, ε κε χπαξμε θνξησηηθψλ κεηαθνξάο πξέπεη 

λα νδεγήζεη ζε έξεπλα αλ ν αληηζπκβαιιφκελνο, αγνξαζηήο ή πσιεηήο, δηαζέηεη ηέηνηα 

κέζα. Αλ δε δηαπηζηψλεηαη ε χπαξμε κεηαθνξηθψλ κέζσλ, απηφ απνηειεί ζνβαξή έλδεημε 

εηθνληθφηεηαο ηεο ζπλαιιαγήο. 

4. Ζ έιιεηςε κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη εμεηδηθεπκέλνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ 

εθηέιεζεο έξγνπ 

Γηα εθηειέζεηο ηερληθψλ έξγσλ κπνξεί λα εκθαλίδνληαη σο εθδφηεο ηηκνινγίσλ επηρεηξήζεηο, 

νη νπνίεο δε δηαζέηνπλ νχηε ηνλ απαηηνχκελν γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κεραλνινγηθφ 

εμνπιηζκφ (κεραλήκαηα εθζθαθψλ, επηζηξψζεσλ, θνξησηέο, απηνθίλεηα θ.ι.π.) νχηε 

απαζρνινχλ αλζξψπηλν δπλακηθφ ηθαλφ λα εθηειέζεη ην έξγν, νχηε έρνπλ ιάβεη θνξνινγηθφ 

ζηνηρείν απφ άιιε νληφηεηα πνπ θαηέρεη ή εθκηζζψλεη κεραλήκαηα ή εμνπιηζκφ ή απαζρνιεί 

αλζξψπηλν δπλακηθφ,  ηθαλά λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηέηνηνπ είδνπο εξγαζίεο. ε ζρέζε κε ην 

αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη ν έιεγρνο νθείιεη λα επεθηαζεί θαη ζε έξεπλα θαη ησλ 

ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηελ ειεγρφκελε νληφηεηα πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηε δπλαηφηεηα 

εθηέιεζεο εξγαζηψλ ή ηερληθψλ έξγσλ. 

5. Ο ηξφπνο πιεξσκήο 

Ζ εμφθιεζε ησλ ζπλαιιαγψλ κε εηθνληθά ή πιαζηά ζηνηρεία γίλεηαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

κε θαηαβνιή  κεηξεηψλ ζε φπνην χςνο θαη αλ αλέξρνληαη απηέο. Καη ελψ ε νληφηεηα εμνθιεί 

πξνκεζεπηέο θαη άιιεο ππνρξεψζεηο ηεο, αθφκε θαη κηθξψλ πνζψλ, κε επηηαγέο, απηέο ηηο 

ζπλαιιαγέο (εηθνληθέο) ηηο εμνθιεί «κεηξεηνίο». ηηο  πεξηπηψζεηο απηέο θξίλεηαη θαη αξρήλ 

αλαγθαία ε επαιήζεπζε ηεο χπαξμεο ππνινίπνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ «ΣΑΜΔΗΟΤ», ηθαλνχ λα 

αληαπνθξηζεί ζηελ θαηαβνιή κεηξεηψλ ζην χςνο ησλ ππνηηζέκελσλ ζπλαιιαγψλ ( ζε 
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πεξίπησζε ηήξεζεο βηβιίσλ Γ΄ θαηεγνξίαο). Όηαλ δελ ππάξρνπλ κεηξεηά γηα λα θαιπθζεί ε 

ζπλαιιαγή, ην Σακείν ζα παξνπζηάζεη πηζησηηθφ ππφινηπν ή ζα θαηαρσξεζεί εηθνληθή 

εγγξαθή κε αλάιεςε κεηξεηψλ απφ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ θαηαζέζεσλ, θιπ. 

6. Ο ρξφλνο έθδνζεο ηνπ ζηνηρείνπ 

νβαξέο ελδείμεηο γηα πεξαηηέξσ έιεγρν απνηεινχλ ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία ηδηαίηεξεο αμίαο 

πνπ εθδίδνληαη ζην ηέινο θνξνινγηθψλ πεξηφδσλ απφδνζεο Φ.Π.Α. θαη θπξίσο ζην ηέινο 

δηαρεηξηζηηθψλ πεξηφδσλ, κε ζθνπφ λα κελ απνδνζνχλ ηα νθεηιφκελα πνζά  Φ.Π.Α.. 

7. Ζ ζπλάθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ εθδφηε κε ην αληηθείκελν εξγαζηψλ 

Σν αληηθείκελν εξγαζηψλ ηνπ εθδφηε κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην 

αληηθείκελν πνπ εκθαλίδεηαη ζην εθδνζέλ θνξνινγηθφ ζηνηρείν ηεο ζπλαιιαγήο. 

πλεπψο ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ρσξίο λα απνθιείεηαη φηη ππήξμε επέθηαζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο νληφηεηαο γηα ηηο νπνίεο δελ έρνπλ γίλεη νη αληίζηνηρεο δειψζεηο  

κεηαβνιψλ ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ., ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη ε δπλαηφηεηα εθηέιεζεο ζρεηηθψλ 

εξγαζηψλ ή ησλ ηερληθψλ έξγσλ αλ πξφθεηηαη γηα έξγα ή, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εκπνξία, ε 

χπαξμε απνζεκάησλ, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ πξαγκαηηθέο αγνξέο. 

8. Ο πξνκεζεπηήο. 

 Ζ εκθάληζε ζηα βηβιία ηεο νληφηεηαο, γηα κηα θαη κνλαδηθή θνξά, πξνκεζεπηή κε 

ζπλαιιαγέο ζεκαληηθψλ πνζνηήησλ θαη κεγάιεο αμίαο, πξέπεη λα νδεγήζεη ζε 

πεξαηηέξσ έξεπλα γηα ηελ εγθπξφηεηα ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ 

εηθνληθφηεηα ή κε ησλ ζπλαιιαγψλ. 

 Ζ εκθάληζε ζηα βηβιία πξνκήζεηαο αγαζψλ ή ππεξεζηψλ απφ πξνκεζεπηή πνπ είλαη 

εγθαηαζηεκέλνο ζε κεγάιε απφζηαζε θαη ηα έμνδα κεηαθνξάο είλαη ζεκαληηθά, ελψ 

ππήξρε ε δπλαηφηεηα πξνκήζεηαο απφ επηρεηξήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ηφπν ή 

πιεζίνλ ηνπ ηφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο ιήπηξηαο νληφηεηαο θαζψο θαη ζε ηηκή κηθξφηεξε 

απφ ηελ αλαγξαθφκελε ζηα θνξνινγηθά ζηνηρεία, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα 

απνδεηθλχεηαη απφ πξνζθνξέο ή απφ θνξνινγηθά ζηνηρεία νκνεηδψλ επηρεηξήζεσλ  

 Ζ εκθάληζε ζηα βηβιία ηεο νληφηεηαο κηαο κφλν ζπλαιιαγήο κεγάινπ χςνπο κε 

πξνκεζεπηή ζε έλα έηνο ή ζε θάπνηα έηε. 
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 Ο έιεγρνο ησλ ελ ιφγσ ζπλαιιαγψλ ησλ πξνκεζεπηψλ γίλεηαη θπξίσο απφ ηνλ έιεγρν 

ησλ ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Κ.Β.. ή απφ έιεγρν ησλ ίδησλ 

ησλ επηηεδεπκαηηψλ πξνκεζεπηψλ ή απφ ηηο νηθείεο εγγξαθέο ζηα ηεξνχκελα βηβιία ή 

απφ άιιεο ινηπέο δηαζηαπξψζεηο ή πιεξνθνξίεο 

9. Οη απνζεθεπηηθνί ρψξνη θαη ε χπαξμε ησλ πσιεζέλησλ σο απνζέκαηα. 

Μία νληφηεηα αγνξάδεη θαη απνζεθεχεη, γηα κεγάιν ή κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, εκπνξεχκαηα 

γηα ηα νπνία δε δηαζέηεη θαηάιιεινπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο ή ν ήδε ππάξρνλ 

απνζεθεπηηθφο ρψξνο δελ επαξθεί γηα ηελ αγνξαδφκελε πνζφηεηα εκπνξεπκάησλ. 

ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη αλ ηα εκπνξεχκαηα ή ηα πξντφληα πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηηο ζπλαιιαγέο ππήξραλ σο απνζέκαηα, φηαλ απηφ είλαη δπλαηφλ θαη λα 

θαηεπζχλεηαη ν έιεγρνο ζηα αγαζά εθείλα ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλα. 

10. Ο πάγηνο εμνπιηζκφο 

Πξφθεηηαη, ζηελ πεξίπησζε απηή γηα αγνξέο αγαζψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε ιήπηξηα 

νληφηεηα σο πάγηα (π.ρ. έπηπια) ή κεραλήκαηα ρσξίο ηαπηφηεηα, ηα νπνία δηαπηζηψλεηαη φηη 

δελ είλαη θαηλνχξγηα. 

Σα αγαζά απηά είρε πξνκεζεπηεί ε κνλάδα ζε πξνεγνχκελεο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο, κε ηε 

ιήςε θαζφια λφκηκσλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ. Γηα ηα ίδηα αγαζά ιακβάλεη εθ λένπ  

θνξνινγηθά ζηνηρεία. Πεξαηηέξσ γηα ηα πάγηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηα βηβιία ηεο κνλάδαο, 

εμεηάδεηαη αλ ππάξρνπλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο θαη δηεξεπλάηαη Δπίζεο, αλ εκθαλίδνληαη 

πάγηα πνπ δελ ζπλάδνπλ κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο νληφηεηαο. 

12. Οη ηηκέο ησλ αγαζψλ 

Πξνκήζεηα - αγνξά αγαζψλ γηα ηα νπνία είλαη εκθαλήο ε δηαθνξά ηηκήο πξνκήζεηαο απφ ηηο 

θνηλψο απνδεθηέο ηηκέο εκπνξίνπ ή αγνξά απφ ηελ ίδηα νληφηεηα ζε ηηκέο ηέηνηεο πνπ είλαη 

θαηψηεξεο ησλ ηηκψλ ηεο αγνξάο. ηε δεχηεξε πεξίπησζε εμεηάδεηαη αλ ηπρφλ πξφθεηηαη γηα 

ζπλαιιαγή κε εμαθαληζκέλν έκπνξν. 

13. Ζ ζπρλφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ε πνζφηεηα αγνξάο ησλ αγαζψλ 

Πξνκήζεηα - αγνξά αγαζψλ ηφζν ζπρλά θαη ζε ηφζν κεγάιε πνζφηεηα πνπ είλαη αδχλαην 

ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ αγαζνχ λα πνπιεζεί ζε κηθξφ - ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα  θαη ζε 
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ηέηνηα κεησκέλε ηηκή πνπ λα δηαθέξεη απφ ηελ επηθξαηνχζα ηηκή ζηελ αγνξά, κε ηελ 

πξνυπφζεζε βεβαίσο λα κελ πθίζηαληαη ηα αγαζά σο απνζέκαηα θαηά ηνλ έιεγρν. 

 

Δπίζεο, αγνξά παγίσλ ζε ηέηνηα κεγέζε θαη ζε ηέηνηεο δηαζηάζεηο ηα νπνία είλαη αδχλαηνλ λα 

εγθαηαζηαζνχλ ζηνπο ήδε ππάξρνληεο ρψξνπο ηεο ειεγρφκελεο νληφηεηαο. 

14. Ο γξαθηθφο  ραξαθηήξαο 

Ο γξαθηθφο ραξαθηήξαο ηνπ εθδφηε θαη ε χπαξμε νξζνγξαθηθψλ  ιαζψλ ζηα θνξνινγηθά 

ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν εξγαζηψλ απνηεινχλ ελδείμεηο γηα ζπλέρηζε ηεο έξεπλαο 

γηα ηελ εγθπξφηεηα ηεο ζπλαιιαγήο. 

15. Οη αιινηψζεηο ζηνηρείσλ ή εγγξαθψλ 

Σα ζηνηρεία θέξνπλ δηνξζψζεηο, δηαγξαθέο, επηγξαθέο, μπζίκαηα πνπ εκθαλψο αιινηψλνπλ 

ην πεξηερφκελφ ηνπο σο πξνο ηελ εκεξνκελία, ηηο πνζφηεηεο, ηηο αμίεο, θ.ιπ.. 

 

Έιεγρνο εμόδσλ «πιελ» ακνηβώλ θαη εμόδσλ πξνζσπηθνύ 

ηελ έθηε νκάδα ηνπ ΔΓΛ παξαθνινπζνχληαη νη ινγαξηαζκνί ησλ νξγαληθψλ εμφδσλ θαη' 

είδνο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηεο νληφηεηαο (νξγαληθά), θαζψο 

Δπίζεο, θαη νη εηήζηεο επηβαξχλζεηο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ απνζβέζεσλ θαη πξνβιέςεσλ πνπ 

ελζσκαηψλνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο. 

ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ νξγαληθψλ εμφδσλ δελ θαηαρσξνχληαη πνζά πνπ αθνξνχλ:  

(α) επελδχζεηο  

(β) δεκηέο θαη έμνδα εμαηξεηηθνχ ραξαθηήξα  

(γ) δεκηέο θαη έμνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ   

(δ) πξνβιέςεηο πνπ δελ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ εθκεηάιιεπζε  

(ε) ππνινγηζηηθά ή ηεθκαξηά έμνδα πνπ δε ζπλδένληαη κε ηελ εθκεηάιιεπζε θαη δελ 

ινγηζηηθνπνηνχληαη ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θχθισκα ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο. 

Χο έμνδν νξίδεηαη θάζε εζεινχζηα αλάισζε ππεξεζηψλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο, ηελ νπνία 

πξαγκαηνπνηεί ε νληφηεηα, ζηα πιαίζηα επηδίσμεο ηνπ ζθνπνχ ηεο. Σν έμνδν ή δαπάλε δελ 

ηαπηίδεηαη κε ηε δεκηά. ηελ θαηεγνξία ησλ εμφδσλ εληάζζνληαη νη αθφινπζνη ινγαξηαζκνί:  
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(α) «ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ»  

(β) «ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ»  

(γ) «παξνρέο ηξίησλ»  

(δ) «θφξνη θαη ηέιε»  

(ε) «δηάθνξα έμνδα»  

(ζη) «ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα»  

(δ) «απνζβέζεηο πάγησλ ζηνηρείσλ ελζσκαησκέλεο ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο» θαη  

(ε) «πξνβιέςεηο εθκεηάιιεπζεο». 

Ο έιεγρνο ησλ εμφδσλ αθνξά ηελ εμέηαζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηνχληαη λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηνλ ειεγθηή, ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ε χπαξμε ιαζψλ θαη λα 

δηαζθαιίδεηαη ε αθξίβεηα θαη ε αμηνπηζηία ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ ζε φ,ηη αθνξά ηεο 

ζπγθεθξηκέλνπο ινγαξηαζκνχο. 

Απνζθνπεί ηεο, ζηελ εμαζθάιηζε ηεο γλεζηφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ, ηεο νξζήο 

θαηαρψξεζεο, παξαθνινχζεζεο θαη παξνπζίαζεο ησλ ινγαξηαζκψλ ζηα ινγηζηηθά βηβιία, 

ηεο εμαθξίβσζεο ηεο ζπλεπνχο εθαξκνγήο ησλ απνθάζεσλ ηεο δηνίθεζεο ηεο ειεγρφκελεο 

νληφηεηαο. 

Ζ νξζή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο νληφηεηαο πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ηεο 

απνδνηηθνχ θαη θαηάιιεια δνκεκέλνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ. Ζ απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε 

ηνπ ειέγρνπ ησλ εμφδσλ νθείιεη λα πεξηιακβάλεη κηα δηάξζξσζε πνπ λα αθνινπζεί ζεηξά 

δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηελ αλάδεημε ηεο ειεγθηηθνχ πνξίζκαηνο. Οη ειεγθηηθέο απηέο 

δηαδηθαζίεο αθνξνχλ, θαηά θχξην ιφγν, ηε ζχγθξηζε πξαγκαηηθψλ κε ινγηζηηθά ζηνηρεία 

επηδηψθνληαο ηελ εμαθξίβσζε ηπρφλ παξεθθιίζεσλ πνπ κπνξεί λα ιακβάλνπλ ρψξα ζε 

δηάθνξα επίπεδα ιεηηνπξγηψλ πνπ αθνξνχλ ηεο ππφ εμέηαζε ινγαξηαζκνχο. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε, ν έιεγρνο νθείιεη λα επηθεληξσζεί ζε δεηήκαηα νξζήο ινγηζηηθνπνίεζεο, 

ζπκκφξθσζεο κε ηεο απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο θαη ινηπνχο θηλδχλνπο. 

 

ύλδεζε εμόδσλ κε παξαδνηέεο εξγαζίεο από ππεξεζίεο  

Σεο είλαη γλσζηφ, έμνδν είλαη κία εθνχζηα (εζειεκέλε) δαπάλε, ε νπνία ζπλεπάγεηαη είηε ηε 

κείσζε ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ, είηε ηελ αχμεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ Παζεηηθνχ 

(ππνρξεψζεσλ). Παξάδεηγκα, ε θαηαρψξηζε θαη ε εμφθιεζε κηζζνδνηηθήο θαηάζηαζεο, νη 
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παξνρέο ηξίησλ, ηα πνζά πνπ ινγηζηηθνπνηνχληαη έλαληη ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζηελ 

νληφηεηα απφ ηξίηα πξφζσπα, θ.ιπ.  

 

Σν έμνδν απνθαζίδεηαη λα γίλεη, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη ζηφρνη ηεο νληφηεηαο, 

επνκέλσο  ην έμνδν πξέπεη λα γίλεηαη, ράξηλ ηνπ εζφδνπ, δειαδή κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε 

εζφδσλ θαη ηε κεγέζπλζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ. Καηά ζπλέπεηα ηνπ αλσηέξσ γίλεηαη θαλεξφ 

φηη ην έμνδν ζα πξέπεη λα ζπλδεζεί κε ηελ αληίζηνηρε ππεξεζία θαζψο ην έμνδν ζα πξέπεη λα 

απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία κειινληηθψλ νθειψλ γηα ηελ νληφηεηα. 

 

Δληνπηζκόο ππεξεζηώλ πνπ πιεξώζεθαλ ρσξίο λα έρνπλ παξαζρεζεί (π.ρ. ππεξεζίεο 

πγείαο) 

ε ζπλέρεηα ησλ φζσλ αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη έλα πνιχ 

ζεκαληηθφο έιεγρνο πνπ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί είλαη θαη ηεο ηεο πιεξσκήο 

ππεξεζηψλ πνπ δελ έρνπλ παξαζρεζεί θαζψο είλαη πνιχ επθνιφηεξν ζε κία ππεξεζία πνπ ηεο 

θνξέο δελ ππάξρνπλ απηά παξαδνηέα λα ππάξμεη πιεξσκή πνπ λα κελ αληηζηνηρεί ζε 

πξαγκαηνπνηεζείζα ππεξεζία 

 

Αλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο πνπ αθνξά ηεο ινγαξηαζκνχο εμφδσλ, πεξηιακβάλεη ηεο αθφινπζεο 

ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο: 

• δεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο 

πεξηφδνπ θαη απφδεημε γλεζηφηεηαο ησλ παξαζηαηηθψλ πνπ δηθαηνινγνχλ ηε 

ζπλαιιαγή, 

• θαηακεξηζκφο θαζεθφλησλ, αξκνδηνηήησλ θαη εμνπζηνδνηήζεσλ δει. ν ππάιιεινο 

πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηηο θαηαρσξήζεηο ησλ εμφδσλ λα κε ζπλδέεηαη θαη κε ηηο 

πιεξσκέο, 

• επηζθφπεζε ηεο θίλεζεο ησλ αλαιπηηθψλ ινγαξηαζκψλ γηα ηελ χπαξμε ηπρφλ 

ζεκαληηθψλ ή αζπλήζηζησλ θνλδπιίσλ, 

• δηαπίζησζε χπαξμεο απνθιίζεσλ ησλ εμφδσλ ηεο ειεγρφκελεο ρξήζεο ζε ζρέζε κε 

ηα αληίζηνηρα ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο (ζε πνζνζηφ θαη αμία επί ησλ πσιήζεσλ), 
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• έιεγρνο θαη εμαθξίβσζε φηη έρεη ηεξεζεί ε αξρή ηεο απηνηέιεηαο ησλ ρξήζεσλ 

(δειαδή έρνπλ πεξηιεθζεί φια ηα έμνδα πνπ αλαινγνχλ ζηε ρξήζε θαη έρνπλ 

ζρεκαηηζζεί ηεο νη ζρεηηθέο πξνβιέςεηο ησλ εμφδσλ), 

• έιεγρνο θηλήζεσλ ινγαξηαζκψλ εμφδσλ βάζεη ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ, 

• νξζή ηαμηλφκεζε ησλ δαπαλψλ, 

• επαιήζεπζε ησλ ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ ησλ εμφδσλ κε ην βηβιίν εληαικάησλ ή ην 

εκεξνιφγην πιεξσκψλ, 

• έιεγρνο ινγαξηαζκψλ εμφδσλ πνπ παξνπζηάδνπλ απμεκέλε πηζαλφηεηα αιινίσζεο  

• έιεγρνο παξαιαβήο πιηθψλ θαη βεβαίσζεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ, 

ζχκθσλα κε ηελ πνηφηεηα, πνζφηεηα, ηεο ηηκέο θαη ηεο ινηπνχο φξνπο πνπ 

ζπκθσλήζεθαλ (αληηπαξαβνιή κε ηα επηκέξνπο ζηνηρεία θαη φξνπο ηνπ δειηίνπ 

παξαγγειίαο), 

• έιεγρνο ηηκψλ αγνξψλ-ππεξεζηψλ, αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ, νξζήο ινγηζηηθνπνίεζεο 

θαη δηαρσξηζκνχ ηνπ ΦΠΑ (εθφζνλ ππάξρεη δηθαίσκα έθπησζεο), ηξφπνπ εμφθιεζεο 

ησλ ηηκνινγίσλ, 

• έιεγρνο θαη ζπκθσλία, θαηά αμία, ηνπ ηζνδπγίνπ απνζήθεο κε ην αληίζηνηρν 

ηζνδχγην γεληθήο ινγηζηηθήο θάζε κήλα θαη ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο. 

 

 

2.3.5.2 Έιεγρνο Ακνηβώλ θαη Εμόδσλ Πξνζσπηθνύ 

Παξνπζίαζε θπθιώκαηνο κηζζνδνζίαο θαη ζηνηρείσλ πνπ ηε ζπλζέηνπλ 

Μία ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ δηαδηθαζηψλ κηζζνδνζίαο έρεη σο εμήο: 

 Δλεκέξσζε απφ ην Γξαθείν Μηζζνδνζίαο γηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνλ  

πξνυπνινγηζκφ εηήζηαο δαπάλεο, ηαθηηθέο θαη πξφζζεηεο απνδνρέο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 Δλεκέξσζε απφ ην Γξαθείν Μηζζνδνζίαο κε ελεκεξσηηθφ έγγξαθν πνπ αθνξά ηε 

δαπάλε γηα ηαθηηθέο απνδνρέο ηνπ πξνζσπηθνχ ζε κεληαία βάζε. 

 Ζ θαηαρψξεζε ζηε γεληθή θαη αλαιπηηθή ινγηζηηθή γίλεηαη απφ ην ζχζηεκα, κε 

ζπγθεληξσηηθή εγγξαθή αλά κεγάιεο θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ. Λνγηζκφο ηνπ θφζηνπο 

ηεο κηζζνδνζίαο αλά ηκήκα. Διέγρεηαη ε νξζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ κε βάζε ηηο 

ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο κηζζνδνζίαο. 
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 Δλεκέξσζε απφ ην Γξαθείν Μηζζνδνζίαο κε θαηαζηάζεηο ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηε 

δαπάλε γηα πξφζζεηεο απνδνρέο (εθεκεξίεο , ππεξσξίεο θ.ι.π.) ηνπ πξνζσπηθνχ ζε 

κεληαία βάζε. 

 Ζ ελεκέξσζε ζηε Γεληθή θαη αλαιπηηθή ινγηζηηθή γίλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα 

εθφζνλ ε κηζζνδνζία ππνινγίδεηαη κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο κε 

ηαπηφρξνλε ελεκέξσζε ησλ θέληξσλ θφζηνπο ζηα νπνία πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ν 

θάζε εξγαδφκελνο. Δλεκεξψλνληαη ζηελ ίδηα εγγξαθή θαη νη ππνρξεψζεηο θξαηήζεσλ 

ππέξ ηξίησλ πνπ απνδίδνληαη απφ ηνλ θνξέα. Λνγηζκφο ηνπ θφζηνπο ησλ πξνζζέησλ 

ακνηβψλ αλά ηκήκα. Διέγρεηαη ε νξζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ κε βάζε ηηο 

ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο κηζζνδνζίαο. 

 Δλεκεξψλεηαη ε Γεληθή ινγηζηηθή γηα ηελ απφδνζε ησλ θξαηήζεσλ ζε ηξίηνπο απφ 

ηηο πξφζζεηεο απνδνρέο. Ζ εγγξαθή απηή γίλεηαη θαηά ην ρξφλν πνπ πξέπεη λα 

απνδνζνχλ νη ζρεηηθέο θξαηήζεηο. Σν θχθισκα ηνπ Γεκφζηνπ ινγηζηηθνχ δελ 

παξαθνινπζεί ηηο ελέξγεηεο απηέο θαη δελ ηηο θαηαγξάθεη. 

 

Δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνύ θαη εμσηεξηθνύ ειέγρνπ 

Δζσηεξηθόο έιεγρνο 

Οη βαζηθέο δηθιείδεο γχξσ απφ ηε δαπάλε ηεο κηζζνδνζίαο, εζηηάδνπλ ζηα εμήο: 

- Ύπαξμε εγθξίζεσλ γηα ηπρφλ αιιαγέο ζην πξνζσπηθφ θαη ηεθκεξίσζε απηψλ, 

- Αθξίβεηα ππνινγηζκνχ κηζζψλ θαη ινηπψλ ακνηβψλ, 

- Καηαβνιή ησλ πιεξσκψλ ησλ κηζζψλ, 

- Έγθξηζε ησλ θξαηήζεσλ. 

θνπόο ησλ δηθιείδσλ 

Πεξηνρή  θνπνί  

Καζνξηζκφο ακνηβψλ:  Οη εξγαδφκελνη πιεξψλνληαη κφλνλ γηα 

εξγαζία ηελ νπνία έρνπλ πξάγκαηη παξάζρεη,  

 

Οη κηθηέο απνδνρέο έρνπλ ζσζηά ππνινγηζηεί 

θαη εγθξηζεί πξηλ θαηαβιεζνχλ.  
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Δγγξαθή κηζζνδνηηθήο δαπάλεο:   Οη κηθηέο απνδνρέο (ζπλ εξγνδνηηθέο 

εηζθνξέο) θαζψο θαη ην θαζαξφ πιεξσηέν 

ζηνπο εξγαδνκέλνπο αιιά θαη νη απνδηδφκελεο 

ζε ηξίηνπο θξαηήζεηο (αζθάιηζηξν θαη θφξνη) 

εγγξάθνληαη κε αθξίβεηα ζην θφζηνο ηεο 

κηζζνδνηηθήο δαπάλεο,  

 

 Σν θαζαξφ απνδηδφκελν ζηνπο εξγαδνκέλνπο 

πνζφ εγγξάθεηαη ζσζηά (αθξηβέο πνζφ) ζε 

πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ππνρξέσζεο θαη 

εμνθιείηαη πιήξσο ζε πίζησζε ησλ 

ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ή ηνπ ηακείνπ, αλ ην 

ηειεπηαίν επηηξέπεηαη. Οη κηζζνί θαη νη ινηπέο 

ακνηβέο εγγξάθνληαη ζσζηά ζην αλαιπηηθφ 

θαζνιηθφ.  

 

Πιεξσκή κηζζψλ:  Οη ζσζηνί εξγαδφκελνη πιεξψλνληαη ηελ 

ακνηβή.  

