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Οικονομικά και ελεγκτικά  

συστήματα 

 

 
Σκοπός της ενότητας 

Η ενότητα αυτή εξετάζει τους βασικούς τομείς 

σχετικά με τα δεδομένα και τους αριθμούς της 

επιχείρησης που μπορεί να συναντήσει κανείς στα 

πλαίσια της γραμματειακής εργασίας. Εξετάζει το 

ρόλο τους στον έλεγχο των δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης, καθώς και τη σχετική τεκμηρίωση, 

υπολογισμούς, και παρουσίαση που απαιτείται. 

Συγκεκριμένοι στόχοι 

Στο τέλος της ενότητας αυτής θα πρέπει να είστε 

σε θέση: 

1 Να επινοήσετε μια απλή διαδικασία για τη δια-

νομή χαρτικών γραφείου. 

2 Να επινοήσετε ένα σύστημα για την τήρηση 

ακριβών αρχείων αποθεμάτων. 

3 Να ολοκληρώσετε μια αίτηση για χαρτικά. 

4 Να περιγράψετε τα έγγραφα που χρειάζονται 

για την ολοκλήρωση μιας επαγγελματικής συ-

ναλλαγής. 

5 Να αναγνωρίσετε και να εξηγήσετε τους σκο-

πούς των κυριοτέρων επιχειρηματικών εγγρά-

φων. 

6 Να υπολογίζετε το ΦΠΑ και να υπολογίζετε 

και να διαχωρίζετε τις εκπτώσεις για πληρωμή 

με μετρητά από τις εμπορικές εκπτώσεις. 

7 Να γνωρίζετε τις διάφορες υπηρεσίες που πα-

ρέχουν οι εμπορικές τράπεζες. 

8 Να συμπληρώνετε τα απαραίτητα έγγραφα για 

τις τράπεζες. 

9 Να συγκρίνετε και να αντιπαραβάλλετε τις πά-

γιες εντολές και τις άμεσες οφειλές. 

10 Να εξηγείτε τη λειτουργία του συστήματος 

μεταφοράς πιστώσεων. 

11 Να διακρίνετε μια κάρτα ανάληψης μετρητών 

από μια πιστωτική κάρτα 

12 Να προετοιμάζετε μια κατάσταση συμφωνίας 

λογαριασμών τραπέζης. 

13 Να τηρείτε ένα ακριβές βιβλίο ταμείου. 

14 Να εξηγήσετε τα πλεονεκτήματα του ελαστι-

κού ωραρίου. 

15 Να υπολογίζετε το ελαστικό ωράριο. 

16 Να εξηγήσετε συνοπτικά τη διαδικασία υπολο-

γισμού των μισθών. 

17 Να αναλύετε ένα δελτίο μισθού. 

18 Να εξηγείτε τις λειτουργίες των βασικών μορ-

φών του φόρου εισοδήματος. 

19 Να εξηγήσετε τις χρήσεις και τη λειτουργία 

των βασικών λογιστικών πακέτων. 

Διανομή χαρτικών και έλεγχος  
αποθεμάτων 

Όλες οι επιχειρήσεις χρειάζονται μεγάλες προμή-

θειες χαρτικών και γενικών αναλώσιμων υλικών 

γραφείου. Όσο μεγαλύτερη είναι η επιχείρηση 

τόσο μεγαλύτερα αποθέματα χρειάζεται και συνε-

πώς τόσο μεγαλύτερα έξοδα έχει και τόσο μεγαλύ-



τερη είναι η ανάγκη δημιουργίας κατάλληλων και 

ασφαλών αποθηκευτικών εγκαταστάσεων, καθώς 

και εφαρμογής συνεπών διαδικασιών για τον έλεγ-

χο και την ανανέωσή τους. 

 Τα χαρτικά και οι προμήθειες για το γραφείο 

αγοράζονται συνήθως για ολόκληρη την επιχείρη-

ση ώστε να αποκομίζονται τα οφέλη από την αγορά 

μεγάλων ποσοτήτων και τις ποσοτικές εκπτώσεις. 

Υπάρχουν επίσης σημαντικά οφέλη που αποκτώ-

νται από την αξιοποίηση των ειδικών γνώσεων του 

προσωπικού που ειδικεύεται στις πωλήσεις, το 

οποίο γνωρίζει τις αγορές και τους προμηθευτές. 

 Από τη στιγμή που τα αγαθά θα φτάσουν στις 

κτιριακές εγκαταστάσεις της επιχείρησης, μπορούν 

να διανεμηθούν είτε κεντρικά είτε κατά τμήμα. 

Όποια μέθοδος και αν υιοθετηθεί, η διανομή και τα 

αποθέματα παρακολουθούνται στενά. Τα χαρτικά 

και οι προμήθειες γραφείου αντιστοιχούν σε ένα 

διόλου ευκαταφρόνητο ποσό, και επομένως η απο-

θήκευσή τους πρέπει να οργανώνεται και να επιτη-

ρείται προσεκτικά. 

Διαδικασία αποθήκευσης 

1 Επιλέξτε και προσαρμόστε κατάλληλες αποθη-

κευτικές εγκαταστάσεις, οι οποίες πρέπει να εί-

ναι στεγνές, να αερίζονται καλά, και να φωτί-

ζονται επαρκώς. 

2 Κρατάτε κλειδωμένους τους αποθηκευτικούς 

χώρους (μπορεί να είναι δωμάτια ή ντουλάπια 

μέσα σε δωμάτια). 

3 Τα υλικά πρέπει να αποθηκεύονται με την α-

παιτούμενη προσοχή για τον κίνδυνο από πυρ-

καγιά. 

4 Τα ράφια πρέπει να έχουν σαφείς ετικέτες. 

5 Πρέπει να καθορίζονται τα μέγιστα και τα ε-

λάχιστα επίπεδα αποθεμάτων (πιθανώς μέσω 

αρχικών εκτιμήσεων του προσωπικού για την 

ετήσια χρήση). Τα μέγιστα αποθέματα εξαρ-

τώνται κυρίως από το χώρο, τους διαθέσιμους 

οικονομικούς πόρους, και το διάστημα για το 

οποίο παραμένει αναλλοίωτο ένα αγαθό, ενώ 

τα ελάχιστα αποθέματα εξαρτώνται από την 

ταχύτητα με την οποία μπορούν να αναπληρω-

θούν. 

6 Οι νέες προμήθειες πάνε πίσω, και έρχονται 

μπροστά τα παλιά αποθέματα. Αυτό είναι γνω-

στό ως αρχή FIFO (first in, first out – πρώτο 

μέσα, πρώτο έξω). 

7 Όλα τα αποθέματα πρέπει να υπολογίζονται με 

κάποια μορφή απογραφής (π.χ. ετήσιος έλεγχος 

αποθεμάτων ή διαρκής απογραφή – η τελευ-

ταία ενδείκνυται για τα χαρτικά και τις προμή-

θειες γραφείων όταν συνηθίζεται να διατηρού-

νται ακριβείς λίστες αποθεμάτων). 

8 Πρέπει να υπάρχουν κάρτες αρχείου αποθεμά-

των για κάθε αντικείμενο των αποθεμάτων. 

9 Τα βαριά αντικείμενα πρέπει να αποθηκεύο-

νται κοντά στο δάπεδο για ευκολότερη διαχεί-

ριση και τα αντικείμενα που δε ζητούνται συ-

χνά πρέπει να τοποθετούνται στα υψηλότερα 

ράφια 

10 Αντικείμενα που επηρεάζονται από το φως ή 

τη ζέστη πρέπει να αποθηκεύονται ανάλογα. 

Διαδικασία διανομής 

1 Δε διανέμεται κανένα απόθεμα χωρίς εγκεκρι-

μένη αίτηση. 

2 Τα υλικά πρέπει να διανέμονται σε προκαθορι-

σμένες μονάδες διανομής, π.χ. δεσμίδες χαρ-

τιών, πακέτα φακέλων, ή μεμονωμένα ρολά 

ταινίας. 

3 Όποιος παραλαμβάνει αγαθά πρέπει να υπο-

γράφει. 

4 Οι διανομές γίνονται μόνο σε καθορισμένους 

χρόνους. 

