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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Οινθιεξψλνληαο ηε δηπισκαηηθή εξγαζία, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο εηιηθξηλείο κνπ 

επραξηζηίεο ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή θχξην Παλαγηψηε Σαρπλάθε, θαζψο θαη ζην βνεζφ 

ηνπ θχξην Μηράιε ακαξίλα γηα ηηο πνιχηηκεο παξαηεξήζεηο ηνπο θαη ηε βνήζεηά ηνπο. 

Δπηπιένλ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηελ ελζάξξπλζε, ηε 

ζπκπαξάζηαζε θαη ηελ ππνζηήξημε, εζηθή θαη νηθνλνκηθή, πνπ κνπ πξνζέθεξαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ θνηηεηηθψλ κνπ ρξφλσλ. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ζ ζπλερήο κεηαβνιή ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο πξνθαιεί θηλδχλνπο γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηφ. Πξνθχπηεη, ινηπφλ, ε αλάγθε δηαρείξηζεο ησλ 

θηλδχλσλ απηψλ, κε ηνλ θαηάιιειν πξνγξακκαηηζκφ θαη κε ηελ επάλδξσζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ κε νπνηνλδήπνηε πφξν κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη γηα ην ζθνπφ απηφ. Ο εζσηεξηθφο 

έιεγρνο απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ζσζηήο δηαρείξηζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ 

δηνηθήζεσλ, θαζψο ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα ζηε βειηίσζε φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε αλάδεημε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, θαζψο θαη ε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο ηνπ ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. 

ηα πιαίζηα ηεο δηεξεχλεζεο απηήο, ζπληάρζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα ηα νπνία ζηάιζεθαλ ζε 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. Σα απνηειέζκαηα πξνέθπςαλ απφ δείγκα 51 επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο 

αληαπνθξίζεθαλ ζηελ έξεπλα θαη ζπκπιήξσζαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ είλαη φηη ππάξρνπλ αξθεηά πεξηζψξηα βειηίσζεο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ σο 

πξνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ε νπνία ζα πξέπεη λα πξνζεγγίζεη πην πνιχ ηηο 

δηεζλείο βέιηηζηεο πξαθηηθέο. 

 

Λέξειρ – Κλειδιά: εζσηεξηθφο έιεγρνο, ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ΑΝΑΓΚΑΗΟΣΖΣΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 
 

1.1 Διζαγωγή 

 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα γίλεη έλαο πξφινγνο γηα ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζην 

επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ζα παξνπζηαζηεί ε αλαγθαηφηεηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο κε αληηθείκελν κειέηεο ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. Αθφκε, 

ζα γίλεη κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο δηάξζξσζεο ηεο εξγαζίαο ζρεηηθά κε ηα θεθάιαηα 

πνπ ζα αθνινπζήζνπλ θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο. 

 

 

1.2 Αναγκαιόηηηα διπλωμαηικήρ επγαζίαρ 

 

Οη επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έλα πεξηβάιινλ ην νπνίν κεηαβάιιεηαη θαη 

εμειίζζεηαη ζπλερψο, κε ηελ εκθάληζε λέσλ δεδνκέλσλ – νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ – κε 

απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη αλαγθαία ε νινέλα θαη θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

Δπηπξφζζεηα, πέξα απφ ηελ αβεβαηφηεηα πνπ επηθξαηεί ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, νη 

δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ πηνζεηνχλ πνιηηηθέο γηα λα εμαιείςνπλ θαηλφκελα 

αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ θαη θαηαδνιηεχζεσλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. 

ηνλ απφερν ινγηζηηθψλ ζθαλδάισλ, φπσο απηά ηεο Enron θαη ηεο Phar Mor ζηελ 

Ακεξηθή, αιιά θαη ηεο Siemens ζηελ Διιάδα, ε βαξχηεηα πνπ απνθηά ην ειεγθηηθφ 

επάγγεικα είλαη κεγαιχηεξε απφ πνηέ. Πξνθχπηεη, ινηπφλ, ε αλάγθε γηα εθζπγρξνληζκφ θαη 

βειηίσζε ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ πξνθεηκέλνπ λα επέιζεη ε αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ε εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ. 

Έλα κεγάιν θεθάιαην ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ είλαη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο, κηα 

δξαζηεξηφηεηα πνπ θαηαγξάθεη θαη αμηνινγεί ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο, επηζεκαίλεη ηηο 

εζσηεξηθέο αδπλακίεο θαη πξνηείλεη βειηησηηθέο πξνζαξκνγέο. Γηα ην ιφγν απηφ, θξίλεηαη 

επηηαθηηθή ε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

ζπλεηζθέξεη νπζηαζηηθά ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ πζηήκαηνο Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο
1
. 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε εμέηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ αλαδεηθλχνπλ έλα ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

επηηπρεκέλν. Δίλαη ελδηαθέξνλ λα δνχκε ηε ζπκβνιή ηνπ ζηε γεληθή δξαζηεξηφηεηα ησλ 

εηαηξηψλ, ηνπο ζηφρνπο θαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζδίδεη ζηε δηνίθεζε απηψλ. 

                                                           
1
 Α. Φαζάο θαη Π. Υξηζηνδνχινπ, «Aληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνθιήζεηο o Eζσηεξηθφο Έιεγρνο;», kathimerini.gr 
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Γηα ην εκπεηξηθφ θνκκάηη ηεο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ, ηα νπνία ζηάιζεθαλ ζε ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. Με ηνλ ηξφπν απηφ έγηλε 

κηα έξεπλα γηα λα δηεξεπλεζεί ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο εθαξκφδνπλ 

δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 

 

 1.3 Γιάπθπωζη ηηρ διπλωμαηικήρ επγαζίαρ 
 

Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ εθηά ζεκαηηθέο ελφηεηεο, ζηηο νπνίεο ζα αλαθεξζνχκε ζηελ 

παξνχζα παξάγξαθν, πεξηγξάθνληαο πεξηιεπηηθά ηη αλαθέξεη ε θαζεκία. 

Σν πξψην θεθάιαην είλαη ην παξφλ θεθάιαην, φπνπ γίλεηαη κηα εηζαγσγή ζηελ 

θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζην επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ. Δπηζεκαίλεηαη ε αλαγθαηφηεηα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, πνπ είλαη θαη ην αληηθείκελν κειέηεο ηεο εξγαζίαο, ελψ παξνπζηάδεηαη 

θαη ε δνκή ηεο. 

ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη εηζαγσγή ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, κε κηα ηζηνξηθή 

αλαδξνκή, ψζηε λα δνχκε ηελ εμέιημε ηεο ιεηηνπξγίαο απηήο θαηά ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ. 

Φπζηθά, δελ ζα κπνξνχζακε λα παξαιείςνπκε θαη ηελ εμέιημε απηή ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, 

παξαθνινπζψληαο ηα θνκβηθά ζεκεία πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ αλάδεημή ηνπ σο απαξαίηεηε 

ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ. 

ηελ ηξίηε ζεκαηηθή ελφηεηα γίλεηαη επηζθφπεζε ηεο έλλνηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

θαη ηνπ νξηζκνχ ηνπ απφ ηηο δηάθνξεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο θαη νξγαληζκνχο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, δίλνληαη νη νξηζκνί απφ ην Ηλζηηηνχην ησλ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ, ην 

Ακεξηθαληθφ Ηλζηηηνχην Οξθσηψλ Λνγηζηψλ, ηε Γηεζλή Οκνζπνλδία Λνγηζηψλ, ηελ 

Committee of Sponsoring Organizations (COSO) θαη ην ψκα Οξθσηψλ Λνγηζηψλ. Ακέζσο 

κεηά αλαθέξνληαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, ηα είδε θαη ε αλαγθαηφηεηα 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Σν θεθάιαην 4 αθνξά ηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ζε απηφ αλαιχεηαη ε 

έλλνηα θαη νη ζηφρνη ηνπο, ηα πέληε βαζηθά ζπζηαηηθά ηνπο ζηνηρεία θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ ηα θαζηζηνχλ απνηειεζκαηηθά. 

ην επφκελν θεθάιαην (Κεθάιαην 5) παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά θάπνηεο 

πξνγελέζηεξεο έξεπλεο κε ζέκα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν. Αλαθέξνληαη νη εξεπλεηέο θαη νη 

εξγαζίεο ηνπο, ε ρξνληά πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη έξεπλεο θαη ηα απνηειέζκαηα ζηα νπνία 

θαηέιεμαλ. 

Αθνινπζεί ην έθην θεθάιαην, φπνπ αλαιχεηαη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζακε γηα 

ηε δηεμαγσγή ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο. Αλαιχεηαη, αθφκα, ην πεξηερφκελν ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη αλαθέξεηαη ε κεζνδνινγία ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηα ινγηζκηθά παθέηα SPSS θαη Microsoft Office Excel. 

Ζ έβδνκε ελφηεηα πεξηιακβάλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ, κε δηαγξάκκαηα θαη πίλαθεο, γηα ηελ επθνιφηεξε θαηαλφεζή ηνπο. 

Δπηπιένλ, γίλεηαη ε ζηαηηζηηθή κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ κε θάπνηα ηεζη αλεμαξηεζίαο ησλ 

κεηαβιεηψλ. Καη πάιη, ε πεξηγξαθή ηνπο γίλεηαη θαη πεξηγξαθηθά θαη ζρεκαηηθά. 
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ην ηειεπηαίν θεθάιαην αλαθέξνληαη πεξηιεπηηθά ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία 

θαηαιήμακε θαη απφ ηε ζεσξεηηθή, βηβιηνγξαθηθή έξεπλα θαη απφ ηελ εκπεηξηθή έξεπλα ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ. Σέινο, γίλνληαη θάπνηεο πξνηάζεηο γηα πεξεηαίξσ έξεπλα ζρεηηθά κε ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηηο επηρεηξήζεηο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟΝ ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

2.1 Γενικά 

 

Αξρηθά, ζα αλαθεξζνχκε γεληθά ζηελ ειεγθηηθή θαη ην ξφιν ηεο ζην ζχγρξνλν νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ. Δίλαη γεγνλφο, ινηπφλ, πσο ην ζεκεξηλφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ραξαθηεξίδεηαη 

απφ έλαλ έληνλν αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ αγνξψλ, ιφγσ ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο απμεκέλεο ζπζζψξεπζεο θεθαιαίσλ ζηηο κεγάιεο νηθνλνκηθέο 

κνλάδεο. Έηζη, ν έιεγρνο ησλ κνλάδσλ απηψλ, ηδησηηθψλ θαη δεκνζίσλ, ζε εζληθφ αιιά θαη 

παγθφζκην επίπεδν, απνθηά ηδηαίηεξε βαξχηεηα, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ. 

πρλά απνθαιχπηνληαη νηθνλνκηθά ζθάλδαια, κεγάιν πνζνζηφ ησλ νπνίσλ 

ζρεηίδεηαη κε αλεπαξθείο ειέγρνπο, θαηαρξήζεηο θαη απφθξπςε ζηνηρείσλ, ηα νπνία ζα 

κπνξνχζαλ λα είραλ απνθεπρζεί κε νπζηαζηηθφ έιεγρν απφ άηνκα εληφο θαη εθηφο ηεο 

επηρείξεζεο. Παξάιιεια, ε αλάγθε γηα δηαζαθήληζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ 

επηβάιιεη ηνλ έιεγρν απφ ειεγθηέο, έηζη ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ νη επηρεηξήζεηο ζην κέγηζην 

δπλαηφ παξαγσγηθφ επίπεδν. 

θνπφο ηεο ειεγθηηθήο είλαη ε ελδειερήο κειέηε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη 

ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ζε ηδησηηθφ επίπεδν, θαη ησλ θξαηψλ, ζε εζληθφ επίπεδν, 

πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί έλα θιίκα εκπηζηνζχλεο απφ ηε κεξηά ησλ επελδπηψλ θαη φισλ 

ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ην ζέκα πνπ εμεηάδνπκε, ζθνπφο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ε άκεζε επίβιεςε ηνπ ζπλφινπ ησλ εζσηεξηθψλ επηρεηξεζηαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο θαη απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο κηαο 

επηρείξεζεο. 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη έρεη εθαξκνγή θπξίσο 

ζηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, σζηφζν είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή θαη γηα ηηο κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο, γηαηί θαη ζε απηέο παξνπζηάδνληαη θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα πξνζηαζίαο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ, θινπέο, θζνξέο, θαζψο θαη ιάζε θαη παξαιήςεηο ζηηο 

παξαιαβέο θαη ηελ θαηαρψξεζε ησλ ινγηζηηθψλ γεγνλφησλ. 

 

 

2.2 Ηζηοπική αναδπομή ζηον εζωηεπικό έλεγσο 

 

Πξνηνχ πξνρσξήζνπκε ζηελ αλάιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ, ζα αλαηξέμνπκε ζηελ 

εμέιημε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαη πσο απηφο δηακνξθψζεθε κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ. 
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Οξηζκέλνη ηχπνη εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ρξνλνινγνχληαη ρηιηάδεο ρξφληα πξηλ, κε ηνπο 

Έιιελεο, ηνπο Ρσκαίνπο θαη ηνπο Αηγππηίνπο λα δηελεξγνχλ ειέγρνπο ηελ πξν Υξηζηνχ 

πεξίνδν. Δίλαη ελδηαθέξνλ φηη ην πεδίν εθαξκνγήο απηψλ ησλ ειέγρσλ ήηαλ κε πνιινχο 

ηξφπνπο παξφκνην κε απηφ ησλ ζχγρξνλσλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ, θαζψο θαη ζε εθείλε ηελ 

επνρή εμέηαδαλ ηελ νξζφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ θαη ηελ αμηνινγνχζαλ ηε ζσζηή  

θαηαλνκή ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Όπσο αλαθέξεη ν ηζηνξηθφο Richard Brown (1905), «νη 

απαξρέο ηηο ειεγθηηθήο ρξνλνινγνχληαη αξθεηά πξηλ απφ ηε ινγηζηηθή», ζέινληαο λα δψζεη 

ην ζηίγκα ηεο έκθπηεο αλάγθεο γηα έιεγρν φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ αλζξψπσλ. 

ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, δελ ππήξμε κεγάιε αλάγθε γηα εζσηεξηθφ έιεγρν ζηελ 

απνηθηαθή πεξίνδν, σζηφζν, ζηνλ θπβεξλεηηθφ ηνκέα, εκθαλίζηεθε ε αλάγθε γηα ειεγθηηθή 

ιεηηνπξγία. Σν πξψην Ακεξηθαληθφ Κνγθξέζν ελέθξηλε ην 1789 κηα πξάμε 

πνπ πεξηιάκβαλε κηα δηάηαμε γηα ην δηνξηζκφ ελφο γξακκαηέα ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην, ελφο 

ειεγθηή θαη ελφο νξθσηνχ ινγηζηή. Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ ειεγθηή ήηαλ θαηά βάζε ινγηζηηθέο, 

δειαδή λα ιακβάλεη φινπο ηνπο δεκφζηνπο ινγαξηαζκνχο, λα ηνπο  εμεηάδεη θαη λα 

πηζηνπνηεί ηα ππφινηπά ηνπο. 

Οη ακεξηθαληθέο εηαηξίεο ζηδεξνδξφκσλ ππήξμαλ νη πξψηεο πνπ πξνζέιαβαλ 

εζσηεξηθνχο ειεγθηέο θαηά ην ηέινο ηνπ 19
νπ

 αηψλα, πξνθεηκέλνπ λα ειέγρνπλ ηνπο 

πξάθηνξεο εηζηηεξίσλ θαη λα θαζνξίδνπ ηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ ρξεκάησλ. ηελ Δπξψπε, 

αλαθέξεηαη φηη ε εηαηξία Krupp ήηαλ απφ ηηο πξψηεο εηαηξίεο πνπ πξνζέιαβε εζσηεξηθνχο 

ειεγθηέο, φπσο επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην εγρεηξίδην ειέγρνπ ηεο κε εκεξνκελία 17 

Ηαλνπαξίνπ 1875. 

Αλ θαη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα, ε πξαγκαηηθή 

εκθάληζε ηνπ έγηλε ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα κε ηελ εμάπισζε ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ 

εηαηξηθήο κνξθήο. εκαληηθφο παξάγνληαο ππήξμε ε αλάγθε γηα εθηεηακέλν έιεγρν ηνπ 

κεγάινπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηέο ηηο επηρεηξήζεηο. Χζηφζν, ηα πξνβιήκαηα ζηε 

δηαρείξηζε ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ θαη ε αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ ζπλαιιαγψλ νδήγεζαλ 

απηέο ηηο εηαηξίεο ζηελ αλάζεζε ηνπ ειέγρνπ ηνπο απφ δεκφζηνπο ειεγθηέο. 

ηφρνο ησλ πξψησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ήηαλ, πξψηηζηα, ε πξνζηαζία ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. ηε κειέηε πνπ έγηλε απφ ην Δζληθφ Βηνκεραληθφ πκβνχιην γηα 

ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν εμεγνχληαη νη ζηφρνη ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ σο εμήο: 

«Οη θχξηνη ζηφρνη ήηαλ ε πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο θαη ν 

εληνπηζκφο ηεο απάηεο. Χο εθ ηνχηνπ, νη ειεγθηέο επηθεληξψλνληαλ ζηηο εμεηάζεηο ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζηελ επαιήζεπζή ηνπο κε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ήηαλ πην 

εχθνιν λα ππεμαηξεζνχλ. Τπήξρε ε άπνςε φηη ν θχξηνο ζθνπφο ελφο πξνγξάκκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ήηαλ λα ρξεζηκεχζεη σο έλα ςπρνινγηθφ απνηξεπηηθφ κέζν θαηά ηεο 

παξαβαηηθφηεηαο απφ ηνπο ππαιιήινπο». 

ηελ ίδηα κειέηε επηζεκαίλεηαη φηη νη ζηφρνη θαη ηα θαζήθνληα ησλ εζσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ εθείλεο ηεο επνρήο δηαθέξνπλ απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ηεο ζεκεξηλήο επνρήο. Απηφ 

ζπκβαίλεη γηα ην ιφγν φηη νη αλάγθεο ηεο ζεκεξηλήο επνρήο είλαη πνιχ δηαθνξεηηθέο ζε ζρέζε 

κε εθείλεο ηεο επνρήο θαη δελ ππήξραλ ηφζα επίπεδα ηεξαξρίαο ζηα ζηειέρε κηαο επηρείξεζεο. 

Οπζηαζηηθά πξηλ ην 1941, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ήηαλ απιά κηα ινγηζηηθή ιεηηνπξγία 

ρσξίο νξγάλσζε θαη πξφηππα ζπκπεξηθνξάο. Αληίζεηα, ε ζχγρξνλε έλλνηα ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ είλαη απηή ελφο βξαρίνλα δηαρείξηζεο. Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο απνηεινχλ 
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αλαπφζπαζην κέξνο ζηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θαη ζηνρεχνπλ ζηελ απνθπγή 

ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ζε κηα επηρείξεζε, αιιά θαη ηεο απάηεο. 

Σν έηνο 1941 απνηέιεζε ζεκείν θακπήο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε 

ηελ εκθάληζε δχν ζεκαληηθψλ γεγνλφησλ. Πξψηνλ, ηε δεκνζίεπζε ηνπ πξψηνπ ζεκαληηθνχ 

βηβιίνπ γηα ην ζέκα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε ηίηιν «Δζσηεξηθφο Έιεγρνο» ηνπ Victor Ε. 

Brink, θαη δεχηεξνλ, κε ηε δεκηνπξγία ηνπ  Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ (ΗΗΑ). Όπσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξε ην κέινο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Arthur Hald (1944), «Ζ αλαγθαηφηεηα γηα 

έιεγρν νδήγεζε ζηελ δεκηνπξγία ηκεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο, 

Κακία επηρείξεζε δελ κπνξεί λα ην απνθχγεη, αξγά ή γξήγνξα ζα ρξεηαζηεί λα θαζηεξψζεη 

έλα ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ». 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο άξρηζαλ λα 

επεθηείλνπλ ηνπο ειέγρνπο ηνπο, ψζηε λα πεξηιακβάλνπλ πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγίεο, θαη φρη 

κφλν παξαδνζηαθφ νηθνλνκηθφ έιεγρν. Ζ ζηξνθή πξνο κηα νηθνλνκία πνιέκνπ ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1940 ήηαλ ε θχξηα αηηία γηα ηελ επέθηαζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Γφζεθε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηε δηαρείξηζε ησλ 

πιηθψλ θαη ησλ εξγαηψλ, ζηε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηνπο θαλνληζκνχο, θαζψο θαη ζηελ 

αλαθνξά ηνπ θφζηνπο. Χο απνηέιεζκα, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο άξρηζαλ λα θαηεπζχλνπλ ηελ 

εξγαζία ηνπο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηε δηνίθεζεο. 

Σνλ Μάξηην ηνπ 1948, ν Arthur H. Kent δεκνζίεπζε ζην πεξηνδηθφ The Internal 

Auditor ην άξζξν «Έιεγρνη Λεηηνπξγηψλ», γηα λα πεξηγξάςεη ην δηεπξπκέλν πεδίν εθαξκνγήο 

θαη ειέγρνπ ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ. Ζ ξαγδαία εμέιημε ηνπ ειέγρνπ νδήγεζε ζηε 

δεκνζίεπζε ησλ «Αξκνδηνηήησλ ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ» απφ ην Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ 

Διεγθηψλ ην 1957. ε απηφ ην έγγξαθν, επηζεκαίλεηαη φηη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειεγθηή πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηελ ελαζρφιεζή ηνπ κε νπνηαδήπνηε θάζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. πλνπηηθά, αλαθέξεηαη φηη ζα πξέπεη λα εμεηάδεη ηελ 

επάξθεηα ζηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ κεζφδσλ, ην βαζκφ ζπκκφξθσζεο ζηηο 

θαζνξηζκέλεο πνιηηηθέο, ηε δηαθχιαμε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ 

ινγηζηηθψλ θαη κε δεδνκέλσλ. 

Σν 1975, ην Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ δηεμήγαγε κηα έξεπλα ζηελ νπνία ην 

95% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζαλ φηη δηελεξγνχλ ελδνεπηρεηξεζηαθνχο ειέγρνπο 

πξνθεηκέλνπ λα θξίλνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο. Ζ 

ίδηα έξεπλα έδεημε φηη ην 51% ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δαπαλήζεθε γηα ηηο 

επηρεηξεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ινγηζηηθνχ ειέγρνπ. 

Αθφκε κηα δξακαηηθή αιιαγή ζηε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζπλέβε ην 

1987 κε ηελ έθζεζε ηεο Treadway Commission. Ζ Δπηηξνπή απηή απνηεινχληαλ απφ 5 

Οξγαλψζεηο Λνγηζηψλ, ηελ IIA, ηελ AICPA, ηελ American Accounting Association (AAA), 

ην Institute of Management Accountants (IMA), and ηελ Financial Executives International 

(FEI), γλσζηά σο Committee of Sponsoring Organizations (COSO). Ζ Δπηηξνπή απηή 

δεκηνπξγήζεθε γηα λα κειεηήζεη ηα αίηηα ηεο απάηεο ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή 

πιεξνθφξεζε. Ζ Δπηηξνπή θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ζε 

θάζε δεκφζηα επηρείξεζε ππεξεζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαζψο θαη ειεγθηηθέο επηηξνπέο, 

απνηεινχκελεο απφ “non-management” δηεπζπληέο ηεο εηαηξείαο. Σα ζπκπεξάζκαηα απηά, 

φρη κφλν ελίζρπζαλ ην ξφιν ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή αιιά αλέδεημαλ ηελ απνθπγή ηεο 

νηθνλνκηθήο απάηεο σο κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αξκνδηφηεηέο ηνπ. 
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Ζ ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρεη ππνζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο θαηά ηνλ 

ηειεπηαίν αηψλα. Πιένλ, ν θχξηνο ζηφρνο έρεη κεηαηνπηζηεί απφ ηελ αλίρλεπζε ηεο απάηεο 

ζηελ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ κηαο επηρείξεζεο θαη ηε βνήζεηα ηεο δηνίθεζεο ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ. 

 

 

2.3 Ο εζωηεπικόρ έλεγσορ ζηην Δλλάδα 

 

Ζ πξψηε θνξά πνπ εκθαλίδεηαη ε έλλνηα «εζσηεξηθφο έιεγρνο» ζηελ Διιάδα είλαη πξνο ην 

ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 1980. Σν 1985, κε απφθαζε ηνπ 

Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ (1457/7.6.85) ηδξχεηαη ην Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ 

Διεγθηψλ (Δ.Η.Δ.Δ.), πνπ απνηειεί ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν πνπ αληηπξνζσπεχεη ηνλ 

εζσηεξηθφ έιεγρν ζηελ Διιάδα θαη έρεη ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηνπ επαγγέικαηνο. Με ηελ 

ίδξπζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ ν εζσηεξηθφο έιεγρνο άξρηζε λα γίλεηαη 

πεξηζζφηεξν γλσζηφο. 

Ζ πξάμε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο κε ηελ απφθαζε 2438/ 6.8.1998, 

θαζηέξσζε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα σο κέζν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπο. 

Σν 2000, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο εθδίδεη ηελ απφθαζε ππ’αξηζκφλ 

5/204/14.11.2000, φπνπ ζην Κεθάιαην Δ νξίδεη ηηο πξφζζεηεο ππνρξεψζεηο ησλ εηαηξηψλ θαη 

ηεο δηνίθεζήο ηνπο. ην άξζξν 12, νξίδεηαη φηη θάζε εηαηξία πξέπεη λα δηαζέηεη ηκήκα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ «ην νπνίν ζα απνζθνπεί ζηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο εηαηξίαο θαη ζα έρεη ηελ επζχλε λα ελεµεξψλεη εγγξάθσο, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήµαηα, 

ην δηνηθεηηθφ ζπµβνχιην γηα ηελ εθαξµνγή ηνπ θαλνληζµνχ εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο 

εηαηξίαο»
2
. 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην νξίδεη ηνλ επηθεθαιήο εζσηεξηθφ ειεγθηή, ην νπνίν ζα 

πξέπεη λα είλαη πξφζσπν κε πνιιά πξνζφληα θαη εκπεηξία. Σν ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

είλαη αξκφδην γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ δεζµεχζεσλ πνπ 

πεξηέρνληαη ζηα ελεµεξσηηθά δειηία θαη ηα επηρεηξεµαηηθά ζρέδηα ηεο εηαηξίαο ζρεηηθά µε ηε 

ρξήζε ησλ θεθαιαίσλ πνπ αληιήζεθαλ απφ ην ρξεµαηηζηήξην. Αθφκε, είλαη αξκφδην γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο λνµηµφηεηαο ησλ αµνηβψλ θαη πάζεο θχζεσο παξνρψλ πξνο ηα µέιε ηεο 

δηνίθεζεο θαη ησλ ζρέζεσλ θαη ζπλαιιαγψλ ηεο εηαηξίαο µε ηηο ζπλδεδεµέλεο µε απηήλ 

εηαηξίεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42ε §5 ηνπ λφκνπ 2190/1920, θαζψο θαη ησλ ζρέζεσλ 

ηεο εηαηξίαο µε ηηο εηαηξίεο ζην θεθάιαην ησλ νπνίσλ ζπµµεηέρνπλ ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 

10% µέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο ή µέηνρνί ηεο µε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 

10%. 

Όπσο αλαθέξακε θαη πξνεγνπκέλσο ζηελ παξνχζα εξγαζία, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο 

επηβάιιεηαη απφ ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ, θαη ζπγθεθξηκέλα 

απφ ην 2002, κε ηελ έθδνζε ηνπ λφκνπ 3016/2002. Ο λφκνο απηφο εθζπγρξνλίδεη θαη επίζεκα 

                                                           
2
 Απφθαζε 5/204/14-11-2000 ηνπ Γ.. ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο (http://www.ethe.org.gr) 
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ην ειιεληθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη θαζηζηά ηελ χπαξμε 

Σκήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ππνρξεσηηθή, ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο εηαηξείεο πνπ είλαη 

εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ (άξζξν 6). Σν άξζξν 7 ηνπ ίδηνπ λφκνπ θάλεη 

αλαθνξά ζηελ νξγάλσζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη νξίδεηαη φηη απνηειεί πξνυπφζεζε γηα 

ηελ εηζαγσγή ησλ κεηνρψλ ή άιισλ θηλεηψλ αμηψλ ζε νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά. 

εκαληηθφ ζεκείν είλαη ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ην 

εμήο: «Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο νξίδνληαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο εηαηξίαο θαη είλαη 

πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο. Γελ κπνξνχλ λα νξηζζνχλ σο εζσηεξηθνί ειεγθηέο 

κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, δηεπζπληηθά ζηειέρε ηα νπνία έρνπλ θαη άιιεο εθηφο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αξκνδηφηεηεο ή ζπγγελείο ησλ παξαπάλσ κέρξη θαη ηνπ δεχηεξνπ 

βαζκνχ εμ’ αίκαηνο ή εμ’ αγρηζηείαο. Ζ εηαηξία ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηελ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο γηα νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηα πξφζσπα ή ηελ νξγάλσζε ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ εληφο δέθα εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηε κεηαβνιή απηή»
3
. 

