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Η γρπση του Microsoft Visio στον εσωτερικό έλενγο και τα λονιστικά πληροφοριακά συστηυατα των ετπνειοήσεων

Πρόλογος

Ο έλεγχος λογιστικών βιβλίων και ο επιχειρησιακός έλεγχος έχουν θεωρηθεί 

επί μακρόν βασικά συστατικά στοιχεία των δοκιμασμένων στρατηγικών 

μάνατζμεντ, ενώ τα τελευταία χρόνια με την εισαγωγή της πληροφορικής στο 

εσωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων έχουν προστεθεί ζωτικής σημασίας 

επιχειρησιακά εργαλεία που έχουν αυξήσει την παραγωγικότητα στους τομείς 

αυτούς.

Ένα από αυτά αποτελεί και η εφαρμογή Microsoft® Visio® μέσω της οποίας 

οι χρήστες μπορούν να προχωρήσουν σε ανάλυση του συνόλου της εταιρίας αλλά 

και των επιμέρους τμημάτων με σκοπό:

• Να εντοπιστούν οι μη επικερδείς δραστηριότητες, προτού αυτές

απομυζήσουν τους πόρους της επιχείρησης.

• Να εστιάσουν τις προσπάθειες της διοίκησης στη βελτίωση της

παραγωγικότητας σε επιλεγμένους τομείς, προκαλώντας άμεσα αποτελέσματα.

• Να συντονίζουν προγράμματα παραγωγής, πολιτικές αγορών και πρακτικές 

διατήρησης και ελέγχου αποθεμάτων ούτως ώστε η συνολική ροή δραστηριοτήτων 

να διεξάγετε ομαλά.

• Να αναγνωρίζει και να καλύπτει τις ανάγκες πληροφόρησης των

διοικητικών στελεχών σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα.

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σαν σκοπό να παρέχει στους αναγνώστες 

ένα μεθοδικό τρόπο έτσι ώστε να αναλύουν, να αξιολογούν και να κάνουν μία 

αποτίμηση μιας επιχείρησης σε σχέση είτε με μία δέσμη προκαθορισμένων 

προτύπων είτε με κάποιους γενικά αποδεκτούς κανόνες ή κατευθυντήριες γραμμές 

εξασφαλίζοντας ακριβή και αξιόπιστα στοιχεία σε εσωτερικές και εξωτερικές 

πηγές.
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Η γοήση του Microsoft Visio στον εσωτερικά έλεννο και τα λονιστικά πληροφοριακά συστήυατα των επινειοήσεων

Εισαγωγή

“ Οι ρίζες του εσωτερικού ελέγχου (internal audit) βρίσκονται στον 19ο 

αιώνα, αλλά η ταχεία υιοθέτησή του έγινε στις αρχές του 20ού αιώνα, κυρίως 

λόγω της εμφάνισης τεράστιων επιχειρήσεων που απασχολούσαν χιλιάδες 

εργαζόμενους. Λόγω της πληθώρας των συναλλαγών που αυτές επιτελούσαν και 

λόγω της παρουσίας χειρογραφικών μόνο συστημάτων διαχείρισης, τα περιθώρια 

λάθους ήταν μεγάλα και γι' αυτό υπήρξε πεδίο εφαρμογής για μία ενισχυμένη 

λειτουργία εσωτερικού ελέγχου.

Οι εσωτερικοί ελεγκτές είχαν επικεντρωμένη την προσοχή τους στην 

εξέταση των οικονομικών δοσοληψιών και στην επαλήθευση υπεξαιρέσεων του 

μπορούσαν πολύ εύκολα να λάβουν χώρα λόγω 7ης φύσης της εργασίας. Ήταν 

εξάλλου μία δημοφιλής τακτική των managers της εποχής εκείνης οι οποίοι 

θεωρούσαν τον εσωτερικό έλεγχο σαν ένα ανασταλτικό ψυχολογικά παράγοντα 

για κάθε υποψήφιο «μακροχέρη». Βεβαίως αυτή η αντίληψη πόρω απέχει από τον 

σημερινό πολυδιάστατο ρόλο των εσωτερικών ελεγκτών στην σύγχρονη 

επιχείρηση.

Οι Αμερικάνικοι σιδηρόδρομοι υιοθέτησαν ένα σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου "Περιοδευόντων Ελεγκτών", οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι κυρίως για τον 

λογιστικό έλεγχο των σημείων πώλησης των εισιτηρίων της εταιρείας. Αλλά και 

στην Ευρώπη η γερμανική εταιρεία Krupp, ήδη από το 1875 είχε εκδόσει ένα 

Ελεγκτικό Εγχειρίδιο το οποίο χαρακτηριστικά προνοούσε ότι:

«Οι ελεγκτές καθορίζουν αν οι νόμοι, τα συμβόλαια, οι πολιτικές και οι 

διαδικασίες της εταιρείας έχουν διαφυλαχθεί και πιστά τηρηθεί και αν όλες οι 

επιχειρηματικές συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν σε συμφωνία με τις 

παραδεδεγμένες αρχές τις καθιερωμένες πολιτικές και με επιτυχία. Συνακόλουθως, 

οι ελεγκτές πρέπει να κάνουν προτάσεις για τη βελτίωση των υφιστάμενων 

διαδικασιών, κριτική των συμβολαίων που έχει υπογράψει η εταιρεία, προτάσεις

2



Η χρήση του Microsoft Visio στον εσωτερικό έλεγχο και τα λογιστικά πληροφοριακά συστήυατα των επιχειρήσεων

για επαναχάραξη των πολιτικών της εταιρείας κλπ.».

Αν η επικρατούσα φιλοσοφία είναι ευνοϊκή ή όχι προς την ανάπτυξη ενός 

συστήματος ελέγχων διαφαίνεται από τις αρχές που διέπουν την κατάρτιση των 

προγραμμάτων δράσης της επιχείρησης και από τη σοβαρότητα των αποκλίσεων 

από τα προγραμματισμένα που δέχεται η διοίκηση.

Εάν η επικρατούσα φιλοσοφία είναι συντηρητική και δεν αποδέχεται 

σοβαρές αποκλίσεις ή λάθη, ο εσωτερικός έλεγχος πρέπει να είναι άρτια 

οργανωμένος και αυστηρός ως προς την εφαρμογή του. Αντιθέτως, ο έλεγχος είναι 

χαλαρός όταν η διοίκηση αδιαφορεί. Αυτό επιβεβαιώνεται με την περιγραφή του 

υπάρχοντος συστήματος εσωτερικών ελέγχων.

Το δεύτερο βασικό στοιχείο του περιβάλλοντος είναι η οργανωτική δομή 

της επιχείρησης. Ο ελεγκτής μελετά το οργανόγραμμά της για να διακρίνει εάν οι 

αρμοδιότητες είναι συγκεντρωμένες στα χέρια λίγων στελεχών στα ανώτατα 

κλιμάκια της ιεραρχίας ή είναι αποκεντρωμένες. Στην πρώτη περίπτωση, το 

πλέγμα των εσωτερικών ελέγχων πρέπει να είναι ισχυρό ενώ στη δεύτερη πιο 

εκτεταμένο. Το τι συμβαίνει στην ελεγχόμενη επιχείρηση συνάγεται από την 

επισκόπηση του καταμερισμού των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών στα στελέχη 

της διοίκησης και στο προσωπικό γενικότερα.

Ο εξωτερικός ελεγκτής θα πρέπει να εκτιμήσει την επίδραση της εμπορικής 

και φορολογικής νομοθεσίας στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος και των ελέγχων 

που θα πρέπει να εφαρμόζονται. Για παράδειγμα, οι αυστηρές ποινές που 

επιβάλλει η φορολογική νομοθεσία για την εκπρόθεσμη ενημέρωση των βιβλίων 

επιδρούν καταλυτικά στην υιοθέτηση μέτρων εσωτερικού ελέγχου που 

εξασφαλίζουν την έγκαιρη παροχή των ζητούμενων πληροφοριών.

Για την καλύτερη εξοικείωσή του με το περιβάλλον του εσωτερικού 

ελέγχου, ο ελεγκτής:

α. Ανατρέχει στα πρακτικά των συνελεύσεων των μετόχων και των συνεδριάσεων

του διοικητικού συμβουλίου.

β. Μελετά το οργανόγραμμα της επιχείρησης.
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γ. Εξετάζει το φάκελο των προηγούμενων ελέγχων.

δ. Υποβάλλει ερωτήσεις στα μέλη της διοίκησης και το προσωπικό.

Αρχές και Μέτρα Εσωτερικού Ελέγχου

Με δεδομένους τους σκοπούς και το περιβάλλον του εσωτερικού ελέγχου, 

τα μέτρα ελέγχου που θα πρέπει να θεσπίσει η διοίκηση της επιχείρησης και να 

εφαρμόσει το προσωπικό της είναι σχεδόν αυτονόητα. Ανάλογα με τον προορισμό 

τους, τα μέτρα αυτά διακρίνονται σε δύο κατηγορίες.

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν όλα τα μέτρα ελέγχου που αποσκοπούν 

στην εξασφάλιση της ορθολογικής οργάνωσης και της αποτελεσματικής 

λειτουργίας του λογιστικού συστήματος, ενώ στη δεύτερη, υπάγοντάι τα μέτρα 

διαφύλαξης των περιουσιακών στοιχείων και της προστασίας του ανθρώπινου 

δυναμικού της επιχείρησης.

Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι: α) η επιλογή των μέτρων γίνεται με βάση το 

κριτήριο του κόστους εφαρμογής τους και της ωφέλειας που αναμένεται να 

προκόψει από αυτά και β) η εφαρμογή τους πρέπει να διέπεται από ορισμένες 

αρχές. Το θέμα του κόστους εξετάστηκε στην προηγούμενη παράγραφο.

Οι αρχές που διέπουν συνήθως την οργάνωση και την εφαρμογή του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου είναι οι εξής:

α. Η εκτέλεση των συναλλαγών να διαχωρίζεται από τη λογιστική απεικόνισή 

τους. .

β. Η κατανομή των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών στο προσωπικό να γίνεται 

κατά τρόπο που να χρειάζεται η σύμπραξη δύο τουλάχιστον ανεξάρτητων μεταξύ 

τους προσώπων για την ολοκλήρωση μιας οικονο μικής πράξης (αλληλοέλεγχος). 

γ. Η αρμοδιότητα εξουσιοδοτημένων προσώπων να αναδεικνύεται από την 

αναγραφή της υπογραφής τους στα αντίστοιχα παραστατικά, 

δ. Η στελέχωση της λογιστικής υπηρεσίας να γίνεται με έμπιστα και ικανά 

πρόσωπα.
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ε. Τα παραστατικά να φέρουν σαφή σημεία ελέγχου π.χ. υπογραφές 

εξουσιοδοτημένων προσώπων, ημερομηνίες εγκρίσεων και επαληθεύσεων, 

ενδείξεις διασταυρώσεων κ.λπ.

Το περιεχόμενο και ο σκοπός των πιο πάνω αρχών υποδηλώνουν τα μέτρα 

που πρέπει να υπάρχουν για τον έλεγχο της ορθολογικής λειτουργίας του 

λογιστικού συστήματος.

Μέτρα Οργάνωσης και Λειτουργίας του Λογιστικού συστήματος.

Το λογιστικό σύστημα αποτελείται από τα λογιστικά βιβλία, τα βοηθητικά 

βιβλία και από τα σχετικά παραστατικά (δικαιολογητικά έγγραφα).

Η λειτουργία του λογιστικού συστήματος αποδίδεται από το λογιστικό 

κύκλωμα, το οποίο διέρχεται τα στάδια:

α. Της σύλληψης των λογιστικών γεγονότων και του μετασχηματισμού τους σε 

λογιστικά δεδομένα.

β. Της επεξεργασίας των λογιστικών δεδομένων και της μετατροπής τους σε 

λογιστικές ή χρηματοοικονομικές πληροφορίες.

γ. Της καταχώρησης των λογιστικών πληροφοριακών στοιχείων στο ενιαίο 

ημερολόγιο ή στα αναλυτικά ημερολόγια.

δ. Της μεταφοράς των λογιστικών πληροφοριών από τα ημερολόγια στους

λογαριασμούς του γενικού καθολικού και των αναλυτικών καθολικών.

ε. Της κατάρτισης των ισοζυγίων.

στ. Της κατάρτισης των λογιστικών καταστάσεων.

Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτελεσματική λειτουργία του 

λογιστικού συστήματος είναι πολλά και σύνθετα. Τα πιο βασικά από αυτά είναι τα

εξής:
α. Κάθε συναλλαγή πρέπει να. αποτυπώνεται εγκαίρως και νομότυπα σε 

κατάλληλα παραστατικά.

β. Τα παραστατικά πρέπει να είναι προαριθμημένα, αυθεντικά, πλήρη και. 

νομότυπα.
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γ. Τα λογιστικά βιβλία πρέπει να τηρούνται σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές και 

τις διατάξεις του Γ ενικού Λογιστικού Σχεδίου.

δ. Κςορθότητα της μεταφοράς πληροφοριακών στοιχείων στους λογαριασμούς 

πρέπει να επαληθεύεται με την τακτική κατάρτιση ισοζυγίων, 

ε. Η ύπαρξη ορισμένων λογιστικών μεγεθών πρέπει να επιβεβαιώνεται τακτικά με 

τη συμβολή τρίτων.

στ. Η ορθότητα των λογιστικών δεδομένων πρέπει να επαληθεύεται τακτικά με την 

κατάρτιση καταστάσεων συμφωνίας και τη διενέργεια φυσικής απογραφής. 

ζ. Οι υπεύθυνοι κάθε συναλλαγής πρέπει να θέτουν την υπογραφή τους και την 

ημερομηνία στα σχετικά παραστατικά.

Τα ανωτέρω μέτρα συνοδεύονται πάντοτε από αυτά της διαφύλαξης των 

περιουσιακών στοιχείων.

Μέτρα Διαφύλαξης των Περιουσιακών Στοιχείων

Κάθε επιχείρηση εφαρμόζει αποτελεσματικά μέτρα ελέγχου για τη 

διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων της. Ως "περιουσιακά στοιχεία" νοούνται 

εκτός από τα στοιχεία του ενεργητικού, τα λογιστικά και τα βοηθητικά βιβλία, τα 

δικαιολογητικά έγγραφα π.χ. συμβόλαια, συμβάσεις κ.λ,π.

Ενδεικτικά είναι τα παρακάτω μέτρα διαφύλαξης των περιουσιακών 

στοιχείων:

α. Η διάθεση ασφαλών αποθηκευτικών χώρων και θέσεων πρέπει να είναι 

επαρκής.

β. Ο διαχωρισμός των καθηκόντων του διαχειριστή των περιουσιακών στοιχείων 

από αυτά του λογιστική πρέπει να είναι αυστηρός..

γ.. Η λογιστική παρακολούθηση και η διενέργεια φυσικής απογραφής των 

περιουσιακών στοιχείων πρέπει να είναι τακτική και συστηματική, 

δ. Το έργο της διαφύλαξης των περιουσιακών στοιχείων πρέπει να ανατίθεται σε 

πρόσωπα της απόλυτης εμπιστοσύνης της διοίκησης.
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Η θέσπιση και η εφαρμογή όλων των μέτρων του λογιστικού εσωτερικού 

ελέγχου αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση ορισμένων κινδύνων. Οι κίνδυνοί 

αυτοί ποικίλλουν ανάλογα με το αντικείμενο που ελέγχεται ή προστατεύεται από 

τα αντίστοιχα μέτρα. Για το λόγο αυτόν, η αναλυτική παρουσίαση συγκεκριμένων 

μέτρων γίνεται στα επόμενα Κεφάλαια, όπου εξετάζονται τα θέματα των επί 

μέρους ελέγχων.

Στις σελίδες του παρόντος Κεφαλαίου παρουσιάζονται τα βασικά σημεία 

της εργασίας του εσωτερικού ελεγκτή, οι ευθύνες και οι αρμοδιότητές του και 

εξετάζεται η αλληλεξάρτηση των εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων.

Εξέταση των Μέτρων Εσωτερικού Ελέγχου

Το ερώτημα που αντιμετωπίζει τώρα ο ελεγκτής είναι εάν η διοίκηση της 

επιχείρησης έχει σχεδιάζει και υιοθετήσει μέτρα εσωτερικού ελέγχου που δε 

διαφέρουν σημαντικά από αυτά που θα έπρεπε να είχε θεσπίσει. Για να απαντήσει 

στο συγκεκριμένο ερώτημα:

α. Μελετά τα διάφορα εγχειρίδια αρχών και κανόνων εσωτερικού ελέγχου που έχει 

εκδώσει η διοίκηση.

β. Εξετάζει τα πορίσματα των εξωτερικών ελέγχων προηγούμενων χρήσεων ως 

προς την αρτιότητα του εσωτερικού ελέγχου.

γ. Μελετά τα λογιστικά σχέδια και το οργανόγραμμα του λογιστηρίου, 

δ. Αναγνωρίζει τα κέντρα εξουσίας και σκιαγραφεί τα όρια της αρμοδιότητας και 

της ευθύνης κάθε στελέχους.

ε. Εξετάζει τα νομοθετήματα που ορίζουν πως πρέπει να τηρούνται οι 

λογαριασμοί, να. γίνεται η αποτίμηση των στοιχείων του ισολογισμού και να 

καταρτίζονται ον λογιστικές καταστάσεις-

Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών, ο ελεγκτής είναι σε θέση να 

γνωρίζει πόσο αποδοτικά έχουν σχεδιαστεί τα διάφορα μέτρα εσωτερικού 

ελέγχου. Όσο λιγότερο αποκλίνουν από τα μέτρα που είναι αναγκαία για τη 

συγκεκριμένη επιχείρηση, τόσο πιο πλήρης θεωρείται ο σχεδιασμός τους.
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Η γοπσπ του Microsoft Visio στον εσωτερικά έλεγχο και τα λογιστικά πληροφοριακά συστηυατα των επινειοπσεων

Τυποποιημένες μορφές πληροφοριών

Περιγραφικές εκθέσεις διαδικασιών Εσωτερικού Ελέγχου

Σ' αυτές τις εκθέσεις ο ελεγκτής κάνει μια γραπτή σύνθεση των 

συνεντεύξεων που είχε με τους διάφορους υπεύθυνους και όλων των στοιχείων 

που μπόρεσε να μαζέψει για κάθε διαδικασία που ελέγχει.