Κξαηήζεηο:   Όιεο νη θξαηήζεηο ππνινγίζηεθαλ ζσζηά θαη 

έρνπλ εγθξηζεί,  

 

Σα ζσζηά πνζά απνδίδνληαη ζηηο θνξνινγηθέο 

θαη άιιεο δεκφζηεο αξρέο.  

 

εκαληηθέο δηθιείδεο: 

Αλ θαη ζηελ πξάμε δηαθνξεηηθέο ζπκθσλίεο ηζρχνπλ γηα δηαθνξεηηθνχο εξγαδνκέλνπο θαη 

δηαθνξεηηθέο απφ νληφηεηα ζε νληφηεηα φζνλ αθνξά ακνηβέο, ην ηη αλεζπρεί έλαλ ειεγθηή 

είλαη ζε γεληθέο γξακκέο παξφκνην. 
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Πεξηνρή  Γηθιείδεο  

Γεληθέο πξφλνηεο:  Ζ επζχλε γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ κεληαίσλ 

κηζζνδνηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζα πξέπεη λα έρεη 

εθρσξεζεί ζε έλα θαηάιιεια θαηαξηηζκέλν 

εξγαδφκελν, θαη θαηάιιειν πξνζσπηθφ ζα 

πξέπεη λα ζηειερψλεη ηελ ππεξεζία απηή 

 

 Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν ην πξνζσπηθφ ηνπ 

ηκήκαηνο πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηε 

κηζζνδνζία κπνξεί λα εκπιέθεηαη θαη ζε άιιεο 

ιεηηνπξγίεο ηεο νληφηεηαο πξέπεη λα είλαη 

ζαθψο θαζνξηζκέλν. ηνλ βαζκφ πνπ απηφ 

είλαη εθηθηφ ζα πξέπεη λα ππάξρεη δηαρσξηζκφο 

αξκνδηνηήησλ θαη δηθιίδεο ζα πξέπεη λα έρνπλ 

ζεζπηζηεί εηδηθά φηαλ ε κηζζνδνζία γίλεηαη κε 

ηε ρξήζε εθηεηακέλσλ απηνκαηνπνηεκέλσλ 

δηαδηθαζηψλ.  

Καζνξηζκφο κηζζψλ θαη ινηπψλ 

ακνηβψλ:  

σζηή επάλδξσζε ηνπ ηκήκαηνο πνπ 

ππνινγίδεη ηηο ακνηβέο θαη δηαρσξηζκφο 

αξκνδηνηήησλ 

  

Σήξεζε αξρείνπ αλά εξγαδφκελν θαη ηαθηηθφο 

έιεγρνο/ δηαζηαχξσζε φηη ηα θαηαβαιιφκελα 

ζπκθσλνχλ κε ηα φζα έρνπλ ζπκθσλεζεί θαη 

θαηαγξαθεί ζην αξρείν ηνπ ηκήκαηνο θαη ηνλ 

θάθειν θάζε εξγαδνκέλνπ 

• Καηάιιειεο εγθξίζεηο γηα:  

 Πξφζιεςε θαη απφιπζε εξγαδνκέλσλ,  

 Αιιαγέο ζε κηζζνχο θαη εκεξνκίζζηα,  

 Τπεξσξίεο,  
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 Κξαηήζεηο άιιεο απφ ηηο λφκηκεο (π.ρ. 

επηπιένλ ηδησηηθφ ζπληαμηνδνηηθφ ή 

αζθαιηζηηθφ πξφγξακκα πγείαο),  

 Πξνθαηαβνιέο έλαληη 

Καηαγξαθή ζην αξρείν ηνπ εξγαδνκέλνπ ησλ 

αιιαγψλ ζην κηζζφ εκεξνκίζζην 

 Καηαγξαθή ζην αξρείν ηνπ εξγαδνκέλνπ ησλ 

ππεξσξηψλ ηνπ, ησλ σξψλ πνπ πξαγκαηηθά 

εξγάζηεθε θαη ηπρφλ άιισλ ξπζκίζεσλ/ 

ζπκθσληψλ 

 Οη ψξεο εξγαζίαο αλά εξγαδφκελν ζα πξέπεη 

λα επηζθνπνχληαη  

Οη πξνθαηαβνιέο έλαληη ζα πξέπεη λα 

θαηαγξάθνληαη  

Καηαγξαθή εξσηεκάησλ/ αηηεκάησλ πνπ 

έρνπλ ηεζεί απφ ηνλ εξγαδφκελν  

χγθξηζε ησλ ακνηβψλ κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ.  

Πιεξσκή κηζζψλ ηνηο κεηξεηνίο:.  • Γηαρσξηζκφο αξκνδηνηήησλ,  

- Πξνεηνηκαζία θχιινπ πιεξσκψλ ηνηο 

κεηξεηνίο,  

- Πξνεηνηκαζία θαη θχιαμε θαθέισλ 

κε πιεξσκέο,  

- Καηαβνιή ησλ πιεξσκψλ,  

• Έγθξηζε ησλ πξνο θαηαβνιή κηζζψλ 

είηε σο επηηαγέο είηε σο κεηξεηά,  

• Δπηκέιεηα, δηαθχιαμε ησλ κεηξεηψλ,  

- Αζθαιήο θχιαμε ησλ παθέησλ ησλ 

κεηξεηψλ,  

- Αζθαιήο κεηαθνξά κέρξη ηνλ ρψξν 

πνπ ζα γίλεη ε θαηαβνιή,  
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- Αζθαιήο θαη έγθαηξε θαηάζεζε ησλ 

αδήηεησλ θαθέισλ κηζζνδνζίαο ζηελ ηξάπεδα,  

• Δμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο απηψλ 

πνπ παξαιακβάλνπλ ηνπο θαθέινπο.  

Πιεξσκή ησλ κηζζψλ:  • Πξνεηνηκαζία θαη έγθξηζε ησλ 

επηηαγψλ ή ησλ εληνιψλ κεηαθνξάο ρξεκάησλ 

πξνο ηελ ηξάπεδα απφ δηαθνξεηηθνχο 

εξγαδνκέλνπο,  

• Αληηζηνίρηζε ησλ επηηαγψλ ή ησλ 

εληνιψλ κε ηηο κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο,  

• πκθσλία ησλ κηζζψλ κε ηα πνζά ηα 

νπνία δηαθηλνχληαη κέζσ ηεο ηξαπέδεο.  

Μηζζνί θαη ινηπέο ακνηβέο:  • Βάζε ππνινγηζκνχ ηεο κηζζνδνζίαο,  

• Πξνεηνηκαζία, έιεγρνο θαη έγθξηζε 

ηεο κηζζνδνζίαο,  

• Γηαδηθαζία αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ 

ζεκάησλ.  

Κξαηήζεηο απφ ηηο πιεξσκέο:  • Γηαηήξεζε μερσξηζηψλ αξρείσλ αλά 

εξγαδφκελν κε ηηο θξαηήζεηο, ην νπνίν πξέπεη 

λα ζπγθξίλεηαη κε ηε κηζζνδνηηθή θαηάζηαζε,  

• πκθσλία ηεο ζπλνιηθήο/ κηθηήο 

ακνηβήο θαη ησλ θξαηήζεσλ κεηαμχ δχν 

δηαδνρηθψλ εκεξψλ θαηαβνιήο κηζζψλ,  

• Αηθληδηαζηηθέο θαηακεηξήζεηο 

ηακείνπ,  

• χγθξηζε ηνπ θφζηνπο κηζζνδνζίαο 

κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ή ην πξφηππν θφζηνο 

θαη δηεξεχλεζε ησλ δηαθνξψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ,  

• πκθσλία ησλ κηθηψλ απνδνρψλ θαη 
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ηνπ θφξνπ πνπ παξαθξαηείηαη κε ηηο εηήζηεο 

δειψζεηο παξαθξαηεζέληνο θφξνπ.  

 

 

 

Έιεγρνο ησλ δηθιείδσλ 

Καηάιιειεο δηαδηθαζίεο ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλεο ζρεηηθά κε ηηο θξαηήζεηο πνπ ε 

λνκνζεζία θάζε θνξά πξνβιέπεη, φπσο θφξνη, αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαζψο θαη άιια ηπρφλ 

απνηακηεπηηθά/ ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα. Βαζηθφ κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη λα 

εμαζθαιηζηεί ε χπαξμε θαηάιιεισλ δηθιίδσλ επί ησλ αξρείσλ ηνπ ηκήκαηνο πξνζσπηθνχ 

θαη γηα ηελ έγθξηζε ησλ θξαηήζεσλ απφ ηνπο κηζζνχο. 

Πεξηνρή  Έιεγρνο Γηθιείδσλ  

Καζνξηζκφο κηζζψλ θαη ινηπψλ 

ακνηβψλ:  

• Οη ειεγθηέο ζα πξέπεη λα 

επηβεβαηψζνπλ φηη νη κηζζνί θαη νη ινηπέο 

ακνηβέο έρνπλ θαηάιιεια εγθξηζεί πξνο 

πιεξσκή,  

• Θα πξέπεη λα δηαζθαιίζνπλ φηη 

ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο θαη 

δηθιίδεο ζε ιεηηνπξγία γηα ηελ έγθξηζε ηπρφλ 

αιιαγψλ ζην χςνο ησλ κηζζψλ, ηηο ππεξσξίεο 

θαη ηηο έθηαθηεο ακνηβέο,  

• Δηδηθή πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζε 

λέν πξνζιακβαλνκέλνπο θαη απνρσξήζαληεο. 

Οη ειεγθηέο ζα πξέπεη λα αλαδεηήζνπλ 

ηεθκήξηα φηη ην πξνζσπηθφ μεθηλά λα 

πιεξψλεηαη φηαλ πξαγκαηηθά μεθηλά λα 

εξγάδεηαη ζηελ νληφηεηα θαη φηη αληίζηνηρα 

απνκαθξχλεηαη απφ ηε κηζζνδνηηθή 

θαηάζηαζε φηαλ απηφ απνρσξεί. Θα πξέπεη δε, 

λα αλαδεηήζνπλ γξαπηά ηεθκήξηα 
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πξνζιήςεσλ θαη απνρσξήζεσλ,  

• Οη ειεγθηέο ζα πξέπεη Δπίζεο, λα 

ειέγμνπλ ηνπο ππνινγηζκνχο ησλ ακνηβψλ θαη 

ησλ ινηπψλ απνδνρψλ. Οη ειεγθηέο ζα πξέπεη 

λα δηαπηζηψζνπλ κε πνην ηξφπν ε ίδηα ε 

νληφηεηα βεβαηψλεηαη γηα ην φηη νη 

ππνινγηζκνί ηεο είλαη ζσζηνί θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα εθαξκφζεη άκεζεο/ νπζηαζηηθέο 

ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο γηα λα επηβεβαηψζεη φηη 

νη ζρεηηθνί ππνινγηζκνί γίλνληαη ζσζηά.  

 Γηα ηηο ακνηβέο, απηφ ζεκαίλεη ην πψο 

ειέγρεηαη απφ ηνλ ειεγθηή ν ππνινγηζκφο ησλ 

κηθηψλ απνδνρψλ κε ηε ρξήζε:  

• Δγθεθξηκέλσλ απφ ηελ νληφηεηα 

κηζζψλ θαη εκεξνκηζζίσλ,  

• Αξρείσλ απφ ηνλ ρψξν παξαγσγήο. 

Να βεβαησζείηε φηη ηπρφλ έθηαθηεο ακνηβέο 

έρνπλ ιάβεη ηελ αληίζηνηρε έγθξηζε θαη έρνπλ 

ππνινγηζηεί ζσζηά,  

• Κάξηεο παξνπζηψλ, ή άιια ηεθκήξηα 

ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο. Βεβαηψζνπ φηη ν ρξφλνο 

ησλ ππεξσξηψλ έρεη ιάβεη ηε ζρεηηθή έγθξηζε,  

• Γηα ηηο απνδνρέο, νη ειεγθηέο ζα 

πξέπεη λα βεβαησζνχλ φηη νη κηθηέο απνδνρέο 

έρνπλ ππνινγηζηεί ζχκθσλα κε ηα 

ζπκθσλεκέλα ζην ηκήκα πξνζσπηθνχ θιπ, θαη 

φηη ηπρφλ απμήζεηο ακνηβψλ έρνπλ ηχρεη ηεο 

αληίζηνηρεο έγθξηζεο.  

Πιεξσκέο κηζζψλ:  Αλ κηζζνί πιεξψλνληαη ηνηο κεηξεηνίο 

ζην ρέξη:  
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• Καλφληζε λα παξαθνινπζήζεη 

θάπνηνο απφ ηελ ειεγθηηθή νκάδα ηελ 

θαηαβνιή ηνπ πιεξσηένπ ηεο κηζζνδνζίαο 

ψζηε λα εμαθξηβσζεί αλ νη δηαδηθαζίεο πνπ ε 

νληφηεηα έρεη ζέζεη αθνινπζνχληαη,  

• Πξηλ ηελ θαηαβνιή ησλ κηζζψλ, 

δηαζηαχξσζε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ 

κηζζνδνηνχκελσλ κε ηνλ αξηζκφ ησλ θαθέισλ 

πξνο πιεξσκή γηα λα δηαπηζησζεί αλ ζε φινπο 

ηνπο εξγαδφκελνπο αληηζηνηρεί έλαο θάθεινο,  

• Βεβαηψζνπ φηη θαλέλαο εξγαδφκελνο 

δελ παξαιακβάλεη παξαπάλσ απφ έλαλ 

θάθειν,  

• Γηαζηαχξσζε ηνπο αδήηεηνπο 

θαθέινπο κηζζνδνζίαο κε ηηο ζρεηηθέο 

εγγξαθέο ηεο πιεξσκήο ηεο κηζζνδνζίαο γηα 

ηνλ κήλα γηα λα βεβαησζείο φηη έρνπλ 

ινγηζηηθνπνηεζεί ζσζηά,  

• Βεβαηψζνπ φηη θάθεινη πνπ δελ 

παξαδφζεθαλ/ δεηήζεθαλ ηελ εκέξα ηεο 

πιεξσκήο θαηαηέζεθαλ πίζσ ζηελ ηξάπεδα,  

• Βεβαηψζνπ φηη ζηελ θαηάζηαζε ησλ 

πξνο θαηαβνιή κηζζψλ γηα ηνπο κηζζνχο πνπ 

δελ παξαδφζεθαλ/ δεηήζεθαλ ηελ εκέξα ηεο 

πιεξσκήο θαηαγξάθεηαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν 

ν κηζζφο απηφο δελ παξαδφζεθε,  

• Έιεγμε ηε κεληαία εμέιημε ησλ 

αδήηεησλ θαθέισλ κηζζνδνζίαο θαη 

δηεξεχλεζε ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο απφ 

κήλα ζε κήλα σο έλδεημε ηπρφλ ειιηπνχο 
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θαηαγξαθήο ησλ πιεξσκψλ.  

Γψξα ενξηψλ:  

• Δπηβεβαίσζε έλα δείγκα πιεξσκψλ 

κε ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά θαη έιεγμε ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ πιεξσηέσλ πνζψλ,  

• Γηα ηνπο κηζζνχο, ν ειεγθηήο πξέπεη 

λα εμαθξηβψζεη αλ αληηπαξαβάιινληαη ηα 

δηαθνξεηηθά αξρεία πιεξσκψλ θαη ζα πξέπεη 

νη ίδηνη λα εμεηάζνπλ ηηο πιεξσκέο είηε κέζσ 

ησλ αληηγξάθσλ ησλ επηηαγψλ (εθφζνλ έηζη 

πιεξψλνληαη) ή κε επίζεκν αληίγξαθν 

θίλεζεο ηεο ηξαπέδεο φπνπ θαηαγξάθνληαη νη 

απνδέθηεο ηεο πιεξσκήο (αλ απηέο γίλνληαη 

κέζσ ηξαπεδηθψλ εκβαζκάησλ/ κεηαθνξψλ).  

Καηαγξαθή κηζζψλ θαη ινηπψλ 

ακνηβψλ:  

Μηα ζεκαληηθή δηθιίδα ηελ νπνία νη 

ειεγθηέο εμεηάδνπλ αθνξά ζηε ζπκθσλία ηεο 

κηζζνδνηηθήο δαπάλεο κε άιιεο πεγέο 

πιεξνθφξεζεο. Γηα ηε κηζζνδνηηθή δαπάλε ζα 

πξέπεη λα ππάξρεη ζχγθξηζε θαη ζπκθσλία κε:  

• ηε κηζζνδνζία ηεο πξνεγνχκελεο 

εβδνκάδαο ή κήλα,  

• Σνλ ρξφλν εξγαζίαο φπσο απηφο 

θαηαγξάθεθε ζηηο θάξηεο πνπ ην πξνζσπηθφ 

ρηππά, ή ζε άιιν ηεθκήξην ηνπ ρξφλνπ πνπ ην 

πξνζσπηθφ εξγάζηεθε,  

• Αλαιχζεηο θφζηνπο, ζχγθξηζε ηνπ 

εξγαηηθνχ θφζηνπο κε ην πξνυπνινγηζζέλ 

θφζηνο ηεο παξαγσγήο,  

• Σν ζχλνιν ηεο κηζζνδνηηθήο δαπάλεο 

ζα πξέπεη λα ζπκθσλείηαη κε ηελ πξνεγνχκελε 
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κηζζνδνηηθή πεξίνδν,  

• Δπηπξφζζεηα νη ειεγθηέο ζα πξέπεη λα 

βεβαηψλνληαη φηη ζεκαληηθνί ππνινγηζκνί 

έρνπλ ειεγρζεί απφ ηνλ πειάηε θαη έρνπλ γίλεη 

δεηγκαηνιεπηηθά επαλππνινγηζκνί απηψλ απφ 

ηνπο ειεγθηέο,  

 

Γηα ηνπο κηζζνχο φηη πεξηιακβάλνπλ 

ειέγρνπο πνπ ε δηνίθεζε θάλεη επί ησλ:  

• Νέν-πξνζιεθζέλησλ, αλ ζσζηά 

πεξηειήθζεζαλ ζηε κηζζνδνζία,  

• Σν ζχλνιν ηεο κηζζνδνηηθήο δαπάλεο 

ζπκθσλεί κε ην ινγηζηηθφ άξζξν πνπ 

ελεκεξψλεη ηε γεληθή ινγηζηηθή,  

• Σν ζχλνιν ηνπ θαηαβιεηένπ πνζνχ 

φηη ζπκθσλεί κε ην βηβιίν ηακείνπ θαη κε ην 

extrait ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ απφ ηνλ 

νπνίν έγηλε ε πιεξσκή.  

Κξαηήζεηο κηζζψλ:  • Οη ειεγθηέο ζα πξέπεη λα ειέγμνπλ 

ηνλ ππνινγηζκφ ησλ παξαθξαηεζέλησλ θφξσλ 

θαη ησλ άιισλ θξαηήζεσλ,  

• Γηα ηνλ παξαθξαηνχκελν θφξν 

εηζνδήκαηνο ζα πξέπεη λα γίλνπλ ηα αθφινπζα 

ειεγθηηθά βήκαηα:  

- Να ειέγμνπλ ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ 

ηνπ θφξνπ γηα λα βεβαησζνχλ φηη ην ζσζηφ 

πνζφ θφξνπ έρεη παξαθξαηεζεί,  

- Να ειέγμνπλ φηη νη πιεξσκέο ζηελ 

εθνξία ζπκθσλνχλ κε ηνπο παξαθξαηεζέληεο 

θφξνπο,  
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• Θα πξέπεη νη ειεγθηέο λα βεβαησζνχλ 

φηη θαη νη άιιεο θξαηήζεηο ζηεξίδνληαη ζσζηά 

ζηα ζπκθσλεζέληα φπσο θαηαγξάθνληαη ζηα 

αξρεία ηνπ ηκήκαηνο πξνζσπηθνχ. Γηα 

εζεινληηθή απφ ηνλ εξγαδφκελν απνδνρή 

θξαηήζεσλ, ζα πξέπεη λα δνπλ ηελ 

εμνπζηνδφηεζε πνπ νη ππάιιεινη έδσζαλ ζην 

ηκήκα πξνζσπηθνχ.  

 

Δμσηεξηθόο έιεγρνο 

Οη ειεγθηέο ζα πξέπεη λα αμηνινγήζνπλ: 

 Σν χςνο ησλ ακνηβψλ κήλα κε κήλα θαη ζε ζχγθξηζε κε πξνεγνχκελα έηε, 

 Σελ επίπησζε ζηελ κηζζνδνζία απφ ηπρφλ απμήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ρξήζεο, 

 Σνλ ππνινγηζκφ ηνπ κέζνπ κηζζνχ αλά κήλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, 

 Σνλ ππνινγηζκφ πσιήζεσλ ή θεξδψλ αλά εξγαδφκελν, 

 Σελ αλάιπζε ηεο κεηαβνιήο ηεο κηζζνδνζίαο ζηηο αηηίεο πνπ ηελ 

πξνθάιεζαλ (πρ. απμήζεηο κηζζψλ x αιιαγέο ζην πξνζσπηθφ x άιιεο 

αιιαγέο). 

 

Διεγθηηθό Πιάλν: Οθεηιόκελε δαπάλε κηζζνδνζίαο θαηά ην ηέινο ηεο 

ρξήζεο  

Πξάγκαηη πλέβε/ Occurrence:  • Γηαζηαπξψζηε ηελ νθεηιφκελε 

κηζζνδνζία κε ηηο κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο 

ησλ αληίζηνηρσλ πεξηφδσλ θαη επηβεβαηψζηε 

ηελ νξζφηεηα ηνπ ππνινγηζκνχ βάζεη σξψλ 

εξγαζίαο, ζπκβάζεσλ εξγαζίαο θιπ.  

• Δπηβεβαηψζηε ηελ χπαξμε ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ 

κηζζνδνηηθή θαηάζηαζε παξαθνινπζψληαο 
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ηελ θαηαβνιή ησλ κηζζψλ (αλ απηή γίλεηαη κε 

κεηξεηά), επηβεβαηψλνληαο ηελ θαηαβνιή 

θφξσλ θαη αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, 

ιακβάλνληαο δηαβεβαηψζεηο απφ δηεπζπληέο 

ηκεκάησλ.  

Αθξίβεηα/ Accuracy:  • Έιεγμε ηελ νξζφηεηα ηνπ 

ππνινγηζκνχ ηεο κηζζνδνζίαο.  

• Διέγμηε θαηά πφζν νη θξαηήζεηο 

γίλνληαη κε ηνπο ζσζηνχο ζπληειεζηέο.  

• Διέγμηε ην θαηά πφζν είλαη έγθπξεο 

άιιεο θξαηήζεηο (π.ρ. ππέξ ζπληαμηνδνηηθψλ ή 

αζθαιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ) ζε 

αληηπαξάζεζε κε ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά θαη 

λνκηθά έγγξαθα (π.ρ. φξνη ηνπ 

ζπληαμηνδνηηθνχ πξνγξάκκαηνο, θιπ).  

Πιεξφηεηα/ Completeness:  • Διέγμηε ηε ζπκθσλία ησλ 

κηζζνδνηηθψλ θαηαζηάζεσλ κε ηνπο 

ινγαξηαζκνχο ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο.  

• Δπηβεβαηψζηε φηη ην θαηαβαιιφκελν 

ζηνπο εξγαδνκέλνπο ζπκθσλεί κε εθείλν ην 

νπνίν νη κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο 

αλαθέξνπλ.  

• Δπηζθφπεζε ηηο εγγξαθέο ηεο 

κηζζνδνζίαο απφ ην αλαιπηηθφ θαζνιηθφ ζηε 

γεληθή ινγηζηηθή γηα ηπρφλ αζπλήζηζηεο 

ζπλαιιαγέο.  
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Υπνβνιή νξζώλ ζηνηρείσλ ζην δεκόζην θαη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία 

Με ηνλ φξν ακνηβή εξγαζίαο, ελλννχληαη νη θάζε είδνπο παξνρέο (ηαθηηθέο θαη πξφζζεηεο), 

θαζψο θαη ηα επηδφκαηα πνπ θαηαβάιινληαη ζε ηαθηά θαη κφληκα ρξνληθά δηαζηήκαηα απφ 

ηνλ εξγνδφηε πξνο ηνλ εξγαδφκελν, σο αληάιιαγκα ηεο εξγαζίαο ηνπ. Ζ ακνηβή δηαθξίλεηαη 

ζε:  

 θαλνληθή ή λφκηκε ή βαζηθή, πνπ πεξηιακβάλεη, εθηφο απφ ην βαζηθφ κηζζφ 

θαη ηα δηάθνξα επηδφκαηα, φπσο πξνβιέπνληαη απφ ηηο ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο εξγαζίαο ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ή θξαηνχζεο ζπλήζεηεο φηαλ δελ 

ππάξρεη εηδηθή ζχκβαζε θαη  

 πξαγκαηηθή ή ζπκβαηηθή ή θαηαβαιιφκελε, πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ έγγξαθε 

ζπκθσλία κεηαμχ εξγνδφηε θαη εξγαδφκελνπ θαη απνηειείηαη απφ ηε λφκηκε 

ακνηβή, πξνζαπμεκέλε κε ηα αληίζηνηρα επηδφκαηα ηεο ζέζεο πνπ έρνπλ 

ζπκθσλεζεί. 

 

Αζθάιηζε πξνζσπηθνύ 

Οη νληφηεηεο ππνρξενχληαη λα αζθαιίζνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο. Οη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 

ππνινγίδνληαη σο πνζνζηφ επί ησλ πάζεο θχζεσο αθαζάξηζησλ κεληαίσλ απνδνρψλ πνπ 

θαηαβάιινληαη ζηνλ εξγαδφκελν, σο αληάιιαγκα ηεο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. Σν πνζφ ηεο 

εξγαηηθήο εηζθνξάο ην παξαθξαηεί ν εξγνδφηεο απφ ηνλ εξγαδφκελν θαηά ηνλ ππνινγηζκφ 

ησλ πιεξσηέσλ απνδνρψλ ηνπ. Ύζηεξα απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζπλνιηθψλ απνδνρψλ θαη 

ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, ν εξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα απνδψζεη ηηο 

ζπλνιηθέο εηζθνξέο (εξγαδφκελνπ θαη εξγνδφηε).  

 

Παξαθξάηεζε θόξνπ εηζνδήκαηνο 

Ζ παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ κηζζσηψλ ππεξεζηψλ (ΦΜΤ) ππνινγίδεηαη βάζεη ηνπ κεληαίνπ 

θαζαξνχ εηζνδήκαηνο (αθαζάξηζηεο απνδνρέο κείνλ θξαηήζεηο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο 

αζθάιηζεο) ηνπ αζθαιηζκέλνπ. Σν εηήζην πνζφ κε ην νπνίν ακείβεηαη ν εξγαδφκελνο 

θνξνινγείηαη βάζεη ηεο θιίκαθαο εηζνδήκαηνο ηνπ έηνπο απφθηεζεο θαη απνηειεί ην 

ζπλνιηθφ θφξν γηα ην έηνο. 
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Αθνινχζσο, απφ ηνλ εηήζην ζπλνιηθφ θφξν αθαηξνχληαη νη κεηψζεηο γηα ηα πξνζηαηεπφκελα 

κέιε. Σν πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ απνκέλεη νλνκάδεηαη αλαινγνχλ θφξνο ζην εηήζην εηζφδεκα 

ηνπ εξγαδφκελνπ. ηε ζπλέρεηα ην πνζφ ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ κεηψλεηαη θαηά 1,5% θαη 

ην ππφινηπν πνπ απνκέλεη απνηειεί ην θφξν πνπ παξαθξαηείηαη ζε εηήζηα βάζε. Έπεηηα, ν 

θφξνο απηφο δηαηξνχκελνο κε ηηο αληίζηνηρεο κηζζνινγηθέο πεξηφδνπο δίλεη ην θφξν 

κηζζσηψλ ππεξεζηψλ πνπ έρεη ππνρξέσζε λα παξαθξαηεί ν εξγνδφηεο απφ ηνλ κηζζσηφ θάζε 

κήλα. 