Δπηπξφζζεηα, ζην άξζξν 8 ηνπ λφκνπ 3016/2002 νξίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο 

ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. πγθεθξηκέλα, ε ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα 

παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή θαη ηε ζπλερή ηήξεζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ 

Λεηηνπξγίαο θαη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, λα αλαθέξεη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο 

εηαηξίαο πεξηπηψζεηο ζχγθξνπζεο ησλ ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ κε ηα ζπκθέξνληα ηεο 

εηαηξίαο, λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο κηα θνξά ηνπιάρηζηνλ ην ηξίκελν ην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην γηα ην δηελεξγνχκελν απφ απηνχο έιεγρν θαη λα παξίζηαληαη θαηά ηηο γεληθέο 

ζπλειεχζεηο ησλ κεηφρσλ θαη ηέινο, λα παξέρεη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία δεηεζεί εγγξάθσο 

απφ ηηο Δπνπηηθέο Αξρέο. 

Λίγα ρξφληα αξγφηεξα, εθδφζεθε ν λφκνο 3429/05 γηα ηηο Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη 

ηνπο Οξγαληζκνχο (Γ.Δ.Κ.Ο.), ζην άξζξν 4 ηνπ νπνίνπ γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά, γηα αθφκε 

κηα θνξά, ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν. Έηζη, ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 4 αλαθέξεηαη φηη 

θάζε δεκφζηα επηρείξεζε νθείιεη λα νξγαλψλεη ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ζ ππεξεζία 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο
4
:  

α) παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή θαη ηε ζπλερή ηήξεζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ 

ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο δεκφζηαο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ηεο ελ γέλεη 

λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ηελ επηρείξεζε,  

β) παξαθνινπζεί θαη αλαθέξεη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο δεκφζηαο επηρείξεζεο θαη ζηε 

γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ πεξηπηψζεηο ζχγθξνπζεο ησλ ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ κε ηα ζπκθέξνληα ηεο επηρείξεζεο ή παξάβαζεο ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ απηνχ απφ κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ πξνέδξνπ θαη ηνπ δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ,  

γ) ελεκεξψλεη εγγξάθσο κία θνξά ηνπιάρηζηνλ θάζε ηξίκελν ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαζψο 

θαη ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ γηα ηνπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγεί,  

δ) είλαη ππεχζπλε γηα ηελ παξνρή θαη ηελ αθξίβεηα νπνηαζδήπνηε πιεξνθνξίαο δεηεζεί απφ 

ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ, πνπ ζπληζηάηαη κε ην 

                                                           
3 Νφκνο ππ' αξηζκ. 3016/2002 «Γηα ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, ζέκαηα κηζζνινγίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 

110/17.05.2002), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 26 ηνπ λφκνπ 3091/2002 (ΦΔΚ, 330/24.12.2002). 
4
 Ν.3429/05 (ΦΔΚ – 314 Α/27-12-2005) Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνί (Γ.Δ.Κ.Ο.), άξζξν 4 

«Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο θαη εζσηεξηθφο έιεγρνο». 
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άξζξν 11 ηνπ λφκνπ απηνχ θαη δηεπθνιχλεη κε θάζε πξφζθνξν κέζν ην έξγν 

παξαθνινχζεζεο, ειέγρνπ θαη επνπηείαο πνπ απηή εθηειεί.  

ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ν λφκνο 3016/2002 πξνβιέπεη ηνλ νξηζκφ 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο εηαηξίαο, ηνλ νπνίν ζα απαζρνιεί 

πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά. ε αληίζεζε, ν λφκνο  3429/05 πξνβιέπεη φηη ζηηο Γεκφζηεο 

Δπηρεηξήζεηο ε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ νξίδεη ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή, ν νπνίνο ζα 

παξέρεη ππεξεζίεο κε έκκηζζε εληνιή θαη δελ ζα έρεη ηε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε ηελ 

επηρείξεζε. 

Σν 2006, ε πξάμε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο κε ηελ απφθαζε 

2577/9.3.2006 ζπκπιήξσζε ηελ πξνεγνχκελε απφθαζε (2438/ 6.8.1998) θαη φξηζε ην 

πιαίζην αξρψλ ιεηηνπξγίαο θαη θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ηεο νξγάλσζεο θαη ησλ πζηεκάησλ 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ησλ πηζησηηθψλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηηο ζρεηηθέο 

αξκνδηφηεηεο ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπο νξγάλσλ
5
. 

Απφ ηα παξαπάλσ, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο απνθηά ηδηαίηεξε 

βαξχηεηα κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ θαη ζεσξείηαη απαξαίηεηε ιεηηνπξγία γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ. Σε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή ζηελ Διιάδα, ε 

θξίζηκε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζε φια ηα επίπεδα, θαη θπξίσο ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν, 

επηηάζζεη ηελ αθφκα πην εληαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα φρη κφλν ησλ επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη νιφθιεξεο ηεο 

αγνξάο. 

 

 

                                                           
5 Πξάμε Γηνηθεηή Αξηζκ. 2577/9.3.2006: Πιαίζην αξρψλ ιεηηνπξγίαο θαη θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ηεο 

νξγάλσζεο θαη ησλ πζηεκάησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ησλ πηζησηηθψλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ ηδξπκάησλ θαη 

ζρεηηθέο αξκνδηφηεηεο ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπο νξγάλσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

 ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

3.1 Οπιζμόρ Δζωηεπικού Δλέγσος 

 

Αξρηθά, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ζχκθσλα κε ηα ιεμηθά, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο νξίδεηαη 

σο ην ζχζηεκα κέζσ ηνπ νπνίνπ ε δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο επηδηψθεη ηνλ έιεγρν ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη ην θαηά πφζν απηή ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο, ηηο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηελ πνιηηηθή ηεο
6
. Δπηπξφζζεηα, έρεη αλαθεξζεί θαη ν νξηζκφο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ σο νη κέζνδνη θαη ηα κέηξα επνπηείαο γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ 

απνθάζεσλ θαη ηεο πνιηηηθήο ηεο δηνίθεζεο κηαο επηρείξεζεο, ηε δηαθχιαμε ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ, ηελ αμηνπηζηία ησλ ινγηζηηθψλ ηεο ζηνηρείσλ θαη ηελ απνθπγή 

ιαζψλ θαη πξνβιεκάησλ
7
. 

Σα ιεμηθά ηεο αγγιηθήο γιψζζαο νξίδνπλ ηελ ιέμε «έιεγρν» (auditing) σο έλα 

πνιπδηάζηαην κεραληζκφ πνπ ελέρεη ηελ παξνρή θαηεχζπλζεο, ξπζκηζηηθή παξέκβαζε, 

θαζνξηζκφ νξίσλ, πεξηνξηζκψλ θαη απαγνξεχζεσλ, εμέηαζε, επηζθφπεζε θαη επηβεβαίσζε 

ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο νληφηεηαο. 

Οη παξαπάλσ νξηζκνί γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν είλαη γεληθνί, θαζψο ζπλαληψληαη ζε 

ιεμηθά. Πνιιέο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, ζρεηηθέο κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, έρνπλ δψζεη 

δηθφ ηνπο νξηζκφ ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Παξαζέηνπκε, ινηπφλ, 

ηηο απφςεηο ησλ κειψλ απηψλ ησλ νξγαλψζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πιήξσο θαηαλνεηή ε 

έλλνηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 

 

3.1.1 Οπιζμόρ Δζωηεπικού Δλέγσος από ηο Ηνζηιηούηο ηων Δζωηεπικών 

Δλεγκηών (The Institute of Internal Auditors) 

 

Σν Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ (ΗΗΑ)
8
 έρεη αλαπηχμεη ηνλ παγθνζκίσο απνδεθηφ νξηζκφ 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ σο εμήο
9
: 

«Δζσηεξηθφο Έιεγρνο (Internal Auditing) είλαη κηα αλεμάξηεηε, αληηθεηκεληθή 

δηαβεβαησηηθή θαη ζπκβνπιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα, θαιά ζρεδηαζκέλε θαη νξγαλσκέλε, πνπ 

κέζσ ησλ ηερληθψλ θαη επηζηεκνληθψλ πξνζεγγίζεσλ, αμηνινγεί ηελ επάξθεηα ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (ιεηηνπξγίεο- εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ). Δπηπιένλ 

                                                           
6
 Κάληδνο 

7
 Υξπζνβηηζηψηεο - ηαπξαθφπνπινο 

8
 Ζ απνζηνιή ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ είλαη λα παξέρεη «δπλακηθή εγεζία» γηα ην παγθφζκην 

επάγγεικα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. θνπφο ησλ κειψλ είλαη ε πξνψζεζε ηνπ επζγγέικαηνο, ε παξνρή 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη επθαηξηψλ, ε δηαξθήο έξεπλα γηα βέιηηζηεο πξαθηηθέο, θαζψο θαη ε αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ θαη απφςεσλ. 
9
 Definition of Internal Auditing, The Institute of Internal Auditors (2000), www.theiia.org 
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πξνζζέηεη αμία θαη βειηηψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή 

απνηίκεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, ηνλ πεξηνξηζκφ ή εμάιεηςε απηνχ, 

πνπ αλαιακβάλεη ε δηνίθεζε λα δηαρεηξηζζεί γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο ζηφρσλ». 

Ο νξηζκφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απφ ην Ηλζηηηνχην ησλ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ 

εκπεξηέρεη ηνπο ζεκειηψδεηο ζθνπνχο, ηε θχζε θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. 

χκθσλα κε ηα κέιε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ, ε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα 

πξέπεη λα εθηειείηαη πάληα ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ επαγγέικαηνο, 

δειαδή ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα. Ζ αλεμαξηεζία νξίδεηαη απφ ηελ 

νξγαλσηηθή δνκή θαη ηελ ηεξαξρία ζηελ ππνβνιή εθζέζεσλ. Ζ αληηθεηκεληθφηεηα 

επηηπγράλεηαη κε ηελ θαηάιιειε λννηξνπία θαη ηελ δένπζα επηκέιεηα ησλ αηφκσλ πνπ 

δηελεξγνχλ ηνπο ειέγρνπο. Ζ δξαζηεξηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αμηνινγεί ηελ έθζεζε 

ελφο νξγαληζκνχ ζε θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαθπβέξλεζε, ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, ζε ζρέζε κε
10

: 

 Σελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ. 

 Σελ αμηνπηζηία θαη ηελ αθεξαηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη 

επηρεηξεζηαθψλ πιεξνθνξηψλ. 

 Σε δηαθχιαμε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 Σε ζπκκφξθσζε κε ηνπο λφκνπο, ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο ζπκβάζεηο. 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο 

αμηνινγνχλ ηελ επάξθεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθηίκεζεο απηήο. Αθφκε, 

αμηνινγνχλ θαη άιιεο πηπρέο, φπσο ηελ εζηθή θαη ηηο αμίεο κέζα ζηελ επηρείξεζε, ηε 

δηαρείξηζε ηεο απφδνζεο θαη ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ θηλδχλσλ, θαζψο θαη ζηνηρεία ειέγρνπ 

κέζα ζηελ επηρείξεζε, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε δηαδηθαζία ηεο δηαθπβέξλεζήο ηεο. 

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο αλακέλεηαη λα πξνβνχλ ζε ζπζηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ζηνπο 

ηνκείο φπνπ εληνπίδνληαη επθαηξίεο ή ειιείςεηο. Δλψ ε δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηηο 

εζσηεξηθέο ιεηηνπξγίεο, ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ παξέρεη εγγχεζε ζηε 

δηνίθεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εζσηεξηθψλ ιεηηνπξγηψλ. 

Μηα απνηειεζκαηηθή δξαζηεξηφηεηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη έλα πνιχηηκν 

εξγαιείν γηα ηε δηνίθεζε θαζψο βνεζάεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο νξγάλσζεο ηεο επηρείξεζεο, 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαη ηνπ πξνθίι θηλδχλνπ ηεο. Όπσο αλαθέξεη ν Παπαζηάζεο, ε 

επηηπρία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη λα πξνζδηνξίδεη θαη λα αμηνινγεί ηνπο 

επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο θαη ε δηνίθεζε λα ηνπο δηαρεηξίδεηαη
11

. 

 

 

3.1.2 Οπιζμόρ Δζωηεπικού Δλέγσος από ηο Αμεπικανικό Ηνζηιηούηο Οπκωηών 

Λογιζηών (American Institute of Certified Public Accountants) 

 

                                                           
10

 The Professional Practices Framework, The IIA Research Foundation, Ηαλνπάξηνο 2004 
11

 Παπαζηάζεο Παληειήο (2003), Ο χγρξνλνο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο (Internal Audit) ζηηο Δπηρεηξήζεηο 

Οξγαληζκνχο θαη ε Πξαθηηθή Δθαξκνγή ηνπ, Α’ ηφκνο, Ηδησηηθή Έθδνζε, Αζήλα   
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χκθσλα κε ην Ακεξηθαληθφ Ηλζηηηνχην Οξθσηψλ Λνγηζηψλ (AICPA)
12

 «εζσηεξηθφ έιεγρν 

απνηεινχλ ην ζρέδην νξγάλσζεο θαη φιεο νη ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο, νη κέζνδνη θαη ηα 

κέηξα πνπ πηνζεηνχληαη κέζα ζε κηα επηρείξεζε, γηα ηελ δηαθχιαμε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ, ηνλ έιεγρν ηεο αθξίβεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ινγηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ, ηελ πξνψζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο 

δηαηήξεζεο ηεο πξνδηαγξακκέλεο επηρεηξεκαηηθήο πνιηηηθήο
13

». 

Ο πξσηαξρηθφο ζθνπφο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζα πξέπεη λα είλαη ε αλεμάξηεηε 

επηζθφπεζε θαη ε αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, κε βάζε ηνπο ζηφρνπο θαη 

ηελ πνιηηηθή ηεο δηνίθεζεο. Αθφκε, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο ζα πξέπεη λα βεβαηψλνπλ ηε 

δηνίθεζε γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ ζρεηηθά κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη λα εμεηάδνπλ ην θαηά πφζν αθνινπζνχληαη νη θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο 

πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιάζζνληαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν, ζχκθσλα κε ηα κέιε ηνπ AICPA, παξέρεηαη βειηίσζε ζε φια ηα επίπεδα ελφο 

νξγαληζκνχ θαη επέξρεηαη ζπκκφξθσζε ζηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο. 

Ζ απφςεηο απηέο είλαη ζχκθσλεο κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ ζεζπίζηεθαλ 

απφ ην Ηλζηηηνχην ησλ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ θαη ηελ νξγάλσζε Information Systems Audit 

and Control Association ζρεηηθά κε ηελ αλεμαξηεζία, ηελ αληηθεηκεληθφηεηα, ηελ 

επαγγεικαηηθή επάξθεηα θαη ηελ εθηέιεζε θαζεθφλησλ απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο
14

. 

 

 

3.1.3 Οπιζμόρ Δζωηεπικού Δλέγσος από ηη Γιεθνή Ομοζπονδία Λογιζηών 

(International Federation of Accountants - IFAC) 

 

Αξρηθά, ζα πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε φηη ε Γηεζλήο Οκνζπνλδία Λνγηζηψλ (IFAC)
15

 έρεη 

θαηαξγήζεη ηελ νξνινγία “εζσηεξηθφο έιεγρνο”  θαη ρξεζηκνπνηεί ηελ έλλνηα “ιεηηνπξγία 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ”. Ο νξηζκφο, ινηπφλ,  ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δίλεηαη ζην 

Πξφηππν 610 (ISA 610), ζην εγρεηξίδην εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ηεο Δπηηξνπήο ησλ Γηεζλψλ 

Διεγθηηθψλ θαη Αζθαιηζηηθψλ Πξνηχπσλ (International Auditing and Assurance Standards 

Board –IAASB) σο εμήο
16

: 

«Ζ ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα αμηνιφγεζεο ε νπνία 

παξέρεηαη σο ππεξεζία ζε κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα. Οη ιεηηνπξγία  πεξηιακβάλεη, κεηαμχ 

άιισλ, ηελ εμέηαζε, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο επάξθεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ειέγρνπ ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο επηρείξεζεο». 

 

                                                           
12

 Σν Ακεξηθαληθφ Ηλζηηηνχην Οξθσηψλ Λνγηζηψλ (AICPA) είλαη ε εζληθή επαγγεικαηηθή νξγάλσζε ηνπ 

πλδέζκνπ Δγθεθξηκέλσλ Λνγηζηψλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο. θνπφο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ είλαη λα 

παξέρεη ζηα κέιε ηνπ ηνπο πφξνπο θαη ηηο πιεξνθνξίεο έηζη ψζηε λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζην 

πςειφηεξν επαγγεικαηηθφ επίπεδν πξνο φθεινο ηνπ θνηλνχ, ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ πειαηψλ (www.aicpa.org). 
13

 Σζαγθιαγθάλνο Άγγεινο (2000) Διεγθηηθή, εθδ. Αδειθψλ Κπξηαθίδε α.ε , Θεζζαινλίθε, ζει.44 
14

 http://www.aicpa.org/About/JobsatAICPA/Pages/InternalAudit.aspx 
15

 Ζ IFAC είλαη ε παγθφζκηα νξγάλσζε γηα ην ινγηζηηθφ επάγγεικα. Λεηηνπξγεί κε 164 κέιε θαη ζπλεξγάηεο ζε 

125 ρψξεο θαη έρεη δηθαηνδνζία γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο κε ηελ ελζάξξπλζε πξαθηηθψλ 

πςεινχ επηπέδνπ απφ ηνπο ινγηζηέο αλά ηνλ θφζκν (http://www.ifac.org/About/). 
16

 IFAC, International Standard on auditing 610: using the work of internal auditors, handbook 2010 
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3.1.4 Οπιζμόρ Δζωηεπικού Δλέγσος από ηην Committee of  Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission (COSO) 

 

χκθσλα κε ηελ COSO
17

, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο επηρείξεζεο, ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη ην ινηπφ 

πξνζσπηθφ, ζρεδηαζκέλε γηα λα παξέρεη εχινγε δηαζθάιηζε φζνλ αθνξά ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο
18

: 

 Απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. 

 Αμηνπηζηία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο. 

 πκκφξθσζε κε ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο. 

Όζνλ αθνξά ηνλ νξηζκφ απηφ, ε COSO δίλεη θάπνηεο δηεπθξηλίζεηο. Ο εζσηεξηθφο 

έιεγρνο απνηειεί κηα δηαδηθαζία, έλα κέζν γηα ηελ επίηεπμε θάπνησλ ζηφρσλ ηεο 

επηρείξεζεο, δελ απνηειεί απηνζθνπφ. Δπηπξφζζεηα, πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο αλζξψπνπο 

ηεο επηρείξεζεο, δελ είλαη απιά πξντφλ θάπνηνπ εγρεηξηδίνπ πνιηηηθήο, αιιά αλζξψπσλ απφ 

θάζε επίπεδν ελφο νξγαληζκνχ. Σέινο, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο κπνξεί λα έρεη επηθνπξηθή 

ζπκβνιή ζηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο δηνίθεζεο θαη παξέρεη ζρεηηθή δηαβεβαίσζε γηα ηελ 

επηηπρία ηεο, φρη απφιπηε. 

 

 

3.1.5 Οπιζμόρ Δζωηεπικού Δλέγσος από ηο ώμα Οπκωηών Λογιζηών (.Ο.Λ.) 

 

Ο νξηζκφο πνπ δίλεηαη απφ ην ψκα Οξθσηψλ Λνγηζηψλ (.Ο.Λ) αθνινπζεί ηηο Γεληθέο 

Αξρέο Διεγθηηθήο θαη είλαη ν εμήο: Δζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη ν έιεγρνο πνπ έρεη νξγαλσζεί 

κέζα ζε κηα επηρείξεζε θαη αζθείηαη απφ ππαιιήινπο ηεο. Γίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζην 

γεγνλφο φηη, κε ηνλ φξν «εζσηεξηθφο έιεγρνο» δελ ελλνείηαη κφλν ε ηδηαίηεξε ππεξεζία 

ειέγρνπ, πνπ ηπρφλ ππάξρεη ζε κηα επηρείξεζε, ή ηνπο ππαιιήινπο, νη νπνίνη, καδί κε ηα άιια 

θαζήθνληα ηνπο, δηελεξγνχλ θαη πξνιεπηηθφ έιεγρν, αιιά ελλνείηαη ην ζπλνιηθφ ζχζηεκα 

νξγάλσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ εθηέιεζεο ησλ δηαρεηξηζηηθψλ πξάμεσλ θαη ηεο ινγηζηηθήο ηνπο 

απεηθφληζεο.  

Ο νξζφο φξνο ηνπ ζπλνιηθνχ απηνχ ζπζηήκαηνο είλαη «ζχζηεκα εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ». Γειαδή κε ηνλ φξν «εζσηεξηθφο έιεγρνο» ή «ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ» 

ελλννχληαη: 

 

 νη αξκνδηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ,  

                                                           
17

 Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ε COSO απνηειεί έλαλ εζεινληηθφ 

νξγαληζκφ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

κέζα απφ θαλφλεο επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο, απνηειεζκαηηθά ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη θαλφλεο 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. 
18

 COSO’s Internal Control Integrated Framework 
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 ηα εηζεξρφκελα θαη εθδηδφκελα δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδξνκή θαη ν έιεγρφο ηνπο θαη 

θπξίσο ηα πξφζσπα πνπ δηεθπεξαηψλνπλ ηηο εξγαζίεο απηέο,  

 νη ηεξνχκελνη ινγαξηαζκνί, ν ηξφπνο θαη ε κέζνδνο ελεκέξσζήο ηνπο, θαζψο θαη νη 

ππάιιεινη πνπ ηνπο ελεκεξψλνπλ.  

 

Όια ηα παξαπάλσ, θαη θπξίσο νη αξκνδηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ πξέπεη λα είλαη 

ζρεδηαζκέλα κε ηέηνην ηξφπν, έηζη ψζηε λα εθαξκφδεηαη ε βαζηθή αξρή ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ πνπ είλαη ε εμήο: Κακία δηαρεηξηζηηθή πξάμε θαη ινγηζηηθή θαηαρψξεζε δελ 

επηηξέπεηαη λα νινθιεξψλεηαη απφ έλαλ θαη κφλν ππάιιειν αιιά ε εξγαζία θαζελφο πξέπεη 

λα είλαη ζπκπιεξσκαηηθή ηεο εξγαζίαο ελφο, ηνπιάρηζηνλ, άιινπ ππαιιήινπ θαη λα 

ειέγρεηαη απφ έλαλ ππάιιειν (ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή)
19

. 

 

3.2 Απμοδιόηηηερ ηηρ Γιεύθςνζηρ Δζωηεπικού Δλέγσος 

 

Ζ Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ κηαο επηρείξεζεο αζθεί κηα αλεμάξηεηε δξαζηεξηφηεηα, 

ζρεδηαζκέλε λα βειηηψλεη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο θαη λα πξνζζέηεη αμία. Έρεη 

πξφζβαζε ζε φια ηα βηβιία θαη ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο θαη επζχλεηαη γηα ηε δηαθχιαμε ηνπ 

απνξξήηνπ ησλ ζηνηρείσλ. 

Γεληθά, ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ κηαο επηρείξεζεο 

πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: 

 

 Ζ θαηαγξαθή, ε θξηηηθή επηζθφπεζε θαη ν έιεγρνο ηνπ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο επηρείξεζεο. 

 Ζ επηζθφπεζε ηνπ ζπζηήκαηνο παξνρήο νηθνλνκηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ πξνο ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο. 

 Ζ επηβεβαίσζε ηεο ζπλεπνχο πινπνίεζεο ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ, 

νη νπνίεο έρνπλ πηνζεηεζεί κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ. 

 Ζ δηελέξγεηα ηαθηηθψλ θαη έθηαθησλ απνγξαθψλ. 

 Ο έιεγρνο ησλ ινγηζηηθψλ θαη γεληθά ησλ κεραλνγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ ηεο 

εηαηξείαο. 

 Ζ επηζθφπεζε ησλ κέζσλ δηαθχιαμεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

επηρείξεζεο. 

 Ζ πξαγκαηνπνίεζε εθηάθησλ ειέγρσλ. 

 Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο θαη ηεο ζπλερνχο ηήξεζεο ηνπ Δζσηεξηθνχ 

Καλνληζκνχ, ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο θαη ηεο ελ γέλεη λνκνζεζίαο. 

 Ο έιεγρνο ηεο λνκηκφηεηαο ησλ ακνηβψλ θαη πάζεο θχζεσο παξνρψλ πξνο ηα 

κέιε ηεο δηνίθεζεο. 

 Ο έιεγρνο ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο επηρείξεζεο. 

                                                           
19

 Γξεγνξάθνο Θεφδσξνο (1989) Γεληθέο Αξρέο Διεγθηηθήο, Έθδνζε ψκαηνο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ, Αζήλα, 

ζει. 18-19.  
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 Ζ έγθαηξε αλαγλψξηζε θαη αμηνιφγεζε πηζαλψλ επηρεηξεζηαθψλ θηλδχλσλ. 

 Ζ επηβεβαίσζε ηεο απνηειεζκαηηθήο θαη απνδνηηθήο ρξήζεο ησλ δηαζέζηκσλ 

πφξσλ. 

 Ζ παξνρή εθζέζεσλ αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 

 Ζ παξνρή, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο, 

νπνηαζδήπνηε πιεξνθνξίαο δεηεζεί εγγξάθσο απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο. 

 

3.3 Δίδη εζωηεπικού ελέγσος 

 

Τπάξρνπλ δχν γεληθέο θαηεγνξίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, νη δηνηθεηηθνί θαη νη ινγηζηηθνί 

εζσηεξηθνί έιεγρνη. 

Όζνλ αθνξά ηνπο δηνηθεηηθνχο ειέγρνπο, αζρνινχληαη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, ηε ζπκκφξθσζή ηεο κε ηε ζηξαηεγηθή θαη ηελ πνιηηηθή ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηελ ηήξεζε ησλ δηαθφξσλ απαηηνχκελσλ δηαδηθαζηψλ απηήο. Ζ δηνίθεζε 

ζέηεη ηνπο ζηφρνπο θαη ζηε ζπλέρεηα θαζηεξψλεη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. 

Σππηθνί δηνηθεηηθνί έιεγρνη είλαη, γηα παξάδεηγκα, ε  θαζηέξσζε εηδηθήο δηαδηθαζίαο 

θαη ε εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ γηα ηελ επηινγή λέσλ ππαιιήισλ, θαζψο θαη ε 

ππνρξεσηηθή ηαηξηθή εμέηαζε ησλ λενπξνζιεθζέλησλ ππαιιήισλ κηαο επηρείξεζεο. Αθφκε, 

ε ππνρξεσηηθή έγθξηζε απφ ηνλ νηθνλνκηθφ δηεπζπληή γηα επελδχζεηο πάλσ απφ έλα 

ζπγθεθξηκέλν φξην ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Δπηπξφζζεηα, άιινο έλαο έιεγρνο είλαη έλα ζχζηεκα 

αζθάιεηαο πνπ λα επηηξέπεη επέκβαζε θαη δηνξζσηηθή εγγξαθή ζηνλ ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή κφλν νξηζκέλσλ εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλσλ ππαιιήισλ. Άιινη δηνηθεηηθνί 

έιεγρνη γίλνληαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε δηαθφξσλ πξνυπνινγηζκψλ, εθζέζεσλ πνηνηηθνχ 

ειέγρνπ, αμηνιφγεζεο πξνζσπηθνχ, ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ θαη εθζέζεσλ απφδνζεο ηεο 

εηαηξίαο θαη παξαγσγηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Οη ινγηζηηθνί έιεγρνη απνβιέπνπλ ζηελ πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ζηελ αμηνπηζηία ησλ ινγηζηηθψλ θαηαρσξήζεσλ κέζα απφ ηελ θαηάιιειε νξγάλσζε, ηηο 

θαηάιιειεο κεζφδνπο θαη δηαδηθαζίεο θαη ην θαιχηεξν ινγηζηηθφ ζχζηεκα. Οη ινγηζηηθνί 

έιεγρνη πεξηιακβάλνπλ ζπζηήκαηα εμνπζηνδφηεζεο θαη δηαρσξηζκνχ θαζεθφλησλ γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ, ηε ινγηζηηθή θαηαρψξεζε, ηε ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο θαη 

ηε δηαθχιαμε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Ο ινγηζηηθφο εζσηεξηθφο έιεγρνο απνβιέπεη 

ζηελ αμηνπηζηία ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ θαη ζηελ πξαγκαηηθή παξνπζίαζε ησλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηνπ Ηζνινγηζκνχ, ησλ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο θαη ηεο 

κεηαβνιήο ηεο Πεξηνπζηαθήο Θέζεο, θαζψο θαη ζηελ δηαθχιαμε ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο. 