Το πρώτο στάδιο σύνταξης των περιγραφικών εκθέσεων είναι η σύνταξη 

ενός ερωτηματολογίου που συνήθως είναι τυποποιημένο για κάθέ διαδικασία και 

είναι έτσι φτιαγμένο ώστε μια απάντηση με «όχι» σε ερώτημα να δείχνει αδυναμία 

του Εσωτερικού Ελέγχου και το αντίθετο (ακολουθεί παράδειγμα τυποποιημένου 

ερωτηματολογίου Σ.Ο.Ε.Λ. για την λειτουργία «Αγορές και Έξοδα»). Σε πολλές 

μάλιστα περιπτώσεις το τυποποιημένο ερωτηματολόγιο αντικαθιστά τις 

περιγραφικές εκθέσεις.

Η σύνταξη πάντως περιγραφικών εκθέσεων μετά από συνεντεύξεις και άλλα 

στοιχεία, παρουσιάζει πλεονέκτημα έναντι του τυποποιημένου ερωτηματολογίου 

και τούτο γιατί δίνει στον ελεγκτή μια κάποια ελαστικότητα στον χειρισμό της 

συζήτησης με τους υπεύθυνους. Έτσι ο ελεγκτής λιγότερο κατευθυνόμένος θα 

ακούσει και θα κατανοήσει καλύτερα τους συνομιλητές του. Βέβαια δεν παύει να 

έχει το μειονέκτημα ότι μία μη τυποποιημένη συζήτηση μπορεί να επεκταθεί πέρα 

από τα ουσιώδη και να κάνει πολύ πιο δύσκολη τη σύνταξη της περιγραφικής 

έκθεσης. Η αποφυγή τέτοιων περιπτώσεων συνίσταται στις ιδιαίτερες ικανότητες 

του ελεγκτή.
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Η γοήση του Microsoft Visio στον εσωτερικό έλενγο και τα λογιστικά πληροφοριακά συστηυοτα των επιχειρήσεων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις ενεργούν πλέον μέσα από τυποποιημένα σύνθετα 

πληροφοριακά συστήματα που διαχειρίζονται μεγάλο όγκο δεδομένων και 

λειτουργιών με σκοπό την παροχή πληροφοριών σε διάφορα επίπεδα εργασίας σε 

σύντομο χρονικό διάστημα και με ακρίβεια. Ένα παράδειγμα αποτελεί το τμήμα 

πωλήσεων μιας εταιρίας όπου σε αυτό όταν βρίσκεται σε χειρόγραφο 

πληροφοριακό σύστημα ο υπάλληλος λαμβάνει τηλεφωνικά την παραγγελία, την 

καταγράφει σε έντυπα παραγγελίας και την αποστέλλει στο τμήμα αποθήκης προς 

διεκπαιρέωση. Σε ένα on-line πληροφοριακό σύστημα ο υπάλληλος χρησιμοποιεί 

ένα τερματικό στο οποίο έχει πλήρη εικόνα για τα προϊόντα προς πώληση ή το 

χρόνο παράδοσής τους στην εταιρία εάν αυτά τελείωσαν και ταυτόχρονα 

παρουσιάζεται η εικόνα του πελάτη όπως: καλοπληρωτής, λαμβάνει έκπτωση, 

κ.τ.λ. Στο ίδιο χρονικό διάστημα όταν δοθεί η παραγγελία ενημερώνονται τα εξής 

τμήματα:

• Η αποθήκη (για να συσκευάσει τα προϊόντα και να ενημερώσει το 

βιβλίο αποθήκης).

• Το λογιστήριο (για να γίνουν οι εγγραφές των λογιστικών γεγονότων).

• Το τμήμα πωλήσεων (ενημερώνεται ο κωδικός του πωλητή και το ύψος 

της παραγγελίας).

Αυτό βέβαια είναι ένα μικρό παράδειγμα των διαδικασιών που 

απλουστεύουν τα πληροφοριακά, συστήματα. Για να καταλάβουμε όμως τη δομή 

των πληροφοριακών συστημάτων και να την απεικονίσουμε σχεδιαστικά θα 

πρέπει αναλυθούν οι κάτωθι εισαγωγικές έννοιες.
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Η γοήση tou Microsoft Visio στον εσωτερικό έλενγο και τα λογιστικά πληροφοριακά συστηυατα των εττιγειοήσεων

• Δεδομένα (Data): Είναι λίγο πολύ ακατέργαστα και ασύνδετα μεταξύ

__ τους γεγονότα.

• Πληροφορία (Information): Είναι ένα σύνολο από δεδομένα τα οποία 

έχουν συλλεχθεί και δομηθεί με σκοπό να αποκτήσουν συγκεκριμένη 

έννοια.

• Επιχειρησιακός πόρος (Enterprise resource): Η κατοχή και δυνατότητα 

επεξεργασίας των πληροφοριών με σκοπό τη μεγιστοποίηση των κερδών.

• Σύστημα (System): Είναι μια συλλογή από σχετιζόμένους πόρους που 

χρησιμοποιούνται για ένα κοινό σκοπό.

• Λογιστικό Πληροφοριακό Σύστημα Λ.Π.Σ.(Accounting Information 

System): Μία συλλογή από πόρους που έχει σχεδιαστεί για τη μετατροπή 

οικονομικών και άλλων δεδομένων σε χρήσιμη πληροφορία.

ΕΙΔΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

• Συστήματα επεξεργασίας και υποστήριξης δοσοληψιών και 

δεδομένων (transaction/data processing systems): Επεξεργάζονται σε 

πρώτο επίπεδο τα δεδομένα που προκύπτουν από τις δοσοληψίες μιας 

επιχείρησης η ενός οργανισμού.

Τα απλά ΛΠΣ θεωρούνται πως ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. 

Παράδειγμα: λογιστική διαχείριση παραγγελιών πελατών, προμηθειών 

πρώτων υλών από τους προμηθευτές, κινήσεων αποθήκης, 

μισθοδοσίας κ.λ.π.

• Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων (Decision Support Systems):. 

Προσφέρουν κυρίως στο διευθυντικό προσωπικό τη δημιουργία 

πληροφοριών με σκοπό την υποστήριξη των αποφάσεων που κάθε 

φορά πρέπει να ληφθούν.
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Η χρήση του Microsoft Visio στον εσωτερικό έλενγο και τα Λογιστικά πληροφοριακά συστηιιατα των ετηγειοησεων

• Διοικητικά πληροφοριακά συστήματα (Management Information

Systems): προσφέρουν κατάλληλες πληροφορίες για τη διοίκηση ενός 

y ff οργανισμού. Συνεργάζονται με τα υπόλοιπα πληροφοριακά συστήματα

της επιχείρησης από τα οποία αποσπούν τις κατάλληλες πληροφορίες

που είναι χρήσιμες για τη διοίκηση.

1. Πληροφοριακό σύστημα Μάρκετινγκ (Marketing Information 

System): υποστηρίζει τις πωλήσεις.

2. Πληροφοριακό σύστημα παραγωγής (Manufacturing Information 

System): χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία.

3. Οικονομικό πληροφοριακό σύστημα (Financial Information System).

4. Συστήματα διαχείρισης αναφορών (Management Reporting 

Systems).

5. Πληροφοριακά συστήματα εσωτερικού ελέγχου (Internal Audit 

Information System) για τον εσωτερικό έλεγχο της επιχείρησης.

Επιχειρηματικές Διαδικασίες

Μια επιχειρηματική διαδικασία αποτελείται από ένα σύνολο 

σχετιζόμενων δραστηριοτήτων της επιχείρησης που έχουν ένα συγκεκριμένο 

σκοπό.

1. Οι πρωτεύουσες επιχειρηματικές διαδικασίες περιλαμβάνουν 

δραστηριότητες που προσθέτουν άμεση αξία στα προϊόντα της.

2. Οι υποστηρικτικές επιχειρηματικές διαδικασίες περιλαμβάνουν 

δραστηριότητες που προσθέτουν έμμεση αξία και υποστηρίζουν τις 

πρωτεύουσες-

Συνολικά οι πρωτεύουσες και οι υποστηρικτικές επιχειρηματικές 

διαδικασίες συνθέτουν την γραμμή (ή αλυσίδα) των δραστηριοτήτων που 

προσδιορίζουν την αξία της επιχείρησης. Από την πλευρά των Λ.Π.Σ. ενδιαφέρον
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Η γρπση του Microsoft Visio στον εσωτεοικό έλενγο και τα λογιστικά πληροφοριακά συστπυατα των επιχειρήσεων

τταρονσιάζουν οι επιχειρηματικές διαδικασίες που ελέγχουν ένα οικονομικό 

γεγονός.

~Η μεθοδολογία του ελέγχου Ροής Εργασίας (workflow) επιτρέπει την 

αναπαράσταση, την κατανόηση, την αξιολόγηση και τον επανασχεδιασμό μιας 

επιχειρηματικής διαδικασίας. Συγκεκριμένος τύπος λογισμικού που είναι γνωστό 

ως ERJP (.Enterprise Resource Planning - Σχεδιασμός των Επιχειρησιακών Πόρων) 

χρησιμοποιείται για την υποστήριξη και την αυτοματοποίηση των 

επιχειρηματικών διαδικασιών.

Η οργάνωση της επιχείρησης με τις επιχειρηματικές διαδικασίες

Οι πρωτεύουσες και οι υποστηρικτικές επιχειρηματικές διαδικασίες 

συνθέτουν τη γραμμή ή αλυσίδα των δραστηριοτήτων που προσδιορίζουν την αξία 

της επιχείρησης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

• Βοηθάει στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη ομαδοποίηση σχετικών 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

• Η ανάλυση της κάθε επιχειρηματικής διαδικασίας μπορεί να αναδείξει 

σημεία που μπορούν να οργανωθούν καλύτερα. Η εφαρμογή των 

βελτιώσεων μπορεί να γίνει ευκολότερα.

• Η μηχανογράφηση μπορεί να εφαρμοστεί ευκολότερα ανά 

επιχειρηματική διαδικασία.

• Αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης.
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Η γρπση του Microsoft Visio στον εσωτερικό έλενγο και τα λογιστικά πληροφοριακά συστήυατα των επιχειρήσεων

Οι κύκλοι επεξεργασίας των δοσοληψιών

Κύκλοι δοσοληψιών (transaction cycles): Είναι ένας εναλλακτικός τρόπος για τη 

μελέτη των δραστηριοτήτων ενός οργανισμού.

1. Κύκλος εσόδων (revenue cycle): Περιγράφει τη διανομή των 

προϊόντων και των υπηρεσιών και τις αντίστοιχες αμοιβές.

2. Κύκλος χρηματοδότησης (finance cycle): Περιγράφει τη διαχείριση 

των κεφαλαίων και μετρητών και γενικά τις χρηματοδοτικές και 

επενδυτικές δραστηριότητες.

3. Κύκλος εξόδων (expenditure cycle): Περιγράφει την απόκτηση 

προϊόντων και υπηρεσιών και τις αντίστοιχες οικονομικές οφειλές.

4. Κύκλος παραγωγής: Περιλαμβάνει την παραγωγική διαδικασία δηλ. 

τη μετατροπή των πόρων σε προϊόντα και υπηρεσίες.

5. Οικονομο-απολογιστικός κύκλος (financial reporting cycle): δεν 

είναι ένας καθαρά λειτουργικός κύκλος αλλά χρησιμοποιεί λογιστικά 

και λειτουργικά δεδομένα από τους υπόλοιπους κύκλους, η 

επεξεργασία των οποίων δημιουργεί οικονομικές αναφορές.
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Η γρήση του Microsoft Visio στον εσωτερικό έλενγο και τα λονιστικά πληροφοριακά συστήυατα των επιγειοήσεων

Συστήματα και κύκλοι δοσοληψιών

Κύκλος Δοσοληψιών Συστήματα που περιέχονται

Κύκλος εσόδων Διαχείριση παραγγελιών πελατών, 

λογαριασμοί απαιτήσεων, αναφορές 

πωλήσεων, χρεώσεις.

Κύκλος χρηματοδότησης Διαχείριση μετρητών, οφειλών, 

επιδομάτων προσωπικού.

Κύκλος εξόδων Διαχείριση προμηθευτών, αγορές, 

λογαριασμοί υποχρεώσεων, μισθοδοσία 

κ.λ. 7Γ.

Κύκλος παραγωγής Έλεγχος και αναφορά παραγωγής, 

κοστολόγηση παραγωγής, απογραφές, 

διαχείριση αποθεμάτων, αναλώσεις 

πρώτων υλών κ.λ.π.

Τα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα και ο εσωτερικός έλεγχος

Εσωτερικός έλεγχος (Internal Audit) : Όλες οι ενέργειες που ελέγχουν, 

ομαλοποιούν και κατευθύνουν τις δραστηριότητες ενός οργανισμού.

Ο εσωτερικός έλεγχος στοχεύει στην υπευθυνότητα της διαχείρισης π.χ. 

άσχημη χρήση των πόρων, καταχρήσεις, απροσεξία, αδικαιολόγητη αύξηση του 

χρέους, αδυναμία εύρεσης προμηθευτών χαμηλού κόστους, μη αποδοτικούς 

εργαζόμενους,, άμεση κλοπή.

Ο εσωτερικός έλεγχος επίσης στοχεύει στην επιβεβαίωση της υλοποίησης 

της στρατηγικής και των οδηγιών της διοίκησης.
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Η χρήση του Microsoft Visio στον εσωτερικό έλενγο και τα λογιστικά πληοοφοοιακά συστήυατα των εττιγειοήσεων

Διαγράμματα ροής των διαδικασιών του Εσωτερικού

Ελέγχου

Τα διαγράμματα ροής δεν είναι τίποτα άλλο από μια γραφική παράσταση 

της χρονολογικής ροής των στοιχείων και δίκαιολογητικών, που δημιουργούνται 

από το σύνολο των γεγονότων της κάθε διαδικασίας. Η σύνταξη αυτών των 

διαγραμμάτων, προϋποθέτει την ύπαρξη ειδικών συμβόλων. Το πρότυπο ANSI 

Χ3.5 καθιερώνει τέσσερις ομάδες συμβόλων διαγραμμάτων ροής:

- τα βασικά σύμβολα,

- τα εξειδικευμένα σύμβολα εισόδου/εξόδου,

- τα εξειδικευμένα σύμβολα επεξεργασίας και

- τα επιπρόσθετα σύμβολα.

Το πρότυπο ANSI Χ3.5 καθιερώνει το σχήμα αλλά όχι και το μέγεθος των 

συμβόλων. Τα σύμβολα αυτά είναι περίπου κοινά για όλες τις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι τα διαγράμματα ροής είναι κατ' αρχήν αντιληπτά 

και κατανοητά από όλους, ασχέτως της γλώσσας που μιλούν. Πράγμα που τους 

δίνει ένα επιπλέον πλεονέκτημα έναντι τω περιγραφικών εκθέσεων. Γι' αυτούς 

τους λόγους συντάσσονται συστηματικά από τους ελεγκτές σε πακέτα εφαρμογών 

ευρέως γνωστά όπως και το Microsoft Visio 2003 Standard kol Professional.
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Η χρήση του Microsoft Visio στον εσωτερικό έλεγχο και τα λογιστικά πληροφοριακά συστήυατα των επιχειρήσεων

Τα είδη των Διαγραμμάτων Ροής

• Διαγράμματα Ροής Συστημάτων: σκοπό έχουν να περιγράφουν 

ολόκληρο το σύστημα, τις λειτουργίες του, τις εισόδους και τις εξόδους.

• Διαγράμματα Ροής Προγράμματος: χρησιμοποιούνται για να

επεξηγήσουν με λεπτομέρεια τις διάφορες λειτουργικές μονάδες που 

υπάρχουν σε ένα Διάγραμμα Ροής Συστήματος.

• Αναλυτικά Διαγράμματα Ροής: παρόμοια με τα Διαγράμματα Ροής 

Συστημάτων ως προς το βαθμό λεπτομέρειας και τον σκοπό. Απαντούν 

στο ερώτημα «ποιος κάνει τι» χωρίζοντας τα διαγράμματα σε στήλες.

• Διάγραμμα Ροής Εγγράφων: στη μορφή, είναι τα ίδια με τα Αναλυτικά 

Διαγράμματα, όμως εστιάζονται κυρίως στη δημιουργία και στη 

διακίνηση των εγγράφων παρά στην περιγραφή των λειτουργιών του 

συστήματος.

Σημαντικά Σημεία των Διαγραμμάτων Ροής

Ονομάζονται και λογικά διαγράμματα ροής δεδομένων γιατί η έμφαση δίνεται 

στη λογική αναπαράσταση του συστήματος δηλ. στην απεικόνιση των λειτουργιών 

και των δεδομένων και των ροών τους γενικά και όχι το πώς υλοποιούνται οι 

λειτουργίες ή πως αποθηκεύονται τα δεδομένα ή σε πιο μέσο είναι υποθηκευμένα.

Δημιουργούνται σε διαφορετικά επίπεδα λεπτομέρειας δηλ είναι ιεραρχικά. 

Στο 1° επίπεδο όλο το σύστημα περιγράφεται με μια διαδικασία και υπάρχουν οι 

πηγές και οι προορισμοί και οι απαιτούμενες αποθήκες. Στο 20° επίπεδο η 

διαδικασία αποσυντίθεται σε κάποιες άλλες διαδικασίες που αναπαριστούν τις 

βασικές λειτουργίες του συστήματος. Στο 30° επίπεδο η κάθε λειτουργία 

περιγράφεται αναλυτικότερα με επί μέρους διαδικασίες κ.ο.κ.
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Η γοήση του Microsoft Visio στον εσωτερικό έλεγχο και τα λονιστικά πληροφοριακά συστήυατα των επιχειρήσεων

Data Flow Diagram (Metric) Data Flow Diagram (US un is ) IDEFQ Diagram (Metric) IDEFO Diagram (US units)

SDL Diagram (US units)SDL Diagram (Metric)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ MICROSOFT VISIO

TO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ TOY MICROSOFT VISIO

To Microsoft® Visio Standard kol Professional αποτελεί μέρος του πακέτου 
Microsoft Office® και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα διαδικασιών όσων αφορά τον 
εσωτερικό έλεγχο. Visio στα λατινικά μεταφράζεται στη λέξη όραση και αυτό 
αποτελεί αυτή η εφαρμογή, την οπτικοποίηση της ροής των εργασιών σε 
επιχειρήσεις.

Η σχεδίαση και προβολή των εργασιών με το Visio αποτελεί μια 
απλοποιημένη διαδικασία μέσα από τη χρήση ειδικών κατηγοριών και προτύπων 
(templates) και οι χρήστες επιλέγουν και τοποθετούν το σχήμα που επιθυμούν 
μέσα από stencils στο χώρο σχεδίασης (drag & drop).

Η διαδικασία εκκίνησης του προγράμματος Visio γίνεται όπως και κάθε 
άλλου προγράμματος των Windows, δηλαδή είτε σε κάποιο εικονίδιο 
συντόμευσης στην επιφάνεια εργασίας, είτε από την διαδρομή (path):

Έναρξη (start)\ôAa τα προγράμματα (all programs)\Microsoft officeWisio.