Ο εξγνδφηεο έρεη ππνρξέσζε ην θφξν πνπ παξαθξάηεζε απφ ηνπο εξγαδφκελνπο λα ηνλ 

θαηαβάιιεη κέζα ζηνλ επφκελν κήλα απφ ηε ιήμε ηνπ αληίζηνηρνπ δηκήλνπ (Μάξηηνο, 

Μάηνο, Ηνχιηνο, επηέκβξηνο, Ννέκβξηνο, Ηαλνπάξηνο) ζηελ αξκφδηα ΓΟΤ. Δπηπιένλ, κέρξη 

ην Μάξηην ηνπ επφκελνπ έηνπο, ν εξγνδφηεο έρεη ππνρξέσζε λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιιεη 

ζηελ αξκφδηα ΓΟΤ νξηζηηθή δήισζε εθθαζάξηζεο θφξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε γηα ηηο 

απνδνρέο πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί. 

 

Αλαθνξά ζηνηρείσλ αξρείνπ θαθέισλ εξγαδνκέλσλ (κεηξών) 

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη αλαθνξά ζε κηα ζεηξά δηαδηθαζηψλ, γηα ηηο νπνίεο ην 

ηκήκα πξνζσπηθνχ είλαη ππεχζπλν θαη κέζα απφ ην νπνίν κπνξεί λα επηηξαπεί ε άληιεζε 

ρξήζηκσλ ζηνηρείσλ. Αξρηθά, νη πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ θαη ε εχξεζε θαηάιιεισλ 

ζπλεξγαηψλ είλαη κηα δηαδηθαζία ζχλζεηε πνπ ζπληνλίδεηαη απφ ην ηκήκα πξνζσπηθνχ, αιιά 

απαηηεί ηε ζπλεξγαζία θαη ηε ζπλελλφεζε κε ηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο νληφηεηαο. 

Πεγή άληιεζεο δεδνκέλσλ απνηειεί ην ζχλνιν ησλ αξρψλ θαη δηαδηθαζηψλ πξφζιεςεο 

πξνζσπηθνχ. Σα έγγξαθα πνπ εμεγνχλ αλαιπηηθά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη δηαδηθαζίεο 

απηέο δηαξζξψλνληαη, θαζψο θαη ε επηθνηλσλία κέζα απφ ζπλεληεχμεηο κε ηνπο δηεπζπληέο, 

ηφζν ηνπ ηκήκαηνο πξνζσπηθνχ, φζν θαη ησλ άιισλ ηκεκάησλ, πξνζθέξεη κηα γεληθή 

πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο κηαο κνλάδαο ζε πξνζσπηθφ θαη ηηο πξνζιήςεηο πνπ 

έξρνληαη λα θαιχςνπλ ην θελφ απηφ.  

Σα ζρεηηθά ππνκλήκαηα πνπ αληαιιάζζνπλ ην ηκήκα πξνζσπηθνχ κε ηα ινηπά ηκήκαηα, 

θαζψο θαη θάζε κνξθήο αξρεηαθφ πιηθφ, φπσο απηφ θαηαγξάθεηαη απφ ην ηκήκα 
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πξνζσπηθνχ, πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπιιεγεί πιηθφ θαη ζηνηρεία εμαηξεηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο γηα ηε δηακφξθσζε κηαο πην ζθαηξηθήο άπνςεο. 

πρλά ινηπφλ πξέπεη λα εμεηαζηνχλ νη αξρέο θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ ηεξεζεί γηα ην 

πξνζσπηθφ θαη ηε κηζζνδνζία, θαζψο θαη ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα ησλ αιιαγψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο ακνηβέο θαη πνπ βξίζθνληαη ζηα αξρεία ηεο κηζζνδνζίαο θαη ηνπο 

θαθέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ. Υξήζηκε πιεξνθνξία απνηεινχλ νη ππνγξαθέο έγθξηζεο ησλ 

εγγξάθσλ πνπ αθνξνχλ αιιαγέο κηζζνδνζίαο θαη λέεο πξνζιήςεηο, θαζψο πξνζθέξνπλ 

ζηνηρεία γηα ηα κέιε ηεο νληφηεηαο πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα έγθξηζεο πηζαλψλ απμήζεσλ ή 

κεηψζεσλ ησλ ακνηβψλ ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Ζ εχξπζκε θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία κηαο νληφηεηαο ζεκαίλεη ηαπηφρξνλα ηθαλφ, 

θαηαξηηζκέλν θαη απνδνηηθφ πξνζσπηθφ. Μέζα ζε απηή ηε ζπιινγηζηηθή εληάζζεηαη θαη ε 

ινγηθή ηεο δηνίθεζεο ε νπνία, αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, πξνβαίλεη ζε έγγξαθεο 

εθηηκήζεηο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη απφδνζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. Μέζα απφ απηέο ηηο εθηηκήζεηο 

θαη ηηο αμηνινγήζεηο ηεο απφδνζεο ηνπ πξνζσπηθνχ επηηπγράλεηαη ε πιεξνθφξεζε ηεο 

δηνίθεζεο ζρεηηθά κε ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Έηζη, πεγέο ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ κπνξνχλ δπλεηηθά λα απνηειέζνπλ νη αξρέο θαη νη 

δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζεί ε νληφηεηα θαη αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ, νη ζπλεληεχμεηο κε ηνπο 

ππεχζπλνπο ζηελ αμηνιφγεζε ζπκπεξηθνξάο ηνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη νη έγγξαθεο 

αλαθνξέο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηέο ηηο αμηνινγήζεηο θαη πνπ βξίζθνληαη ζηνπο αηνκηθνχο 

θαθέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ. ηελ πεξίπησζε απηή, ε χπαξμε αηνκηθψλ θαθέισλ, φπσο απηνί 

ηεξνχληαη απφ ην ηκήκα αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ (ηκήκα πξνζσπηθνχ) θαίλεηαη λα απνηειεί 

πεγή άληιεζεο δεδνκέλσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ειέγρνπ. 

ηηο επζχλεο ηεο κνλάδαο είλαη ηα αξρεία ηνπ πξνζσπηθνχ λα θπιάζζνληαη επαξθψο θαη λα 

πξνθπιάζζνληαη απφ θαηαζηξνθέο ή απψιεηεο ή απφ κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε ηξίησλ. 

Δηδηθά, ε ηειεπηαία απνηειεί παξαβίαζε αζθαιείαο πνπ κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ 

νξζή ιεηηνπξγία ηεο νληφηεηαο, αιιά θαη λα νδεγήζεη ζε ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα θάζε 

είδνο ειέγρνπ, εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. πλεπψο πέξα απφ ηνλ έιεγρν ησλ αηνκηθψλ 

θαθέισλ πξνζσπηθνχ, απαξαίηεηνο είλαη ν έιεγρνο απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ θχιαμεο ησλ 

αξρείσλ πνπ αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ.  
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Ζ ιεηηνπξγία ηεο πξφζιεςεο δε ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί νινθιεξσκέλε, εάλ δελ ππήξρε 

θαη ε δηαδηθαζία αλνίγκαηνο θαη ηεξήζεσο ησλ θαθέισλ ηνπ πξνζσπηθνχ γηα θάζε 

λενπξνζιακβαλφκελν εξγαδφκελν. 

Με ηελ είζνδν ηνπ εξγαδφκελνπ ζηελ νληφηεηα αξρηθά, απηφο ιακβάλεη έλαλ θσδηθφ (αξηζκφ 

κεηξψνπ εξγαδνκέλνπ) θαη θαηαρσξείηαη ζην πξφγξακκα κηζζνδνζίαο. Ο θσδηθφο 

κηζζνδνζίαο απνηειεί ην βαζηθφ ζπζηαηηθφ (θιεηδί) ζχκθσλα κε ην νπνίν αλαγλσξίδεηαη, 

θαηαρσξείηαη, ηξνπνπνηείηαη θαη εκθαλίδεηαη ειεθηξνληθά ην ζχλνιν ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ 

δεδνκέλσλ, ζηαζεξψλ θαη κεηαβιεηψλ, ζηε βάζε δεδνκέλσλ εξγαδφκελσλ ηεο νληφηεηαο. 

Αθνινχζσο, γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ-ζηνηρείσλ (επψλπκν, 

φλνκα, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφ ηαπηφηεηαο, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, 

αξηζκφο κεηξψνπ ΗΚΑ, ειηθία, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε), θαζψο θαη ησλ δηαθφξσλ 

ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ εξγαδφκελν, φπσο: ζχκβαζε, εκεξνκελία πξφζιεςεο, 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία, ζπνπδέο, ακνηβή, ηθαλφηεηεο-θαηάξηηζε, ζρεκαηίδνληαο, έηζη, έλα 

πξνθίι ρξήζηκν, πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζεί ν θάζε εξγαδφκελνο απνηειεζκαηηθά, θαη 

επηηπγράλνληαο ηελ νκαιή ηνπ έληαμε ζηελ νληφηεηα. Δπηπιένλ, απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία 

πξνθχπηνπλ θαη ηα δηάθνξα επηδφκαηα, θαζψο θαη ε αζθαιηζηηθή ηνπ έληαμε. 

ηε ζπλέρεηα, ην ηκήκα πξνζσπηθνχ ελεκεξψλεη ην ηκήκα κηζζνδνζίαο γηα ηελ πξφζιεςε 

ηνπ κηζζσηνχ ή εξγαηνηερλίηε, επηζπλάπηνληαο ή παξαπέκπνληαο ή παξέρνληαο πξφζβαζε 

ειεθηξνληθά ζηα ζρεηηθά έγγξαθα ηεο πξφζιεςεο. Δπίζεο, ην ηκήκα κηζζνδνζίαο 

ελεκεξψλεηαη θαη γηα ηηο κεηαβνιέο ή δηαγξαθέο πνπ επέξρνληαη ζηελ εξγαζηαθή ζρέζε ηνπ 

ππαιιήινπ. 

 

Έιεγρνο κεηαβνιώλ (πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ζηνηρεία πξνζσπηθνύ) 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία αλαθνξηθά κε ην θχθισκα δηαρείξηζεο αλζξσπίλνπ 

δπλακηθνχ είλαη θαη ν έιεγρνο ησλ κεηαβνιψλ πνπ παξνπζηάδνληαη φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

πξφζιεςε λένπ πξνζσπηθνχ ή ε απνρψξεζε ππάξρνληνο πξνζσπηθνχ.   

Ο έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ηφζν ζε πνηνηηθά θξηηήξηα φζν θαη ζε 

πνζνηηθά, ζα πξέπεη δειαδή λα ειέγρεηαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ν 

ειεγθηήο λα πξνβαίλεη ζε έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ λα δηθαηνινγνχλ γηα παξάδεηγκα 
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ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ απαζρνινχκελσλ αηφκσλ ή αληίζηνηρα ηε κείσζε. Θα πξέπεη 

αλά πάζα ζηηγκή λα κπνξεί λα αηηηνινγεζεί νπνηαδήπνηε πνζνηηθή κεηαβνιή. 

Δθηφο φκσο απφ ηνλ πνζνηηθφ έιεγρν ζα πξέπεη λα ζπληειείηαη θαη πνηνηηθφο έιεγρνο ν 

νπνίνο ζα απνβιέπεη ζηε δηαπίζησζε γηα ην αλ ηεξνχληαη ηα απαξαίηεηα πνηνηηθά ζηνηρεία, 

ηφζν  θαηά ηε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ, αλ δειαδή έρνπλ ηεξεζεί φιεο νη πξνβιεπφκελεο 

δηαδηθαζίεο, φζν θαη κεηά ηελ πξφζιεςε, αλ δειαδή ππάξρνπλ ζηνπο αηνκηθνχο θαθέινπο 

ησλ εξγαδνκέλσλ φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ είλαη απαξαίηεηα.   

 

Εληνπηζκόο θηλδύλσλ ζηε κηζζνδνζία 

Κίλδπλνη πνπ κπνξεί λα ειινρεχνπλ ζην θχθισκα ηεο κηζζνδνζίαο: 

 Κίλδπλνο φηη, νη ζπλαιιαγέο ηεο κηζζνδνζίαο δελ έρνπλ εγθξηζεί θαηάιιεια, 

νπφηε κπνξεί λα κελ είλαη έγθπξεο θαη λα κελ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηνπο 

αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο κε αθξίβεηα. 

 Κίλδπλνο ζην  θάθειν ησλ εξγαδφκελσλ λα δηαπηζησζεί κε νξζή ηήξεζε ησλ 

δεδνκέλσλ, ησλ κεηαβνιψλ, ηνπ ζπκθσλεζέληνο κηζζνχ ή εκεξνκηζζίνπ. 

 Κίλδπλνο λα κελ ηεξείηαη ε ηζρχνπζα εξγαηηθή, αζθαιηζηηθή θαη θνξνινγηθή 

λνκνζεζία. 

 Κίλδπλνο λα κελ ππάξρεη ζπκθσλία  ησλ ζηνηρείσλ ηεο κηζζνδνηηθήο 

θαηάζηαζεο κε ηα ζηνηρεία παξνπζίαο ησλ εξγαδφκελσλ (θάξηεο παξνπζίαο, 

θηι.). 

 Κίλδπλνο κε χπαξμεο εγθξίζεσλ γηα εξγαζηαθά ζέκαηα, φπσο ππεξσξίεο, 

νξζφηεηαο ππνινγηζκνχ ηεο θαλνληθήο θαη πξφζζεηεο απαζρφιεζεο (ηαθηηθέο 

απνδνρέο, ππεξσξίεο, ηπρφλ λπρηεξηλή απαζρφιεζε, αξγίεο, θηι.), ππνινγηζκνχ 

ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ θαη θξαηήζεσλ γηα αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, 

ΦΜΤ, πξνθαηαβνιέο, δάλεηα πξνζσπηθνχ, θ.ά. 

 Κίλδπλνο κε νξζφηεηαο αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ θαη κηζζνινγηθήο θαηάζηαζεο. 

 Κίλδπλνο κε ζπκθσλίαο ησλ δεδνκέλσλ ηεο κηζζνινγηθήο θαηάζηαζεο κε ηα 

ινγηζηηθά άξζξα ηεο κηζζνδνζίαο θαη κε νξζή ελεκέξσζε ησλ ινγαξηαζκψλ 

(γεληθνχ θαη αλαιπηηθνχ θαζνιηθνχ). 
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 Κίλδπλνο κε έγθξηζεο ηεο κηζζνινγηθήο θαηάζηαζεο απφ ηνλ αξκφδην 

ππάιιειν. 

 Κίλδπλνο κε νξζήο θαη έγθαηξεο απφδνζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη 

ιαλζαζκέλεο ελεκέξσζεο ησλ αληίζηνηρσλ ινγαξηαζκψλ. 

 Κίλδπλνο κε έγθαηξεο πιεξσκή ησλ αλαινγνχλησλ θφξσλ κηζζσηψλ 

ππεξεζηψλ πξνο ην Γεκφζην, θαζψο θαη γηα ηηο αληίζηνηρεο ινγηζηηθέο 

θαηαρσξήζεηο. 

 

Εληνπηζκόο απαηώλ πεξί κηζζνδνζίαο 

Απάηε είλαη κηα ζθφπηκε πξάμε απφ έλα ή πεξηζζφηεξα άηνκα κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 

δηνίθεζεο, ησλ επηθνξηηζκέλσλ κε ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, ησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ε 

νπνία εμαπαηά κε ζθνπφ λα θεξδίζνπλ νη εκπιεθφκελνη έλα άδηθν ή παξάλνκν φθεινο. Ζ 

απάηε είλαη έλα αξθεηά ζχλεζεο θαηλφκελν, εηδηθά ζε νηθνλνκηθέο κνλάδεο πνπ δε δηαζέηνπλ 

δηθιείδεο αζθαιείαο. Κάπνηεο δηθιείδεο αζθαιείαο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πηνζεηεζνχλ 

πξνθεηκέλνπ λα κεησζνχλ νη πηζαλφηεηεο παξνπζίαζεο θαηλνκέλσλ απάηεο είλαη νη εμήο: 

A. Ο έιεγρνο γηα ηελ χπαξμε απάηεο ζα κπνξνχζε λα μεθηλήζεη κε ηελ επαιήζεπζε ηνπ 

ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ εξγάδεηαη ζηελ ππφ έιεγρν κνλάδα. Ο 

αξηζκφο απηψλ ησλ εξγαδφκελσλ πεξηιακβάλεηαη ζηηο κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ 

θαηαξηίδεη ην ηκήκα κηζζνδνζίαο θαη πνπ ακείβνληαη απφ ηελ νληφηεηα κε βάζε ηα 

αληίζηνηρα ζηνηρεία ηνπ ηκήκαηνο πξνζσπηθνχ. Δπνκέλσο, είλαη απαξαίηεηε ζε απηή 

ηελ πεξίπησζε ε ζπκθσλία ηνπ αλαθεξφκελνπ ζηηο θαηαζηάζεηο θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ 

αξηζκνχ ησλ εξγαδφκελσλ ηεο νληφηεηαο. 

B. ηε ζπλέρεηα, θαηαξηίδεηαη ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε κηζζνδνζίαο πνπ ζπληάζζεηαη 

κε βάζε ηηο κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ θαηαξηίδεη ε νληφηεηα. Σν πεξηερφκελν 

ηεο ζπγθεληξσηηθήο θαηάζηαζεο κηζζνδνζίαο πξέπεη λα παξαζέηεη ην ζχλνιν ησλ 

απνδνρψλ ηνπ πξνζσπηθνχ, φπσο απηφ πξνθχπηεη κέζα απφ ηηο επηκέξνπο 

κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο. ηφρνο ζε πξψην επίπεδν είλαη ε ζχγθξηζε θαη ε 

ζπκθσλία ηνπ πνζνχ πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε απηή κε ην αληίζηνηρν πνζφ 

ηνπ ινγαξηαζκνχ 60 «Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ» 
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C. Δπηπιένλ, ην πνζφ ηεο ζπγθεληξσηηθήο θαηάζηαζεο κηζζνδνζίαο νθείιεη λα 

ζπκθσλεί θαη κε ην πνζφ πνπ θαηαγξάθεηαη ζηελ νξηζηηθή δήισζε Φ.Μ.Τ., πνπ 

ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα ΓΟΤ γηα θάζε έηνο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε δηπιή απηή 

δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ δίλνληαη κέζα απφ ηε ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε 

κηζζνδνζίαο πξνζδηνξίδεη θαη ην αξηζκεηηθφ κέγεζνο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο νληφηεηαο. 

D. εκαληηθή πιεξνθφξεζε κπνξεί λα πεξηέιζεη θαη απφ ηηο απνθιίζεηο πνπ 

θαηαγξάθνληαη ζηε κηζζνινγηθή δαπάλε αλά κήλα. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ππάξμεη 

δηεξεχλεζε ζεκαληηθψλ δηαθπκάλζεσλ πνπ ηπρφλ ππάξρνπλ ζηηο απνδνρέο ηνπ 

πξνζσπηθνχ απφ κήλα ζε κήλα. Μηα κεγάιε απφθιηζε είηε πξνο ηα επάλσ είηε πξνο 

ηα θάησ, κπνξεί λα απνηειέζεη ζήκα θηλδχλνπ, νδεγψληαο ζε έλαλ ελδειερή έιεγρν 

γηα ηηο αηηίεο απηήο ηεο δηαθχκαλζεο. 

E. Έλα αθφκε γεγνλφο πνπ απαηηεί ηελ πξνζνρή ε επαιήζεπζε ησλ ακνηβψλ 

πξνζσπηθνχ ηεο ρξήζεσο κε ην αληίζηνηρν πνζφ πνπ πξνυπνινγίζζεθε. Οη ηπρφλ 

απνθιίζεηο ηεο κηζζνινγηθήο δαπάλεο απφ ηελ πξνυπνινγηζκέλε, νθείινπλ λα 

δηεξεπλεζνχλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ, ηφζν νη αηηίεο, φζν θαη νη αηηηάζεηο ηνπ 

γεγνλφηνο απηνχ γηα ηελ νληφηεηα. 

F. Δπηπιένλ, έλα θαηλφκελν πνπ ζε θάζε πεξίπησζε ρξήδεη ηεθκεξίσζεο θαη εμέηαζεο 

είλαη θαη απηφ ηεο δηεξεχλεζεο αδήηεησλ κηζζψλ. Δίλαη πηζαλφ ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο, ιφγσ παξάιεηςεο ή ιάζνπο ππνινγηζκψλ ή θαθήο εθηίκεζεο, λα 

ππάξρνπλ πνζά πνπ αληηζηνηρνχλ ζε κηζζνινγηθή δαπάλε πνπ δελ απνδίδεηαη θαη δελ 

αληηζηνηρεί ζε θαλέλαλ εξγαδφκελν. Οη κηζζνί απηνί έρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνλ 

νξζφ ππνινγηζκφ ηεο κηζζνδνηηθήο δαπάλεο, αθνχ ππνδειψλνπλ ιαλζαζκέλεο 

εθηηκήζεηο θαη ππνινγηζκνχο εγείξνληαο εξσηεκαηηθά θαη γηα ηηο ινηπέο δηαδηθαζίεο. 

Δηαδηθαζίεο πξαγκαηηθήο θαη ρξόλνπ απαζρόιεζεο απαζρνινύκελσλ 

Μία πνιχ ζεκαληηθή δηθιείδα αζθαιείαο πνπ ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί θαη λα εθαξκνζηεί 

είλαη ν έιεγρνο ηεο πξαγκαηηθήο απαζρφιεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα 

επαιεζεπηεί ν ππνινγηζκφο ηφζν ησλ ηαθηηθψλ απνδνρψλ ησλ εξγαδνκέλσλ φζν θαη ηπρφλ 

έμηξα απνδεκηψζεσλ πνπ ιακβάλνπλ.  
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Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα ππάξμεη κία ζρεηηθή δηαζθάιηζε αλαθνξηθά κε ην ρξφλν εξγαζίαο 

ησλ ππαιιήισλ ζα πξέπεη, ηνπιάρηζηνλ δεηγκαηνιεπηηθά,  λα ειέγρνληαη, ηα ζηνηρεία γηα ηε 

θπζηθή παξνπζία ησλ εξγαδφκελσλ ζηελ εξγαζία ηνπο, ζηνηρεία ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα 

λα ππάξρνπλ θαη λα θπιάζζνληαη. Με απηφ ηνλ ηξφπν ηίζεληαη ππφ εμέηαζε ζηνηρεία φπσο: 

θάξηεο σξνινγίνπ, ινηπά ζεκεηψκαηα, ππνγξαθέο εηζφδνπ θαη εμφδνπ, δίλνληαο θαη ζε απηή 

ηελ πεξίπησζε ζηνλ θάζε ειεγθηή ηε δπλαηφηεηα λα δηαπηζηψζεη θαη λα ζπκθσλήζεη ηα 

ζηνηρεία ησλ κηζζνδνηηθψλ θαηαζηάζεσλ κε απηά ησλ ζηνηρείσλ παξνπζίαο ηνπο.  

Έιεγρνο πξόζζεησλ ακνηβώλ (ππεξσξίεο, ππεξεξγαζία), απνδεκίσζε εθηόο έδξαο θ.η.ι. 

ε ζπλέρεηα θαη πξνο νινθιήξσζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ζα πξέπεη ζην ζεκείν 

απηφ λα ζεκεησζεί φηη ζα γίλεηαη έιεγρνο ησλ ππεξσξηαθψλ ακνηβψλ πνπ ιακβάλεη ν 

εξγαδφκελνο, ζα πξέπεη δειαδή λα ειεγρζεί ηφζν φηη νη επηπιένλ ψξεο γηα ηηο νπνίεο 

πιεξψλεηαη ν εξγαδφκελνο έρνπλ πξαγκαηηθά πινπνηεζεί αιιά Δπίζεο, ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί, ηνπιάρηζηνλ δεηγκαηνιεπηηθφο, έιεγρνο πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζεί ε 

ησλ αληίζηνηρσλ ζηνηρείσλ γηα ηελ θαηαβνιή πξφζζεησλ ακνηβψλ (π.ρ. ππεξσξίεο, λπθηεξηλή 

απαζρφιεζε θηι.). 

Έλαο αθφκα έιεγρνο πνπ θξίλεηαη απαξαίηεηνο είλαη απηφο ηνπ νξζνχ ππνινγηζκνχ, ηφζν 

ησλ πξφζζεησλ απνδνρψλ φζν θαη ησλ θξαηήζεσλ θαη εηζθνξψλ ππέξ ηξίησλ (π.ρ. Φ.Μ.Τ., 

εηζθνξέο ΗΚΑ θηι.).  

 

2.3.5.3 Έιεγρνο Κόζηνπο Παξαρζέλησλ θαη Κόζηνπο Πσιεζέλησλ   

Παξνπζίαζε ζπζηήκαηνο θνζηνιόγεζεο 

Ζ  ινγηζηηθή θφζηνπο είλαη έλα δηνηθεηηθφ εξγαιείν  θαη νξίδεηαη σο δηαδηθαζία:  

 κέηξεζεο, 

 ππνινγηζκνχ θαη  

 παξνπζίαζεο ηνπ θφζηνπο ησλ πξντφλησλ ή/θαη ησλ ππεξεζηψλ κίαο νληφηεηαο. 

Ζ ινγηζηηθή θφζηνπο αζρνιείηαη κε ηηο εμήο δξαζηεξηφηεηεο:  

 «Τελ κέηξεζε ή ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο πξντφλησλ 

ή/θαη ππεξεζηψλ. Σην ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ  νη επηρεηξήζεηο πιένλ  

πξνυπνινγίδνπλ ην θφζηνο, δειαδή εθηηκνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ ην κέγεζφο ηνπ. Με 
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απηφλ ηνλ ηξφπν πξνθαζνξίδνπλ ην θφζηνο ελφο πξντφληνο ή/θαη  κηαο ππεξεζίαο ή 

αθφκα θαη ελφο επηκέξνπο θιάδνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε έλλνηα είλαη γλσζηή σο "πξφηππν 

θφζηνο". 

 Τελ αλάιπζε ηνπ θφζηνπο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αηηηαθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ 

θφζηνπο θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ ην επεξεάδνπλ. Ζ έλλνηα ηνπ θφζηνπο ζηελ νπζία 

αλαθέξεηαη ζηε ζπζζψξεπζε ησλ εμφδσλ ή/θαη ησλ δαπαλψλ. 

 Τελ θαηαρψξεζε ηνπ θφζηνπο ζηα βηβιία ηεο νληφηεηαο.  

 Τελ ηαμηλφκεζε ηνπ θφζηνπο  θαη ηελ θαηαλνκή ηνπ ζηα δηάθνξα θέληξα θφζηνπο. 

 Τελ παξνπζίαζε ηνπ θφζηνπο ζηε δηνίθεζε ηεο νληφηεηαο πξνθεηκέλνπ   λα ιάβνπλ 

νξζνινγηθέο απνθάζεηο». 

 

 

Βάζεη ηεο ιεηηνπξγηθήο θαηάηαμεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ε ινγηζηηθή θφζηνπο πεξηιακβάλεη:  

 «Σρεδηαζκφ θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ θνζηνιφγεζεο 

πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηνχληαη νη αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νληφηεηαο ή απιά λα 

ππάξρεη ε  ηήξεζε ησλ αληίζηνηρσλ βηβιίσλ (cost book keeping) 

 Έιεγρν ηνπ θφζηνπο πνπ νπζηαζηηθά αλαθέξεηαη ζηελ αληηπαξαβνιή ηνπ πξαγκαηηθνχ 

θφζηνπο κε ην πξφηππν. 

 Αλάιπζε ηνπ θφζηνπο. Ζ αλάιπζε ηνπ θφζηνπο κπνξεί λα γίλεη κε πνιινχο ηξφπνπο, 

ελδεηθηηθά ζα αλαθέξνπκε:  

a) θαηά πξντφλ,  

b) θαηά πεξηνρέο πσιήζεσλ,  

c) θαηά θαηεγνξίεο πειαηψλ,  

d) θαηά ηκήκαηα ηεο νληφηεηαο,  

Ζ αλάιπζε ηνπ θφζηνπο απνζθνπεί ζην λα πξνζδηνξηζηεί πνηνο παξάγνληαο  ζπκβάιιεη 

πεξηζζφηεξν ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο, ή αληίζηνηρα πνηνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ 

απφθιηζε πνπ κπνξεί λα ππάξρεη κεηαμχ ηνπ πξνηχπνπ θφζηνπο θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ.  