Σππηθνί ινγηζηηθνί έιεγρνη είλαη, γηα παξάδεηγκα, ε θαηάξηηζε ηεο κεληαίαο 

θαηάζηαζεο ζπλαιιαγψλ κε ηηο ηξάπεδεο, απφ έλαλ ππάιιειν ν νπνίνο δελ έρεη ην δηθαίσκα 

έθδνζεο ππνγξαθήο επηηαγψλ ή ρεηξηζκνχ κεηξεηψλ. Αθφκε, ινγηζηηθφ έιεγρν απνηειεί ν 

θαζνξηζκφο δηαδηθαζίαο γηα ηελ πιεξσκή ησλ πξνκεζεπηψλ κφλν φηαλ ηα δηάθνξα πιηθά 

έρνπλ πξάγκαηη παξαγγειζεί θαη έρνπλ παξαιεθζεί. 
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χκθσλα κε ην Υξήζην Καδαληδή, νη ινγηζηηθνί έιεγρνη είλαη ζρεδηαζκέλνη γηα λα 

παξέρνπλ ηε ινγηθή βεβαηφηεηα φηη
20

: 

 Οη ζπλαιιαγέο εθηεινχληαη, ζχκθσλα κε ηε γεληθή ή εηδηθή εμνπζηνδφηεζε 

ηεο δηνίθεζεο. 

 Οη ζπλαιιαγέο θαηαρσξνχληαη θαηά ηξφπν πνπ λα επηηξέπεη ηελ θαηάξηηζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηηο γεληθά παξαδεθηέο αξρέο ηεο 

ινγηζηηθήο θαη απνδίδνπλ ηελ επζχλε ησλ ρεηξηζκψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ. 

 Ζ πξφζβαζε ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία επηηξέπεηαη κφλν ζχκθσλα κε 

εμνπζηνδφηεζε ηεο δηνίθεζεο. 

 Οη ινγηζηηθέο εγγξαθέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ θαη αθνξνχλ πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ζπγθξίλνληαη κε ηα ππάξρνληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηά ινγηθά 

δηαζηήκαηα θαη ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο απνθιίζεσλ, πξαγκαηνπνηνχληαη 

νη θαηάιιειεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, απηέο είλαη νη δχν γεληθφηεξεο θαηεγνξίεο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. Μηα δηαθνξεηηθή δηάθξηζε, πην εηδηθή, ζα κπνξνχζε λα γίλεη θαη αλάινγα κε ηηο 

ιεηηνπξγίεο κηαο επηρείξεζεο. Έηζη, ππάξρνπλ πνιιά είδε εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, φζα θαη νη 

ιεηηνπξγίεο, δειαδή, νηθνλνκηθνί έιεγρνη, δηνηθεηηθνί, παξαγσγήο, πνηνηηθνχ ειέγρνπ, 

δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, κεραλνγξάθεζεο ινγηζηεξίνπ, αζθάιεηαο εξγαδνκέλσλ, 

ηερλνινγίαο θαη πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη, γεληθά, έιεγρνο φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο. 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα δηάθνξα είδε εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δελ είλαη 

αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο θαη δελ ιεηηνπξγνχλ κεκνλσκέλα, θαζψο ζηελ πξάμε, εκπιέθνληαη 

κεηαμχ ηνπο θαη αιιεινζπκπιεξψλνληαη. 

 

 

3.4 Αναγκαιόηηηα εζωηεπικού ελέγσος 

 

Σε ζεκεξηλή επνρή, νη επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνχλ κέζα ζε έλα άθξσο αληαγσληζηηθφ 

πεξηβάιινλ, ζε κεγάιεο θαη αλνηρηέο αγνξέο, φπνπ απαηηείηαη ε ζπλερήο επέθηαζε θαη ε 

βειηίσζε ησλ ππαξρνπζψλ δηαδηθαζηψλ πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζνπλ. Κάζε επηρείξεζε, 

θπξίσο νη κεγάιεο, απνηειείηαη απφ πνιιά ηκήκαηα θαη δηεπζχλζεηο, κε κεγάιν αξηζκφ 

εξγαδνκέλσλ, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη δπζθνιίεο ζηελ επίβιεςε ησλ δηαθφξσλ 

ιεηηνπξγηψλ. 

Πξνθχπηεη, ινηπφλ, ε αλαγθαηφηεηα χπαξμεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηε δηαθχιαμε ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Γεδνκέλνπ φηη ε δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο δελ κπνξεί απφ κφλε 

ηεο λα εμαζθαιίζεη ηα παξαπάλσ, δελ είλαη εθηθηφ λα ειέγρεη άκεζα φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 

                                                           
20

 Υξήζηνο Καδαληδήο, «Διεγθηηθή & Δζσηεξηθφο Έιεγρνο: Μηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ελλνηψλ, αξρψλ θαη 

πξνηχπσλ», Πεηξαηάο 2006, εθδφζεηο Business Plus Α.Δ., ζει.252 
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επηρείξεζεο θαη λα δηαπηζηψλεη ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ δηθιείδσλ αζθαιείαο. 

Έηζη, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο θξίλεηαη απαξαίηεηνο, αθνχ κε ηελ επηθνπξηθή θαη θαηαζηαιηηθή 

ηνπ ιεηηνπξγία, θαζίζηαηαη εθηθηή ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθή ε πξφηαζε ηνπ Kohler, ν νπνίνο φξηζε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν
21

 (1970) σο «ηε 

γεληθή κεζνδνινγία κέζσ ηεο νπνίαο επηηπγράλεηαη ε δηνίθεζε ελφο νξγαληζκνχ ζε φια ηα 

επίπεδα». 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο παξέρεη ζηε δηνίθεζε ηελ πιεξνθφξεζε πνπ ρξεηάδεηαη, θαζψο 

ιεηηνπξγεί σο ζχκβνπινο ζηε ζπγθέληξσζε ησλ δηαθφξσλ πιεξνθνξηψλ, νηθνλνκηθψλ, 

ηερληθψλ θαη άιισλ, ζε αμίεο θαη πνζφηεηεο, ψζηε ηα κέιε ηεο δηνίθεζεο λα ηα 

ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηε ιήςε νξζνινγηθψλ απνθάζεσλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ν εζσηεξηθφο 

έιεγρνο ζπκβάιιεη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ δηαρεηξηζηηθψλ αδπλακηψλ ηεο δηνίθεζεο θαη ηελ 

πξφιεςε δπζάξεζησλ γεγνλφησλ θαη απνηειεί γλψκνλα γηα ηηο κειινληηθέο ελέξγεηεο πνπ ζα 

εμαζθαιίζνπλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο. 

Αθφκε, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο παξέρεη ηε βεβαηφηεηα ζηε δηνίθεζε φηη ηεξνχληαη 

ζσζηά ηα ινγηζηηθά ζηνηρεία θαη φηη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ ηελ 

πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο επηρείξεζεο. Γηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαηαπνιέκεζε 

αηαζζαιηψλ αιιά θαη ηεο απάηεο πνπ πηζαλφ λα ιακβάλεη ρψξα εληφο ηεο επηρείξεζεο, απφ 

ηε ζηηγκή πνπ εκπιέθνληαη πνιιά άηνκα. 

Γεληθφηεξα, ε επξεία έλλνηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνθηά ηδηαίηεξε βαξχηεηα αλ 

εμεηαζηεί απφ ηε ζθνπηά ηεο ζπλζεηφηεηαο θαη ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ ζεκεξηλψλ κεγάισλ 

εκπνξηθψλ θαη βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο ζε απηέο έρεη ζεκαληηθή ζπνπδαηφηεηα 

πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ πςειή παξαγσγηθφηεηα. 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο παίδεη ζπνπδαίν ξφιν θαη γηα ηνλ αλεμάξηεην νξθσηφ ινγηζηή. 

Σν ζχζηεκα θαη ε πνηφηεηα ηνπ εθαξκνδφκελνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαζνξίδεη, πεξηζζφηεξν 

απφ θάζε άιιν παξάγνληα, φρη κφλν ην πξφηππν θαη ηε δηαδηθαζία εμέηαζήο ηνπο, αιιά θαη 

ηε δηαδηθαζία ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Οη αλεμάξηεηνη νξθσηνί ινγηζηέο κειεηνχλ θαη 

αμηνινγνχλ ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, κε ζθνπφ λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ έθηαζε θαη ην 

ρξνλνδηάγξακκα ηεο ειεγθηηθήο εξγαζίαο, πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα λα κπνξέζνπλ λα 

εθθξάζνπλ γλψκε ζρεηηθά κε ηελ αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ. 

Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο δίλεη ιχζε ζε κηα πιεζψξα 

πξνβιεκάησλ, κέζα απφ απνηειεζκαηηθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη γηα απηφ ην ιφγν ζα 

πξέπεη ε ιεηηνπξγία ηνπ λα ζεσξείηαη ππνρξεσηηθή γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο. 

 

                                                           
21

 John S. Hughes, “Optimal Internal Auditing”, The Accounting Review, vol. 52 (January 1977), page 56, 

published by the American Accounting Association 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

 ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 
 

 

4.1 Διζαγωγή 

 

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη ν δηαρσξηζκφο ησλ ελλνηψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη 

ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Όπσο είδακε θαη πξνεγνπκέλσο, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο 

απνηειεί ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ, κεηαμχ άιισλ, ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη νη ζηφρνη κηαο επηρείξεζεο. Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα κηα γεληθή 

έλλνηα πνπ αλαθέξεηαη ζε κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ ζα πξέπεη λα εθηειείηαη απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ κνληέινπ ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Δπηπιένλ, 

ζχκθσλα κε ηνλ Παπαζηάζε (2003), ν εζσηεξηθφο έιεγρνο πξνζζέηεη αμία ζε κηα επηρείξεζε 

θαη βειηηψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο, έηζη ψζηε λα εθηηκψληαη ζσζηά νη θίλδπλνη πνπ 

αληηκεησπίδεη θαη λα πεξηνξίδνληαη ή λα εμαιείθνληαη, κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο νξζήο 

ιήςεο απνθάζεσλ ηεο δηνίθεζεο. 

Σν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη κηα πην εηδηθή έλλνηα, ζε ζρέζε κε απηήλ ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαη αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ νξγαλσκέλσλ ιεηηνπξγηψλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ επηιέγεη λα εθαξκφζεη ε δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο γηα λα επηηχρεη ηνπο 

ζηφρνπο ηεο θαη λα βειηηψζεη ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. χκθσλα κε 

ηνλ Η. Φίιν (2004), ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ην ζχλνιν ησλ κέηξσλ ειέγρνπ πνπ 

έρνπλ επηλνεζεί θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κηα επηρείξεζε γηα λα πξνσζήζνπλ, λα 

θαηεπζχλνπλ, λα πεξηνξίζνπλ, λα δηνηθήζνπλ θαη λα ειέγμνπλ ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο, 

απνβιέπνληαο ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο. 

Αθφκε, ζχκθσλα κε ηνλ Cheung (1997), ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνηειεί 

έλα νξγαλσκέλν πιέγκα ιεηηνπξγηψλ θαη δηαδηθαζηψλ, έλα ζχζηεκα ειέγρσλ πνπ εγθαζηδξχεη 

ε δηνίθεζε θαη απνζθνπεί ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Όπσο αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά ν Cook (1976), ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κνηάδεη κε ην λεπξηθφ 

ζχζηεκα ελφο αλζξψπνπ αθνχ δηαθιαδίδεηαη θαη απιψλεηαη ζηνλ νξγαληζκφ θαη κεηαθέξεη 

εληνιέο θαη αληηδξάζεηο απφ θαη πξνο ηε δηνίθεζε. 

Αλαθέξνπκε φηη απφ εδψ θαη ζην εμήο, ζηελ εξγαζία ζα αλαθεξζνχκε ζηα ζπζηήκαηα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαζψο ζηφρνο καο είλαη λα εμεηάζνπκε πνηά ζηνηρεία απνηεινχλ 

ζπζηαηηθά ελφο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαζψο θαη πνηνί παξάγνληεο ην θαζηζηνχλ 

επηηπρεκέλν.  
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4.2 Έννοια και ζηόσοι ηος ζςζηήμαηορ εζωηεπικού ελέγσος 

 

Σν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο, θαζψο ηα 

άηνκα πνπ δηνηθνχλ απνθαζίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξγαλψλεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ 

ηκεκάησλ, ε θαηαλνκή ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ επζπλψλ, θαζψο θαη νη ινγηζηηθέο 

δηαδηθαζίεο. Οη ζηφρνη, ινηπφλ, ελφο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ε αμηνπηζηία ησλ 

ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κηαο επηρείξεζεο, ε δηαθχιαμε ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ, ε ζπλερήο βειηίσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαη, θαηά 

ζπλέπεηα, ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο θαη ηέινο, ε ζπκκφξθσζή 

ηεο κε ηνπο ζηφρνπο, ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο δηνίθεζεο, αιιά θαη ηνπο λφκνπο θαη ηηο δηαηάμεηο 

πνπ επηβάιιεη ην θξάηνο. 

Αλαιπηηθφηεξα, ε αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ 

εθηεηακέλσλ ειέγρσλ θαη ηελ επαιήζεπζε ηνπο κε ηα παξαζηαηηθά θαη ηα ηηκνιφγηα. Ο 

εζσηεξηθφο έιεγρνο πξέπεη λα απνθιείεη ηελ νηθνλνκηθή ζπαηάιε θαη ηελ επηθάιπςε 

ζηνηρείσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Αθφκε, ζα πξέπεη λα εκπνδίδεη θάζε ππναπαζρφιεζε πφξσλ 

θαη θάζε αλαπνδνηηθή ρξεζηκνπνίεζε ησλ κέζσλ ηεο επηρείξεζεο. 

Όζνλ αθνξά ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, γηα λα κελ θιαπνχλ ή θαηαζηξαθνχλ απφ 

αθνχζηεο ή εθνχζηεο ελέξγεηεο, ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ θαηάιιεινπο κεραληζκνχο 

ειέγρσλ. Ο έιεγρνο δελ ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη κφλν ζηα θπζηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, 

φπσο ηα απνζέκαηα πνπ απνηειεί ηνλ πην επαίζζεην ινγαξηαζκφ, θαη ηα κεραλήκαηα, αιιά 

λα εθηείλεηαη θαη ζηα κε θπζηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο. Γηα παξάδεηγκα, νη 

ινγαξηαζκνί πειαηψλ, νη ζπκβάζεηο θαη ηα ινγηζηηθά ηεθκήξηα, φπσο ηα εκεξνιφγηα θαη ηα 

θαζνιηθά, ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη πξνζεθηηθά, πξνθεηκέλνπ λα κελ πξνθχπηνπλ 

ιάζε θαη παξαιήςεηο. 

Οη παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο νδεγνχλ ζηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

αθνινπζνχληαη εληφο ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ θαζηζηνχλ πην απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή. 

Παξάιιεια, δηαζθαιίδνπλ ηε ζπκκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο δηαηάμεηο, ηηο ζηξαηεγηθέο 

θαη ηελ πνιηηηθή πνπ επηιέγεη ε δηνίθεζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο, θαζψο θαη ηε 

ζπκκφξθσζε ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ηνπο θαλνληζκνχο πνπ νξίδεη ην θξάηνο. 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο δελ αλαθέξεηαη κφλν ζηα κέηξα θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

εθαξκφδνληαη απφ ηελ επηρείξεζε γηα λα πξνιάβεη ηηο θαηαρξήζεηο, φπσο πηζηεχνπλ νη 

πεξηζζφηεξνη. Ζ άπνςε απηή απνηειεί έλα κηθξφ ηκήκα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαζψο ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο επεθηείλεηαη θαη πέξα απφ ηηο νηθνλνκηθέο, 

δηαρεηξηζηηθέο θαη ινγηζηηθέο ιεηηνπξγίεο κηαο επηρείξεζεο θαη θαιχπηεη πνιιέο θαη πνηθίιεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο ηξφπνπο θαη ηηο κεζφδνπο κε ηηο νπνίεο ε αλψηαηε 

δηνίθεζε εθρσξεί αξκνδηφηεηεο, δηθαηψκαηα θαη επζχλεο γηα ηηο αγνξέο, ηηο πσιήζεηο, ηηο 

πξνκήζεηεο, ηελ παξαγσγή, ηηο νηθνλνκηθέο θαη άιιεο ππεξεζίεο. Αθφκε, πεξηιακβάλεη ην 

πξφγξακκα πξνεηνηκαζίαο, επαιήζεπζεο θαη θαηαλνκήο ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ επίβιεςεο 

θαη επηηξέπεη ζηα αλψηαηα ζηειέρε λα δηαηεξνχλ ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε ζεκαζία ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ γηα ηηο επηρεηξήζεηο είλαη κεγάιε, θαζψο επηθέξεη βειηίσζε ζε φια ηα επίπεδα ελφο 

νξγαληζκνχ. Χζηφζν, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε θαζηέξσζε ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο 

δελ απνηειεί απφθαζε κφλν ησλ δηνηθήζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ αιιά αλαθέξεηαη θαη ζην 
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άξζξν 6 ηνπ λφκνπ 3016/2002 πεξί εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. πγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη ζην 

λφκν φηη πξνθεηκέλνπ κηα εηαηξία λα εηζάγεη κεηνρέο ή άιιεο θηλεηέο αμίεο ζην 

Υξεκαηηζηήξην ζα πξέπεη λα δηαζέηεη Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο, ην ειάρηζην 

πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηε δηάξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο εηαηξίαο, 

ηα αληηθείκελά ηνπο, θαζψο θαη ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπο θαη κε ηε δηνίθεζε. Πξέπεη, δειαδή, λα 

πξνβιέπνληαη ηνπιάρηζηνλ ππεξεζίεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, Δμππεξέηεζεο Μεηφρσλ θαη 

Δηαηξηθψλ Αλαθνηλψζεσλ. Δπνκέλσο, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο έρεη πιένλ ελζσκαησζεί ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζα πξέπεη λα απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

 

 

4.3 ηοισεία ενόρ ζςζηήμαηορ εζωηεπικού ελέγσος 

 

Οη ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο απνηχπσζεο, κειέηεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δηαθξίλνπλ ζε απηφ ηα παξαθάησ ζπζηαηηθά ζηνηρεία: 

 Σν πεξηβάιινλ ειέγρνπ. 

 

Σν πεξηβάιινλ ειέγρνπ θαζνξίδεη ηελ θνπιηνχξα ειέγρνπ θαη 

επεξεάδεη ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά, ηελ πεηζαξρία θαη ηε ζηάζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε κηα επηρείξεζε έλαληη ησλ επηρεηξεζηαθψλ αξρψλ θαη 

θαλφλσλ. πζηαηηθά ηνπ απνηεινχλ ε εκπέδσζε ηεο αθεξαηφηεηαο, ησλ 

εζηθψλ αμηψλ θαη ηεο ηθαλφηεηαο ηεο δηνίθεζεο λα εθαξκφδεη επηηπρεκέλε 

πνιηηηθή δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Αθφκε, ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο, 

θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ειέγρνπ, ζα πξέπεη λα ιακβάλεη 

ππφςε ηνπ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηεο 

Δπηηξνπήο Διέγρνπ ζηε δηαξθή βειηίσζε ησλ κεραληζκψλ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ην πεξηβάιινλ ειέγρνπ λα ππάξρνπλ 

μεθάζαξα φξηα επζχλεο θαη θαζεθφλησλ, θαζψο θαη ε θηινζνθία θαη ε 

γεληθφηεξε ζηάζε ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο ζρεηηθά κε ηε ζεκαληηθφηεηα θαη 

ηελ πνηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 

 Ζ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ. 

  

Θα πξέπεη λα γίλεηαη ζπζηεκαηηθή αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ έηζη ψζηε 

λα πξνιακβάλνληαη αλεπηζχκεηεο θαηαζηάζεηο κε ηελ ιήςε ησλ θαηάιιεισλ 

κέηξσλ. Οη θίλδπλνη ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο κπνξεί λα απμεζνχλ ή λα 

κεηαβιεζνχλ απφ ηε ξαγδαία αχμεζε ησλ εξγαζηψλ, απφ κεηαβνιέο ζην 

ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ, απφ θαζηέξσζε λέσλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ ή απφ 

ηελ εκθάληζε λέσλ επηρεηξεζηαθψλ κνληέισλ. 

Ο ειεγθηήο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηνπο 

θηλδχλνπο απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε θαη κεηέπεηηα λα ηνπο αμηνινγεί θαη ν 
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ίδηνο. Θα πξέπεη δειαδή λα εμεηάζεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ δηαζέηεη ε 

ειεγρφκελε εηαηξία γηα ηελ αλάιπζε ησλ θηλδχλσλ, λα εθηηκά ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηνπο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ελεξγεηψλ 

αληηκεηψπηζεο. Οη δηαδηθαζίεο απηέο απνηεινχλ έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ 

ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 

 Οη κεραληζκνί εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 

Πξφθεηηαη γηα πνιηηηθέο, κέηξα θαη δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ 

δηαζθάιηζε ιήςεο φισλ ησλ αλαγθαίσλ απνθάζεσλ θαη ησλ ελεξγεηψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη κεραληζκνί απηνί πεξηιακβάλνπλ 

κέηξεζε θαη αμηνιφγεζε επηδφζεσλ, επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ, θπζηθνχο 

ειέγρνπο θαη δηαρσξηζκφ αξκνδηνηήησλ, θαζεθφλησλ θαη επζπλψλ. 

Οη κεραληζκνί κέηξεζεο θαη αμηνιφγεζεο επηδφζεσλ αθνξνχλ ηε 

κέηξεζε επηδφζεσλ πξνζψπσλ θαη δηαδηθαζηψλ κέζα ζηελ επηρείξεζε. Αθνχ 

ζπγθεληξσζνχλ ηα ζηνηρεία πνπ ζα πξνθχςνπλ, ζπγθξίλνληαη κε 

πξνυπνινγηζκνχο, πξνβιέςεηο θαη επηδφζεηο πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ. Ζ 

επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ αθνξά ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αθξίβεηαο, ηεο 

πιεξφηεηαο θαη ηεο χπαξμεο ηεο θαηάιιειεο εμνπζηνδφηεζεο γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ. 

Οη θπζηθνί έιεγρνη πεξηιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα θπζηθήο 

πξνζηαζίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο, φπσο είλαη 

αζθαιείο εγθαηαζηάζεηο, εμνπζηνδφηεζε γηα πξφζβαζε ζηα πξνγξάκκαηα 

ππνινγηζηψλ θαη αξρεία δεδνκέλσλ, θαζψο θαη πεξηνδηθή απνγξαθή ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Ο δηαρσξηζκφο θαζεθφλησλ δηαζθαιίδεη ηελ 

δηαρεηξηζηηθή επηαμία ηεο επηρείξεζεο κε ηε βαζηθή αξρή ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, ε νπνία νξίδεη φηη θακία δηαρεηξηζηηθή πξάμε θαη ινγηζηηθή 

θαηαρψξεζε δελ επηηξέπεηαη λα νινθιεξψλεηαη απφ έλαλ κφλν ππάιιειν. 

 

 Σα ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθφξεζεο. 

 

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα απνηεινχλ ζεκαληηθφ παξάγνληα ελφο 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαζψο δηαζθαιίδνπλ ηελ ζσζηή ινγηζηηθή 

δηαρείξηζε, κε ηαπηφρξνλε επαιήζεπζε φισλ ησλ ελεξγεηψλ. Έλα 

απνηειεζκαηηθφ ινγηζηηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πεξηιακβάλεη ηηο 

κεζφδνπο, αξρέο θαη ηα ζηνηρεία εθείλα κε ηα νπνία αλαγλσξίδνληαη θαη 

θαηαρσξνχληαη έγθαηξα φιεο νη πξαγκαηηθέο ζπλαιιαγέο κε ηέηνηα αλάιπζε 

πνπ λα επηηξέπεη ηελ θαηάιιειε ινγηζηηθή ηαμηλφκεζή ηνπο. 

Έλα θαιά ζρεδηαζκέλν ινγηζηηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ 

ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά κπνξεί λα κεηψζεη ηνλ θίλδπλν νπζηαζηηθήο 

ιαλζαζκέλεο απεηθφληζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ. ηφρνο ηνπ 

ζπζηαηηθνχ απηνχ ζηνηρείνπ ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ε 



29 
 

εηζαγσγή αηζζήκαηνο ππεπζπλφηεηαο θαη ινγνδνζίαο γηα ηε δηνίθεζε θαη ην 

πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο. 

 

 Ζ παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

 

Καλέλα ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δελ κπνξεί λα ζεσξείηαη ηφζν 

θαιφ ψζηε λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί κε επάξθεηα, ρσξίο ηε δηαξθή αμηνιφγεζε 

θαη βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ. Έλα ζχζηεκα ειέγρνπ ζα πξέπεη 

λα παξαθνινπζείηαη δηαξθψο θαη λα εμειίζζεηαη, κε ηηο θαηάιιειεο 

πξνζαξκνγέο γηα λα ζπκβαδίδεη κε ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηηο 

αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληφο ηεο. 

 

 

 4.4 Υαπακηηπιζηικά ενόρ επιηςσημένος ζςζηήμαηορ εζωηεπικού ελέγσος 

 

ηε ζχγρξνλε επηρεηξεζηαθή πξαθηηθή είλαη γλσζηφ φηη έλα ζχζηεκα ειέγρνπ γηα λα είλαη 

απνηειεζκαηηθφ ζα πξέπεη λα είλαη
22

: 

 Οηθνλνκηθφ: Οη ππεξβνιηθά πνιινί έιεγρνη θνζηίδνπλ ηφζν ζε ρξφλν φζν θαη 

ζε ρξήκα. 

 Οπζηψδεο: Πξέπεη λα κεηξά ηελ απφδνζε ζηνπο ηνκείο εθείλνπο πνπ 

ζεσξνχληαη ζεκαληηθνί. 

 Καηάιιειν: Πξέπεη λα απεηθνλίδεη κε αθξηβή ηξφπν ηα ζπγθεθξηκέλα 

γεγνλφηα πνπ ζα κεηξήζεη θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο 

αλάγθεο ηνπ ειεγρφκελνπ ηνκέα. 

 χκθσλν: Πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ηελ επηρεηξεζηαθή πνιηηηθή θαη θηινζνθία 

ειέγρνπ. 

 Δπίθαηξν: Οη αλεπίθαηξεο πιεξνθνξίεο είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

αθαηάιιειεο. 

 Απιφ: Ο έιεγρνο πξέπεη λα είλαη θαηαλνεηφο απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηνλ 

ρξεζηκνπνηνχλ. 

 Λεηηνπξγηθφ: ν έιεγρνο πξέπεη λα είλαη ζρεηηθφο κε έλα θαζνξηζκέλν 

ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα θαη λα κε δεκηνπξγεί δπζιεηηνπξγίεο. 

Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά απνηεινχλ γεληθνχο ραξαθηεξηζκνχο γηα λα είλαη έλα 

ζχζηεκα ειέγρνπ επηηπρεκέλν. Κάζε επηρείξεζε είλαη κνλαδηθή, νπφηε δελ ζα κπνξνχζε λα 

ππάξρεη κηα ”παηέληα” γηα λα έρνπλ νη επηρεηξήζεηο ην ίδην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Πάληα ζα πξέπεη ην ζχζηεκα ειέγρνπ λα είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο, ηηο ιεηηνπξγίεο 

θαη ην πεξηβάιινλ ηεο θάζε επηρείξεζεο. 

                                                           
22

 Υξήζηνο Καδαληδήο, «Διεγθηηθή & Δζσηεξηθφο Έιεγρνο: Μηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ελλνηψλ, αξρψλ θαη 

πξνηχπσλ», Πεηξαηάο 2006, εθδφζεηο Business Plus Α.Δ., ζει.258 
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Σα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ειέγρνπ ζε νπνηνδήπνηε ζχζηεκα εμαξηψληαη απφ 

ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο, φπσο ην κέγεζνο θαη νη ζηφρνη ηεο επηρείξεζεο, γηα λα 

δηαηππψζνπλ νξηζκέλα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία αλ εθαξκνζηνχλ ζα βνεζήζνπλ ηελ 

επηρείξεζε λα πεηχρεη ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Έλα ηθαλνπνηεηηθφ ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

1. Οξγαλσηηθφ ρέδην 

2. χζηεκα εμνπζηνδφηεζεο, αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ 

3. Καινζρεδηαζκέλν ινγηζηηθφ ζχζηεκα 

4. χγρξνλε πνιηηηθή πξνζσπηθνχ 

5. Ύπαξμε ππεξεζίαο εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ 

Παξαθάησ, ζα αλαιχζνπκε μερσξηζηά ην θαζέλα απφ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά. 