Με το άνοιγμα της εφαρμογής βλέπουμε στην οθόνη του υπολογιστή το 
βασικό του παράθυρο.

M ic r o s o f t  V b io

Ffe £d*r View Insert Fermât loo ts  Shape Window Help ■fc * Type a  guestton ft»  n ee «■

X  ; G e tt in g  S ta r te d  ▼ x

C a te g o ry  T e m p la te »  - i k - x i r w

CD Block Diagram 

C d Brainstorming 

CD BuküngPtan 

CD Business Process 

CD Charts and Graphs

□  Database

□  Electrical Engineering

j F lo w c h a rt ;_________

□  Map 

P~i Mechanical Engineering

□  Network

□  Organization Chart

□  Process Engineering

□  Project Schedule

□  Software

□  Web Diagram

Bas>c F lowchart (Metric) Basic Flowchart (US units)' Cross Functional Flowchart Cross Functional Flowchart:
(US umts)

S i  Office Οιinline

Connect to  Mfcrosoft Office 
Onlne

Get the latest news about using 
VSsio

Autom aticaf/ update this 1st 
from the  web

Mere... 

Search fo r:

Example: “Print more th an  one copy"

>0£er3HHHHH
Drawing 1

IADFlowchart Template 

Flowchart guide 

Drawingl 
ÿ j  M ore...

; Q  Create a new drawing...
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Η χρήση του Microsoft Visio στον εσωτερικό έλεννο και τα λονιστικά πληροφοριακά συστηυατα των επιχειρήσεων

Στο δεύτερο βήμα θα επιλέξουμε από τα πρότυπα (templates) το cross 
functional flowchart (metric).

Μέσα από αυτή την επιλογή θα εμφανιστεί ένα καινούργιο παράθυρο όπου θα 
αποτελέσει και την κύρια οθόνη εργασιών όπως βλέπουμε στο επόμενο σχήμα.
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Η γηηση του Microsoft Visio στον εσωτερικό έλενγο και τα λογιστικά πληροφοριακά συστηυατα των επιχειρήσεων

Στο παράθυρο αυτό περιλαμβάνονται οι τρεις βασικές γραμμές εργαλείων 
(Toolbars), που συναντάμε και στη βασική οικογένεια προγραμμάτων Microsoft 
Office όπως:

• Γραμμή εντολών (Menu bar).
• Γραμμές εργαλείων (Toolbars).

Η νραμυή εντολών:

"  Rîe· Edit. View· Insert- Format: T o o ls . Shape.. W in d o w - Help:. Type s quesn-on for help -

Στο παραπάνω σχήμα διακρίνονται οι βασικές επιλογές της γραμμής εντολών 
όπου η κάθε μια περιλαμβάνει ένα σύνολο από υποεντολές.

(π.χ. Η εντολή αρχείο περιλαμβάνει τις υποεντολές: άνοιγμα (open), κλείσιμο 
(close), αλλά και ειδικά υπομενού όπως το παρακάτω.)

New ► 

Open.,.. Ctrl+O. 

Close

Save Ctri+S 

Save As...

Save as Web Page...

File Search.,.

Shapes ^
~  y

~Pe§e4etup------- -------------

Print Preview

Print... Ctrl+P

Send To * -

Properties

¿C;\...\Mio9o5ooia 

_?G\...\Miaflo6oaia 

3;C::\.;, „\napaYYeXia 

¿C:\. ..\Flowchartguide’

Exit

* Favo rite s

IAS tendZ

U M l 2 .0  Icons and  S te re o ty p e s

: U M L2 .0  Sym bols (V is io2003)

O rgan ize  M y  S ha p e s
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Η χρήση του Microsoft Visio στον εσωτερικό έλεγχο και τα λογιστικά ττληοοφοοιακά συστηιιατα των επιχειρήσεων

Συνήθως από το μενού Shapes θα χρησιμοποιούμε τα σχήματα που 
βρίσκονται στους φακέλους: Business Process kol Flowchart. Η επιλογή των 
ομάδων που ανήκουν τα σχήματα προστίθεται στην αριστερή βοηθητική μπάρα 
εργασιών με ένα κλικ.

Σημείωση: Ειδικά για εργασίες σε σχεδίαση πολύπλοκων σχεδίων που 
αναφέρονται και σε μηχανογραφημένο περιβάλλον όπως τα συστήματα ERP 
(Enterprise Resource Planning) των επιχειρήσεων η φόρτωση του stencil 
IAS tend 12 διευκολύνει με τα έτοιμα σχήματα που περιέχει.

Στο μενού Edit τα εργαλεία δεν διαφέρουν από τις άλλες εφαρμογές του 
Microsoft office. Η πρώτη επιλογή Undo Cross-Functional Flowchart αναιρεί 
προηγούμενες επιλογές στο σχέδιο.

“ 8  Undo Cross-Functional Flowchart Ctrl+Z

S  Can't Repeat Ctri+Y

If Cut Ctrl+X

i^S Copy Drawing Ctrl+C

d  Paste Qri+¥· 1

H  Paste Special...

9  Paste as Hyperfink

- 3  Clear Del

Splprh flll Ctrl+A

J i  Select by Type...

¡ 9  Duplicate Ctrl+D

!J5  Delete Pages,.„

3  Find... Ctrl+F

Replace....

9  Reconvert

:31 GffTo

9  Links... 

| |  Object

Μια από τις επιλογές που χρησιμεύει στον 
εσωτερικό έλεγχο είναι το select by type μέσω του 
οποίου μεταφερόμαστε σε ένα ένθετο παράθυρο 
που μας ζητάει τι ακριβώς να επιλέξει για 
επεξεργασία.

Στην επιλογή Shape type επιλέγουμε τον τύπο του σχεδίου που θα 
επεξεργαστούμε όπως τα Shapes.
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Η χρήση του Microsoft Visio στον εσωτερικό έλενγο και τα λογιστικά ττληοοαιοοιακά σιιστήυατα των ετηγειοήσεων

Προσοχή: Στην επιλεγμένη περιοχή τα προς επεξεργασία σχήματα 
απεικονίζονται με μωβ χρώμα το ίδιο δε και οι σύνδεσμοί τους (connectors). Για 
μεμονωμένες επιλογές επεξεργασίας με δεξί κ>ικ επιλέγεται το σχήμα προς 
τροποποίηση όπως στο παρακάτω σχήμα.

Σχήμα προς 
επεξεργασία

Επιλογές
επεξεργασίας
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Η γρήση του Microsoft Visio στον εσωτερικά έλεγχο και τα Λογιστικά ττλποοοοοιακά συστήυατα των επιχειρήσεων

Τρίτη κατά σειρά επιλογή είναι η view στην οποία υπομενού για καλύτερη 
τελική απόδοση του συνολικού σχεδίου προς τον αναγνώστη.

Shapes Window 

Pan & Zoom Window 

Custom Properties Window 

Size & Position Window 

Drawing Explorer Window

: 1 Task Pane Ctrl+Fl.

. . . 3

A
Toolbars ►

Rulers

ν' Grid

v"'
Λ-. ν ' Guides

•ν'- Connection Points

Page Breaks

Header and Footer. •

Markup

i Layer Properties.,.

- 9 Full Screen F5

Zoom ►

Η πρώτη επιλογή shapes Window 
αποκρύπτει το αριστερά κομμάτι με τον τίτλο 
Shapes που φαίνεται στη σελίδα 11. Αυτό 
βοηθάει στην καλύτερη ανάγνωση του 
τελικού σχεδίου για τυχόν διορθώσεις.

Τα υπομενού Pan & zoom window, 
custom properties, size & position window 
kql Drawing explorer window αποτελούν 
δευτερεύουσες επιλογές για την οθόνη 
επεξεργασίας στο Visio και συνήθως 
επιλέγονται οι Default ρυθμίσεις τους.

Το task panel μενού μας οδηγεί στο 
office online για ενημέρωση και υποστήριξη 
του πακέτου Microsoft office.

Στην επιλογή toolbars περιλαμβάνονται σειρές εργαλείων που βοηθούν στην 
επεξεργασία των σχεδίων και επιλέγοντας τες στο παρακάτω υπομενού αυτές 
εμφανίζονται στην κύρια σειρά εργαλείων ακριβώς κάτω από τη γραμμή εντολών. 
Σαν προεπιλεγμένα σετ εργαλείων είναι tcc Standard και Formatting.

Βοηθήματα όπως Ruler (χάρακας), Grid, (πλέγμα), Connection Points (σημεία 
συνδέσμων) και Page Breaks (όρια εκτυπώσιμης σελίδας) σημειώνονται ως 
προεπιλογές-
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ϋ.ΧΡηση του Microsoft νί3ΐο,στον^ρωτ£ρΙΚρ ¿χ£νχο και τα λογιστικά πληροφοριακά συστήυατα των ετπγΕίοπσεων

Ξ Ι Standard

Ξ Form atting
<ί
ϊ

Action

1 Developer

ι Drawing

Form at Shape

?*3 Form at Text
•ii In k

ξ Layout &. R.outing

Picture

Reviewing
; Ξ Saap & Glue

Stencil

Task Pane

View.
W eb

..•J
Custom 1

* η· Custom 2

| C ustom ize...

Στην επιλογή Header & Footer κατά την εκτύπωση του εγγράφου μπορούμε 
να κάνουμε είτε μια σύντομη περιγραφή για το σχέδιο που ετοιμάσαμε είτε απλώς 
να αναγραφεί ο τρέχον αριθμός της σελίδας που εκτυπώνεται μαζί με κάποιες 
διευκρινιστικές σημειώσεις.
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Η γρήση του Microsoft Visio στον εσωτερικό έλεγχο και τα λογιστικά πληροφοριακά συστήυατα των εττιγειοησεων

Επόμενη επιλογή στο μενού view είναι το markup. Με αυτό το εργαλείο μπορεί 
να αποτυπωθεί κατά την προβολή του τελικού σχεδίου μια σειρά από σημειώσεις 
κατπαρατηρήσεις χωρίς να χρειάζεται να δημιουργηθεί ξεχωριστό έγγραφο.

Yπομβνοΰ Markup

Παράδεινυα Case Study Starlight:

Κάθε πωλητής όταν λάβει μια παραγγελία κόβει ένα δελτίο παραγγελίας (μη 
προαριθμημένο) και το στέλνει στον αρμόδιο προϊστάμενο.
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Η χρήση του Microsoft Visio στον εσωτερικό έλεννο και τα λονιστικά πληροφοριακά συστηυατα των ετηνειοήσεων

Αναλύοντας την τέταρτη κατά σειρά γραμμή εργασιών συναντάμε το κύριο 
μενού Insert (εισαγωγή). Σε αυτό περιέχονται εργαλεία για την εισαγωγή 
στοιχείων όπως σχόλια, εικόνες και αντικείμενα με σκοπό την εξασφάλιση των 
απαιτούμενων πληροφοριών στον χρήστη μέσα από το ίδιο το πρόγραμμα.

-

New Page,,.

Field,,, 

Symbol.,,

Shape ScreenTip,,,

Comment

Picture ►

CAD Drawing,,,

Control,,,

Object..,

Hyperlinks,,. Ctrl+K

New Page: Εισαγωγή νέας σελίδας
σχεδιασμού. Επίσης ο χρήστης μπορεί να ανοίξει 
νέα σελίδα με δεξί κλικ κάτω και επιλογή insert 
page αριστερά από την επιφάνεια σχεδιασμού που 
αναγράφεται ο αριθμός της σελίδας όπως στο 
παρακάτω σχήμα.

11\  Σελ.Ι Χ','Σελ.2 /

Comment: Το συναντήσαμε και στο μενού 
view στην επιλογή Markup.

Picture: Εισαγωγή εικόνας με μια από τις 
παρακάτω επιλογές:

Qip Art...

From File.

From Scanner or Camera,.,

Chart

Equation....

Clip art: Συλλογή έτοιμων σχημάτων του πακέτου Microsoft Office.
From Filer Εισαγωγή εικόνας από αρχείο του σκληρού δίσκου ή άλλου μέσου 
αποθήκευσης.
From Scanner or Camera: Εισαγωγή εικόνας από σκάνερ ή φωτογραφική 
μηχανή.
Chart: Εισαγωγή γραφήματος.
Equation: Εισαγωγή εξίσωσης.

'· ■ . ·· '
Τ .;·■*·· λ V. '
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Η γρήση του Microsoft Visio στον εσωτερικό έλενγο και τα λογιστικά πληροφοριακά συστηυατα των επιχειρήσεων

Σημείω ση: Σε θέματα εσωτερικού ελέγχου χοη σιμό ποιούνται οι 
επιλογές From file , From  scanner or camera kol chart.

Επόμενο κύριο μενού εργασιών είναι η επιλογή μορφή (format). Αυτή 
περιλαμβάνει εικονίδια εντολών που μορφοποιούν την απεικόνιση του σχεδίου 
όπως επιλογή γραμματοσειράς, χρώματα και διάφορους τύπους συνδέσμων 
(connectors) μεταξύ των βασικών σχημάτων (shapes).

Text,..

Line,..

Fill.,.

Shadow.,.

'¿3 Corner Rounding...

Picture...

Ink...

Protection,.,

Behavior...

Special....
τ' ·=·*̂3 

.'aSS Style,...

Define Styles.. t

Layer...

Με την επιλογή text μεταφερόμαστε σε ένθετο παράθυρο με μια πλειάδα 
επιλογών σχετικά με τον τύπο της γραμματοσειράς, των παραγράφων και γενικά 
ότι έχει να κάνει, με κείμενο που θα ακολουθήσει στο σχέδιο.
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Η χρήση του Microsoft Visio στον εσωτερικό έλεγγο κπι τ η  λονιστικά ττληοοφοοιακά συστπυατα των ετηγειοήσεων

'F o n t Character Paragraph Text Block Tabs ; Bullets

Font settings 

Font: ¡Arial

General

Case:

Position:

' Normal

I Normal

Underline: | (none)

S trikethrough: (none)

m

v ".i Style: ; Regular Size: ;3 p t

V jj Color:

Transparency:

Apply OK

m ^ Ê Ê Ê Ê a m 1  v

¡English (U.S.) V<

0%

Cancel

Η επιλογή line που ακολουθεί καθορίζει την γεωμετρία των συνδέσμων, το 
χρώμα καθώς επίσης και τον τύπο (συνεχής, διακεκομμένος κτλ).

Line.———
:

Pattern:

Line end:

Weight:

Begirt size: Medium

Round

Roundicornersï Preview-

______

00: None

Medium
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Η γοήση του Microsoft Visio στον εσωτερικό έλεγχο και τα λογιστικά πληροφοριακά συστήυατα των επιχειρήσεων

Οι επιλογές που ακολουθούν αναφέρονται στον αισθητικό τομέα του σχεδίου 
σχετικά με τη σκίαση την σχημάτων, την καμπυλότητα των συνδέσμων και το 
στυλ του τελικού σχεδίου προς εμφάνιση.

Επιλογή που ακολουθεί μετά το Format είναι τα εργαλεία (tools). Σε αυτά 
περιλαμβάνονται σειρά εντολών που παραμετροποιούν το σχέδιο κατά τη φάση 
του σχεδιασμού καθώς επίσης και την ενσωμάτωση σε αυτό σειρά από βοηθήματα 
όπως ένας πίνακας σε μορφή .xls (MS-Excel, Lotus etc.) με τα έγγραφα που 
περιλαμβάνει κάθε τμήμα, μια βάση δεδομένων σε μορφή .mdb (MS-Access) με 
τα ονόματα των εργαζόμενων και την ιδιότητά τους στην επιχείρηση αλλά και 
σειρά από εφαρμογές της οποίες δεν δύναται να γίνει επεξεργασία αυτών λόγω 
περιορισμών στην εξέταση των μελετών περιπτώσεων (case studies).

Δυνατότητες Sharing 
σε ομάδα δικτύου. 
LAN-WAN.

V .

Μεταφορά δεδομένων 
από το σχέδιο δε 
βάσεις δεδομένων και 
λογιστικά φύλλα

3 9 Spelling,.. F7

Research....

’ Shared Workspace,,.

Track Markup

Online Collaboration ►

Snap &Glue...

Ruler ScGrid_

Color Palette...

Custom Property Sets...

s Reports,,,,
A Export to Database,.,

Macros ►*
Tag

Add-Ons ►-

AutoCorrect Options...

Customize.,,.

Options...

~\

y

j

Ορθογραφικός έλεγχος 
και ανεύρεση λέξεων- 
προτάσεων

Σειρά εργαλείων για 
απλούστευση της 
σχεδίασης

Μακροεντολές, Visual 
Basic, επιπρόσθετα 
στοιχεία αναφορικά με 
τη διαδραστικότητα 
του σχεδίου
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Η γρπση του Microsoft Visio στον εσωτερικό έλεννο και τα λογιστικά πληροφοριακά συστήιιατα των εττιγειοήσεων

Από τα τελευταία κύρια μενού για τη γραμμή εντολών είναι τα Shapes τα 
οποία περιλαμβάνουν αυτοματοποιημένες ειδικές μορφοποιήσεις που μπορούν οι 
χρήστες να τις βρουν τόσο στο μενού View όσο και στις γραμμές εργαλείων.

~Hfl Custom Properties.

! Grouping ►

Order ►

Rotate or Flip ►

Operations ►

Align Shapes.,.

Distribute Shapes...

I Connect Shapes

Lay Out Shapes,..

I Center Drawing

I Actions ►

Γ ραμμές εργαλείων

Στις γραμμές εργαλείων υπάρχουν διάφορα εικονίδια που ενεργοποιούν 
βασικές εντολές της γραμμής εντολών που είδαμε πιο πάνω. Η χρήση των 
εικονιδίων αυτών καθιστά, ευκολότερη την επεξεργασία των σχεδίων (Visio 
drawings) και εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο από την ανεύρεσή τους στη γραμμή 
εντολών. Η τροποποίηση της γραμμής εργαλείων προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες 
ανάγκες του κάθε χρήστη .
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Η γρήση του Microsoft Visio στον εσωτερικό έλενγο και τα λογιστικά πληροφοριακά συστήυατα των ετηγειοησεων

Τα εικονίδια αυτά είναι ίδια για όλο το πακέτο Microsoft office, αλλά όπως 
και σε κάθε εφαρμογή του πακέτου υπάρχουν εικονίδια που εκτελούν 
συγκεκριμένες εργασίες στο Visio.