5 Όλο το προσωπικό πρέπει να έχει ένα αντίγρα-

φο της λίστας αποθεμάτων που τους διατίθε-

νται. 

6 Όλο το προσωπικό πρέπει να ειδοποιείται για 

τις διαδικασίες και το χρόνο της διανομής. 

7 Οι κάρτες του αρχείου αποθεμάτων πρέπει να 

ενημερώνονται μετά από κάθε περίοδο διανο-

μής 
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Η επιχειρηματική συναλλαγή 

Σε οποιαδήποτε επιχείρηση γίνεται μεταβίβαση 

αγαθών ή υπηρεσιών από ένα μέρος σε κάποιο 

άλλο, υπάρχουν έγγραφα σχετικά με τη συναλλαγή 

αυτή. Μια διαγραμματική αναπαράστασή τους 

δίνεται στην Εικόνα 53. Οι συναλλαγές γίνονται σε 

μετρητά ή επί πιστώσει και, για να υπάρχει ένα 

αρχείο τους, κάθε συναλλαγή έχει ένα πρωτότυπο 

έγγραφο το οποίο καταχωρίζεται στο βιβλίο λογα-

ριασμών. Ακολουθεί μια σύνοψη των σταδίων μιας 

συνηθισμένης επιχειρηματικής συναλλαγής, μαζί 

με μια σύντομη εξήγηση των σχετικών εγγράφων, 

όπου είναι απαραίτητο. 

 

Εικόνα 53 Έγγραφα σε μια επιχειρηματική συναλλαγή 

Η έρευνα 

Όταν κάποιος ενδιαφέρεται για το προϊόν ή την 

υπηρεσία μιας επιχείρησης, είναι λογικό να διεξά-

γει μια αρχική έρευνα. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει 

από το τηλέφωνο, αυτοπροσώπως, με μια επιστο-

λή, ή ακόμη και με έντυπο υλικό. Οι έρευνες μπο-

ρεί να είναι γενικής φύσης ή να έχουν τη μορφή 

πολύ συγκεκριμένων ερωτήσεων για πληροφορίες 

και για τιμές. Η έρευνα δεν καταγράφεται στα βι-

βλία λογαριασμών. 

Ο τιμοκατάλογος 

Πολλές επιχειρήσεις διατηρούν αποθέματα τυπω-

μένων τιμοκαταλόγων μαζί με φυλλάδια που παρέ-

χουν λεπτομέρειες για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες 

τους, τα οποία στέλνονται στον πιθανό πελάτη ως 

απάντηση σε μια έρευνα. Στο σημείο αυτό, αξίζει 

να αναφέρουμε τη χρήση καταλόγων. Οι περισσό-

τεροι κατάλογοι τυπώνονται χωρίς τιμές. Άλλωστε, 

στοιχίζουν αρκετά, και με τις διακυμάνσεις στις 

τιμές πολλών αγαθών θα απαιτούνταν συνεχώς 

ακριβές επανατυπώσεις. Ωστόσο, υπάρχουν τιμο-

κατάλογοι που συνοδεύουν πολλούς καταλόγους 

και φυλλάδια, με αποτέλεσμα, όταν γίνεται κάποια 

αλλαγή, να ενημερώνεται μόνον ο τιμοκατάλογος 

πιθανώς με τη βοήθεια επεξεργασίας κειμένου. 

 Ο τιμοκατάλογος δεν έχει καμία σχέση με τα 

βιβλία λογαριασμών. 

Προσφορά 

Όταν ζητηθεί κάτι περισσότερο από μια απλή έ-

ρευνα ή υπηρεσία, υπάρχει περίπτωση οι πελάτες 

να ζητήσουν μια προσφορά. Πρόκειται συνήθως 

για ένα έντυπο, στο οποίο πρέπει να υπάρχουν 

μόνον οι απαραίτητες μεταβλητές (ακόμα μία χρή-

σιμη εφαρμογή της επεξεργασίας κειμένου). Δεν 

πρέπει να περιέχει μόνο τις ποσότητες που μπο-

ρούν να προσφερθούν αλλά και πλήρεις λεπτομέ-

ρειες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και 

πληροφορίες για τις ημερομηνίες παράδοσης και 

Απόδειξη 
είσπραξης 
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ολοκλήρωσης, τους τρόπους παράδοσης, και τους 

όρους της πληρωμής. 

Παραγγελία 

Είναι δυνατόν να δοθεί μια παραγγελία με μια 

συνηθισμένη επαγγελματική επιστολή ή ακόμη και 

από το τηλέφωνο, αν και συνήθως δίνεται με ένα 

ειδικό έντυπο. Τα δελτία παραγγελίας μπορούν να 

παρέχονται σε μια συγκεκριμένη μορφή από τους 

προμηθευτές για να διευκολύνονται τα εμπορικά 

καταστήματά τους καθώς και τη γενική επεξεργα-

σία από το τμήμα λογιστηρίου. Εναλλακτικά, οι 

επιχειρήσεις που δίνουν αρκετές παραγγελίες σε 

διαφορετικές εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν 

το δικό τους δελτίο, σταλμένο με αριθμητική 

σειρά, μάλλον από ένα κεντρικό τμήμα αγορών. 

Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής 

Το τιμολόγιο – δελτίο αποστολής είναι ένα έγγρα-

φο που συντάσσεται όταν ένα άτομο πουλάει αγα-

θά σε ένα άλλο, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο 

δικαστήριο ως απόδειξη μιας σύμβασης για την 

πώληση αγαθών. Συντάσσεται από τον προμηθευτή 

και μπορεί να γίνει σε πολλά αντίγραφα, τα οποία 

συνήθως είναι τυπωμένα σε διαφορετικά χρώματα 

χαρτιού για ευκολότερη αναγνώριση και διαχείρι-

ση. Τα τιμολόγια περιέχουν τις εξής πληροφορίες: 

α επωνυμίες ΑΦΜ, ΔΟΥ, επάγγελμα και διευ-

θύνσεις και των δύο μερών που αναμιγνύονται 

στην πώληση 

β ημερομηνία και ώρα της πώλησης 

γ περιγραφή των αγαθών, ποσότητα, τιμή μονά-

δας, και λεπτομέρειες για κάποια εμπορική έκ-

πτωση 

δ όροι της πώλησης, δηλαδή έκπτωση που μπο-

ρεί να γίνει και διάρκεια της περιόδου πίστω-

σης 

ε πολλές εταιρείες αναφέρουν τη φράση "Εκτός 

λάθους ή παραλείψεως" στο υποσέλιδο των τι-

μολογίων τους ως εξασφάλιση ότι μπορούν να 

αποκαταστήσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις 

αργότερα. 

Σε τι χρησιμεύουν τα αντίγραφα των τιμολογίων; 

Το πρώτο αντίγραφο είναι το αντίγραφο του πελά-

τη για τη σύμβαση της πώλησης. Καταχωρίζεται 

στο ημερολόγιο αγορών. 

 Το δεύτερο αντίγραφο είναι το αντίγραφο του 

πωλητή για τη σύμβαση της πώλησης. Η πώληση 

καταχωρίζεται στο ημερολόγιο πωλήσεων. 

 Το τρίτο αντίγραφο, το οποίο συχνά ονομάζεται 

συνοδευτικό τιμολόγιο πηγαίνει στα καταστήματα 

ή στο τμήμα αποστολής εμπορευμάτων και παρα-

δίδεται μαζί με τα αγαθά στον υπεύθυνο για τις 

παραδόσεις (ίσως έναν οδηγό φορτηγού), ο οποίος 

ζητάει να του το υπογράψουν όταν γίνεται η παρα-

λαβή των αγαθών. Αυτό το δελτίο επιστρέφεται 

στο τμήμα αποστολής των εμπορευμάτων για να 

καταχωριστεί στο κατάλληλο αρχείο. 

 Εκτός από αυτά τα αντίγραφα, μπορεί να υπάρ-

χουν τα εξής: 

• αντίγραφο του αντιπροσώπου 

• αντίγραφο του τμήματος μεταφορών 

• αντίγραφο των κεντρικών γραφείων 

• αντίγραφο του τμήματος κοστολόγησης 

 Επίσης υπάρχει σαν ξεχωριστό παραστατικό και 

το δελτίο αποστολής των εμπορευμάτων. 

 Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν επιθυμεί να 

τιμολογήσει άμεσα τα αγαθά που πωλεί μπορεί να 

εκδώσει ένα άλλο παραστατικό που ονομάζεται 

δελτίο αποστολής. Σ' αυτό περιέχονται τα στοιχεία 

α και β έως το τιμολόγιο και περιγραφή αγαθών 

και ποσότητας. Τιμή μονάδος και λεπτομέρειες για 

τυχόν έκπτωση μπορεί να μην αναγράφονται εκεί. 

Οι λόγοι που δεν αναγράφεται η τιμή είναι πολλοί 

π.χ.: εάν ο πωλητής δεν έχει κοστολογήσει τα 

προϊόντα του αλλά ενδιάμεσα βιάζεται να τα προ-

ωθήσει. Εάν δεν θέλει οι ενδιάμεσοι υπάλληλοι ή 

μεταφορείς να γνωρίζουν τους όρους ή τις τιμές ή 

τις εκπτώσεις που ο πωλητής θέλει να δώσει στον 

αγοραστή κ.λπ. Σε περίπτωση που εκδοθεί μόνο 
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δελτίο αποστολής ο νόμος ορίζει ότι πρέπει να 

εκδοθεί το αντίστοιχο τιμολόγιο εντός μηνός από 

την έκδοση του δελτίου αποστολής (και οπωσδή-

ποτε μέσα στο ίδιο οικονομικό έτος). Πρέπει να 

σημειωθεί ότι η Ελληνική φορολογική νομοθεσία 

επιβάλλει τα προϊόντα κατά τη μεταφορά τους να 

συνοδεύονται είτε από τιμολόγιο – δελτίο αποστο-

λής είτε από απλό δελτίο αποστολής. 

 Όταν το τιμολόγιο αποτελείται από πολλά αντί-

γραφα, κατά κανόνα έχει τη μορφή συνεχούς μη-

χανογραφικού χαρτιού για ευκολότερη προετοιμα-

σία. Τα πακέτα του συνεχούς μηχανογραφικού 

χαρτιού ετοιμάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

της επιχείρησης όσο αφορά το σχέδιο και το χρώμα 

των αντιγράφων και είτε παρεμβάλλονται ανάμεσα 

σε φύλλα καρμπόν είτε αποτελούνται από αυτο-

γραφικό χαρτί.  

Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 

Ο ΦΠΑ, επιβάλλεται σε ορισμένα προϊόντα και 

υπηρεσίες και προς το παρόν στην Ελλάδα έχει 

καθοριστεί για τα περισσότερα προϊόντα στο 18 

τοις εκατό. Κάποια από τα αγαθά που χαρακτηρί-

ζονται ως "άμεσης ανάγκης" υπόκεινται σε μειω-

μένο ΦΠΑ στη χώρα μας, ενώ κάποιες περιοχές 

έχουν μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ. 

 Όπου επιβάλλεται, οι προμηθευτές υποχρεού-

νται να περιλαμβάνουν το ΦΠΑ σε όλα τα τιμολό-

για που χρησιμοποιούνται για φορολογικό σκοπό. 

Πρέπει να πούμε ότι ο ΦΠΑ προστίθεται στην 

καθαρή αξία των αγαθών ή υπηρεσιών μετά από 

τις εκπτώσεις. 

 Και τα τιμολόγια που λαμβάνονται και τα τιμο-

λόγια που στέλνονται σε πελάτες περιλαμβάνουν 

ΦΠΑ (με την προϋπόθεση ότι το επίπεδο των ετή-

σιων επιχειρηματικών συναλλαγών απαιτεί την 

καταγραφή του ΦΠΑ). Κατά διαστήματα και ανά-

λογα το είδος της επιχείρησης (συνήθως μία φορά 

στους δύο μήνες) υποβάλλονται οι δηλώσεις του 

ΦΠΑ στην Εφορεία και η διαφορά ανάμεσα στο 

φόρο που επιβλήθηκε από τους προμηθευτές και το 

φόρο που επιβλήθηκε στους πελάτες προσαρμόζε-

ται με καταβολή ή επιστροφή. 

Εκπτώσεις λόγω πληρωμής με μετρητά 

Μια έκπτωση λόγω πληρωμής με μετρητά γίνεται 

στους πελάτες που εξοφλούν αμέσως τα χρέη τους 

και προσφέρεται ως κίνητρο για τον αγοραστή 

ώστε να πληρώνει γρήγορα και να επωφελείται της 

έκπτωσης. 

Εμπορικές εκπτώσεις 

Η εμπορική έκπτωση διαφέρει αρκετά από την 

έκπτωση λόγω πληρωμής με μετρητά, αφού αποτε-

λεί μια μείωση επί της καθορισμένης τιμής του 

προϊόντος, όπως διαφημίζεται στον κατάλογο ή 

στον τιμοκατάλογο. Δίνεται από τον κατασκευαστή 

ή τον έμπορο χονδρικής πώλησης στον έμπορο 

λιανικής πώλησης ώστε να έχει ο τελευταίος κά-

ποιο κέρδος έναντι της τιμής του καταλόγου. 

Χρεωστικό σημείωμα 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που μοιάζει πολύ με 

τιμολόγιο και εκδίδεται από τον προμηθευτή όταν 

για κάποιο λόγο έχει γίνει υποτιμολόγηση στο 

τιμολόγιο. Για παράδειγμα, μπορεί να παραλείφθη-

καν τα έξοδα μεταφοράς ή να έγινε κάποιο τυπο-

γραφικό λάθος σε κάποιο είδος του τιμολογίου και 

επομένως να απαιτείται μια επιπλέον χρέωση. Όσο 

αφορά τα λογιστικά, το χρεωστικό σημείωμα έχει 

την ίδια μεταχείριση με ένα τιμολόγιο 

Πιστωτικό σημείωμα 

Αυτό λειτουργεί αντίστροφα από το χρεωστικό 

σημείωμα και εκδίδεται από τον προμηθευτή προς 

τον αγοραστή, αλλά αυτή τη φορά για τη μείωση 

του ποσού του τιμολογίου. Μπορεί να χρησιμο-

ποιηθεί όταν τα αγαθά επιστρέφονται, όταν υπέ-

στησαν ζημιές κατά τη μεταφορά τους, όταν έχει 

γίνει κάποιου είδους υπερτιμολόγηση, όταν παρέ-

χεται εκ των υστέρων επιπλέον έκπτωση κ.λπ.  
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Κατάσταση κίνησης πελατών 

Συνήθως αποστέλλεται από τον πωλητή προς ό-

λους τους οφειλέτες του στο τέλος κάθε μήνα ως 

υπενθύμιση των χρωστούμενων ποσών για τα αγα-

θά ή υπηρεσίες που παρείχε ο πωλητής κατά τη 

διάρκεια του μήνα. Η κατάσταση κίνησης πελατών 

δεν αναφέρει όλες τις λεπτομέρειες που υπάρχουν 

στα τιμολόγια και στα χρεωστικά ή πιστωτικά ση-

μειώματα που στέλνονται στη διάρκεια του μήνα 

αλλά δίνει μια σύνοψη και τους αντίστοιχους αριθ-

μούς αναφοράς. Ορισμένες εταιρείες ετοιμάζουν 

τιμολόγια και καταστάσεις κίνησης πελατών ταυ-

τόχρονα, χρησιμοποιώντας κάποιο είδος μηχανο-

γραφημένου συστήματος λογιστικής, και μειώνο-

ντας συνεπώς την εργασία. Άλλες εταιρείες ετοιμά-

ζουν καταστάσεις κίνησης πελατών φωτοτυπώντας 

τους λογαριασμούς του καθολικού σε ένα φωτοα-

ντιγραφικό μηχάνημα μεγάλης ταχύτητας. Όταν 

αποστέλλεται μια δεύτερη κατάσταση λογαρια-

σμού, συνηθίζεται να τυπώνεται σε κόκκινο και να 

συνοδεύεται από τη φράση "στον αντίστοιχο λογα-

ριασμό", καθώς και από το αντίστοιχο ποσό, και 

όχι να αναφέρονται ξανά όλες οι λεπτομέρειες της 

αρχικής κατάστασης. 