 

 

4.4.1 Οπγανωηικό σέδιο 

 

Ζ χπαξμε ελφο νξγαλσηηθνχ ζρεδίνπ είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ζαθήλεηα 

ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηηο επζχλεο ησλ εξγαδνκέλσλ. ην νξγαλσηηθφ ζρέδην πξέπεη 

λα ππάξρεη ζαθήο θαηακεξηζκφο ηεο εμνπζίαο, ησλ ππεπζπλνηήησλ θαη ησλ θαζεθφλησλ 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί θαη ε ζεκαζία ηεο απηνλνκίαο ηνπ 

ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ: 

H νξγαλσηηθή αλεμαξηεζία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνηειεί 

πξνυπφζεζε γηα έλα ζσζηφ νξγαλσηηθφ ζρέδην. Κάζε ηκήκα έρεη ηηο δηθέο ηνπ αξκνδηφηεηεο 

θαη δελ δέρεηαη παξεκβάζεηο απφ άιια ηκήκαηα, ρσξίο φκσο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ιεηηνπξγεί 

απηφλνκα. Τπάξρεη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ, φζνλ αθνξά ηελ αληαιιαγή ησλ 

πιεξνθνξηψλ απφ ην έλα ηκήκα ζην άιιν θαη ην ζπληνληζκφ ησλ ηκεκάησλ γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο. 

Έηζη, θαλέλα ηκήκα δελ είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηε δεκηνπξγία νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα νπνηαδήπνηε 

ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή. Ζ ζπιινγηθή επζχλε θαη επηδίσμε θνηλψλ ζηφρσλ ζπκβάιιεη ζηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ. 

Ο ζρεδηαζκφο κηαο νξγαλσηηθήο δνκήο πξέπεη λα έρεη πάληα σο βαζηθή αξρή φηη 

θαλέλα άηνκν ή ππεξεζία δελ πξέπεη λα ρεηξίδεηαη φιεο ηηο πιεπξέο κηαο ζπλαιιαθηηθήο 

πξάμεο απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο ηεο. Θα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ε νξγάλσζε ησλ 

ιεηηνπξγηψλ θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε ηνπιάρηζην δχν πξφζσπα ή ηκήκαηα λα ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ νινθιήξσζε θάζε ζπλαιιαγήο. 

Αθφκε, έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα πεξηέρεη 

κεραληζκνχο πνπ λα δηαζθαιίδνπλ φηη νη ζπλαιιαθηηθέο πξάμεηο πνπ δηελεξγνχληαη 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο δηνίθεζεο. 
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4.4.2 ύζηημα εξοςζιοδόηηζηρ, απμοδιοηήηων και εςθςνών 

 

Οη ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ κηα πιεζψξα πξνβιεκάησλ, απφ ηελ 

εζσηεξηθή νξγάλσζε κέρξη ηελ ηειεπηαία ιεπηνκέξεηα ησλ ζπλαιιαγψλ, επνκέλσο είλαη 

δχζθνιν φιεο νη αξκνδηφηεηεο λα εθρσξεζνχλ ζε έλα άηνκν. Γηα απηφ ην ιφγν, ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη έλα ζχζηεκα εμνπζηνδφηεζεο, αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ έηζη ψζηε λα είλαη 

μεθάζαξν ζε φια ηα άηνκα ηνπ πξνζσπηθνχ πνηα είλαη ηα θαζήθνληά ηνπο θαη κε πνην ηξφπν 

πξέπεη λα ηα εθηεινχλ. 

Ζ ππεπζπλφηεηα είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ εμνπζία θαη δελ κπνξεί ε κηα λα 

ππάξρεη ρσξίο ηελ άιιε. Αλ έλα άηνκν έρεη ηελ εμνπζία λα εγθξίλεη θαη λα εθηειεί 

ζπλαιιαγέο, ζα πξέπεη νη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη ελέξγεηέο ηνπ λα θαηαρσξνχληαη ζε θάπνην 

ινγηζηηθφ ζχζηεκα θαη λα κπνξνχλ αξγφηεξα λα ειεγρζνχλ. Έηζη, είλαη αλαγθαίν λα πεξλάλε 

απφ δηάθνξα ζηάδηα θαη ζηειέρε φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπλαιιαγέο, απφ ηα κηθξνέμνδα 

θαη ηε δηαθχιαμε ησλ κεηξεηψλ, κέρξη ηηο παξαγγειίεο θαη ηηο πιεξσκέο. 

χκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ ηεο Λνγηζηηθήο, θάζε θαηαρψξεζε θαη 

εγγξαθή ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη κε ηελ εθηέιεζε κηαο ζπλαιιαγήο δεκηνπξγείηαη θαη εθδίδεηαη έλα 

παξαζηαηηθφ έγγξαθν, ην νπνίν απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ ππεπζπλφηεηα θαη ηνλ έιεγρν ηεο 

αξκνδηφηεηαο ηεο εθηέιεζεο ηεο ζπλαιιαγήο. 

Όζνλ αθνξά ηηο ζπλαιιαγέο, έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

πξέπεη λα εμαζθαιίδεη φηη νη ζπλαιιαγέο έρνπλ εθηειεζηεί θαη θαηαρσξεζεί ζσζηά ζηα 

βηβιία ηεο επηρείξεζεο, φηη ππάξρεη πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο 

επηρείξεζεο, θαζψο θαη φηη ππάξρεη πεξηνδηθή ζχγθξηζε ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ππνινίπσλ 

ησλ βηβιίσλ κε ηελ χπαξμε ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο. 

To ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνηειεί δηεπζπληηθφ εξγαιείν θαη βνεζάεη ζηελ 

εμαθξίβσζε ηεο ζσζηήο εθηέιεζεο ηεο ζπλαιιαγήο, δειαδή εάλ ε ζπλαιιαγή εθηειέζηεθε 

απφ ηα θαηάιιεια εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα θαη αλ αθνινπζήζεθαλ νη πξνβιεπφκελεο 

δηαδηθαζίεο. Αθφκε, εμεηάδεηαη αλ εθδφζεθαλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα 

πξνθεηκέλνπ λα ππάξρνπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα θάζε ζπλαιιαγή. 

Ζ θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ απαηηεί ηελ επηζήκαλζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ, 

φπσο ε εκεξνκελία εθηέιεζεο ηεο ζπλαιιαγήο, ν αχμσλ αξηζκφο ηνπ ηηκνινγίνπ, ηα ζηνηρεία 

ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ θαη γεληθά, φισλ ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηηο γεληθά 

παξαδεθηέο αξρέο ηεο Λνγηζηηθήο. 

Ζ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηα δηάθνξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εμαξηάηαη απφ ηε θχζε 

ησλ ζηνηρεηψλ αιιά θαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Σν  ζχζηεκα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα δηεπθνιχλεη θαη λα κελ εκπνδίδεη ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία 

ηεο επηρείξεζεο. Ζ ρξεζηκνπνίεζε, θαη γεληθά ε πξφζβαζε ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξέπεη 

λα γίλεηαη κφλν θαηφπηλ εγθξίζεσλ απφ ηα θαηάιιεια άηνκα, θαη αθνχ εθδνζνχλ ηα 

πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα. 

Σέινο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλα ζχζηεκα πεξηνδηθήο απνγξαθήο θαη ζχγθξηζεο κε ηα 

ππφινηπα ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ θαηαρσξήζεθαλ ζηα βηβιία γηα λα επηβεβαηψλεηαη φηη ε 

θαηαγξαθή γίλεηαη ζσζηά θαη φηη δελ ππάξρνπλ ιάζε, απψιεηεο ή παξάλνκεο αθαηξέζεηο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 
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4.4.3 Καλοζσεδιαζμένο λογιζηικό ζύζηημα 

 

Γηα λα είλαη επηηπρεκέλν έλα ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ινγηζηηθή 

δηάξζξσζε ζηελ επηρείξεζε, δειαδή έλα θαινζρεδηαζκέλν ινγηζηηθφ ζχζηεκα, πνπ ζα έρεη 

ηηο βάζεηο ηνπ ζην Λνγηζηηθφ ρέδην θαη νη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ρξεζηκνπνίεζήο ηνπ ζα 

δίλνληαη κε ηε κνξθή ινγηζηηθνχ εγρεηξηδίνπ. Δπηπξφζζεηα, ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα 

είλαη ζε ζέζε λα κεηξάεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηκέξνπο 

νξγαλσηηθψλ κνλάδσλ ηεο επηρείξεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, έλα ινγηζηηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα 

απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

 Γηάγξακκα ινγαξηαζκψλ. 

 

Σν δηάγξακκα ινγαξηαζκψλ πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο ινγαξηαζκνχο 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε κε ηνπο ηίηινπο θαη ηνπο θσδηθνχο αξηζκνχο 

ηνπο, αλάινγα πάληα κε ηελ νκάδα ζηελ νπνία αλήθνπλ θαη ην πεξηερφκελφ 

ηνπο. Θα πξέπεη λα ππάξρεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή θάζε ινγαξηαζκνχ γηα ηελ 

ζσζηή ελεκέξσζε φισλ ησλ αηφκσλ, εηδηθά απηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ 

αλάιπζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Ζ χπαξμε ηνπ δηαγξάκκαηνο ινγαξηαζκψλ δηαζθαιίδεη ηε ζσζηή 

δηελέξγεηα ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζα 

εκθαλίδνληαη ζηνπο θαηάιιεινπο ινγαξηαζκνχο. Όπσο αλαθέξεη ν 

Σζαγθιάγθαλνο
23

, «θάζε ινγαξηαζκφο απνηειεί θαη έλα θέληξν επζχλεο γηα 

θάπνην άηνκν ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ην ζπγθεθξηκέλν πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν. Ο αξηζκφο ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ζην δηάγξακκα 

εμαξηάηαη απφ ηε θχζε θαη ηελ έθηαζε ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο». 

 

 Λνγηζηηθφ Δγρεηξίδην 

 

Απηφ ην ζηνηρείν είλαη πεξηζζφηεξν αλαγθαίν γηα ηηο κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη κηα πην ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ 

ινγηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ θαηά ηελ θαηαγξαθή, 

ηελ ηαμηλφκεζε θαη θάζε είδνπο δξαζηεξηφηεηα πνπ αθνξά ηα ινγηζηηθά 

δεδνκέλα ηεο επηρείξεζεο. 

 

 Πεξηγξαθή ζέζεσλ 

 

Θα πξέπεη λα ππάξρεη κηα πεξηγξαθή εξγαζίαο γηα θάζε ζέζε ζηελ 

επηρείξεζε, πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη μεθάζαξνο ν ξφινο θαη ηα θαζήθνληά 

ηνπο. Έηζη, δηαρσξίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο θαη νη επζχλεο θαη 

ειαρηζηνπνηνχληαη νη ακθηβνιίεο γηα ην πνηνο είλαη ππεχζπλνο γηα κηα 

ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. 

 

                                                           
23

 Σζαγθιαγθάλνο Άγγεινο (2000) Διεγθηηθή, εθδ. Αδειθψλ Κπξηαθίδε α.ε , Θεζζαινλίθε, ζει.59 
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 Πξσηνβάζκηνη ινγαξηαζκνί ειέγρνπ 

 

Οη πξσηνβάζκηνη ινγαξηαζκνί ειέγρνπ είλαη ινγαξηαζκνί ηνπ Γεληθνχ 

Καζνιηθνχ, φπσο νη ρξεψζηεο, νη πηζησηέο, ηα εκπνξεχκαηα. Απαηηνχληαη 

φκσο θαη αλαιπηηθά θαζνιηθά γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ππνινίπσλ ησλ 

ινγαξηαζκψλ απηψλ. Θα πξέπεη, ζην ρεηξφγξαθν ζχζηεκα, άιινο λα 

ελεκεξψλεη ην Γεληθφ Καζνιηθφ θαη άιινο ην αλαιπηηθφ θαζνιηθφ. Έηζη 

δηεπθνιχλεηαη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο, θαζψο δηαρσξίδνληαη νη επζχλεο θαη 

απνθεχγνληαη ιάζε ή παξαιήςεηο. 

 

 Αξηζκεκέλα εζσηεξηθά έγγξαθα 

 

Ζ θαηά αχμνληα αξηζκφ αξίζκεζε ησλ εζσηεξηθψλ εγγξάθσλ, φπσο ηα 

παξαζηαηηθά θαη ηα ηηκνιφγηα, δηεπθνιχλεη κεηαμχ άιισλ ηνλ έιεγρν ησλ 

εγγξάθσλ πνπ ράζεθαλ ή αθπξψζεθαλ. Αθφκε, βνεζάεη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ 

εγγξάθσλ φηαλ απηά αλαδεηεζνχλ ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν ηεο έθδνζήο ηνπο. 

Δπηβάιιεηαη απφ ηνλ Κψδηθα Φνξνινγηθψλ ηνηρείσλ λα αξηζκνχληαη, λα 

ζεσξνχληαη θαη λα ειέγρνληαη πεξηνδηθά ηα έγγξαθα απηά
24

. 

 

 Έιεγρνο ησλ εηζεξρνκέλσλ ζηνηρείσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο επεμεξγαζίαο απηψλ 

 

Σν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα πξνβιέπεη άκεζν έιεγρν 

φισλ ησλ εηζεξρνκέλσλ ζηνηρείσλ κε ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο, γηα 

λα δηαζθαιηζηεί ε ζσζηή δηεθπεξαίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ. Όηαλ εθηειεζηεί κηα 

ζπλαιιαγή, ηα έγγξαθα ιακβάλνληαη, ηαμηλνκνχληαη θαηάιιεια θαη παίξλνπλ 

αχμνληα αξηζκφ, γηα κειινληηθή αλαθνξά θαη αλεχξεζε απηψλ. 

 

 

4.4.4 ύγσπονη πολιηική πποζωπικού 

 

Ο αλζξψπηλνο παξάγνληαο απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν θάζε ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Γηα απηφ ην ιφγν, νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε 

ζηε δηαδηθαζία επηινγήο πξνζσπηθνχ, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη πνιχπινθε θαη λα 

πεξηιακβάλεη δηάθνξα ζηάδηα, πξνθεηκέλνπ ην πξνζσπηθφ πνπ ζα πξνζιάβνπλ λα είλαη 

ηθαλφ, έκπηζην θαη απνδνηηθφ. 

Μηα ζχγρξνλε πνιηηηθή πξνζσπηθνχ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη επηκφξθσζε ησλ 

ππαιιήισλ έηζη ψζηε λα κεγηζηνπνηεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Ζ επηκφξθσζε, 

                                                           
24

 ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη, φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ησλ παξαζηαηηθψλ, πέξα απφ ηελ αξίζκεζή 

ηνπο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη θάπνηεο άιιεο αξρέο. Έηζη, ηα παξαζηαηηθά ζα πξέπεη λα θαηαξηίδνληαη 

έγθαηξα, φζν ην δπλαηφλ απιά θαη θαηαλνεηά, θαη ηέινο, ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη γηα πνιιαπιή ρξήζε, 

δειαδή γηα ρξήζε απφ δηάθνξα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο. 
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ζπλήζσο, είλαη πεξηζζφηεξν πξαθηηθή θαη αλαθέξεηαη ζηηο ιεπηνκέξεηεο, ζηηο δηαδηθαζίεο θαη 

ζηα πξνβιήκαηα ηεο εξγαζίαο. 

Έλα επηηπρεκέλν ζχζηεκα πξνζσπηθνχ δελ είλαη εθείλν πνπ πεξηέρεη κφλν θαιέο 

δηαδηθαζίεο επηινγήο, πξφζιεςεο θαη επηκφξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, αιιά θαη εθείλν πνπ 

πξνβιέπεη ζπρλή θαη θαιή επίβιεςε απηνχ. Έηζη, κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ πξνβιήκαηα θαη 

ιάζε θαη λα ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια δηνξζσηηθά κέηξα. 

 

 

4.4.5 Ύπαπξη ςπηπεζίαρ εζωηεπικών ελεγκηών 

 

Σν ηειεπηαίν βαζηθφ ζπζηαηηθφ κέξνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ε δηαξθήο επηζεψξεζε 

θαη αμηνιφγεζε ησλ δηνηθεηηθψλ θαη ινγηζηηθψλ ειέγρσλ απφ ην πξνζσπηθφ ηεο ίδηαο ηεο 

επηρείξεζεο. 

Σν πξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ επηηπρία θαη 

ηελ επίηεπμε ηνπ ηκήκαηνο απηνχ. Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο ζα πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ 

αλεμάξηεηνο γηα λα είλαη επηηπρεκέλν ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Αλ ην ηκήκα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ηε δηεχζπλζε, ηελ νπνία θαιείηαη λα ειέγμεη, ηφηε ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα απηή είλαη ακθίβνιε. Γηα λα απνθεπρζεί απηφ, ζα πξέπεη ην ηκήκα απηφ 

λα βξίζθεηαη κφλν θάησ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή ηνλ Πξφεδξν ηεο εηαηξίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

 ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΔΡΔΤΝΧΝ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΔΧΣΔΡΗΚΟ 

ΔΛΔΓΥΟ 
 

5.1 Διζαγωγή 

 

Πξνηνχ παξνπζηάζνπκε ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν απνηειεί ην 

εκπεηξηθφ θνκκάηη ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα αλαηξέμνπκε ζε 

πξνγελέζηεξεο έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζρεηηθά κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν. 

 

 

5.2 Έπεςνερ ζσεηικά με ηον εζωηεπικό έλεγσο 

 

Αξρηθά, ν John S. Hughes (1977) δηεμήγαγε κηα έξεπλα πνπ επηθεληξσλφηαλ ζηηο 

ελεκεξσηηθέο πηπρέο ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην ρξνλνδηάγξακκα 

ηνπ ειέγρνπ. Έηζη, ζχκθσλα κε ην Hughes νη εζσηεξηθνί έιεγρνη ραξαθηεξίδνληαη σο 

δηαδηθαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε γεγνλφησλ πνπ κπνξεί λα 

επεξεάζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο επηρείξεζεο. Μέζα απφ αλαιπηηθά καζεκαηηθά 

κνληέια, ν Hughes πξνζπάζεζε λα δψζεη ιχζεηο ζην πξφβιεκα ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Οη  A. Rashad Abdel-Khalik, Doug Snowball θαη John H. Wragge (1983) 

κειέηεζαλ ηελ επίδξαζε θάπνησλ κεηαβιεηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

ησλ πξνγξακκάησλ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. πγθεθξηκέλα, ζπλππνιφγηζαλ ηελ επίδξαζε ηξηψλ 

ηερληθψλ ειέγρνπ (Σεζη Οινθιεξσκέλεο Δγθαηάζηαζεο, Σεζη Γεδνκέλσλ, θαη Γεληθεπκέλν 

Λνγηζκηθφ Διέγρνπ) θαη δχν νξγαλσηηθψλ κεηαβιεηψλ (ην επίπεδν ζην νπνίν νη εθζέζεηο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ε επζχλε ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή πξνθαινχλ αιιαγέο ζηα 

πξνγξάκκαηα εθαξκνγψλ), πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζνχλ νη επηπηψζεηο ηνπο ζηηο απνθάζεηο 

ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζρεηηθά κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ειέγρνπ. Σα απνηειέζκαηα 

ηεο κειέηεο έδεημαλ φηη νη κεηαβιεηέο πνπ πξναλαθέξζεθαλ επεξεάδνπλ ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ. 

Ο Paul R. Brown (1983) ζηε κειέηε ηνπ “Independent Auditor Judgment in the 

Evaluation of Internal Audit Functions” επηθεληξψζεθε ζε νξηζκέλνπο απφ ηνπο παξάγνληεο 

πνπ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ζεκαληηθνί απφ αλεμάξηεηνπο ειεγθηέο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

αμηνπηζηίαο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαζψο θαη ζην βαζκφ ζηνλ νπνίν 

γίλεηαη ρξήζε ησλ παξαγφλησλ απηψλ απφ ηνπο ειεγθηέο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε 

αλεμαξηεζία θαη ην ειεγθηηθφ έξγν ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ ήηαλ ηα θχξηα θξηηήξηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ νη ειεγθηέο. 
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Σν 1984 νη Joseph G. San Miguel θαη Vijayara Ghavan Govindarajan έθαλαλ κηα 

έξεπλα ζηελ νπνία ρξεζηκνπνίεζαλ ηε ζεσξία ησλ πξαθηφξσλ (agency theory) πξνθεηκέλνπ 

λα εμαθξηβψζνπλ ηελ αλάγθε γηα ζπκπιεξσκαηηθά ζπζηήκαηα ειέγρνπ γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ζε κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ηα θχξηα θαζήθνληα θαη νη επζχλεο πνπ 

αλαηίζεληαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νξγάλσζε ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη απνηεινχλ παξάγνληεο – θιεηδί γηα ηελ επηηπρεκέλε ιεηηνπξγία ηνπ. 

Σν θζηλφπσξν ηνπ 1985 δεκνζηεχηεθε κηα κειέηε ηνπ Arnold Schneider φπνπ 

ζθνπφο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη εμσηεξηθνί ειεγθηέο ζηεξίδνληαη ζηηο 

εθζέζεηο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ. Σα θχξηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη εμσηεξηθνί 

ειεγθηέο ζηεξίδνληαη θαηά έλα αξθεηά πςειφ πνζνζηφ ζηα απνηειέζκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. Έλα ρξφλν κεηά (1986), ν Loren L. Margheim δηεμήγαγε κηα έξεπλα πάλσ ζην ίδην 

αληηθείκελν θαη θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη εμσηεξηθνί ειεγθηέο ζηεξίδνληαη ζην έξγν 

ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, θαζψο κεηψλνπλ ηηο ψξεο ειεγθηηθήο εξγαζίαο εάλ νη εζσηεξηθνί 

ειεγθηέο έρνπλ έλα πςειφ επίπεδν απφδνζεο. Χζηφζν, ζπκπέξαλε φηη νη εμσηεξηθνί ειεγθηέο 

αθνινπζνχλ ηηο ίδηεο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ αλεμάξηεηα απφ ην βαζκφ αληηθεηκεληθφηεηαο ησλ 

εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ. 

Ο Michael B. Adams (1994) πξνζπάζεζε λα θάλεη κηα πην νπζηαζηηθή θαη ελδειερήο 

έξεπλα γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν κέζα απφ ηε ζεσξία ησλ πξαθηφξσλ (agency theory), ε 

νπνία κπνξεί λα εμεγήζεη ηελ χπαξμε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηε θχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θαη ηελ ηδηαίηεξε πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηνχλ νη  εζσηεξηθνί ειεγθηέο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ ηνπο. Ζ έξεπλα ηνπ ηδίνπ θαη ηεο Lindsay C. Hawkes (1995) έδεημε φηη νη εζσηεξηθνί 

ειεγθηέο άξρηζαλ λα ζπλππνινγίδνπλ θάπνηα ζηνηρεία ηνπ Μάλαηδκελη Οιηθήο Πνηφηεηαο 

(Total Quality Management) – ην νπνίν θέξδηδε έδαθνο εθείλε ηελ επνρή - θαηά ηε 

δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. 

Σν 1996, νη Barry J. Cooper, Philomena Leung θαη Clive M.H. Mathews 

πξνζπάζεζαλ λα θάλνπλ κηα ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ζηελ 

Απζηξαιία, ηε Μαιαηζία θαη ην Υνλγθ Κνλγθ. Ζ έξεπλα πεξηιάκβαλε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ 

ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν φπσο ε επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά, ν ξφινο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

νη επθαηξίεο ζηαδηνδξνκίαο, ε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, θαζψο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηεο 

δηνίθεζεο απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ο Norman Jackson (1996) κειέηεζε 

ηηο πξαθηηθέο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε 25 ηλζηηηνχηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ζηε Μεγάιε 

Βξεηαλία κε ζθνπφ λα δηεμάγεη θάπνηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηε δηαδηθαζία απηναμηνιφγεζεο 

θαη απηνβειηίσζεο πνπ αθνινπζνχλ. 

Αθφκε, νη Jenny Goodwin θαη Teck Yeow Yeo (2001) κειέηεζαλ δχν παξάγνληεο 

πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, επηθεληξψλνληαο ζε επηρεηξήζεηο ζηε ηγθαπνχξε. Ο πξψηνο παξάγνληαο είλαη ε 

ζρέζε ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε ηελ ειεγθηηθή επηηξνπή, ελψ ν δεχηεξνο 

παξάγνληαο είλαη ν βαζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα ινγαξηαζκφ 

ηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο έδεημαλ φηη ζηε ηγθαπνχξε 

ππάξρεη κηα ηζρπξή ζρέζε κεηαμχ ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ θαη ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, κε ην επίπεδν αιιειεπίδξαζεο λα είλαη κεγαιχηεξν φηαλ ε ειεγθηηθή επηηξνπή 

απνηειείηαη απνθιεηζηηθά απφ αλεμάξηεηνπο δηεπζπληέο. Παξαηήξεζαλ, ηέινο, φηη ε ρξήζε 
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ησλ θαζεθφλησλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ σο πεδίν δξάζεο ηεο δηνίθεζεο είλαη ζπρλφ 

θαηλφκελν ζηε ηγθαπνχξε. 

Οη Albert L. Nagy θαη William J. Cenker (2002), βαζηδφκελνη ζηνλ νξηζκφ ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απφ ην Ηλζηηηνχην ησλ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ (IIA), πξνζπάζεζαλ λα 

επηβεβαηψζνπλ ην γεγνλφο φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη κηα ιεηηνπξγία πνπ πξνζζέηεη αμία 

ζηελ επηρείξεζε. Γηεμήγαγαλ ηελ έξεπλά ηνπο κε ηε κέζνδν ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ηα νπνία 

έπξεπε λα ζπκπιεξψζνπλ ζηειέρε ησλ δηνηθήζεσλ θάπνησλ επηρεηξήζεσλ πνπ επέιεμαλ. 

Σν ζέκα ηεο ζρέζεο ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο απαζρφιεζε ηνπο Leen Paape, Johan Scheffe θαη Pim Snoep (2003), νη 

νπνίνη έθαλαλ κηα εκπεηξηθή κειέηε ζε κεγάιεο, εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην, επηρεηξήζεηο 

ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Αλ θαη ε αληαπφθξηζε ζηα εξσηεκαηνιφγηα δελ ήηαλ 

κεγάιε, ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμαλ ήηαλ ζεκαληηθά θαη επηζήκαλαλ ζεκαληηθά 

δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν. Γελ δηέζεηαλ φιεο νη εηαηξίεο ηκήκα εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ή ειεγθηηθήο επηηξνπήο, αιιά αθφκα θαη απηέο πνπ δηέζεηαλ, ε επηηξνπή απηή δελ 

είρε ην ξφιν πνπ ζα έπξεπε, δειαδή λα εηζεγείηαη ζε ζνβαξά δεηήκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. Δπηπξφζζεηα, έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ (28%) ησλ επηρεηξήζεσλ δελ ήηαλ 

δηαηεζεηκέλν λα αθνινπζήζεη ην επαγγεικαηηθφ πιαίζην ηνπ Ηλζηηηνχηνπ ησλ Δζσηεξηθψλ 

Διεγθηψλ γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν. Έλα αθφκε ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα ήηαλ φηη δελ 

γλψξηδαλ φιεο νη επηρεηξήζεηο ηηο πξνηάζεηο θαη ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο ηνπο γηα ηνλ 

εζσηεξηθφ έιεγρν. 

Ζ Jenny Goodwin (2003) κειέηεζε ηνλ αληίθηππν πνπ έρεη ε αλεμαξηεζία θαη ε 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ζηε ζρέζε ηεο Δπηηξνπήο κε ην 

ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζε θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ζηελ 

Απζηξαιία θαη ηε Νέα Εειαλδία. Σν πην ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα ήηαλ φηη νη δχν παξάγνληεο 

πνπ πξναλαθέξζεθαλ επεξεάδνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ 

ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηηο επηρεηξήζεηο. Έλα ρξφλν κεηά (2004), ε Jenny Goodwin 

δεκνζίεπζε κηα ζπκπιεξσκαηηθή έξεπλα γηα ηε ζχγθξηζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε θνξείο 

ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, ζέινληαο λα επηζεκάλεη ηελ απμαλφκελν ξφιν ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ σο κεραληζκνχ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη 

ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνπο δχν ηνκείο, αιιά φζνλ 

αθνξά ηηο δξαζηεξηφηεηεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ εζσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ κε ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο, απηέο είλαη παξφκνηεο. 

Οη Abdulrahman A.M. Αl-Twaijry, John A. Brierley θαη David R. Gwilliam 

(2003) πξνζπάζεζαλ κέζα απφ εξσηεκαηνιφγηα θαη ζπλεληεχμεηο λα κειεηήζνπλ ην βαζκφ 

εθαξκνγήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηηο επηρεηξήζεηο ζηε ανπδηθή Αξαβία. Σα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δελ ήηαλ δηαδεδνκέλε θαη, αθφκα θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ θάπνηεο εηαηξίεο είραλ ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, απηφ δελ είρε επαξθείο 

πφξνπο, νχηε αξθεηά εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. 