& New: δημιουργία κενού σχεδίου

& Open: άνοιγμα εγγράφου από θέσης αποθήκευσης (σκληρός δίσκος, δισκέτα)

. 1 4 .
Save: αποθήκευση εγγράφου

Mail: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

P rin t: εκτύπωση εγγράφου σε προεπιλεγμένο εκτυπωτή

P rin t preview: προεπισκόπηση εκτύπωσης

Cut: αποκοπή μέρους από το σχέδιο

Copy: αντιγραφή μέρους από το σχέδιο

Paste: επικόλληση μέρους από το σχέδιο

Mm Delete: διαγραφή μέρους από το σχέδιο

•>S*i_______
Undo: επιλογή ενέργειας προς αναίρεση

¿Sä!
Redo: επιλογή ενέργειας προς ακύρωση της αναίρεσης

..gjL
,’h .. T7 ··

Shapes: μέσα εδώ θα βρούμε μια μεγάλη συλλογή από σχήματα που χωρίζονται 
σε κατηγορίες προς διευκόλυνση του χρήστη

Pointer tool: με αυτό το εργαλείο μπορούμε να επιλέξουμε σημεία στο σχέδιο 
για τροποποίηση

ιγ  - C onnector tool: συνδέει προεπιλεγμένα Shapes

D raw ing tools: σχεδίαση

; A n a l

,W:' W-
j f e  i

Font: επιλογή τύπου και μεγέθους γραμματοσειράς

Bolt, Italic, Underline:μορφοποίηση κειμένων κατά προτίμηση

Align Left, Center, Right: τοποθέτηση κειμένου αριστερά, κέντρο, δεξιά

Text, Line, Fill Color: επιλογή χρωμάτων σε γράμματα, γραμμές και πεδία

Line form at: μορφοποίηση γραμμών



Η γρπση του Microsoft Visio στον εσωτερικό έλενγο και τα λογιστικά πληροφοριακά συστηυστα των επιχειρήσεων

Διαδικασία σχεδίασης

.Ξεκινώντας την εφαρμογή Microsoft Visio στην αρχική οθόνη εμφανίζονται 

μια σειρά από πρότυπα σχεδίασης που καθιστούν ευκολότερο τον τρόπο που θα 

σχεδιάσουμε και θα παρουσιάσουμε ένα διάγραμμα ροής (flowchart). Πριν όμως 

ξεκινήσει η διαδικασία σχεδίασης ενός διαγράμματος ροής πρέπει να ληφθούν 

υπόψιν κάποιες ιδιαιτερότητες που εφαρμόζονται παγκοσμίως για την κοινή 

"αποκρυπτογράφηση" των διαγραμμάτων.

• Τα σύμβολα αναπαριστούν τις λειτουργίες του συστήματος.

• Η σειρά εκτέλεσης των λειτουργιών προσδιορίζεται από τις γραμμές ροής.

• Η κανονική κατεύθυνση μιας γραμμής ροής είναι από τα αριστερά τρος τα 

δεξιά και από πάνω προς τα κάτω. Τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 

απλές γραμμές και όχι βέλη.

• Όταν οι γραμμές ροής διακόπτονται από τα όρια της σελίδας, πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί ένα σύμβολο σύνδεσης.

• Όταν η ροή είναι διπλής κατεύθυνσης, μπορεί να δειχθεί είτε με μονή είτε με 

διπλή γραμμή.

Όταν πλέον έχουμε επιλέξει το πρότυπο σχεδίασης που θα μας διευκολύνει από 

την κεντρική οθόνη (όπως αυτή παρουσιάστηκε στη σελίδα 18) και ακολουθήσει η 

οθόνη σχεδίασης στο αριστερό μέρος αυτής παρουσιάζεται το παράθυρο επιλογών 

mv Shapes. Τα Shapes είναι σχηματικές παραστάσεις που αντιστοιχούν σε 

διεθνώς αναγνωρισμένα σχήματα κατά το πρότυπο ANSI Χ3.5 και αποτελούν και 

το βασικό οδηγό αναπαράστασης μιας διαδικασίας μέσω διαγράμματος ροής. Τα 

σύμβολα, αυτά χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: Βασικά σύμβολα,, σύμβολα 

εισόδου-εξόδου κατ σύμβολα επεξεργασίας.
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Η νοήση του Microsoft Visio στον εσωτερικό έλεγχο και τα λογιστικά πληροφοριακά συστηυατα των επιχειρήσεων

Βασικά σύμβολα

Σύντομη περιγραφή, σημείωση, 

διοικητική πράξη

Το σύμβολο αυτό χρησιμοποιείται για. να δείξει σε μια ενδεχόμενη επιλογή 

μεταξύ παραγόντων ανατρέχουμε; στην σημείωση αυτή βάσει κάποιων 

παραμέτρων.. ΓΓ.χ. για αγορά εργαλείων από προμηθευτή αν η αγορά στοιχίζει 

κάτω από 15€ τότε μπορεί να υπάρχει σημείωση άμεσης ανάθεσης και όχι 

διαγωνισμού για καλύτερη προσφορά.

Γραμμή ροής, Σύνδεσμος,(Connector)
3 2



Η γρήση του Microsoft Visio στον εσωτερικό έλεγγο και τα λογιστικά ττληροφοοιακά συστήιιατα των εττιγειοήσεων

—►

Οι σύνδεσμοι μεταξύ των σχημάτων αναπαριστούν τη ροή μιας διαδικασίας και 

έχουν κάποιες διαφοροποιήσεις όσων αφορά την περιγραφή που επιθυμούμε.

Φυσική ροή δικαιολογητικού 

Πληροφορία 

Τέλος ροής, εγγράφου 

Καταστροφή εγγράφου

Σχολιασμός
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Η.ΧΡΠσΠ T0U Microsoft Visio στον εσωτερικό έλεννο κπι τα λονιστικά πληροφοριακά συστήυατα των ετηγειοήσεων

Ον σχολιασμοί βοηθούν την κατανόηση κάποιων διαδικασιών που αποτελούν 

αντικείμενο βελτίωσης ή περεταίρω συζήτησης.

Είσοδος—Έξοδος
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Η νόηση του Microsoft Visio στον εσωτερικό έλεννο και τα λογιστικά ττληοο(ρηηιπκά συστήϋατα των επιχειρήσεων

Το σύμβολο αυτό χρησημοποιήται για να δείξει την εισαγωγή-εξαγωγή δεδομένων 

από μια διαδικασία.

Εξειδικευμένα σύμβολα
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ϋ&).ηση του ΜίοΓοεοΑ νίβιο στον εσωτερικά έλενγο και τα λογιστικά ττληοοφοοιακά συστήυατα των επιχειρήσεων

Δικαιολογητικό
(τιμολόγιο, Δελτίο Αποστολής, Δελτίο Παραγγελίας κ.τ.λ.)

Το σύμβολο αυτό χαρακτηρίζει μια σειρά, από δικαιολογητικά που μπορεί μια, 

επιχείρηση να έχει όπως Δελτίο αποστολής-τιμολόγιο, Δελτία παραγγελίας,
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Η γρήση του Microsoft Visio στον εσωτερικό έλεγχο και τα λογιστικά πληροφοριακά συστπυατα των ετπγειοήσκων

ποσοτικής παράδοσης και παραλαβής κτλ. Σε περίπτωση που το συναντήσουμε με 

διακεκομμένη γραμμή αυτό βρίσκεται σε φωτοτυπία.

Δικαιολογητικό σε φωτοτυπία

Κατάλογος
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Η χρήση του Microsoft Visio στον εσωτερικό έλκνγο και τα λογιστικά πληροφοριακά συστήυατα των εττινειοήσεων

Το παραπάνω σχήμα συμβολίζει κατάλογο ή λογιστικό βιβλίο ή κάποιας μορφής 

βιβλίο καταγραφής. Χρησημοποιήται σε περιπτώσεις που κάποιο τμήμα σε 

αναζήτηση π.χ. προμηθευτή, πελάτη ανατρέχει σε κάποιον κατάλογο για 

αναζήτηση.

Προσωρινή-Οριστική ταξινόμηση εγγράφου.

Προσωρινή Οριστική
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Η χρήση του Microsoft Visio στον εσωτερικό έλενγο και τα λογιστικά πληροφοριακά συστήυατα των επιχειρήσεων

Το παραπάνω σχήμα βρίσκεται σε επιπρόσθετο Shape (ΙΑ Stencil2) /cat to  

βρίσκουμε σε περιπτώσεις που έγγραφα αρχειοθετούνται είτε προσωρινά, είτε 

οριστικά.

Προσωρινή Ταξινόμηση 

Τιμολογίου Πώλησης
--

(
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Η γοπση του Microsoft Visio στον εσωτερικό έλενγο και τα λογιστικά πληροφοριακά συστηυατα των εττιγειοήσεων

Σημείο Αρχής διαγράμματος, αλλαγή σελίδας

Αρχή Διαγράμματος αλλαγή Σελίδας

Search foeShaoes:. 
Type your searcn here

$S§SÈ£
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Η γοηση του Microsoft Visio στον εσωτερικό έλενγο και τα λογιστικά πληροφοριακά συστήυατα των εττιγειοήσεων

Σύμβολα εισόδου -  εξόδου σε μηχανογραφημένα συστήματα

εισαγωγή δεδομένων

Σε μηχανογραφημένα συστήματα οι εντολές εισόδου δεδομένων αναπαρίστανται 

με αυτό το σύμβολο (Π.χ. κατά την παραλαβή εμπορευμάτων εισάγονται οι νέες 

ποσότητες για τιμολόγηση και διάθεση).

41



Η γρήση του Microsoft Visio στον εσωτερικό έλεγγο και τα λογιστικά ττληοοαιοοιακά συστιίυατα των ετπγειοήσεων

Αποθήκευση σε μαγνητική ταινία

Sato

§  Arrow Shapes (M etric)______

g j Basic F lowchart Shapes (Metrf

14‘ >-·>— HA  PaqB-1 /„

ρ;»ee*«· Nam·*

o ™ « »  | •ΛΛΜΓ». | <fwc(ca» g  <A M n» c

....
•

g " f : T

U -A —T  -
....... - -

:

L ; _  - ......
i_ : J  .

H - f i

fc.I  T "  r Γ | _ ;  J
r i P  V

... I -X—)— è-_ i"""i— f  ■ ’ ___‘r  Λ . ... — U

ΐ
1 --------

r f  — h ” 1— *■— f— f -  Ί — 1
.j—

Αποτελεί μέσο αποθήκευσης καταχωρήσεων λογιστικών γεγονότων και κάθε 

τύπου εισαγωγής σε ένα πληροφοριακό σύστημα (Back up).
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Η γοήσπ του Microsoft Visio στον εσωτερικό έλεγχο και τα λογιστικά ττληοΓχηοοιακά συστήματα των.επιχείβρσεων

Μαθητικός δίσκος

Ο μαγνητικός δίσκος αποτελεί εξέλιξη της μαγνητικής ταινίας στον τρόπο

αποθήκευσης δεδομένων.
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Η χρηορ του Microsoft Visio στον εσωτερικό έλεγχο και τα λονιστικά πληροφοριακά συστηυατα των επιχειρήσεων

Διάτρητη ταινία

»  D ra w in g !  : M ic r o s o f t  V is io

Edit View Insert Format- Tools

' — ”  ^  ^  -i-ai·· à -t-

'Mndow Help

t J.iTl-X-A-ff.«* - .gig
U- ·. . \.v; : ';VH ro; H<>|p ·  .  5  X

^  Q  <3
Data Predefined Stored d*u 

process

□ Or Ca|
Intern*! Sequential Direct data 
stor*q* data _,»·**“  T "

‘ik '.O  O f
Manual- ; Card: S. Paper tape- 
input ^

Q
Display Manual. Preparation 

operation

=  · S*
Parallel ,: loop limit Terminator·

Of Q
On-page, Off-page - Flowchart 
reference reference, shapes

a  5s- **
Auto-height; ί  Dynamic; Un*-cuv*v 

bos connector connector

-Qjr fa
Control;,-; Annotation- 
transfer

1É! Cross Fijnctionai Flowchart Sha. 

Width =  34 mm

•^<MMNarw>

·*— ■ ·— — ·*«*«■*

H  r

1—-}-4 — |
• V·“ ! r

Γ ; :

------------ ,-----
■ ■ ■

Angle =  0 deg Page 1/1
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Η χρηση του Microsoft Visio στον εσωτερικό έλεγχο και τα λονιστικά πληροφοριακά συστιίυατα των επιχειρήσεων

Μεταβίβαση

_______

Type -î que soon fo r  helo

g  Arrow Shapes (Metric)

T*mvn»«or Direct d*u Off-pag*

îm Ë È â é

On-pag*- Predefined 
reference process

Display Preparation

Note 5 ;. ; ' Note 6

Width - 3 4  mm Height - 1 2 , 5  mm

IS Drawing - Microsoft Visio

5—°—;\ :a j

'
- ' .1
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Η γοπση του Microsoft Visio στον εσωτερικό έλεγγο και τα λονιστικά ττληοοαιοοιακά συστήυατα των ετπγειοήσεων

Εισαγωγή συμβόλων στην επιφάνεια σχεδίασης

Στην κεντρική οθόνη επιλογών εφόσον έχουμε επιλέξει το πρότυπο 

σχεδίασης (Flowchart metric) θα ακολουθήσει ένα ένθετο παράθυρο που θα μας 

καλεί να επιλέξουμε πόσα Function θέλουμε να έχει το διάγραμμα ροής.

Εάν δεν έχουν υπολογιστεί κατά την αρχική καταμέτρηση σωστά τα 

τμήματα που θα αναπαρασταθούν στο διάγραμμα, μπορούμε να επιλέξουμε 

επιπλέον Function από τα Shapes αριστερά στην επιλογή Cross Functional 

Flowchart Shapes.

Στην κεντρική οθόνη εργασίας του Visio ανάλογα με τη διαδικασία που 

θέλουμε να περιγράψουμε επιλέγουμε τα κατάλληλα σύμβολα από τα Shapes kol 

με κρατημένο το δείκτη του ποντικιού «σέρνουμε» το σύμβολο στην επιφάνεια 

σχεδίασης.
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-  ΧΡΠσΠ του Microsoft Visio στον εσωτερικό έλενγρ και τα λογιστικά πληροφοριακά συστήυατα των εττιγειοήσεων

wœ.ts*
_J Ejte E* ¡¡jew Inset Ffifmat Xoob guce BWow ΗΦ

i ~ i · ^  -i a., y  a , ■■. ό  .a *  .·,, ja ife l· \  - a  - ¡g r.

S h a p e s

- W  -  B I  n  8 i ] i ,  A  ^

Search fo r  Shaoes:

Type you r search hare v  —.1UM, ‘ ”
S  A rrow  Shapes (Metric) _______

§  Basic F low chart Shapes (Metric)

IntMT^I G*ov>*r!i*J C4nkt ¿ 
::o r* jc  d iu

^  ς* -
M in u it C id

Μεταξύ των σχημάτων πρέπει να υπάρχουν οι σύνδεσμοι (connectors) του 

να δηλώνουν τη ροή των εγγράφων ή των διαδικασιών. Όταν επιλέξουμε ένα 

σύνδεσμο μεταξύ δύο συμβόλων η εφαρμογή μας προτείνει με κόκκινο σημείο 

θέσεις πάνω στα σύμβολα για την ομοιόμορφη απεικόνιση τους (connector point).

Πω λητής Προϊστάμενος
Πωλήσεων
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Η γοήση του Microsoft Visio στον εσωτερικό έλεννο και τα λονιστικά πληροφοριακά συστήιιατα των εττιγειοήσεων

Βήμα -  Βήμα η δημιουργία διαγράμματος ροής

Από την περιγραφική έκθεση που προηγείται πάντοτε της 

σχεδίασης οποιοσδήποτε διαγράμματος ροής απομονώνουμε κάθε 

πρόταση για να προχωρήσουμε στη βήμα -  βήμα σχεδίασή του. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και γνωρίζοντας τα σύμβολα που 

πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ξεκινούμε τη σχεδίαση.

Περιγραφική έκθεση:

Οι παραγγελίες γίνονται στην επιχείρηση ταχυδρομικά:

- είτε σε τυποποιημένο Δελτίο παραγγελίας που έχει προμηθεύσει 

η επιχείρηση τους πελάτες της.

- είτε με ιδιόχειρη επιστολή του πελάτη.

Στην δεύτερη περίπτωση η Υπηρεσία Παραλαβής Ταχυδρομείου 

αντιγράφει την παραγγελία στα τυποποιημένα Δελτία παραγγελίας και 

ταξινομεί με χρονολογική σειρά την επιστολή του πελάτη. Στη συνέχεια 

έχοντας ήδη προαριθμημένα το Δελτίο Παραγγελίας το εκδίδει σε 

τέσσερα (4) φωτοαντίγραφα και το διανέμει στα εξής τμ ήματα ...

Διάγραιιιια Ροής:

Στην αρχή παρατηρούμε πόσα και ποια τμήματα εμπλέκονται στη 

περιγραφική έκθεση. (1) ο πελάτης, (2) η Υπηρεσία Παραλαβής 

Ταχυδρομείου. Στο Visio επιλέγουμε στα πρότυπα το cross functional 

flowchart και μετά στο ένθετο παράθυρο Vertical και N um ber o f Bands 

2. Ό ταν εμφανιστεί η κύρια οθόνη εργασίας θα ονομάσουμε τα τμήματα
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Η χρήση του Microsoft Visio στον εσωτερικό έλεννο και τα λονιστικά πληροφοριακά σιιπτήυατα των επιγειοήσεων

που παρουσιάζονται με τα ανάλογα ονόματα όπως στο παρακάτω 

σχήμα.

Στη συνέχεια ξεκινάμε την εισαγωγή συμβόλων στην επιφάνεια 

σχεδιασμού με τη σειρά όπως αναφέρονται. ( Προσοχή πάντα να μπαίνει 

το σύμβολο αρχής σελίδας). Η τελική μορφή του θα είναι όπως στο 

παρακάτω σχήμα:
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Η χρήση του Microsoft Visio στον εσωτερικά έλεγχο και τα λογιστικά πληροφοριακά συστηυατα των επινειοησεων

View insert Format Idols Shape Window ijelp

Search fo r  Shapes: 

Type your search here

@ Arrow Shapes (M e tric )_________

j S  Basic F low chart Shapes (M e tric )

Internal
storage

-Card-» — Paper, tape.

Loop limit Terminator

On-page Off-page Flowchart
reference reference . shapes ?

AUo^ieight Dynamic Line-curve 
boi: connector connector

S  Cross Functional F low chart Sha.

Page 1/t

ype a question -'or h * ip  »■ .  f f  X

Πελάτης

Α κολουθώντας κάθε φορά την ίδια διαδικασία προχωράμε στη 

σχεδίαση του συνολικού διαγράμματος ροής ύστερα από μια καλή 

περιγραφική έκθεση.