 Σχγθξηζε ηνπ θφζηνπο κε ην απηφ  ελαιιαθηηθψλ πξντφλησλ, δξαζηεξηνηήησλ θαη 

κεζφδσλ» 
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Απφ πνιινχο ζεσξεηηθνχο ε  θνζηνιφγεζε νξίδεηαη ζαλ  «ην ζχλνιν ησλ ζπζηεκαηηθψλ 

εξγαζηψλ πνπ απνβιέπεη λα ζπγθεληξψζνπλ, λα θαηαηάμνπλ, λα θαηαγξάςνπλ θαη λα 

επηκεξίζνπλ θαηάιιεια ηηο δαπάλεο, έηζη ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί ην θφζηνο ησλ πξντφλησλ, ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ κηαο νληφηεηαο»  

Πξνθχπηεη ινηπφλ φηη έλα θνζηνινγηθφ ζχζηεκα απνηειεί έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ην 

νπνίν παξέρεη πςεινχ επηπέδνπ πιεξνθφξεζε  ζε κία νληφηεηα θαη είλαη έλα πνιχ 

ζεκαληηθφ  εξγαιείν άζθεζεο δηνίθεζεο.   

 

Βαζηθέο Έλλνηεο 

Κόζηνο – Γαπάλε - Έμνδν 

Σν Κφζηνο νξίδεηαη σο  «ην ζχλνιν ησλ πάζεο θχζεσο θαη κνξθήο νηθνλνκηθψλ ζπζηψλ νη 

νπνίεο απαηηνχληαη γηα λα παξαρζεί έλα πξντφλ ή κηα ππεξεζία – θάησ απφ δεδνκέλεο θάζε 

θνξά ηερληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο –θαη λα πάξεη νξηζκέλε κνξθή ή ηδηφηεηεο θαζψο θαη ζέζε 

ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν». Έλαο άιινο νξηζκφο πνπ κπνξεί λα δνζεί γηα ην θφζηνο είλαη φηη 

κπνξεί λα ζεσξεζεί «ε αμία ησλ νηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα παξαρζεί 

ην θνζηνινγνχκελν πξντφλ». Ζ αμία ησλ νηθνλνκηθψλ κέζσλ πξνζδηνξίδεηαη απφ δχν (2) 

παξάγνληεο:  

 ηε ρξεζηκνπνηνχκελε πνζφηεηα θαη  

 ηελ ηηκή κνλάδαο.  

Σν Κφζηνο ινηπφλ πξνθχπηεη απφ ηεο εμήο ηαπηφηεηα 

Κόζηνο = Υξεζηκνπνηνύκελε πνζόηεηα * Σηκή Μνλάδαο. 

Αξθεηέο  θνξέο παξαηεξείηαη ζχγρπζε κεηαμχ ησλ ελλνηψλ ηνπ θφζηνπο, ηνπ εμφδνπ θαη 

δαπάλεο. Γηα λα ππάξμεη ζσζηφο δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ελλνηψλ ζα δνζεί 

αθφκα έλαο νξηζκφο ηνπ θφζηνπο αιιά θαη ηεο έλλνηαο ηνπ εμφδνπ. Κφζηνο είλαη «ε δηάζεζε 

ή ε επέλδπζε αγνξαζηηθήο δχλακεο γηα ηελ απφθηεζε πιηθψλ ή άπισλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 

κε ζθνπφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εζφδσλ απφ πσιήζεηο ή ηελ θάιπςε 

θάπνησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ ελψ έμνδν είλαη ην θφζηνο πνπ επηβαξχλεη ηα έμνδα ηεο 

ρξήζεσο». 

Μεηά απφ ηελ αλάιπζε  ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νξηζκψλ πξνθχπηεη φηη: 
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o Ζ δηάζεζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο κπνξεί λα γίλεη είηε γηα ηελ απφθηεζε 

αγαζψλ είηε γηα ηελ απφθηεζε ππεξεζηψλ. 

o Τν θφζηνο δεκηνπξγείηαη πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηε ζπλέρεηα 

έζνδα  

o Τα αγαζά πνπ απνθηνχληαη κε ηε δηάζεζε αγνξαζηηθήο δχλακεο, κέρξη λα, 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εζφδσλ, απνηεινχλ πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ηεο νληφηεηαο.  

o Ζ δηάζεζε αγνξαζηηθήο δχλακεο γηα ηελ απφθηεζε ππεξεζηψλ ζηελ νπζία  

ζπλεπάγεηαη ηελ απηφκαηε κεηαηξνπή ηνπ θφζηνπο ζε έμνδν  επεηδή νη ππεξεζίεο 

δελ απνζεκαηνπνηνχληαη  

o Τν έμνδν πξνέξρεηαη απφ θφζηνο πνπ εθπλέεη ή πνπ εμαθαλίδεηαη 

o Τν έμνδν απφ ηε ζηηγκή πνπ δεκηνπξγείηαη απνηειεί ζηνηρείν πνπ δηακνξθψλεη 

ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο κέζα ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη 

o Τν έμνδν έζησ θαη γηα κηα ζηηγκή, έρεη πξνυπάξμεη ζαλ θφζηνο, ελψ δελ 

ζπκβαίλεη πνηέ ην αληίζεην». 

Ζ έλλνηα ηεο δαπάλεο αλαθέξεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο ή/θαη ζηηο ελέξγεηεο πξαγκαηνπνίεζεο 

ηνπ θφζηνπο ή/θαη ηνπ εμφδνπ. Με ηελ πξαγκαηνπνίεζε  κηαο δαπάλεο κπνξεί λα 

δεκηνπξγεζεί θφζηνο ή/θαη έμνδν. Ο νξηζκφο ηνπ εζφδνπ ζην Διιεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην 

είλαη ν εμήο: «Έζνδν είλαη ε ρξεκαηηθή έθθξαζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο πνπ απνθηάηαη, 

άκεζα ή έκκεζα απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη εηδηθφηεξα απφ ηελ 

πψιεζε ή εθκεηάιιεπζε αγαζψλ, ππεξεζηψλ θαη δηθαησκάησλ.» 

 

Φνξείο Κόζηνπο 

Ζ έλλνηα ηνπ θφζηνπο έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ έλλνηα ησλ πξντφλησλ ή/θαη ππεξεζηψλ  πνπ 

πξέπεη λα θνζηνινγεζνχλ. Σα ζπγθεθξηκέλα ινηπφλ πξντφληα ή/θαη νη ππεξεζίεο 

νλνκάδνληαη «θνξείο θφζηνπο». 

Οη θνξείο θφζηνπο ρσξίδνληαη ζε:  

 ηειηθνχο θαη  

 ελδηάκεζνπο.  
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Σειηθφο θνξέαο θφζηνπο «είλαη ην πξντφλ ή/θαη ε ππεξεζία πνπ παξάγεηαη θαη πνπ πξννξίδεηαη 

λα δηαηεζεί ή κπνξεί λα δηαηεζεί ζηε κνξθή πνπ παξάγεηαη». Δλδηάκεζνο θνξέαο θφζηνπο 

«είλαη ηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη ζε δηάθνξεο θάζεηο θαη ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ 

κε ηε κνξθή πνπ έρνπλ» 

Κέληξα Κόζηνπο 

Σν θφζηνο δελ αθνξά κφλν ηνπο θνξείο θφζηνπο αιιά ζπζρεηίδεηαη θαη κε ηκήκαηα ή/θαη 

ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ. Σκήκαηα ελφο νξγαληζκνχ κπνξνχλ λα  απνηειεί:  

 κηα νιφθιεξε κνλάδα παξαγσγήο   

 έλα ζπγθεθξηκέλν κεράλεκα   

 έλαο κεκνλσκέλνο εξγάηεο.  

Κάζε  θνκκάηη  ελφο νξγαληζκνχ πνπ κπνξεί λα είλαη ε αηηία γηα δεκηνπξγία θφζηνπο  κπνξεί 

λα ζεσξεζεί ζαλ «θέληξν θφζηνπο». 

Ζ επηβάξπλζε ελφο θέληξνπ θφζηνπο πξέπεη λα γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε ηηο δαπάλεο πνπ 

έρνπλ ζρέζε κε απηφ. Αλ δερηνχκε ινηπφλ φηη έλα κεράλεκα είλαη μερσξηζηφ θέληξν 

θφζηνπο, ηφηε ζα πξέπεη λα επηβαξπλζεί κε:  

 ηελ απφζβεζή ηνπ,  

 ηελ ζπληήξεζε ηνπ,  

 κε έλα θνκκάηη ηνπ ελνηθίνπ ηνπ θηηξίνπ ζην νπνίν βξίζθεηαη  

 

Καηεγνξίεο Κόζηνπο 

Σν θφζηνο κπνξεί λα ρσξηζζεί ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο, αλάινγα ησλ θξηηεξίσλ πνπ 

ιακβάλνληαη ππφςε. Με βάζε ην ρξνληθφ ζεκείν πνπ ην θφζηνο ζα βαξχλεη ηα έζνδα κηαο 

ρξνληθήο πεξηφδνπ, δηαθξίλεηαη ζε: 

 θφζηνο πξντφληνο  

 θφζηνο πεξηφδνπ.  

Δάλ ιεθζεί ζαλ θξηηήξην ε κνλάδα κέηξεζεο ην θφζηνο κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε:  

 αλά κνλάδα ή κνλαδηαίν θαη  

 ζπλνιηθφ.  



Κεθάιαην 2: Πξαθηηθά Θέκαηα Δθαξκνζκέλεο Διεγθηηθήο (Πξνρσξεκέλν Δπίπεδν) 

 

    ε ι ί δ α  214 | 266 

Σν κνλαδηαίν θφζηνο πξνθχπηεη δηαηξψληαο ην ζπλνιηθφ θφζηνο κε ηνλ αξηζκφ ησλ κνλάδσλ 

θαη  καο πιεξνθνξεί ζρεηηθά ην  πφζν θφζηηζε κηα κνλάδα πξντφληνο. Δάλ ρξεζηκνπνηεζεί 

σο θξηηήξην ε αηηία χπαξμεο ηνπ, ην θφζηνο κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε:  

 άκεζν θαη  

 έκκεζν.  

Άκεζν είλαη ην θφζηνο πνπ ζρεηίδεηαη απεπζείαο κε ηελ παξαγσγή ελψ έκκεζν θφζηνο είλαη 

θάζε θφζηνο πνπ δελ εμαξηάηαη απφ έλα ζπγθεθξηκέλν θνξέα θφζηνπο αιιά επηκεξίδεηαη θαη 

επηβαξχλεη πεξηζζφηεξνπο θνξείο θφζηνπο. 

Δάλ ιάβνπκε  σο θξηηήξην ηε ζπζρέηηζε ηνπ θφζηνπο κε ηηο κεηαβνιέο ζηελ παξαγσγή, ηφηε 

έρνπκε:   

 κεηαβιεηφ,  

 ζηαζεξφ θαη 

 εκηκεηαβιεηφ.  

Μεηαβιεηφ «είλαη ην θφζηνο πνπ  παξακέλεη ζηαζεξφ αλά κνλάδα πξντφληνο θαη κεηαβάιιεηαη 

ζπλνιηθά αλάινγα κε ηηο κεηαβνιέο ηνπ φγθνπ παξαγσγήο». ηαζεξφ «είλαη ην θφζηνο πνπ δελ 

κεηαβάιιεηαη ζπλνιηθά ζε ζρέζε κε ηνλ φγθν παξαγσγήο, αιιά κεηαβάιιεηαη αλά κνλάδα 

πξντφληνο». Ζκηκεηαβιεηφ «είλαη ην θφζηνο πνπ πξνέξρεηαη απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ δχν 

πξνεγνχκελσλ». Σν εκηκεηαβιεηφ θφζηνο απνηειείηαη ινηπφλ  απφ έλα ζηαζεξφ ηκήκα θαη 

απφ έλα κεηαβιεηφ ηκήκα,  γηα απηφ ην εκηκεηαβιεηφ θφζηνο νλνκάδεηαη θαη κηθηφ.  

Σν θφζηνο ελφο πξντφληνο απνηειείηαη απφ φια ηα θφζηε πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην πξντφλ 

δειαδή:  

 ηηο πξψηεο χιεο,  

 ηελ άκεζε εξγαζία θαη  

 ηα γεληθά βηνκεραληθά έμνδα.  

  

Όηαλ πσιεζεί ην πξντφλ ή/θαη ε ππεξεζία  ην θφζηνο παξαγσγήο κεηαηξέπεηαη ζε έμνδν, πνπ 

νλνκάδεηαη θφζηνο πσιεζέλησλ, θαη αθαηξείηαη πιένλ απφ ηα έζνδα ηεο πεξηφδνπ. Σν θφζηνο 

πνπ δελ έρεη άκεζε ζρέζε κε ην παξαγφκελν πξντφλ ή/θαη νλνκάδεηαη θφζηνο πεξηφδνπ. Όηαλ 

ην θφζηνο πεξηφδνπ λα επηβαξχλεη ηα έζνδα κηαο κφλν πεξηφδνπ νλνκάδεηαη «δαπάλε 
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εηζνδήκαηνο». Δάλ έλα θφζηνο πεξηφδνπ επηβαξχλεη ηα έζνδα πεξηζζφηεξσλ ρξήζεσλ 

νλνκάδεηαη «δαπάλε θεθαιαίνπ». Αλ ιάβνπκε ππφςε ην ρξφλν ηφηε ην θφζηνο δηαθξίλεηαη 

ζε:  

 ηζηνξηθφ θαη  

 πξνυπνινγηζηηθφ.  

Σν ηζηνξηθφ θφζηνο νλνκάδεηαη θαη πξαγκαηηθφ θφζηνο ή απνινγηζηηθφ θαη γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξαγκαηηθά δεδνκέλα. Σν πξνυπνινγηζηηθφ πνπ 

νλνκάδεηαη θαη κειινληηθφ θφζηνο αλαθέξεηαη  ζε εθηηκήζεηο αλαθνξηθά κε ηα έμνδα πνπ ζα 

ζπκβνχλ ζην κέιινλ.  

Δάλ ιεθζνχλ ππφςε νη ιεηηνπξγίεο ηεο νληφηεηαο, ην θφζηνο δηαθξίλεηαη ζε:  

 θφζηνο παξαγσγήο,  

 θφζηνο δηνίθεζεο,  

 θφζηνο πσιήζεσλ ή δηάζεζεο θαη  

 θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο.  

Σν άζξνηζκα φισλ ησλ αλσηέξσ απνηειεί ην ζπλνιηθφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηεο νληφηεηαο. 

Αλάιπζε πλνιηθνύ Κόζηνπο Λεηηνπξγίαο ηεο Οληόηεηαο 

Σα ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ην θφζηνο παξαγσγήο κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ πξνθεηκέλνπ  

λα πξνθχςνπλ νη έλλνηεο ηνπ «αξρηθνχ θφζηνπο» θαη ηνπ «θφζηνπο κεηαηξνπήο». Σν αξρηθφ 

θφζηνο απνηειείηαη απφ:  

 ηηο πξψηεο χιεο,  

 ηελ άκεζε εξγαζία θαη  

 ηα άκεζα έμνδα,  

θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ.  

Σν θφζηνο κεηαηξνπήο απνηειείηαη απφ:  

 ηελ άκεζε εξγαζία θαη  

 ηα γεληθά βηνκεραληθά έμνδα, θαη νπζηαζηηθά απνηειεί ην θφζηνο πνπ έρεη ζρέζε κε 

ηελ επεμεξγαζία ησλ πξψησλ πιψλ θαη ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε πξντφληα.  
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Αλ δηαηξεζεί ην ζπλνιηθφ θφζηνο κε ηηο παξαγφκελεο κνλάδεο πξντφληνο πξνθχπηεη ην 

κνλαδηαίν θφζηνο.  Αλ ζην κνλαδηαίν θφζηνο πξνζηεζεί  ην κνλαδηαίν θέξδνο, ηφηε πξνθχπηεη 

ε κνλαδηαία ηηκή πψιεζεο. ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα γίλεη κία ζχληνκε αλαθνξά 

ζε θάπνηεο έλλνηεο πνπ έρνπλ άκεζε ζπκκεηνρή ζην θφζηνο ελφο πξντφληνο ή/θαη ππεξεζίαο. 

Άκεζα Έμνδα 

Δίλαη ηα έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα έλαλ ζπγθεθξηκέλν θνξέα θφζηνπο, αθνχ 

αθαηξεζνχλ νη πξψηεο χιεο θαη ε άκεζε εξγαζία, θαη πξέπεη λα επηβαξχλνπλ άκεζα ην 

ζπγθεθξηκέλν θνξέα θφζηνπο.  

 

Πξώηεο Ύιεο 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έλλνηα αλαθέξεηαη ζηα πιηθά πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην πξντφλ θαη 

απνηεινχλ ηκήκα ηνπ άκεζνπ θφζηνπο επηβαξχλνληαο άκεζα ην πξντφλ. ην πξντφλ 

ελζσκαηψλνληαη θαη ηα «βνεζεηηθά πιηθά» ηα νπνία απνηεινχλ πιηθά πνπ είλαη  κηθξήο 

αμίαο ζε ζρέζε κε ηα θχξηα  πιηθά. Πξψηεο χιεο είλαη: 

 πιηθά πνπ απνθηψληαη γηα ηελ παξαγσγή.  

 πξντφληα πνπ έρνπλ ήδε παξαρζεί αιιά ρξεζηκνπνηνχληαη μαλά 

 εκηθαηεξγαζκέλα πξντφληα   

Άκεζε Δξγαζία 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έλλνηα αλαθέξεηαη ζηελ εξγαζία πνπ πξνζθέξεηαη απφ ηα άηνκα  πνπ 

αζρνινχληαη άκεζα κε ηελ επεμεξγαζία ησλ πξψησλ πιψλ θαη πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ 

εξγαζηψλ  κέρξη ην πξντφλ ή/θαη ε ππεξεζία λα πάξεη ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή. 

 

Γεληθά Βηνκεραληθά Έμνδα 

Σα ζπγθεθξηκέλα έμνδα μεθηλνχλ απφ ηελ έλαξμε ηεο παξαγσγήο θαη δηαξθνχλ  κέρξη ηα 

πξντφληα λα είλαη έηνηκα.  Σα Γ.Β.Δ. βαξχλνπλ ηα παξαγφκελα πξντφληα, αιιά δελ 

αληηζηνηρίδνληαη άκεζα κε απηά. Χο  Γ.Β.Δ. κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ ηα εμήο:  

 Σα ελνίθηα  

 Σα αζθάιηζηξα  

 Ζ έκκεζε εξγαζία 

 Οη δαπάλεο ελέξγεηαο 
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 Οη ππεξεζίεο ησλ βνεζεηηθψλ ηκεκάησλ.  

 Σα έκκεζα πιηθά   

 Οη απνζβέζεηο,  

 Ζ ζπληήξεζε  

 Οη επηζθεπέο  

 Ο κηζζφο ηεο δηνίθεζεο  

 

Γεληθά έμνδα 

Σα Γεληθά έμνδα κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε ηέζζεξηο (4) θαηεγνξίεο:  

 φηη αθνξά  ην εξγνζηάζην πνπ νλνκάδνληαη Κφζηνο Παξαγσγήο 

 φηη αθνξά  ηε δηνίθεζε θαη νλνκάδεηαη Κφζηνο Γηνίθεζεο  

 φηη αθνξά  ηηο πσιήζεηο ή ηε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ θαη  νλνκάδεηαη 

Κφζηνο Γηάζεζεο   

 φηη αθνξά ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο νληφηεηαο θαη νλνκάδεηαη  

Υξεκαηννηθνλνκηθφ Κφζηνο 

 

Γεληθά Έμνδα Γηνίθεζεο 

Δίλαη ηα έμνδα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηα πιαίζηα ηεο δηνίθεζεο ηεο νληφηεηαο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ:  

 ην ελνίθην ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ 

 ν θσηηζκφο ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ   

 νη κηζζνί θάπνησλ γξακκαηέσλ. 

 

Γεληθά Έμνδα Πσιήζεσλ ή Γηάζεζεο 

Δίλαη ηα έμνδα πνπ πινπνηνχληαη  ζηελ πξνζπάζεηα πξνψζεζεο ησλ πσιήζεσλ θαη δηαλνκήο 

ησλ πξντφλησλ ζηνλ  θαηαλαισηή. 

 

Γεληθά Έμνδα Υξεκαηνδόηεζεο 

Αθνξά ηα έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ νξγαληζκνχ. 
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θνπόο θαη ζεκαζία ηεο Κνζηνιόγεζεο 

Ζ δηνίθεζε ελφο νξγαληζκνχ απνζθνπεί ζηελ φζν γίλεηαη πην απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή 

δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ.  Απηφ γίλεηαη  κφλν αλ ππάξρνπλ επαξθείο θαη  έγθπξεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ νξγαληζκφ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα είλαη:  

o «νη δπλαηφηεηεο ηεο αγνξάο λα απνξξνθήζεη ην πξντφλ πνπ παξάγεη ε 

νληφηεηα ή/θαη νη πξνηηκήζεηο θαη απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ.  

o Ζ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νληφηεηαο.  

o Σν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ   

o Οη ζπλζήθεο παξαγσγήο   

o Σν θφζηνο» 

 

Ο βαζηθφο ζηφρνο ηεο θνζηνινγηθήο δηαδηθαζίαο  είλαη λα εθνδηάζεη ηε δηνίθεζε ηνπ 

νξγαληζκνχ κε φιεο εθείλεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην θφζηνο. Δίλαη δεδνκέλν  φηη ε 

ρξεζηκφηεηα ηεο θνζηνιφγεζεο έρεη άκεζε ζρέζε απφ ηελ αλάγθε πιεξνθφξεζεο. Γελ έρεη 

θαλέλα λφεκα έλα θνζηνινγηθφ ζχζηεκα ην νπνίν  κπνξεί λα παξέρεη πιεξνθνξίεο αιιά 

απηέο δε ιακβάλνληαη ππφςε ηεο δηνίθεζεο. Δίλαη ζίγνπξν ε δηνίθεζε  ελφο νξγαληζκνχ δελ 

πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηεο θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ κφλν  ην θφζηνο, αιιά είλαη 

Δπίζεο, ζίγνπξν  φηη θαλέλαο δηεπζπληήο δε ζα κπνξέζεη λα δηνηθήζεη έλαλ νξγαληζκφ ρσξίο 

πιεξνθνξίεο γίλεηαη ζρεηηθά κε ην θφζηνο. Δίλαη ζίγνπξν φηη νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλεη ε 

δηνίθεζε είλαη νξζνινγηθφηεξεο φηαλ βαζίδνληαη ζε πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ην θφζηνο 

θαζψο ε δηνίθεζε κηαο νληφηεηαο έρεη πνιιά  πξνβιήκαηα φπσο:  

 νη ηηκέο πσιήζεσλ ζα πξέπεη λα αιιάμνπλ ή ζα πξέπεη λα παξακείλνπλ ίδηεο,  

 ζπκθέξεη ε αιιαγή θάπνηνπ πξνκεζεπηή  

 ζπκθέξεη ε αχμεζε ηεο παξαγσγήο 

Ζ θνζηνιφγεζε ινηπφλ είλαη απαξαίηεην φρη  κφλν γηα ηελ εχξεζε ηνπ θφζηνπο ελφο 

πξντφληνο, αιιά θαη γηα ην  πφζν ζα πξέπεη λα θνζηίδεη ην απηφ πξντφλ. Αλ ππάξρεη 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζε απηά ηα δχν (2) θφζηε ηφηε πξέπεη λα παξζνχλ  κέηξα πξνθεηκέλνπ  

λα κεησζεί ή αθφκα θαη λα εμαιεηθζεί απηή ε απφθιηζε. 
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Γεληθέο Αξρέο Κόζηνπο. 

Σν θφζηνο πξέπεη λα έρεη άκεζε ζρέζε κε ηηο αηηίεο πνπ ην δεκηνπξγνχλ, επηβαξχλνληαο κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν κφλν ηνπο θνξείο θφζηνπο νη νπνίνη έρνπλ ζρέζε κε. Δπίζεο,κηα δαπάλε 

θαηαινγίδεηαη κφλν αθνχ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί. Όια ηα θφζηε πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

ππφςε αλεμαξηήησο ηνπ κεγέζνπο ηνπο θαζψο κφλν έηζη απνθεχγνληαη παξαιείςεηο θφζηνπο. 

Σν έθηαθην θφζηνο δελ είλαη ζσζηφ λα ζπκκεηέρεη ζηελ θνζηνιφγεζε θαζψο ζθνπφο  ηεο 

θνζηνιφγεζεο είλαη λα βνεζήζεη ηε δηνίθεζε λα ιάβεη απνθάζεηο πξνζθέξνληαο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο. Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη επεηδή ην 

έθηαθην θφζηνο δελ έρεη ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ηεο νληφηεηαο, θαζψο αλαθέξεηαη θπξίσο ζε 

ηπραία γεγνλφηα,  ν ζπλππνινγηζκφο ηνπ ζην απνηέιεζκα ζα νδεγνχζε ζε ιαλζαζκέλα 

ζπκπεξάζκαηα. 

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη έλα θφζηνο πνπ ζπλέβε ζην παξειζφλ δελ είλαη 

ζσζηφ λα επηβαξχλεη κηα κειινληηθή πεξίνδν. Παξφιν πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ θάπνηνπο φηη 

ην παξειζνληηθφ θφζηνο ζα πξέπεη λα επηβαξχλεη κειινληηθέο πεξηφδνπο, απηφ ζα νδεγήζεη 

ζε αιινίσζε ηεο νληφηεηαο. 

Υξεηάδεηαη πνιχ κεγάιε πξνζνρή ζηνλ ραξαθηεξηζκφ ελφο θφζηνπο σο παξειζνληηθφ. «Έλα 

θφζηνο είλαη παξειζνληηθφ φηαλ ε νληφηεηα δελ έρεη λα πεξηκέλεη θαλέλα φθεινο απφ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ. Αλ φκσο σθέιεηα απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελφο θφζηνπο πξφθεηηαη λα 

εκθαληζζεί ζην κέιινλ, ηφηε ην ζπγθεθξηκέλν  θφζηνο δελ είλαη παξειζφλ θαη ζαθψο θαη πξέπεη 

λα θαηαινγηζζεί ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία πξνθχπηεη θαη ην φθεινο». 

Μέζνδνη θαη Σερληθέο Κνζηνιόγεζεο 

Οη πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε:  

 ηηο πξψηεο χιεο,  

 ηα άκεζα εξγαηηθά θαη  

 ηα ΓΒΔ  

είλαη δπλαηφ  λα ηαμηλνκεζνχλ κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο πξνθεηκέλνπ κε ηα ίδηα ζηνηρεία λα 

επηηπγράλεηαη δηαθνξεηηθφο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο.  

Οη δηάθνξνη ηξφπνη ηαμηλφκεζεο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δχν  (2) κεγάιεο θαηεγνξίεο. Ζ 

πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηηο κεζφδνπο θνζηνιφγεζεο θαη ε δεχηεξε ηηο ηερληθέο 
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θνζηνιφγεζεο. Οη θνζηνινγηθέο κέζνδνη έρνπλ άκεζε ζρέζε  κε ηε θχζε ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο. Τπάξρνπλ βαζηθά δχν (2) ηξφπνη παξαγσγήο:  

 ε εμαηνκηθεπκέλε παξαγσγή θαη  

 ε ζπλερήο παξαγσγή 

ηελ εμαηνκηθεπκέλε παξαγσγή νη θνξείο θφζηνπο είλαη δηαθνξεηηθνί κεηαμχ ηνπο ελψ ζηε 

ζπλερήο παξαγσγή νη θνξείο θφζηνπο είλαη φκνηνη κεηαμχ ηνπο. Οη ηερληθέο θνζηνιφγεζεο 

έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ην  ιφγν πνπ ε δηνίθεζε ζέιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ πιεξνθφξεζε  

πνπ πξνζθέξεη ην θνζηνινγηθφ ζχζηεκα. Δίλαη δεδνκέλν ε δηνίθεζε ελφο νξγαληζκνχ έρεη 

αλάγθεο απφ  ζσζηή πιεξνθφξεζε θαη γηα απηφ ην ιφγν έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξεο 

ηερληθέο, φπσο: 

 «ε ηερληθή ηνπ πιήξεο θφζηνπο,  

 ε ηερληθή ηνπ νξηαθνχ ή κεηαβιεηνχ θφζηνπο θαη ε 

 ηερληθή ηνπ πξφηππνπ θφζηνπο.» 