Ο Joseph V. Carcello (2005) εμέηαζε ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

επέλδπζε ησλ ακεξηθάληθσλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν. Βαζηδφκελνο 

ζε δεδνκέλα απφ 217 δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε επέλδπζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ απηψλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εμαξηάηαη απφ ηνπο θηλδχλνπο 

πνπ αληηκεησπίδνπλ, ηελ νηθνλνκηθή επρέξεηα γηα δηάζεζε ρξεκάησλ γηα έιεγρν θαη απφ 
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θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ίδησλ ησλ επηρεηξήζεσλ, φπσο ην κέγεζνο, ην χςνο ησλ 

απνζεκάησλ, ν θχθινο εξγαζηψλ θαη ην είδνο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ. 

Οη Γπογαλάρ Γ.,  οςμπενιώηηρ Γ. θαη Φωηιάδηρ Θ. (2005) αζρνιήζεθαλ κε ην 

ελλνηνινγηθφ πιαίζην ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ σο θαίξηαο κεηαβιεηήο 

γηα ηελ επίηεπμε απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Δπίζεο, παξνπζίαζαλ κηα 

πξαγκαηηθή κειέηε πεξίπησζεο επηρείξεζεο ε νπνία εθαξκφδεη ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν σο κηα 

βαζηθή επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία γηα ηελ κείσζε ησλ θηλδχλσλ. 

Οη Faudziah Hanim Fadzil, Hasnah Haron θαη Muhamad Jantan (2005) 

δηαπίζησζαλ ζε κηα έξεπλα πνπ έθαλαλ φηη ε δηαρείξηζε ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ν 

επαγγεικαηηζκφο θαη ε αληηθεηκεληθφηεηα ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ επεξεάδνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Οη Paul Coram, Colin Ferguson θαη Robyn Moroney (2006) δεκνζίεπζαλ κηα 

κειέηε φπνπ εθηηκνχζαλ θαηά πφζν νη επηρεηξήζεηο πνπ δηέζεηαλ ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ήηαλ πηζαλφηεξν λα αληρλεχζνπλ πεξηπηψζεηο νηθνλνκηθήο απάηεο ζε ζρέζε κε απηέο πνπ δελ 

δηέζεηαλ ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. πκπέξαλαλ φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ δηέζεηαλ ηκήκα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ήηαλ πην πηζαλφ λα αληρλεχζνπλ ηελ απάηε, αθφκε θαη απφ απηέο πνπ 

είραλ δηθφ ηνπο ηκήκα αιιά φξηδαλ εζσηεξηθφ ειεγθηή ζε ζπλεξγαζία κε θάπνηα ειεγθηηθή 

εηαηξία. 

Μηα αθφκε κειέηε έγηλε απφ ηνπο Marika Arena, Michela Arnaboldi θαη Giovanni 

Azzone (2006) νη νπνίνη ζχγθξηλαλ ηα ηκήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε 6 κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο ζηελ Ηηαιία, ζπιιέγνληαο δεδνκέλα κέζα απφ ζπλεληεχμεηο κε πςειφβαζκα 

ζηειέρε. Δπηζήκαλαλ, ινηπφλ, ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηελ πνηθηιία ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ηκεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, επηβεβαηψλνληαο ηε ζρέζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηκεκάησλ 

απηψλ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηρεηξήζεσλ. 

ε κηα έξεπλα πνπ δηεμήρζε απφ ηνπο Gerrit Sarens θαη Ignace De Beelde (2006) 

εμεηάζηεθε ε ζρέζε κεηαμχ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη αλψηεξεο δηνίθεζεο, θαζψο θαη νη 

πξνζδνθίεο ησλ δχν πιεπξψλ. Οη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εμαξηάηαη θαη επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο πξνζδνθίεο ηεο 

δηνίθεζεο. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη ζε αξθεηέο επηρεηξήζεηο ην ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ιεηηνπξγεί βνεζεηηθά γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ππφινηπσλ ηκεκάησλ απφ ηε δηνίθεζε. 

Οη Peter Careya, Nava Subramaniamb θαη Karin Chua Wee Chingc (2006) 

αζρνιήζεθαλ κε ηελ αλάζεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο απφ 99 

κεγάιεο επηρεηξήζεηο ζηελ Απζηξαιία. πγθεθξηκέλα, εμέηαζαλ κφλν εηζεγκέλεο ζην 

Υξεκαηηζηήξην επηρεηξήζεηο, θαη βξήθαλ φηη ην 54,5% απηψλ, δηέζεηε δηθφ ηνπ ηκήκα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ελψ ην 45,5% αλέζεηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε 

εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο. Αληίζεηα κε ηηο πξνβιέςεηο, φζν κεγαιχηεξε ήηαλ ε εηαηξία ηφζν 

πην πηζαλφ ήηαλ λα αλαζέηεη ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο. Μηα αθφκα 

έξεπλα γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ζε επηρεηξήζεηο ζηελ Απζηξαιία έθαλαλ νη Jenny 

Goodwin-Stewart θαη Pamela Kent (2007). Υξεζηκνπνίεζαλ έλα δείγκα 450 εηζεγκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη κφλν ην έλα ηξίην απηψλ δηέζεηε ηκήκα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θπξίσο δειαδή νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο. 

Οη Ζλιάννα Εαθειπάκος θαη Παναγιώηηρ Σασςνάκηρ (2007) εμέηαζαλ ηελ 

ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απφ ηηο 
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επηρεηξήζεηο. Απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπγθέληξσζαλ θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζεσξείηαη ζεκαληηθή γηα ηελ πνξεία κηαο εηαηξίαο. 

Σέινο, ε ειεγθηηθή εηαηξία PricewaterhouseCoopers δηεμήγαγε κηα παγθφζκηα έξεπλα 

ην 2010 ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ πάλσ απφ 2.000 ζηειέρε απφ 55 ρψξεο, αλάκεζα ζηηο νπνίεο 

θαη ε Διιάδα. χκθσλα κε ηελ έξεπλα, νη επηθεθαιήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ Διιάδα 

πηζηεχνπλ φηη είλαη άκεζε ε αλάγθε γηα εζηίαζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηε δηαρείξηζε ησλ 

θηλδχλσλ. Αθφκε, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο κεγαιχηεξεο αμηνπνίεζεο ηεο 

ηερλνινγίαο απφ ηα ηκήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ Διιάδα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

ΠΡΟΔΓΓΗΖ – ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ - 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

 

6.1 Διζαγωγή 

 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ε πξνζέγγηζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ε κεζνδνινγία 

ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ην εκπεηξηθφ θνκκάηη ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο. Αξρηθά, αλαθέξνληαη θάπνηεο γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ην δείγκα, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηα πνζνζηά ηνπ θάζε θιάδνπ απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ αληαπνθξίζεθαλ, ελψ ζηε 

ζπλέρεηα, γίλεηαη κηα αλάιπζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, δειαδή αλαθέξεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν νξγαλψζεθε, θαζψο θαη νη εξσηήζεηο ηηο νπνίεο πεξηείρε. 

 

 

6.2 Γενικά 

 

θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηηο 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. Γηα ην ζθνπφ απηφ επηιέρζεθε ε κέζνδνο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ηα 

νπνία ζηάιζεθαλ, είηε ειεθηξνληθά είηε ζε έληππε κνξθή, ζε δηάθνξεο επηρεηξήζεηο 

ηεζζάξσλ δηαθνξεηηθψλ λνκηθψλ κνξθψλ θαη ηεζζάξσλ δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ 

δξαζηεξηφηεηαο. 

πγθεθξηκέλα, ε λνκηθή κνξθή ησλ επηρεηξήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ ζηελ 

έξεπλα, ζα έπξεπε λα είλαη κηα εθ ησλ: Αλψλπκε Δηαηξία (Α.Δ.), Οκφξξπζκε Δηαηξία (Ο.Δ.), 

Δηεξφξξπζκε Δηαηξία (Δ.Δ.) θαη Δηαηξία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Δ.Π.Δ.). Όζνλ αθνξά ηνλ 

θιάδν δξαζηεξηφηεηαο, αθνξά παξαγσγηθέο, θαηαζθεπαζηηθέο, εκπνξηθέο, θαζψο θαη 

επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ. 

Σν εξσηεκαηνιφγην απεπζχλεηαη ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο, δηαθφξσλ ειηθηψλ θαη 

εξγαζηαθήο εκπεηξίαο. Φπζηθά, φπνπ ππήξρε ε δπλαηφηεηα, πξνηηκήζεθαλ πξφζσπα κε 

γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, δειαδή είηε ινγηζηέο είηε άηνκα απφ ηελ αλψηαηε δηνίθεζε. 

εκεηψλεηαη φηη ε αληαπφθξηζε απφ αγλψζηνπο δελ ήηαλ πνιχ κεγάιε, ίζσο ιφγσ ηεο 

ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ ζέκαηνο ην νπνίν κπνξεί λα ζεσξείηαη εκπηζηεπηηθφ. Γηα ην ιφγν απηφ 

πξνηηκήζεθε απιά ε αλαθνξά ηεο λνκηθήο κνξθήο θαη ηνπ θιάδνπ δξαζηεξηφηεηαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, θαη δελ ήηαλ ππνρξεσηηθή ε αλαθνξά ηεο επσλπκίαο ηνπο, θαζψο θαη ησλ 

νλνκάησλ ησλ αηφκσλ πνπ ζπκπιήξσζαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα. 

 



41 
 

 

6.3 Δπωηημαηολόγιο Έπεςναρ 

 

Γηα ην εξσηεκαηνιφγην επηιέρζεθαλ εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ,δειαδή εξσηήζεηο κε 

πξνθαζνξηζκέλεο απαληήζεηο, απφ ηηο νπνίεο νη εξσηψκελνη έπξεπε λα επηιέμνπλ κηα. Αθφκε, 

ζε θάπνηεο εξσηήζεηο ρξεζηκνπνηήζεθε ε βαζκηαία θιίκαθα ηνπ Likert, δειαδή πεληαβάζκηα 

θιίκαθα. ε απηέο ηηο εξσηήζεηο ν εξσηψκελνο θαιείηαη λα επηιέμεη βαζκφ ζπκθσλίαο ή 

δηαθσλίαο, απφ ην «Καζφινπ» έσο ην «Πάξα πνιχ». 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε κε ηξφπν πνπ λα δηεπθνιχλεη ηνπο 

εξσηψκελνπο θαη λα κελ απαηηεί πνιχ ρξφλν γηα ηε ζπκπιήξσζή ηνπ. Οη εξσηψκελνη 

θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο πνπ γλψξηδαλ, ελψ αλ ζεσξνχζαλ θάπνηα απάληεζε 

εκπηζηεπηηθή ή δε γλψξηδαλ ηελ απάληεζε, δελ ζπκπιήξσζαλ θάηη θαη πξνρψξεζαλ ζε 

επφκελεο εξσηήζεηο. Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζην εηζαγσγηθφ ζεκείσκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, 

φιεο νη πιεξνθνξίεο είλαη εκπηζηεπηηθέο θαη ηεξείηαη ε αλσλπκία. 

Σν εξσηεκαηνιφγην ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε: 

 Σν Μέξνο Α, ην νπνίν αθνξά ηα ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο, δειαδή ηα ζηνηρεία 

ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ηα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο. 

 Σν Μέξνο Β, ην νπνίν πεξηέρεη ηηο θχξηεο εξσηήζεηο ηεο έξεπλαο, δειαδή 

εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν. 

 

6.3.1 Μέπορ Α 

 

ην Μέξνο Α ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ζηηο 5 πξψηεο εξσηήζεηο (1 – 5), αλαθέξνληαη ηα 

ζηνηρεία ηνπ εξγαδνκέλνπ, δειαδή ην θχιν, ε ειηθία, ην επίπεδν κφξθσζεο, ε εξγαζηαθή 

εκπεηξία θαη ε ζέζε εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε πνπ εξγάδεηαη. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

o Δξψηεζε 1: Σν θχιν είλαη είηε «Άλδξαο» είηε «Γπλαίθα». 

o Δξψηεζε 2: Ζ ειηθία δίλεηαη κέζα ζε έλα εχξνο ηηκψλ. Δπηιέρζεθαλ νη 

θαηεγνξίεο «20 – 30», «30 – 40», «40 – 50» θαη « > 50». 

o Δξψηεζε 3: Σν επίπεδν κφξθσζεο είλαη «Απφθνηηνο Λπθείνπ», «Απφθνηηνο 

ΗΔΚ», «Απφθνηηνο ΑΔΗ,ΣΔΗ» ή «Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο». 

o Δξψηεζε 4: Ζ εξγαζηαθή εκπεηξία δίλεηαη, φπσο θαη ε ειηθία, κέζα ζε έλα 

εχξνο ηηκψλ, δειαδή κεηαμχ «0 – 5 έηε», «5 – 10 έηε», «10 – 20 έηε» θαη « > 

20 έηε». 

o Δξψηεζε 5: Ζ ζέζε εξγαζίαο είλαη είηε «Αλψηαηε Γηνίθεζε», είηε 

«Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ», είηε «Βαζηθφ Πξνζσπηθφ». 

ηηο επφκελεο 3 εξσηήζεηο (6 – 8) αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, δειαδή ε 

λνκηθή ηεο κνξθή, ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ν θιάδνο ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη. 

Πην ζπγθεθξηκέλα: 
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o Δξψηεζε 6: Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ζηηο γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα 

ην εξσηεκαηνιφγην, ε λνκηθή κνξθή ηεο επηρείξεζεο είλαη κηα εθ ησλ «Ο.Δ.», 

«Δ.Δ.», «Δ.Π.Δ.» θαη «Α.Δ.». 

o Δξψηεζε 7: Ο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ δίλεηαη κέζα ζε έλα εχξνο ηηκψλ 

πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί αλ ε επηρείξεζε είλαη κηθξνχ κεγέζνπο, κεζαίνπ 

κεγέζνπο, κεγάιε ή πνιχ κεγάιε. Σα εχξε ηηκψλ πνπ επηιέρζεθαλ είλαη «1 – 

10 άηνκα», «11 – 50 άηνκα», «51 – 100 άηνκα» θαη « > 100 άηνκα». 

o Δξψηεζε 8: Ζ εξψηεζε απηή αθνξά ηνλ θιάδν - αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο 

ηεο επηρείξεζεο. Γειαδή αλ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ «Παξαγσγή», ηηο 

«Τπεξεζίεο», αλ είλαη «Δκπνξηθή» ή «Καηαζθεπαζηηθή». ηελ εξψηεζε απηή 

αλ αληηζηνηρνχζαλ πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο, επηιέρζεθε ε βαζηθή 

δξαζηεξηφηεηα. 

 

6.3.2 Μέπορ Β 

 

Σν Μέξνο Β ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νξγαλψζεθε κε βάζε ηα θχξηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ελφο 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, φπσο απηά αλαθέξζεθαλ θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην ηεο 

εξγαζίαο. 

Οη 6 πξψηεο εξσηήζεηο (1 – 6) αλαθέξνληαη ζην πεξηβάιινλ ειέγρνπ, δειαδή ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξγαλψλεηαη ε δηνίθεζε θαη θαηαλέκεη επζχλεο, θαζψο θαη ζηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν θαηαλέκνληαη νη αξκνδηφηεηεο θαη νη επζχλεο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

o Δξψηεζε 1: Με ηελ εξψηεζε απηή πξνζπαζνχκε λα βγάινπκε έλα αξρηθφ 

ζπκπέξαζκα γηα ηε ζεκαζία πνπ δίλεη νιφθιεξε ε επηρείξεζε ζηε ιεηηνπξγία 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Αλ φλησο ππάξρεη ζηελ εηαηξία Σκήκα Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ ζηειερσκέλν κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

θαηάιιειν γηα ηε δηεθπεξαίσζε εζσηεξηθνχ ιεηηνπξγηθνχ θαη ινγηζηηθνχ 

ειέγρνπ, ζεκαίλεη φηη ππάξρεη ε θηινζνθία ζηελ επηρείξεζε φηη ε ιεηηνπξγία 

απηή ζπκβάιιεη, ζε θάπνην βαζκφ, ζηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο. 

o Δξψηεζε 2: ηελ εξψηεζε 2 ν εξσηψκελνο θαιείηαη λα απαληήζεη αλ ε 

εηαηξία ζηελ νπνία εξγάδεηαη ζπλεξγάδεηαη κε θάπνηα ειεγθηηθή εηαηξία. Μηα 

ηέηνηα ζπλεξγαζία απμάλεη ην επίπεδν ειέγρνπ κηαο επηρείξεζεο θαη απνηειεί 

δξαζηηθφ εξγαιείν πξνζηηζέκελεο αμίαο γηα ηελ επηρείξεζε ην νπνίν 

ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμή ηεο. 

o Δξψηεζε 3: Ζ εξψηεζε απηή αθνξά ηελ ππαγσγή ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή, αλ 

ππάξρεη, είηε σο ππεχζπλνο νξγαλσκέλνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είηε 

σο κεκνλσκέλνο ππάιιεινο, θάησ απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο εηαηξίαο, ην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ή ηνλ νηθνλνκηθφ δηεπζπληή. 

o Δξψηεζε 4: Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο ζα πξέπεη λα ζπληάζζεη έγγξαθα ειέγρνπ, 

φπσο ε Έθζεζε ειέγρνπ, γηα λα ελεκεξψλεηαη ν Πξφεδξνο ηεο εηαηξίαο, ην 

Γ.. ή ν νηθνλνκηθφο δηεπζπληήο. 
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o Δξψηεζε 5: Ο εξσηψκελνο ζα πξέπεη λα απαληήζεη ζηε βαζκηαία θιίκαθα, 

απφ ην «Καζφινπ» σο ην «Πάξα Πνιχ» θαηά πφζν ππάξρεη νξγαλφγξακκα 

γηα θάζε Σκήκα ζηελ εηαηξία ψζηε λα θαζνξίδνληαη κε ζαθήλεηα νη ηνκείο 

επζχλεο. 

o Δξψηεζε 6: ηελ εξψηεζε απηή ν εξσηψκελνο ζα πξέπεη λα απαληήζεη ζηε 

βαζκηαία θιίκαθα, απφ ην «Καζφινπ» σο ην «Πάξα Πνιχ» ζε πνην βαζκφ 

ππάξρεη πεξηγξαθή θαζεθφλησλ γηα ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ζε φια ηα επίπεδα ηνπ 

νξγαληζκνχ. 

Οη εξσηήζεηο 7 – 9 αλαθέξνληαη ζηελ εθηίκεζε θηλδχλσλ απφ ηελ επηρείξεζε 

πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ηα πηζαλά γεγνλφηα επηδξνχλ ζηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

o Δξψηεζε 7: Με ηελ εξψηεζε απηή γίλεηαη πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζεί ν 

βαζκφο ζηνλ νπνίν ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο ελεκεξψλεηαη γηα ηνπο θηλδχλνπο 

πνπ αληηκεησπίδεη ε εηαηξία. Καηά πφζν, δειαδή, γλσξίδεη νπνηαδήπνηε 

θαηάζηαζε απεηιεί ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, βάζεη 

πξνγξάκκαηνο, θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα αμηνινγήζεη ηηο ιεηηνπξγίεο. 

o Δξψηεζε 8: Ζ δηνίθεζε θάζε επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα θαηαξηίδεη έλα ζρέδην 

γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο, ψζηε λα ππάξρεη έλα πιάλν πνπ ζα νδεγήζεη 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ελεξγεηψλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. Έηζη ε 

εξψηεζε απηή εξεπλά θαηά πφζν ε δηνίθεζε πξνρσξά ζηελ θαηάξηηζε ελφο 

ηέηνηνπ ζρεδίνπ ζηφρσλ. 

o Δξψηεζε 9: Ζ εξψηεζε 9 αθνξά ηνπο έθηαθηνπο ειέγρνπο, γηα λα δηεξεπλεζεί 

ν βαζκφο ζηνλ νπνίν κηα επηρείξεζε εμεηάδεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα πξφζσπα, 

ψζηε λα πξνιάβεη θαηαζηάζεηο θαθνδηνίθεζεο θαη δηαθζνξάο εληφο ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ πεξηβάιινληνο. 

Οη εξσηήζεηο 10 – 13 αλαθέξνληαη ζηνπο κεραληζκνχο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Οη 

κεραληζκνί απηνί απνηεινχλ ηα κέηξα θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδεη ε επηρείξεζε. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο 

αθνξνχλ φια ηα επίπεδα ελφο νξγαληζκνχ, θαζψο θαη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα: 

o Δξψηεζε 10: Ζ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο κηαο 

επηρείξεζεο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν πξνθεηκέλνπ λα γλσξίδνπλ νη ππεχζπλνη 

θαηά πφζν ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά.  ε πεξίπησζε πνπ 

ππάξρνπλ κεγάιεο απνθιίζεηο ζα πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξίδνληαη θαη νη 

ζηφρνη θαη δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο. 

o Δξψηεζε 11: Οη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ απνζέκαηα ζα πξέπεη λα θάλνπλ 

θπζηθνχο ειέγρνπο ζε απηά γηα λα ηα δηαθπιάμνπλ. Δπηπξφζζεηα, νη έιεγρνη 

απηνί απνηεινχλ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν κηαο επηηπρεκέλεο ιεηηνπξγίαο, αθνχ 

ειέγρεηαη θαη ε δηαζεζηκφηεηα ησλ απνζεκάησλ θαη, ελδερνκέλσο, 

πξνιακβάλεηαη κηα αλεπηζχκεηε θαηάζηαζε έιιεηςεο απηψλ. 
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o Δξψηεζε 12: Κάζε ζχγρξνλε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα δηαρεηξίδεηαη ηα 

ινγηζηηθά ηεο δεδνκέλα κε κεραλνγξαθεκέλν ινγηζηηθφ ζχζηεκα. Πιένλ, ε 

πνιππινθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη ε δηαρείξηζε απηψλ, απαηηνχλ ηελ 

κεραλνγξάθεζε, έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλνληαη νη ινγηζηηθέο δηαδηθαζίεο. 

o Δξψηεζε 13: Έλαο κεραληζκφο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη θαη θάζε έιεγρνο 

πνπ δηελεξγείηαη ζην δίθηπν εληφο ηεο επηρείξεζεο θαη ν βαζκφο αζθαινχο 

πξφζβαζεο ζε απηφ. Δίλαη απαξαίηεην λα ππάξρνπλ δηθιείδεο αζθαιείαο θαη ε 

πξφζβαζε λα επηηξέπεηαη κφλν ζε εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν ειαρηζηνπνηείηαη ε πηζαλφηεηα λα γίλνπλ αλεπηζχκεηεο ηξνπνπνηήζεηο 

απφ θάπνην κε εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν. 

Οη εξσηήζεηο 14 – 18 αθνξνχλ ηα ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθφξεζεο θαη 

ζηφρν έρνπλ λα δηεξεπλήζνπλ ην βαζκφ δηαζθάιηζεο ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη ηεο επαιήζεπζεο ησλ ελεξγεηψλ ησλ ειεγθηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

o Δξψηεζε 14: ηελ εξψηεζε 14, ν εξσηψκελνο θαιείηαη λα απαληήζεη ζε πνην 

βαζκφ γίλεηαη εθηελήο παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ειέγρνπ. ηφρνο κηαο 

ηέηνηαο παξνπζίαζεο δελ είλαη κφλν ε πιεξνθφξεζε ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ 

εξγαδνκέλσλ, αιιά θαη ε εηζαγσγή ελφο αηζζήκαηνο επζχλεο θαη αθνζίσζεο 

ζε φινπο ηνπο ππαιιήινπο κηαο εηαηξίαο. 

o Δξψηεζε 15: Γηα λα είλαη ην έξγν ελφο εζσηεξηθνχ ειεγθηή πην ζσζηφ θαη 

νινθιεξσκέλν, δελ αξθεί κφλν ε ελδειερήο εμέηαζε φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ 

θαη ησλ ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ππνβάιιεη 

πξνηάζεηο βειηίσζεο, πάληα ζηα πιαίζηα ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηνπ 

επαγγεικαηηζκνχ πνπ πξέπεη λα δηέπεη φινπο ηνπο ειεγθηέο. 

o Δξψηεζε 16: Θα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα εξεπλεζεί ε άπνςε ησλ εξσηψκελσλ γηα 

ην βαζκφ ζηνλ νπνίν πηζηεχνπλ φηη ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξνζζέηεη 

αμία θαη βειηηψλεη ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Ζ επηηπρία ελφο ζπζηήκαηνο 

εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη απφ ηελ απνδνρή ηνπ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, 

απηνχο πνπ ππνβάιινληαη ζε έιεγρν. 

o Δξψηεζε 17: ην ίδην κνηίβν είλαη θαη απηή ε εξψηεζε, ε νπνία αθνξά θαη 

πάιη ηελ άπνςε ησλ εξσηψκελσλ γηα ην βαζκφ ζην νπνίν πηζηεχνπλ φηη ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

ηεο δηνίθεζεο. Μπνξεί, δειαδή, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο λα ππνβάιινπλ 

πξνηάζεηο βειηίσζεο, φκσο είλαη ζηε δηθαηνδνζία ησλ αλζξψπσλ ηεο 

δηνίθεζεο λα θξίλνπλ αλ ζα ελζηεξληζηνχλ ηηο απφςεηο ησλ ειεγθηψλ θαη ζα 

ηηο ιάβνπλ ππφςε θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

o Δξψηεζε 18: Γηα φζεο επηρεηξήζεηο ππνβάιινληαη ζε έιεγρν απφ εμσηεξηθνχο 

ειεγθηέο, ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα δνχκε ηελ άπνςε ησλ εξσηψκελσλ γηα ην αλ 

θξίλνπλ ηθαλνπνηεηηθφ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ην έξγν ησλ εζσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ ππνβνεζά ηνπο δηελεξγνχκελνπο ειέγρνπο απφ ηνπο εμσηεξηθνχο 

ειεγθηέο. 
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Ζ ηειεπηαία εξψηεζε (19) αθνξά ην ζηνηρείν ηεο παξαθνινχζεζεο ελφο ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, δειαδή ηεο δηαξθνχο αμηνιφγεζήο ηνπ θαη ελδερνκέλσο ηεο βειηίσζεο 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

o Δξψηεζε 19: Ζ εξψηεζε ζηφρν έρεη λα δηεξεπλήζεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν 

αμηνινγείηαη ε επάξθεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Σν πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη κηα 

επηρείξεζε είλαη δπλακηθφ, επνκέλσο ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα 

πξέπεη λα επηδέρεηαη αιιαγέο θαη λα ζπκβαδίδεη κε ηα λέα δεδνκέλα θαη ηηο 

αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. 

 

6.4 Μεθοδολογία ζηαηιζηικήρ ανάλςζηρ επωηημαηολογίος 

 

Ζ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ έγηλε κε ην 

ινγηζκηθφ παθέην Statistical Package for the Social Sciences, ή φπσο είλαη πην γλσζηφ, ην 

SPSS. Γηελεξγήζεθαλ ηεζζάξσλ εηδψλ έιεγρνη, ν έιεγρνο αλεμαξηεζίαο ρ
2
 κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ θαηεγνξίαο θαη ησλ κεηαβιεηψλ δηάηαμεο φινπ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ,  ν 

έιεγρνο αλεμαξηεζίαο ρ
2
 κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ θαηεγνξίαο θαη ησλ κεηαβιεηψλ δηάηαμεο 

κφλν ηνπ Μέξνπο Β, ν έιεγρνο ζπζρέηηζεο Pearson θαη έιεγρνο A Nova γηα θάπνηεο 

εξσηήζεηο πνπ επηιέρηεθαλ. Πην αλαιπηηθά ζα αλαθεξζνχκε ζε απηά ζην επφκελν θεθάιαην, 

φπνπ γίλεηαη αλαιπηηθή επηζθφπεζε ησλ απνηειεζκάησλ. Δπηπξφζζεηα, ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

Microsoft Office Excel γηα ηελ εμαγσγή ησλ γξαθεκάησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Οη 

αλαιπηηθνί πίλαθεο είλαη απφ ην SPSS γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 

 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ 
 

7.1 Διζαγωγή 

 

ην θεθάιαην απηφ ζα γίλεη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Σα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ αλέξρνληαη ζηνλ αξηζκφ 51, ζηα 

νπνία πεξηιακβάλνληαη επηρεηξήζεηο θαη ησλ ηεζζάξσλ λνκηθψλ κνξθψλ, θαζψο θαη ησλ 

ηεζζάξσλ θιάδσλ δξαζηεξηφηεηαο, πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο. 

Αξρηθά, παξνπζηάδνληαη ηα γξαθήκαηα θάζε εξψηεζεο, ελψ ζηε ζπλέρεηα 

αθνινπζνχλ νη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο κε ηνπο θαηάιιεινπο πίλαθεο. 