Παρακάτω ακολουθεί η απεικόνιση των συμβόλων κάποιων 

Shapes που είναι ιδιαίτερα χρήσιμα στα διαγράμματα εσωτερικού 

ελέγχου.
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Η νοήση του Microsoft Visio στον εσωτερικό έλεγγο και τα λονιστικά πληροφοριακά συστήυατα των επιχειρήσεων

Basic Flow chart Shape Cross functional flowchart Shape

Decision Document

Predefined Stored data 
process

Sequential Direct data 
data

Internal
storage

Manual Card Paper tape

Display Manual- Preparation 
operation.

r ?*** *-*·. '
Parallel Loop limit Terminator

'Wwiffc·
je Off-page Flowchart 
ce, reference . shapes

ght Dynamic Line-curve 
connector connector

FW-
Annotatiof

I.A. Stencil2 Arrow Shape
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Η χρήση του Microsoft Visio στον εσωτερικό έλενχο και τα λογιστικά πληροφοριακά συστήυατα των επιχειρήσεων

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ (case studies)

Περιγραφική Έκθεση στα 

Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα

Ένα έντυπο αίτησης συντήρησης (δύο αντίγραφα) συμπληρώνεται στο 

Τμήμα Παραγωγής (Τ.Π.). Το αντίγραφο 2 προωθείται στο Τμήμα Συντήρησης 

(Τ.Σ.), ενώ το αντίγραφο 1 αρχειοθετείται στο Τ.Π.

Στο Τ.Σ. το αντίγραφο 2 της αίτησης συντήρησης χρησιμοποιείται για την 

συμπλήρωση ενός εντύπου εντολής εργασίας με τέσσερα μέρη. Κατόπιν, το 

αντίγραφο 2 του εντύπου αίτησης συντήρησης αρχειοθετείται στο Τ.Σ. Το 

αντίγραφο 4 του εντύπου εντολής εργασίας προωθείται στο ιη για να 

επιβεβαιώσει τη λήψη της αίτησης συντήρησης. Το αντίγραφο 3 του εντύπου 

εντολής εργασίας αρχειοθετείται στο Τ.Σ. Οι υπάλληλοι του Τ.Σ. συμπληρώνουν 

χειρόγραφα τα πραγματικά υλικά και τις προμήθειες που χρειάζονται, καθώς και 

τον χρόνο που απαιτείται για την εργασία αυτή, στα αντίγραφα 1 και 2 της 

εντολής εργασίας. Όταν η εντολή εργασίας έχει συμπληρωθεί, το αντίγραφο 1 

αρχειοθετείται στο Τ.Σ., ενώ το αντίγραφο 2 προωθείται στο Τμήμα Λογιστηρίου 

(Τ.Λ.).

Οι υπάλληλοι στο Τ.Λ. συμπληρώνουν χειρόγραφα μία λεπτομερή 

κοστολόγηση του αντιγράφου 2 της εντολής εργασίας και προετοιμάζουν μία 

συγκεντρωτική αναφορά εντολής εργασίας (τρία αντίγραφα). Το αντίγραφο 2 της 

εντολής εργασίας αρχειοθετείται στο Τ.Λ. Το αντίγραφο 1 της συγκεντρωτικής 

αναφοράς προωθείται στο Τ.Π., ενώ το αντίγραφο 2 αυτής προωθείται στο Τ.Σ. 

Τέλος το αντίγραφο 3 της συγκεντρωτικής αναφοράς αρχειοθετείται στο Τ Λ.
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Η χρήση του Microsoft Visio στον εσωτερικό έλεννο και τα λονιστικά πληροφοριακά συστήιιατα των εττινειοήσεων

Διαδικασία Συντήρησης

Τμήμα Παραγωγής Τμήμα Συντήρησης Τμήμα λογιστηρίου
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Περιγραφική έκθεση διαδικασίας Πωλήσεων

Η εταιρεία λογισμικού Μίοπ^Γεεπ χρησιμοποιεί ένα χειρόγραφο Λ.Π.Σ. για 

την επεξεργασία των εντολών πωλήσεων. Τα έντυπα εντολής πωλήσεων (τρία 

αντίγραφα) συμπληρώνονται στο Τμήμα Πωλήσεων (Τ.Π.) και προωθούνται στο 

Τμήμα Λογιστηρίου (Τ.Λ.). Στο Τ.Λ. , ένα τιμολόγιο (τρία αντίγραφα) και μία 

εντολή αποστολής (τέσσερα αντίγραφα) συμπληρώνονται χειρόγραφα με βάση την 

εντολή πωλήσεων. Ένα αντίγραφο από τα έντυπα: (1) εντολή πωλήσεων, (2) 

τιμολόγιο, και (3) εντολή αποστολής προωθείται στο Τ.Π. Ένα αντίγραφο από την 

εντολή πωλήσεων επισυνάπτεται σε δύο αντίγραφα της εντολής αποστολής και 

κατόπιν προωθείται στο τμήμα αποθήκης. Ένα αντίγραφο από το τιμολόγιο 

προωθείται στον πελάτη.

Τα έγγραφα που απομένουν επισυνάπτονται μεταξύ τους και κατόπιν 

αρχειοθετούνται στο Τ.Λ. με αύξοντα αριθμό εντολής πωλήσεων.
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Μελέτη περίπτωσης 

Στη Διαδικασία Αίτησης Υλικών

Οι εργαζόμενοι στο τμήμα παραγωγής μιας επιχείρησης συμπληρώνουν το 

έντυπο αίτησης υλικών (τέσσερα αντίγραφα) και το προωθούν στον προϊστάμενο 

παραγωγής για έγκριση. Το έντυπο αίτησης υλικών προωθείται κατόπιν στην 

αποθήκη. Στην αποθήκη, η εντολή συμπληρώνεται και το έντυπο αίτησης υλικών 

υπογράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο. Στη συνέχεια, ο υπάλληλος επιστρέφει 

το αντίγραφο 1 της αίτησης υλικών μαζί με τα υλικά στους εργαζόμενους του 

τμήματος παραγωγής. Το αντίγραφο 2 του εντύπου αίτησης υλικών προωθείται 

στον προϊστάμενο παραγωγής.

Το αντίγραφο 4 προωθείται στο τμήμα λογιστηρίου. Το αντίγραφο 3 

χρησιμοποιείται στην αποθήκη προκειμένου να καταχωρηθούν χειρόγραφα στο 

μητρώο απογραφής τα υλικά που εδώθησαν στο τμήμα παραγωγής. Στη συνέχεια, 

το αντίγραφο 3 αρχειοθετείται στην αποθήκη με αύξοντα αριθμό.
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

Στον εσωτερικό έλεγχο

STARLIGHT Α.Ε.Θ

Η Βιομηχανική εταιρεία Starlight Α.Ε. είναι μία επιχείρηση που παράγει 

μπαταρίες παντός είδους (από μπαταρίες για καθημερινή χρήση μέχρι μπαταρίες 

υποβρυχίων). Λειτουργεί από το 1990 και έχει ένα εργοστάσιο στην Ξάνθη ενώ η 

έδρα της είναι στην Αθήνα. Το εργοστάσιο αυτό απασχολεί 1580 εργαζόμενους 

και είναι συνήθως λειτουργεί με 3 βάρδιες, ολόκληρο το 24ωρο. Η εταιρεία είναι 

εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών όπου έχει μέχρι στιγμής 

αξιοζήλευτη πορεία και οι οικονομικές επιδόσεις της θεωρούνται μεγάλες και 

ικανοποιητικές. Η εταιρεία, αυτή την στιγμή διαπραγματεύεται στο ταμπλό του 

ΧΑΑ με ένα Ρ/Ε της τάξεως του 27, ενώ η τιμή προς τη λογιστική αξία είναι 

περίπου στο 3. Οι εφημερίδες, στις οικονομικές τους στήλες, επαινούν την 

αλματώδη ανάπτυξη της εταιρείας, η οποία κάθε χρόνο καταφέρνει να εκπλήσσει 

τους αναλυτές, οι οποίοι συνήθως είναι φειδωλοί και επιφυλακτικοί στους 

επαίνους. Η εταιρεία εκμεταλλευόμενη τη φήμη της έχει καταφέρει να κάνει τα 

τελευταία 5 χρόνια 3 επιτυχημένες αυξήσεις του μετοχικού της κεφαλαίου, τις 

οποίες το επενδυτικό κοινό αγόγγυστα κάλυψε. Η εταιρεία που πουλάει σε όλον 

τον κόσμο μπαταρίες, έχει την εξής διάρθρωση: Γενικός Διευθυντής της εταιρείας 

είναι ο κύριος Α. Κλεφτοδήμος, η οικογένεια του οποίου κατέχει το 50,001 % της 

εταιρείας. Ιεραρχικά κάτω από τον κ.Κλεφτοδήμο βρίσκονται ο Διευθυντής 

Μάρκετινγκ κ. Μαρκετόπουλος, ο Διευθυντής Παραγωγής κ. Τανάλιας, ο 

Διευθυντής Οικονομικών κ. Εξηνταβελόνης (κάτω από τις οδηγίες του οποίου 

βρίσκονται η Προϊσταμένη Λογιστηρίου κα Εγγραφίδου και η Ταμίας κα 

Καρμίρη), ο Διευθυντής Προσωπικού κ. Φατσέας (κάτω από τις οδηγίες του 

οποίου βρίσκεται η Προϊσταμένη Προσωπικού κα Φαναριώτη) και ο κ. Αγοραίος 

(Διευθυντής Αγορών).

© Πνευματικά δικαιώματα: Αλέξανδρος Λυγγίτσος.
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Η εταιρεία επαίρεται ότι λόγω του καλού μάνατζμεντ έχει επιτύχει τους 

στόχους της και έχει ικανοποιήσει τους μετόχους της στο ακέραιο. Υποστηρίζει 

ότι όλα γίνονται με διαφάνεια, αν και τελευταία κάποια δημοσιεύματα για 

αδιαφανείς πωλήσεις προς το Γιουγκοσλαβικό Δημόσιο, ύποπτες συναλλαγές με 

offshore εταιρείες, καταγγελίες προμηθευτών και πρώην εργαζομένων ότι 

πληρώνονται άλλα ποσά από αυτά για τα οποία υπέγραφαν, ενώ έντονες φήμες 

για διενέργεια ελέγχου από το ΥΠ.Ε.Ε. (ΣΔΟΕ) αμαύρωσαν την εικόνα της 

εταιρείας και απειλούν την μετοχή της με δραματική πτώση εν μέσω μάλιστα 

χρηματιστηριακής ευφορίας. Η εταιρεία σας καλεί, βάσει και της υποχρεώσεώς 

της εκ του Νόμου Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης να διενεργήσετε Εσωτερικό 

Έλεγχο και να κάνετε προτάσεις ενίσχυσης της Διαφάνειας και της αξιοπιστίας 

της προς το επενδυτικό κοινό. Γι' αυτό αφού συμπληρώσετε το Ερωτηματολόγιο 

και σχεδιάσετε το Διάγραμμα Ροής της εταιρείας, να προβείτε στη συγγραφή της 

Έκθεσης Αξιολόγησης του Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας και να τονίσετε 

ποια μέτρα πρέπει να πάρει η εταιρεία, ώστε να μην ξανασυμβούν στο μέλλον 

αυτά τα προβλήματα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η εταιρεία δεν πουλάει μπαταρίες στον τελικό καταναλωτή, αλλά μόνο σε 

εταιρείες οι οποίες μεταπωλούν τα προϊόντα της και σε μεγάλους πελάτες. Το 

Τμήμα Μάρκετινγκ έχει όπως είπαμε προϊστάμενο τον κ.Μαρκετόπουλο, ο οποίος 

έχει κάτω από αυτόν τρεις Προϊστάμενους: τον Προϊστάμενο Πωλήσεων 

Καταναλωτικής Αγοράς κ.Πωλητίδη, τον Προϊστάμενο Πωλήσεων Βιομηχανικής 

λγοράς κ.Αυγατίδη και τον Προϊστάμενο Πωλήσεων Δημοσίου κ.Διαπλέκτη. Οι 

τρεις προϊστάμενοι συνεργάζονται στενά με τον Διευθυντή Μάρκετινγκ ο οποίος
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έχει και την τελική ευθύνη για κάθε ενέργειά τους.

Κάθε Προϊστάμενος έχει στη διάθεση του ικανό αριθμό πωλητών, οι οποίοι δρουν 

διάσπαρτοι σε όλη την Ελλάδα, η οποία έχει χωριστεί σε περιφέρειες για την 

καλύτερη εξυπηρέτηση εκ μέρους της εταιρείας. Κάθε πωλητής όταν λάβει μία 

ταραγγελία κόβει ένα Δελτίο Παραγγελίας (μη προαριθμημένο) και το στέλνει 

στον αρμόδιο Προϊστάμενο. Αυτός εξετάζει αν υπάρχει διαθέσιμο το ζητούμενο 

προϊόν από το E.R.P. της εταιρείας και τηλεφωνεί στον κ.Ποντίκη (Προϊστάμενος 

Αποθήκης) και του μεταβιβάζει την παραγγελία. Ο κ.Ποντίκης συσκευάζει τα 

παραγγελθέντα αγαθά και τα στέλνει στον πελάτη κόβοντας ταυτόχρονα ένα 

Δελτίο Αποστολής (προαριθμημένο) σε 4 αντίτυπα. Ένα το στέλνει στον πελάτη, 

ένα το στέλνει στο Λογιστήριο, ένα τρίτο το κρατάει ο ίδιος και το καταχωρεί 

οριστικά, ενώ το τελευταίο πηγαίνει στο Τμήμα Μηχανογράφησης. Η 

Προϊσταμένη Λογιστηρίου κα. Εγγραφίδου κόβει και αποστέλλει το τιμολόγιο 

τρος τον πελάτη. Κρατάει δύο αντίτυπα (δεν πολυνοιάζεται αν έχει υπογράψει ο 

πελάτης), το ένα το καταχωρεί οριστικά στο λογιστήριο αφού το καρφιτσώσει με 

το Δελτίο Αποστολής που της έχει στείλει ο κ.Ποντίκης και το άλλο το στέλνει 

στον κ.Μαρκετόπουλο. Ο κ.Μαρκετόπουλος αφού του ρίχνει μία γρήγορη ματιά 

το στέλνει στην Υπηρεσία Μηχανογράφησης, η οποία και το καταχωρεί στο ERP 

της εταιρείας. Σε περίπτωση επιστροφής των εμπορευμάτων, ο αποθηκάριος 

κ.Ποντίκης τα δέχεται αφού πρώτα ο πελάτης συνεννοηθεί με τον αρμόδιο 

Προϊστάμενο Πωλήσεων. Αυτός παίρνει τηλέφωνο την κα Εγγραφίδου και της 

λέει να κόψει Δελτίο Επιστροφής με τα στοιχεία του πελάτη. Αυτή με τη σειρά 

της κόβει Πιστωτικό Σημείωμα (προαριθμημένο), ένα αντίγραφο στέλνει στον 

πελάτη, ένα στη Μηχανογράφηση, ένα κρατάει και ταξινομεί οριστικά στο 

λογιστήριο και ένα στέλνει στον κ.Μαρκετόπουλο.

Με τις πωλήσεις μπαταριών που γίνονται προς τους υπαλλήλους της 

επιχείρησης δεν ασχολείται συνήθως κανείς αφού υπεύθυνος για την είσπραξη ή 

την έκπτωση ή τη δωρεάν παραχώρηση των μπαταριών προς το προσωπικό είναι
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ο Διευθυντής Προσωπικού κ.Φατσέας ο οποίος έχει το ελεύθερο να πράξει κατά 

περίπτωση. Ο αρμόδιος Προϊστάμενος Πωλήσεων καταχωρεί το Δελτίο 

Παραγγελίας πρόχειρα σε ένα ντοσιέ το οποίο και το «ξαλαφρώνει» πετώντας τις 

παλαιότερες παραγγελίες που έχουν διεκπεραιωθεί.

Κάθε μήνα η κ.Εγγραφίδου κοιτά αν τα λογιστικά υπόλοιπα των πελατών 

και πιστωτών που έχει καταχωρήσει συμφωνούν με τον αντίστοιχο λογαριασμό. 

Επικοινωνεί με κάθε πελάτη ή πιστωτή χωριστά για την υποχρέωσή του προς την 

εταιρεία και του την κοινοποιεί με ταχυδρομική επιστολή. Εκτός από την 

κ.Εγγραφίδου κανείς άλλος δεν παρακολουθεί στενά τα υπόλοιπα αυτά. Επίσης 

κάθε 2 μήνες η κ.Εγγραφίδου παρακολουθεί την συμφωνία του Αναλυτικού 

Καθολικού με τον αντίστοιχο λογαριασμό του Γενικού Καθολικού. Πέραν των 

λογιστικών της υποχρεώσεων η κα Εγγραφίδου μαζί με τη βοηθό της την 

κ.Καρμίρη κρατούν και το Ταμείο της Επιχείρησης. Υπεύθυνος για την έκδοση ή 

είσπραξη των επιταγών και των γραμματίων της επιχείρησης, μετά από Απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου, πάνω από 3.000 ευρώ (ή οποιουδήποτε ποσού αν το 

χρωστά υπάλληλος της εταιρείας) είναι ο κ.Κλεφτοδήμος, ενώ κάτω από 3.000 

ευρώ ο ανιψιός του κ.Κλεφτοδήμου (Βοηθός Γενικού Διευθυντή) κ.Μακρυχέρης, 

ο οποίος τηρεί και το Βιβλίο των Γραμματίων Πληρωτέων (συνήθως στα 

Γραμμάτια Πληρωτέα δεν υπάρχουν Γραμμάτια Ευκολίας ή Εγγύησης). Ο 

κ.Κλεφτοδήμος αναθέτει στον κ.Μακρυχέρη και τη μεταφορά των χρημάτων στο 

λογιστήριο καθώς και την ενημέρωση της κας Εγγραφίδου. Τα Γραμμάτια και οι 

Επιταγές πάντα φυλάσσονται στο Χρηματοκιβώτιο που βρίσκεται μέσα στο 

προσωπικό γραφείο του κου Κλεφτοδήμου, ενώ η επιχείρηση δεν δίνει συνήθως 

στις Τράπεζες Γραμμάτια προς φύλαξη. Για τα Γραμμάτια και τις επιταγές που 

εκδίδει ο κος Κλεφτοδήμος στο όνομα της εταιρείας πάντοτε ζητάει απόδειξη. 

Τέλος, μόνοι αρμόδιοι για την υπογραφή ή οπισθογράφηση επιταγών ή 

γραμματίων αναλόγως ποσού είναι οι δύο προαναφερθέντες κύριοι.

Όσον αφορά τις αποσβέσεις των επισφαλών απαιτήσεων των πελατών που 

θα διενεργηθούν, σε περίπτωση που υπάρχει θέμα επιλογής τρόπου ή ποσοστού
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απόσβεσης αρμόδιος είναι ο Οικονομικός Διευθυντής κ.Εξηνταβελόνης ο οποίος 

τηλεφωνεί στον κ.Μαρκετόπουλο και του ζητά την άποψή του περί της 

φερεγγυότητας ή μη των πελατών αυτών που έχουν καθυστερήσει σημαντικά τις 

πληρωμές. Αφού λάβει την προφορική εισήγηση του κ.Μαρκετόπουλου, ετοιμάζει 

μία κατάσταση με ονόματα και ποσά και τη δίνει στην κ. Εγγραφίδου για να 

διενεργήσει τα δέοντα. Μετά τον χαρακτηρισμό ενός πελάτη ως επισφαλούς 

ουδείς ασχολείται πλέον με τους λογαριασμούς αυτούς.