 Όταν ένας οφειλέτης λαμβάνει μια κατάσταση 

κίνησης πελατών πρέπει να την ελέγχει, συμβου-

λευόμενος τα τιμολόγιά του και τα λογιστικά του 

αρχεία. Αν είναι όλα σωστά και δικαιούται έκπτω-

ση, θα επιστρέψει την κατάσταση τοποθετώντας ως 

εξώφυλλο της επιταγής του ένα χαρτί με την εν 

λόγω έκπτωση.  

Τραπεζικό σύστημα 

Το τραπεζικό σύστημα αποτελείται από τρία μέρη: 

1 Την Κεντρική Τράπεζα  

2 Ειδικευμένα ιδρύματα όπως προεξοφλητικοί 

οίκοι και τράπεζες επενδύσεων με ευρεία έν-

νοια, οι οποίες εξυπηρετούν ειδικές κατηγορίες 

πελατών και παρέχουν κεφάλαια για ειδικούς 

σκοπούς. 

3 Εμπορικές τράπεζες ή εμπορικές τράπεζες μετο-

χικής μορφής που εξυπηρετούν το ευρύ κοινό 

Αυτό που μας ενδιαφέρει άμεσα είναι η τρίτη κατη-

γορία. Οι εμπορικές τράπεζες είναι πολύ σημαντικές 

για την οικονομία κάθε χώρας γιατί παίζουν σημα-

ντικό ρόλο στην επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Ποιες υπηρεσίες παρέχουν; 

1 Υπηρεσίες τρεχούμενων λογαριασμών, όπως: 

• σύστημα επιταγών 

• πάγιες εντολές 

• απευθείας χρέωση λογαριασμού 

• σύστημα μεταφοράς πιστώσεως 

• μηχανήματα αυτόματης ανάληψης 

• υπεραναλήψεις 

• τραπεζικά δάνεια 

• νυχτερινές θυρίδες 

• τραπεζικές επιταγές 

2 Υπηρεσίες για λογαριασμούς καταθέσεων ό-

ψεως 

3 Υπηρεσίες για λογαριασμούς καταθέσεων τα-

μιευτηρίου 

4 Υπηρεσίες για λογαριασμούς προϋπολογισμέ-

νων υποχρεώσεων πελάτη. 

5 Άλλες υπηρεσίες όπως: 

• συνάλλαγμα 

• συμβουλές για μετοχές και μερίδια 

• διαχείριση περιουσιών 

• φύλαξη τιμαλφών 

• ασφάλιση 

• υποθήκες 

• υπηρεσίες στο τομέα των εξαγωγών 

• αξιολογικές κατατάξεις πιστοληπτικής ικα-

νότητας και φερεγγυότητας 

• οικονομική πληροφόρηση 

• πιστωτικές κάρτες τραπέζης 

• ευρωεπιταγές 

• χρεωστικές κάρτες 

• προεξόφληση συναλλαγματικών 

• υπηρεσίες διαχείρισης υπηρεσιών 

Φυσικά, κάποιες τραπεζικές υπηρεσίες έχουν με-

γαλύτερη σχέση από άλλες με τα καθήκοντα μιας 
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γραμματέως, ενώ κάποιες από τις υπηρεσίες που 

αναφέρθηκαν εφαρμόζονται τώρα. 

Πάγιες εντολές 

Όταν πρέπει να γίνονται πληρωμές σε τακτικά 

χρονικά διαστήματα για είδη όπως ασφάλιστρα, 

ενοίκια και φόροι, δόσεις δανείων, και ενοίκια για 

εξοπλισμό, μπορείτε να δώσετε εντολή στην τρά-

πεζά σας να πληρώνει εκ μέρους σας ένα συγκε-

κριμένο ποσό σε μια συγκεκριμένη επιχείρηση, σε 

δεδομένη ημέρα του μήνα, ανά δεκαπενθήμερο ή 

άλλο χρονικό διάστημα. Η αίτηση αυτή πρέπει να 

γίνεται προς την τράπεζα εγγράφως για την έναρξη 

της υπηρεσίας και πρέπει να υποβάλλεται μια γρα-

πτή αίτηση για την παύση των πληρωμών από την 

τράπεζα. 

Άμεση χρέωση λογαριασμού 

Η παρακάτω διαδικασία εφαρμόζεται σε πάρα πολ-

λές ευρωπαϊκές χώρες και έχει αρχίσει να διαδίδε-

ται και στην Ελλάδα 

Όπως και με τις πάγιες εντολές, μπορείτε να δώσε-

τε μια γραπτή εντολή στην τράπεζά σας να πληρώ-

νει τις οφειλές σας όποτε πρέπει. Στην περίπτωση 

αυτή όμως, η επιχείρηση που ορίζετε εσείς παρου-

σιάζει μια εντολή πληρωμής την οποία η τράπεζα 

αφαιρεί από το λογαριασμό σας. Υπάρχουν δύο 

μέθοδοι άμεσης χρέωσης του λογαριασμού: μία για 

την πληρωμή πάγιων ποσών και μία για μη συγκε-

κριμένα ποσά, δηλαδή όταν τα ποσά ποικίλουν. 

Πώς γίνεται η άμεση χρέωση λογαριασμού; 

1 Μια επιχείρηση σας ζητά να συμπληρώσετε 

ένα έντυπο με το οποίο της δίνεται την άδεια 

για τη διεξαγωγή άμεσης χρέωσης από το λο-

γαριασμό σας. 

2 Επιστρέφετε το έντυπο στην επιχείρηση, η ο-

ποία το περνάει στην τράπεζά σας ώστε να 

χρεώνεται απευθείας ο λογαριασμός σας όποτε 

προκύπτει ανάγκη και σύμφωνα με τις οδηγίες 

αυτές. 

Πλεονεκτήματα 

1 Είναι πιο απλή από ότι η πληρωμή των λογα-

ριασμών με επιταγές. 

2 Είναι ευέλικτη, αφού το ποσό και τα διαστήμα-

τα ανάμεσα στις πληρωμές ποικίλουν (αντίθετα 

με την πάγια εντολή) 

3 Εξοικονομείται χρόνος. 

4 Μόνον οι επιχειρήσεις που εγκρίνονται από τις 

τράπεζες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτό το 

σύστημα. 

5 Η εν λόγω επιχείρηση πρέπει πάντα να σας λέει 

από πριν το ποσό και την ημερομηνία πληρω-

μής, όταν η εντολή σας περιλαμβάνει και πλη-

ρωμές μη καθορισμένων ποσών. 

6 Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την εντολή 

σας για άμεση χρέωση του λογαριασμού απλώς 

ενημερώνοντας γραπτώς την τράπεζά σας. 

Σύστημα μεταφοράς πιστώσεων 

Το σύστημα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

την πληρωμή πολλών πιστωτών, χωρίς να αναγκά-

ζεται ο εκδότης να γράφει διαφορετικές επιταγές 

για κάθε ποσό. Αντί γι' αυτό, ο εκδότης γράφει μία 

επιταγή για ολόκληρο το ποσό και συμπληρώνει τα 

κατάλληλα δελτία για τη μεταφορά των πιστώσε-

ων. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται ολοένα και 

περισσότερο για την πληρωμή των μισθών. Η τρά-

πεζα κανονίζει να αποσταλούν τα πιστωτικά δελτία 

στους πιστωτές μέσω των τραπεζών τους. Ο πιστω-

τής πρέπει αρχικά να έχει δώσει την έγκρισή του 

εγγράφως για να γίνονται πληρωμές με τέτοιο τρό-

πο. Φυσικά, αυτός είναι ένας πολύ ασφαλής και 

απλός τρόπος για την πληρωμή των μισθών αφού 

δε χρειάζεται να γίνονται πακέτα μισθών και να 

μεταφέρουν οι φρουροί χρήματα από την τράπεζα. 

 Σημείωση: Το σύστημα μεταφοράς πιστώσεων 

μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την τακτο-

ποίηση λογαριασμών στο τέλος του μήνα, και πολ-
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λές εταιρείες υιοθετούν τη μέθοδο αυτή εσωκλείο-

ντας έντυπα προς αποκοπή στις καταστάσεις κίνη-

σης πελατών που στέλνουν. 

Υπεραναλήψεις 

Πρόκειται για ένα βολικό τρόπο δανεισμού χρημά-

των από μια τράπεζα, που παρακάμπτει την επίση-

μη διαδικασία συμπλήρωσης εντύπων για τη χορή-

γηση δανείου. Η μέθοδος αυτή επιτρέπει σε έναν 

πελάτη να σηκώσει από το λογαριασμό του μέχρι 

ένα προκαθορισμένο ποσό (κατόπιν συμφωνίας με 

το Διευθυντή της Τράπεζας), δηλαδή μπορεί να 

πάρει μεγαλύτερο ποσό από αυτό της κατάθεσής 

του. Δεν ορίζεται απαραίτητα κάποια ειδική μέθο-

δος εξόφλησης, αλλά συνήθως υπάρχει κάποιο 

χρονικό όριο για την υπερανάληψη. Επιβάλλεται 

τόκος με επιτόκιο περίπου 2% πάνω από το κατώ-

τατο επιτόκιο δανεισμού (Ανάλογα την νομοθεσία 

επιβάλλεται και κάποιος ειδικός τραπεζικός φόρος 

ή φόρος χαρτοσήμου). Το επιτόκιο που επιβάλλε-

ται σε μια υπερανάληψη υπολογίζεται μόνο βάσει 

του ποσού που αναλήφθηκε και όχι απαραίτητα 

βάσει του ανώτατου ορίου υπερανάληψης. Είναι η 

φθηνότερη μορφή δανεισμού γιατί ο τόκος επιβάλ-

λεται μόνο στο πραγματικό ποσό που χρωστάει 

κανείς σε ημερήσια βάση. Με εξαίρεση κάποιες 

μικρές υπεραναλήψεις, η τράπεζα συνηθίζει να 

ζητάει κάποια μορφή εξασφάλισης. Σε περιπτώσεις 

πιστωτικής συμπίεσης ή σε εποχές οικονομικής 

κρίσης, οι τραπεζικές υπεραναλήψεις εξασφαλίζο-

νται πιο δύσκολα. 

Δάνεια 

Τα δάνεια είναι συνήθως για μεγαλύτερα ποσά 

χρημάτων και το διάστημα εξόφλησης είναι συνή-

θως μεγαλύτερο. Οι διαδικασίες που ακολουθού-

νται είναι πιο επίσημες, ενώ υπογράφονται και 

ανταλλάσσονται έγγραφα. Ο τόκος καταβάλλεται 

είτε σε τακτικές δόσεις είτε ως ένα εφάπαξ ποσό 

στο τέλος του έτους. 

Παράγοντες που επηρεάζουν τις τράπεζες σχετικά  
με τη χορήγηση υπεραναλήψεων ή δανείων 

• η φερεγγυότητα του αιτούντος και το προη-

γούμενο οικονομικό μητρώο του 

• ο σκοπός για τον οποία ζητούνται τα χρήματα 

• η φύση της πρόσθετης ασφαλείας που προσφέ-

ρεται ως εγγύηση 

• το χρονικό διάστημα και ο ρυθμός εξόφλησης 

Τραπεζικές επιταγές 

Τραπεζική επιταγή είναι μια επιταγή από την ίδια 

την τράπεζα. Δίνει τη δυνατότητα σε έναν πελάτη 

να προσφέρει σε άτομα ή εταιρείες στα οποία έχει 

οφειλές ένα έγγραφο για πληρωμή, με την απόλυτη 

ισχύ μιας τράπεζας προς κάλυψή του. Οι επιταγές 

αυτές χρησιμοποιούνται όταν ένας έμπορος συνερ-

γάζεται με έναν έμπορο χονδρικής ή κατασκευαστή 

για πρώτη φορά ή όταν η πληρωμή γίνεται στο 

εξωτερικό. Όταν δεν γίνεται δεκτή μια προσωπική 

επιταγή από έναν ξένο, μια επιταγή που καλύπτεται 

από μια μεγάλη τράπεζα θα γίνει δεκτή κατά πάσα 

πιθανότητα. 

Πιστωτικές κάρτες 

Σήμερα, εκδίδονται από τις περισσότερες τράπεζες 

σε πελάτες με καλές αξιολογικές κατατάξεις πιστο-

ληπτικής ικανότητας. Μπορούν να χρησιμοποιού-

νται για την ανάληψη μετρητών από άλλα υποκα-

ταστήματα και την απόκτηση πίστωσης σε πολλές 

επιχειρήσεις (μαγαζιά, γκαράζ, ξενοδοχεία, εστια-

τόρια, μεταφορικά μέσα) τόσο εγχώρια όσο και στο 

εξωτερικό. Χρησιμοποιείται μια ανάγλυφη κάρτα 

για την καταγραφή του κωδικού του πελάτη σε ένα 

ειδικό τιμολόγιο πολλών αντιγράφων. Ο πελάτης 

υπογράφει το αντίγραφο και η υπογραφή του συ-

γκρίνεται με αυτή της κάρτας. Ο πελάτης δεν έχει 

οικονομική επιβάρυνση αλλά ο έμπορος πληρώνει 

ένα ποσοστό για την επεξεργασία και τα λοιπά 

έξοδα της κάρτας. Ωστόσο, συμμετέχοντας σε ένα 

τέτοιο σύστημα, οι επιχειρήσεις αυξάνουν κατά 
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κανόνα τον αριθμό των πελατών τους, και τα επι-

πλέον κέρδη αντισταθμίζουν το επιπλέον ποσοστό 

που παρακρατεί η κάρτα. Ο πελάτης λαμβάνει μια 

μηνιαία κατάσταση από τον οργανισμό παροχής 

εμπορικών πιστώσεων, ο οποίος στο μεταξύ έχει 

πληρώσει τον πωλητή (εκτός μιας προμήθειας). 

Όλες οι χρήσεις της κάρτας αναφέρονται στην 

κατάσταση και ο πελάτης πρέπει να συγκρίνει την 

κατάσταση με τα στελέχη των αποδείξεων που του 

δίνονται από τον έμπορο. Πρέπει είτε να πληρώσει 

ολόκληρο το ποσό μέσα σε μερικές εβδομάδες και 

να μην επιβαρυνθεί με τόκο είτε να καταβάλει ένα 

μέρος του ποσού (ορίζεται πάντα ένα ελάχιστο 

ποσό στη δήλωση), περίπτωση στην οποία επιβάλ-

λεται τόκος στο χρωστούμενο υπόλοιπο. Πρέπει να 

επισημάνουμε ότι τα επιτόκια είναι υψηλά! 

Visa, Access κ.λπ. 

Τα μεγαλύτερα συστήματα παροχής πιστώσεων 

που λειτουργούν είναι η Visa η Eurocard και η 

Access, και υποστηρίζονται και από τράπεζες. 

Συχνά συνδυάζονται με μια κάρτα επιταγών για 

τους πελάτες με τρεχούμενους λογαριασμούς στις 

σχετικές τράπεζες 

American Express και Diners 

Εκτός από τα συστήματα παροχής πιστώσεων που 

διαχειρίζονται οι τράπεζες, υπάρχουν και άλλα 

τέτοια συστήματα ιδιωτικών εταιρειών, τα πιο 

γνωστά από τα οποία είναι η American Express και 

η Diners. Με αυτά, οι μελλοντικοί πελάτες πρέπει 

να συμπληρώνουν μια αίτηση και να πληρώνουν 

ένα τέλος εγγραφής συν μια ετήσια συνδρομή για 

την υπηρεσία. Όμως, η κάρτα American Express 

δεν έχει τόκο. Απλώς απαιτείται από τους κατόχους 

της να πληρώνουν ολόκληρο το ποσό όταν λαμβά-

νουν τη μηνιαία κατάσταση. Φυσικά, οι υπηρεσίες 

αυτές μπορεί να είναι πιο ακριβές από αυτές των 

τραπεζών, αλλά χάρη σε αυτές οι επιχειρηματίες 

μπορούν να ταξιδεύουν σε ολόκληρο τον κόσμο 

έχοντας πάνω τους ελάχιστα χρήματα. 

Χρεωστικές κάρτες 

Συνδεδεμένες με τρεχούμενους λογαριασμούς ή 

λογαριασμούς καταθέσεων ταμιευτηρίου, οι χρεω-

στικές κάρτες χρησιμεύουν ως υποκατάστατα των 

επιταγών. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

άμεση πληρωμή των αγαθών ή την ανάληψη με-

τρητών από αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές 

που βρίσκονται έξω από τις τράπεζες. Η διαφορά 

από μια πιστωτική κάρτα είναι ότι, ενώ με την 

πιστωτική κάρτα ο έμπορος περιμένει την έγκριση 

της τράπεζας για μια συναλλαγή, με τη χρεωστική 

κάρτα το ποσό αφαιρείται αυτόματα από το λογα-

ριασμό εκείνη την ώρα, αντί να αναλαμβάνεται 

από τον οργανισμό παροχής εμπορικών πιστώσεων 

για μετέπειτα τακτοποίηση. 

Καταστάσεις κίνησης τραπεζικών λογαριασμών 

Όλα τα άτομα που έχουν τραπεζικούς λογαρια-

σμούς πρέπει να φροντίζουν να ελέγχουν την ακρί-

βεια όλων των καταστάσεων κίνησης λογαριασμού 

που λαμβάνουν. Οι καταστάσεις κίνησης λογαρια-

σμών εκδίδονται περιοδικά – ανά μήνα, τρίμηνο, ή 

εξάμηνο ή κατόπιν αίτησης, και παρέχουν ένα 

λεπτομερή λογαριασμό των συναλλαγών που έγι-

ναν μέσω του συγκεκριμένου λογαριασμού. Ένα 

παράδειγμα κατάστασης κίνησης για έναν τρεχού-

μενο λογαριασμό δίνεται στην Εικόνα 54. 

Τεχνολογία των τραπεζών και  
εξωτερικός ανταγωνισμός 

Προς τα τέλη της δεκαετίας του 1980, ο τραπεζικός 

τομέας αποφάσισε να εκμεταλλευτεί τα οφέλη της 

τεχνολογίας, επιτρέποντας την ολοένα μεγαλύτερη 

αυτοματοποίηση των διαδικασιών σε μια προσπά-

θεια παροχής πιο αποδοτικών υπηρεσιών.  
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Εικόνα 54 Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού 
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Κατάσταση συμφωνίας τραπεζικών  
λογαριασμών 

Όταν η διαχείριση και η επεξεργασία των οικονο-

μικών αρχείων γίνεται από διαφορετικούς φορείς, 

π.χ. από εσάς και την τράπεζα, είναι λογικό οι α-

ριθμοί στους οποίους καταλήγετε εσείς να μη συμ-

φωνούν με αυτούς της τράπεζας, όταν έρχεται η 

κατάσταση. Συνεπώς, υπάρχει ανάγκη για "συμφω-

νία". Στις επιχειρήσεις, είναι συνηθισμένο να μη 

συμφωνούν οι αριθμοί αλλά, χάρη σε λογικές εξη-

γήσεις για τη διαφορά, επιτυγχάνεται μια συμφω-

νία ανάμεσα στις δύο ομάδες αριθμών, οι οποίες 

αποδεικνύονται στην πραγματικότητα σωστές από 

τις δικές τους πληροφορίες. 

Γιατί προκύπτει διαφωνία στους αριθμούς; 

Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι (εκτός από το μαθη-

ματικό λάθος) που προκαλούν το φαινόμενο αυτό. 

1 Όταν το ένα μέρος δε γνωρίζει τυχόν ενέργειες 

του άλλου, π.χ. εσείς μπορεί να έχετε γράψει 

μια επιταγή για την πληρωμή μιας οφειλής, αλ-

λά ο πιστωτής δεν έχει έρθει ακόμη για να ει-

σπράξει την επιταγή. Στην περίπτωση αυτή, το 

υπόλοιπο που θα έχετε εσείς είναι μικρότερο 

από αυτό της τράπεζας. Εναλλακτικά, η τράπε-

ζα μπορεί να έχει αφαιρέσει τραπεζικά τέλη 

που δε γνωρίζετε, περίπτωση στην οποία το 

υπόλοιπό σας θα είναι μεγαλύτερο από αυτό 

της τράπεζας. 

2 Συμβαίνουν καθυστερήσεις. Εσείς μπορεί να 

έχετε λάβει πληρωμές από τους οφειλέτες σας 

με τη μορφή επιταγών και συνεπώς να έχετε αυ-

ξήσει το υπόλοιπό σας, αλλά η κατάσταση κί-

νησης του λογαριασμού σας δεν το δείχνει αυτό 

έως ότου κατατεθούν στην τράπεζά σας και συ-

νεπώς εισπραχθούν, πράγμα που μπορεί να 

διαρκέσει αρκετές ημέρες. Άλλα παραδείγματα 

καθυστερήσεων μπορεί να είναι η χρήση νυχτε-

ρινής θυρίδας ή μηχανημάτων αυτόματης ανά-

ληψης. Παρόμοια, είναι πιθανό να υπολογι-

στούν λάθος οι ημερομηνίες πληρωμής με άμε-

ση χρέωση. 

Τα παραδείγματα αντιμετωπίζονται σχετικά εκ των 

πραγμάτων από τα άτομα, όταν υπολογίζουν τις 

εμφανείς ασυμφωνίες στα υπόλοιπα των τρεχούμε-

νων λογαριασμών τους. Ωστόσο, στα πλαίσια των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων το άτομο που 

είναι αρμόδιο για την καταχώριση των ταμεια-

κών/τραπεζικών συναλλαγών πρέπει να συμβιβάζει 

τους αριθμούς του βιβλίου ταμείου με αυτά της 

κατάστασης της τράπεζας. Για να γίνει αυτό, απαι-

τείται προσεκτική εργασία με την κατάσταση της 

τράπεζας, δηλαδή είναι καλό να σημειώνεται κάθε 

στοιχείο έναντι αυτού που καταχωρίζεται στο βι-

βλίο ταμείου. Όταν γίνεται αυτό, είναι καλό να 

λαμβάνονται υπόψη τυχόν ασυμφωνίες, να αφαι-

ρούνται οι επιταγές που δεν έχουν εισπραχθεί ακό-

μη από το υπόλοιπο του τραπεζικού λογαριασμού, 

μαζί με τυχόν τραπεζικά τέλη που αφαιρούνται ή 

άμεσες χρεώσεις που έγιναν αν και δε φαίνεται ότι 

πληρώθηκαν στην κατάσταση της τράπεζας, και να 

προστίθενται τυχόν ποσά που βρίσκονται στην 

τράπεζα προς είσπραξη. Με τη διαδικασία αυτή, 

είναι πιθανό να επιτευχθεί συμφωνία ανάμεσα 

στους αριθμούς της κατάστασης κίνησης του τρα-

πεζικού λογαριασμού και του βιβλίου ταμείου. 

Άλλα συστήματα ελέγχου 

Επίσης, είναι καλό οι επιχειρήσεις να εφαρμόζουν 

διάφορες άλλες ελεγκτικές διαδικασίες για την παρα-

κολούθηση και τη βελτίωση των καθημερινών μεθό-

δων εργασίας. Μια από αυτές τις διαδικασίες σχετίζε-

ται με την παροχή ποσών για την κάλυψη διαφόρων 

μικροεξόδων της επιχείρησης, ενώ άλλες δύο είναι η 

εφαρμογή του ελαστικού ωραρίου και η κάλυψη 

εξόδων για δουλειές σχετικά με την εταιρεία. 

Ποσά για την κάλυψη μικροεξόδων  
της επιχείρησης 

Ως γραμματέας, ίσως χρειαστεί να χειριστείτε ένα 

σύστημα παροχής ποσών για την κάλυψη μικροε-

ξόδων της επιχείρησης. Η διαθεσιμότητα μικρών 

ποσών είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία 
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οποιουδήποτε γραφείου. Δεν είναι δυνατόν να 

καλύπτονται όλα τα είδη εξόδων με επιταγές, ούτε 

είναι λογικό να μην παρέχεται στο προσωπικό 

άμεση κάλυψη των δαπανών που προκύπτουν στα 

πλαίσια της εργασίας τους για την εταιρεία. Παρό-

μοια, υπάρχει πιθανότητα η επιχείρηση να μη δια-

θέτει όλα τα είδη αποθεμάτων που ζητούνται περι-

στασιακά, με αποτέλεσμα σε τέτοιες περιπτώσεις 

τέτοια είδη να χρηματοδοτούνται από τα ποσά για 

την κάλυψη μικροεξόδων της επιχείρησης. 

Σύστημα παρακολούθησης δαπανών και μικροεξόδων 

Το πιο συνηθισμένο σύστημα διατήρησης ποσών 

για την κάλυψη μικροεξόδων της επιχείρησης είναι 

γνωστό ως σύστημα παρακολούθησης δαπανών και 

μικροεξόδων. Το σύστημα αυτό δίνει τη δυνατότη-

τα στον ταμία να ελέγχει τα ποσά για την κάλυψη 

μικροεξόδων της επιχείρησης με πολύ απλό τρόπο, 

ενώ περιορίζει την ύπαρξη μετρητών σε ένα ορι-

σμένο ποσό χρημάτων, την προκαταβολή για μι-

κροέξοδα. Λειτουργεί σαν απόθεμα σε ένα ταμείο 

καταστήματος. Καθορίζεται στην αρχή και εκδίδε-

ται από τον ταμία. Κατά τη διάρκεια του βιβλίου 

μικροεξόδων, η οποία μπορεί να είναι εβδομαδιαία, 

μηνιαία, ή τριμηνιαία (ανάλογα με τις απαιτήσεις 

κάθε ατόμου), τα χρήματα αφαιρούνται (και περι-

στασιακά προστίθενται) από το απόθεμα και ση-

μειώνονται συνήθως σε μια γενική στήλη συνόλου 

και σε ξεχωριστές στήλες ανάλυσης (δείτε την 

Εικόνα 55). 

Εικόνα 55 Βιβλίο μικροεξόδων 
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 Αυτές οι στήλες ανάλυσης, οι οποίες τιτλοφο-

ρούνται ανάλογα, δίνουν τη δυνατότητα αμέσου 

καθορισμού των ποσών για την κάλυψη μικροεξό-

δων της επιχείρησης σε οποιαδήποτε κατηγορία 

αντικειμένου, με μία ματιά. Στο τέλος κάθε περιό-

δου, τα ποσά των στηλών αθροίζονται (οι στήλες 

ανάλυσης πρέπει πάντα προστιθέμενες να δίνουν 

το ποσό της στήλης του συνόλου) και όταν προστί-

θενται στο ποσό των χρημάτων που παραμένουν 

στο ταμείο πρέπει να αντιστοιχούν στο αρχικό 

ποσό. Μόλις ελεγχθούν τα έξοδα, πρέπει να διανέ-

μονται από τον υπεύθυνο του ταμείου και επομέ-

νως να αποκαθίσταται η αρχική προκαταβολή για 

μικροέξοδα. 

Δελτία για μικροέξοδα 

Οι πληρωμές γίνονται με δελτία για μικροέξοδα 

(δείτε την Εικόνα 56). Αυτά συνήθως εκδίδονται 

πριν από τις δαπάνες, με αριθμητική σειρά και 

καταχωρίζονται για ελεγκτικούς λόγους σε μια 

ειδική στήλη στο βιβλίο μικροεξόδων (δείτε Εικόνα 

55). Επίσης, το προσωπικό μπορεί να υποβάλλει 

αποδείξεις για αγαθά ή υπηρεσίες και να λαμβάνει 

το ποσό που αναγράφεται στις αποδείξεις αυτές για 

δαπάνες που έκαναν κατά τη διάρκεια και προς 

όφελος της εργασίας τους. 

Ελαστικό ωράριο 

Το ελαστικό ωράριο είναι μια ιδέα που παρέχει τη 

δυνατότητα στους υπαλλήλους, μέσα σε ορισμένα 

πλαίσια, να ελέγχουν τις ώρες έναρξης και τέλους 

της εργάσιμης ημέρας τους. Μπορεί να χρησιμο-

ποιηθεί σε μεγάλες εταιρείες και στη βιομηχανία 

γενικά, όπου γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλές 

ενώ, μερικές φορές, προσφέρεται και ως κίνητρο 

στις αγγελίες. Οι κανόνες εργασίας στο ελαστικό 

ωράριο ρυθμίζονται από σχετικούς νόμους, οπότε 

τυχόν αλλαγές στην νομοθεσία επιφέρουν αλλαγές 

στον τρόπο εφαρμογής του ωραρίου. 

 

Εικόνα 56 Δελτίο μικροεξόδων 

Πώς λειτουργεί το ελαστικό ωράριο; 

Η περίοδος της ημέρας κατά την οποία είναι ανοι-

χτό το γραφείο χωρίζεται σε δύο χρονικά διαστή-

ματα: στο ωράριο-πυρήνα (περίπου ανάμεσα στις 

10:00 με 12:00 η ώρα το πρωί και στις 14:00 με 

16:00 το απόγευμα) όπου όλοι πρέπει να είναι πα-

ρόντες και στο ελαστικό ωράριο, είτε νωρίς το 

πρωί είτε αργά το βράδυ και την ώρα του μεσημε-

ριανού, όπου τα άτομα μπορούν να επιλέξουν να 

είναι παρόντα ή όχι, με την προϋπόθεση ότι πλη-

ρούνται οι απαιτήσεις του τμήματος και λαμβάνο-

νται υπόψη όλοι όσοι συμμετέχουν στη λειτουργία 

του συστήματος. (Συνήθως ορίζεται ένα ελάχιστο 

διάστημα μισής ώρας και ένα μέγιστο δύο ωρών 

για μεσημεριανό γεύμα.) Σε κάθε περίπτωση, πρέ-

πει να τηρείται σωστά το ελαστικό ωράριο ώστε να 

αντιστοιχούν οι δεδουλευμένες ώρες σε αυτές της 

σύμβασης ανά εβδομάδα ή μήνα. 

Τα πλεονεκτήματα του ελαστικού ωραρίου 

1 Δίνει στο προσωπικό τη δυνατότητα να επιλέ-

γει πότε θα ξεκινήσει και θα πότε τελειώσει 

την καθημερινή εργασία του. 
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2 Μειώνει την ανάγκη για υπερωρίες, εξοικονο-

μώντας συνεπώς χρήματα στον εργοδότη. 

3 Παρατείνεται η εργάσιμη ημέρα με λίγο κό-

στος για τον εργοδότη, εκτός από βασικά γενι-

κά έξοδα. 

4 Αποφεύγονται οι ώρες αιχμής της κίνησης 

στους δρόμους. 

5 Το προσωπικό μπορεί να αντιμετωπίσει τις 

προσωπικές του δραστηριότητες, π.χ. ψώνια, 

ραντεβού για γεύμα, κομμωτήριο, γιατρό, οδο-

ντίατρο, οικιακά καθήκοντα. 

6 Δίνει τη δυνατότητα ώστε οι επιπλέον δεδου-

λευμένες ώρες να λογαριάζονται ως μισές ή και 

ολόκληρες ημέρες, οι οποίες μπορούν να λη-

φθούν ως άδεια με αποτέλεσμα να μεγαλώσει 

ένα σαββατοκύριακο. (Κανονικά, υπάρχει όριο 

για τις ώρες που μπορεί να εργαστεί, πάνω από 

τις ώρες που προβλέπει η σύμβαση, κατά τη 

διάρκεια μιας συγκεκριμένης λογιστικής χρή-

σης, για παράδειγμα τεσσάρων εβδομάδων.) 

7 Περιορίζει το πρόβλημα της κακής τήρησης 

του χρόνου. 

Τα μειονεκτήματα του ελαστικού ωραρίου 

1 Οι κανόνες μπορεί να είναι κάπως πολύπλοκοι 

και πρέπει να τηρούνται πιστά προκειμένου να 

λειτουργεί αποδοτικά το σύστημα. 

2 Απαιτείται η εγκατάσταση ενός ειδικού κατα-

γραφέα χρόνου και η διανομή ατομικών κλει-

διών σε όλο το προσωπικό που συμμετέχει στο 

σύστημα. 

3 Επιβαρύνει την πολυπλοκότητα των υπολογι-

σμών των μισθών. 

4 Ορισμένες εργασίες δεν ενδείκνυνται για τη 

λειτουργία αυτού του συστήματος. 

Διεκδίκηση εξόδων 

Όταν το προσωπικό μιας εταιρείας έχει λογαρια-

σμούς εξόδων ή το δικαίωμα να του επιστρέφονται 

κάποια είδη δαπανών που προκύπτουν, ακολου-

θούνται συγκεκριμένες διαδικασίες. 

 Τα στελέχη που έχουν λογαριασμούς δαπανών 

ενημερώνονται για τον προϋπολογισμό τους για 

ένα ορισμένο χρονικό διάστημα και είναι υπό την 

ευθύνη τους να κρατήσουν τις επαγγελματικές τους 

δαπάνες στα πλαίσια του προκαθορισμένου προϋ-

πολογισμού. Υπάρχει πιθανότητα να τους εκδοθεί 

και μια πιστωτική κάρτα, την οποία μπορούν να 

χρησιμοποιούν σε σχέση με την εργασία τους. 

Πρέπει να κρατούν αποδείξεις για όλα τα αντικεί-

μενα που πληρώνουν με την πιστωτική κάρτα και 

ίσως χρειαστεί να δικαιολογήσουν κάποιες δαπά-

νες. 

 Όταν ένα άτομο δεν έχει λογαριασμό δαπανών, 

μπορεί να διεκδικήσει την επιστροφή των χρημά-

των για τις δαπάνες που έκανε, συμπληρώνοντας 

το κατάλληλο έντυπο στη σωστή στιγμή της λογι-

στικής χρήσης. Συνήθως δίνεται μια τελευταία 

ημερομηνία για την υποβολή διεκδικήσεων χρημά-

των για δαπάνες ώστε να καταβάλλονται μαζί με το 

μισθό του επόμενου μήνα. 

 Συνήθως, επιστρέφονται τα χρήματα που δαπα-

νώνται για τα εξής: 

• ταξίδια (ναύλοι ή έξοδα κίνησης όταν δε χρη-

σιμοποιείται αυτοκίνητο της εταιρείας) 

• έξοδα του αυτοκινήτου της εταιρείας (καύσιμα, 

λογαριασμοί επισκευών, χώροι στάθμευσης) 

• γεύματα 

• ψυχαγωγία πελατών για λογαριασμό της εται-

ρείας 

 Η διαδικασία διεκδίκησης τέτοιων ποσών ανα-

φέρεται συχνά στο εγχειρίδιο του προσωπικού και 

χρησιμοποιούνται γι' αυτή ειδικά έντυπα. Τα βήμα-

τα για τη συμπλήρωση είναι περίπου τα εξής: 

1 Συμπλήρωση των απαραίτητων λεπτομερειών, 

προσκόμιση αποδείξεων και εισιτηρίων, αν 

απαιτείται. 

2 Υπογραφή του εντύπου. 

3 Υποβολή στον προϊστάμενο για έλεγχο και έ-

γκριση. 

4 Υποβολή στο αρμόδιο προσωπικό για κωδικο-

ποίηση και υπολογισμό του καταβλητέου πο-

σού ώστε να περιληφθεί στον επόμενο μισθό. 
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Ημερομίσθια και μισθοί 

Αν και το βιβλίο αυτό δεν έχει πρόθεση να μπει σε 

πολλές λεπτομέρειες σχετικά με την καταβολή των 

ημερομισθίων και των μισθών, η οποία είναι πολύ-

πλοκη και αλλάζει συχνά, είναι σημαντικό μια 

επίδοξη γραμματέας να γνωρίζει τις βασικές αρχές 

σχετικά με την αμοιβή των εργαζομένων, είτε πρό-

κειται για ημερομίσθιο είτε για μισθό. Επίσης, 

είναι σημαντικό όλοι οι εργαζόμενοι να λαμβάνουν 

έναν υπολογισμό των ημερομισθίων ή μισθών τους 

και να γνωρίζουν πότε και γιατί γίνονται κάποιες 

κρατήσεις. 

Ημερομίσθια 

Τα ημερομίσθια καταβάλλονται συνήθως ανά ε-

βδομάδα και υπολογίζονται με τους εξής τρόπους: 

• με την ώρα με ενιαία (ή βασική) αμοιβή για 

έναν ορισμένο αριθμό ωρών και με επιπλέον 

αμοιβή για τις δεδουλευμένες ώρες πάνω από 

τη βασική αμοιβή 

• με αμοιβές ανά μονάδα εργασίας που καταβάλ-

λονται για την ολοκλήρωση μιας δεδομένης 

ποσότητας εργασίας 

Πώς γίνονται οι υπολογισμοί; 

Οι περισσότεροι εργαζόμενοι που πληρώνονται με 

την ώρα χρησιμοποιούν ένα σύστημα με καρτέλες 

παρουσίας εργαζομένου. Με το σύστημα αυτό τυ-

πώνουν τις ώρες άφιξης και αναχώρησής τους, 

εισάγοντας την προσωπική τους κάρτα σε ένα μη-

χάνημα καταγραφής χρόνου, το οποίο βρίσκεται, 

μαζί με τις θήκες για τις κάρτες, στην είσοδο της 

επιχείρησης. 

 Στο τέλος κάθε εβδομάδας οι κάρτες ελέγχονται 

από τους υπαλλήλους που είναι αρμόδιοι για τα 

ημερομίσθια και υπολογίζεται η αμοιβή βάσει των 

δεδουλευμένων ωρών, καθώς και τυχόν υπερω-

ριών. Είναι αρκετά ενδιαφέρον ότι ορισμένα σύγ-

χρονα συστήματα καταγραφής είναι συνδεδεμένα 

με έναν υπολογιστή, ο οποίος υπολογίζει αυτόματα 

τα ημερομίσθια. Με ένα τέτοιο σύστημα, κάθε 

εργαζόμενος έχει ένα μικρό, ατομικό, πλαστικό 

κλειδί που, όταν εισάγεται στο χρονομηχανισμό, 

καταγράφει την άφιξη ή την αναχώρηση και τρο-

φοδοτεί τον υπολογιστή με τις πληροφορίες αυτές. 

Μια μονάδα οπτικής παρουσίασης στο μηχάνημα 

καταγραφής ωρών δίνει τη δυνατότητα στον υπάλ-

ληλο να ελέγχει και αυτός τις ώρες που εργάζεται. 

 Ο αρχικός υπολογισμός των δεδουλευμένων 

ωρών οδηγεί στην ακαθάριστη αμοιβή, η οποία 

είναι το συνολικό ποσό που οφείλεται σε έναν 

εργαζόμενο πριν γίνουν οι διάφορες κρατήσεις. 

 Οι περισσότεροι εργαζόμενοι πληρώνονται τοις 

μετρητοίς, αν και υπάρχει μια ολοένα και μεγαλύ-

τερη τάση να κατατίθενται οι μισθοί στο λογαρια-

σμό μιας τράπεζας, ή ταμιευτηρίου, ώστε να περιο-

ρίζονται οι κίνδυνοι από τη διαχείριση μεγάλων 

ποσών χρημάτων. Όταν η πληρωμή είναι τοις με-

τρητοίς, λαμβάνονται αυστηρά μέτρα ασφαλείας 

κατά τη μεταφορά των χρημάτων από την τράπεζα 

στον τμήμα μισθοδοσίας, ενώ συχνά χρησιμο-

ποιούνται ειδικές υπηρεσίες ασφαλείας. 

 Στο τμήμα μισθοδοσίας, γίνονται τα πακέτα των 

μισθών μετά από την επεξεργασία των πληροφο-

ριών, συνήθως με τη βοήθεια ενός υπολογιστή ή 

τουλάχιστον μιας ηλεκτρονικής λογιστικής μηχα-

νής. Πρέπει να τονίσουμε ότι έχει διεξαχθεί προη-

γουμένως μια ανάλυση μετρητών, μάλλον με τη 

χρήση μιας μηχανής, ώστε να βρεθεί από πόσα 

νομίσματα και χαρτονομίσματα πρέπει να αποτε-

λούνται τα πακέτα. Τα πακέτα των μισθών μπο-

ρούν να έχουν πολλές διαφορετικές μορφές και 

συχνά αποτελούνται από ένα αδιαφανές χαρτί ή 

περιέχουν ένα παράθυρο ώστε να μπορούν να ε-

λέγχονται τα χρήματα πριν ανοιχτεί ο φάκελος. 
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