 

 

7.2 Παποςζίαζη αποηελεζμάηων 

 

7.2.1 Μέπορ Α 

 

Σν πξψην κέξνο αθνξά ηα ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο. Οη κεηαβιεηέο ηνπ δείγκαηνο είλαη 

κεηαβιεηέο δηάηαμεο, δειαδή ε ζεηξά κε ηελ νπνία εκθαλίδνληαη δελ επεξεάδεη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ ζπζρεηίζεσλ κε ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο. Γηα ιφγνπο 

επθνιφηεξεο θαηαλφεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ζα δίλεηαη πξψηα ν πίλαθαο θαηαλνκήο 

ζπρλνηήησλ θαη κεηά ην δηάγξακκα. 

ηνηρεία Δξγαδνκέλνπ 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, απφ ηνπο 51 αλζξψπνπο πνπ 

ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην, νη 30 είλαη άλδξεο θαη νη 21 είλαη γπλαίθεο. ηνπο άλδξεο 

αληηζηνηρεί ε κεηαβιεηή 0, ελψ ζηηο γπλαίθεο αληηζηνηρεί ε κεηαβιεηή 1. 
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Πίλαθαο 1: Καηαλνκή πρλφηεηαο γηα ηελ εξψηεζε Α1 

 

 

Γηάγξακκα 1: Φχιν 

 

Απφ ηα άηνκα πνπ απάληεζαλ, ηα 18 έρνπλ ειηθία κεηαμχ 20 θαη 30 εηψλ, ελψ απφ 11 

άηνκα δηαζέηνπλ νη ππφινηπεο ηξεηο θαηεγνξίεο, δειαδή κεηαμχ 30 θαη 40 εηψλ, κεηαμχ 40 

θαη 50 εηψλ θαη άλσ ησλ 50 εηψλ. Οη κεηαβιεηέο γηα ηηο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο είλαη 1, 2, 3 θαη 

4 αληίζηνηρα. 

 

Πίλαθαο 2: Καηαλνκή πρλφηεηαο γηα ηελ εξψηεζε Α2 
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Γηάγξακκα 2: Ζιηθία 

 

Όζνλ αθνξά ην επίπεδν κφξθσζεο, 7 άηνκα είλαη απφθνηηνη ιπθείνπ, 7 άηνκα 

απφθνηηνη ΗΔΚ, 20 άηνκα απφθνηηνη ΑΔΗ ή ΣΔΗ θαη 17 άηνκα είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ 

ηίηινπ ζπνπδψλ. Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, φηη έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 72,5% δηαζέηνπλ έλα 

πςειφ επίπεδν, παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο. 

 

Πίλαθαο 3: Καηαλνκή πρλφηεηαο γηα ηελ εξψηεζε Α3 
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Γηάγξακκα 3: Δπίπεδν Μφξθσζεο 

 

Ζ εξγαζηαθή εκπεηξία εκθαλίδεη πάλσ θάησ ηα ίδηα απνηειέζκαηα θαη ζηηο ηέζζεξηο 

θαηεγνξίεο, δειαδή είλαη κνηξαζκέλεο νη απαληήζεηο νκνηφκνξθα, φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ 

κειεηψληαο ηνλ παξαθάησ πίλαθα, θαζψο θαη ην δηάγξακκα. 

 

Πίλαθαο 4: Καηαλνκή πρλφηεηαο γηα ηελ εξψηεζε Α4 
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Γηάγξακκα 4: Δξγαζηαθή Δκπεηξία 

 

Γηα ηε ζέζε εξγαζίαο, επηιέρζεθαλ ηξείο κεηαβιεηέο: ε 1 γηα άηνκα πνπ θαηέρνπλ 

ζέζε ζηελ αλψηαηε δηνίθεζε, ε 2 γηα άηνκα πνπ εληάζζνληαη ζην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, 

φπσο νη πξντζηάκελνη θαη νη ππεχζπλνη ηκεκάησλ, θαη ηέινο, ε κεηαβιεηή 3 γηα άηνκα απφ ην 

βαζηθφ πξνζσπηθφ. Παξαηεξνχκε φηη ηα πεξηζζφηεξα άηνκα πνπ απάληεζαλ ζην 

εξσηεκαηνιφγην ήηαλ απφ ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, πξάγκα πνπ δηθαηνινγείηαη απφ ην 

γεγνλφο φηη πξνηηκήζεθαλ άηνκα απφ ην ινγηζηήξην, θπξίσο νη ππεχζπλνη ησλ ινγηζηεξίσλ, 

γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ην εξσηεκαηνιφγην. 

 

Πίλαθαο 5: Καηαλνκή πρλφηεηαο γηα ηελ εξψηεζε Α5 
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Γηάγξακκα 5: Θέζε Δξγαζίαο 

 

ηνηρεία Δπηρείξεζεο 

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αληαπνθξίζεθαλ ζην 

εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο είλαη Αλψλπκεο Δηαηξίεο. Απηφ δηθαηνινγείηαη θαη απφ ην 

γεγνλφο φηη ηα εξσηεκαηνιφγηα ζηάιζεθαλ ζε πεξηζζφηεξεο Αλψλπκεο Δηαηξίεο απφ φηη ζε 

εηαηξίεο κε ηηο άιιεο λνκηθέο κνξθέο, θαζψο θπξίσο απηέο δηέζεηαλ ηζηνζειίδεο θαη 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν γηα επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο. 

 

Πίλαθαο 6: Καηαλνκή πρλφηεηαο γηα ηελ εξψηεζε Α6 
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Γηάγξακκα 6: Ννκηθή Μνξθή Δπηρείξεζεο 

 

Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο είλαη πνιχ κεγάιεο, κε αξηζκφ εξγαδνκέλσλ πάλσ απφ 

100, νπφηε ζα έρεη ελδηαθέξνλ λα εμεηάζνπκε πσο ε κεηαβιεηή απηή ζρεηίδεηαη κε ηελ 

χπαξμε ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηηο επηρεηξήζεηο. Παξαηεξνχκε ζηνλ πίλαθα 7 φηη, 16 

επηρεηξήζεηο είλαη κηθξέο, 10 επηρεηξήζεηο είλαη κεζαίνπ κεγέζνπο, 4 κφλν είλαη κεγάιεο, ελψ 

21 επηρεηξήζεηο είλαη πνιχ κεγάιεο. 

 

Πίλαθαο 7: Καηαλνκή πρλφηεηαο γηα ηελ εξψηεζε Α7 
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Γηάγξακκα 7: Αξηζκφο Δξγαδνκέλσλ 

 

Όζνλ αθνξά ηνλ θιάδν δξαζηεξηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ 

έξεπλα, νη 10 απφ απηέο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή, ελψ 17 πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο, 

φπσο ινγηζηηθέο ππεξεζίεο, ζπκβνπιεπηηθέο, ππεξεζίεο ηειεπηθνηλσληψλ θαη άιιεο. 

Δπηπξφζζεηα, νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο είλαη εκπνξηθέο (23) θαη κηα κφλν 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν. 

 

Πίλαθαο 8: Καηαλνκή πρλφηεηαο γηα ηελ εξψηεζε Α8 
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Γηάγξακκα 8: Κιάδνο / Γξαζηεξηφηεηα Δπηρείξεζεο 

 

7.2.2 Μέπορ Β 

 

Πεξηβάιινλ Διέγρνπ 

Ζ πξψηε εξψηεζε ηνπ Μέξνπο Β αλαθέξεηαη ζηελ χπαξμε νξγαλσκέλνπ ηκήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Απφ ηνλ πίλαθα θαη ην δηάγξακκα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε απηή ηελ 

εξψηεζε, βιέπνπκε φηη ην 33 επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ελψ νη 

ππφινηπεο 18 επηρεηξήζεηο δελ δηαζέηνπλ. εκεηψλεηαη φηη ζηηο εξσηήζεηο (εξσηήζεηο Β1, Β2, 

Β4, Β12 θαη Β15) κε απάληεζε είηε ην «Ναη» είηε ην «Όρη», επηιέγεηαη ν αξηζκφο 1 θαη 0 

αληίζηνηρα. 

 

Πίλαθαο 9: Καηαλνκή πρλφηεηαο γηα ηελ εξψηεζε Β1 
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Γηάγξακκα 9: ηήιεο γηα ηελ εξψηεζε Β1 

 

Ζ δεχηεξε εξψηεζε αθνξά ηε ζπλεξγαζία ηεο εηαηξίαο κε θάπνηα ειεγθηηθή εηαηξία. 

ηελ πεξίπησζε απηή, 33 επηρεηξήζεηο ζπλεξγάδνληαη κε ειεγθηηθή εηαηξία, ελψ 18 δελ 

ζπλεξγάδνληαη. Παξαηεξνχκε φηη νη αξηζκνί είλαη ίδηνη κε ηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε αιιά δε 

ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο, δειαδή, νη επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

δελ είλαη θαη απηέο πνπ ππάγνληαη θαη ζε εμσηεξηθφ έιεγρν απφ θάπνηα ειεγθηηθή εηαηξία. Σα 

απνηειέζκαηα απηά πξνέθπςαλ ηπραία. 

 

Πίλαθαο 10: Καηαλνκή πρλφηεηαο γηα ηελ εξψηεζε Β2 
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Γηάγξακκα 10: ηήιεο γηα ηελ εξψηεζε Β2 

 

ηε ζπλέρεηα, νη εξσηψκελνη απάληεζαλ θάησ απφ πνηνλ ππάγεηαη ν εζσηεξηθφο 

ειεγθηήο ηεο επηρείξεζεο ζηελ νπνία εξγάδνληαη. Έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 37% έδσζε σο 

απάληεζε «Σνλ Πξφεδξν ηεο εηαηξίαο», 33% απάληεζε «Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην» θαη 30% 

απάληεζε «Σνλ Οηθνλνκηθφ Γηεπζπληή». Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη εδψ ηα απνηειέζκαηα 

είλαη κνηξαζκέλα. 

 

Πίλαθαο 11: Καηαλνκή πρλφηεηαο γηα ηελ εξψηεζε Β3 
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Γηάγξακκα 11: Πίηα γηα ηελ εξψηεζε Β3 

 

ηελ εξψηεζε 4 εξσηάηαη αλ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα πξφηππα ζχληαμεο εγγξάθσλ 

ειέγρνπ θαη 35 άηνκα απάληεζαλ θαηαθαηηθά, ελψ κφλν 5 άηνκα έδσζαλ αξλεηηθή 

απάληεζε. 

 

Πίλαθαο 12: Καηαλνκή πρλφηεηαο γηα ηελ εξψηεζε Β4 
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Γηάγξακκα 12: ηήιεο γηα ηελ εξψηεζε Β4 

 

ην ζεκείν απηφ, αλαθέξεηαη φηη νη κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην ινγηζκηθφ 

παθέην SPSS, γηα λα αληηζηνηρνχλ ζηηο απαληήζεηο πνπ πεξηέρνπλ βαζκνινγηθή θιίκαθα απφ 

ην «Καζφινπ» σο ην «Πάξα Πνιχ» παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 13. Ζ βαζκνινγηθή απηή 

θιίκαθα είλαη ε ίδηα γηα φιεο ηηο εξσηήζεηο φπνπ ε απάληεζε δίλεηαη ζε κνξθή 

βαζκνιφγεζεο. 

 

Πίλαθαο 13: Αξηζκεηηθή Κιίκαθα 

Κλίμακα Βαθμολόγηζη 

Καζφινπ 1 

ε κηθξή θιίκαθα 2 

ε κεζαία θιίκαθα 3 

ε κεγάιε θιίκαθα 4 

Πάξα Πνιχ 5 

 

Παξαηεξψληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο εξψηεζεο 5, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη 

ππάξρεη νξγαλφγξακκα γηα θάζε Σκήκα ζηηο επηρεηξήζεηο, ζην νπνίν λα θαζνξίδνληαη ζαθψο 

νη ζέζεηο επζχλεο, θαζψο ην 86,3% απάληεζε θαηαθαηηθά, πσο ππάξρεη νξγαλφγξακκα απφ 

«Μηθξή θιίκαθα» σο θαη «Πάξα Πνιχ», ελψ έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 13,7% δελ δηαζέηεη 

«Καζφινπ» νξγαλφγξακκα. 
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Πίλαθαο 14: Καηαλνκή πρλφηεηαο γηα ηελ εξψηεζε Β5 

 

 

 

Γηάγξακκα 13: ηήιεο γηα ηελ εξψηεζε Β5 

 

Καηά αλάινγν ηξφπν, θαη ζηελ επφκελε εξψηεζε ζηελ νπνία εξσηάηαη ζε πνην βαζκφ 

ππάξρεη πεξηγξαθή θαζεθφλησλ ζε φια ηα επίπεδα ηνπ νξγαληζκνχ, ηα πεξηζζφηεξα άηνκα 

πνπ απάληεζαλ, απνθξίζεθαλ ζεηηθά (ε κεζαία θιίκαθα 33,3%, ε κεγάιε θιίκαθα 37,3% 

θαη Πάξα Πνιχ 5,9%), ελψ ηα ππφινηπα άηνκα έδσζαλ αξλεηηθή απάληεζε (Καζφινπ 9,8% 

θαη ε κηθξή θιίκαθα 13,7%). 
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Πίλαθαο 15: Καηαλνκή πρλφηεηαο γηα ηελ εξψηεζε Β6 

 

 

 

Γηάγξακκα 14: ηήιεο γηα ηελ εξψηεζε Β6 

 

Δθηίκεζε Κηλδχλσλ 

Ζ πξψηε εξψηεζε πνπ αθνξά ην ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο εθηίκεζεο θηλδχλσλ είλαη ε 

εξψηεζε 7, κε ηελ νπνία δηεξεπλάηαη ζε πνην βαζκφ ελεκεξψλεηαη ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο γηα 

ηνπο θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδεη ε επηρείξεζε. ε 6 επηρεηξήζεηο δελ ππάξρεη θάπνηα 

ελεκέξσζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή, ελψ ζε 2 επηρεηξήζεηο ε ελεκέξσζε απηή γίλεηαη «ε 

κηθξή θιίκαθα». ε 15 θαη 18 επηρεηξήζεηο ν ειεγθηήο ελεκεξψλεηαη γηα ηηο απεηιέο πνπ 

αληηκεησπίδεη ε επηρείξεζε «ε κέηξηα θιίκαθα» θαη «ε κεγάιε θιίκαθα» αληίζηνηρα, ελψ 7 

επηρεηξήζεηο απάληεζαλ «Πάξα Πνιχ».  
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Πίλαθαο 16: Καηαλνκή πρλφηεηαο γηα ηελ εξψηεζε Β7 

 

 

 

Γηάγξακκα 15: ηήιεο γηα ηελ εξψηεζε Β7 

 

Ζ εξψηεζε 8 είλαη νπζηψδνπο ζεκαζίαο, θαζψο ζα πξέπεη λα θαηαξηίδεηαη θάπνην 

ζρέδην απφ ηε δηνίθεζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ζε θάζε επηρείξεζε. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ, φιε ε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ζα πξνγξακκαηηζηεί βάζεη ησλ ζηφρσλ θαη κε ηνλ 

ηξφπν απηφ νη πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ζα είλαη πεξηζζφηεξεο. Έηζη, ινηπφλ, φζνλ αθνξά ην 

δείγκα καο, είλαη ελζαξξπληηθφ ην γεγνλφο φηη 42 επηρεηξήζεηο αληαπνθξίζεθαλ ζεηηθά ζηελ 

εξψηεζε, θαηαξηίδνπλ δειαδή θάπνην ζρέδην ζηφρσλ (πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 82%). 

Αληίζεηα, 3 επηρεηξήζεηο δελ θαηαξηίδνπλ «Καζφινπ» ζρέδην ζηφρσλ, ελψ 6 επηρεηξήζεηο 

θαηαξηίδνπλ πιάλν ζηφρσλ φκσο «ε κηθξή θιίκαθα».  
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Πίλαθαο 17: Καηαλνκή πρλφηεηαο γηα ηελ εξψηεζε Β8 

 

 

 

Γηάγξακκα 16: ηήιεο γηα ηελ εξψηεζε Β8 

 

Ζ ειαρηζηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ ζα πξέπεη λα απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζηφρνπο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, είλαη ζεκαληηθφ λα εθηεινχληαη έθηαθηνη 

έιεγρνη, πέξαλ ησλ ηαθηηθψλ θαη πξνγξακκαηηζκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνιακβάλνληαη 

δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο, αιιά θαη λα απμάλεηαη ε παξαγσγηθφηεηα ησλ ππαιιήισλ. Σα 

απνηειέζκαηα ζηελ παξνχζα έξεπλα δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθά, θαζψο νη πεξηζζφηεξνη 

εξσηψκελνη απάληεζαλ ζηηο ηξείο πξψηεο βαζκίδεο ηεο θιίκαθαο, δειαδή απφ «Καζφινπ» σο 

«ε κέηξηα θιίκαθα». Μφλν 6 επηρεηξήζεηο δηελεξγνχλ έθηαθηνπο ειέγρνπο «ε κεγάιε 

θιίκαθα» θαη κηα επηρείξεζε «Πάξα Πνιχ». 
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Πίλαθαο 18: Καηαλνκή πρλφηεηαο γηα ηελ εξψηεζε Β9 

 

 

 

Γηάγξακκα 17: ηήιεο γηα ηελ εξψηεζε Β9 

 

Μεραληζκνί Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

Έλαο κεραληζκφο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ ζπκβάιιεη ζηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ε αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ ηεο εηαηξίαο ζε ζρέζε κε 

ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη. Πνζνζηφ χςνπο 31,4% ηζρπξίδεηαη πσο ιακβάλεη κέξνο κηα 

ηέηνηα αμηνιφγεζε «ε κέηξηα θιίκαθα», 41,2% «ε κεγάιε θιίκαθα», 9,8% «Πάξα Πνιχ», 

ελψ ζπλνιηθά 17,6% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε «Καζφινπ» θαη  «ε κηθξή θιίκαθα». 
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Πίλαθαο 19: Καηαλνκή πρλφηεηαο γηα ηελ εξψηεζε Β10 

 

 

 

Γηάγξακκα 18: ηήιεο γηα ηελ εξψηεζε Β10 

 

Ζ επφκελε εξψηεζε αθνξά θπξίσο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ θπζηθά απνζέκαηα, 

ηα νπνία ζα πξέπεη λα δηαθπιάμνπλ κέζα απφ ειέγρνπο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη θαη ε δηαθχιαμε ησλ απνζεκάησλ αιιά θαη ν 

πξνγξακκαηηζκφο ηεο επηρείξεζεο έηζη ψζηε πάληα λα δηαζέηεη έλα απφζεκα αζθαιείαο. 

εκεηψλεηαη φηη 5 επηρεηξήζεηο δελ απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε θαζψο πξφθεηηαη γηα 

επηρεηξήζεηο ππεξεζηψλ ή γεληθά επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ απνζέκαηα. Δίλαη ζεηηθφ ην 

γεγνλφο φηη 37 επηρεηξήζεηο δηελεξγνχλ θπζηθνχο ειέγρνπο απνζεκάησλ απφ «κεζαία 

θιίκαθα» σο «Πάξα Πνιχ», ελψ κφλν 9 έδσζε απάληεζε «Καζφινπ» θαη «ε κηθξή 

θιίκαθα». 
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Πίλαθαο 20: Καηαλνκή πρλφηεηαο γηα ηελ εξψηεζε Β11 

 

 

 

Γηάγξακκα 19: ηήιεο γηα ηελ εξψηεζε Β11 

 

ηελ εξψηεζε 12 εξεπλάηαη αλ ρξεζηκνπνηείηαη κεραλνγξάθεζε γηα ηελ θαηαγξαθή 

ησλ ινγηζηηθψλ δεδνκέλσλ. Σν 100% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε θαηαθαηηθά, γεγνλφο 

αλακελφκελν, θαζψο ζηε ζεκεξηλή επνρή ε κεραλνγξάθεζε ησλ ινγηζηηθψλ δεδνκέλσλ 

ζεσξείηαη αλαγθαία ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ. Θα ήηαλ αδηαλφεην 

ιεηηνπξγίεο φπσο, γηα παξάδεηγκα, ε κηζζνδνζία λα γίλνληαλ ρεηξφγξαθα. 
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Πίλαθαο 21: Καηαλνκή πρλφηεηαο γηα ηελ εξψηεζε Β12 

 

 

 

Γηάγξακκα 20: Πίηα γηα ηελ εξψηεζε Β12 

 

Ζ ηειεπηαία εξψηεζε πνπ αθνξά ηνπο κεραληζκνχο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηνπο ειέγρνπο δηθηχνπ θαη αζθαινχο πξφζβαζεο ζε απηφ. Μφλν νη εμνπζηνδνηεκέλνη 

ρξήζηεο ζα πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζην δίθηπν ηεο επηρείξεζεο, ψζηε λα κε γίλνληαη 

θαηαρξήζεηο θαη λα ακθηζβεηείηαη ε αζθάιεηά ηνπ. ρεδφλ ην 80% ησλ εξσηψκελσλ 

απάληεζε πσο πξαγκαηνπνηνχληαη έιεγρνη αζθάιεηαο δηθηχνπ, ελψ κφλν 18% απάληεζε 

«Καζφινπ» θαη «ε κηθξή θιίκαθα». Σα πνζνζηά πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε βαζκίδα ηεο 

θιίκαθαο θαίλνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 22. 
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Πίλαθαο 22: Καηαλνκή πρλφηεηαο γηα ηελ εξψηεζε Β13 

 

 

 

Γηάγξακκα 21: ηήιεο γηα ηελ εξψηεζε Β13 

 

πζηήκαηα Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο 

Οη εξσηήζεηο 14 – 18 αθνξνχλ ηα ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθφξεζεο, 

δειαδή ηα ζπζηήκαηα πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ ζσζηή ινγηζηηθή δηαρείξηζε θαη ηελ 

επαιήζεπζε φισλ ησλ ελεξγεηψλ. ηελ εξψηεζε 14 εξσηάηαη ζε πνην βαζκφ 

πξαγκαηνπνηείηαη εθηελήο παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ειέγρνπ. Απφ ηα άηνκα πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, πνζνζηφ 16,3% απνθξίζεθε «Καζφινπ», 10,2% «ε κηθξή 

θιίκαθα», 30,6% «ε κέηξηα θιίκαθα», 28,6% «ε κεγάιε θιίκαθα» θαη 14,3% «Πάξα 

Πνιχ». Θα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε ζην ζεκείν απηφ φηη ην 26,5% ησλ δχν πξψησλ 

βαζκίδσλ έρεη αξθεηά πεξηζψξηα βειηίσζεο γηα ηε ιεηηνπξγία απηή, θαζψο είλαη ζεκαληηθφ 

λα ππάξρεη ελεκέξσζε φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηα απνηειέζκαηα ειέγρνπ. Απηφ ζα 

έρεη σο απνηέιεζκα φινη νη εκπιεθφκελνη ζηνλ έιεγρν, θαη απηνί πνπ ηνλ δηελεξγνχλ αιιά 

θαη απηνί πνπ ππφθεηληαη ζε απηφλ, λα αηζζάλνληαη ππεπζπλφηεηα. 
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Πίλαθαο 23: Καηαλνκή πρλφηεηαο γηα ηελ εξψηεζε Β14 

 

 

 

Γηάγξακκα 22: ηήιεο γηα ηελ εξψηεζε Β14 

 

Ζ εξψηεζε 15 αθνξά ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ βειηίσζεο απφ ηνπο ειεγθηέο αθνχ 

νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη θαηαιήμνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα. 38 άηνκα έδσζαλ 

θαηαθαηηθή απάληεζε, ελψ 7 άηνκα έδσζαλ αξλεηηθή απάληεζε. Δίλαη ζεηηθφ φηη ην πνζνζηφ 

ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο νπνίεο ππνβάιινληαη πξνηάζεηο βειηίσζεο είλαη κεγαιχηεξν, θηάλεη 

δειαδή πεξίπνπ ζην 85%. 
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Πίλαθαο 24: Καηαλνκή πρλφηεηαο γηα ηελ εξψηεζε Β15 

 

 

 

Γηάγξακκα 23: Πίηα γηα ηελ εξψηεζε Β15 

 

ηε ζπλέρεηα, κε ηελ εξψηεζε 16 δηεξεπλάηαη ε άπνςε ησλ εξσηψκελσλ γηα ην θαηά 

πφζν ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξνζζέηεη αμία θαη βειηηψλεη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο. Σα πνζνζηά είλαη πεξίπνπ ίζα (30%) γηα ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο «ε κεζαία 

θιίκαθα», «ε κεγάιε θιίκαθα» θαη «Πάξα Πνιχ», δειαδή ππάξρεη ε αληίιεςε φηη γεληθά ε 

ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, είλαη κηα βειηησηηθή ιεηηνπξγία πνπ ζα ήηαλ θαιφ λα 

ππάξρεη ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο. 
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Πίλαθαο 25: Καηαλνκή πρλφηεηαο γηα ηελ εξψηεζε Β16 

 

 

 

Γηάγξακκα 24: ηήιεο γηα ηελ εξψηεζε Β16 

 

Ζ εξψηεζε 17 δεηάεη ηελ άπνςε, θαη πάιη, ησλ εξσηψκελσλ γηα ην θαηά πφζν 

πηζηεχνπλ φηη ηα απνηειέζκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηε ιήςε ησλ 

απνθάζεσλ ηεο δηνίθεζεο. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ηα απνηειέζκαηα ζπγθεληξψλνληαη 

θπξίσο ζηηο κεγάιεο βαζκνινγίεο, κε 18 απαληήζεηο «ε κέηξηα θιίκαθα» θαη 23 απαληήζεηο 

«ε κεγάιε θιίκαθα». Πην αλαιπηηθά κπνξνχκε λα ηα δνχκε θαη ζην δηάγξακκα 25, ζηηο 

ζηήιεο πνπ αλαθέξνπλ ηα λνχκεξα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε θιίκαθα. 
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Πίλαθαο 26: Καηαλνκή πρλφηεηαο γηα ηελ εξψηεζε Β17 

 

 

 

Γηάγξακκα 25: ηήιεο γηα ηελ εξψηεζε Β17 

 

ηελ ηειεπηαία εξψηεζε ζρεηηθά κε ηα ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθφξεζεο νη 

εξσηψκελνη ζα πξέπεη λα απαληήζνπλ αλ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφο ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ην 

έξγν ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ παίδεη βνεζεηηθφ ξφιν ζην έξγν ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ. 2 

εξσηψκελνη απάληεζαλ «Καζφινπ», 4 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ε κηθξή θιίκαθα», 18 

εξσηψκελνη απάληεζαλ «ε κέηξηα θιίκαθα», 19 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ε κεγάιε 

θιίκαθα» θαη 4 εξσηψκελνη απάληεζαλ «Πάξα Πνιχ». 
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Πίλαθαο 27: Καηαλνκή πρλφηεηαο γηα ηελ εξψηεζε Β18 

 

 

 

Γηάγξακκα 26: ηήιεο γηα ηελ εξψηεζε Β18 

 

Παξαθνινχζεζε 

Όζνλ αθνξά ηελ παξαθνινχζεζε, ππάξρεη κηα κφλν εξψηεζε, πνπ είλαη θαη ε 

ηειεπηαία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. ηελ εξψηεζε 19, ινηπφλ, εξσηάηαη ζε πνην βαζκφ 

αμηνινγείηαη ε επάξθεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη, 

παξαηεξψληαο ην δηάγξακκα 27, πξνθχπηεη φηη αμηνινγείηαη «ε κέηξηα θιίκαθα» σο θαη «ε 

κεγάιε θιίκαθα». Απηφ ζεκαίλεη φηη 23 άηνκα απάληεζαλ «ε κέηξηα θιίκαθα» (πνζνζηφ 

45,1%) θαη 16 άηνκα απάληεζαλ «ε κεγάιε θιίκαθα» (πνζνζηφ 31,4%). Μφιηο 4, 3 θαη 2 

άηνκα απάληεζαλ «Καζφινπ», «ε κηθξή θιίκαθα» θαη «Πάξα Πνιχ» αληίζηνηρα. 
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Πίλαθαο 28: Καηαλνκή πρλφηεηαο γηα ηελ εξψηεζε Β19 

 

 

 

Γηάγξακκα 27: ηήιεο γηα ηελ εξψηεζε Β19 

 

 

7.3 ηαηιζηική ανάλςζη αποηελεζμάηων 

 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, ζα εθαξκφζνπκε θάπνηνπο ειέγρνπο κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ ηνπ δείγκαηνο, γηα λα δνχκε θαηά πφζν ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο. Αξρηθά, 
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ινηπφλ, εθαξκφζακε ηνλ έιεγρν ρ
2
 αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο ηνπ Μέξνπο Α θαη ηηο 

κεηαβιεηέο ηνπ Μέξνπο Β
25

. 

Ξεθηλψληαο, βξίζθνπκε κηα ζρέζε πνπ δελ ζα πεξηκέλακε λα δνχκε θαη αθνξά ην 

θχιν ηνπ εξγαδνκέλνπ κε ηελ απάληεζε πνπ δίλεη ζηελ εξψηεζε Β2, δειαδή αλ 

ζπλεξγάδεηαη ε επηρείξεζε κε θάπνηα ειεγθηηθή εηαηξία. Όπσο βιέπνπκε θαη ζηνλ πίλαθα 29, 

ε ηηκή significance είλαη 0,042 (δειαδή κηθξφηεξν απφ 0,05) πνπ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη 

ζεκαληηθή ζρέζε αλάκεζα ζηηο δχν κεηαβιεηέο. 