Τα Πιστωτικά Σημειώματα της εταιρείας κόβονται σε τηλεφωνική 

συνεννόηση των Προϊστάμενων Πωλήσεων με την κα Εγγραφίδου και είναι 

αριθμημένα. Κάθε χρόνο, μετά από σύσκεψη καθορίζονται οι όροι των 

παρερχομένων πιστώσεων από τον Οικονομικό Διευθυντή, τον Διευθυντή 

Μάρκετινγκ και το Γενικό Διευθυντή.

Ο Γενικός Διευθυντής ή ο Οικονομικός Διευθυντής μετά από εισήγηση των 

άλλων διευθυντών επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον κ. Αγοραίο και του δίνει 

εντολή να προβεί σε συγκεκριμένες αγορές.

Όταν τις εντολές τις παίρνει από τον Γενικό Διευθυντή, ο τελευταίος του λέει 

συνήθως και ποιοι θα είναι οι προμηθευτές, ενώ όταν τις εντολές δίνει ο 

Οικονομικός Διευθυντής, πρέπει ο κ. Αγοραίος να συνεννοηθεί και με τον Γ ενικό 

Διευθυντή από πού θα πάρει τα πράγματα που θα παραγγελθούν. Πάντως για 

αγορές κάτω των 3.000 ευρώ αποφασίζει μόνος του ο κ. Αγοραίος χωρίς να έχει 

υποχρέωση να ρωτάει κανέναν ενώ δεν ζητάει ποτέ προσφορές γιατί νιώθει όπως 

λέει ο ίδιος ότι ξέρει καλά πώς να αποσπάσει την καλύτερη τιμή από τον 

προμηθευτή. Όταν πρόκειται να αγοράσει κάποια προϊόντα για την επιχείρηση, ο 

κ.Αγοραίος εκδίδει μία Εντολή Αγοράς (μη προαριθμημένη) σε 3 αντίτυπα, από 

τα οποία ένα στέλνει στη Μηχανογράφηση, ένα κρατάει και ταξινομεί οριστικά ο 

ίδιος και ένα στέλνει στον Αποθηκάριο κ.Ποντίκη. Πολλές αγορές συμβαίνει να 

είναι έκτακτες, εκτός προϋπολογισμού γιατί ο κ.Τανάλιας (Διευθυντής
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παραγωγής) δεν μπορεί να προϋπολογίσει ακριβώς τι πρώτες ύλες θα χρειαστεί, 

με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται συχνά ελλείψεις. Ο Προμηθευτής, αφού λάβει 

την παραγγελία στέλνει τα εμπορεύματα μαζί με ένα Δελτίο Αποστολής. Ο 

αποθηκάριος κος Ποντικής αφού κάνει έλεγχο των παραλαμβανομένων 

ποσοτήτων από το Δελτίο Αποστολής εκδίδει ένα Δελτίο Παραλαβής (μη 

προαριθμημένο), όπου καταγράφει τις ποσότητες τις οποίες παρέλαβε. Μετά 

στέλνει το Δελτίο Αποστολής του Προμηθευτή στο Λογιστήριο, όπου η κα 

Εγγραφίδου θα το συρράψει με το Τιμολόγιο ή την Απόδειξη Παροχής 

Υπηρεσιών του Προμηθευτή όταν φθάσουν και θα κάνει αριθμητικό έλεγχο και 

έλεγχο ορθότητας του παραστατικού. Αφού φωτοτυπηθούν αποστέλλονται τα 

αντίγραφα στην υπηρεσία Μηχανογράφησης, ενώ τα πρωτότυπα καταχωρούνται 

προσωρινώς. Τα Τιμολόγια Αγορών δεν αντιπαραβάλλονται συνήθως με τις 

Εντολές Αγοράς και τα Δελτία Παραλαβής. Εάν ο Προμηθευτής δεν έχει στοιχεία, 

τότε η επιχείρηση προθυμοποιείται με βάση και τον Κ.Β.Σ. να κόψει αυτή τα 

απαιτούμενα παραστατικά. Γενικώς δεν υπάρχουν λογαριασμοί σε καθυστέρηση 

εκ μέρους της επιχείρησης προς τους Προμηθευτές της, αφού δεν υπάρχουν 

επίδικοι λογαριασμοί ή ποσά. Η κα Εγγραφίδου γνωστοποιεί τα υπόλοιπα των 

Προμηθευτών, τα οποία είναι συνήθως σύμφωνα με αυτά που έχουν οι 

προμηθευτές στα λογιστήριά τους. Επίσης πολιτική της εταιρείας είναι να μην 

αφήνει σημαντικά χρεωστικά υπόλοιπα σε συγκεκριμένου προμηθευτές ή 

πιστωτές αλλά να πληρώνει τακτικά τις υποχρεώσεις της.

Οι Μισθοδοτικές Καταστάσεις καταρτίζονται από τη Προϊσταμένη 

Προσωπικού κα Φαναριώτη η οποία ιεραρχικά βρίσκεται κάτω από τις εντολές 

του Διευθυντή Προσωπικού Κ.Φατσέα. Ο κ. Φατσέας τις ελέγχει και τις εγκρίνει 

βάζοντας την προσωπική του σφραγίδα πάνω σε αυτές. Η επιχείρηση 

χρησιμοποιεί ρολόγια ελέγχου του χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης των 

εργαζομένων. Πάντοτε υπάρχει έγκριση των υπερωριών της Επιθεώρησης 

Εργασίας και του αρμόδιου της Starlight που είναι ο κ. Φατσέας. Οι εργαζόμενοι
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που δουλεύουν στη γραμμή παραγωγής αμείβονται με βάσει ένα βασικό μισθό και 

από εκεί και πέρα με πριμ παραγωγικότητας, ενώ τα στελέχη και οι πωλητές της 

εταιρείας λαμβάνουν εκτός από μισθό και Bonus. Η κα Φαναριώτη φροντίζει 

ώστε το σύνολο των μισθοδοτικών καταστάσεων να συμφωνείται με πρόσθεση 

στο σύνολο του προηγούμενου μηνός των νεοπροσληφθέντων και αφαίρεση των 

απολυθέντων εργαζομένων. Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι υπάρχει εξαιρετική 

κινητικότητα στο εργατικό δυναμικό κυρίως της εταιρείας, το οποίο 

αυξομειώνεται ανάλογα με τις ανάγκες της παραγωγής. Οι καταστάσεις 

ημερομισθίων καταρτίζονται από την κα Φαναριώτη και υπογράφονται από τους 

εργοδηγούς των τμημάτων. Κανείς δεν νοιάζεται για τα αζήτητα ημερομίσθια, αν 

και αυτά αποτελούν σεβαστό4 ποσό (υπάρχουν αζήτητα ημερομίσθια λόγω της 

έντονης κινητικότητας του έκτακτου προσωπικού, το οποίο έρχεται και φεύγει 

από τη δουλειά σε σύντομο χρονικό διάστημα). Αφού η κα Φαναριώτη καταρτίσει 

τις μισθοδοσίες και ο κ.Φατσέας τις ελέγξει, τις στέλνει στην κα Καρμίρη προς 

πληρωμή. Οι εργάτες και οι υπάλληλοι περνούν από το Λογιστήριο, όπου και 

εξοφλούνται. Η επιχείρηση έχει προβλέψει στο ERP της και τηρεί ατομικό 

φάκελο του κάθε εργαζομένου της, ο οποίος ενημερώνεται τακτικά από την κα 

Φαναριώτη. Αρμόδια για την αγορά και επικόλληση ενσήμων από το ΙΚΑ είναι η 

κα Εγγραφίδου. Όλοι οι εργαζόμενοι είναι εγγεγραμμένοι στο ΙΚΑ και στο 

Γραφείο Εργασίας, εκτός από τις καθαρίστριες του εργοστασίου οι οποίες κόβουν 

Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών. Το ΙΚΑ, το TEAM και τα άλλα Ασφαλιστικά 

Ταμεία γενικώς δεν έχουν παράπονο γιατί η επιχείρηση υπολογίζει κανονικά και 

καταβάλλει εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων της. Πολλές 

φορές το προσωπικό ζητάει προκαταβολές μισθών, οι οποίες δίνονται μόνο μετά 

από έγκριση του κ.Εξηνταβελόνη. Για τα χρήματα της μισθοδοσίας συνήθως 

γίνεται ανάληψη από την Τράπεζα εκ μέρους της κας Καρμίρη την ίδια μέρα που 

αυτή θα επιτελεστεί.
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Introduction

In tern a l a u d it in g  i s  an  in d ep en d en t, o b je c t iv e  a ssu ra n ce  an d  c o n su lt in g  a c t iv ity  d e s ig n e d  to  add  
v a lu e  an d  im p r o v e  an  o r g a n iz a t io n ’s  o p era tio n s . It h e lp s  an  o r g a n iz a tio n  a c c o m p lis h  its  
o b je c t iv e s  b y  b r in g in g  a  sy s te m a tic , d is c ip lin e d  a p p ro a ch  to  e v a lu a te  an d  im p r o v e  th e  
e f f e c t iv e n e s s  o f  r isk  m a n a g e m e n t, co n tr o l, an d  g o v e r n a n c e  p r o c e s se s .

In tern a l a u d it  a c t iv i t ie s  are p erform ed  in  d iv e r se  le g a l an d  cu ltu ra l e n v ir o n m e n ts ;  w ith in  
o r g a n iz a t io n s  th a t v a ry  in  p u rp o se , s iz e , and  stru ctu re; an d  b y  p e r so n s  w ith in  or o u ts id e  the  
o r g a n iz a t io n . T h e s e  d if fe r e n c e s  m a y  a ffe c t  th e  p r a c t ic e  o f  in tern a l a u d itin g  in e a c h  en v iro n m en t. 
H o w e v e r , c o m p lia n c e  w ith  th e  Standards for the Professional Practice of Internal 
Auditing (Standards) is  e s se n tia l  i f  th e  r e s p o n s ib il it ie s  o f  in tern a l au d ito rs are to  b e  m et.

T h e  p u r p o se  o f  th e  Standards is  to:

1. D e lin e a te  b a s ic  p r in c ip le s  that rep resen t th e  p ra c tic e  o f  in tern al a u d itin g  a s  it sh o u ld  
b e.

2. P r o v id e  a  fr a m e w o r k  for p erfo rm in g  a n d  p r o m o tin g  a  b road  ran ge  o f  v a lu e -a d d e d  internal 
a u d it a c t iv it ie s .

3. E s ta b lis h  th e  b a s is  for  th e  m e a su r em en t o f  in tern a l a u d it p erfo rm a n ce .
4. F o s te r  im p r o v e d  o rg a n iza tio n a l p r o c e s s e s  a n d  o p era tio n s .

i h e  Standards c o n s is t  o f  A ttr ib u te  S tandards ( th e  1 0 0 0  S e r ie s ) ,  P er fo rm a n c e  S tan d ard s (th e  2 0 0 0  
S e r ie s ) ,  a n d  I m p le m e n ta t io n  S tan dards (n n n n .X n ). T h e  A ttr ib u te  S tan d ard s a d d r ess  th e  
c h a r a c te r is t ic s  o f  o r g a n iz a t io n s  an d  in d iv id u a ls  p e r fo r m in g  in tern al a u d it a c t iv it ie s .  T h e  

P e r fo r m a n c e  S ta n d a r d s d e sc r ib e  th e  nature o f  in tern a l au d it a c t iv it ie s  an d  p r o v id e  q u a lity  criteria  
a g a in s t  w h ic h  th e  p e r fo r m a n c e  o f  th e se  s e r v ic e s  c a n  b e  m e a su r ed . T h e  A ttr ib u te  and  
P e r fo r m a n c e  S ta n d a r d s a p p ly  to  internal au d it s e r v ic e s  in  g en er a l. T h e  Im p le m e n ta t io n  Standards  
a p p ly  th e  A ttr ib u te  a n d  P er fo rm a n c e  S tan d ard s to  s p e c if ic  ty p e s  o f  e n g a g e m e n ts  ( fo r  e x a m p le , a 
c o m p lia n c e  a u d it , a  frau d  in v e s tig a tio n , o r  a c o n tr o l s e lf -a s s e s s m e n t  p ro ject).
T h e r e  is  o n e  s e t  o f  A ttr ib u te  and P er fo rm a n ce  S ta n d a rd s, h o w e v e r  th ere m a y  b e  m u lt ip le  se ts  o f  
Im p le m e n ta t io n  S ta n d a rd s: a  se t for  ea c h  o f  th e m a jo r  ty p e s  o f  in tern a l a u d it a c t iv ity . In it ia lly , 
th e  I m p le m e n ta t io n  S ta n d a rd s are b e in g  e s ta b lish e d  fo r  a ssu ra n ce  a c t iv it ie s  (n o te d  b y  an  "A" 
f o l lo w in g  th e  Standard n u m b e r , e .g .,  1 1 3 0 . A l )  a n d  c o n s u lt in g  a c t iv it ie s  (n o te d  b y  a  "C" 
f o l lo w in g  th e  Standard n u m b e r , e .g .,  n n n n .C l) .
T h e  Standards are part o f  th e  P r o fe ss io n a l P r a c t ic e s  F ra m ew o rk . T h is  fr a m e w o r k  w a s  p ro p o sed  
b y  th e  G u id a n c e  T a sk  F o rc e  an d  a p p ro v ed  b y  T h e  IIA 's B oard  o f  D ir e c to r s  in  J u n e  1 9 9 9 . T h is  
T a m e  w o r k  in c lu d e s  th e  D e f in it io n  o f  Internal A u d it in g , th e  Code of Ethics, th e  Standards, and  
o th er  g u id a n c e . T h e  Standards in corp ora te  th e  g u id a n c e  p r e v io u s ly  c o n ta in e d  in  th e  "The R ed  
B o o k ,"  r e c a s t in g  it in to  th e  n e w  form at p ro p o sed  b y  th e  G u id a n c e  T a sk  F o r c e  an d  u p d a tin g  it as 
r e c o m m e n d e d  in  th e  T a sk  F o r c e ’s  report, A Vision for the Future.
T h e  Standards e m p lo y  te rm s that h ave b e e n  g iv e n  s p e c if ic  m e a n in g s  that are in c lu d e d  in th e  
G lo ssa r y .
T h e  In tern a l A u d it in g  S ta n d a rd s B oard  is  c o m m itte d  to  e x te n s iv e  c o n su lta t io n  in  th e  preparation  
o f  th e  Standards. P rior to  is s u in g  an y  d o c u m e n t, th e  S tan d ard s B oard  is s u e s  e x p o s u r e  drafts 
in te r n a tio n a lly  fo r  p u b lic  c o m m e n t. T h e S tan d ard s B o a rd  a lso  s e e k s  th o se  w ith  sp e c ia l  e x p er tise  
o r  in te r e s ts  fo r  c o n s u lta t io n  w h e r e  n e c e ssa r y . T h e  d e v e lo p m e n t  o f  s tan d ard s is  a n  o n g o in g  
p r o c e s s . T h e  S ta n d a r d s  B o a rd  w e lc o m e s  inp u t fr o m  IIA  m e m b e r s  an d  o th er  in te r e ste d  p arties to  
id e n t ify  e m e r g in g  is s u e s  req u ir in g  n e w  stan d ard s or r e v is io n  to  cu rren t sta n d a rd s. S u g g e s t io n s  
s h o u ld  b e  s e n t  to:
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T h e  In stitu te  o f  Internal A u d ito rs  
S e n io r  M a n a g er  T e c h n ic a l S e r v ic e s  
2 4 9  M a itla n d  A v e .
A lta m o n te  S p r in g s , F lo r id a  3 2 7 0 1  
U S A
E -m a il:  sta n d a rd s@ th e iia .o rg

A d d it io n a l g u id a n c e  re g a rd in g  h o w  th e  Standards m ig h t  b e p u t in to  p ra c tic e  c a n  b e  fo u n d  in  
P ra c tice  A d v is o r ie s  th a t are is su e d  b y  th e  P r o fe s s io n a l I s su e s  C o m m itte e .
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ATTRIBUTE STANDARDS
1000 -  Purpose, Authority, and Responsibility
The purpose, authority, and responsibility of the internal audit activity should be formally defined in a charter, 
.onsistent with the Standards, and approved by the board.

1000.A1 - The nature o f  assurance services provided to the organization should be defined in the audit 
charter. If assurances are to be provided to parties outside the organization, the nature o f these 
assurances should also be defined in the charter

1000.C1 - The nature o f  consulting services should be defined in the audit charter.

1100 -  Independence and Objectivity
The internal audit activity should be independent, and internal auditors should be objective in performing their work.

1110 -  Organizational Independence
The chief audit executive should report to a level within the organization that allows the internal audit activity 
to fulfill its responsibilities.

1110.A1 - The internal audit activity should be free from interference in determining the scope of 
internal auditing, performing work, and communicating results.

1120 -  Individual Objectivity
Internal auditors should have an impartial, unbiased attitude and avoid conflicts o f interest.
1130 -  Impairments to Independence or Objectivity
If independence or objectivity is impaired in fact or appearance, the details o f the impairment should be 
disclosed to appropriate parties. The nature o f the disclosure will depend upon the impairment.

1130.A1 — Internal auditors should refrain from assessing specific operations for which they were 
previously responsible. Objectivity is presumed to be impaired if an auditor provides assurance 
services for an activity for which the auditor had responsibility within the previous year.
1130.A2 — Assurance engagements for functions over which the chief audit executive has 
responsibility should be overseen by a party outside the internal audit activity.
1130.C1 - Internal auditors may provide consulting services relating to operations for which they had 
previous responsibilities.
1130.C2 Internal auditors may provide consulting services relating to operations for which they had 
previous responsibilities.

1200 -  Proficiency and Due Professional Care
Engagements should be performed with proficiency and due professional care.

1210 -  Proficiency
Internal auditors should possess the knowledge, skills, and other competencies needed to perform their 
individual responsibilities. The internal audit activity collectively should possess or obtain the knowledge, 
skills, and other competencies needed to perform its responsibilities.

1210.A1 - The chief audit executive should obtain competent advice and assistance if  the internal 
audit staff lacks the knowledge, skills, or other competencies needed to perform all or part o f the 
engagement.
1210.A2 — The internal auditor should have sufficient knowledge to identify the indicators o f fraud 
but is not expected to have the expertise of a person whose primary responsibility is detecting and 
investigating fraud.
1210.C1 - The chief audit executive should decline the consulting engagement or obtain competent 
advice and assistance if the internal audit staff lacks the knowledge, skills, or other competencies 
needed to perform all or part of the engagement.