 

ηελ ηερληθή ηνπ πιήξνπο θφζηνπο ην θφζηνο ησλ πξντφλησλ απνηειείηαη απφ:  

 ηηο πξψηεο χιεο,  

 ηελ άκεζε εξγαζία θαη 

 φια ηα ΓΒΔ.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε ηερληθή παξνπζηάδεη  σο βαζηθφ κεηνλέθηεκα φηη νη θνξείο θφζηνπο 

επηβαξχλνληαη ηφζν κε ην άκεζν θφζηνο φζν  θαη κε θφζηνο πνπ  δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί 

εμαηηίαο ηνπο. ηελ ηερληθή ηνπ νξηαθνχ ή κεηαβιεηνχ θφζηνπο πξαθηηθά εμαιείθεηαη ην 

κεηνλέθηεκα ηεο πξνεγνχκελεο ηερληθήο θαζψο νη θνξείο θφζηνπο επηβαξχλνληαη κε κφλν ην 

ζχλνιν ηνπ κεηαβιεηνχ θφζηνπο, δειαδή κε:  

 ηηο πξψηεο χιεο,  

 ηελ άκεζε εξγαζία θαη  

 ηα κεηαβιεηά ΓΒΔ.  

 

Σα ζηαζεξά ΓΒΔ επνκέλσο δελ επηβαξχλνπλ ηνπο θνξείο θφζηνπο, αιιά αθαηξνχληαη θαη δελ 

επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ζαλ θφζηνο πεξηφδνπ. Ο ζπγθεθξηκέλνο ρεηξηζκφο ηεο 
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αλσηέξσ ηερληθήο αηηηνινγείηαη γηαηί ηα ζηαζεξά ΓΒΔ δελ απνηεινχλ  απνηέιεζκα ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαζψο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ αλεμαξηήησο ηνπ λα ππάξρεη 

παξαγσγή ή φρη.  

Ζ ηερληθή ηνπ πξφηππνπ θφζηνπο έρεη σο ζθνπφ λα βνεζήζεη ηε δηνίθεζε ελφο νξγαληζκνχ 

ζηνλ έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. Χο πξνυπνινγηζκφο νξίδεηαη «έλα νηθνλνκηθφ 

πξφγξακκα κηαο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ ελψ πξφηππν θφζηνο είλαη έλα 

πξνυπνινγηζηηθφ θφζηνο ελφο κφλν θνξέα θφζηνπο». 

 

Δηαξθήο απνγξαθή απνζεκάησλ 

Απνζέκαηα είλαη ηα πιηθά αγαζά πνπ αλήθνπλ ζηελ νληφηεηα ηα νπνία πξννξίδνληαη λα 

πσιεζνχλ απηνχζηα ή βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο θαη πξννξίδνληαη λα 

πσιεζνχλ φηαλ πάξνπλ ηε κνξθή ησλ έηνηκσλ πξντφλησλ ή πξννξίδνληαη λα αλαισζνχλ γηα 

ηελ παξαγσγή έηνηκσλ αγαζψλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ή πξννξίδνληαη λα  αλαισζνχλ γηα 

ηελ θαιή ιεηηνπξγία, ηε ζπληήξεζε ή επηζθεπή θαζψο θαη ηελ ηδηνπαξαγσγή πάγησλ 

ζηνηρείσλ ή πξννξίδνληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ζπζθεπαζία ησλ παξαγφκελσλ 

πξντφλησλ θη εκπνξεπκάησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα πψιεζε. 

Οη θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο απνζεκάησλ είλαη: 

a. Δκπνξεχκαηα: 

b. Έηνηκα πξντφληα 

c. Ζκηηειή πξντφληα: 

d. Παξαγσγή ζε εμέιημε  

e. Τπνπξντφληα  

f. Τπνιείκκαηα: 

g. Πξψηεο θαη βνεζεηηθέο χιεο 

h. Τιηθά ζπζθεπαζίαο 

i. Αλαιψζηκα πιηθά  

j. Αληαιιαθηηθά πάγησλ ζηνηρείσλ:  

k. Δίδε ζπζθεπαζίαο 
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Γηαξθήο απνγξαθή είλαη ην ζχζηεκα απνγξαθήο πνπ  επηηξέπεη ηελ άκεζε ελεκέξσζε ηεο 

νληφηεηαο ζρεηηθά κε ηελ πνζφηεηα, ην θφζηνο αλά κνλάδα θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο γηα θάζε 

είδνο εκπνξεχκαηνο. Με ην ζχζηεκα ηεο δηαξθνχο απνγξαθήο ηεξείηαη θαζεκεξηλή 

ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή ησλ εηζαγσγψλ-εμαγσγψλ ησλ εκπνξεπκάησλ θαηά πνζφηεηα θαη 

αμία. Γηα θάζε είδνο εκπνξεχκαηνο, ηεξνχληαη αλαιπηηθνί ινγαξηαζκνί, ζηνπο νπνίνπο 

παξαθνινπζνχληαη νη αγνξέο θαη πσιήζεηο θαηά πνζφηεηα θαη αμία.  

Σν έζνδν ηεο πψιεζεο ινηπφλ ζην ζχζηεκα απηφ, αλαιχεηαη ζην πξαγκαηηθφ έζνδν ηεο 

πψιεζεο πνπ παξαθνινπζείηαη κε έλα ινγαξηαζκφ εζφδσλ θαη ζην θφζηνο ησλ 

εκπνξεπκάησλ πνπ πνπιήζεθαλ, πνπ πηζηψλεηαη ζηνλ νηθείν αλαιπηηθφ ινγαξηαζκφ 

Δκπνξεχκαηα.  Έηζη, ζην ζχζηεκα δηαξθνχο απνγξαθήο, ε πψιεζε θαη ε κείσζε ηεο 

πνζφηεηαο θαη αμίαο ησλ εκπνξεπκάησλ θαηαρσξείηαη ηαπηφρξνλα. χκθσλα κε ηα ΔΛΠ, ην 

αλάινγν βηβιίν πνπ πεξηέρεη ηηο αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο εκπνξεπκάησλ (αλαιπηηθφ 

Καζνιηθφ Δκπνξεπκάησλ) είλαη ην βηβιίν Απνζήθεο. Ο ινγαξηαζκφο θάζε είδνπο 

εκπνξεχκαηνο ζην βηβιίν Απνζήθεο απεηθνλίδεη ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ρξήζεο, ην ππάξρνλ απφζεκα ζε πνζφηεηα θαη αμία. 

Οη νληφηεηεο πνπ ηεξνχλ ζχζηεκα δηαξθνχο Απνγξαθήο, ζα πξέπεη λα δηελεξγνχλ θπζηθή 

απνγξαθή, ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά θαη’ έηνο, γηα φια ηα επί κέξνπο είδε ησλ εκπνξεπκάησλ 

ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα βεβαηψλνληαη γηα ηε ζπκθσλία ησλ πξαγκαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ 

θαηαρσξεκέλσλ ζηα βηβιία. 

Σα δεδνκέλα ηεο θπζηθήο απνγξαθήο ζεσξνχληαη ηα πξαγκαηηθά αμηφπηζηα θαη πξνο απηά ζα 

πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη ηα δεδνκέλα ησλ αλαιπηηθψλ ινγαξηαζκψλ ησλ εκπνξεπκάησλ. 

Οη δηαθνξέο κεηαμχ πξαγκαηηθήο θαη ινγηζηηθήο απνγξαθήο, κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ 

θινπέο, θαηαζηξνθέο ή άιιν ιφγν. 

Παιαηφηεξα, κε ην ζχζηεκα ηεο δηαξθνχο απνγξαθήο, ην νπνίν είρε κεγάιν θφζηνο 

εθαξκνγήο, νη κεγάιεο νληφηεηεο επηηχγραλαλ πιήξε έιεγρν ησλ επί κέξνπο εηδψλ ησλ 

εκπνξεπκάησλ ηνπο, ήηαλ γλψζηεο ηνπ απνζέκαηφο ηνπο ζε θάζε ζηηγκή θαη κπνξνχζαλ λα 

παίξλνπλ νξζνινγηζηηθέο απνθάζεηο θαη λα εηνηκάδνπλ ελδηάκεζα νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

ήκεξα, επηρεηξήζεηο κε κηθξφ φγθν πσιήζεσλ, ρξεζηκνπνηνχλ επίζεο δηαξθή απνγξαθή κε 
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ηελ ππνζηήξημε ηεο κεραλνξγάλσζεο ησλ Λνγηζηεξίσλ, δηφηη κε ηνλ ηξφπν απηφλ 

ιακβάλνληαη νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζσζηή δηνίθεζε ησλ απνζεκάησλ. 

 

Επαιήζεπζε θαηαλνκήο ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο  

Σν θφζηνο απνηειείηαη απφ πιηθά θαη απφ έμνδα. Καη’ αξράο ηα ζηνηρεία ηνπ θφζηνπο 

θαηαρσξνχληαη θαη’ είδνο ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο νκάδαο 2 (αμία ησλ πιηθψλ) θαη ηεο 

νκάδαο 6 (νξγαληθά έμνδα). Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο θαηά ιεηηνπξγία θαη θαηά 

θνξέα θφζηνπο, δηεξεπλάηαη ε ζρέζε ησλ αλαισζέλησλ πιηθψλ θαη ηα έμνδα θαη’ είδνο κε ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο επηρεηξήζεσο θαη ηνπο θνξείο θφζηνπο. Σα ζηνηρεία θφζηνπο ζε ζρέζε κε ηηο 

ιεηηνπξγίεο θαη ηνπο θνξείο δηαθξίλνληαη ζε: 

 Άκεζν θφζηνο 

 Κφζηνο πνπ αθνξά πεξηζζφηεξα θέληξα 

 Κφζηνο πνπ ζπλδένληαη κε πεξηζζφηεξα θέληξα θαη ιεηηνπξγίεο 

Άκεζν θφζηνο είλαη εθείλν ην νπνίν ζπλδέεηαη άκεζα κε ζπγθεθξηκέλν θέληξν θφζηνπο ή 

ιεηηνπξγία γηα ηα νπνία έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζην ζχλνιφ ηνπ. Κφζηνο πνπ αθνξά 

πεξηζζφηεξα θέληξα είλαη εθείλν ην νπνίν αθνξά ζε πεξηζζφηεξα θέληξα, πιελ φκσο ν 

δηαρσξηζκφο θαηά θέληξν θφζηνπο είλαη ηερληθά δπλαηφο θαη απνδεθηφο σο πξνο ηελ 

πξαγκαηηθή θαη άκεζε αλάισζε ηνπ ελ ιφγσ θφζηνπο θαηά θέληξν θφζηνπο. 

Κφζηνο πνπ ζπλδέεηαη κε πεξηζζφηεξα θέληξα θαη ιεηηνπξγίεο είλαη ην θφζηνο εθείλν ην 

νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη γηα πεξηζζφηεξα θέληξα θφζηνπο θαη ιεηηνπξγίεο θαη ην νπνίν δελ 

είλαη δπλαηφλ λα θαηαλεκεζεί πξαγκαηηθά ζε απηά ηα θέληξα θαη ιεηηνπξγίεο. Ζ θαηαλνκή 

απηνχ ηνπ θφζηνπο γίλεηαη κε βάζε θξηηήξηα κεξηζκνχ, κε ηα νπνία ε θαηαλνκή λα 

πξνζεγγίδεη φζν ην δπλαηφλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. ε απηή ηελ θαηεγνξία ηνπ θφζηνπο 

ζπκβαίλεη πνιιέο θνξέο λα κελ είλαη δπλαηφλ λα εθαξκνζζνχλ ηέηνηα θξηηήξηα κεξηζκνχ. ε 

απηή ηελ πεξίπησζε ν κεξηζκφο γίλεηαη κε εκπεηξηθή εθηίκεζε. 

Πξαθηηθά ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 

 Σα θφζηε θαη’ είδνο (πιηθά θαη έμνδα) έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηνπο νηθείνπο 

ινγαξηαζκνχο ηεο νκάδαο 2 θαη νκάδαο 6. 
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 Σα θαη’ είδνο θφζηε θαηαλέκνληαη θαη ζπγθεληξψλνληαη ζε θφζηε θαηά 

πξννξηζκφ ή θαηά ιεηηνπξγία, αλάινγα κε ηα θέληξα θφζηνπο, θχξηα θαη 

βνεζεηηθά ζηα νπνία δηαηξείηαη θάζε ιεηηνπξγία. 

 Σν θφζηνο ησλ βνεζεηηθψλ θέληξσλ θαηαλέκεηαη ζηα θχξηα θέληξα θαη 

ιεηηνπξγίεο πνπ απηά εμππεξεηνχλ. 

 πγθεληξψλνληαη ηα επί κέξνπο θφζηε γηα θάζε ηειηθή (βαζηθή) ιεηηνπξγία. 

Σα θφζηε θαη’ είδνο θαηαλέκνληαη ζηα θέληξα θφζηνπο, βνεζεηηθά θχξηα, κε ηε βνήζεηα 

θαηαζηάζεσλ νη νπνίεο νλνκάδνληαη «Φχιια Μεξηζκνχ». Σα θχιια κεξηζκνχ θαηαξηίδνληαη 

γηα ηελ θαηαλνκή θπξίσο ησλ εμφδσλ θαη’ είδνο πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηνπο ινγαξηαζκνχο 

ηεο νκάδαο 6. Δίλαη δπλαηφλ λα θαηαξηίδνληαη θαη θχιια κεξηζκνχ γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ 

θφζηνπο ησλ πιηθψλ. ην θχιιν κεξηζκνχ ππνρξεσηηθά πεξηιακβάλνληαη φια ηα έμνδα θαη΄ 

είδνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ πνπ βαξχλνπλ άκεζα έλα θέληξν θφζηνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπκθσλία ησλ πνζψλ πξνο κεξηζκφ κε ην ζχλνιν ησλ 

νξγαληθψλ εμφδσλ (νκάδα 6). 

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο επηβάιιεηαη εθ ησλ πξαγκάησλ ε θαηάξηηζε ηδηαίηεξνπ θχιιν 

κεξηζκνχ γηα θάπνηνλ ή θαη πεξηζζφηεξνπο ινγαξηαζκνχο εμφδσλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ηα 

δεδνκέλα ησλ επί κέξνπο θχιισλ κεξηζκνχ κεηαθέξνληαη θαη αλαθεθαιαηψλνληαη ζην 

ηειηθφ θχιιν κεξηζκνχ, ηνπ νπνίνπ ην άζξνηζκα ησλ κεξηζζέλησλ πνζψλ ζα ζπκθσλεί κε ηα 

ζπλνιηθά νξγαληθά έμνδα. 

Πξαθηηθά ην θχιιν κεξηζκνχ θαηαξηίδεηαη κε ηηο εμήο δηαδηθαζίεο: 

 Σα έμνδα θαη’ είδνο πξνο κεξηζκφ ιακβάλνληαη απφ ηζνδχγην ησλ πξσηνβάζκησλ 

ινγαξηαζκψλ ηεο νκάδαο 6. 

 Σα άκεζα έμνδα θαη ηα έμνδα πνπ δηαρσξίδνληαη θαηά θέληξα θφζηνπο κε αθξίβεηα, 

επηβαξχλνπλ απεπζείαο ηα θχξηα θαη βνεζεηηθά θέληξα θφζηνπο γηα ηα νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ. 

 Σα έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα πεξηζζφηεξα θέληξα θφζηνπο θαηαλέκνληαη κε 

βάζε δηάθνξα θξηηήξηα θαηαλνκήο. 

 Σα θέληξα θφζηνπο αλαγξάθνληαη ζην θχιιν κεξηζκνχ απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά 

κε ηελ εμήο ζεηξά: 
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i. Πξψηα αλαγξάθνληαη ηα βνεζεηηθά θέληξα θφζηνπο πνπ παξέρνπλ έξγν ζε 

άιια βνεζεηηθά θέληξα θαη ηα νπνία δελ ιακβάλνπλ έξγν απφ άιια θέληξα. 

Σν θφζηνο πνπ ζρεκαηίδεηαη ησλ θέληξσλ απηψλ είλαη νξηζηηθφ θαη 

απνηειείηαη απφ έμνδα θαη’ είδνο. 

ii. ηε ζπλέρεηα γξάθνληαη ηα βνεζεηηθά θέληξα θφζηνπο πνπ ιακβάλνπλ έξγα 

κφλν απφ ηα πξνεγνχκελα βνεζεηηθά θέληξα θαη δίλνπλ έξγν ζε άιια 

βνεζεηηθά ή θχξηα θέληξα θφζηνπο. Σν νξηζηηθφ θφζηνο απηψλ ζρεκαηίδεηαη 

κεηά ηε κεηαθνξά ζε απηά ηνπ θφζηνπο ησλ πξνεγνχκελσλ βνεζεηηθψλ 

θέληξσλ. 

iii. ηε ζπλέρεηα γξάθνληαη ηα βνεζεηηθά θέληξα θφζηνπο πνπ ιακβάλνπλ θαη 

παξέρνπλ κεηαμχ ηνπο έξγα. Σν νξηζηηθφ θφζηνο ησλ θέληξσλ απηψλ 

ζρεκαηίδεηαη κεηά ηε ζηάζκηζε ηεο αιιεινπαξνρήο. Σν θφζηνο απηφ 

θαηαλέκεηαη ζηα θχξηα θέληξα θφζηνπο. 

 

Σπκθσλία ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ(εηνίκσλ & αλαιώζεσλ θόζηνπο) 

Βηβιίν ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ 

ην βηβιίν ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ παξαθνινπζνχληαη, κε ηδηαίηεξε κεξίδα θαη' είδνο 

πξντφληνο θαη εληφο δέθα εκεξψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο πξψηεο παξαγσγήο θάζε 

πξντφληνο, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απηνχ. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πεξηιακβάλνπλ πιελ 

ησλ άιισλ ηερληθψλ δεδνκέλσλ ηε γηα θάζε κνλάδα παξαγφκελνπ έηνηκνπ πξντφληνο 

απαηηνχκελε πνζφηεηα πξψησλ πιψλ, θαζψο θαη βνεζεηηθψλ πιψλ θαη πιηθψλ ζπζθεπαζίαο, 

φηαλ γη' απηά ηεξείηαη βηβιίν απνζήθεο, θαζψο θαη ηελ πξνυπνινγηδφκελε θχξα παξαγσγήο. 

 Γηα ηα εμαηνκηθεπκέλα αγαζά πνπ θαηαζθεπάδνληαη θαηφπηλ παξαγγειίαο ηνπ πειάηε αληί 

ηεο αλαγξαθήο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαηαρσξείηαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο παξαγσγήο 

ζην βηβιίν ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ή ζην βηβιίν απνζήθεο πιήξεο πεξηγξαθή ησλ 

πξντφλησλ πνπ παξαγγέιινληαη. 

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ελφο πξντφληνο είλαη ην ζρέδην ηεο παξαγσγήο ηνπ ή ε 

πξνυπνινγηζζείζα πνζνηηθή πεξηγξαθή ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαη ηεο θχξαο απηψλ γηα 

ηελ παξαγσγή κηαο κνλάδαο έηνηκνπ πξντφληνο, θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο 
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παξαγσγήο, θαζψο θαη ηα ηερληθά δεδνκέλα κε ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη ηα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αγαζνχ. 

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο φπσο αλαθέξακε παξαπάλσ, πεξηιακβάλνπλ, πιελ ησλ άιισλ 

ηερληθψλ δεδνκέλσλ, γηα θάζε κνλάδα παξαγνκέλνπ πξντφληνο ηελ απαηηνχκελε ζεσξεηηθά 

πνζφηεηα πξψησλ πιψλ, βνεζεηηθψλ πιψλ, πιηθψλ ζπζθεπαζίαο. Απηφ ζεκαίλεη δειαδή, κε 

απιά ιφγηα, φηη ζηε κεξίδα (θαξηέια) ηνπ θάζε αγαζνχ γξάθεηαη ε «ζπληαγή παξαγσγήο 

ηνπ». ε θάζε κεξίδα ηνπ βηβιίνπ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ αλαγξάθνληαη, πξηλ απφ ηελ 

έλαξμε ηεο παξαγσγήο νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Όηαλ κεηαβάιινληαη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παξαγσγήο νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ νη αληίζηνηρεο κεξίδεο κε ηε 

κεηαβνιή απηή. Ζ ελεκέξσζε απηή πξέπεη λα γίλεη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο λέαο 

παξαγσγήο. Απαξαίηεην είλαη λα αλαγξάθεηαη θαη ε ρξνλνινγία έλαξμεο ηεο παξαγσγήο ηνπ 

πξντφληνο κε ηηο λέεο πξνδηαγξαθέο γηα λα γίλνπλ νη θαηάιιειεο ζπκθσλίεο θαη ειεγθηηθέο 

επαιεζεχζεηο. 

Ζ νληφηεηα πξηλ απφ ηελ αλαγξαθή ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πξέπεη, πέξα απφ ηε κειέηε 

παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο θαη ηελ ηπρφλ πξνυπάξρνπζα εκπεηξία, λα πξαγκαηνπνηήζεη 

δνθηκαζηηθή-πεηξακαηηθή παξαγσγή γηα λα δηαπηζηψζεη θαη λα πξνζδηνξίζεη ηηο 

απαηηνχκελεο πνζφηεηεο πξψησλ θαη ινηπψλ πιψλ, θαη ηε θχξα παξαγσγήο, νχησο ψζηε ν 

πξνυπνινγηζκφο ηεο παξαγσγήο ηνπ θάζε αγαζνχ, λα πξνζεγγίδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

 

Έιεγρνο απνθιίζεσλ. 

Κχξηνο ζηφρνο ηεο Πξφηππεο Κνζηνιφγεζεο είλαη ν Έιεγρνο ηνπ Κφζηνπο πνπ 

Πξαγκαηνπνηείηαη θαη ηεο Απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θνξέσλ ηεο δηνίθεζεο ζε φιεο ηηο 

ιεηηνπξγηθέο ππνδηαηξέζεηο ηεο Οληφηεηαο. Ο έιεγρνο γίλεηαη ζπγθξίλνληαο ην 

ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟ θφζηνο κε ην ΠΡΟΣΤΠΟ θφζηνο. Απφ ηε ζχγθξηζε απηή πξνθχπηνπλ 

δηαθνξέο πνπ ηηο νλνκάδνπκε ΑΠΟΚΛΗΔΗ. Οη Απνθιίζεηο πξνζδηνξίδνληαη πάληα κε 

βάζε ην πξφηππν θφζηνο. 

Πξαγκαηηθό < Πξόηππν = Απόθιηζε Θεηηθή (Κέξδνο) 

Πξαγκαηηθό > Πξόηππν = Απόθιηζε Θεηηθή (Εεκία) 
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Απνθιίζεηο Τιηθώλ 

Σν θφζηνο ησλ αλαισζέλησλ ζηελ παξαγσγή πιηθψλ κπνξεί λα δηαθέξεη απφ ην Πξφηππν 

Κφζηνο είηε: 

 επεηδή ε πξαγκαηηθά αλαισζείζα πνζφηεηα ήηαλ δηαθνξεηηθή απφ ηελ πξφηππε - 

απφθιηζε απφδνζεο πιηθψλ 

 επεηδή ε πξαγκαηηθή ηηκή αγνξάο ήηαλ δηαθνξεηηθή απφ ηελ πξφηππε - απφθιηζε 

ηηκήο πιηθψλ 

 

Απφθιηζε Απφδνζεο Τιηθνχ 

Τπνινγίδεηαη εάλ ζπγθξίλνπκε ηελ Πξφηππε Πξαγκαηηθή Πνζφηεηα πνπ ζα είρε 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ Πξαγκαηηθή Αλαισζείζα 

Πνζφηεηα. Σε δηαθνξά ηνπο ηελ πνιιαπιαζηάδνπκε κε ηελ Πξφηππε Σηκή Μνλάδαο γηα λα 

κελ επεξεαζηεί απφ απνθιίζεηο ηηκψλ. Ζ Πξφηππε Πξαγκαηηθή Αλάισζε ππνινγίδεηαη εάλ 

ηηο Πξαγκαηηθέο Μνλάδεο Παξαγσγήο ηηο πνιιαπιαζηάζνπκε ηελ Πξφηππε Αλάισζε αλά 

Μνλάδα Πξντφληνο 

 

Απφθιηζε Σηκήο Τιηθνχ 

Τπνινγίδεηαη εάλ ζπγθξίλνπκε ηελ Πξφηππε Σηκή Μνλάδαο κε ηελ Πξαγκαηηθή Σηκή 

Μνλάδαο γηα ηελ πνζφηεηα πνπ πξαγκαηηθά ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξαγσγή ηνπ πξντφληνο 

 

Απνθιίζεηο Άκεζεο Δξγαζίαο 

Σν θφζηνο ηεο άκεζεο εξγαζίαο εμαξηάηαη απφ ηηο πξαγκαηηθέο ψξεο άκεζεο εξγαζίαο πνπ 

αλαιψζεθαλ θαη απφ ηελ πξαγκαηηθή ακνηβή ησλ εξγαδνκέλσλ άκεζα ζηελ παξαγσγή ησλ ή 

ηνπ πξντφληνο. 

 

Απφθιηζε Απνδνηηθφηεηαο 

Τπνινγίδεηαη εάλ ζπγθξίλνπκε ηνλ Πξφηππν Πξαγκαηηθφ Υξφλν πνπ ζα είρε ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα ηελ παξαγσγή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηνλ Πξαγκαηηθφ Υξφλν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. 

Σε δηαθνξά ηνπο ηελ πνιιαπιαζηάδνπκε κε ηελ Πξφηππε Ακνηβή άκεζεο εξγαζίαο γηα λα 

κελ επεξεαζηεί απφ απνθιίζεηο ζηελ ακνηβή. Οη Πξφηππεο Πξαγκαηηθέο ψξεο Άκεζεο 
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Δξγαζίαο ππνινγίδνληαη εάλ ηηο Πξαγκαηηθέο Μνλάδεο Παξαγσγήο ηηο πνιιαπιαζηάζνπκε 

κε ηνλ Πξφηππν Υξφλν αλά κνλάδα πξντφληνο 

 

Απφθιηζε Σηκήο Άκεζεο Δξγαζίαο 

Τπνινγίδεηαη εάλ ζπγθξίλνπκε ηελ Πξφηππε Ακνηβή κε ηελ Πξαγκαηηθή Ακνηβή γηα ηνλ 

πξαγκαηηθφ ρξφλν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξαγσγή ησλ ή ηνπ πξντφληνο 

 

Απόθιηζε Γεληθώλ Δμόδσλ 

Οη απνθιίζεηο ησλ Γεληθψλ Δμφδσλ δηαθέξνπλ απφ ηηο απνθιίζεηο ησλ πιηθψλ θαη ηεο 

άκεζεο εξγαζίαο απφ ην γεγνλφο φηη ζηε δηακφξθσζή ηνπο ζπκκεηέρνπλ Έμνδα φρη κφλν 

Μεηαβιεηά αιιά ζε ζεκαληηθφ κάιηζηα βαζκφ θαη Έμνδα ηαζεξά. 

 

Απφθιηζε Μεηαβιεηψλ Δμφδσλ 

Τπνινγίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ πξνηχπσλ θαη ησλ απνξξνθεζέλησλ Μεηαβιεηψλ 

Δμφδσλ. Αλαιχεηαη ζε Απφθιηζε Σηκήο θαη Απφθιηζε Απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

 

Απφθιηζε Σηκήο 

Ζ απφθιηζε απηή ππνινγίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ Πξνυπνινγηζζέλησλ Μεηαβιεηψλ 

Δμφδσλ γηα ηελ Πξαγκαηνπνηεζείζα Παξαγσγή θαη ησλ Πξαγκαηνπνηεζέλησλ Μεηαβιεηψλ 

Δμφδσλ Σα Πξνυπνινγηζζέληα Μεηαβιεηά Έμνδα ππνινγίδνληαη εάλ ηνλ Πξαγκαηηθφ Υξφλν 

Παξαγσγήο (εξγαηνψξεο, εξγαηνιεπηά θ.ι.π.) ηνλ πνιιαπιαζηάζνπκε επί ηνλ Πξφηππν 

ζπληειεζηή Μεηαβιεηψλ Δμφδσλ 

 

 

 

 

Απφθιηζε Απνηειεζκαηηθφηεηαο 

Ζ απφθιηζε απηή ππνινγίδεηαη σο ην γηλφκελν ηεο δηαθνξάο κεηαμχ Πξνηχπνπ θαη 

Πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ (εξγαηνψξεο, εξγαηνιεπηά θιπ) επί ηνλ Πξφηππν πληειεζηή 

Μεηαβιεηψλ Δμφδσλ. 
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Απόθιηζε ηαζεξώλ Δμόδσλ 

Τπνινγίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ πξνηχπσλ θαη απνξξνθεζέλησλ ηαζεξψλ Δμφδσλ 

 

Απφθιηζε Σηκψλ 

Δίλαη ίζε κε ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ Πξνυπνινγηζζέλησλ ηαζεξψλ Δμφδσλ γηα ηελ 

Πξνυπνινγηζζείζα Παξαγσγή θαη ησλ Πξαγκαηνπνηεζέλησλ ηαζεξψλ Δμφδσλ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνηεζείζα παξαγσγή. 

 

Απφθιηζε Βαζκνχ Γξαζηεξηφηεηαο ή Όγθνπ 

Δίλαη ίζε κε ην γηλφκελν ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηνπ Πξφηππνπ Πξαγκαηηθνχ Υξφλνπ θαη ηνπ 

Πξνυπνινγηζζέληνο Υξφλνπ Παξαγσγήο επί ηνλ Πξφηππν πληειεζηή ηαζεξψλ Δμφδσλ 

 

Απόθιηζε Πσιήζεσλ 

Ζ απφθιηζε απηή ππνινγίδεηαη κε ην πεξηζψξην θέξδνπο θαη φρη ζε ζρέζε κε ηελ αμία 

πψιεζεο Αλαιχεηαη ζε Απφθιηζε Σηκήο Πσιήζεσο θαη Απφθιηζε Όγθνπ Πσιήζεσλ. 

 

Απφθιηζε Σηκήο Πψιεζεο 

Ζ απφθιηζε απηή ππνινγίδεηαη σο ην γηλφκελν κεηαμχ ησλ Πξαγκαηηθψλ Πσιήζεσλ επί ηε 

δηαθνξά κεηαμχ Πξαγκαηηθνχ Μηθηνχ Κέξδνπο θαη Πξνηχπνπ Μηθηνχ Κέξδνπο ζηελ 

Μνλάδα ηνπ Πξντφληνο. 

 

Απφθιηζε Όγθνπ Πψιεζεο 

Ζ απφθιηζε απηή ππνινγίδεηαη σο ην γηλφκελν κεηαμχ Πξνηχπνπ Μηθηνχ Κέξδνπο επί ηε 

δηαθνξά κεηαμχ Πξαγκαηηθνχ Όγθνπ Πσιήζεσλ θαη ηνπ Πξνυπνινγηδνκέλνπ Όγθνπ 

Πσιήζεσλ 
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Σπκθσλία θόζηνπο πσιεζέλησλ θαη θόζηνπο παξαρζέλησλ κε ηα δεδνκέλα ησλ  

ινγηζηηθώλ βηβιίσλ. 

Κφζηνο πσιεζέλησλ είλαη ην θφζηνο αγνξάο ησλ πσιεζέλησλ πξντφλησλ κηαο νληφηεηαο θαη 

ηζνχηαη κε ην ζπλνιηθφ πνζφ κε ην νπνίν επηβαξχλζεθε πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ηα 

εκπνξεχκαηα ηεο. Σν θφζηνο αγνξάο απνηειείηαη απφ: 

 Σελ ηηκή αγνξάο ηνηο κεηξεηνίο (+) 

 Σα άκεζα ή εηδηθά έμνδα αγνξψλ (+) 

 Σηο εθπηψζεηο αγνξψλ (-) 

 Σηο επηζηξνθέο αγνξψλ (-) 

Όηαλ αγνξάδνληαη εκπνξεχκαηα επί πηζηψζεη, ζαλ θφζηνο αγνξάο λνείηαη ε ηηκή κεηξεηνίο 

θαη φρη απηή ηεο πίζησζεο. Με ηα άκεζα ή εηδηθά έμνδα ελλννχληαη ηα έμνδα κεηαθνξάο ησλ 

εκπνξεπκάησλ, ηα έμνδα θφξησζεο/εθθφξησζεο, νη δαζκνί, νη πξνκήζεηεο θ.α. 

Πξφθεηηαη γηα ηηο εθπηψζεηο πνπ παξέρνπλ νη πξνκεζεπηέο ζηελ νληφηεηα θαη απνηειεί 

κεησηηθφ ζηνηρείν ηνπ θφζηνπο αγνξάο. Δίλαη νη επηζηξνθέο πξντφλησλ πνπ θάλεη ε νληφηεηα 

ζηνπο πξνκεζεπηέο ηεο θαη απνηειεί θαη απηφ κεησηηθφ ζηνηρείν ηνπ θφζηνπο αγνξάο. Γελ 

απνηεινχλ ζηνηρεία ηνπ θφζηνπο αγνξάο: 

 Οη ρξεσζηηθνί ηφθνη ζηηο αγνξέο κε πίζησζε γηαηί ζεσξνχληαη ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

έμνδν 

 Ο θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο (ΦΠΑ) γηαηί ζα ηνλ πιεξψζεη ε νληφηεηα ζηνλ 

πξνκεζεπηή αιιά ζα ηνλ εηζπξάμεη αξγφηεξα απφ ηνπο θαηαλαισηέο 

 Οη ρξεσζηηθέο/ πηζησηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο γηαηί δελ ζπζρεηίδνληαη κε ηελ 

αγνξά ελφο πξντφληνο αιιά κε δηαθπκάλζεηο ηεο ηηκήο ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο 

 Σα έμνδα πνπ δελ ζπζρεηίδνληαη άκεζα κε ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο (π.ρ. έμνδα 

επηζηξνθήο, κηζζνί) 

Σν θφζηνο παξαρζέλησλ πξντφλησλ ππνινγίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε θφζηνπο παξαρζέλησλ, ε 

νπνία ζπλνςίδεη ηε ξνή φινπ ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ. 
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Σν θφζηνο πσιεζέλησλ απνηειεί ζεκαληηθφ θνκκάηη ησλ δαπαλψλ-εμφδσλ παξαγσγήο, 

ζπλεπψο ν έιεγρνο, ηφζν ησλ αγνξψλ, ησλ επηζηξνθψλ-εθπηψζεσλ, φζν θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ 

θφζηνπο παξαγσγήο, γίλεηαη επηηαθηηθφο. 

Χο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ ζα κπνξνχζαλ λα 

ζεκεησζνχλ νη εμήο: 

- Καηάξηηζε πίλαθα ησλ θαη' είδνο δαπαλψλ ηεο ρξήζεσο κε αληίζηνηρα 

ζηνηρεία ηεο πξνεγνπκέλεο ρξήζεσο. 

- Γηαπίζησζε ηεο χπαξμεο ή κε ζεκαληηθψλ απνθιίζεσλ ηεο ηηκήο αγνξάο 

απφ πεξίνδν ζε πεξίνδν. 

- Γηαπίζησζε ηεο χπαξμεο ή κε πηζησηηθψλ ηηκνινγίσλ θαηά ηελ επφκελε 

ρξήζε γηα αγνξέο ηέινπο ρξήζεσο. 

- Γηαπίζησζε ηεο θαηαρψξεζεο ησλ εμφδσλ ζηε ρξήζε ηνπο. 

- Έιεγρνο ηηκνινγίσλ ησλ πξνκεζεπηψλ, ζε αληηπαξαβνιή κε ηα δειηία 

απνζηνιήο, σο πξνο ηηο πνζφηεηεο, αμίεο θαη ηνλ ρξφλν εθδφζεσο ηνπο. 

- Έιεγρνο σο πξνο ηε λνκηκφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, χπαξμε εγθξίζεσλ, 

αθπξψζεηο, επαιεζεχζεηο αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ, θαζψο θαη νξζήο ινγηζηηθήο 

ηαθηνπνίεζήο ηνπο (αγνξέο- πξνκεζεπηέο-ΦΠΑ). 

- Έιεγρνο θαηαρψξεζεο ησλ πνζνηήησλ θαη ηεο αμίαο πνπ αλαγξάθεηαη ζηα 

δειηία απνζηνιήο ή ζηα ηηκνιφγηα ησλ πξνκεζεπηψλ ζηηο αληίζηνηρεο κεξίδεο ηεο 

απνζήθεο. 

- Έιεγρνο δηαθαλνληζκνχ ηεο αγνξάο: (α) δηαπίζησζε χπαξμεο εμνθιεηηθήο 

απφδεημεο κεηξεηψλ ηνπ πξνκεζεπηή ή πηλαθίνπ παξαιαβήο επηηαγψλ απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή, (β) δηαπίζησζε πίζησζεο ηνπ ζσζηνχ ινγαξηαζκνχ πξνκεζεπηή γηα ηηο 

αγνξέο επί πηζηψζεη ή ησλ γξακκαηίσλ πιεξσηέσλ ή επηηαγψλ πιεξσηέσλ κε ηελ 

αμία ηνπ ηηκνινγίνπ, πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ. 

- Έιεγρνο χπαξμεο ζπζηήκαηνο νξζήο θαηαρψξεζεο θαη επαιήζεπζεο ηνπ 

ΑΦΜ ησλ πξνκεζεπηψλ. 

- Δπαιήζεπζε-ζπκθσλία ηεο ζπγθεληξσηηθήο θαηάζηαζεο ησλ πξνκεζεπηψλ 

θαη δηαπίζησζε νξζήο ππνβνιήο ηεο ζηελ αξκφδηα ππεξεζία. 
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- Έιεγρνο ησλ πνζνηήησλ πνπ αλαγξάθνπλ ηα πηζησηηθά ηηκνιφγηα 

επηζηξνθήο κε ηα αληίζηνηρα εθδνζέληα απφ ηελ νληφηεηα δειηία απνζηνιήο. 

- Γηελέξγεηα ειέγρνπ ηηκψλ ησλ πηζησηηθψλ ηηκνινγίσλ επηζηξνθήο κε ηα 

αληίζηνηρα εθδνζέληα ηηκνιφγηα ησλ πξνκεζεπηψλ. 

- Γηαπίζησζε φηη νη εθπηψζεηο επί ησλ ηηκνινγίσλ πξνκεζεπηψλ ή νη 

εθπηψζεηο ηδίξνπ πξνθχπηνπλ απφ έγγξαθεο ζπκθσλίεο κε ηνπο πξνκεζεπηέο. 

- Έιεγρνο ελεκέξσζεο κε ηηο εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο ησλ κεξίδσλ 

απνζήθεο θαη' αμία ή θαηά πνζφηεηα θαη αμία, αληίζηνηρα. 

- Έιεγρνο ηεο ρξέσζεο (εμφθιεζεο) ησλ πξνκεζεπηψλ πνπ αθνξνχλ ην 

δείγκα ειέγρνπ θαη ζπγθεθξηκέλα: (α) γηα ηηο πιεξσκέο κε κεηξεηά, δηαπίζησζε 

χπαξμεο απφδεημεο πιεξσκήο θαη (β) γηα ηελ εμφθιεζε ησλ πξνκεζεπηψλ κε 

επηηαγέο εθδφζεσο ηεο νληφηεηαο, έιεγρν εκθάληζεο ηεο επηηαγήο ζηελ ηξάπεδα, κε 

βάζε ην αληίγξαθν ινγαξηαζκνχ ηεο ηξάπεδαο  

- Δπηινγή δείγκαηνο απφ ηηο ηειεπηαίεο αγνξέο - δαπάλεο ηεο ρξήζεο θαη 

δηαπίζησζε νξζήο ινγηζηηθήο ηνπο θαηαρψξεζήο αιιά θαη έιεγρνο πξαγκαηνπνίεζήο 

ηνπο. 

- Δπηινγή δείγκαηνο απφ ηηο ηειεπηαίεο, γηα ηε ρξήζε, εηζαγσγέο θαη 

δηαπίζησζε ινγηζηηθνπνίεζήο ηνπο ζηνπο ινγαξηαζκνχο αγνξψλ - ΦΠΑ - 

πξνκεζεπηψλ. 

- Έιεγρνο θαηαρψξεζεο ησλ ηειεπηαίσλ, γηα ηε ρξήζε, δηθαηνινγεηηθψλ 

εηζαγσγψλ ζηηο κεξίδεο απνζήθεο ηεο ρξήζεο πνπ θιείλεη θαη ησλ πξψησλ ζηηο 

κεξίδεο απνζήθεο ηεο επφκελεο ρξήζεο. Ο έιεγρνο απηφο πξέπεη λα θαιχπηεη φια ηα 

δηθαηνινγεηηθά εηζαγσγήο ζηηο απνζήθεο (αγνξέο, αλαιψζεηο, επηζηξνθέο πσιήζεσλ, 

θηι.). 
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Σπγθξηηηθόο έιεγρνο κηθηώλ απνηειεζκάησλ  

Οη νληφηεηεο πνπ αγνξάδνπλ θαη πσινχλ εκπνξεχκαηα ρξεζηκνπνηνχλ ζαλ έλα αξρηθφ 

νδεγφ, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπο, ην κηθηφ θέξδνο (gross ή profit margin 

ή gross margin).Μηθηφ θέξδνο νξίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ εζφδνπ ησλ πσιήζεσλ θαη 

ηνπ θφζηνπο ησλ πσιεζέλησλ αγαζψλ. Πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ην κηθηφ θέξδνο, είλαη 

απαξαίηεηνο ν ππνινγηζκφο ηεο αμίαο ηνπ απνζέκαηνο ησλ εκπνξεπκάησλ ηεο νληφηεηαο. 

 

 

 

Σα έζνδα απφ ηηο πσιήζεηο πξέπεη λα θαιχςνπλ ην θφζηνο ησλ πσιεζέλησλ εκπνξεπκάησλ 

θαη λα δψζνπλ έλα κηθηφ θέξδνο ηέηνην, πνπ λα είλαη ηθαλφ θαη επαξθέο γηα λα θαιχςεη φια 

ηα άιια έμνδα ηεο νληφηεηαο, δει. έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο, έμνδα ιεηηνπξγίαο 

εξεπλψλ θαη αλάπηπμεο, έμνδα ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα. 

Καηά ηνλ εμσινγηζηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ Μηθηνχ Κέξδνπο απφ ηα εκπνξεχκαηα, ην πξψην 

βήκα είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ. Πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί απηφ 

ην θφζηνο, είλαη απαξαίηεηνο ν πξνζδηνξηζκφο ηεο αμίαο ηνπ αξρηθνχ θαη ηειηθνχ 

Απνζέκαηνο. Ο ππνινγηζκφο ηεο αμίαο ηνπ αξρηθνχ θαη ηειηθνχ απνζέκαηνο ησλ 

εκπνξεπκάησλ είλαη ππνρξεσηηθφο θαη απφ ην ΔΓΛ. 
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2.3.6 ύληαμε πκπεξαζκάησλ θαη Έθζεζεο Απνηειεζκάησλ Διέγρνπ  

2.3.6.1 Σύληαμε Σπκπεξαζκάησλ θαη Έθζεζεο Απνηειεζκάησλ Ειέγρνπ 

Οινθιεξσκέλεο εθαξκνγέο ζηε «ζύληαμε ζπκπεξαζκάησλ θαη έθζεζεο απνηειεζκάησλ 

ειέγρνπ 

ηε ζπγθξηκέλε ελφηεηα ζα παξνπζηαζηνχλ  νη εθζέζεηο ειέγρνπ επί ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ βάζεη ησλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ παξνπζηάδνληαο αληίζηνηρα ππνδείγκαηα 

εθζέζεσλ ειέγρνπ θαη επηζθφπεζεο. 

 

ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 

χκθσλα κε ην Γηεζλέο Πξφηππν Διέγρνπ 700, ν ειεγθηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

δηαηππψζεη εγγξάθσο θαη θαηά ηξφπν ζαθή ηε γλψκε ηνπ γηα ην ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Αλ ν ειεγθηήο θιεζεί λα εθθξάζεη ηε γλψκε ηνπ θαη γηα άιια ζέκαηα, ηφηε 

πξέπεη λα δηαηππψζεη ηε γλψκε απηή ζε μερσξηζηή έθζεζε ή ζε μερσξηζηή παξάγξαθν ηεο 

έθζεζεο ειέγρνπ. 

Σα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ (ΓΠΔ) πνπ αζρνινχληαη κε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηα ειεγθηηθά 

ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο εθζέζεηο ειέγρνπ είλαη ηα ΓΠΔ 700, 705, 706, 710 θαη 720. Ο ειε-

γθηήο ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη φια ηα ΓΠΔ (1-810) ζηνλ έιεγρν ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ησλ ειεγρφκελσλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ θαη λα ρνξεγεί έθζεζε ειέγρνπ κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειεγθηηθνχ ηνπ έξγνπ. 

Δπίζεο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί θαη ζε έιεγρν ηεο εηήζηαο έθζεζεο δηαρείξηζεο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, αξκνδίσο ππνγεγξακκέλε θαη θαηαρσξεκέλε ζηα αληίζηνηρα 

πξαθηηθά, πξηλ ηε ρνξήγεζε ηεο έθζεζεο ειέγρνπ. 

 

ΔΗΓΖ ΓΝΩΜΖ ΔΛΔΓΚΣΖ 

Μεηά ην πέξαο ηνπ ειέγρνπ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ή ηεο επηζθφπεζεο ησλ 

ελδηάκεζσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ν ειεγθηήο πξέπεη λα δηαηππψζεη, 

θαηαγξάςεη θαη παξνπζηάζεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ζηελ έθζεζε ειέγρνπ.  
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Αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ππάξρνπλ δηάθνξεο κνξθέο δηαηχπσζεο γλψκεο. 

Οη βαζηθέο θαηεγνξίεο γλψκεο ζηηο εθζέζεηο ειέγρνπ είλαη:  

(α) ζχκθσλε γλψκε, 

(β) ζχκθσλε γλψκε κε έκθαζε  

(γ) γλψκε κε επηθχιαμε (εμαίξεζε),  

(δ) αδπλακία έθθξαζεο γλψκεο θαη  

(ε) αξλεηηθή γλψκε.  

Ο ειεγθηήο κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη θαη παξάγξαθν παξαηεξήζεσλ, αιιά θαη έκθαζεο. 

ηελ έθζεζε ειέγρνπ, ν ειεγθηήο νθείιεη λα εθθξάζεη κε ζαθήλεηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ 

γλψκε γηα ην εάλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα θαη απφ θάζε 

νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, θαζψο θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε ηεο 

ειεγρφκελεο νληφηεηαο, ζε κηα νξηζκέλε εκεξνκελία, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 

(ΓΠΥΑ ή ΔΛΠ). 

Οθείιεη επίζεο, ζηελ εηδηθή παξάγξαθν ηεο έθζεζεο επηζθφπεζεο, λα δηαηππψζεη φηη δελ 

έρεη πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή ηνπ νηηδήπνηε ζα νδεγνχζε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ελδηάκεζε 

νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε δελ έρεη θαηαξηηζηεί, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ζχκθσλα κε ην 

ΓΛΠ 34 «Δλδηάκεζε νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε» ή ηα αληίζηνηρα ΔΛΠ. 

 

Βαζηθά ζηνηρεία ηεο έθζεζεο ειέγρνπ 

Ζ έθζεζε ειέγρνπ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα βαζηθά ζηνηρεία ηα νπνία παξαηίζεληαη ζηελ 

έθζεζε κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά: 

• Δπηθεθαιίδα, 

• ε πνηνλ απεπζχλεηαη, 

• Δηζαγσγηθή παξάγξαθν ζηελ νπνία πεξηγξάθνληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ 

ειέγρζεζαλ, 

• Παξάγξαθνο δεισηηθή ηεο επζχλεο ηεο δηνίθεζεο γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, 

• Παξάγξαθνο δεισηηθή ηεο επζχλεο ησλ ειεγθηψλ γηα ηνλ έιεγρν πνπ δηελέξγεζαλ, 

• Παξάγξαθν ζηελ νπνία εθθξάδεηαη ε γλψκε ηνπ ειεγθηή επί ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, 

• Παξάγξαθν κε ηπρφλ άιια ζέκαηα γηα ηα νπνία ε έθζεζε πξέπεη λα θάλεη ιφγν, 



Κεθάιαην 2: Πξαθηηθά Θέκαηα Δθαξκνζκέλεο Διεγθηηθήο (Πξνρσξεκέλν Δπίπεδν) 

 

    ε ι ί δ α  236 | 266 

• Ζκεξνκελία, 

• ηνηρεία ηνπ ειεγθηή, 

• Τπνγξαθή ηνπ ειεγθηή. 

Ζ χπαξμε κηαο ηππνπνηεκέλεο κνξθήο έθζεζεο ειέγρνπ είλαη επηζπκεηή θαζψο πξνάγεη ηε 

δπλαηφηεηα ησλ αλαγλσζηψλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο εθζέζεηο αιιά θαη λα αλαγλσξίζνπλ 

εχθνια θαη γξήγνξα αλ θάηη αζπλήζηζην ζπκβαίλεη αλαθνξηθά κε ηελ έθζεζε ειέγρνπ ηελ 

νπνία δηαβάδνπλ. 

Δπηθεθαιίδα: 

Ζ επηθεθαιίδα ζα πξέπεη λα αλαθέξεη κε ζαθήλεηα φηη ε έθζεζε ειέγρνπ έρεη ζπληαρζεί απφ 

αλεμάξηεην ειεγθηή. Απηφ επηβεβαηψλεη φηη φιεο νη ζρεηηθέο απαηηήζεηο πεξί αλεμαξηεζίαο 

ηνπ θψδηθα δενληνινγίαο έρνπλ ηεξεζεί. 

ε πνηνλ απεπζύλεηαη: 

Ζ έθζεζε ζα πξέπεη λα απεπζχλεηαη φπσο νη πεξηζηάζεηο απαηηνχλ. Απηφ πξνζδηνξίδεηαη απφ 

ηε λνκνζεζία. πλήζσο απεπζχλεηαη πξνο ηνπο κεηφρνπο. 

Δηζαγσγηθή παξάγξαθνο: 

ε απηή ζα πξέπεη: 

• Να πξνζδηνξίδεηαη ε νληφηεηα πνπ ειέγρζεθε, 

• Να αλαθέξεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ειέγρζεζαλ, 

• Να αλαθέξεη ηα κέξε απφ ηα νπνία νη ειεγρζείζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

απνηεινχληαη (π.ρ. ηζνινγηζκφο, θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεσλ, θαηάζηαζε 

ηακεηαθψλ ξνψλ, θαηάζηαζεο κεηαβνιψλ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, πεξίιεςε ησλ 

ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη άιιεο ζεκεηψζεηο), 

• Να πξνζδηνξίδεη ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηελ πεξίνδν πνπ νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαιχπηνπλ. 

Ο ειεγθηήο κπνξεί ζε πεξίπησζε πνπ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνληαη σο κέξνο 

κηαο κεγαιχηεξεο αλαθνξάο, λα πξνζδηνξίζεη ηηο ζειίδεο ζπγθεθξηκέλα ζηηο νπνίεο 

αλαθέξεηαη. 
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Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο: 

ηελ έθζεζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη δήισζε ζρεηηθά κε ην φηη ε δηνίθεζε είλαη 

ππεχζπλε γηα ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε ηξφπν πνπ απηέο λα είλαη 

δίθαηεο θαη αιεζηλέο θαη φηη ε επζχλε απηή πεξηιακβάλεη επίζεο:  

 ην ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή θαη ηε δηαηήξεζε δηθιίδσλ αζθαιείαο,  

 ηελ επηινγή ησλ ζσζηψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη  

 ηε δηελέξγεηα εχινγσλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ. 

 

Δπζύλε ηνπ ειεγθηή: 

ηελ έθζεζε ζα πξέπεη Δπίζεο, λα αλαθέξεηαη φηη ν ειεγθηήο είλαη ππεχζπλνο γηα ην λα 

εθθξάζεη γλψκε επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ έθζεζε ζα πξέπεη λα εμεγεί φηη ν 

ειεγθηήο εξγάζηεθε ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλν πξφηππν ειεγθηηθψλ θαλφλσλ θαη θψδηθα 

δενληνινγίαο (π.ρ. ηα ΓΠΔ) θαη φηη ν ειεγθηήο ζρεδίαζε θαη δηεμήγαγε ηνλ έιεγρν έηζη ψζηε 

λα ιάβεη εχινγε δηαζθάιηζε φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ 

ζεκαληηθά ιάζε. 

ηελ έθζεζε ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη φηη ε εξγαζία ηνπ ειεγθηή πεξηιακβάλεη: 

• Σε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ ζρεηηθά κε ηα 

πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, 

• Σε ρξήζε ηεο θξίζεο ηνπ ειεγθηή ζρεηηθά κε ηα ξίζθα πνπ ν έιεγρνο είρε σο πξνο ην 

λα ππάξρνπλ ζεκαληηθά ιάζε θαη ην πψο ε ζρεηηθή εθηίκεζε πξαγκαηνπνηήζεθε, 

• Σελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ,  

• Σν θαηά πφζν νη ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο ήηαλ εχινγεο, θαζψο θαη ηε ζπλνιηθή 

παξνπζίαζε ηεο νηθνλνκηθήο πιεξνθνξίαο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

Γλώκε ηνπ ειεγθηή: 

Αλ ν ειεγθηήο θαηαιήγεη φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δίλνπλ κηα αιεζηλή θαη δίθαηε 

εηθφλα ηεο νληφηεηαο, ηφηε ζα πξέπεη λα εθθξάζεη κηα ζχκθσλε γλψκε ζηελ έθζεζε 

ειέγρνπ. 
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Μηα ζχκθσλε γλψκε αλαθέξεη φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δίλνπλ κηα δίθαηε θαη 

αιεζηλή εηθφλα ηεο νληφηεηαο ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλα ινγηζηηθά πξφηππα, ηα νπνία θαη 

θαηνλνκάδνληαη. 

 

Σπρόλ άιια ζέκαηα γηα ηα νπνία ε έθζεζε πξέπεη λα θάλεη ιόγν: 

ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν ειεγθηήο απαηηείηαη απφ ηνλ λφκν ηεο ρψξαο λα εθθέξεη 

γλψκε θαη γηα άιια ζέκαηα (π.ρ. γηα ηελ έθζεζε ηεο δηνίθεζεο πξνο ηνπο κεηφρνπο), απηφ ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη κε μερσξηζηή παξάγξαθν κεηά ηελ παξάγξαθν ηεο γλψκεο. 

 

Τπνγξαθή ηνπ ειεγθηή: 

Ζ έθζεζε ζα πξέπεη λα ππνγξάθεηαη είηε απφ ην θπζηθφ πξφζσπν ηνπ ειεγθηή κε ην φλνκα 

ηνπ, είηε κε ην φλνκα ηεο ειεγθηηθήο νληφηεηαο γηα ηελ νπνία ν ειεγθηήο πνπ έθαλε ηνλ 

έιεγρν, εξγάδεηαη. 

 

Ζκεξνκελία: 

Ζ έθζεζε ειέγρνπ ζα πξέπεη λα θέξεη εκεξνκελία, δειαδή ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία 

ην ζχλνιν ησλ ηεθκεξίσλ είραλ ζπγθεληξσζεί. 

 

ηνηρεία ηνπ ειεγθηή: 

Αθνξά ζηε δηεχζπλζε θαη άιια ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ ειεγθηή. 

 

ύκθσλε γλώκε 

ε πεξίπησζε πνπ ν ειεγθηήο έρεη ζπγθεληξψζεη επαξθή θαη θαηάιιεια ειεγθηηθά ηεθκήξηα 

θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηηο γεληθά 

παξαδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο θαη ηα αληίζηνηρα ινγηζηηθά πξφηππα, ρσξίο λα ππάξρνπλ 

δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο απηέο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε νηθνλνκηθή ρξήζε θαη γε-

ληθφηεξα, δελ πξνθχπηνπλ παξαηεξήζεηο πνπ λα επεξεάδνπλ νπζησδψο ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, ν ειεγθηήο εθθξάδεη ζχκθσλε γλψκε. 
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ε πεξίπησζε πνπ ν ειεγθηήο πεξηιακβάλεη ζηελ έθζεζε ειέγρνπ ή επηζθφπεζεο παξάγξαθν 

έκθαζεο, πξφθεηηαη γηα ζχκθσλε γλψκε ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ή/θαη ζέκαηα. Ζ κφλε 

δηαθνξά κε ηε ζχκθσλε γλψκε είλαη φηη πεξηιακβάλεη θαη ηελ παξάγξαθν έκθαζεο. 

 

Σξνπνπνηεκέλεο εθζέζεηο ειέγρνπ 

Σξνπνπνηεκέλεο εθζέζεηο ειέγρνπ πξνθχπηνπλ φηαλ νη ειεγθηέο πηζηεχνπλ φηη δελ κπνξνχλ 

λα εθθέξνπλ γλψκε ρσξίο λα θξαηήζνπλ επηθχιαμε ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο δίλνπλ κηα αιεζηλή θαη δίθαηε εηθφλα ηεο νληφηεηαο. Σν ΓΠΔ 705 

«Γηαθνξνπνηήζεηο ηεο γλψκεο ζηελ έθζεζε ηνπ αλεμάξηεηνπ ειεγθηή» πξαγκαηεχεηαη 

θαηαζηάζεηο φπνπ ν ειεγθηήο δελ κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε ζχκθσλε γλψκε.  

Τπάξρνπλ δχν ηχπνη ηξνπνπνηεκέλεο έθζεζεο ειέγρνπ: 

(α) Σξνπνπνηεκέλε κε ζέκαηα πνπ δελ επεξεάδνπλ ηε γλψκε ηνπ ειεγθηή, θαη αθνξά 

ζε ζέκαηα έκθαζεο, θαη 

(β) Θέκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηε γλψκε ηνπ ειεγθηή θαη νδεγνχλ ζε εθζέζεηο είηε: 

• χκθσλεο γλψκε κε εμαίξεζε/ qualified opinion, 

• Αξλεηηθήο γλψκεο/ adverse opinion, 

• Πεξηνξηζκέλνπ εχξνπο ειέγρνπ/ limitation of scope, 

• Άξλεζεο γλψκεο/ disclaimer of opinion. 

 

Γλώκε κε επηθύιαμε (εμαίξεζε) 

ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ παξαηεξήζεηο, πνπ αλ θαη επεξεάδνπλ ηελ εηθφλα ησλ ρξε-

καηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δελ είλαη ηφζν νπζηψδεηο θαη δηάρπηεο, ψζηε λα θαζηζηά ηε 

ζπλνιηθή εηθφλα ηεο ειεγρφκελεο νληφηεηαο παξαπιαλεηηθή θαη λα απαηηείηαη ε έθθξαζε 

αξλεηηθήο γλψκεο, ν ειεγθηήο εθθξάδεη ηε γλψκε ηνπ κε επηθχιαμε ή εμαίξεζε.  

 

Οξηζκέλνη ιφγνη πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ηνλ ειεγθηή ζε γλψκε κε εμαίξεζε απνηεινχλ: 

ν πεξηνξηζκφο ηεο έθηαζεο ηνπ ειέγρνπ εμαηηίαο ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο ή ε αδπλακία 

απφθηεζεο επαξθψλ θαη θαηάιιεισλ ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ κε ζεκαληηθέο, αιιά φρη 

δηάρπηεο επηπηψζεηο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
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πλεπψο, εάλ ν ειεγθηήο ζπκπεξηιάβεη ζηελ έθζεζε ειέγρνπ ή επηζθφπεζεο παξάγξαθν 

έκθαζεο, εθθξάδνληαο γηα παξάδεηγκα ηε δηαθσλία ηνπ γηα ηηο αθνινπζνχκελεο ινγηζηηθέο 

αξρέο θαη κεζφδνπο κε ζεκαληηθέο, αιιά φρη δηάρπηεο επηπηψζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, εθθξάδεηαη γλψκε κε επηθχιαμε κε έκθαζε ζέκαηνο. 

 

Αδπλακία έθθξαζεο γλώκεο 

ε πεξίπησζε αδπλακίαο απφθηεζεο επαξθψλ θαη θαηάιιεισλ ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ κε 

ζεκαληηθέο θαη δηάρπηεο επηπηψζεηο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη θαη' επέθηαζε 

αδπλακία ηνπ ειεγθηή λα απνθαλζεί γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηφηε 

αξλείηαη λα εθθξάζεη γλψκε θαη ππνρξενχηαη λα παξαζέζεη ζηελ έθζεζε ειέγρνπ ή 

επηζθφπεζεο φινπο ηνπο ζεκαληηθνχο-νπζηαζηηθνχο ιφγνπο πνπ ηνλ νδήγεζαλ ζε απηή ηνπ 

ηελ άξλεζε. 

Γηάρπηεο επηπηψζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη εθείλεο πνπ θαηά ηελ θξίζε 

ηνπ ειεγθηή:  

(α) δελ πεξηνξίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία, ινγαξηαζκνχο ή θνλδχιηα ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

(β) αλ παξφιν πνπ είλαη πεξηνξηζκέλεο νη επηπηψζεηο, αληηπξνζσπεχνπλ ή ζα 

κπνξνχζαλ λα αληηπξνζσπεχνπλ έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ,  

(γ) ζε ζρέζε κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο, είλαη νπζηψδεηο γηα ηνπο ρξήζηεο γηα ηελ 

θαηαλφεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

Αξλεηηθή γλώκε 

ε πεξίπησζε χπαξμεο νπζησδψλ θαη δηάρπησλ παξαηεξήζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά 

ηελ εηθφλα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαζηζηψληαο ηελ ειιηπή ή παξαπιαλεηηθή, ρσξίο 

λα είλαη εθηθηή ε έθθξαζε γλψκεο κε επηθχιαμε (εμαίξεζε), φπσο ζηελ πεξίπησζε πνπ νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ θαηαξηίζηεθαλ κε βάζε ηηο γεληθά παξαδεθηέο ινγηζηηθέο 

αξρέο θαη ηα ινγηζηηθά πξφηππα, εθθξάδεηαη αξλεηηθή γλψκε. 
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Παξάγξαθνο παξαηεξήζεσλ θαη έκθαζεο 

Ο ειεγθηήο απαηηείηαη λα δηαηππψλεη παξαηεξήζεηο ζηελ έθζεζε ειέγρνπ ή επηζθφπεζεο 

φηαλ:  

(α) δηαπηζηψλεη παξεθθιίζεηο απφ ηηο παξαδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο θαη ηα ινγηζηηθά 

πξφηππα, ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη 

ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, 

(β) πεξηνξίδεηαη ην ειεγθηηθφ ηνπ έξγν ιφγσ κε εθαξκνγήο ηνπ ειέγρνπ ή 

παξαιείςεσλ θαη ελεξγεηψλ ησλ ζηειερψλ ηεο ειεγρφκελεο νληφηεηαο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε άξλεζε παξνρήο πιεξνθνξηψλ ζηνλ ειεγθηή, θ.ν.θ.  

ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ έθζεζε ειέγρνπ ή επηζθφπεζεο, 

εηδηθή παξάγξαθν κε ηηο αληίζηνηρεο παξαηεξήζεηο. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζεί 

πσο ηα παξαπάλσ γεγνλφηα κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο απνθάζεηο ησλ ρξεζηψλ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, γη' απηφ θαη θξίλεηαη σο ζεκαληηθή ε επίδξαζή ηνπο. 

Οη παξαηεξήζεηο πξέπεη λα δηαθξίλνληαη γηα ηε ζαθήλεηα, ηε ζπληνκία θαη πιεξφηεηά ηνπο. 

ε θάζε πεξίπησζε, ζα πξέπεη ην λφεκα  θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο λα είλαη μεθάζαξν θαη λα 

επηθεληξψλνληαη ζηελ νπζία ηνπ ζέκαηνο, ψζηε νη ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ λα κπνξνχλ κε επθνιία λα δηαπηζηψλνπλ θαη λα θαηαλννχλ ηηο ακθηβνιίεο ηνπ 

ειεγθηή θαη ηελ επίδξαζε ησλ γεγνλφησλ πνπ παξαηίζεληαη ζηελ παξάγξαθν ησλ 

παξαηεξήζεσλ ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Ζ παξάγξαθνο έκθαζεο, πνπ παξαηίζεηαη ζην ηέινο ηεο έθζεζεο ειέγρνπ ή επηζθφπεζεο θαη 

αθνινπζεί ηελ παξάγξαθν κε ηε γλψκε ή ην ζπκπέξαζκα ηνπ ειεγθηή, πεξηιακβάλεη 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα γλσζηνπνηεζνχλ ζηνπο ρξήζηεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη κάιηζηα κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κε δεκηνπξγείηαη 

ε εληχπσζε πσο πξφθεηηαη γηα παξαηεξήζεηο πνπ ζα έπξεπε λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηε 

δηαηχπσζε ηεο γλψκεο ηνπ.  

Οη πιεξνθνξίεο απηέο ραξαθηεξίδνληαη ζεκαληηθέο, θαζψο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο 

απνθάζεηο ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Παξαδείγκαηα 

πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξάγξαθν έκθαζεο απνηεινχλ εθείλεο ζρεηηθά κε ηελ 

αβεβαηφηεηα σο πξνο ηε δπλαηφηεηα ζπλέρηζεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηαο ηεο 
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νληφηεηαο, ηε κε ζπκκφξθσζε ηεο νληφηεηαο κε ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο, νξηζκέλα ιάζε ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, θ.ν.θ., ρσξίο φκσο φια απηά ηα γεγνλφηα λα έρνπλ νπζηψδε 

επίδξαζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

Θέκαηα πνπ δελ επεξεάδνπλ ηε γλώκε ηνπ ειεγθηή αιιά αλαθέξνληαη ζηελ έθζεζε 

ειέγρνπ 

ε νξηζκέλεο πεξηζηάζεηο κηα έθζεζε ειέγρνπ κπνξεί λα είλαη δηαθνξνπνηεκέλε ιφγσ ηεο 

πξνζζήθεο κηαο παξαγξάθνπ έκθαζεο, πξνθεηκέλνπ λα ηνληζηεί έλα ζέκα πνπ επεξεάδεη ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ην νπνίν ήδε αλαθέξεηαη απφ ηε δηνίθεζε ηεο νληφηεηαο ζηηο 

ζεκεηψζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δηεμνδηθά. Ζ πξνζζήθε κηαο ηέηνηαο 

παξαγξάθνπ δελ επεξεάδεη ηε γλψκε ηνπ ειεγθηή. 

Ζ ζρεηηθή παξάγξαθνο ζα εκθαληζηεί ζηελ έθζεζε ειέγρνπ κεηά ηελ παξάγξαθν ηεο γλψκεο 

θαη ζα αλαθέξεη κε ζαθήλεηα, φηη απηφ ην ζέκα δελ απνηειεί εμαίξεζε ή άιιε αιιαγή ζηνλ 

ηχπν ηεο γλψκεο πνπ έρεη εθθξαζηεί. 

Σν ΓΠΔ 706 «Παξάγξαθνη έκθαζεο ζέκαηνο θαη παξάγξαθνη άιινπ ζέκαηνο ζηελ έθζεζε 

ηνπ αλεμάξηεηνπ ειεγθηή» θάλεη δηαρσξηζκφ κεηαμχ ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ζπλέρηζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο νληφηεηαο θαη άιισλ ζεκάησλ, αλαθέξνληαο φηη: «ν ειεγθηήο ζα πξέπεη 

λα δηαθνξνπνηήζεη ηελ έθζεζή ηνπ κε ηελ πξνζζήθε παξαγξάθνπ πνπ ζα δίλεη έκθαζε ζην 

ζέκα ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηα νληφηεηαο αλ ππάξρεη ζεκαληηθή αβεβαηφηεηα 

ζρεηηθά». Μηα αβεβαηφηεηα είλαη έλα ζέκα ηνπ νπνίνπ ε έθβαζε εμαξηάηαη απφ άιια 

κειινληηθά γεγνλφηα ηα νπνία δελ βξίζθνληαη ππφ ηνλ άκεζν έιεγρν ηεο νληφηεηαο, αιιά 

κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. 

Σν αθφινπζν παξάδεηγκα κηαο παξαγξάθνπ έκθαζεο παξαηίζεηαη ζην ΓΠΔ 706 

«Παξάγξαθνη έκθαζεο ζέκαηνο θαη παξάγξαθνη άιινπ ζέκαηνο ζηελ έθζεζε ηνπ 

αλεμάξηεηνπ ειεγθηή» θαη ζα πξνζηεζεί ζην ηέινο ηεο έθζεζεο κεηά ηελ παξάγξαθν ηεο 

γλψκεο, φηαλ ν ειεγθηήο ζεσξεί φηη ε γλσζηνπνίεζε ηνπ ζέκαηνο απφ ηελ ίδηα ηε δηνίθεζε 

ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο νληφηεηαο είλαη επαξθήο: 

 

 



Κεθάιαην 2: Πξαθηηθά Θέκαηα Δθαξκνζκέλεο Διεγθηηθήο (Πξνρσξεκέλν Δπίπεδν) 

 

    ε ι ί δ α  243 | 266 

Έκθαζε ζέκαηνο: 

Δθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηε εκείσζε X επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε νπνία 

πεξηγξάθεη ηελ αβεβαηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ έθβαζε ηεο αγσγήο πνπ θαηαηέζεθε θαηά 

ηεο νληφηεηαο απφ ηελ νληφηεηα XYZ. Ζ γλψκε καο δελ έρεη επηθχιαμε ζε ζρέζε κε απηφ ην 

ζέκα.  

Έλα αθφκα παξάδεηγκα ηέηνηαο παξαγξάθνπ παξαηίζεηαη ζην ΓΠΔ 570 «πλέρηζε 

δξαζηεξηφηεηαο», θαη ε νπνία παξάγξαθνο δηαηππψλεηαη κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν, φηαλ ν 

ειεγθηήο ζεσξεί φηη ε γλσζηνπνίεζε ηνπ ζέκαηνο απφ ηελ ίδηα ηε δηνίθεζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο νληφηεηαο είλαη επαξθήο: 

 

Έκθαζε ζέκαηνο: 

Υσξίο λα εθθξάδνπκε επηθχιαμε ζηε γλψκε καο, εθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζηε εκείσζε Υ 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε νπνία δείρλεη φηη ε Οληφηεηα ππέζηε θαζαξή δεκία ΕΕΕ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 20Υ1 θαη, θαηά απηή ηελ 

εκεξνκελία, νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο νληφηεηαο ππεξέβαηλαλ ην ζχλνιν ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαηά ΤΤΤ. Απηέο νη ζπλζήθεο, καδί κε άιια ζέκαηα πνπ 

παξαηίζεληαη ζηε εκείσζε Υ, ππνδειψλνπλ ηελ χπαξμε νπζηψδνπο αβεβαηφηεηαο πνπ 

κπνξεί λα εγείξεη ζεκαληηθή ακθηβνιία γηα ηελ ηθαλφηεηα ηεο νληφηεηαο λα ζπλερίζεη ηε 

δξαζηεξηφηεηά ηεο. 

Απηνχ ηνπ είδνπο ε παξάγξαθνο αξθεί γηα ηέηνηνπ είδνπο θαηαζηάζεηο. ε αθξαίεο 

πεξηζηάζεηο φκσο, φηαλ π.ρ. ππάξρνπλ πνιιέο αβεβαηφηεηεο ζρεηηθά κε ζεκαληηθά ζέκαηα 

γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ε πεξίπησζε ηεο άξλεζεο γλψκεο ή ηεο αξλεηηθήο γλψκεο 

ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί. 

Ο ειεγθηήο κπνξεί λα εληάμεη ζηελ έθζεζε παξαγξάθνπο έκθαζεο θαη γηα ζέκαηα πνπ δελ 

επεξεάδνπλ άκεζα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Απηή κπνξεί λα είλαη ε πεξίπησζε φπνπ 

ρξεηάδνληαη, αιιά δελ έρνπλ γίλεη, ηξνπνπνηήζεηο ζηε ινηπή πιεξνθφξεζε ηνπ εληχπνπ κέζα 

ζην νπνίν παξαηίζεληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

Θέκαηα πνπ επεξεάδνπλ/ δηαθνξνπνηνύλ ηε γλώκε ηνπ ειεγθηή 
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Έλαο ειεγθηήο ελδέρεηαη λα κελ κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε ζχκθσλε γλψκε φηαλ θάπνηεο απφ 

ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο ηζρχνπλ θαη πξνθχπηνπλ απφ απηέο ζεκαληηθά γηα ηνλ έιεγρν 

ζέκαηα: 

(α) Τπάξρεη πεξηνξηζκφο ηνπ εχξνπο ηνπ ειέγρνπ. 

(β) Τπάξρεη δηαθσλία κε ηε δηνίθεζε ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν κηα εθαξκνζζείζα 

ινγηζηηθή πνιηηηθή είλαη απνδεθηή, ή θαηά πφζν ε κέζνδνο πνπ επηιέρζεθε γηα λα 

εθαξκνζηεί ε πνιηηηθή απηή είλαη ε ελδεδεηγκέλε, ή θαηά πφζν ππάξρνπλ επαξθείο 

απνθαιχςεηο ζηηο ζεκεηψζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη θαη βαζκνί ηξνπνπνίεζεο κηαο γλψκεο: 

• Έλαο πεξηνξηζκφο ηνπ εχξνπο ηνπ ειέγρνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα ζχκθσλε 

γλψκε κε εμαίξεζε ή, αλ ην ζέκα είλαη πνιχ ζνβαξφ, ζε κηα άξλεζε γλψκεο. 

• Μηα δηαθσλία κε ηε δηνίθεζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα ζχκθσλε γλψκε κε 

εμαίξεζε ή, αλ ην ζέκα είλαη πνιχ ζνβαξφ, ζε αξλεηηθή γλψκε. 

Σα ΓΠΔ πεξηγξάθνπλ απηέο ηηο ηξνπνπνηεκέλεο γλψκεο θαη ηηο θαηαζηάζεηο πνπ νδεγνχλ ζε 

απηέο σο εμήο: «Μηα γλψκε κε εμαίξεζε ζα πξέπεη λα δνζεί φηαλ ν ειεγθηήο θαηαιήγεη φηη 

κηα ζχκθσλε γλψκε δελ κπνξεί λα εθθξαζηεί, αιιά ε επίπησζε ηεο δηαθσλίαο κε ηε 

δηνίθεζε ή ν πεξηνξηζκφο ηνπ εχξνπο ηνπ ειέγρνπ δελ είλαη ηφζν ζεκαληηθφο ή 

παξαπιαλεηηθφο γηα ηνλ αλαγλψζηε πνπ ζα απαηηνχζε κηα αξλεηηθή γλψκε ή κηα άξλεζε 

γλψκεο. Μηα γλψκε κε εμαίξεζε ζα πξέπεη λα εθθξαζηεί σο εμήο: κε εμαίξεζε ηηο επηπηψζεηο 

ηνπ ζέκαηνο κε ην νπνίν ε ζρεηηθή εμαίξεζε ζρεηίδεηαη ……». 

Μηα άξλεζε γλψκεο ζα πξέπεη λα εθθξαζηεί φηαλ ε πηζαλή επίπησζε απφ ηνλ πεξηνξηζκφ 

ηνπ εχξνπο ηνπ ειέγρνπ είλαη ηφζν ζεκαληηθή πνπ νη ειεγθηέο δελ κπφξεζαλ λα 

ζπγθεληξψζνπλ επαξθή θαη θαηάιιεια ηεθκήξηα θαηά ηνλ έιεγρφ ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα 

δελ είλαη ζε ζέζε λα εθθξάζνπλ γλψκε επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Μηα αξλεηηθή γλψκε ζα πξέπεη λα εθθξαζηεί φηαλ ε επίπησζε απφ ηε δηαθσλία κε ηε 

δηνίθεζε είλαη ηφζν ζεκαληηθή πνπ ε κε δηφξζσζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηηο 

θαζηζηά παξαπιαλεηηθέο θαη ν ειεγθηήο θαηαιήγεη φηη κηα απιή εμαίξεζε δελ είλαη ε 

θαηάιιειε γλψκε γηαηί δελ θαηαδεηθλχεη φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη 

παξαπιαλεηηθέο. 
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Ζ έλλνηα ηεο ζεκαληηθφηεηαο είλαη νπζηψδεο ζηνλ έιεγρν. ην ΓΠΔ 700 αλαθέξεηαη φηη 

«φπνηε ν ειεγθηήο εθθξάδεη κηα γλψκε άιιε εθηφο απφ ζχκθσλε γλψκε, ζαθήο πεξηγξαθή 

φισλ ησλ ιφγσλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ απφθαζε απηή ζα πξέπεη λα πεξηιεθζεί ζηελ έθζεζε 

ειέγρνπ, θαη εθηφο θαη αλ θάηη ηέηνην δελ είλαη εθηθηφ, ζα πξέπεη ν ειεγθηήο λα 

πνζνηηθνπνηήζεη ηελ επίπησζε ηεο εμαίξεζεο απηήο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο». Απηφ ζα 

γίλεη ζηελ έθζεζε ειέγρνπ ζε μερσξηζηή παξάγξαθν πξηλ απφ ηελ παξάγξαθν έθθξαζεο ηεο 

γλψκεο θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλεη παξαπνκπή ζε ζεκείσζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

φπνπ ην ζέκα ζπδεηείηαη πην δηεμνδηθά. 

 

Πεξηνξηζκόο ηνπ εύξνπο ηνπ ειέγρνπ 

Τπάξρνπλ δχν θαηαζηάζεηο θαηά ηηο νπνίεο, ζχκθσλα κε ηα ΓΠΔ, ππάξρεη πεξηνξηζκφο ηνπ 

εχξνπο ηνπ ειέγρνπ. 

Πξώηνλ, έλαο πεξηνξηζκφο ηνπ εχξνπο ηνπ ειέγρνπ κπνξεί λα επηβιεζεί απφ ηελ ίδηα ηελ 

νληφηεηα (π.ρ. φηαλ ζηε ζχκβαζε αλάζεζεο ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ αλαθέξεηαη φηη δε ζα 

επηηξαπεί ζηνλ ειεγθηή λα δηεμάγεη κηα ειεγθηηθή δηαδηθαζία πνπ ν ειεγθηήο ζεσξεί σο 

απαξαίηεηε). 

Χζηφζν, φηαλ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηε ζχκβαζε ελφο ππφ αλάιεςε έξγνπ πνπ νδεγνχλ 

ηνλ ειεγθηή ήδε εθ ησλ πξνηέξσλ λα ζεσξεί φηη ζα δψζεη γλψκε κε πεξηνξηζκφ ηνπ εχξνπο 

ηνπ ειέγρνπ, ν ειεγθηήο δε ζα πξέπεη λα απνδερζεί έλα ηέηνην έιεγρν ή έλαλ ηέηνην φξν, 

εθηφο θαη αλ θάπνηνο λφκνο ή άιιν θαλνληζηηθφ πιαίζην κε ην νπνίν θάλεη ηνλ έιεγρν ηνπ ην 

επηηξέπεη. 

Γεύηεξνλ, έλαο πεξηνξηζκφο ηνπ εχξνπο ηνπ ειέγρνπ κπνξεί λα επηβιεζεί απφ ηηο 

πεξηζηάζεηο,  φηαλ γηα παξάδεηγκα ε ρξνληθή ζηηγκή ηνπ νξηζκνχ ηνπ ειεγθηή δελ ηνπ 

επηηξέπεη θάλεη νξηζκέλεο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο, φπσο π.ρ. ην λα παξαθνινπζήζεη ηελ 

απνγξαθή ησλ απνζεκάησλ. Μπνξεί επίζεο λα πξνθχςεη αλ ν ειεγθηήο πηζηεχεη φηη ηα 

αξρεία ηεο νληφηεηαο δελ είλαη επαξθή θαη ν ειεγθηήο δελ κπνξεί λα θάλεη ηηο ειεγθηηθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ ζα επηζπκνχζε. ε απηέο ηηο ζπλζήθεο, ν ειεγθηήο ζα πξέπεη πξψηα λα 

επηρεηξήζεη λα εληνπίζεη θαη λα θάλεη ελαιιαθηηθέο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πξνθεηκέλνπ λα 

ιάβεη επαξθή θαη θαηάιιεια ειεγθηηθά ηεθκήξηα γηα λα ζηεξίμεη ηε γλψκε ηνπ. 
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«Όηαλ ππάξρεη έλαο πεξηνξηζκφο ηνπ εχξνπο ηνπ ειέγρνπ ηέηνηνο πνπ νδεγεί ζε έθθξαζε 

ηξνπνπνηεκέλεο γλψκεο κε εμαίξεζε ή άξλεζε γλψκεο, ε έθζεζε έιεγρνπ ζα πξέπεη λα 

πεξηγξάθεη ηνλ πεξηνξηζκφ θαη λα ππνδεηθλχεη ηηο πηζαλέο δηνξζσηηθέο εγγξαθέο ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο σο λα κελ είρε ππάξμεη ν ζρεηηθφο πεξηνξηζκφο». 

 

Γηαθσλία κε ηε δηνίθεζε 

Ο ειεγθηήο ελδέρεηαη λα δηαθσλήζεη κε ηε δηνίθεζε ζρεηηθά κε ζέκαηα φπσο ην αλ είλαη 

απνδεθηέο νη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ έρνπλ επηιεγεί, ή κε ηε κέζνδν κε ηελ νπνία νη πνιηηηθέο 

απηέο εθαξκφζηεθαλ, ή ζρεηηθά κε ηελ επάξθεηα ησλ απνθαιχςεσλ ζηηο ζεκεηψζεηο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. ηα ΓΠΔ αλαθέξεηαη φηη «αλ ηέηνηεο δηαθσλίεο ππάξρνπλ θαη 

είλαη ζεκαληηθέο γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ν ειεγθηήο ζα πξέπεη λα εθθξάζεη είηε κηα 

γλψκε κε εμαίξεζε είηε κηα αξλεηηθή γλψκε». 

 

 

  



Κεθάιαην 2: Πξαθηηθά Θέκαηα Δθαξκνζκέλεο Διεγθηηθήο (Πξνρσξεκέλν Δπίπεδν) 

 

    ε ι ί δ α  247 | 266 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΚΘΔΔΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ 
 

Έθζεζε κε ζύκθσλε γλώκε 

ΔΚΘΔΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ 

[Πξνο/ Καηάιιεινο απνδέθηεο] 

Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

Έρνπκε ειέγμεη ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Οληφηεηαο ΑΒΓ, νη νπνίεο 

απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο (ή ηνλ ηζνινγηζκφ) ηεο 31εο 

Γεθεκβξίνπ 20ΥΗ, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο (ή απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθνχ 

εηζνδήκαηνο), κεηαβνιψλ θαζαξήο ζέζεο θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ηελ 

εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ινηπέο 

επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο, θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, 

ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ 

νπζηψδεο ζθάικα, νθεηινκέλνπ είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

 

Δπζύλε ηνπ Διεγθηή 

Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε 

βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο 

θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη λα δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε ιεινγηζκέλεο 

δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδεο 

ζθάικα. 

Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ 

ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο 

δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ 
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θηλδχλσλ νπζηψδνπο ζθάικαηνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, είηε νθεηινκέλνπ ζε απάηε 

είηε ζε ιάζνο.  

Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο 

δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο νληφηεηαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ 

γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο νληφηεηαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη Δπίζεο,ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ 

ιεινγηζκέλνπ ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε απνθηήζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια 

γηα λα παξάζρνπλ βάζε γηα ηελ ειεγθηηθή καο γλψκε. 

 

Γλώκε 

Καηά ηε γλψκε καο, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε 

άπνςε, ηελ (ή δίλνπλ αιεζή θαη εχινγε εηθφλα ηεο) ρξεκαηννηθνλνκηθή(ο) ζέζε(ο) ηεο 

Οληφηεηαο ΑΒΓ θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 20ΥΗ, θαη ηε (ηεο) ρξεκαηννηθνλνκηθή(ο) ηεο 

επίδνζε(ο) θαη ηηο (ησλ) ηακεηαθέο(ψλ) ξνέο(ψλ) ηεο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία 

απηή, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 

 

Έθζεζε επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Απαηηήζεσλ 

[Ζ κνξθή θαη ην πεξηερφκελν απηνχ ηνπ ηκήκαηνο ηεο έθζεζεο ειεγθηή ζα πνηθίιινπλ 

αλάινγα κε ηε θχζε ησλ ηπρφλ άιισλ αξκνδηνηήησλ αλαθνξάο ηνπ ειεγθηή]. 

[Τπνγξαθή ηνπ ειεγθηή] 

[Ζκεξνκελία ηεο έθζεζεο ηνπ ειεγθηή] [ηνηρεία ηνπ Διεγθηή] 
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Έθζεζε κε επηθύιαμε 

Πεξηνξηζκόο ηνπ εύξνπο ηνπ ειέγρνπ – Γλώκε κε εμαίξεζε/ qualified opinion:  

Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

Έρνπκε ειέγμεη ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Οληφηεηαο ΑΒΓ, νη νπνίεο 

απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο (ή ηνλ ηζνινγηζκφ) ηεο 31εο 

Γεθεκβξίνπ 20ΥΗ, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο (ή απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθνχ 

εηζνδήκαηνο), κεηαβνιψλ θαζαξήο ζέζεο θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ηελ 

εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ινηπέο 

επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο, θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, 

ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ 

νπζηψδεο ζθάικα, νθεηινκέλνπ είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

 

Δπζύλε ηνπ Διεγθηή 

Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε 

βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο 

θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη λα δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε ιεινγηζκέλεο 

δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδεο 

ζθάικα. 

Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ 

ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο 

δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ 

θηλδχλσλ νπζηψδνπο ζθάικαηνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, είηε νθεηινκέλνπ ζε απάηε 

είηε ζε ιάζνο.  
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Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο 

δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο νληφηεηαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ 

γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο νληφηεηαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη Δπίζεο, ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ 

ιεινγηζκέλνπ ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε απνθηήζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια 

γηα λα παξάζρνπλ βάζε γηα ηελ ειεγθηηθή καο γλψκε. 

 

Βάζε γηα γλώκε κε επηθύιαμε: 

Γελ παξαζηήθακε ζηελ θαηακέηξεζε ηνπ απνζέκαηνο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 20X1 θαζψο ε 

εκεξνκελία απηή ήηαλ πξσζχζηεξε ηνπ νξηζκνχ καο σο ειεγθηέο ηεο νληφηεηαο. Δμαηηίαο 

ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε νληφηεηα παξαθνινπζεί ηελ απνζήθε ηεο δελ θαηέζηε δπλαηφλ λα 

ιάβνπκε επαξθή δηαζθάιηζε ζρεηηθά κε ηηο πνζφηεηεο ησλ απνζεκάησλ πνπ ε νληφηεηα είρε 

ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία, κε ελαιιαθηηθέο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο. 

 

Γλώκε κε επηθύιαμε: 

Καηά ηε γλψκε καο, εθηφο απφ ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ηνπ ζέκαηνο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ 

παξάγξαθν ηεο βάζεο γηα γλψκε κε επηθχιαμε, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ 

εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε  

 

Έθζεζε επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Απαηηήζεσλ 

[Ζ κνξθή θαη ην πεξηερφκελν απηνχ ηνπ ηκήκαηνο ηεο έθζεζεο ειεγθηή ζα πνηθίιινπλ 

αλάινγα κε ηε θχζε ησλ ηπρφλ άιισλ αξκνδηνηήησλ αλαθνξάο ηνπ ειεγθηή]. 

[Τπνγξαθή ηνπ ειεγθηή] 

[Ζκεξνκελία ηεο έθζεζεο ηνπ ειεγθηή] [ηνηρεία ηνπ Διεγθηή] 
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Γηαθσλία επί ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ - γλώκε κε εμαίξεζε/ qualified opinion  

Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

Έρνπκε ειέγμεη ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Οληφηεηαο ΑΒΓ, νη νπνίεο 

απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο (ή ηνλ ηζνινγηζκφ) ηεο 31εο 

Γεθεκβξίνπ 20ΥΗ, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο (ή απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθνχ 

εηζνδήκαηνο), κεηαβνιψλ θαζαξήο ζέζεο θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ηελ 

εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ινηπέο 

επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο, θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, 

ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ 

νπζηψδεο ζθάικα, νθεηινκέλνπ είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

 

Δπζύλε ηνπ Διεγθηή 

Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε 

βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο 

θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη λα δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε ιεινγηζκέλεο 

δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδεο 

ζθάικα. 

Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ 

ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο 

δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ 

θηλδχλσλ νπζηψδνπο ζθάικαηνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, είηε νθεηινκέλνπ ζε απάηε 

είηε ζε ιάζνο.  
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Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο 

δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο νληφηεηαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ 

γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο νληφηεηαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη Δπίζεο, ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ 

ιεινγηζκέλνπ ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε απνθηήζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια 

γηα λα παξάζρνπλ βάζε γηα ηελ ειεγθηηθή καο γλψκε. 

 

Βάζε γηα γλώκε κε επηθύιαμε 

[Παξάγξαθνο πνπ αλαθέξεη ηε δηαθσλία]. Π.ρ.: Σα απνζέκαηα ηεο νληφηεηαο εκθαλίδνληαη 

ζηνλ ηζνινγηζκφ κε πνζφ ΥΥΥ. Ζ δηνίθεζε δελ έρεη παξνπζηάζεη ηα απνζέκαηα ζηε 

ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο, αιιά ηα έρεη 

παξνπζηάζεη απνθιεηζηηθά ζην θφζηνο, ην νπνίν ζπληζηά απφθιηζε απφ ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. Σα αξρεία ηεο νληφηεηαο δείρλνπλ φηη εάλ ε δηνίθεζε 

παξνπζίαδε ηα απνζέκαηα ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θαη θαζαξήο 

ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο, πνζφ χςνπο ΥΥΥ ζα απαηηείην γηα λα κεησζεί ε αμία ησλ 

απνζεκάησλ ζηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία ηνπο. Καηά ζπλέπεηα, ην θφζηνο ησλ 

πσιήζεσλ ζα ήηαλ απμεκέλν θαηά XXX, θαη ν θφξνο εηζνδήκαηνο, ην θαζαξφ απνηέιεζκα 

θαη ε θαζαξή ζέζε ησλ κεηφρσλ ζα ήηαλ κεησκέλα θαηά XXX, XXX θαη XXX, αληίζηνηρα. 

 

Γλώκε κε επηθύιαμε 

Καηά ηε γλψκε καο, εθηφο απφ ηηο επηπηψζεηο ηνπ ζέκαηνο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ 

παξάγξαθν ηεο βάζεο γηα γλψκε κε επηθχιαμε, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ 

εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ (ή δίλνπλ αιεζή θαη εχινγε εηθφλα ηεο) 

ρξεκαηννηθνλνκηθή(ο) ζέζε(ο) ηεο Οληφηεηαο ΑΒΓ θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 20ΥΗ, ηε (ηεο) 

ρξεκαηννηθνλνκηθή(ο) ηεο επίδνζε(ο) θαη ηηο (ησλ) ηακεηαθέο(ψλ) ξνέο(ψλ) ηεο γηα ηε ρξήζε 
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πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο.  

 

Έθζεζε επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Απαηηήζεσλ 

[Ζ κνξθή θαη ην πεξηερφκελν απηνχ ηνπ ηκήκαηνο ηεο έθζεζεο ειεγθηή ζα πνηθίιινπλ 

αλάινγα κε ηε θχζε ησλ ηπρφλ άιισλ αξκνδηνηήησλ αλαθνξάο ηνπ ειεγθηή]. 

[Τπνγξαθή ηνπ ειεγθηή] 

[Ζκεξνκελία ηεο έθζεζεο ηνπ ειεγθηή] [ηνηρεία ηνπ Διεγθηή] 

 

Αδπλακία έθθξαζεο γλώκεο 

ΔΚΘΔΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ 

Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

Έρνπκε ειέγμεη ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Οληφηεηαο ΑΒΓ, νη νπνίεο 

απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο (ή ηνλ ηζνινγηζκφ) ηεο 31εο 

Γεθεκβξίνπ 20ΥΗ, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο (ή απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθνχ 

εηζνδήκαηνο), κεηαβνιψλ θαζαξήο ζέζεο θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ηελ 

εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ινηπέο 

επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο, θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, 

ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ 

νπζηψδεο ζθάικα, νθεηινκέλνπ είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

 

Δπζύλε ηνπ Διεγθηή 

Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε 

βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο 
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θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη λα δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε ιεινγηζκέλεο 

δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδεο 

ζθάικα. 

Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ 

ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο 

δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ 

θηλδχλσλ νπζηψδνπο ζθάικαηνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, είηε νθεηινκέλνπ ζε απάηε 

είηε ζε ιάζνο.  

Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο 

δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο νληφηεηαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ 

γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο νληφηεηαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη Δπίζεο, ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ 

ιεινγηζκέλνπ ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε απνθηήζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια 

γηα λα παξάζρνπλ βάζε γηα ηελ ειεγθηηθή καο γλψκε. 

 

Πεξηγξαθή ζεκάησλ πνπ νδήγεζαλ ζε αδπλακία 

Όπσο αλαιχεηαη ζηε εκείσζε ....... 

 

Αδπλακία έθθξαζεο γλώκεο 

Δμαηηίαο ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ ζεκάησλ πνπ κλεκνλεχνληαη παξαπάλσ δελ έρεη θαηαζηεί 

εθηθηφ λα απνθηήζνπκε επαξθή θαη θαηάιιεια ειεγθηηθά ηεθκήξηα γηα ηε ζεκειίσζε 

ειεγθηηθήο γλψκεο. Χο εθ ηνχηνπ δελ εθθέξνπκε γλψκε επί ησλ ζπλεκκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 
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Έθζεζε επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Απαηηήζεσλ 

[Ζ κνξθή θαη ην πεξηερφκελν απηνχ ηνπ ηκήκαηνο ηεο έθζεζεο ειεγθηή ζα πνηθίιινπλ 

αλάινγα κε ηε θχζε ησλ ηπρφλ άιισλ αξκνδηνηήησλ αλαθνξάο ηνπ ειεγθηή]. 

[Τπνγξαθή ηνπ ειεγθηή] 

[Ζκεξνκελία ηεο έθζεζεο ηνπ ειεγθηή] [ηνηρεία ηνπ Διεγθηή] 
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Πεξηνξηζκόο ηνπ εύξνπο ηνπ ειέγρνπ – Άξλεζε γλώκεο/ disclaimer of opinion: 

ΔΚΘΔΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ 

[Πξνο/ Καηάιιεινο απνδέθηεο] 

Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

Έρνπκε ειέγμεη ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Οληφηεηαο ΑΒΓ, νη νπνίεο 

απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο (ή ηνλ ηζνινγηζκφ) ηεο 31εο 

Γεθεκβξίνπ 20ΥΗ, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο (ή απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθνχ 

εηζνδήκαηνο), κεηαβνιψλ θαζαξήο ζέζεο θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ηελ 

εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ινηπέο 

επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο, θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, 

ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ 

νπζηψδεο ζθάικα, νθεηινκέλνπ είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

 

Δπζύλε ηνπ Διεγθηή 

Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε 

βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο 

θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη λα δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε ιεινγηζκέλεο 

δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδεο 

ζθάικα. 

Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ 

ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο 

δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ 

θηλδχλσλ νπζηψδνπο ζθάικαηνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, είηε νθεηινκέλνπ ζε απάηε 

είηε ζε ιάζνο.  
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Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο 

δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο νληφηεηαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ 

γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο νληφηεηαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη Δπίζεο, ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ 

ιεινγηζκέλνπ ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε απνθηήζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια 

γηα λα παξάζρνπλ βάζε γηα ηελ ειεγθηηθή καο γλψκε. 

 

Βάζε γηα αδπλακία έθθξαζεο γλώκεο: 

[Πξνζηίζεηαη κηα παξάγξαθνο ε νπνία εθζέηεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ εχξνπο 

ηνπ ειέγρνπ] π.ρ.: 

Γελ θαηέζηε δπλαηφλ λα παξαηεξήζνπκε ηελ απνγξαθή ηνπ απνζέκαηνο θαη λα 

επηβεβαηψζνπκε ηα ππφινηπα ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ πειαηψλ ιφγσ πεξηνξηζκψλ ζηνλ έιεγρφ 

καο πνπ ηέζεθαλ απφ ηελ νληφηεηα. 

 

Αδπλακία έθθξαζεο γλώκεο: 

Λφγσ ηεο ζνβαξφηεηαο ηνπ ζέκαηνο πνπ πεξηγξάθηεθε ζηελ παξάγξαθν ηεο βάζεο γηα 

αδπλακία έθθξαζεο γλψκεο, δελ έρνπκε κπνξέζεη λα απνθηήζνπκε επαξθή θαη θαηάιιεια 

ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ λα παξέρνπλ βάζε γηα γλψκε ειέγρνπ. πλεπψο, δελ εθθξάδνπκε 

γλψκε επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

Έθζεζε επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Απαηηήζεσλ 

[Ζ κνξθή θαη ην πεξηερφκελν απηνχ ηνπ ηκήκαηνο ηεο έθζεζεο ειεγθηή ζα πνηθίιινπλ 

αλάινγα κε ηε θχζε ησλ ηπρφλ άιισλ αξκνδηνηήησλ αλαθνξάο ηνπ ειεγθηή]. 

[Τπνγξαθή ηνπ ειεγθηή] 

[Ζκεξνκελία ηεο έθζεζεο ηνπ ειεγθηή] [ηνηρεία ηνπ Διεγθηή] 
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Γηαθσλία επί ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ – αξλεηηθή γλώκε/ adverse opinion: 

ΔΚΘΔΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ 

[Πξνο/ Καηάιιεινο απνδέθηεο] 

Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

Έρνπκε ειέγμεη ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Οληφηεηαο ΑΒΓ, νη νπνίεο 

απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο (ή ηνλ ηζνινγηζκφ) ηεο 31εο 

Γεθεκβξίνπ 20ΥΗ, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο (ή απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθνχ 

εηζνδήκαηνο), κεηαβνιψλ θαζαξήο ζέζεο θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ηελ 

εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ινηπέο 

επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο, θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, 

ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ 

νπζηψδεο ζθάικα, νθεηινκέλνπ είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

 

Δπζύλε ηνπ Διεγθηή 

Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε 

βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο 

θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη λα δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε ιεινγηζκέλεο 

δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδεο 

ζθάικα. 

Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ 

ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο 

δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ 

θηλδχλσλ νπζηψδνπο ζθάικαηνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, είηε νθεηινκέλνπ ζε απάηε 

είηε ζε ιάζνο.  
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Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο 

δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο νληφηεηαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ 

γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο νληφηεηαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη Δπίζεο, ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ 

ιεινγηζκέλνπ ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε απνθηήζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια 

γηα λα παξάζρνπλ βάζε γηα ηελ ειεγθηηθή καο γλψκε. 

 

Βάζε γηα αξλεηηθή γλώκε 

[Παξάγξαθνο πνπ αλαθέξεη ηε δηαθσλία]. Π.ρ: Όπσο εμεγείηαη ζηε ζεκείσζε X ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ε νληφηεηα…… 

 

Αξλεηηθή γλώκε 

Καηά ηε γλψκε καο, ιφγσ ηεο ζνβαξφηεηαο ηνπ ζέκαηνο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 

ηεο βάζεο γηα αξλεηηθή γλψκε, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ παξνπζηάδνπλ εχινγα ηελ (ή 

δε δίλνπλ αιεζή θαη εχινγε εηθφλα ηεο) ρξεκαηννηθνλνκηθή(ο) ζέζε(ο) ηεο Οληφηεηαο ΑΒΓ 

θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 20Υ1, ηε (ηεο) ρξεκαηννηθνλνκηθή(ο) ηνπο επίδνζε(ο) θαη ηηο 

(ησλ) ηακεηαθέο(ψλ) ξνέο(ψλ) ηνπο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, ζχκθσλα κε 

ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 

 

Έθζεζε επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Απαηηήζεσλ 

[Ζ κνξθή θαη ην πεξηερφκελν απηνχ ηνπ ηκήκαηνο ηεο έθζεζεο ειεγθηή ζα πνηθίιινπλ 

αλάινγα κε ηε θχζε ησλ ηπρφλ άιισλ αξκνδηνηήησλ αλαθνξάο ηνπ ειεγθηή]. 

[Τπνγξαθή ηνπ ειεγθηή] 

[Ζκεξνκελία ηεο έθζεζεο ηνπ ειεγθηή] [ηνηρεία ηνπ Διεγθηή] 
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Ζ έθζεζε ειέγρνπ σο κέζν επηθνηλσλίαο 

Ζ έθζεζε ειέγρνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ζεκαληηθφ φγθν πιεξνθνξίαο γηα ηνλ αλαγλψζηε 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

Παξερόκελε πιεξνθόξεζε 

Δθζέζεηο κε ζχκθσλε γλψκε κπνξεί λα εκθαλίδνληαη φηη δελ παξαζέηνπλ ηδηαίηεξα πνιχ 

πιεξνθφξεζε. Ζ έθζεζε ηνπ ειέγρνπ σζηφζν αλαθέξεη αλαιπηηθά ηηο εμαηξέζεηο θαη φρη ην 

ηη ζεκαίλεη ζχκθσλε γλψκε ε νπνία αλαιχεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηα εμήο: 

• Σεξήζεθαλ επαξθή θαη θαηάιιεια βηβιία ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο νληφηεηαο, 

• Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπκθσλνχλ κε ηα βηβιία, 

• Οη ειεγθηέο έιαβαλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο γηα ηνλ έιεγρν ηνπο πιεξνθνξίεο, 

• Όιεο νη ζπλαιιαγέο κε ηα κέιε ηεο δηνίθεζεο έρνπλ γλσζηνπνηεζεί, 

• Ζ έθζεζε ηεο δηνίθεζεο πξνο ηνπο κεηφρνπο είλαη ζπλεπήο κε ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. 

Σν πξαγκαηηθφ πξφβιεκα σζηφζν είλαη φηη πνιινί ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

δελ γλσξίδνπλ φηη απηά είλαη πνπ κηα έθζεζε κε ζχκθσλε γλψκε ηνπο κεηαθέξεη. Σν ζέκα 

απηφ επηηείλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη πνιινί ρξήζηεο δελ αληηιακβάλνληαη ηηο επζχλεο ησλ 

ειεγθηψλ θαη ηεο δηνίθεζεο αληίζηνηρα, σο πξνο ηελ θαηάξηηζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

Υάζκα πξνζδνθηώλ 

Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ηη είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα θαη πνηα ε αληίιεςε ησλ ρξεζηψλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απνηειεί κέξνο εθείλνπ πνπ απνθαινχκε «ράζκα πξνζδνθηψλ/ 

expectations gap» θαη ην νπνίν αθνξά ζηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ αληηιήςεσλ πνπ ην θνηλφ 

έρεη ζρεηηθά κε ηελ επζχλεο ησλ ειεγθηψλ, θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο δηαζθάιηζεο πνπ 

πξνζθέξνπλ,  θαη ηνπ πνηα είλαη ε λνκηθή θαη επαγγεικαηηθή πξαγκαηηθφηεηα. 

 

Δθζέζεηο επηζθόπεζεο θαη άιιεο 

Ζ έθζεζε ειέγρνπ είλαη ην κέζν κε ην νπνίν ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο εθθξάδεη ηε γλψκε ηνπ 

ζρεηηθά κε: 
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1. Δθζέζεηο επηζθφπεζεο εμσηεξηθνχ ειεγθηή, 

2. Δθζέζεηο εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, 

3. Δθζέζεηο ζρεηηθά κε δηαπηζησκέλεο αδπλακίεο ζηηο δηθιίδεο, 

4. Δπηθνηλσλία ησλ ειεγθηηθψλ ζεκάησλ ζηνπο επηθνξηηζκέλνπο κε ηελ εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε. 

Οη ειεγθηέο ζπληάζζνπλ αλαθνξέο βάζεη πξνζρεδηαζκέλσλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ, 

ζρεδηαζκέλσλ γηα λα εμππεξεηήζνπλ κηα πνηθηιία ζθνπψλ. Ζ εξγαζία ηνπο κπνξεί λα 

εζηηάδεη ζε πεξηνρέο κε πςειφ θίλδπλν αμηνινγψληαο θαηά πφζν ηα ζπζηήκαηα θαη νη 

δηθιίδεο ιεηηνπξγνχλ φπσο ζρεδηάζηεθαλ λα ιεηηνπξγνχλ, ή λα εζηηάδεη ζηε βειηίσζε ησλ 

επηδφζεσλ κε ηε ζχληαμε πξνηάζεσλ βάζεη ησλ επξεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ. Δπίζεο, νη 

ειεγθηέο ππνρξενχληαη απφ ηα δηεζλή ειεγθηηθά πξφηππα λα αλαθέξνληαη ζηνπο 

επηθνξηηζκέλνπο κε ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ζηελ νληφηεηα. 

 

Δθζέζεηο Δπηζθόπεζεο/ Review 

Ζ δηαζθάιηζε ζε έξγα επηζθφπεζεο παξέρεηαη κε κνξθή «αξλεηηθήο δηαηχπσζεο». 

 

Αξλεηηθή δηαηύπσζε δηαζθάιηζεο 

Ζ έλλνηα ηεο επηζθφπεζεο/ review απφ εμσηεξηθνχο ειεγθηέο αλαθέξεηαη ζε κηα εξγαζία ηνπ 

ειεγθηή παξφκνηα κε εθείλε ηνπ ειέγρνπ/ audit, ε νπνία φκσο έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα 

πξνζθέξεη ιηγφηεξε δηαζθάιηζε απφ φηη έλαο έιεγρνο, ζρεηηθά κε ηελ νξζή πξνεηνηκαζία 

κηαο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο. 

ρεηηθή θαζνδήγεζε παξέρεηαη ζην Γηεζλέο Πξφηππν Δπηζθφπεζεο 2400 «Έξγα 

Δπηζθφπεζεο Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ». Ζ κνξθή απηή ηεο δηαζθάιηζεο κε ηελ αξλεηηθή 

δηαηχπσζε δίδεηαη ζηελ επηζθφπεζε θαη φρη ζηνλ έιεγρν. ην πξφηππν αλαθέξεηαη φηη: «ε 

έθζεζε επηζθφπεζεο ζα πξέπεη λα πεξηέρεη κηα θαζαξή έθθξαζε αξλεηηθήο δηαζθάιηζεο. Ο 

ειεγθηήο ζα πξέπεη λα επηζθνπήζεη θαη λα αμηνινγήζεη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρεη 

ζπγθεληξψζεη σο βάζε γηα ηελ έθθξαζε δηαζθάιηζεο κε αξλεηηθή δηαηχπσζε». 
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Βαζηδφκελνο ζηελ εξγαζία ηεο επηζθφπεζήο ηνπ, ν ειεγθηήο θαιείηαη λα αμηνινγήζεη αλ νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δίλνπλ ή φρη κηα αιεζηλή θαη δίθαηε εηθφλα ηεο νληφηεηαο ζχκθσλα 

κε έλα αλαγλσξηζκέλν «πιαίζην ινγηζηηθψλ θαλφλσλ». 

 

Γελ πεξηήιζε ζηελ αληίιεςή καο νηηδήπνηε 

ηελ πεξίπησζε απηή ν ειεγθηήο ζα πξέπεη λα δψζεη κηα θαζαξή δηαηχπσζε αξλεηηθήο 

δηαζθάιηζεο ζηελ έθζεζή ηνπ. Έλα παξάδεηγκα κηαο έθζεζεο κε ζχκθσλε γλψκε 

επηζθφπεζεο παξέρεηαη σο παξάξηεκα ζην ειεγθηηθφ πξφηππν πνπ πξναλαθέξακε, θαη ην 

νπνίν παξαζέηνπκε εδψ: 

 

Μνξθή έθζεζεο επηζθόπεζεο κε ζύκθσλε γλώκε επηζθόπεζεο: 

Έθζεζε Δπηζθόπεζεο 

Δπηζθνπήζακε ην ζπλεκκέλε ζπλνπηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νληφηεηαο ΑΒΓ ηεο 31 

Γεθεκβξίνπ 20Υ1, ηε ζρεηηθή θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεσο, κεηαβνιψλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε απηήλ ηελ εκεξνκελία. Ζ Γηνίθεζε 

ηεο νληφηεηαο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. Γηθή καο 

επζχλε είλαη ε έθθξαζε ελφο ζπκπεξάζκαηνο επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε 

βάζε ηελ επηζθφπεζή καο. 

Γηελεξγήζακε ηελ επηζθφπεζή καο ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Πξφηππν Δπηζθφπεζεο 2400. Ζ 

επηζθφπεζε ζπλίζηαηαη ζηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, 

θπξίσο απφ πξφζσπα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα νηθνλνκηθά θαη ινγηζηηθά ζέκαηα θαη ζηελ 

εθαξκνγή θξηηηθήο αλάιπζεο θαη ινηπψλ δηαδηθαζηψλ επηζθφπεζεο. 

Σν εχξνο κίαο εξγαζίαο επηζθφπεζεο είλαη νπζησδψο κηθξφηεξν απφ έλαλ έιεγρν πνπ 

δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ θαη επνκέλσο, δελ καο δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπκε ηε δηαζθάιηζε φηη έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο φια ηα 

ζεκαληηθά ζέκαηα ηα νπνία ζα είραλ επηζεκαλζεί ζε έλαλ έιεγρν. Καηά ζπλέπεηα, κε ηελ 

παξνχζα έθζεζε δε δηαηππψλνπκε γλψκε ειέγρνπ. 
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Με βάζε ηε δηελεξγεζείζα επηζθφπεζε, δελ πεξηήιζε ζηελ αληίιεςή καο νηηδήπνηε πνπ ζα 

καο νδεγνχζε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ 

παξνπζηάδνπλ εχινγα απφ θάζε νπζηψδε άπνςε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νληφηεηαο 

θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 20Υ1 ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ 

ηεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 

Ζκεξνκελία 

ΔΛΔΓΚΣΖ 

Γηεχζπλζε 

 

Θέκαηα πεξηήιζαλ ζηελ αληίιεςή καο 

Αλ ζέκαηα εληνπίζηεθαλ απφ ηνπο ειεγθηέο, ζα πξέπεη λα πεξηγξαθνχλ ηα ζέκαηα απηά. Σα 

ζέκαηα πνπ εληνπίζηεθαλ κπνξεί λα έρνπλ ηα θάησζη απνηειέζκαηα: 

 

Ο ειεγθηήο ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζεη θαηά ηελ επηζθφπεζε ηνπ πεξηνξηζκφ ηνπ εχξνπο ηεο 

επηζθφπεζήο ηνπ. Αλ απηφ ζπκβαίλεη, ζα πξέπεη λα πεξηγξάςεη ζηελ έθζεζή ηνπ ηνλ 

πεξηνξηζκφ πνπ ζπλάληεζε. Απηφο ν πεξηνξηζκφο κπνξεί λα έρεη ηηο αθφινπζεο ζπλέπεηεο, 

φζνλ αθνξά ζηελ έθζεζε επηζθφπεζεο: 
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