 

Πίλαθαο 29: Έιεγρνο ρ
2
 γηα QA1 κε QB2 

 

 

Βιέπνπκε θαη ζηνλ πίλαθα 30 φηη απφ ηνπο 30 άλδξεο, νη απαληήζεηο είλαη 

κνηξαζκέλεο, 14 «Όρη» θαη 16 «Ναη», ελψ απφ ηηο 21 γπλαίθεο, νη 17 απάληεζαλ «Ναη».  Σα 

απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη αλ κηα ηέηνηα έξεπλα επαλαιακβαλφηαλ, νη απαληήζεηο ζα ήηαλ 

παξφκνηεο, δειαδή νη απαληήζεηο ησλ αλδξψλ κνηξαζκέλεο, ελψ νη γπλαίθεο ηείλνπλ λα 

απαληάλε «Ναη». 

 

Πίλαθαο 30: ρέζε QA1 κε QB2 

 

 

ηε ζπλέρεηα, παξαηεξείηαη κηα έληνλε εμάξηεζε κεηαμχ ηνπ επηπέδνπ κφξθσζεο θαη 

ηεο άπνςεο θαηά πφζν ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξνζζέηεη αμία ζηελ επηρείξεζε. 

Δίλαη εκθαλέο ζηνλ πίλαθα 31 φηη ε ζεκαληηθφηεηα είλαη ζρεδφλ 0 (0,005), πξάγκα ην νπνίν 

ζεκαίλεη φηη ππάξρεη ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ. 

 

                                                           
25

 εκεηψλεηαη φηη, ζα αλαθεξζνχκε ζηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ, ιφγσ ηεο 

ζεκαληηθφηεηαο ή κε απηψλ, θαζψο ν αξηζκφο ησλ απνηειεζκάησλ είλαη πνιχ κεγάινο. Φπζηθά, ηα 

απνηειέζκαηα είλαη ζηε δηάζεζε νπνηνπδήπνηε ελδηαθέξεηαη λα ηα κειεηήζεη πεξεηαίξσ. 
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Πίλαθαο 31: Έιεγρνο ρ
2
 γηα QA3 κε QB16 

 
 

Βιέπνληαο αλαιπηηθά θαη ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο εξσηψκελνπο, φζνη 

έρνπλ πςειφ επίπεδν κφξθσζεο, δειαδή παλεπηζηεκηαθή κφξθσζε θαη θαηνρή 

κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο, πηζηεχνπλ φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο βειηηψλεη ηηο δηαδηθαζίεο 

θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 

 

Πίλαθαο 32: ρέζε QA3 κε QB16 

 
 

Κάηη αληίζηνηρν ζα αλακέλακε θαη γηα ηε ζρέζε ηνπ επηπέδνπ κφξθσζεο κε ηελ 

άπνςε γηα ην θαηά πφζν ηα απνηειέζκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηε ιήςε 

ησλ απνθάζεσλ ηεο δηνίθεζεο, αιιά δελ πξνθχπηεη θάηη ηέηνην. Φαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 33 

φηη ε ζεκαληηθφηεηα είλαη κεγαιχηεξε απφ 0,05 (0,087). 

 

Πίλαθαο 33: Έιεγρνο ρ
2
 γηα QA3 κε QB17 

 

 

Όπσο ήηαλ αλακελφκελν, ε λνκηθή κνξθή ηεο επηρείξεζεο ζρεηίδεηαη κε πνιιέο 

εξσηήζεηο ηνπ Μέξνπο Β, ηελ Β1, Β5, Β7, Β9, Β10, Β11, Β15, Β16, Β17 θαη Β18. Πην 

αλαιπηηθά, ζα αλαθέξνπκε ηηο πην ζεκαληηθέο. Έηζη, ε λνκηθή κνξθή ηεο επηρείξεζεο 

θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ χπαξμε ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε απηή, ην νπνίν 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην κηθξφ significance (0,002). 
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Πίλαθαο 34: Έιεγρνο ρ
2
 γηα QA6 κε QB1 

 

 

Μηα πην ελδειερήο κειέηε ζηνλ πίλαθα ησλ απνηειεζκάησλ (πίλαθαο 35), δείρλεη φηη 

απφ ηηο 34 Αλψλπκεο Δηαηξίεο, νη 28 (πνζνζηφ 82%) απάληεζαλ πσο δηαζέηνπλ νξγαλσκέλν 

Σκήκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ελψ νη Οκφξξπζκεο θαη νη Δηεξφξξπζκεο Δηαηξίεο δελ 

δηαζέηνπλ. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ηεο θχζεο ηεο λνκηθήο 

κνξθήο, δειαδή ζηηο Α.Δ. νη κέηνρνη ληψζνπλ αλαγθαία ηελ χπαξμε ελφο ηέηνηνπ ηκήκαηνο 

γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη φηη δελ θαηαζηξαηεγνχληαη 

ηα δηθαηψκαηά ηνπο. 

 

Πίλαθαο 35: ρέζε QA6 κε QB1 

 

 

Αθφκε, ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ηεο λνκηθήο κνξθήο θαη ηεο χπαξμεο 

νξγαλνγξάκκαηνο γηα θάζε Σκήκα ζηελ επηρείξεζε (significance = 0,019). 

 

Πίλαθαο 36: Έιεγρνο ρ
2
 γηα QA6 κε QB5 

 

 

Καη πάιη βιέπνπκε ζηνλ πίλαθα 37, φηη νη Α.Δ. δήισζαλ πσο ππάξρεη νξγαλφγξακκα 

«ε κεγάιε θιίκαθα», ζε αληίζεζε κε ηηο εηαηξίεο ησλ ππνινίπσλ λνκηθψλ κνξθψλ πνπ είηε 

δε δηαζέηνπλ «Καζφινπ» νξγαλφγξακκα, είηε δηαζέηνπλ νξγαλφγξακκα «ε κηθξή θιίκαθα». 
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Πίλαθαο 37: ρέζε QA6 κε QB5 

 

 

Καηά αλάινγν ηξφπν πξνθχπηεη φηη ε λνκηθή κνξθή ζρεηίδεηαη κε ηελ ελεκέξσζε ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειεγθηή γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδεη ε επηρείξεζε (Β7), ηε δηελέξγεηα 

εθηάθησλ ειέγρσλ (Β9), ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ ηεο εηαηξίαο ζε ζρέζε κε ηνπο 

ζηφρνπο (Β10), ηε δηελέξγεηα θπζηθψλ ειέγρσλ απνζεκάησλ (Β11), ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ 

βειηίσζεο απφ ηνπο ειεγθηέο (Β15), ηελ πξνζζήθε αμίαο ζηελ επηρείξεζε (Β16), ηε 

ζπλεηζθνξά ησλ απνηειεζκάησλ ειέγρνπ ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ ηεο δηνίθεζεο (Β17) θαη 

ηε ζπλεηζθνξά ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν (Β18). 

Πεξεηαίξσ, ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε κηα επηρείξεζε, δειαδή ζηελ νπζία ην 

κέγεζφο ηεο ζρεηίδεηαη κε ηελ χπαξμε ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηειερσκέλνπ κε 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηε δηεθπεξαίσζε εζσηεξηθνχ ιεηηνπξγηθνχ θαη ινγηζηηθνχ 

ειέγρνπ. ηνλ πίλαθα θαίλεηαη φηη ε ηηκή ηνπ significance είλαη πνιχ κηθξή, ζρεδφλ κεδεληθή. 

 

Πίλαθαο 38: Έιεγρνο ρ
2
 γηα QA7 κε QB1 

 

 

Απφ ηνλ πίλαθα 39, κπνξνχκε εχθνια λα δηαθξίλνπκε φηη νη Ο.Δ θαη Δ.Δ απάληεζαλ 

θπξίσο «Όρη» ζηελ εξψηεζε Β1, ελψ νη Δ.Π.Δ θαη νη Α.Δ. απάληεζαλ θπξίσο «Ναη». 

 

Πίλαθαο 39: ρέζε QA7 κε QB1 
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Μηα άιιε ζρέζε πνπ πξνθχπηεη είλαη απηή κεηαμχ ηνπ αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ ζε κηα 

επηρείξεζε θαη ζηε ζπλεξγαζία ηεο επηρείξεζεο κε ειεγθηηθή εηαηξία. εκαληηθφηεηα χςνπο 

0,003 (πίλαθαο 40) δείρλεη φηη ππάξρεη ζεκαληηθή ζρέζε αλάκεζα ζηηο δχν κεηαβιεηέο. 

 

Πίλαθαο 40: Έιεγρνο ρ
2
 γηα QA7 κε QB2 

 

 

Σα απνηειέζκαηα απηά καο νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη φζν κεγαιχηεξν ην κέγεζνο 

ηεο επηρείξεζεο ηφζν πην πηζαλφ λα ζπλεξγάδεηαη κε θάπνηα ειεγθηηθή εηαηξία, θαζψο ζα 

πξέπεη λα εμεηάδεηαη θαιχηεξα θάζε ηκήκα ηεο επηρείξεζεο θαη λα πξνιακβάλνληαη 

πεξηζηαηηθά θαθνήζεηαο απφ ππαιιήινπο. 

 

Πίλαθαο 41: ρέζε QA7 κε QB2 

 

 

Δπηπξφζζεηα αλαθέξεηαη φηη, κεηαμχ άιισλ, πξνθχπηεη ζρέζε κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο 

ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο χπαξμεο νξγαλνγξάκκαηνο (probability = 0,002) θαη πεξηγξαθήο 

θαζεθφλησλ (probability = 0,033). Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη είλαη ινγηθφ , φζν πην πνιιά 

άηνκα απαζρνιεί κηα επηρείξεζε, ηφζν πην αλαγθαίν θαζίζηαηαη λα ππάξρεη νξγαλφγξακκα 

πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίδνληαη ζαθψο νη ηνκείο επζχλεο θαη λα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα 

θαζήθνληα φισλ ησλ ππαιιήισλ. 

ηελ αλάιπζε γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ ζρέζεσλ ηνπ θιάδνπ δξαζηεξηφηεηαο κε φιεο 

ηηο εξσηήζεηο ηνπ Μέξνπο Β, δελ πξνθχπηεη θάπνηα εμάξηεζε. Απηφ πνπ είλαη ελδηαθέξνλ 

είλαη φηη ζα πεξηκέλακε θάπνηα ζρέζε κεηαμχ αληηθεηκέλνπ δξαζηεξηφηεηαο θαη δηελέξγεηαο 

θπζηθψλ ειέγρσλ απνζεκάησλ, θάηη ηέηνην φκσο δελ πθίζηαηαη (significance = 0,443). Γηα 

παξάδεηγκα, νη παξαγσγηθέο θαη νη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ζα έπξεπε λα δηελεξγνχλ ειέγρνπο 

ζηα απνζέκαηα γηα λα ηα δηαθπιάμνπλ, ελψ ελδερνκέλσο θάηη ηέηνην λα κελ γηλφηαλ απφ 

επηρεηξήζεηο πξνζθνξάο ππεξεζηψλ πνπ δε δηαζέηνπλ απνζέκαηα. 
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Πίλαθαο 42: Έιεγρνο ρ
2
 γηα QA8 κε QB11 

 

 

πλερίδνληαο ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, ζα εθαξκφζνπκε ηνλ έιεγρν ρ
2
 

αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο θαηεγνξίαο θαη ηηο κεηαβιεηέο δηάηαμεο ηνπ Μέξνπο Β κφλν. Οη 

κεηαβιεηέο θαηεγνξίαο είλαη νη QB1, QB2, QB4, QB12 θαη QB15, δειαδή νη εξσηήζεηο ζηηο 

νπνίεο ε απάληεζε είλαη «Ναη» ή «Όρη». Οη κεηαβιεηέο δηάηαμεο είλαη νη ππφινηπεο 14 

εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο ε απάληεζε δίλεηαη ζε θιίκαθα απφ 1 σο 5 φπσο δφζεθε ζηνλ πίλαθα 

13. ηελ νπζία ζα έρνπκε 5 * 14 = 70 απνηειέζκαηα, απφ ηα νπνία ζα ζρνιηαζηνχλ κφλν φζα 

ζεσξνχληαη ζεκαληηθά ή αμίδεη λα αλαθεξζνχλ. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα, θαίλεηαη φηη ε απάληεζε πνπ δίλνπλ νη εξσηψκελνη ζηελ 

εξψηεζε Β1 ζρεηίδεηαη κε ηηο πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο ζηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο ηνπ 

Μέξνπο Β, δειαδή φιεο εθηφο απφ ηηο Β3, Β11, Β16 θαη Β17. Πην ζπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά 

ην πεξηβάιινλ ειέγρνπ, νη επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δηαζέηνπλ 

θαη νξγαλφγξακκα  «ε κεζαία θιίκαθα» θαη «ε κεγάιε θιίκαθα», ελψ νη επηρεηξήζεηο πνπ 

δελ δηαζέηνπλ ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, είηε δελ δηαζέηνπλ «Καζφινπ» νξγαλφγξακκα, 

είηε δηαζέηνπλ «ε κηθξή θιίκαθα» (πίλαθαο 43). 

 

Πίλαθαο 43: ρέζε QΒ1 κε QB5 

 

 

Κάηη αληίζηνηρν ζπκβαίλεη θαη κε ηελ εξψηεζε Β6, θαζψο ε εμάξηεζε ησλ δχν 

κεηαβιεηψλ πξνθχπηεη πνιχ δπλαηή, κε ζεκαληηθφηεηα 0,007. Δπίζεο, πξνθχπηεη φηη θαη νη 

απαληήζεηο ζηηο ηξεηο εξσηήζεηο ηνπ ζπζηαηηθνχ ζηνηρείνπ ηεο εθηίκεζεο θηλδχλσλ 

(εξσηήζεηο Β7, Β8 θαη Β9) ζρεηίδνληαη κε ηελ απάληεζε ζηελ εξψηεζε Β1, θαζψο θαη νη 

απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο Β10 θαη Β13 ζηελ θαηεγνξία ησλ κεραληζκψλ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. 

Αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε QB1 θαη QB16, πξνθχπηεη φηη είλαη κε ζεκαληηθή κε 

significance 0,170. 
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Πίλαθαο 44: Έιεγρνο ρ
2
 γηα QB1 κε QB16 

 

 

Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζεηηθφ, θαζψο θαίλεηαη φηη, αλεμάξηεηα απφ ην γεγνλφο ηεο 

χπαξμεο ή φρη νξγαλσκέλνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηηο επηρεηξήζεηο, νη εξγαδφκελνη 

πηζηεχνπλ φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη πξνζζέηεη αμία ζε κεγάιε θιίκαθα. 

 

Πίλαθαο 45: ρέζε QΒ1 κε QB16 

 

 

ε αληίζεζε κε ηε Β1, νη απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε Β2 δε ζρεηίδνληαη κε ηηο 

απαληήζεηο ζηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο ηνπ Μέξνπο Β, παξά κφλν κε 3, ηε Β7, ηε Β10 θαη ηε 

Β13. ηε ζπλέρεηα, νη απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε Β4 ζρεηίδνληαη κε ηηο απαληήζεηο ζηηο 

εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε, ηνπο ζηφρνπο θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, αο δνχκε ηε ζρέζε QB4 θαη QB14, πνπ είλαη ζεκαληηθή κε 

probability 0,032, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 46. 

 

Πίλαθαο 46: Έιεγρνο ρ
2
 γηα QB4 κε QB14 

 

 

Όπσο κπνξεί θαλείο λα παξαηεξήζεη ζηνλ Πίλαθα 47, φζνη έδσζαλ θαηαθαηηθή 

απάληεζε ζηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε πξνηχπσλ ζχληαμεο εγγξάθσλ ειέγρνπ, 

απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε Β14 φηη γίλεηαη εθηελήο παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ειέγρνπ 

«ε κεζαία θιίκαθα» θαη «ε κεγάιε θιίκαθα». Απφ ηελ άιιε κεξηά, ζε φζεο επηρεηξήζεηο 
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δελ ππάξρνπλ ηέηνηα πξφηππα θαη δε ζπληάζζεηαη Έθζεζε Διέγρνπ, είηε δε γίλεηαη 

«Καζφινπ» παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ειέγρνπ, είηε γίλεηαη «ε κηθξή θιίκαθα». 

 

Πίλαθαο 47: ρέζε QΒ4 κε QB14 

 

 

Παξφκνηα απνηειέζκαηα πξνθχπηνπλ θαη γηα ηελ χπαξμε νξγαλνγξάκκαηνο γηα θάζε 

Σκήκα, ηελ πεξηγξαθή θαζεθφλησλ, ηελ ελεκέξσζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή γηα ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδεη ε επηρείξεζε, ηελ θαηάξηηζε ζρεδίνπ ζηφρσλ θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο. Καηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη 

φια απηά ζρεηίδνληαη θαζψο αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηε ζσζηή 

ιεηηνπξγία ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ζα ήηαλ πεξίεξγν λα ππήξραλ πξφηππα ειέγρνπ, παξ΄φια 

απηά λα κελ ππήξρε θάπνην ζρέδην γηα ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηνπλ νη δηνηθήζεηο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

Αλαθνξηθά κε ηελ εξψηεζε Β12, ην ινγηζκηθφ παθέην SPSS δελ δηελεξγεί ειέγρνπο 

ρ
2
 κε ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο, απφ ηε ζηηγκή πνπ φιεο νη απαληήζεηο είλαη ζεηηθέο νπφηε 

εθιακβάλεη ηελ απάληεζε σο ζηαζεξή θαη φρη σο κεηαβιεηή. 

Ζ απάληεζε ζηελ εξψηεζε 15 ζρεηίδεηαη κε ηηο απαληήζεηο ζρεδφλ ζε φιεο ηηο 

εξσηήζεηο ηνπ Μέξνπο Β, εθηφο απφ ηηο Β3 θαη Β18. Θα πεξηκέλακε λα ζρεηίδεηαη κε ηελ 

απάληεζε ζηελ εξψηεζε Β18, δειαδή ε ππνβνιή πξνηάζεσλ απφ ηνπο ειεγθηέο λα θαζφξηδε 

ελ κέξεη ην αλ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφο ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ην έξγν ησλ εζσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ ππνβνεζά ηνπο δηελεξγνχκελνπο ειέγρνπο απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο. 

Παξαηεξνχκε θαη ζηνλ Πίλαθα 48 φηη ην significance είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 5%. 

 

Πίλαθαο 48: Έιεγρνο ρ
2
 γηα QB15 κε QB18 

 

 

Σν ηξίην κέξνο ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο πεξηιακβάλεη 

έιεγρν ησλ κεηαβιεηψλ δηάηαμεο κεηαμχ ηνπο. Θα εμεηάζνπκε ην ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο 

ηνπ Pearson, ν φπνηνο ελδείθλπηαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ δχν 

κεηαβιεηψλ. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, γηα λα ππάξρεη εμάξηεζε αλάκεζα ζε δχν 

κεηαβιεηέο ζα πξέπεη ε ζεκαληηθφηεηα λα είλαη κηθξφηεξε απφ 0,05. Αθνχ εηζάγνπκε θαη 

πάιη ηα ζηνηρεία ζην ινγηζκηθφ παθέην SPSS, δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν Pearson’s Correlation 
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Test θαη παξαηεξνχκε ηνλ πίλαθα ησλ ζπζρεηίζεσλ, είηε πάλσ απφ ηελ θχξηα δηαγψλην, είηε 

θάησ απφ ηελ θχξηα δηαγψλην. 

Όζνλ αθνξά ηηο ζπζρεηίζεηο ηεο Β3 κε ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο
26,

 φιεο πξνθχπηνπλ 

ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθέο κε significance κεγαιχηεξν απφ 0,05. Αληίζεηα, φιεο νη 

ζπζρεηίζεηο ηεο κεηαβιεηήο Β5 πξνθχπηνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Παξαηεξνχκε, αθφκε, 

φηη πξφθεηηαη γηα ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο πνπ ζεκαίλεη φηη φζν απμάλεηαη ε κηα κεηαβιεηή ηφζν 

απμάλεηαη θαη ε άιιε. Γηα λα γίλεη απηφ θαηαλνεηφ, αο δνχκε έλα παξάδεηγκα κε ηε 

ζπζρέηηζε κεηαμχ Β5 θαη Β6. ηελ εξψηεζε Β5, φζνλ αθνξά ηελ χπαξμε νξγαλνγξάκκαηνο 

ζηελ εηαηξία, 7 εξσηψκελνη απάληεζαλ «Καζφινπ» θαη 7 απάληεζαλ «ε κηθξή θιίκαθα». 

ηε ζπλέρεηα, ν αξηζκφο πνπ απάληεζε «ε κεζαία θιίκαθα» απμήζεθε ζηνπο 14, θαη κεηά 

πάιη 14 άηνκα απνθξίζεθαλ «ε κεγάιε θιίκαθα». Ακέζσο κεηά ν αξηζκφο κεηψζεθε πάιη 

ζηνπο 9 πνπ απάληεζαλ «Πάξα Πνιχ». ηελ εξψηεζε Β6, ζπκβαίλεη θάηη αληίζηνηρν, αθνχ 

νη απαληήζεηο αθνινπζνχλ ηελ ίδηα πνξεία, κε 5 θαη 7 απαληήζεηο ζηηο δπν πξψηεο βαζκίδεο, 

κε 17 θαη 19 ζηηο δπν επφκελεο βαζκίδεο θαη ηειηθά 3 απαληήζεηο ζηε βαζκίδα «Πάξα Πνιχ». 

Τπάξρεη δειαδή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ Β5 θαη Β6. 

Αθξηβψο ην ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηηο ζπζρεηίζεηο ηεο κεηαβιεηήο Β7 κε ηηο ππφινηπεο 

κεηαβιεηέο, φπσο θαη κε ηηο ζπζρεηίζεηο ηεο κεηαβιεηήο Β8 κε κηα εμαίξεζε. Δδψ, πξνθχπηεη 

φηη ε κεηαβιεηή Β8 δε ζρεηίδεηαη κε ηε κεηαβιεηή Β17 (sig = 0,054). Φαίλεηαη πσο 

αλεμάξηεηα κε ηελ απάληεζε πνπ δίλνπλ νη εξσηψκελνη γηα ην βαζκφ ζηνλ νπνίν 

θαηαξηίδεηαη θάπνην ζρέδην απφ ηε δηνίθεζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο, 

ηείλνπλ λα απαληνχλ ζηελ εξψηεζε Β17 φηη πηζηεχνπλ πσο ηα απνηειέζκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ απφ ηε δηνίθεζε «ε κεζαία θιίκαθα» θαη 

«ε κεγάιε θιίκαθα». 

Οη ζπζρεηίζεηο ηεο κεηαβιεηήο Β9 κε ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο είλαη φιεο ζεηηθέο, 

ελψ ε κεηαβιεηή Β10 ζρεηίδεηαη θαη απηή ζεηηθά κε φιεο εθηφο απφ ηε Β17 (φπσο πξηλ ε Β8 

κε ηε Β17). Παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο φηη ε απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε Β11 γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε θπζηθψλ ειέγρσλ απνζεκάησλ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ απαληάλ νη 

εξγαδφκελνη ζηηο εξσηήζεηο Β13, Β14 θαη Β16, δειαδή γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ειέγρσλ 

δηθηχνπ θαη αζθαινχο ζε απηφ πξφζβαζεο, γηα ηελ εθηελή παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ειέγρνπ θαη γηα ην θαηά πφζν ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ βειηηψλεη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο. 

Ζ άπνςε ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ πξνζζήθε αμίαο 

απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ επηρείξεζε θαίλεηαη πσο ζρεηίδεηαη ζεηηθά 

κε ηελ άπνςε πνπ έρνπλ θαη γηα ηε ζπλεηζθνξά ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηηο απνθάζεηο ηηο 

δηνίθεζεο θαη ζην έξγν ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ. 

Σν ηειεπηαίν κέξνο ηεο αλάιπζεο πεξηιακβάλεη αλάιπζε ANOVA, δειαδή κηα 

γεληθή ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εμεηάζνπκε ηελ ππφζεζε φηη νη κέζνη αλάκεζα ζε 

δχν ή πεξηζζφηεξεο νκάδεο είλαη ίζνη, κε ηελ παξαδνρή φηη ηα δείγκαηα ηνπ πιεζπζκνχ 

θαηαλέκνληαη θαλνληθά. Δπηιεθηηθά, δηαιέμακε θάπνηεο εξσηήζεηο απφ ην Μέξνο Β, θαη 

ζπγθεθξηκέλα, ηηο Β1, Β11 θαη Β16 γηα λα εμεηάζνπκε ζπκπεξηθνξέο, δειαδή ηηο απαληήζεηο 

                                                           
26

 Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζηηο ζπζρεηίζεηο θάπνηαο κεηαβιεηήο, ζα ελλννχκε κε ηηο ππφινηπεο ζε αχμνληα αξηζκφ, 

φρη θαη ηηο πξνεγνχκελεο, θαζψο έηζη ζα αλαθέξακε ην ίδην πξάγκα πνιιέο θνξέο. Γηα παξάδεηγκα, ε Β3 κε ηηο 

Β5, Β6, Β7, Β8, Β9, Β10, Β11, Β13, Β14, Β16, Β17, Β18 θαη Β19. Ζ Β5 κε ηηο Β6, Β7, Β8, Β9, Β10, Β11, Β13, 

Β14, Β16, Β17, Β18 θαη Β19 θαη νχησ θαζεμήο. 
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πνπ έδσζαλ νη εξσηψκελνη αλάινγα κε θάπνηνλ παξάγνληα απφ ην Μέξνο Α, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηνλ παξάγνληα ηνπ επηπέδνπ κφξθσζεο, ηεο λνκηθήο κνξθήο, ηνπ κεγέζνπο θαη 

ηνπ θιάδνπ δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. 

Πξνρσξψληαο, ινηπφλ, ζηελ αλάιπζε ANOVA κεηαμχ ησλ εξσηήζεσλ Β1, Β11 θαη 

Β16 κε ηνλ παξάγνληα Α4 (εξγαζηαθή εκπεηξία) ζην ινγηζκηθφ παθέην SPSS, πξνθχπηεη ν 

εμήο πίλαθαο: 

 

Πίλαθαο 49: Αλάιπζε ANOVA κεηαμχ Β1, Β11, Β16 θαη Α4 

 

 

Παξαηεξνχκε φηη, θαη γηα ηηο ηξεηο εξσηήζεηο ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ F είλαη 

κεγαιχηεξε απφ 0,05 νπφηε νη κέζνη είλαη ίζνη θαη ππάξρεη ίδηα ζπκπεξηθνξά απφ ηνπο 

εξσηψκελνπο φζνλ αθνξά ηηο απαληήζεηο πνπ δίλνπλ ζηηο εξσηήζεηο Β1, Β11 θαη Β16. 

Αλαιπηηθφηεξα, ε απάληεζε γηα ην αλ ππάξρεη νξγαλσκέλν ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ 

επηρείξεζε θαη γηα ην θαηά πφζν πηζηεχνπλ νη εξσηψκελνη φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο 

βειηηψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο δελ θαζνξίδεηαη απφ ηελ εξγαζηαθή εκπεηξία, 

ππάξρεη ζχγθιηζε απφςεσλ. 

ηελ αλάιπζε ANOVA κεηαμχ ησλ εξσηήζεσλ Β1, Β11 θαη Β16 κε ηνλ παξάγνληα 

Α6 (λνκηθή κνξθή επηρείξεζεο) ζην ινγηζκηθφ παθέην SPSS, πξνθχπηεη ν εμήο πίλαθαο: 

 

Πίλαθαο 50: Αλάιπζε ANOVA κεηαμχ Β1, Β11, Β16 θαη Α6 
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Παξαηεξνχκε φηη, ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, θαη γηα ηηο ηξεηο εξσηήζεηο ε 

ζεκαληηθφηεηα ηνπ F είλαη κηθξφηεξε απφ 0,05 νπφηε νη κέζνη δελ είλαη ίζνη θαη δελ ππάξρεη 

ίδηα ζπκπεξηθνξά απφ ηνπο εξσηψκελνπο φζνλ αθνξά ηηο απαληήζεηο πνπ δίλνπλ ζηηο 

εξσηήζεηο Β1, Β11 θαη Β16. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε λνκηθή κνξθή ηεο επηρείξεζεο θαζνξίδεη ηηο 

απαληήζεηο πνπ δίλνληαη ζηηο εξσηήζεηο Β1, Β11 θαη Β16. Αλαιπηηθφηεξα, ε απάληεζε γηα ην 

αλ ππάξρεη νξγαλσκέλν ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ επηρείξεζε, αλ πξαγκαηνπνηνχληαη 

θπζηθνί έιεγρνη απνζεκάησλ θαη γηα ην θαηά πφζν πηζηεχνπλ νη εξσηψκελνη φηη ν εζσηεξηθφο 

έιεγρνο βειηηψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο θαζνξίδεηαη απφ ηε λνκηθή κνξθή ηεο 

επηρείξεζεο. Απηφ είλαη έλα ινγηθφ ζπκπέξαζκα γηαηί, θπξίσο ζηελ πεξίπησζε ησλ Α.Δ., ζα 

αλακέλακε ε λνκηθή κνξθή λα θαζνξίδεη κέρξη έλα βαζκφ ην γεγνλφο φηη ππάξρεη Σκήκα 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζε απηέο, γηα λα ειέγρνληαη θαιχηεξα νη δηαδηθαζίεο πνπ 

αθνινπζνχληαη θαη λα ελεκεξψλνληαη νη κέηνρνη. 

ηελ αλάιπζε ANOVA κεηαμχ ησλ εξσηήζεσλ Β1, Β11 θαη Β16 κε ηνλ παξάγνληα 

Α7 (αξηζκφο εξγαδνκέλσλ) ζην ινγηζκηθφ παθέην SPSS, πξνθχπηεη ν εμήο πίλαθαο: 

 

Πίλαθαο 51: Αλάιπζε ANOVA κεηαμχ Β1, Β11, Β16 θαη Α7 

 
 

Όπσο θαη πξνεγνπκέλσο, θαη γηα ηηο ηξεηο εξσηήζεηο ην significance είλαη κηθξφηεξν 

απφ 0,05 νπφηε δελ παξαηεξείηαη ίδηα ζπκπεξηθνξά απφ ηνπο εξσηψκελνπο φζνλ αθνξά ηηο 

απαληήζεηο πνπ δίλνπλ ζηηο εξσηήζεηο Β1, Β11 θαη Β16. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην κέγεζνο ηεο 

επηρείξεζεο θαζνξίδεη ηελ απάληεζε πνπ δίλνπλ νη εξσηψκελνη ζηηο εξσηήζεηο Β1, Β11 θαη 

Β16. Αλαιπηηθφηεξα, ε απάληεζε γηα ην αλ ππάξρεη νξγαλσκέλν ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ζηελ επηρείξεζε, αλ πξαγκαηνπνηνχληαη θπζηθνί έιεγρνη απνζεκάησλ θαη γηα ην θαηά πφζν 

πηζηεχνπλ νη εξσηψκελνη φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο βειηηψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο 

θαζνξίδεηαη απφ ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζα αλακέλακε θάηη 

ηέηνην γηα ηνλ ίδην ιφγν πνπ αλαθέξακε θαη ζηελ παξαπάλσ αλάιπζε. 

Σέινο, ζηελ αλάιπζε ANOVA κεηαμχ ησλ εξσηήζεσλ Β1, Β11 θαη Β16 κε ηνλ 

παξάγνληα Α8 (αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο) ζην ινγηζκηθφ παθέην SPSS, πξνθχπηεη ν 

Πίλαθαο 52: 
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Πίλαθαο 52: Αλάιπζε ANOVA κεηαμχ Β1, Β11, Β16 θαη Α8 

 
 

Παξαηεξνχκε φηη, θαη γηα ηηο ηξεηο εξσηήζεηο ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ F είλαη 

κεγαιχηεξε απφ 0,05 νπφηε νη κέζνη είλαη ίζνη θαη ππάξρεη ίδηα ζπκπεξηθνξά απφ ηνπο 

εξσηψκελνπο φζνλ αθνξά ηηο απαληήζεηο πνπ δίλνπλ ζηηο εξσηήζεηο Β1, Β11 θαη Β16, φπσο 

ζπλέβε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο. Οη απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο πνπ 

αλαθέξακε δελ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε. 

Δληχπσζε πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη ε απάληεζε γηα ην βαζκφ ζηνλ νπνίν δηελεξγνχληαη 

θπζηθνί έιεγρνη απνζεκάησλ δελ εμαξηάηαη απφ ηνλ θιάδν ηεο επηρείξεζεο, θαζψο ζα 

αλακέλακε, γηα παξάδεηγκα, νη παξαγσγηθέο θαη νη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, λα δηελεξγνχλ πην 

εληαηηθά ειέγρνπο απφ φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε θιάδνπο πνπ δελ 

απαηηνχλ απνζέκαηα (φπσο νη επηρεηξήζεηο ππεξεζηψλ). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8 

 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΡΓΑΗΑ 
 

 

Οη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο επνρήο θαη νη επηρεηξεκαηηθνί θίλδπλνη πνπ παξνπζηάδνληαη 

θαζεκεξηλά, επηβάιινπλ ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ ζχγρξνλσλ 

επηρεηξήζεσλ. Δίλαη αλακθηζβήηεην ην γεγνλφο φηη ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε απμάλεη 

ηνπο θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο, κε απνηέιεζκα ε αλάγθε ζσζηήο 

δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ απηψλ λα θαζίζηαηαη νινέλα θαη πην επηηαθηηθή. Κηλεηήξηνο 

κνριφο γηα ηε βειηίσζε φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ είλαη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο, αθνχ 

παξαθνινπζεί ηηο δξαζηεξηφηεηεο ελφο νξγαληζκνχ ζε φια ηα επίπεδα. 

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνδεηθλχεη φηη ε 

αλάγθε απηή ππήξρε αλέθαζελ, θαζψο πάληα νη θνηλσληθννηθνλνκηθέο αιιαγέο απαηηνχζαλ 

δηαδηθαζίεο επίβιεςεο θαη παξαθνινχζεζεο. Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ, πξνέθππηαλ θαη 

άιινη παξάγνληεο, φπσο ε εκθάληζε κεγάισλ επηρεηξήζεσλ εηαηξηθήο κνξθήο, πνπ 

απαηηνχζαλ πην εληαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ πξνζηαζία φισλ ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ. 

Ζ ξαγδαία εμέιημε ηνπ ειέγρνπ νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ηλζηηηνχησλ θαη νξγαληζκψλ 

γηα ηε ζηήξημε ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ θαη ηελ πξνψζεζε ηνπ επαγγέικαηνο. Ζ πην 

αλαγλσξηζκέλε αξρή είλαη ην Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ κε απνζηνιή ηελ παξνρή 

δπλακηθήο εγεζίαο γηα ην επάγγεικα ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ θαη ηε ζπλερή εθπαίδεπζε 

ησλ κειψλ ηνπ. Δπηπιένλ, ήηαλ ζεκαληηθή θαη ε δεκηνπξγία ηεο Eπηηξνπήο C.O.S.O., ε νπνία 

εηζήγαγε θαλνληζηηθά πιαίζηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ ηα πηνζεηνχλ. 

ηελ Διιάδα, ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ ππνρξεψλεη 

πνιιέο απφ απηέο, φπσο νη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ, λα εθαξκφδνπλ 

εζσηεξηθέο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο θαη λα δηαζέηνπλ νξγαλσκέλα ηκήκαηα εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. Παξ΄ φια απηά, ηα νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, θαζηζηνχλ 

ζαθέο φηη ζα πξέπεη λα εζηηάζεη ζε πνιιέο γλσζηηθέο πεξηνρέο θαη φρη κφλν ζηε δηαζθάιηζε 

ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ αζθαιείαο, βάζεη θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ. 

Αλάκεζα ζηα νθέιε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη θαη ε αλαβαζκηζκέλε πνηνηηθή 

ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο, ν απνηειεζκαηηθφο ρεηξηζκφο θαηαζηάζεσλ θαη ιεηηνπξγηψλ, θαη ε 

αληηκεηψπηζε θαη ε πξφιεςε θαηλνκέλσλ απάηεο. Δίλαη αδηακθηζβήηεην φηη κφλν ζεηηθά 

ζηνηρεία κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ νη εηαηξίεο, κέζα απφ ηνλ ελδειερή εζσηεξηθφ έιεγρν. 

Βέβαηα, δελ ζα πξέπεη λα παξαιείςνπκε λα αλαθέξνπκε φηη ηα νθέιε απηά δελ πξνθχπηνπλ 

απιά θαη κφλν κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ειέγρνπ, θαζψο είλαη απαξαίηεην ην ηκήκα εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ λα είλαη ζηειερσκέλν κε ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ. 

Ζ ζεκαληηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ επηβεβαηψλεηαη απφ ηνλ κεγάιν αξηζκφ 

κειεηεηψλ θαη εξεπλεηψλ πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε ην ζέκα απηφ. Γελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο 

φηη ζηελ επηζθφπεζε ηεο έλλνηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, βξήθακε πνιιαπινχο νξηζκνχο, 



87 
 

θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο δίλεη βαξχηεηα ζε δηαθνξεηηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία. Έηζη, θαίλεηαη 

φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο δελ έρεη έλαλ κφλν ζθνπφ αιιά πξνζθέξεη πνιιά πιενλεθηήκαηα 

ζηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο πνπ ηνλ εθαξκφδνπλ. Ζ νπζία ησλ νξηζκψλ θαη ην ζπκπέξαζκα 

πνπ απνηειεί θνηλφ ζεκείν φισλ ησλ νξηζκψλ πνπ εμεηάζακε είλαη φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο 

είλαη έλα επηθνπξηθφ εξγαιείν ησλ δηνηθήζεσλ πνπ πξνζζέηεη αμία ζηελ επηρείξεζε. 

ε αληίζεζε κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν πνπ έρεη κηα επξχηεξε έλλνηα, ηα ζπζηήκαηα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ νξίδνληαη σο ην ζχλνιν ησλ κεζφδσλ, ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ 

ελεξγεηψλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ ηήξεζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο, 

πξνζηαηεχνπλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη εθηηκνχλ ηε ζπλνιηθή δξαζηεξηφηεηα κηαο 

επηρείξεζεο. Σα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δηαζέηνπλ πέληε ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηα 

νπνία είλαη ην πεξηβάιινλ ειέγρνπ, ε εθηίκεζε θηλδχλσλ, νη  κεραληζκνί εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, ηα ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθφξεζεο θαη ε παξαθνινχζεζε. 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ν φγθνο ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ηεο αξζξνγξαθίαο κε 

αληηθείκελν κειέηεο ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν είλαη πνιχ κεγάινο. Απφ ηελ επηζθφπεζε θάπνησλ 

εξεπλψλ, πνπ αλαθέξζεθαλ ζην ζρεηηθφ θεθάιαην, κπνξνχλ λα εμαρζνχλ θάπνηα 

ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαζψο θαη ηε βειηίσζε 

απηήο. Μηα ζεκαληηθή παξαηήξεζε είλαη φηη, απφ ηε κηα πιεπξά ε ζπλεξγαζία εζσηεξηθψλ 

θαη εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ είλαη νπζηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο δηαθάλεηαο 

ζηελ παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο, απηφ δε 

ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα θαηαζηξαηεγνχληαη νη αξρέο πνπ δηέπνπλ απηά ηα επαγγέικαηα. Ζ 

αλεμαξηεζία ζα πξέπεη λα απνηειεί γλψκνλα ζε θάζε ελέξγεηα ζηελ νπνία πξνβαίλνπλ νη 

ειεγθηέο. 

Δπίζεο, είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ν 

θαζνξηζκφο ησλ επζπλψλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Σα ηκήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη 

λα εζηηάζνπλ ζηα ζεκαληηθά δεηήκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηελ επζπγξάκκηζε ηνπ ξφινπ 

ηνπ ειέγρνπ κε ηηο πξνζδνθίεο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ. Ζ θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ απφ ηνπο ειεγθηέο θαη απφ ηνπο ειεγρφκελνπο ζα νδεγήζεη ζηελ επηηπρεκέλε πνξεία ελφο 

νξγαληζκνχ. Αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο επηηπρίαο απηήο είλαη ε ηαθηηθή παξαθνινχζεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ε ζπλερήο βειηίσζε πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνλίδεηαη κε 

ηηο εθάζηνηε αλάγθεο. 

Μηα ελδηαθέξνπζα κειέηε έδεημε φηη είλαη κεγάιν ην πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ ζε 

δηάθνξεο ρψξεο πνπ δελ εθαξκφδνπλ εζσηεξηθφ έιεγρν. Δπνκέλσο, ππάξρνπλ πνιιέο 

πξνθιήζεηο ηηο νπνίεο πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ νη επηρεηξήζεηο φζνλ αθνξά ην εμεηαδφκελν 

ζέκα. Αλάκεζα ζε απηέο ηηο πξνθιήζεηο είλαη ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, ε εθπαίδεπζε 

εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη ε εμεχξεζε πφξσλ απνθιεηζηηθά γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 Όια απηά ηα ζέκαηα απνηέιεζαλ ηε βάζε γηα ηε δηελέξγεηα ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο 

ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Ζ κέζνδνο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο πνπ επηιέρζεθε 

ήηαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα, ηα νπνία ζπληάρζεθαλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πεξηιακβάλνληαη 

ηα πέληε ζπζηαηηθά ζηνηρεία ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη έηζη λα απνθνκίζνπκε 

κηα ζπλνιηθή εηθφλα σο πξνο ην βαζκφ εθαξκνγήο ηνπ εζσηεξηθνχ ζηηο ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο. 

 Μεηά απφ ηε ζπγθέληξσζε θαη ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ  

πξνέθπςαλ θάπνηα απνηειέζκαηα, ηα νπνία αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο. Χζηφζν, 
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ζπκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηα ζεκαληηθφηεξα, ελψ παξάιιεια λα 

πξνηείλνπκε θάπνηεο ιχζεηο. 

 Ζ θπξηφηεξε εξψηεζε γηα ην πεξηβάιινλ ειέγρνπ είλαη αλ ππάξρεη ζηελ επηρείξεζε 

νξγαλσκέλν ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζηελ νπνία 64,7% ησλ επηρεηξήζεσλ απάληεζαλ 

ζεηηθά, ελψ 35,3% απάληεζαλ αξλεηηθά. Σα πνζνζηά απηά δείρλνπλ φηη ππάξρεη εθαξκνγή 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ Διιάδα, σζηφζν ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη, δεδνκέλεο ηεο 

θαηάζηαζεο ζην παγθφζκην ζηεξέσκα, ζα έπξεπε ην πνζνζηφ εθαξκνγήο λα είλαη ηνπιάρηζην 

θνληά ζην 80%. Τπάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο γηα ηελ επέλδπζε ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θπξίσο απφ ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, πνπ θαηά θχξην ιφγν δελ 

εθαξκφδνπλ εζσηεξηθφ έιεγρν. 

 Σν κέγεζνο θαη ε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξηψλ θαζνξίδνπλ θαηά πνιχ ηελ εθαξκνγή 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε απηέο, αθνχ φπσο παξαηεξήζακε, νη ζεηηθέο απαληήζεηο 

πξνήιζαλ θπξίσο απφ επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ πνιινχο εξγαδφκελνπο ή έρνπλ ηε 

λνκηθή κνξθή ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί νη Α.Δ. πνπ είλαη εηζεγκέλεο 

ζην Υξεκαηηζηήξην ππνρξενχληαη λα αλαθέξνπλ ζηνπο κεηφρνπο θαη ζε θάζε ελδηαθεξφκελν, 

θάζε πιεξνθνξία πνπ ηηο αθνξά. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απφ ηηο 

κηθξνκεζαίεο θαη ηηο κε εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ εηαηξίεο απέρεη θαηά πνιχ 

απφ ηηο δηεζλείο βέιηηζηεο πξαθηηθέο. 

 Οη ππεξεζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα εληζρπζνχλ σο πξνο ην πεξηερφκελν, 

ηελ απνζηνιή, ην πξνζσπηθφ θαη ηε κεζνδνινγία ηνπο. Σα πξφηππα ζχληαμεο εθζέζεσλ 

ειέγρνπ ζα πξέπεη λα είλαη ππνρξεσηηθά θαη έηζη ε δηαδηθαζία δηελέξγεηαο ειέγρσλ ζα είλαη 

πην ζπγθεθξηκέλε θαη απνηειεζκαηηθή. πλίζηαηαη ε κεζνδνινγία ειέγρσλ λα βαζίδεηαη ζηε 

δηαρείξηζε θηλδχλσλ (risk based internal audit) θαη φρη ζε εκπεηξηθέο πξνζεγγίζεηο. 

Αλαθνξηθά κε ηελ εθηίκεζε θηλδχλσλ, ζα είρε ελδηαθέξνλ λα κειεηεζεί ν ιφγνο γηα ηνλ 

νπνίν δε γίλεηαη εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ ζε θάπνηεο επηρεηξήζεηο (θάπνην πνζνζηφ απάληεζε 

φηη δε γίλεηαη εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ). 

ηε ζπλέρεηα, παξαηεξήζακε φηη πεξίπνπ 30% ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηελ έξεπλα δήισζαλ πσο δελ δηαζέηνπλ θαζφινπ νξγαλφγξακκα γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ 

θαζεθφλησλ θαη ην δηαρσξηζκφ ησλ επζπλψλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Πξνηείλεηαη ε θαιχηεξε 

νξγάλσζε ζε φια ηα επίπεδα ησλ εηαηξηψλ απφ ηελ αλψηαηε δηνίθεζε κέρξη ην βαζηθφ 

πξνζσπηθφ, θαζψο απνηειεί παξάγνληα - θιεηδί γηα ηελ επηηπρεκέλε πνξεία ηνπο. 

Έλαο κεραληζκφο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, πνπ δελ ζα πξέπεη λα αγλνείηαη απφ ηηο 

δηνηθήζεηο είλαη ην ζρέδην ζηφρσλ, ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη ζαθψο νη επηδηψμεηο θαη ην 

πξφγξακκα ελεξγεηψλ θαη δξάζεσλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ ζρεδίνπ 

απηνχ είλαη θαη ε ζχγθξηζή ηνπ κε ηα επηηεχγκαηα ηεο επηρείξεζεο. Να εμεηάδεηαη, δειαδή, ν 

βαζκφο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ θαη βάζεη απηνχ λα γίλεηαη επαλαπξνζδηνξηζκψλ ησλ ζηφρσλ 

θαη ησλ ελεξγεηψλ. 

Γελ ζα κπνξνχζε λα πεξάζεη απαξαηήξεην ην γεγνλφο φηη φιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ 

αληαπνθξίζεθαλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα ρξεζηκνπνηνχλ κεραλνγξάθεζε γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ ινγηζηηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ. Θα ήηαλ, σζηφζν, ελδηαθέξνλ λα δνχκε 

θαη ηελ ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηη αιιαγέο ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ ζηα 

πιεξνθνξηαθά ηνπο ζπζηήκαηα ψζηε λα γίλνπλ πην απνηειεζκαηηθνί νη έιεγρνη κέζσ απηψλ 

ησλ ζπζηεκάησλ.  
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Ζ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ειέγρνπ δελ θξίλεηαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθή αθνχ 

κφλν έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 40% πεξίπνπ δήισζε φηη ππάξρεη ελεκέξσζε «ε κεγάιε 

θιίκαθα» θαη «Πάξα Πνιχ». Ζ ελεκέξσζε φισλ ησλ κεξψλ είλαη απαξαίηεηε θαη δίλεη 

έλλνηα ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, αθνχ πξσηαξρηθφο ηνπ ζθνπφο είλαη ε δηαθχιαμε θαη ε 

ηθαλνπνίεζε ησλ έλλνκσλ ζπκθεξφλησλ φζσλ ζπλδένληαη κε ηελ επηρείξεζε. Δπνκέλσο 

πξέπεη λα ππάξρεη ε εκπηζηνζχλε ησλ αηφκσλ απηψλ, θάηη πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ άκεζε 

ελεκέξσζή ηνπ. 

Σέινο, ζηα πιαίζηα ηεο απμεκέλεο δηαθάλεηαο πξνο ηηο δηνηθήζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία 

ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζα πξέπεη απηά λα αμηνινγνχληαη δηαξθψο θαη λα 

επηβεβαηψλεηαη ε επάξθεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Ζ παξαθνινχζεζε απηή 

απνηειεί έλα αθφκε βήκα γηα ηελ πξνζζήθε αμίαο ζηελ επηρείξεζε θαη ηε βειηίσζε ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο.  

πκπεξαζκαηηθά ζα ιέγακε φηη ε βειηίσζε ζε φινπο ηνπο ηνκείο είλαη επηβεβιεκέλε, 

ζε άιινπο ηνκείο πεξηζζφηεξν θαη ζε άιινπο ηνκείο ιηγφηεξν. Θα πξέπεη λα δνζεί έκθαζε 

ζηνπο ειέγρνπο, νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα εληζρπζνχλ κέζα απφ ηελ επηκφξθσζε ειεγθηψλ 

θαη ειεγρφκελσλ, θαζηζηψληαο απνηειεζκαηηθά ηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Δπηπξφζζεηα, ζα κπνξνχζε λα δηεμαρζεί πεξεηαίξσ έξεπλα ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, ψζηε 

λα δηαπηζησζεί αλ έρεη επηηεπρζεί πξφνδνο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ζε απηέο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

Α. Δπωηημαηολόγιο 

 

 

 

 

 

 

ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΜΜΔΔΣΣΑΑΠΠΣΣΤΤΥΥΗΗΑΑΚΚΧΧΝΝ  ΠΠΟΟΤΤΓΓΧΧΝΝ  ΣΣΖΖ 

ΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗΚΚΖΖ  &&  ΥΥΡΡΖΖΜΜΑΑΣΣΟΟΟΟΗΗΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΗΗΚΚΖΖ  

  

Δμπιζηεςηικό Δπωηημαηολόγιο Έπεςναρ 

ζηα πλαίζια εκπόνηζηρ ηηρ διπλωμαηικήρ επγαζίαρ 

με θέμα: 

 

Δζσηεξηθφο Έιεγρνο: Μηα εκπεηξηθή 

κειέηε ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο 
 

 

ηνηρεία Έξεπλαο 

 

Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο 

 

 

Σαρπλάθεο Παλαγηψηεο 

 

Τπεχζπλε Έξεπλαο 

 

Καξαγθηνδίδνπ Έιιε 

 

 

Σειέθσλν Δπηθνηλσλίαο 

 

 

6976721068 

 

e-mail 

 
elli-kar@hotmail.com 
 

mailto:elli-kar@hotmail.com
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Αμηφηηκνη Κχξηνη / Κπξίεο, 

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ζαο απνζηέιισ απνηειεί ηκήκα ηεο έξεπλαο ζηα πιαίζηα ηεο 

δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο κε ηίηιν «Δζσηεξηθφο Έιεγρνο: Μηα εκπεηξηθή κειέηε ζηηο 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο», γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηε Λνγηζηηθή θαη 

Υξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. 

Ζ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζην ζεκεξηλφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ έρεη απμήζεη ηηο 

απαηηήζεηο ζε ζέκαηα ειέγρνπ, κε απνηέιεζκα ε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ λα 

ζεσξείηαη νπζηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο. 

ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα λα εξεπλεζεί ν βαζκφο 

εθαξκνγήο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, κέζα απφ ηα ζπγθεθξηκέλα 

εξσηεκαηνιφγηα. 

 

Σν παξφλ εξσηεκαηνιφγην έρεη ζρεδηαζηεί κε ηξφπν πνπ λα απαηηήζεη φζν ην δπλαηφ 

ιηγφηεξν απφ ην ρξφλν ζαο. Ζ εκπεηξία ζαο σο εξγαδφκελνο ζηελ επηρείξεζε πνπ εξγάδεζηε 

ζα ζπλέβαιιε ηα κέγηζηα ζηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο θαη ηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ 

απνηειεζκάησλ. 

 

Θα ζαο ήκνπλ επγλψκσλ εάλ δηαζέηαηε πεξίπνπ 10 ιεπηά γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

παξφληνο εξσηεκαηνινγίνπ. Οη απαληήζεηο κπνξνχλ λα απνζηαινχλ ειεθηξνληθά ζην elli-

kar@hotmail.com. 

 

εκεηψλεηαη φηη: 

o Αλ θξίλεηε φηη θάπνηα εξψηεζε είλαη εκπηζηεπηηθή ή δε γλσξίδεηε ηελ 

απάληεζε, παξαθαιψ κε ηελ απαληήζεηε θαη ζπλερίζηε κε ηηο επφκελεο 

εξσηήζεηο. 

o Σα ζηνηρεία πνπ ζα κνπ απνζηείιεηε είλαη άθξσο εμπιζηεςηικά θαη ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζςγκενηπωηικά, γηα ζηαηιζηικό και μόνο ζκοπό. 

 

Αλακέλνληαο ηελ αληαπφθξηζή ζαο, ζαο επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ.  

Με εθηίκεζε, 

Καξαγθηνδίδνπ Έιιε 

Φνηηήηξηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ζηε Λνγηζηηθή θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. 

 

 

 

 

mailto:elli-kar@hotmail.com
mailto:elli-kar@hotmail.com
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ΜΔΡΟ Α 

ηνηρεία Δξγαδφκελνπ 

1. Φχιν: 

 
2. Ζιηθία: 

 
3. Δπίπεδν Μφξθσζεο: 

 

 

 

 
4. Δξγαζηαθή Δκπεηξία: 

 
5. Θέζε Δξγαζίαο: 

 
ηνηρεία Δπηρείξεζεο 

6. Ννκηθή Μνξθή Δπηρείξεζεο: 

 
7. Αξηζκφο Δξγαδνκέλσλ: 

 
8. Κιάδνο / Αληηθείκελν Γξαζηεξηφηεηαο Δπηρείξεζεο: 

Παξαγσγή Τπεξεζίεο Δκπνξηθή Καηαζθεπαζηηθή
 

 

 

ΜΔΡΟ Β 

Πεξηβάιινλ Διέγρνπ 

 

1. Τπάξρεη ζηελ εηαηξία Σκήκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζηειερσκέλν κε εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαηάιιειν γηα ηε δηεθπεξαίσζε εζσηεξηθνχ 

ιεηηνπξγηθνχ θαη ινγηζηηθνχ ειέγρνπ; 

              
2. πλεξγάδεηαη ε εηαηξία κε θάπνηα ειεγθηηθή εηαηξία; 

              
3. Τπάγεηαη ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο θάησ απφ: 
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4. Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα πξφηππα ζχληαμεο εγγξάθσλ ειέγρνπ (Έθζεζε Διέγρνπ, 

Φχιια Δξγαζίαο θηι.); 
 

 
 

5. ε πνην βαζκφ ππάξρεη νξγαλφγξακκα γηα θάζε Σκήκα ζηελ εηαηξία ψζηε λα 

θαζνξίδνληαη κε ζαθήλεηα νη ηνκείο επζχλεο; 
 

 

 

 

 

 
6. ε πνην βαζκφ ππάξρεη πεξηγξαθή θαζεθφλησλ γηα ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ζε φια ηα 

επίπεδα ηνπ νξγαληζκνχ; 
 

 

 

 

 

 
 

Δθηίκεζε Κηλδχλσλ 

 

7. ε πνην βαζκφ ελεκεξψλεηαη ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

αληηκεησπίδεη ε εηαηξία; 
 

 

 

 

 

 
8. ε πνην βαζκφ θαηαξηίδεηαη θάπνην ζρέδην απφ ηε δηνίθεζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ; 
 

 

 

 

 

 
9. ε πνην βαζκφ δηελεξγνχληαη έθηαθηνη έιεγρνη; 
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Μεραληζκνί Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

 

10. ε πνην βαζκφ αμηνινγνχληαη νη επηδφζεηο ηεο εηαηξίαο ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο; 
 

 

 

 

 

 
11. ε πνην βαζκφ πξαγκαηνπνηνχληαη θπζηθνί έιεγρνη απνζεκάησλ; 

 

 

 

 

 

 
12. Ζ επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί κεραλνγξάθεζε γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ινγηζηηθψλ 

δεδνκέλσλ; 

 
13. ε πνην βαζκφ πξαγκαηνπνηνχληαη γεληθνί έιεγρνη δηθηχνπ θαη αζθαινχο πξφζβαζεο 

ζε απηφ; 
 

 

 

 

 

 
 

πζηήκαηα Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο 

 

14. ε πνην βαζκφ πξαγκαηνπνηείηαη εθηελήο παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ειέγρνπ; 
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15. Τπνβάιινληαη πξνηάζεηο βειηίσζεο απφ ηνπο ειεγθηέο; 

 
16. Καηά πφζν πηζηεχεηε φηη ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξνζζέηεη αμία θαη 

βειηηψλεη ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο; 
 

 

 

 

 

 
17. Καηά πφζν πηζηεχεηε φηη ηα απνηειέζκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζπλεηζθέξνπλ 

ζηε ιήςε απνθάζεσλ ηεο δηνίθεζεο; 
 

 

 

 

 

 
18. Κξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφο ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ην έξγν ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ 

ππνβνεζά ηνπο δηελεξγνχκελνπο ειέγρνπο απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο; 
 

 

 

 

 

 
 

Παξαθνινχζεζε 

 

19. ε πνην βαζκφ αμηνινγείηαη ε επάξθεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ; 
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                      Δςσαπιζηώ πολύ για ηο σπόνο πος διαθέζαηε! 
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