1220 - Due Professional Care
Internal auditors should apply the care and skill expected o f a reasonably prudent and competent internal 
auditor. Due professional care does not imply infallibility.

1220.A1 - The internal auditor should exercise due professional care by considering the:

■ Extent o f  work needed to achieve the engagement's objectives.
■ Relative complexity, materiality, or significance o f matters to which assurance procedures are 

applied.
■ Adequacy and effectiveness o f risk management, control, and governance processes.
■ Probability o f significant errors, irregularities, or noncompliance.
■ Cost o f  assurance in relation to potential benefits.
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1220.A2 -  The internal auditor should be alert to the significant risks that might affect objectives, 
operations, or resources. However, assurance procedures alone, even when performed with due 
professional care, do not guarantee that all significant risks will be identified.
1220.C1 - The internal auditor should exercise due professional care during a consulting engagement 
by considering the:

* Needs and expectations o f clients, including the nature, timing, and communication of engagement 
results.

■ Relative complexity and extent o f  work needed to achieve the engagement’s objectives.
■ Cost o f  the consulting engagement in relation to potential benefits.

1230 -  Continuing Professional Development
Internal auditors should enhance their knowledge, skills, and other competencies through continuing 
professional development.

1300 -  Quality Assurance and Improvement Program
The chief audit executive should develop and maintain a quality assurance and improvement program that covers all 
aspects o f  the internal audit activity and continuously monitors its effectiveness. The program should be designed to 
help the internal auditing activity add value and improve the organization’s operations and to provide assurance that 
the internal audit activity is in conformity with the Standards and the Code of Ethics.

1310 -  Quality Program Assessments
The internal audit activity should adopt a process to monitor and assess the overall effectiveness of the quality 
program. The process should include both internal and external assessments.

1311 -  Internal Assessments
Internal assessments should include:

o Ongoing reviews of the performance o f  the internal audit activity; and

o Periodic reviews performed through self-assessment or by other persons within the 
organization, with knowledge o f internal auditing practices and the Standards.

1312 -  External Assessments
External assessments, such as quality assurance reviews, should be conducted at least once every five 
years by a qualified, independent reviewer or review team from outside the organization.

1320 -  Reporting on the Quality Program
The chief audit executive should communicate the results o f external assessments to the board.
1330 -  Use of "Conducted in Accordance with the Standards"
Internal auditors are encouraged to report that their activities are "conducted in accordance with the Standards 

for the Professional Practice of Internal Auditing." However, internal auditors may use the statement only if 
assessments o f  the quality improvement program demonstrate that the internal audit activity is in compliance 
with the Standards.
1340 -  Disclosure of Noncompliance
Although the internal audit activity should achieve full compliance with the Standards and internal auditors 
with the Code o f Ethics, there may be instances in which full compliance is not achieved. When noncompliance 
impacts the overall scope or operation of the internal audit activity, disclosure should be made to senior 
management and the board.

PERFORMANCE STANDARDS
2000 -  Managing the Internal Audit Activity
The chief audit executive should effectively manage the internal audit activity to ensure it adds value to the 
organization.

2010 -  Planning
The chief audit executive should establish risk-based plans to determine the priorities o f  the internal audit 
activity, consistent with the organization's goals.

2010.A1 - The internal audit activity’s plan o f engagements should be based on a risk assessment, 
undertaken at least annually. The input of senior management and the board should be considered 
in this process.
2010.C1 - The chief audit executive should consider accepting proposed consulting engagements 
based on the engagement’s potential to improve management o f risks, add value, and improve the 
organization’s operations. Those engagements that have been accepted should be included in the 
plan.
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2020 -  Communication and Approval
The chief audit executive should communicate the internal audit activity’s plans and resource requirements, 
including significant interim changes, to senior management and to the board for review and approval. The 
chief audit executive should also communicate the impact o f  resource limitations.
2030 -  Resource Management
The chief audit executive should ensure that internal audit resources are appropriate, sufficient, and 
effectively deployed to achieve the approved plan.
2040 -  Policies and Procedures
The chief audit executive should establish policies and procedures to guide the internal audit activity.
2050 -  Coordination
The chief audit executive should share information and coordinate activities with other internal and 
external providers o f  relevant assurance and consulting services to ensure proper coverage and minimize 
duplication o f efforts.
2060 -  Reporting to the Board and Senior Management
The chief audit executive should report periodically to the board and senior management on the internal 
audit activity’s purpose, authority, responsibility, and performance relative to its plan. Reporting should 
also include significant risk exposures and control issues, corporate governance issues, and other matters 
needed or requested by the board and senior management.

2100 -  Nature of Work
The internal audit activity evaluates and contributes to the improvement o f  risk management, control and 
governance systems.

2110 -  Risk Management
The internal audit activity should assist the organization by identifying and evaluating significant exposures 
to risk and contributing to the improvement o f risk management and control systems.

2110.A1 - The internal audit activity should monitor and evaluate the effectiveness o f the 
organization's risk management system.
2110.A2 - The internal audit activity should evaluate risk exposures relating to the organization's 
governance, operations, and information systems regarding the

■ Reliability and integrity o f financial and operational information.
■ Effectiveness and efficiency of operations.
■ Safeguarding o f assets.
■ Compliance with laws, regulations, and contracts.

2110.C1 - During consulting engagements, internal auditors should address risk consistent with the 
engagement’s objectives and should be alert to the existence o f other significant risks.

2110.C2 -  Internal auditors should incorporate knowledge o f risks gained from consulting 
engagements into the process o f identifying and evaluating significant risk exposures of the organization.

2120 -  Control
The internal audit activity should assist the organization in maintaining effective controls by evaluating 
their effectiveness and efficiency and by promoting continuous improvement.

2120.A1 - Based on the results of the risk assessment, the internal audit activity should evaluate 
the adequacy and effectiveness o f controls encompassing the organization's governance, 
operations, and information systems. This should include:

■ Reliability and integrity of financial and operational information.
■ Effectiveness and efficiency o f operations.
■ Safeguarding o f assets.
■ Compliance with laws, regulations, and contracts.

2120.A2 - Internal auditors should ascertain the extent to which operating and program goals and 
objectives have been established and conform to those o f the organization.
2120.A3 - Internal auditors should review operations and programs to ascertain the extent to 
which results are consistent with established goals and objectives to determine whether operations 
and programs are being implemented or performed as intended.
2120.A4 - Adequate criteria are needed to evaluate controls. Internal auditors should ascertain the 
extent to which management has established adequate criteria to determine whether objectives and 
goals have been accomplished. If adequate, internal auditors should use such criteria in their
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evaluation. If inadequate, internal auditors should work with management to develop appropriate 
evaluation criteria.
2120.C1 - During consulting engagements, internal auditors should address controls consistent 
with the engagement’s objectives and should be alert to the existence o f any significant control 
weaknesses.
2120.C2 -  Internal auditors should incorporate knowledge o f controls gained from consulting 
engagements into the process o f identifying and evaluating significant risk exposures o f the 
organization.

2130 -  Governance
The internal audit activity should contribute to the organization's governance process by evaluating and 
improving the process through which (1) values and goals are established and communicated, (2) the 
accomplishment o f goals is monitored, (3) accountability is ensured, and (4) values are preserved.

2130.A1
Internal auditors should review operations and programs to ensure consistency with organizational 
values.
2130.C1 -  Consulting engagement objectives should be consistent with the overall values and 
goals o f  the organization.

2200 -  Engagement Planning
Internal auditors should develop and record a plan for each engagement.

2201 - Planning Considerations
In planning the engagement, internal auditors should consider:

■ The objectives o f the activity being reviewed and the means by which the activity controls its 
performance.

■ The significant risks to the activity, its objectives, resources, and operations and the means by which 
the potential impact of risk is kept to an acceptable level.

■ The adequacy and effectiveness of the activity’s risk management and control systems compared to a 
relevant control framework or model.

■ The opportunities for making significant improvements to the activity’s risk management and control 
systems.

2201 .C1 - Internal auditors should establish an understanding with consulting engagement clients 
about objectives, scope, respective responsibilities, and other client expectations. For significant 
engagements, this understanding should be documented.

2210 -  Engagement Objectives
The engagement’s objectives should address the risks, controls, and governance processes associated with 
the activities under review.

2210.A1 - When planning the engagement, the internal auditor should identify and assess risks 
relevant to the activity under review. The engagement objectives should reflect the results o f the 
risk assessment.
2210. A2 - The internal auditor should consider the probability o f significant errors, irregularities, 
noncompliance, and other exposures when developing the engagement objectives.
2210.C1 -  Consulting engagement objectives should address risks, controls, and governance 
processes to the extent agreed upon with the client.

2220 -  Engagement Scope
The established scope should be sufficient to satisfy the objectives o f  the engagement.

2220 .A1 - The scope o f the engagement should include consideration o f relevant systems, 
records, personnel, and physical properties, including those under the control o f  third parties. 
2220.C1 -  In performing consulting engagements, internal auditors should ensure that the scope 
o f the engagement is sufficient to address the agreed-upon objectives. If internal auditors develop 
reservations about the scope during the engagement, these reservations should be discussed with 
the client to determine whether to continue with the engagement.

2230 -  Engagement Resource Allocation
Internal auditors should determine appropriate resources to achieve engagement objectives. Staffing should 
be based on an evaluation o f the nature and complexity o f each engagement, time constraints, and available 
resources.
2240 -  Engagement Work Program
Internal auditors should develop work programs that achieve the engagement objectives. These work 
programs should be recorded.
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2240.A1 - Work programs should establish the procedures for identifying, analyzing, evaluating, 
and recording information during the engagement. The work program should be approved prior to 
the commencement of work, and any adjustments approved promptly.
2240.C1 - Work programs for consulting engagements may vary in form and content depending 
upon the nature of the engagement.

2300 -  Performing the Engagement
Internal auditors should identify, analyze, evaluate, and record sufficient information to achieve the engagement's 
objectives.

2310 -  Identifying Information
Internal auditors should identify sufficient, reliable, relevant, and useful information to achieve the 
engagement’s objectives.
2320 -  Analysis and Evaluation
Internal auditors should base conclusions and engagement results on appropriate analyses and evaluations.
2330 -  Recording Information
Internal auditors should record relevant information to support the conclusions and engagement results.

2330.A1 - The chief audit executive should control access to engagement records. The chief audit 
executive should obtain the approval o f senior management and/or legal counsel prior to releasing 
such records to external parties, as appropriate.
2330. A2 - The chief audit executive should develop retention requirements for engagement 
records. These retention requirements should be consistent with the organization’s guidelines and 
any pertinent regulatory or other requirements.
2330. C1 - The chief audit executive should develop policies governing the custody and retention 
o f engagement records, as well as their release to internal and external parties. These policies 
should be consistent with the organization’s guidelines and any pertinent regulatory or other 
requirements.

2340 -  Engagement Supervision
Engagements should be properly supervised to ensure objectives are achieved, quality is assured, and staff 
is developed.

2400 -  Communicating Results
Internal auditors should communicate the engagement results promptly.

2410 -  Criteria for Communicating
Communications should include the engagement’s objectives and scope as well as applicable conclusions, 
recommendations, and action plans.

2410.A1 - The final communication o f results should, where appropriate, contain the internal 
auditor’s overall opinion.
2410.A2 - Engagement communications should acknowledge satisfactory performance.
2410.C1 -  Communication o f the progress and results o f consulting engagements will vary in 
form and content depending upon the nature o f the engagement and the needs o f  the client.

2420 -  Quality of Communications
Communications should be accurate, objective, clear, concise, constructive, complete, and timely.

2421 -  Errors and Omissions
If a final communication contains a significant error or omission, the chief audit executive should 
communicate corrected information to all individuals who received the original communication. 

2430 -  Engagement Disclosure of Noncompliance with the Standards
When noncompliance with the Standards impacts a specific engagement, communication o f the results 
should disclose the:

■ Standard(s) with which full compliance was not achieved,
■ Reason(s) for noncompliance, and
■ Impact o f  noncompliance on the engagement.

2440 -  Disseminating Results
The chief audit executive should disseminate results to the appropriate individuals.

2440. A1 - The chief audit executive is responsible for communicating the final results to 
individuals who can ensure that the results are given due consideration.
2440.C1 - The chief audit executive is responsible for communicating the final results of 
consulting engagements to clients.
2440.C2 -  During consulting engagements, risk management, control, and governance issues 
may be identified. Whenever these issues are significant to the organization, they should be 
communicated to senior management and the board.
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2500 -  Monitoring Progress
The chief audit executive should establish and maintain a system to monitor the disposition o f  results communicated 
to management.

2500.A1 - The chief audit executive should establish a follow-up process to monitor and ensure that 
management actions have been effectively implemented or that senior management has accepted the risk of 
not taking action.
2500.C1 -  The internal audit activity should monitor the disposition o f  results o f  consulting engagements 
to the extent agreed upon with the client.

2600 -  Management’s Acceptance of Risks
When the chief audit executive believes that senior management has accepted a level o f residual risk that is 
unacceptable to the organization, the chief audit executive should discuss the matter with senior management. If the 
decision regarding residual risk is not resolved, the chief audit executive and senior management should report the 
matter to the board for resolution.

Glossary
Add Value - Organizations exist to create value or benefit to their owners, other stakeholders, customers, and 
clients. This concept provides purpose for their existence. Value is provided through their development o f products 
and services and their use o f  resources to promote those products and services. In the process o f  gathering data to 
understand and assess risk, internal auditors develop significant insight into operations and opportunities for 
improvement that can be extremely beneficial to their organization. This valuable information can be in the form of 
consultation, advice, written communications, or through other products all o f which should be properly 
communicated to the appropriate management or operating personnel.
Adequate Control - Present if management has planned and organized (designed) in a manner that provides 
reasonable assurance that the organization's risks have been managed effectively and that the organization’s goals 
and objectives will be achieved efficiently and economically.
Assurance Services - An objective examination of evidence for the purpose of providing an independent 
assessment on risk management, control, or governance processes for the organization. Examples may include 
financial, performance, compliance, system security, and due diligence engagements.
Board - A board o f directors, audit committee of such boards, head of an agency or legislative body to whom 
internal auditors report, board o f governors or tmstees o f a nonprofit organization, or any other designated 
governing bodies o f  organizations.
Charter - The charter o f  the internal audit activity is a formal written document that defines the activity’s purpose, 
authority, and responsibility. The charter should (a) establish the internal audit activity’s position within the 
organization; (b) authorize access to records, personnel, and physical properties relevant to the performance of 
engagements; and (c) define the scope o f internal audit activities.
Chief Audit Executive - Top position within the organization responsible for internal audit activities. In a 
traditional internal audit activity, this would be the internal audit director. In the case where internal audit activities 
are obtained from outside service providers, the chief audit executive is the person responsible for overseeing the 
service contract and the overall quality assurance o f these activities, reporting to senior management and the board 
regarding internal audit activities, and follow-up o f engagement results. The term also includes such titles as general 
auditor, chief internal auditor, and inspector general.
Code of Ethics - The purpose o f the Code o f Ethics o f The Institute o f Internal Auditors (II A) is to promote an 
ethical culture in the global profession o f internal auditing. A code o f ethics is necessary and appropriate for the 
profession o f internal auditing, founded as it is on the trust placed in its objective assurance about risk, control, and 
governance. The Code o f Ethics applies to both individuals and entities that provide internal audit services. 
Compliance - The ability to reasonably ensure conformity and adherence to organization policies, plans, 
procedures, laws, regulations, and contracts.
Conflict of Interest - Any relationship that is or appears to be not in the best interest o f the organization. A 
conflict o f  interest would prejudice an individual’s ability to perform his or her duties and responsibilities 
objectively.
Consulting Services - Advisory and related client service activities, the nature and scope of which are agreed 
upon with the client and which are intended to add value and improve an organization’s operations. Examples 
include counsel, advice, facilitation, process design, and training.
Control - Any action taken by management, the board, and other parties to enhance risk management and increase 
the likelihood that established objectives and goals will be achieved. Management plans, organizes, and directs the 
performance o f  sufficient actions to provide reasonable assurance that objectives and goals will be achieved. 
Control Environment - The attitude and actions of the board and management regarding the significance of 
control within the organization. The control environment provides the discipline and structure for the achievement 
of the primary objectives o f the system o f internal control. The control environment includes the following 
dements:
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o Integrity and ethical values, 
o Management’s philosophy and operating style, 
o Organizational structure, 
o Assignment of authority and responsibility, 
o Human resource policies and practices, 
o Competence o f personnel.

Control Processes - The policies, procedures, and activities that are part o f a control framework, designed to 
ensure that risks are contained within the risk tolerances established by the risk management process. 
Engagement -  A specific internal audit assignment, task, or review activity, such as an internal audit, Control 
Self-assessment review, fraud examination, or consultancy. An engagement may include multiple tasks or activities 
designed to accomplish a specific set o f  related objectives.
Engagement Objectives - Broad statements developed by internal auditors that define intended engagement 
accomplishments.
Engagement Work Program - A document that lists the procedures to be followed during an engagement, 
designed to achieve the engagement plan.
External Service Provider - A person or firm, independent of the organization, who has special knowledge, 
skill, and experience in a particular discipline. Outside service providers include, among others, actuaries, 
accountants, appraisers, environmental specialists, fraud investigators, lawyers, engineers, geologists, security 
specialists, statisticians, information technology specialists, external auditors, and other auditing organizations. The 
board, senior management, or the chief audit executive may engage an outside service provider.
Fraud - Any illegal acts characterized by deceit, concealment, or violation o f trust. These acts are not dependent 
upon the application o f threat of violence or of physical force. Frauds are perpetrated by individuals and 
organizations to obtain money, property, or services; to avoid payment or loss o f services; or to secure personal or 
business advantage.
Governance Process - The procedures utilized by the representatives o f the organization’s stakeholders (e.g., 
shareholders, etc.) to provide oversight o f risk and control processes administered by management.
Impairments - Impairments to individual objectivity and organizational independence may include personal 
'onflicts o f  interest, scope limitations, restrictions on access to records, personnel, and properties, and resource 
limitations (funding).
Internal Audit Activity — A department, division, team o f consultants, or other practitioner(s) that provides 
independent, objective assurance and consulting services designed to add value and improve an organization's 
operations. The internal audit activity helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, 
disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness o f risk management, control, and governance 
processes.
Objectivity - An unbiased mental attitude that requires internal auditors to perform engagements in such a manner 
that they have an honest belief in their work product and that no significant quality compromises are made. 
Objectivity requires internal auditors not to subordinate their judgment on audit matters to that o f  others.
Risk - The uncertainty o f  an event occurring that could have an impact on the achievement o f objectives. Risk is 
measured in terms o f consequences and likelihood.
U p d a te d  O c t. 2 4  2 0 0 4
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 110
17 Μαΐου 2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 3016

Γία την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και 
άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ 
ΜΕΤΟΧΕΣΉ ΑΛΛΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣΤΟΥΣ 

ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ 
ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Άρθρο 1
Πεδίο εψαρμογής

Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται 
στις ανώνυμες εταιρίες που εισάγουν ή έχουν εισαγάγει 
μετοχές ή άλλες κινητές αξίες τους σε οργανωμένη χρη
ματιστηριακή αγορά. Οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, ό
πως κάθε φορά ισχύει, εφαρμόζονται, εφόσον δεν είναι α
ντίθετες με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

Α. Δ ιοικητικό Συμβούλιο 

Άρθρο 2
Υποχρεώσεις - Καθήκοντα

1. Πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον των μελών του δι- 
οικηπκού συμβουλίου (Δ.Σ.) κάθε εισηγμένης σε οργανω
μένη χρηματιστηριακή αγορά εταιρίας είναι η διαρκής ε
πιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής α
ξίας της εταιρίας και η προάσπιση του γενικού εταιρικού 
συμφέροντος.

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο
ρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από το Δ.Σ. αρμοδιό-

τητές του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα 
που ανπβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρίας.

3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτος 
στον οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του οφείλουν έ
γκαιρα να αποκαλύπτουν στα υπόλοιπα μέλη του διοικη
τικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχε
ται να ανακύψου ν από συναλλαγές της εταιρίας που εμπί
πτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη 
σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτών της εταιρίας ή

συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια 
του άρθρου 42επαρ. 5του Κ.Ν. 2190/1920, που ανακύπτει 
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

4. Το διοικητικό συμβούλιο κατ’ έτος συντάσσει έκθεση 
στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι συναλλαγές της ε
ταιρίας με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις του 
άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920. Η έκθεση αυτή 
γνωστοποιείται στις εποπτικές αρχές.

Ά ρθρο3
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από εκτελεσπ- 
κά και μη εκτελεστικά μέλη. Εκτελεστικά μέλη θεωρού
νται αυτά που ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα δι
οίκησης της εταιρίας, ενώ μη εκτελεσπκά τα επιφορτι
σμένα με την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων. 
Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού 
συμβουλίου δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 1/3 του 
συνολικού αριθμού των μελών. Αν προκύψει κλάσμα, 
στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο αριθμό. Μετα
ξύ των μη εκτελεσπκών μελών πρέπει να υπάρχουν δύο 
τουλάχιστον ανεξάρτητα μέλη κατά την έννοια του άρ
θρου 4 του νόμου αυτού. Η ύπαρξη ανεξαρτήτων μελών 
δεν είναι υποχρεωτική, όταν στο διοικητικό συμβούλιο ο
ρίζονται ρητά και συμμετέχουν ως μέλη εκπρόσωποι της 
μειοψηφίας των μετόχων.

2. θέματα που αφορούν τις κάθε είδους αμοιβές που 
καταβάλλονται στα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας, 
τους εσωτερικούς ελεγκτές αυτής και τη γενικότερη πο- 
λπική των αμοιβών της εταιρίας αποφασίζονται από το δι
οικητικό συμβούλιο.

Άρθρο 4
Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεσπκά μέλη του διοικηπκού 

συμβουλίου πρέπει να μην είναι μέτοχοι και να μην έχουν 
σχέση εξάρτησης με την εταιρία ή με συνδεδεμένα με αυ
τή πρόσωπα. Σχέση εξάρτησης υπάρχει όταν μέλος του 
διοικητικού συμβουλίου:

α. Διατηρεί επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέ
ση με την εταιρία ή με συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση 
κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/ 
1920, η οποία σχέση από τη (ρύση της επηρεάζει την επι
χειρηματική της δραστηριότητα, όταν ιδίως είναι σημα- 
νπκός προμηθευτής ή πελάτης της εταιρείας.
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β. Αναφέρει ατο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας πε
ριπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των 
μελών του διοικητικού συμβουλίου ή των διευθυντικών 
στελεχώντης εταιρίας μετά συμφέροντα της εταιρίας, τις 
οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντωντου.

γ. Οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να ενημερώνουν εγ- 
γράφως μια φορά τουλάχιστον το τρίμηνο το διοικητικό 
συμβούλιο για το διενεργούμενο από αυτούς έλεγχο και 
να παρίστανται κατά τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων.

δ. Οι εσωτερικοί ελεγκτές παρέχουν, μετά από έγκριση 
του Δ.Σ. της εταιρίας, οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί 
εγγράφως από Εποπτικές Αρχές, συνεργάζονται με αυ
τές και διευκολύνουν με κάθε δυνατό τρόπο το έργο πα
ρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτές α
σκούν.

Γ. Λοιπές και μεταβατικές διατάξεις 

Άρθρο 9
Αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου 

με κατα βολή μετρητών - Αποκλίσεις στη χρήση 
αντληθέντων κεφαλαίων

1. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ε
ταιρίας με καταβολή μετρητών, το διοικητικό συμβούλιο 
πης εταιρίας υποβάλλει στη γενική της συνέλευση έκθεση, 
υτην οποία αναφέρονται οι γενικές κατευθύνσεις του ε
πενδυτικού σχεδίου της εταιρίας, ενδεικτικό χρονοδιά
γραμμα υλοποίησής του, καθώς και απολογισμός της χρή
σης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την προηγούμε
νη αύξηση, εφόσον έχει παρέλθει από την αύξηση αυτή 
χρόνος μικρότερος τωντριών ετών. Στη σχετική απόφαση 
της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνονται τα παραπάνω 
στοιχεία, καθώς και το πλήρες περιεχόμενο της έκθεσης.

2. Εάν η απόφαση για την αύξηση του μετοχικού κεφα
λαίου λαμβάνεται από το διοικητικό συμβούλιο κατ’ ε
φαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 
2190/1920, όλα τα στοιχεία της προηγούμενης παραγρά
φου θα πρέπει να αναφέρονται στο πρακτικό του διοικη
τικού συμβουλίου.

3. Σημαντικές αποκλίσεις στη χρήση των αντληθέντων 
κεφαλαίων από αυτή που προβλέπεται στο ενημερωτικό 
δελτίο και στις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης ή του 
διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 
και 2 του παρόντος άρθρου, μπορούν να αποφασιστούν 
από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας με πλειοψηφία

'ν 3/4 των μελών του και έγκριση της γενικής συνέλευ
σης που συγκαλείται για το σκοπό αυτόν. Η ρύθμιση αυ
τή δεν αφορά αποκλίσεις που συντελέστηκαν προ της 
ισχύος της.

Η απόφαση αυτή γνωστοποιείται στο Χρηματιστήριο Α
ξιών Αθηνών, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Υ
πουργείο Ανάπτυξης, χωρίς να αίρονται άλλες υποχρεώ
σεις γνωστοποίησης που προκύπτουν από την ισχύουσα 
νομοθεσία.

Αρθρο 10
Συνέπειες παραβίασης των διατάξεων του παρόντος

Σε όποιον ασκεί αρμοδιότητες του διοικητικού συμβου
λίου και δεν τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
τα άρθρα 3 έως 8 και 11 του παρόντος, η Επιτροπή Κεφα
λαιαγοράς, εφόσον διαπιστώσει τούτο, επιβάλλει τις κυ
ρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4β του άρ
θρου 1 του Ν. 2836/2000. όπως ισχύει. Το κύρος των απο

φάσεων του διοικητικού συμβουλίου δεν θίγεται αν η σύν
θεσή του δεν είναι σύμφωνη με τις επιταγές του άρθρου 
3 παρ. 2, καθώς και του άρθρου 4 παρ. 1 του παρόντος.

Αρθρο 11
Μεταβατικές διατάξεις

Εταιρίες που έχουν ήδη εισάγει τις μετοχές τους στο 
Χρημαπστήριο Αξιών Αθηνών υποχρεούνται να συμμορ
φωθούν προς τις διατάξεις των άρθρων 3. 4, 6 έως 8 του 
παρόντος το αργότερο μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος νόμου.

Εταιρίες των οποίων οι αιτήσεις εισαγωγής στο Χρημα
τιστήριο Αξιών Αθηνών εκκρεμούν κατά την έναρξη ι
σχύος του παρόντος, υποχρεούνται να συμμορφωθούν 
προςτιςδιατάξειςτωνάρθρων3,4, βέωςδτουπαρόντος 
μέσα σε τρεις μήνες από την εισαγωγή τους στο Χρημα
τιστήριο Αξιών Αθηνών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Άρθρο 12
Μισθολογική πολιτική έτους 2002

Ο μηνιαίος βασικός μισθός που αποτελεί τη βάση για τη 
διαμόρφωση, κατά περίπτωση, των βασικών μισθών όλων 
των βαθμών της ιεραρχίας των δικαστικών λειτουργών, 
των στρατιωτικών, των Αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελ
λάδος, του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου 
του Κράτους, των ιατροδικαστών, των μελών ΔΕ. Π. των 
Πανεπιστημίων και Ε.Π. των Τ.Ε.Ι, των ερευνητών, των ει
δικών λειτουργικών επιστημόνων (Ε.Λ.Ε.). των συμβού
λων και παρέδρων Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.), του 
ερευνητικού προσωπικού του Κ.ΕΠ.Ε., των καθηγητών α- 
νωτάτων στραπωτικών σχολών (Α.Σ.Σ.) και της Εθνικής 
Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), των διπλωματικών υ
παλλήλων και λοιπών συναφών κατηγοριών του Υπουρ
γείου Εξωτερικών, των γιατρών του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας, των μελών του μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπι
κού των Κρατικών Ορχηστρών Αθηνών και Θεσσαλονίκης 
και της Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής, του εκπαιδευτι
κού προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού 
(Α.Ε.Ν.), του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και 
των μισθολογικά αντιστοίχων προς αυτό κληρικών, ορίζε
ται από 1.1.2002 ως εξής:

α) Πρωτόδικη, σε εννιακόσια οκτώ ευρώ (908 ευρώ).
β) Ανθυπολοχαγού, σεεξακόσιαπενήνταευρώ (650 ευρώ).
γ) Τιτουλάριου Επισκόπου και Βοηθού Επισκόπου της 

Εκκλησίας της Ελλάδος, σε εννιακόσια εβδομήντα επτά 
ευρώ (977 ευρώ).

δ) Δικαστικού Αντιπροσώπου Ν.Σ.Κ., σε εννιακόσια ο
κτώ ευρώ (908 ευρώ).

ε) Ιατροδικαστή Δ' Τάξεως, σε εννιακόσια δύο ευρώ 
(902 ευρώ).

στ) Λέκτορα Πανεπιστημίου, σε οκτακόσια εβδομήντα 
επτά ευρώ (877ευρώ).

ζ) Καθηγητή Εφαρμογών Τ.Ε.Ι., σε επτακόσια ογδόντα 
ευρώ (780 ευρώ).

η) Ερευνητή Δ , σε οκτακόσια σαράντα ευρώ (840 ευρώ).
θ) Ε.Λ. Ε. Δ', σε επτακόσια σγδόνταοκτώευρώ (788ευρώ).
ι) Παρέδρου με θητεία Π.Ι., σε εννιακόσια δεκαοκτώ ευ

ρώ (918 ευρώ).
ια) Συνεργάτη Β', του Κ.ΕΠ.Ε., σε επτακόσια σαράντα ε

πτά ευρώ (747 ευρώ).
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ιβ) Τακτικού καθηγητή Α.Σ.Σ. και Ε.Σ.Δ.Υ., σε χίλια δια
κόσια εβδομήντα έξι ευρώ (1.276 ευρώ).

ιγ) Ακολούθου Πρεσβείας, σε εξακόσια είκοσι πέντε ευ
ρώ (625 ευρώ).

ιδ) Επιμελητή Β' γιατρού Ε.Σ.Υ., σε οκτακόσια πενήντα 
οκτώ ευρώ (856 ευρώ).

ιε) Μουσικού, σε επτακόσια σαράντα ένα ευρώ (741 ευρώ).
ιστ) Επιμελητή Α.ΕΝ., σε επτακόσια εξήντα πέντε ευρώ 

(765 ευρώ).
ιζ) Του 36ου μισθολογικού κλιμακίου του άρθρου 7 παρ. 

2 του Ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α'), σε τριακόσια ογδόντα 
τοία ευρώ (383 ευρώ).

Άρθρο 13
Άλλες μισθολογικές ρυθμίσεις

1. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του 
Ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α) αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Οι υπάλληλοι της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαί
δευσης (Τ.Ε.) με πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογικού Εκπαι
δευτικού Ιδρύματος ή ισότιμο Σχολών ημεδαπής ή αλλο
δαπής, με εισαγωγικό το 20ό Μ.Κ. και καταληκτικό το 3ο 
Μ.Κ.».

2. Ποσά που έχουν καταβληθεί σε υπαλλήλους κατηγο
ρίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) με πτυχίο ή δίπλω
μα Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) από 
την εφαρμογή της διάταξης του εδαφίου ά  της παρα
γράφου 3 του άρθρου 3 του Ν. 2470/1997, δεν αναζητού- 
νται και τυχόν καταλογιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί 
για την αιτία αυτή δεν εκτελούνται.

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 12 
του Ν. 2470/1997 και το προτελευταίο εδάφιο της παρα
γράφου 6 του άρθρου 12 του ίδιου νόμου παύουν να ι
σχύουν από 1.7.2002.

4. Μέλη Δ. Ε. Π. των Α.Ε. I. της χώρας, τα οποία από την έ
ναρξη της ισχύος του Ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α ) εντά
χθηκαν στην κατηγορία μερικής απασχόλησης ή εντάσ
σονται μεταγενέστερα στην ίδια κατηγορία, δικαιούνται 
τις αποδοχές που προβλέπονται από το άρθρο 14 του α
νωτέρω νόμου, χωρίς διατήρηση προσωπικής διαφοράς.

Οι διατάξεις του ανωτέρω εδαφίου ισχύουν από την έ
ναρξη ισχύος του Ν. 2530/1997.

Ποσά που έχουν καταβληθεί ως προσωπική διαφορά, 
δεν αναζητούνται και τυχόν καταλογιστικές πράξεις που 
έχουν εκδοθεί δεν εκτελούνται.

5. Η μηνιαία αποζημίωση του Προέδρου του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων καθορίζεται από 1.9.2001 
με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
κατά παρέκκλιση των διατάξεων που ισχύουν.

6. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου
17του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ206 Α') μετά τις λέξεις:«.... στο
Α.Σ.Ε.Π.» προστίθενται οι λέξεις: «στη Γενική Γραμματεία 
του Υπουργικού Συμβουλίου».

7. Διαφορές που έχουν προκύψει μεταξύ του οικονομι-
ού κινήτρου για την αύξηση της παραγωγικότητας, που

είχε χορηγηθεί στους υπαλλήλους των Ασφαλιστικών Ορ
γανισμών, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του 
άρθρου 10 του Ν. 2335/1995 (ΦΕΚ 185 Α') και του κινή
τρου απόδοσης που καθιερώθηκε μετις διατάξεις του άρ
θρου 13 του Ν. 2470/1997, καταβάλλονται υπέρ των δι
καιούχων από 1.1.1997 μέχρι 31.8.2001. με τη διαδικασία 
που ορίζεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 13 του νό
μου αυτού και επιβαρύνουν ειδικό Κωδικό Αριθμό Εξόδων 
των προύπολογισμώντων ως άνω Ασφαλισπκών Φορέων.

Από 1.9.2001 τα ως άνω ποσά συμψηφίζονται με το ειδι
κό μηνιαίο επίδομα που χορηγείται στους υπαλλήλους 
αυτούς μετις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 2956/2001 
(ΦΕΚ 258 Ά).

Άρθρο 14
Υλοποίηση συλλογικών συμφωνιών

1. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο
κέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού 
ρυθμίζονται τα θέματα των συλλογικών συμφωνιών που 
συνάπτονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 
13του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Ά) και αφορούν θέματα μι
σθών και αμοιβών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που 
υπεγράφησαν το 2001.

2. Με όμοιες αποφάσεις οι ρυθμίσεις της προηγούμε
νης παραγράφου είναι δυνατόν να επεκτείνονται, εν όλω 
ή εν μέρει, και στο λοιπό προσωπικό του Δημοσίου, των 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και λοιπών 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), που δεν 
συμμετείχε στη σύναψη των συλλογικών συμφωνιών του 
άρθρου 13 του Ν. 2738/1999 και μέχρι του ποσού των ε
κατόν εβδομήντα έξι (176) ευρώ.

3. Αν καταβάλλονται οποιουδήπστε είδους πρόσθετες 
μισθολογικές παροχές, που υπολείπονται του ποσού των 
εκατόν εβδομήντα έξι (176) ευρώ, εππρέπεται να χορη
γείται μόνο η διαφορά μέχρι του ποσού αυτού.

Οι ρυθμίσεις αυτές όσον αφορά το προσωπικό των 
Ο.Τ.Α. και το προσωπικό των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. περιορίζο
νται σας υφιστάμενες από τον προϋπολογισμό τους δυ
νατότητες.

4. Με τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις των παρα
γράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού κοινές υπουργικές α
ποφάσεις καθορίζονται ειδικότερα:

α) Οι δικαιούχοι των παροχών και το ύψος τους, λαμβά- 
νοντας υπόψη για τη χορήγηση ή μη των παροχών αυτών 
το συνολικό ποσό των καταβαλλόμενων μηνιαίων αποδο
χών και λοιπών παροχών, επιδομάτων και αποζημιώσεων 
από οποιαδήποτε πηγή.

β) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οιπεριορισμοί για τη χο
ρήγηση των ανωτέρω παροχών, η διαδικασία και ο χρό
νος καταβολής, καθώς και ο τρόπος αντιμετώπισης της 
σχετικής δαπάνης.

γ) Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη χορήγησή 
τους.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οι
κονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων το 
επίδομα του εδαφίου β' της παραγράφου 1 του άρθρου 
49 του Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α ) χορηγείται και στους υ
παλλήλους του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων 
(Ο. Γ. Α.), κλιμακούμενο με βάση τα έτη υπηρεσίας τους.

6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από
1. 1.2002 .

Άρθρο 15 
Επιδόματα Ε.Ο.Τ.

Στους μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί
ου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Ε.Ο.Τ. χορηγείται 
από 1.1.2002 ειδικό μηνιαίο επίδομα λόγω των ειδικών 
συνθηκών που επιβάλλει η αναγκαιότητα για επίσπευση 
και υλοποίηση των τουριστικών επενδύσεων, καταβαλλό
μενο κατά βαθμό ή κατηγορία ως εξής:


