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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

Οινθιεξψλνληαο ζε απηφ ην ζεκείν ηελ δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα Δπίθνπξν Καζεγεηή θ. Σαρπλάθε Παλαγηψηε γηα ηελ εζηθή 

ππνζηήξημε, ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηνπ θαη ην ακέξηζην ελδηαθέξνλ πνπ έδεημε θαηά ηε 

δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο. 

 

Αθηεξψλεηαη ζηνπο γνλείο κνπ, ζηελ αδεξθή κνπ θαη ζηνπο θίινπο κνπ γηα ηελ ππνκνλή, ηελ 

ελζάξξπλζε  θαη ηε ζηήξημή πνπ κνπ παξείραλ φιν απηφ ηνλ θαηξφ. 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Ο ιφγνο χπαξμεο ηνπ ειέγρνπ ζε γεληθά πιαίζηα θαζίζηαηαη ζεκαληηθφο γηα ηελ 

δηφξζσζε ιαζψλ θαη ηελ πξφιεςε γηα απνθπγή ηπρφλ κειινληηθψλ ζθαικάησλ. Ωζηφζν, 

ζηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε ππάξρεη ε αλαγθαηφηεηα ειέγρνπ σο πξνο ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία θαη ηηο νηθνλνκηθέο – εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο πνπ γίλνληαη θαζεκεξηλά ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο. Ζ πηζαλφηεηα ελφο  αλζξψπνπ  λα δηαπξάμεη ιάζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο 

ηνπ θπκαίλεηαη ζρεηηθά ζε πςειά επίπεδα.  

Ο νηθνλνκηθφο θιάδνο πξνλφεζε θαη θάλεη αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπ ειεγθηηθνχ 

κεραληζκνχ σο πξνο ηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο νη νπνίεο ρξεηάδνληαη έλαλ εηδήκνλα ν νπνίνο 

ζα αλαιακβάλεη θαη ζα βγάδεη εηο πέξαο φιεο ηηο ειεγθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ απνθπγή 

επηρεηξεκαηηθψλ – δηαρεηξηζηηθψλ θηλδχλσλ (Enterprise Risk Management – E.R.M.). 

πλεπψο, νη νηθνλνκηθέο κνλάδεο γηα λα απνθχγνπλ ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα δηαρεηξηζηηθά – 

δηνηθεηηθά ιάζε πξνζιακβάλνπλ εμσηεξηθνχο ειεγθηέο γηα λα θάλνπλ νπζηαζηηθφ έιεγρν θαη 

αλεμάξηεην έιεγρν, βνεζψληαο θαη ζπκπιεξψλνληαο ηνπο ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ην νπνίν είλαη αλαγθαίν γηα ηελ ζσζηή δηεξεχλεζε ειέγρνπ κηαο επηρείξεζεο.  

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία παξνπζηάδεηαη ε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ειέγρνπ 

(εζσηεξηθνχ – εμσηεξηθνχ) θαη παξάιιεια αλαθέξεηαη ε ζπνπδαηφηεηα θαη ρξεζηκφηεηα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηηο επηρεηξήζεηο θαζψο θαη ην βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν ν εζσηεξηθφο 

ειεγθηηθφο κεραληζκφο ιεηηνπξγεί ηφζν ζε ζεσξεηηθφ φζν θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν 

απνκαθξχλνληαο θάζε είδνπο επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν (E.R.M.). Ζ έξεπλα ηεο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο πεξηιακβάλεη ηελ κεζνδνινγία επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη ηελ εκπεηξηθή κειέηε 

πνπ δηεμήρζε ζε Διιεληθέο εηζεγκέλεο εηαηξείεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ 

(Υ.Α.Α.) ε νπνία αθνξά ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ εμαιείθεη ηνπο 

επηρεηξεκαηηθνχο – δηαρεηξηζηηθνχο θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη Διιεληθέο εηαηξείεο 

ιφγσ ηεο ρακειήο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία έρεη ζαλ θχξην ζέκα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ησλ επηρεηξήζεσλ 

ελψ ζην θχξην κέξνο ηεο εξγαζίαο αλαθέξνληαη ηα είδε θηλδχλσλ (E.R.M.). 

Πξαγκαηνπνηψληαο βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε βαζηζκέλε ζε αξζξνγξαθία ζρεδφλ ησλ 

ηειεπηαίσλ δέθα εηψλ πξνζπαζνχκε κε ηελ βνήζεηα ηεο έξεπλαο λα αληηκεησπίζνπκε ή λα 

κεηψζνπκε κε κεζνδηθφηεηα ζθάικαηα, ιάζε θαη θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα απνβνχλ κνηξαία 

γηα ηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο . 
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ABSTRACT 

 

The reason for the audit in context is important for debugging and monitoring any 

future errors. However, in economics there is a need to control the assets and financial - 

commercial transactions that occur daily in the labour market. The chance of a man to 

commit errors in work is relatively great. 

 

  The financial industry made provisions and their noticeable presence felt as a control 

mechanism for the entities that need an expert who will be responsible to take out all the 

control activities to avoid Enterprise Risk Management – E.R.M. Thus, economic units to 

avoid the risks and management - administrative errors hire external auditors to apply 

effective control and independent monitoring, assisting and complementing the system of 

internal control that is necessary for the proper investigation of control of a company. 

 

  In this thesis, there is a  historical approach to the control (internal - external), as well 

as reference to  the importance and utility of internal control in companies and how it helps 

the internal control mechanism both conceptually and practically removing any risk ( ERM). 

The research of this thesis includes the methodology of scientific research and empirical 

study conducted in Greek companies listed on the Athens Stock Exchange (ASE) on the 

correct operation of internal control that eliminates the business - managing the risks faced by 

Greek companies due to the low efficiency of workers. 

 

  This thesis focuses on the internal control of enterprises, the main part of the work 

mentioned types of risks (ERM) and doing literature review using literature almost of  the last 

ten years trying, with the aid of research to methodically address or reduce errors, mistakes 

and risks that could prove fatal to economic units. 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

ηελ ζεκεξηλή επνρή νη νηθνλνκηθέο κνλάδεο απνηεινχλ έλα λνκηθφ πξφζσπν πνπ αλήθνπλ 

ζην θνηλσληθφ ζχλνιν έκςπρσλ θαη άςπρσλ πφξσλ. Ο ζθνπφο θαη ν ζηφρνο ησλ 

πεξηζζφηεξσλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ είλαη ε αχμεζε ησλ θεξδψλ (θεξδνθνξία), ε απνθπγή 

ιαζψλ - ζθαικάησλ θαη ε κείσζε ησλ δαπαλψλ – εμφδσλ. Μηα νηθνλνκηθή κνλάδα 

απνηειείηαη απφ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ (έκςπρνη πφξνη) ην νπνίν πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο 

εξγαδνκέλνπο (π.ρ. ππάιιεινη, ζηειέρε θαη εξγάηεο), απφ ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηηο 

εγθαηαζηάζεηο (π.ρ. θαηαζηήκαηα, απνζήθεο, κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο, επσλπκία θ.α.) 

θαζψο θαη απφ ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (άςπρνη πφξνη).  

Ζ ζσζηή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο νθείιεηαη ζηα 

δηάθνξα ηκήκαηα πνπ ζπκβάινπλ ζηελ ιεηηνπξγηθή νξγάλσζή ηεο. Έλα απφ απηά ηα 

ηκήκαηα πεξηιακβάλεη θαη ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ν νπνίνο ζπγθξνηεί θαη βνεζάεη ζηελ 

ζσζηή αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ θαηάιιεισλ 

ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ γηα ηελ απνθπγή ζθαικάησλ θαη επηρεηξεζηαθψλ θηλδχλσλ 

(E.R.M.). 

Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο εξεπλά, θαηαγξάθεη θαη αμηνινγεί ηα ζηνηρεία ηα νπνία 

αληιεί απφ ηελ εηαηξεία γηα λα πξνεηνηκάζεη θαη λα ελεκεξψζεη ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο. 

Δπίζεο, κε ηελ βνήζεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ επηζεκαίλνληαη ειιείςεηο, αδπλακίεο θαη 

πξνεηδνπνηήζεηο γηα ηπρφλ κειινληηθνχο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα 

επεξεάζνπλ ηελ πνξεία ηεο εηαηξείαο καθξνπξφζεζκα ή αθφκε θαη βξαρππξφζεζκα. Κχξηνο 

ζηφρνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ε πηνζέηεζε ηεο εηαηξηθήο θνπιηνχξαο θαη ε ηήξεζε 

ηνπ ηζρχνλ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. 

Γηα απηφλ ηνλ ιφγν, πξηλ ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα πνπ δηεμήρζε γηα ηηο Διιεληθέο 

εηζεγκέλεο εηαηξείεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ (Υ.Α.Α.) ήηαλ ζεκαληηθφ λα γίλεη 

κηα βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζε άξζξα ησλ ηειεπηαίσλ δέθα εηψλ αιιά θαη ζηηο βαζηθέο 

αξρέο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηφζν ζε ζεσξεηηθφ φζν θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν. 

Ζ επηζηεκνληθή έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κέζνδν ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζε 

Διιεληθέο εηζεγκέλεο εηαηξείεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ (Υ.Α.Α.) νη νπνίεο είλαη 

ππφρξεεο λα δηαζέηνπλ ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Σν εξσηεκαηνιφγην απεπζχλεηαη ζε 

εζσηεξηθνχο ειεγθηέο, ζηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, ηνπο πξντζηάκελνπο ηνπ ινγηζηεξίνπ, 
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ζην ηκήκα αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ θαη ζε φζνπο γλσξίδνπλ γηα ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ 

εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. 
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1.1 Η Ιζηοπική εξέλιξη ηος Δζωηεπικού Δλέγσος  

Ο ιφγνο χπαξμεο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ειέγρνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ αλάγθε λα 

κεησζνχλ ηα ιάζε θαηά ηελ ηήξεζε ησλ αξρείσλ κέζσ ησλ επαιεζεχζεσλ ηνπ ειέγρνπ, γηα 

ηελ απνθπγή ηεο θαηάρξεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ - ηελ απάηε ζην εζσηεξηθφ ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηνλ κε θεξδνζθνπηθψλ νξγαληζκψλ. Ωζηφζν, ηα ινγηζηηθά ηζηνξηθά 

γεγνλφηα θαηαγξάθνληαη απφ ηνλ Richard Brown (1905, φπσο αλαθέξεηαη ζην Mautz & 

Shara, 1961) σο εμήο:  

«Αλ γπξίζνπκε ηνλ ρξφλν πίζσ ζα δηαπηζηψζνπκε φηη ε πξνέιεπζε ηνπ ειέγρνπ 

αθνινπζείηαη απφ ηε ινγηζηηθή… Ωζηφζν, ε πξφνδνο ηνπ πνιηηηζκνχ επέθεξε ηελ αλάγθε 

ζηνλ άλζξσπν λα εκπηζηεχεηαη ζε θάπνην βαζκφ ηελ πεξηνπζία ηνπ άιινπ, νπφηε ε 

ζθνπηκφηεηα θάπνηαο κνξθήο ειέγρνπ απφ ηελ πηζηφηεηα ηνπ πξψηνπ ζα γίλεη εκθαλήο». 

Οη ηζηνξηθνί πηζηεχνπλ φηη ηα ζπζηήκαηα αξρεηνζέηεζεο ήηαλ ηα πξψηα πνπ έρνπλ ζπζηαζεί 

απφ νξγαλσκέλεο επηρεηξήζεηο θαη θπβεξλήζεηο ζηε Μέζε  Αλαηνιή, πνπ ρξνλνινγείηαη 

γχξσ ζηα 4000π.ρ. πλεπψο, ν ζθνπφο ήηαλ λα θαζεζπράζεη ηηο αλεζπρίεο ηνπο ζρεηηθά κε 

ηνλ νξζφ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ εηζπξάμεσλ θαη ησλ εθηακηεχζεσλ θαη ηελ είζπξαμε ησλ 

θφξσλ. ηελ ζπλέρεηα ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ, ζα παξαηεξήζνπκε παξφκνηεο εμειίμεηο 

ζρεηηθά κε ηελ δπλαζηεία Εάν ζηελ Κίλα (1122-256 π.ρ.). ηελ ζπλέρεηα, ζα αλαθεξζνχλ 

πσο ηα ζπζηήκαηα δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο θαιχπηνπλ θάπνηεο απφ ηηο αλάγθεο ειέγρνπ 

ζηελ Διιάδα, ζηελ Βαβπισλία, ζηελ Ρσκατθή Απηνθξαηνξία, θιπ. ζηηο νπνίεο αλέπηπμαλ 

έλα ιεπηνκεξέο ζχζηεκα ειέγρσλ. Δπηπξνζζέησο, νη παξαπάλσ θπβεξλήζεηο αλεζπρνχζαλ 

γηα θάπνηνπο αλίθαλνπο ππαιιήινπο νη νπνίνη ζα ήηαλ επηξξεπήο λα δηαπξάμνπλ ινγηζηηθά 

ιάζε ή αθφκε αλ είραλ ηελ επθαηξία θάπνηνη «δηεθζαξκέλνη» λα δηαπξάμνπλ αθφκε θαη 

απάηε εηο βάξνο ηνπο. Δπίζεο, αλ αλαηξέμνπκε ζηελ Αγία Γξαθή (κεηαμχ ησλ πεξηφδσλ 1800 

π.ρ. θαη 95 κ.ρ.) αλαγξάθεη γηα ηελ άζθεζε ειέγρνπ θαη φρη επζέσο:  

«... αλ νη εξγαδφκελνη έρνπλ ηελ επθαηξία λα θιέςνπλ κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ απηφ».  

Δπίζεο, ε Βίβινο πεξηιακβάλεη θάπνηα παξαδείγκαηα ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ (π.ρ. ηελ 

αλάγθε γηα ηθαλνχο θαη ηίκηνπο εξγαδφκελνπο, ηνπο θηλδχλνπο ηεο δηπιήο θχιαμεο ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, ηελ πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε, θαη ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ 

θαζεθφλησλ (O’Reilly et al., 1998). ηε ζπλέρεηα, ε εκθάληζε ηνπ δηπινγξαθηθνχ 

ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο πεξίπνπ ην 1494 κ.ρ. κπνξεί λα απνδνζεί άκεζα ζηελ επηηαθηηθή 

αλάγθε γηα ηελ άζθεζε δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ. ε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο επξσπατθήο 
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ηζηνξίαο ζα παξαηεξήζνπκε κηα πεξίπησζε απάηεο φπσο γηα παξάδεηγκα ε «θνχζθα» ζηελ 

Νφηηα Θάιαζζα ηνλ 18
ν
 αηψλα. 

Μεηά απφ έλα κεγάιν δηάζηεκα αηψλσλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο εηζήρζεζαλ 

ηα επξσπατθά ζπζηήκαηα ηήξεζεο βηβιίσλ θαη ειέγρνπ. Όζνλ αθνξά ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο απμήζεθε ην κέγεζνο, ην πεδίν εθαξκνγήο θαη πνιππινθφηεηαο, κηα θξίζηκε 

αλάγθε γηα κηα μερσξηζηή εζσηεξηθή ιεηηνπξγία δηαζθάιηζεο πνπ ζα ειέγρνπλ ηηο ινγηζηηθέο 

πιεξνθνξίεο ρξεζηκνπνηψληαο ηε ιήςε απνθάζεσλ ηεο δηνίθεζεο. Ζ δηνίθεζε ρξεηάδεηαη 

θάπνην κέζν γηα ηελ αμηνιφγεζε φρη κφλν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εξγαζηψλ πνπ 

εθηεινχληαη γηα ηελ επηρείξεζε αιιά θαη γηα ηελ εληηκφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο. Γχξσ 

ζηνλ 20ν αηψλα, ε απάληεζε δίλεηαη κέζν ηεο θαζηέξσζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζην 

νπνίν απηέο νη επζχλεο ζα κπνξνχζαλ λα αλαηεζνχλ. Ωζηφζν, ε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ αλέιαβε ηελ επζχλε γηα ηελ «Πξνζεθηηθή ζπιινγή θαη ηελ εξκελεπηηθή αλαθνξά 

ησλ επηιεγκέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ» γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε δηαρείξηζε γηα λα 

παξαθνινπζεί ηηο ζεκαληηθέο επηρεηξεκαηηθέο εμειίμεηο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο, θαη ηα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ πνηθίιεο θαη νγθψδεηο ζπλαιιαγέο (Mautz, 1964). Οη 

εηαηξείεο ζηδεξνδξφκνπ, άκπλαο θαη ιηαληθήο βηνκεραλίαο είραλ εδψ θαη θαηξφ αλαγλσξίζεη 

ηελ αμία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ππεξβαίλνληαο θαηά πνιχ ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ειέγρνπ θαη πξννξίδεηαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε αμηφπηζησλ εθζέζεσλ πνπ 

πεξηέρνπλ δεδνκέλα κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ιεηηνπξγηψλ (π.ρ. νη πνζφηεηεο ησλ 

εμαξηεκάησλ πνπ ζπλήζσο εκθαλίδνπλ έιιεηκκα, ηελ ηήξεζε ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ, θαη 

ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ), (Whittington & Pany,1998). Οκνίσο, ην Γεληθφ Λνγηζηήξην 

ηνπ Κξάηνπο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο θαη ηα γξαθεία ησλ ειεγθηψλ ηνπ 

θξάηνπο, γηα παξάδεηγκα, ηα ειεγθηηθά γξαθεία ηνπ Οράην, αλέθαζελ απαζρνινχζαλ κεγάιν 

αξηζκφ ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ. 

Δλ νιίγνηο, ε ζπιινγηθή δξάζε ηεο απμαλφκελεο πνιππινθφηεηαο θαη ηνπ φγθνπ ησλ 

ζπλαιιαγψλ, ν ηδηνθηήηεο / νη δηεπζπληέο απνκαθξχλνληαη απφ ηελ πεγή ησλ ζπλαιιαγψλ 

θαη ην πην πηζαλφ είλαη λα επεξεαζηεί ε εκπεηξνγλσκνζχλε ησλ θνξέσλ, ησλ ηερληθψλ ηνπ 

ινγηζηεξίνπ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλαζεψξεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε 

νπζηαζηηθφ ηξφπν, ηελ αλάγθε γηα νξγαλσηηθφ θαζεζηψο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

αλεμαξηεζίαο θαη ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο, θαζψο θαη ε δηαδηθαζηηθή πεηζαξρία πνπ είλαη 

απαξαίηεηε γηα λα γίλνπλ «Σα κάηηα θαη ηα απηηά» ηεο δηνίθεζεο δεκηνπξγψληαο κηα 

ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εληφο ησλ νξγαλψζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Ξεθηλψληαο σο κηα 

εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ εζηηάδεηαη θπξίσο ζηελ πξνζηαζία θαηά ηεο απάηεο 
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ηεο κηζζνδνζίαο, ηελ απψιεηα ησλ κεηξεηψλ θαη άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ επεθηάζεθε γξήγνξα επαιεζεχνληαο ζρεδφλ φιεο ηηο 

νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο, θαη αξγφηεξα, ζηαδηαθά κεηαθέξνληαη θαη δίλεηαη έκθαζε απφ ηνλ 

«έιεγρν γηα ηε δηαρείξηζε» ζηνλ «έιεγρν ηεο δηαρείξηζεο» (Reeve, 1986). 

Ζ ίδξπζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο θαη 

ε ζεκαληηθφηεηα θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, κπνξνχκε 

θαιχηεξα λα ην παξαηεξήζνπκε απφ ην πξνθεηηθφ φξακα θαη ηηο παξαηεξήζεηο ησλ δχν 

κειψλ ηνπ ηλζηηηνχηνπ ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ηεο δηνξγαληθήο ζπκθσλίαο (πνπ 

αλαθέξεηαη ζην Flesher, 1996, ζει. 1, 3): 

«Ζ αλαγθαηφηεηα γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαζηζηά αλαπφζπαζην κέξνο 

ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ. Κακία επηρείξεζε δελ κπνξεί λα μεθχγεη. Αλ δελ ην έρνπλ 

θάλεη κέρξη ηψξα, ζα πξέπεη λα ην θάλνπλ αξγά ή γξήγνξα, θαη, εάλ ζπλερίζνπλ λα 

εμειίζζνληαη ηα γεγνλφηα σο έρνπλ ζήκεξα, ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί φζν πην ζχληνκα 

γίλεηαη». (Arthur E. hald, 1944) 

«Σν Ηλζηηηνχην είλαη ε απφθπζε ηεο πίζηεο απφ ηελ πιεπξά ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ φηη 

κία νξγάλσζε ήηαλ απαξαίηεηε ζηε δνκή ησλ ακεξηθαληθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε 

ηεο πξαγκαηηθήο επαγγεικαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ... Αλ θαη νη ξίδεο ηεο 

είλαη ζηνλ ηνκέα ηεο ινγηζηηθήο, ν βαζηθφο ζθνπφο βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ 

δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ. Πεξηιακβάλεη έλα νινθιεξσκέλε ελδνεηαηξηθή νηθνλνκηθή θαη 

επηρεηξεζηαθή αμηνιφγεζε. "(Robert B. Milne, 1945) 

Δπηπξνζζέησο, ζηα πξψηα ρξφληα ίδξπζεο ηνπ ηδξχκαηνο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, ν 

εζσηεξηθφο έιεγρνο εθιακβάλεηαη αθφκα σο κηα ζηελά ζπλδεδεκέλε ζρέζε κε ηελ επέθηαζε 

ησλ εξγαζηψλ ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ –ζπρλά θαιείηαη λα βνεζήζεη ηνπο εμσηεξηθνχο 

ειεγθηέο γηα ηα ζρφιηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ή λα εθηειέζνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο γηα 

ηηο ζπκθσλίεο ησλ ηξαπεδψλ. Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο παίδνπλ έλα αξθεηά πεξηνξηζκέλν ξφιν 

ζηνπο νξγαληζκνχο έρνληαο "πεξηνξηζκέλε επζχλε ζην ζπλνιηθφ θάζκα ηεο δηαρείξηζεο 

"(Moeller θαη Witt, 1999). 

ρεδφλ δχν δεθαεηίεο κεηά ηελ ίδξπζε ηνπ ηδξχκαηνο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, ν 

αθφινπζνο νξηζκφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, πξνεηνηκάδεη ην έδαθνο γηα ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ «επηρεηξεζηαθνχ ειέγρνπ»,  (Brink θαη Cashin, 1958): 
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« Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο αλαδεηθλχεηαη σο έλα εηδηθφ ηκήκα ηνπ επξχηεξνπ ηνκέα ηεο 

ινγηζηηθήο, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο βαζηθέο ηερληθέο θαη κεζφδνπο ηνπ ειέγρνπ. Σν γεγνλφο φηη 

ν ινγηζηήο θαη ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο ρξεζηκνπνίεζαλ πνιιέο απφ ηηο ίδηεο ηερληθέο ζπρλά 

νδεγεί ζε κηα ιαλζαζκέλε ππφζεζε φηη ππάξρεη κηα κηθξή δηαθνξά ζηελ εξγαζία ή ζηνπο 

ηειηθνχο ηνπο ζηφρνπο. Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο, φπσο θαη θάζε ειεγθηήο, αζρνιείηαη κε ηε 

δηεξεχλεζε ηεο εγθπξφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ειέγρεη ζηηο επηρεηξήζεηο, αιιά ζε άιιεο 

πεξηπηψζεηο ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα κε ηα νπνία εθθξάδνπλ ηελ αλεζπρία ηνπο θαιχπηνπλ 

έλα πνιχ επξχηεξν θάζκα θαη έρνπλ λα θάλνπλ κε πνιιά ζέκαηα ζηα νπνία ε ζρέζε ησλ 

ινγαξηαζκψλ είλαη θάπσο απνκαθξπζκέλε απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Δπηπιένλ, ν εζσηεξηθφο 

ειεγθηήο, φληαο άλζξσπνο, έρεη δσηηθφ ζπκθέξνλ ζε φινπο ηνπο ηχπνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηεο εηαηξείαο θαη είλαη θπζηθά αξθεηά πην ελδηαθέξνλ λα βνεζήζνπλ λα θάλνπλ απηέο ηηο 

πξάμεηο φζν ην δπλαηφλ πην θεξδνθφξεο. Έηζη, ζε κεγαιχηεξν βαζκφ, ε δηνίθεζε ησλ 

ππεξεζηψλ έξρεηαη λα επεξεάζεη ηηο ζθέςεηο θαη ηε γεληθή πξνζέγγηζε ηνπο». 

Ωζηφζν, ζην ζπλέδξην ηνπ Δζληθνχ πκβνχιηνπ Βηνκεράλσλ ππνγξάκκηζαλ ηε ζεκαζία ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (Walsh, 1963): 

«Σν δηεπξπλφκελν ράζκα κεηαμχ ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο δξάζεο είλαη αλαγθαία γηα ηελ 

αλάπηπμε κηα ζεηξά ειέγρσλ κέζσ ησλ νπνίσλ ε επηρείξεζε κπνξεί λα δηνηθείηαη 

απνηειεζκαηηθά. Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο νινθιεξψλεη θαη ηειεηνπνηεί θάζε κία απφ απηέο 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο, παξέρνληαο αμηνιφγεζε γηα θάζε κνξθή ειέγρνπ. Γελ ππάξρεη θαλέλα 

ππνθαηάζηαην γη 'απηή ηελ δξαζηεξηφηεηα». 

Όζνλ αθνξά ηα επαγγεικαηηθά πξφηππα θαη ηηο επαγγεικαηηθέο επζχλεο, ηα δχν πην 

ζεκαληηθά πξφζσπα ζηελ ηζηνξία ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ήηαλ αλακθηζβήηεηα ν Victor 

Z.Brink θαη ν Lawrence Β.Sawyer, αληίζηνηρα. Ήδε θαζηεξψζεθε σο πξσηνπνξηαθή εηθφλα 

ζηνλ 20
ν
 αηψλα γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, ν Victor Ε. Brink, σο πξψηνο δηεπζπληήο έξεπλαο 

ηνπ ηδξχκαηνο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, ν νπνίνο έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζην λα πάξεη ηε 

θαηάζηαζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή πνπ εθδίδεηαη ην 1947. Ζ θαηάζηαζε 

ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή δηεπθξηλίδεη φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο, 

αληηκεησπίδεη θπξίσο ινγηζηηθά θαη νηθνλνκηθά ζέκαηα, ζέκαηα ιεηηνπξγηθνχ ραξαθηήξα 

εληφο ηνπ πεδίν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Απφ ην 1957, ε θαηάζηαζε ησλ αξκνδηνηήησλ 

ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είρε ζεκαληηθά δηεπξπλζεί πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη 

πνιπάξηζκεο ππεξεζίεο γηα ηε δηνίθεζε, φπσο: 



 14 

 Δπαλεμέηαζε θαη αμηνιφγεζε ηεο επξσζηίαο, ηεο επάξθεηαο, θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ 

ινγηζηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη ζηνηρείσλ ρεηξηζκνχ. 

 Δμαθξίβσζε ηνπ βαζκνχ ζπκκφξθσζεο κε ηηο θαζηεξσκέλεο πνιηηηθέο, ηα ζρέδηα θαη 

ηηο δηαδηθαζίεο. 

 Αθνχ πξνζδηνξηζηεί ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο 

αληηπξνζψπεπαλ θαη δηαζθάιηδαλ ηηο δεκίεο πάζεο θχζεσο. 

 Γηαπηζηψλνληαο ηελ αμηνπηζηία ησλ ινγηζηηθψλ θαη άιισλ δεδνκέλσλ πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζην πιαίζην ηεο νξγάλσζεο. 

 Ο έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ηεο απφδνζεο ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ ηνπ 

αλαηίζεληαη. 

 

Δπηπιένλ, ν πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ Lawrence Sawyer (1971), αλέιαβε κε κεγάιε 

επηηπρία ην έξγν γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ επζπλψλ. Ζ θαηάζηαζε απηή 

ππνβιήζεθε ζε πεξαηηέξσ αλαζεσξήζεηο ην 1976, 1981, θαη 1990 ψζηε λα αληηθαηνπηξίδεη 

ηε ζπλερηδφκελε θαη ηελ ηαρεία εμέιημε ηνπ εζσηεξηθνχ θιάδνπ ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ. 

 

Σν ίδξπκα ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ελέθξηλε επίζεκα ηα πξφηππα γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

πξαθηηθή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (1978), πνπ είρε ηνπο αθφινπζνπο ζθνπνχο: 

1. Να βνεζήζεη ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ειεγθηψλ, ην πεδίν εθαξκνγήο, ηηο 

επηδφζεηο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

2. Να γίλεη ε ελνπνίεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε φιν ηνλ θφζκν. 

3. Να ελζαξξχλεη ηε βειηίσζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

4. Να θαζηεξψζεη ηε ζπλεπή κέηξεζε ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπ ειέγρνπ. 

5. Να δψζεη έλα κήλπκα φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο δελ κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί πιήξσο 

σο επάγγεικα. 

Σα πξφηππα πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ αθφινπζν νξηζκφ θαη ν ζηφρνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ: 

 

«Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη κηα αλεμάξηεηε δξαζηεξηφηεηα αμηνιφγεζεο εγθαηεζηεκέλε ζε 

κηα νξγάλσζε σο ππεξεζία πξνο απηήλ. Πξφθεηηαη γηα έλα ζηνηρείν ειέγρνπ πνπ ιεηηνπξγεί 

κε ηελ εμέηαζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 
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άιισλ ειέγρσλ. Ο ζηφρνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη λα βνεζήζεη ηα κέιε ηεο 

νξγάλσζεο γηα ηελ  απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ν 

εζσηεξηθφο έιεγρνο ηνπο εθνδηάδεη κε αλαιχζεηο, εθηηκήζεηο, ζπζηάζεηο, ζπκβνπιέο θαη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην αμηνιφγεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. ηφρνο ηνπ ειέγρνπ 

πεξηιακβάλεη ηελ πξνψζεζε απνηειεζκαηηθνχ ειέγρνπ ζε ινγηθφ θφζηνο». 

 

Σα πξόηππα νξίδνπλ ηα θξηηήξηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ ηκήκαηνο ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ πνπ 

ζα πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ θαη λα κεηξεζνχλ. Κάιπςαλ δηάθνξεο πηπρέο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ εληφο ησλ νξγαληζκψλ, φπσο ε αλεμαξηεζία, ε επαγγεικαηηθή επάξθεηα, ην πεδίν 

εθαξκνγήο ηεο εξγαζίαο, ηελ απφδνζε ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ, θαζψο θαη ηε δηαρείξηζε ηεο 

ππεξεζίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Οη εξκελείεο ησλ πξνηχπσλ θαηνρπξψζεθαλ ζηηο 

θαηαζηάζεηο ησλ πξνηύπσλ ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ (SIAS), κεξηθά παξαδείγκαηα πνπ ε SIAS 

εζηηάδεηε ζε έλλνηεο ειέγρνπ, αμηνιφγεζεο θηλδχλνπ, πξφιεςεο θαη δηεξεχλεζεο ησλ 

πεξηπηψζεσλ απάηεο, ηηο ζρέζεηο κε ηνπο  αλεμάξηεηνπο ειεγθηέο, ηελ επηθνηλσλία κε ην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ην ζρεδηαζκφ αλάζεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ πνξηζκάησλ ηνπ 

ειέγρνπ. 

Ωζηφζν, φζν αθνξά ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ επηηφπηα έξεπλα, θαη ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ, ηα 

βαζηθά βήκαηα ζε έλα επηρεηξεζηαθφ έιεγρν έρνπλ ηα εμήο δηαδνρηθά βήκαηα:  

 Να πξνβνχλ ζε πξνθαηαξθηηθή έξεπλα  

 Να αλαπηχμνπλ ην πξφγξακκα ειέγρνπ  

 Να εθηειέζνπλ ηελ επηηφπηα έξεπλα 

 Να πξνεηνηκάζνπλ ηα έγγξαθα εξγαζίαο  

 Να αλαπηχμνπλ κηα ιίζηα, θαη θαηά πξνηεξαηφηεηα, ηα πνξίζκαηα ηνπ ειέγρνπ 

 Να ζπδεηεζνχλ ηα πνξίζκαηα κε ηνλ ειεγρφκελν 

 Να πξνεηνηκάζνπλ θαη λα παξνπζηάζνπλ ηελ έθζεζε ειέγρνπ. 

Σα Πξόηππα θαη ηα SIAS ρξεζίκεπζαλ γηα ηελ πνηνηηθή απφδνζε ησλ δεζκεχζεσλ γηα ην 

έξγν ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

Γελ ππήξρε ακθηβνιία φηη, απφ ηα ηέιε ηνπ 1970, ν ηνκέαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είρε 

θεξδίζεη ην δηθαίσκα σο «πιήξεηο επάγγεικα», ρξεζηκνπνηψληαο αθφκε θαη ν James Carey 

ην (1969), αξθεηά απζηεξέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ «επαγγέικαηνο». Κάπνηα 

ζηηγκή κεηά ην 1974, φηαλ ν Οξθσηφο Δζσηεξηθφο Διεγθηήο (CIA) ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην 
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ίδξπκα ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο είρε επαξθψο ζεβαζηφ πξνθίι θαη 

άμηδε λα νλνκάδεηαη σο έλα θαζηεξσκέλν επάγγεικα γηαηί: είρε άηνκα κε εμεηδηθεπκέλεο 

γλψζεηο (ν θνηλφο θνξέαο ησλ γλψζεσλ εγθξίζεθε ην 1972), κηα επίζεκε εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία (ειάρηζηε δηάξθεηα θαζνξίδεηαη απφ ηελ επίζεκε εθπαίδεπζε), ηα πξφηππα πνπ 

γίλνληαη δεθηά σο κέινο ηνπ ηδξχκαηνο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ (πνπ πξνβιέπνληαη θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο κειέηεο, πεξλψληαο εμεηάζεηο ηεο CIA, επαγγεικαηηθέο απαηηήζεηο 

εκπεηξίαο, θαη Πξνηχπσλ), ν Κψδηθαο Γενληνινγίαο (εγθξίζεθε γηα πξψηε θνξά ην 1968), 

έλα αλαγλσξηζκέλν θαζεζηψο ππνδεηθλχεηαη απφ γεληθή ή εηδηθή νλνκαζία (ε CIA ή ε MIIA 

, αλαγλσξίδεηαη ζε δηάθνξεο ρψξεο ζε φιν ηνλ θφζκν), έλα δεκφζην ελδηαθέξνλ γηα ην έξγν 

φηη ε επαγγεικαηίεο εθηεινχληαη (ίζσο πην εκθαλήο ην έξγν πνπ εθηειείηαη απφ εζσηεξηθνχο 

ειεγθηέο, ηελ εθπαίδεπζε, θαη ζηηο κε θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο θαη φρη ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα), θαη αλαγλσξίδνληαη απφ ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο θνηλσληθήο ππνρξέσζεο (θαη πάιη, 

ίζσο είλαη πην εκθαλήο ζηελ θπβέξλεζε, ηελ εθπαίδεπζε, θαη ζηηο κε θεξδνζθνπηθέο 

νξγαλψζεηο).  

Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη γηα ηελ αχμεζε ηνπ νξγαλσηηθνχ θχξνπο, 

ήηαλ ζεκαληηθφ λα ζθπξειαηεζεί κηα ηζρπξή ζρέζε κε «φζνπο θαηεγνξνχληαη γηα 

νξγαλσηηθή δηαθπβέξλεζε», θαη λα επηθνηλσλήζνπλ άκεζα κε ηελ ειεγθηηθή επηηξνπή. 

Τπάξρνπλ αξθεηά ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ ζήκεξα φηη κηα ηέηνηα ζρέζε  

είλαη επξέσο γλσζηή θαη ζεσξείηαη σο βέιηηζηε πξαθηηθή γηα ηηο πην πξννδεπηηθέο εηαηξείεο 

νη νπνίεο δεζκεχνληαη λα εληζρχζνπλ ηε δηνηθεηηθή δνκή ησλ δηαδηθαζηψλ. ε κηα πξψηκε 

κειέηε-νξφζεκν, γηα ηελ εηαηξηθή ειεγθηηθή επηηξνπή, νη Mautz & Neumann (1977) 

αλαθέξνπλ ηα εμήο: 

«Ωο επί ην πιείζηνλ ε επηηξνπή ηνπ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ ζεσξείηαη σο κηα γέθπξα κεηαμχ ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηψλ... Γηα λα εθπιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πξνο 

ηνπο κεηφρνπο θαη ζην επξχ θνηλφ, ηα κέιε ηεο επηηξνπήο ηνπ ειέγρνπ έπξεπε λα δίλνπλ 

πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ, θαη λα ήηαλ θαιχηεξα ελεκεξσκέλνη ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα ηνπ 

ειέγρνπ. Ζ δηνίθεζε έρεη επίζεο ελεκεξσζεί γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη ε 

αλάγθε λα πξνζηαηεπζνχλ κε ηε δένπζα πξνζνρή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ησλ 

απνηειεζκαηηθψλ ειέγρσλ. Ωζηφζν, αληαπνθξίλνληαη πεξηζζφηεξν ζηηο πξνηάζεηο ηνπ 

ειεγθηή θαη ζηα αηηήκαηα ηεο επηηξνπήο ηνπ ειέγρνπ γηα πιεξνθνξίεο». 

ην ίδην πλεχκα, νη ζπγγξαθείο Brink & Witt (1982) ζεκείσζαλ φηη: 
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«ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε νκάδα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρεη πξνρσξήζεη ζε πνιχ 

πςειά επίπεδα ζε επηρεηξεζηαθνχο ηνκείο θαη έρεη θεξδίζεη ηελ εθηίκεζε θαη ηνλ ζεβαζκφ 

ηεο δηνίθεζεο. ε έλαλ απμαλφκελν βαζκφ ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο ππεξεηεί ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην - ζπλήζσο κέζσ ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ ηνπ ελ ιφγσ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ». 

Μέρξη ην 1993, ε θαηάζηαζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζεκείσζε φηη : 

«ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε θαη ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο επάξθεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο νξγάλσζεο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη ηελ πνηφηεηα ηεο απφδνζεο. θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ ηνπ 

αλαηίζεληαη»  

Ωζηφζν, ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: 

1. Δπαλεμέηαζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη 

ιεηηνπξγηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ εληνπηζκφ, ηε 

κέηξεζε, ηε ηαμηλφκεζε, θαη λα αλαθεξζνχλ απηέο νη πιεξνθνξίεο. 

2. Αλαζεψξεζε ησλ ζπζηεκάησλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα λα εμαζθαιηζηεί ε 

ζπκκφξθσζε κε απηέο ηηο πνιηηηθέο, ηα ζρέδηα, ηηο δηαδηθαζίεο, ηνπο λφκνπο θαη ηνπο 

θαλνληζκνχο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο εξγαζίεο θαη 

ζηηο εθζέζεηο, θαη λα πξνζδηνξηζηεί αλ ν νξγαληζκφο είλαη ζε ζπκκφξθσζε. 

3. Δπαλεμέηαζε ησλ κέζσλ δηαθχιαμεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη, αλάινγα 

κε ηελ πεξίπησζε, λα γίλεη ε επαιήζεπζε χπαξμεο ησλ ελ ιφγσ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ. 

4. Ο έιεγρνο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ κε ηελ νπνία 

απαζρνινχληαη. 

5. Δπαλεμέηαζε ησλ πξάμεσλ ή ησλ πξνγξακκάησλ γηα λα εμαθξηβψζεη θαηά πφζνλ ηα 

απνηειέζκαηα είλαη ζπλεπή κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηνπο ζθνπνχο θαη αλ νη πξάμεηο ή ηα 

πξνγξάκκαηα δηεμάγνληαη φπσο είρε πξνγξακκαηηζηεί. 

ηηο αξρέο ηνπ 1990 νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ 

νξγαληζκνχ, εξγάζηεθαλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο φπσο:  

 Έιεγρνη ζπκκφξθσζεο,  

 Έιεγρνη ζηνλ ηεο θχθιν ζπλαιιαγήο,  

 Σε δηεξεχλεζε ηεο απάηεο θαη άιισλ παξαηππηψλ,  

 Σελ αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο απνδνηηθφηεηαο,  
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 Αλάιπζε,  

 Σε κέηξεζε θαη ηε θαηαγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο θαη νξγάλσζεο ζε επίπεδν θηλδχλνπ,  

 Γηαζθάιηζε πνηφηεηαο θαη ζπκβνπιεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

Έπαημαλ έλα ζπλδπαζκφ ζηελ νηθνλνκηθή αλαζθφπεζε θαη ζηηο θξηηηθέο ειέγρνπ, ζηηο 

επηρεηξεζηαθέο αμηνινγήζεηο θαη ηνπο ινγηζηηθνχο ειέγρνπο (νλνκάδεηαη πξφγξακκα 

ειέγρσλ, επηδφζεηο ησλ ειέγρσλ, εθηελείο έιεγρνη, θαη άιιεο παξφκνηεο πεξηγξαθηθέο 

εηηθέηεο), δηαρεηξηζηηθνί έιεγρνη, θαη έιεγρνη ζπκκφξθσζεο. Καηά ηελ εθηέιεζε πνιιψλ απφ 

απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξνζεγγίδνπλ κε βάζε ηνλ θίλδπλν θαη 

εζηηάδνπλ ζηνλ έιεγρν. Έθαλαλ επίζεο εθηεηακέλε ρξήζε ηηο εθαξκνγέο ηεο ηερλνινγίαο γηα 

ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ. 

ηαδηαθά, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο άξρηζαλ λα παξνπζηάδνπλ «ηε βηνκεραληθή εμεηδίθεπζε» 

φζνλ αθνξά ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ βηνκεραληψλ, φπσο ε πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε, ην πεηξέιαην, ην θπζηθφ αέξην, ηελ ελέξγεηα, ηελ άκπλα, ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ππεξεζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ην ρνλδξηθφ θαη ην ιηαληθφ εκπφξην, ηε ηερλνινγία, ηηο 

ηειεπηθνηλσλίεο, ηα κέζα καδηθήο  ελεκέξσζεο (Μ.Μ.Δ.) θαη ηελ ςπραγσγία, ηελ 

θπβέξλεζε, ηνπο κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο, ηελ εθπαίδεπζε, θιπ. Σν πξνζσπηθφ ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά ππφβαζξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελφο 

κεγάινπ πνζνζηνχ κε ινγηζηηθψλ κεγάισλ εηαηξεηψλ, νη γπλαίθεο απέθηεζαλ εμέρνπζα ζέζε 

ζ’ απηφ ην επάγγεικα. Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξνζαλαηνιίζηεθαλ πεξηζζφηεξν δηεζλψο. ε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο έγηλε κάιινλ επθαηξηαθφο, θαη νη εζσηεξηθνί 

ειεγθηέο άξρηζαλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα ζπκβάιινπλ ζε «εηδηθά έξγα» ζε κηα βάζε 

έθηαθηεο αλάγθεο, εθηειψληαο ην ξφιν ησλ ππαιιήισλ γηα ηνλ θίλδπλν, ηεο εζηθήο ή ηεο 

ζπκκφξθσζεο, φπσο απαηηνχζε ε θαηάζηαζε. 

1.2 Διζαγωγή ζηον Δζωηεπικό Έλεγσο - Δίδη ελέγσος  

Κάζε νηθνλνκηθή κνλάδα (επηρείξεζε) απνηειεί απηνηειή θαη ππεχζπλε νξγάλσζε ησλ 

παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ θαη δηαρείξηζεο ζπλαιιαγψλ κε ηηο νπνίεο επηδηψθεη ην θαιχηεξν 

δπλαηφ απνηέιεζκα γηα λα απμεζνχλ ηα θέξδε θαη λα ειαηησζνχλ ηα έμνδα. Δπηπξνζζέησο, 

γηα ηελ απνθπγή ιαζψλ θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα δηελεξγείηαη ζπλερείο 

έιεγρνο γηα ηελ δηεπθξίληζε θαη δηαπίζησζε ηεο νξζήο ηεο ιεηηνπξγίαο.   

Ωζηφζν, ν έιεγρνο είλαη κηα ζεηξά δηαδηθαζηψλ θαη αμηνινγήζεσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζε 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο είηε ζηνλ ηνκέα ησλ 
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νηθνλνκηθψλ είηε ζηνλ ηερληθφ ηνκέα, κε θχξην ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

ελεξγεηψλ ηεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα λα ζεσξεζεί κηα 

νηθνλνκηθή κνλάδα απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή (δειαδή, λα απνθεχγνληαη φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηα ζνβαξά ιάζε ηα νπνία κπνξεί λα ζηνηρίζνπλ ζηελ κεηέπεηηα 

βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο ή λα είλαη ειάρηζηά).  

Δπίζεο, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα κηα επηρείξεζε λα πξνβιέπεη θαη λα αληηκεησπίδεη ή λα 

δηαρεηξίδεηαη ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ηεο θηλδχλνπο ( Enterprise Risk Management – ERP)
1
 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο πιεξνθνξίεο φπσο Ηζνινγηζκφο, Καηαζηάζεηο 

Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, Καηαζηάζεηο Σακεηαθψλ Ρνψλ, Αξηζκνδείθηεο θαη άιιεο 

πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο είλαη ν «Καζξέθηεο» ηεο επηρείξεζεο. Δδψ θαη αξθεηά 

ρξφληα έρεη δηαπηζησζεί ζεκαληηθή αχμεζε ησλ ειέγρσλ θαη ησλ ειεγθηψλ σο εηδηθνί 

επαγγεικαηίεο (Power, 1997). Ο δηαρσξηζκφο ηνπ ειέγρνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην 

άηνκν πνπ ηνλ δηελεξγεί θαη ηε ζρέζε ηεο εξγαζίαο κε ηνλ ειεγρφκελν θνξέα, σο εμήο: 

 Δζσηεξηθφο έιεγρνο, είλαη ν έιεγρνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ άηνκα ηα νπνία είλαη 

άξηηα εθπαηδεπκέλα κε αληηθείκελν ηεο ινγηζηηθήο θαη ειεγθηηθήο (εζσηεξηθνί 

ειεγθηέο) γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ίδηνπ ηνπ θνξέα. 

 Δμσηεξηθφο έιεγρνο, είλαη ν έιεγρνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ μέλα άηνκα θαη 

αλεμάξηεηα απφ ηνλ θνξέα ηφηε αλαθεξφκαζηε ζηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν. 

Δπίζεο, νη έιεγρνη δηαθξίλνληαη αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηνπο, φπσο: 

 Γεληθνί, είλαη νη έιεγρνη πνπ επεθηείλνληαη ζε φια ηα ζέκαηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ θαη θαιχπηεη ηελ εηαηξηθή ρξήζε ή αθφκε θαη πεξηζζφηεξεο 

ρξήζεηο, φπσο ν εηήζηνο έιεγρνο Ηζνινγηζκνχ, Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ γηα 

εηζαγσγή ζην Υξεκαηηζηήξην, Απνηειέζκαηα Υξήζεο θιπ.)  

 Δηδηθνί, είλαη νη έιεγρνη πνπ θαιχπηνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ή ζέκα ( π.ρ. 

έιεγρνο απνζεκάησλ, ηακεηαθψλ ζπλαιιαγψλ, έιεγρνο ρνξεγήζεσλ ηξαπεδψλ θιπ.). 

Δπηπξνζζέησο, νη έιεγρνη δηαθξίλνληαη αλάινγα κε ηνλ ζθνπφ, φπσο:  

 Πξνιεπηηθνί, είλαη νη έιεγρνη νη νπνίνη έρνπλ νξγαλσζεί απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε 

θαη πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ησλ ζπλαιιαγψλ θαη απνζθνπεί ζηελ 

πξφιεςε ηπρφλ ιαζψλ ή ζθαικάησλ (αθνχζησλ ή εθνχζησλ).  

                                                           
1
  E.R.P. – Enterprise Risk Management  

* http://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_risk_management 
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 Καηαζηαιηηθνί, είλαη νη έιεγρνη πνπ δηελεξγνχληαη κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

ζπλαιιαγψλ θαη απνβιέπνπλ ζηελ απνθάιπςε ιαζψλ ή παξαιείςεσλ θαη 

αλσκαιηψλ. 

Οη έιεγρνη δηαθξίλνληαη αλάινγα κε ηελ δηάξθεηα ηνπο φπσο:  

 Μφληκνη ή δηαξθείο, είλαη νη έιεγρνη  πνπ δηελεξγνχληαη ζπλέρεηα (δειαδή, ζε κφληκε 

βάζε) θαη θαιχπηεη ζπγθεθξηκέλα ή ηα πεξηζζφηεξα ζέκαηα ηεο δηαρεηξίζεσο ησλ 

επηρεηξήζεσλ.  

 Σαθηηθνί ή πεξηνδηθνί, είλαη νη έιεγρνη πνπ δηελεξγνχληαη ζε ηαθηέο ρξνληθέο 

πεξηφδνπο, δειαδή δελ είλαη ζπλερήο (π.ρ. έιεγρνη εηήζησλ, εμακεληαίσλ, ηξηκεληαίσλ 

Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ θιπ.)  

 Έθηαθηνη ή πεξηζηαζηαθνί, είλαη νη έιεγρνη πνπ δηελεξγνχληαη κφλν ζε έθηαθηεο 

πεξηπηψζεηο γηα εηδηθνχο ιφγνπο( π.ρ. παξάλνκεο θηλήζεηο, θαηαρξήζεηο θιπ.). 

Ο Γηαρεηξηζηηθφο θαη ν Οηθνλνκηθφο έιεγρνο δηελεξγνχληαη κφλνλ φηαλ ζα αμηνινγεζνχλ 

πεξαηηέξσ νη ελέξγεηεο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο.  

 Οηθνλνκηθφο Έιεγρνο: ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ειέγρνπ αλαθέξνληαη νη ελέξγεηεο ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο νη νπνίεο κπνξεί λα θαηαζηνχλ επηθίλδπλεο γηα ηελ δηαζθάιηζε 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο, ηελ ινγηζηηθή απεηθφληζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ ηεο επηρείξεζεο θιπ. Ωζηφζν, ν θχξηνο ζηφρνο 

ηνπ ειέγρνπ είλαη λα αλαθέξεη ηα θαιχηεξα ζηνηρεία ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο φπσο 

αμηνπηζηία, ηθαλφηεηα λα αληεπεμέιζεη ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο, εηιηθξίλεηα, 

αληηθεηκεληθφηεηα θιπ. 

 Γηαρεηξηζηηθφο Έιεγρνο: Με ιίγα ιφγηα ν δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο ζρεηίδεηαη κε ηελ 

εμέιημε ηεο έλλνηαο ηνπ ειέγρνπ εμεηάδνληαο ην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

ηεο επηρείξεζεο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Γειαδή, παξαηεξνχλ θαηά πφζν νη 

ζηφρνη ηεο επηρείξεζεο κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξεο κεζφδνπο 

θαη δηαδηθαζίεο.  

πλνςίδνληαο, κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη ε ειεγθηηθή είλαη έλα ζχλνιν απφ αξρέο, 

θαλφλεο θαη θαλνληζκνχο νη νπνίνη βνεζνχλ γηα ηελ απνθπγή ησλ αθφινπζψλ ελεξγεηψλ, 

φπσο: 

 Λάζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ 

 Δμαθξίβσζε παξάλνκσλ ελεξγεηψλ 
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 Διαρηζηνπνίεζε ησλ εμφδσλ ή ησλ δαπαλψλ 

 Δληνπηζκφ αδπλακηψλ θαη ζθαικάησλ 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία αθνξά ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ησλ επηρεηξήζεσλ. Με ηελ 

πάξνδν ηνλ ρξφλσλ ν εζσηεξηθφο έιεγρνο αιιάδεη φιν θαη πεξηζζφηεξν θαη πξνζζέηεη 

πεξηζζφηεξεο επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο ζηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, 

πξηλ απφ κεξηθέο δεθαεηίεο έλαο εζσηεξηθφο ειεγθηήο είρε ηελ ππνρξέσζε λα ειέγρεη θαη λα 

επηηεξεί ην έξγν ηεο εθάζηνηε δηνίθεζεο, ρσξίο φκσο λα εθθξάδεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ 

άπνςε, δειαδή λα ηνπο δίλεη ζπκβνπιέο θαη λα ηνπο επεξεάδεη άκεζα απνδεηθλχνληαο ηηο 

απφςεηο ηνπ κε ζπγθεθξηκέλα ειεγθηηθά ηεθκήξηα. Όζν πεξλνχλ ηα ρξφληα, παξαηεξείηαη φηη 

νη ζπκβνπιέο ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή θαζίζηαληαη πνιχ ζεκαληηθέο γηα ηελ πνξεία ησλ 

νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ. Ωζηφζν, απηφ ζεκαίλεη φηη ηα θαζήθνληα ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή 

έρνπλ απμεζεί θαη είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλαιακβάλεη θαη ζπκβνπιεπηηθέο αξκνδηφηεηεο. 

 

Αθνινχζσο, ζα γίλεη κηα βηβιηνγξαθηθά αλαθνξά ζχκθσλα κε ην Ηλζηηηνχην ησλ 

Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ (Internal of Internal Auditing) πνπ επηζεκαίλνπλ φηη ν εζσηεξηθφο 

έιεγρνο είλαη: 

 Αλεμάξηεηνο 

 Αληηθεηκεληθφο 

 Δγγπεηηθφο 

 πκβνπιεπηηθφο 

Με απψηεξν ζθνπφ ηελ απνθπγή ησλ ζθαικάησλ θαη ηελ βειηησκέλε ιεηηνπξγία ησλ 

ειεγρφκελσλ επηρεηξήζεσλ.  

Δπηπξνζζέησο, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο έρεη σο θχξην κέιεκα λα επηηχρεη ηνπο αληηθεηκεληθνχο 

ζηφρνπο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο επηβάιινληαο κηα ζπζηεκαηηθή θαη πεηζαξρεκέλε κέζνδν 

απνηίκεζεο θαη βειηίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο δηνίθεζεο, ηνπ 

ειέγρνπ θαη ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ( Colbert J. 2002, ζει. 149,   Rittenberg L. 1999, 

ζει. 31). 

 

1.3 Ο κοπόρ και οι Βαζικέρ λειηοςπγίερ ηος Δζωηεπικού Δλέγσος 

Ο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (Internal Audit) έρεη θπξίσο πξνιεπηηθή 

ζέζε θαη ζπλίζηαηαη ζηελ παξαθνινχζεζε θαη ησλ έιεγρν ησλ δηελεξγνχκελσλ 

δηαρεηξηζηηθψλ πξάμεσλ θαη ινγηζηηθψλ θαηαρσξίζεσλ, κε ζθνπφ ηελ άκεζε επηζήκαλζε 
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αθνχζησλ ή αθνχζησλ ζθαικάησλ ή δφιησλ θαη γεληθά αληηθαλνληθψλ θαη παξάλνκσλ 

ελεξγεηψλ. Δπίζεο, νη ππεξεζίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ σο πξνο ηελ δηνίθεζε 

πξνζεγγίδνπλ ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα γηα ηελ απνθπγή ησλ δηαρεηξηζηηθψλ 

επηρεηξεζηαθψλ θηλδχλσλ (E.R.M.) ρξεζηκνπνηψληαο αμηνινγήζεηο κέζσ ηνπ πζηήκαηνο 

ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (.Δ.Δ.)
2
. 

Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ν Δζσηεξηθφο Έιεγρνο γηα λα πξνθπιάμεη ηα 

ζπκθέξνληα ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη φζνη πεξηβάιινληαη απφ απηήλ ρξεζηκνπνηνχλ θαη 

εθαξκφδνπλ ηηο αξρέο ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο φπνπ ε εηαηξεία ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα 

λα ειέγμεη εάλ νη εθβάζεηο ζπκβαδίδνπλ κε ηα ζρέδηα παξαθηλψληαο ηελ νξγάλσζε έηζη ψζηε 

λα ελεκεξσζεί πιήξσο πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ή λα αιιαρηεί ε νξγαλσηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Ωζηφζν, ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε είλαη ν 

κεραληζκφο κέζσ ηνπ νπνίνπ ηα άηνκα είλαη παξαθηλεκέλα λα επζπγξακκίζνπλ ηηο 

πξαγκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο ηνπο κε ην γεληθφ εηαηξηθφ αγαζφ φπσο ηελ κέγηζηε ζπλνιηθή 

αμία πνπ παξάγεηαη απφ ηελ νξγάλσζε.  

Δπηπξνζζέησο, ζα ήηαλ ζεκαληηθφ λα πξνζζέζσ φηη έρεη ππάξμεη ελδηαθέξνλ γηα ηηο 

εηαηξηθέο πξαθηηθέο δηαθπβέξλεζεο ησλ ζχγρξνλσλ εηαηξηψλ, ηδηαίηεξα απφ ηηο πςεινχ 

πξνθίι θαηαξξεχζεηο ησλ εηαηξηψλ φπσο ε εηαηξία Enron, κε απηφ ζπλεπάγεηαη θαη φηη έλα 

απφ ηα θχξηα ζθάικαηα ηεο ήηαλ θαη ν ιαλζαζκέλνο ρεηξηζκφο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο ειέγρνπ.  

πλερίδνληαο ζα αλαθέξνπκε ηηο πην βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κεηαμχ 

άιισλ είλαη: 

 Γηελέξγεηα ηαθηηθψλ θαη έθηαθησλ απνγξαθψλ. 

 Ρχζκηζε ζρέζεσλ θαη ζπλαιιαγψλ κε ηξίηα πξφζσπα. 

 Έγθαηξε αλαγλψξηζε θαη αμηνιφγεζε πηζαλψλ επηρεηξεζηαθψλ θηλδχλσλ. 

 Πηζηνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη επαιήζεπζε αξρηθψλ 

ζηφρσλ. 

 Απνηίκεζε ηεο απφδνζεο ηεο δηνίθεζεο φισλ ησλ ηκεκάησλ πνπ εκπιέθνληαη κε ηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

 Δπηβεβαίσζε ηεο απνηειεζκαηηθήο θαη απνδνηηθήο ρξήζεο ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ. 

 πζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ. 

                                                           
2
 Σ.Ε.Ε. – Σφςτθμα Εςωτερικοφ Ελζγχου  

* Το Σφςτθμα Εςωτερικοφ Ελζγχου αναλαμβάνει τον ζλεγχο των οικονομικϊν δραςτθριοτιτων μιασ 
επιχείρθςθσ. 
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 Αλαγλψξηζε ησλ επηθεξδψλ θαη ησλ δεκηνγφλσλ ιεηηνπξγηψλ θαη πξνζπάζεηα 

κεηαβνιήο απηψλ πνπ επηδέρνληαη βειηίσζε. 

 Αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ επελδπηψλ. 

 Καηαγξαθή, θξηηηθή επηζθφπεζε θαη έιεγρνο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

 Μέηξεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ. 

 Καηαπνιέκεζεο ηεο αλζξψπηλεο απάηεο, θινπήο ή παξαπιάλεζεο. 

 Δμαθξίβσζε ηεο επαξθνχο ζηειέρσζεο ησλ ηκεκάησλ θαη ηεο θαηάιιειεο 

αμηνπνίεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 Δμαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη βηβιίσλ. 

 Παξαθνινχζεζε ηεο παξαγσγηθήο αιπζίδαο, ηεο δηαδηθαζίαο αγνξψλ θαη ησλ φξσλ 

πσιήζεσλ θαη αγνξψλ. 

 Γηαζθάιηζε ηεο θαιήο εμσηεξηθήο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο. 

 Δμέηαζε θαη αμηνιφγεζε δηαδηθαζηψλ θαη δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, ηα νπνία 

απεπζχλνληαη ζηε δηνίθεζε ψζηε λα δηνξζσζνχλ ηπρφλ αδπλακίεο πνπ εληνπίζηεθαλ. 

(Dittenhofer M. 2001, ζει. 446). 

 

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο θαη ε δηεχζπλζε εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρνπλ πιήξε πξφζβαζε ζε φια 

ηα βηβιία, ζηνηρεία, εξγαδνκέλνπο, ρψξνπο θαη δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο ή φηη άιιν είλαη απαξαίηεην γηα ηελ δηελέξγεηα θαη νινθιήξσζε  ηνπ ειέγρνπ. 

χκθσλα κε ην Ηλζηηηνχην ησλ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ, ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο πξέπεη λα 

εθηειεί ηα θαζήθνληα ηνπ βάζεη ηνπ θψδηθα δενληνινγίαο, απηφ ζεκαίλεη φηη ν εζσηεξηθφο 

ειεγθηήο πξέπεη λα ηεξεί ηηο αθφινπζεο παξακέηξνπο: 

 Σηο αξρέο ηεο αλεμαξηεζίαο,  

 Σεο αληηθεηκεληθφηεηαο  

 Σεο εκπηζηεπηηθφηεηαο.  

 

 

 

1.4 Σεσνικέρ Δζωηεπικού Δλέγσος 

χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθαξκνγή ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, 

ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ πξνβιέπεηαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο ή ηα ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα λα αζθνχλ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν έηζη ψζηε λα θαιχπηνληαη φινη νη δηαρεηξηζηηθνί 
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επηρεηξεζηαθνί θίλδπλνη (E.R.M.). Ωζηφζν, πηνζεηψληαο ηα Γηεζλή Πξφηππα βειηηψλνπκε 

ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε θαη ζηεξίδνπκε ηε Γηνίθεζε θαη ην ειεγθηηθφ έξγν. Ζ ιεηηνπξγία 

ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

εδξαηψλνπλ ηνλ επαγγεικαηηζκφ ηνπο θαη έρεη αξθεηά πιενλεθηήκαηα γηα ηνπο νξγαληζκνχο 

ζηνπο νπνίνπο παξέρνληαη απηέο νη ππεξεζίεο θαη παξάιιεια απνηειεί ηε βάζε ηεο 

πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν αμηνιφγεζεο ηνπ  Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Πξνθεηκέλνπ νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο λα νινθιεξψζνπλ κε επηηπρία ην ειεγθηηθφ ηνπο έξγν 

πξέπεη κεζνδνινγηθά λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα Γηεζλή Δπαγγεικαηηθά Πξφηππα ηνπ 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, αιιά θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θαιχηεξεο ηερληθέο. 

ηελ ζπλέρεηα, έλα απφ ηαο πην ζεκαληηθφηεξα βήκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ν 

ζρεδηαζκφο ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ γηα λα εθηειεζηεί κε απνδνηηθφ ηξφπν θαη λα δηαζθαιίδεη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ. Ο ιφγνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ν ζρεδηαζκφο βήκα πξνο βήκα 

γίλεηαη γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ κε έλαλ ζσζηφ κεζνδνινγηθφ ηξφπν, θαη 

αλ ηπρφλ ππάξρνπλ βνεζνί γηα ηελ πεξάησζε ηνπ έξγνπ ηφηε απηνί πξέπεη λα έρνπλ απζηεξή 

επίβιεςε απφ ηνπο αλσηέξνπο ηνπο γηα ηελ απνθπγή ζθαικάησλ. Ο πξνγξακκαηηζκφο θαη ν 

ζρεδηαζκφο είλαη απφ ηα βαζηθφηεξα βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ πηζηά γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ. 

Ωζηφζν, ν ζρεδηαζκφο βνεζάεη λα: 

 Δληνπίζεη έγθαηξα ηηο πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο 

 Δληνπίζεη ηα επηθίλδπλα ζεκεία πνπ ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο 

 Γηεπθνιχλεη ηελ ελεκέξσζε 

 πληνλίδεη ηα κέιε ηεο ειεγθηηθήο νκάδαο 

 πκβάιιεη ζηελ ζσζηή αλάζεζε ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ ζηνπο εκπεηξνγλψκνλεο θαη 

ζηνπο βνεζνχο 

 Γηεπθνιχλεη ζηελ αλαζθφπεζε ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηελ θάζε 

νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ 

 

Αξρηθά, γηα ηελ έλαξμε ηνπ ειέγρνπ πξέπεη λα εθδνζεί ζρεηηθή εληνιή ειέγρνπ ε νπνία 

πξέπεη λα παξαδνζεί ζηνλ ειεγρφκελν γηα λα μεθηλήζεη ε ειεγθηηθή δηαδηθαζία ζπιιέγνληαο 

νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο ζα θαηαζηνχλ ρξήζηκεο γηα ην ειεγθηηθφ έξγν ησλ εζσηεξηθψλ 
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ειεγθηψλ (απηήλ ηελ δηεξγαζία ζπλήζσο ηελ νινθιεξψλνπλ νη βνεζνί ησλ εζσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ).  

 

Μεηέπεηηα, φηαλ ζα επηθεληξψζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ζα ηηο εμεηάζεη ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο 

πξηλ παξαδνζνχλ ζηνλ πξντζηάκελν ηεο ειεγρφκελεο πεξηνρήο. πλνςίδνληαο, πξηλ δηεμαρζεί 

ν έιεγρνο πξέπεη λα γίλεη έλαο ζσζηφο θαη απνηειεζκαηηθφο ζρεδηαζκφο γηα λα απνηξέςνπκε 

θάζε επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν (E.R.M.) ν νπνίνο είλαη ν θχξηνο ζηφρνο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο θαιείηαη λα αμηνινγήζεη ηηο δηθιείδεο 

αζθαιείαο ηεο ειεγρφκελεο πεξηνρήο γηα λα θαζνξίζεη κε ζαθήλεηα ην ζθνπφ θαη ην εχξνο 

ηνπ ειέγρνπ.  

Γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γίλνληαη ηα εμήο βήκαηα:  

1. Έθδνζε Δληνιήο Διέγρνπ  

2. πιινγή Πιεξνθνξηψλ  

3. Αλαγλψξηζε Κηλδχλσλ θαη Διεγθηηθψλ ηφρσλ  

4. Δθπφλεζε Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Διεγθηηθνχ Έξγνπ  

5. Παξνπζίαζε Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Διεγθηηθνχ Έξγνπ  

6. Δηνηκαζία Πξνγξακκάησλ Διέγρνπ  

7. Δθηέιεζε Διέγρνπ  

8. πιινγή Σεθκεξίσλ Διέγρνπ  

9. Αμηνιφγεζε Σεθκεξίσλ Διέγρνπ  

10. Δμαγσγή πκπεξαζκάησλ  

11. Παξνπζίαζε Δπξεκάησλ  

12. Μεζνδνινγία Διέγρνπ  

13. Πεξηνρέο Διεγθηηθήο Κάιπςεο  

14. Απφθηεζε Σεθκεξίσλ Διέγρνπ  

15. Γεηγκαηνιεςία  
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1.5 Σμήμα Δζωηεπικού Δλέγσος 

Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη νη εμήο:  

  

 Αξρηθά, ε θχξηα αξκνδηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ε ππνζηήξημε ηεο 

νξγάλσζεο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο. Ζ ζπλερή ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ, επεμεξγαζία, αλάιπζε, θαη εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο φπσο νξγάλσζε, 

ζηειέρσζε, ηερληθά κέζα θιπ. 

 Δπίζεο, ζεκαληηθή αξκνδηφηεηα είλαη ε επίβιεςε κειεηψλ πνπ αθνξνχλ ηε βειηίσζε 

ηεο εζσηεξηθήο νξγάλσζεο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο φπσο θαλνληζκνί, δηαδηθαζίεο, 

κέζνδνη εξγαζίαο, ξνή πιεξνθνξηψλ θιπ. 

 Δπηπξνζζέησο, γίλεηαη επίβιεςε ηεο εθαξκνγήο ησλ νξγαλσηηθψλ βειηηψζεσλ θαη 

ησλ κεηαβνιψλ ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο θαη ζηειέρσζεο ηεο επηρείξεζεο, ηεο 

παξαθνινχζεζεο ηεο θαηαλνκήο ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ησλ ζηειερψλ πνπ 

αζρνινχληαη ζ’ απηέο. 

 Καηαγξάθνληαη νη αλαιχζεηο ησλ επηκέξνπο ελεξγεηψλ θάζε δηαδηθαζίαο κε ζθνπφ 

ηνλ εληνπηζκφ ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ επίηεπμεο ηνπ ίδηνπ ή θαιχηεξνπ 

απνηειέζκαηνο ζε πνηφηεηα ή πνζφηεηα έρνληαο ην θαιχηεξν νηθνλνκηθφ 

απνηέιεζκα θαη πεξηζζφηεξν ρξφλν. 

 Γηελεξγεί ζπλερείο αμηνινγήζεηο κέζν ηνπ πζηήκαηνο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

(.Δ.Δ.) δηαζθαιίδνληαο ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα γηα ηελ επηρείξεζε. 

 Γηελεξγεί ειέγρνπο θαη ζπληάζζεη εθζέζεηο ή δίλεη ζπκβνπιέο σο πξνο ηελ δηνίθεζε 

ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

 Σέινο, νη αξκνδηφηεηεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κεξηκλνχλ γηα ηε ζχληαμε ηνπ 

θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ηελ ελεκέξσζε δηνίθεζεο θαη ησλ 

πξντζηακέλσλ ησλ ππεξεζηψλ ζε ζέκα νξγάλσζεο / δηνίθεζεο κε ζθνπφ ηελ 

πηνζέηεζε πξαθηηθψλ δηνίθεζεο πνπ πξνσζνχλ ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζηαθήο δσήο 

θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο (π.ρ. θίλεηξα, θαηάιιειεο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο, νκαδηθφ πλεχκα). 
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Δπηπιένλ, ην ηκήκα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δηαζθαιίδεη θαη ηεξεί ηνλ Δζσηεξηθφ 

Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο θαη ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία. Καηά ηελ δηελέξγεηα ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ν Δζσηεξηθφο Διεγθηήο 

ππνρξενχηαη λα δεηήζεη θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη νπνηνδήπνηε βηβιίν, έγγξαθν, ηξαπεδηθφ 

ινγαξηαζκφ θαη άιια ειεγθηηθά ηεθκήξηα ηα νπνία θαζηζηνχλ αλαγθαία γηα ηελ νινθιήξσζε 

ηεο ειεγθηηθήο ελέξγεηαο ηνπ. Γη’ απηφ νθείινπλ θαη είλαη ππφρξενη λα ζπλεξγαζηνχλ ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ..)
3
 κε ηνπο Δζσηεξηθνχο Διεγθηέο παξέρνληαο ηνπο νπνηεζδήπνηε 

πιεξνθνξίεο δεηήζνπλ γηα ηελ επηρείξεζεο δηεπθνιχλνληαο ην έξγν ηνπο.  

 

Σν ηκήκα ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ απνηειεί κέξνο ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο ηνπ Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ επηθνξηηζκέλν λα αζρνιείηαη κε ηνλ:  

 Έιεγρν ησλ ιεηηνπξγηθψλ θηλδχλσλ 

 Έιεγρν ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ  

 Σελ νξζή εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε  

 Σελ πξφιεςε 

 Σελ απφδνζε 

 Σελ βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Δ.Σ. – Διοικθτικό Συμβοφλιο  

* Το Διοικθτικό Συμβοφλιο είναι το βαςικό όργανο λιψθσ αποφάςεων για τισ ενζργειεσ των εταιρειϊν και ςε 
ιεραρχικι κλίμακα βρίςκονται κάτω από τουσ εςωτερικοφσ ελεγκτζσ 
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2.1 Η Δπιηποπή ηος Δζωηεπικού Δλέγσος 

Δπηηξνπή Διέγρνπ (Audit Committee) 

Η ζύλζεζε ηεο Επηηξνπήο Ειέγρνπ 

Ζ Δπηηξνπή ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ απνηειείηαη απφ κέιε κε εθηειεζηηθά θαη αλεμάξηεηα 

κε εθηειεζηηθά ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (Γ..). Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ νξίδνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε (Γ..)
4
 ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο.  

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα επηζθνπεί ηε ζχλζεζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπιάρηζηνλ χζηεξα απφ 

ηελ παξέιεπζε ηξηψλ εηψλ θαη ζα πξνηείλεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε πηζαλέο αιιαγέο. 

Σπλεδξηάζεηο ηεο Επηηξνπήο ηνπ Εζσηεξηθνύ Ειέγρνπ 

Ζ Δπηηξνπή ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζα ζπλεδξηάδεη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο θνξέο ην ρξφλν 

ή ζπρλφηεξα, θαηφπηλ πξφζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο. Ζ πξφζθιεζε δχλαηαη λα 

απνζηέιιεηαη κε θαμ ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Δπηπξφζζεηα, ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην δχλαηαη επίζεο λα δεηά απφ ηελ Δπηηξνπή λα δηεμάγεη επηπιένλ ζπλεδξηάζεηο κε 

ζθνπφ λα ζπδεηά, επηζθνπεί θαη ζπληάζζεη αλαθνξέο επί νπνησλδήπνηε δεηεκάησλ πνπ ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα ζεσξεί απαξαίηεην λα επηιεθζεί.  

Απαξηία ππάξρεη κε ηελ παξνπζία ηνπιάρηζηνλ ηα κηζά απφ ηα κέιε ηα νπνία απνηειεί ε 

επηηξνπή. Οη απνθάζεηο ζα ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία. Ζ πξφζθιεζε δχλαηαη λα 

απνζηέιιεηαη κε θαμ ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Ο Δπηθεθαιήο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζπκκεηέρεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ.  

Ζ Δπηηξνπή Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ δχλαηαη λα απαηηήζεη απφ νπνηνλδήπνηε άιιν πξφζσπν 

ηεο Δηαηξείαο λα παξαζηεί ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο πξνθεηκέλνπ λα ηε βνεζήζεη ζηε ζπδήηεζε 

θαη εμέηαζε νπνηνπδήπνηε ζπγθεθξηκέλνπ δεηήκαηνο. Έλα κέινο ηνπ Ννκηθνχ Σκήκαηνο 

νξίδεηαη σο Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ππεχζπλν γηα ηελ ηήξεζε 

αξρείσλ ησλ αληίζηνηρσλ πξαθηηθψλ. Σα πξαθηηθά ηεο Δπηηξνπήο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ  

δηαλέκνληαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

 

                                                           
4
 Γ.Σ. – Γενικι Συνζλευςθ  

*Η Γενικι Συνζλευςθ είναι το ανϊτατο όργανο των εταιρειϊν και βρίςκονται ςε ιεραρχικι κλίμακα πάνω από 
τουσ εςωτερικοφσ ελεγκτζσ. 
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Καζήθνληα θαη Αξκνδηόηεηεο ηεο Επηηξνπήο ηνπ Εζσηεξηθνύ Ειέγρνπ 

Ζ Δπηηξνπή ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ιεηηνπξγεί σο έλα αλεμάξηεην θαη αληηθεηκεληθφ 

ζψκα, ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηελ επηζθφπεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ ειεγθηηθψλ 

πξαθηηθψλ θαη ηεο απφδνζεο ησλ ειεγθηψλ. Βαζηθή απνζηνιή ηεο Δπηηξνπήο Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ είλαη λα βνεζά ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, 

επηβιέπνληαο ηηο δηαδηθαζίεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, ηηο πνιηηηθέο θαη ην 

ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο Δηαηξείαο. 

Ζ Δπηηξνπή ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ κεηαμχ άιισλ: 

 Δπηβιέπεη ηε δηαδηθαζία ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο. Ζ Δπηηξνπή 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζπλεηζθέξεη ζηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ, ησλ Δμσηεξηθψλ Διεγθηψλ, ηεο Αλψηεξεο Γηεχζπλζεο θαη 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ ζα παξαθνινπζεί ηνλ ηαθηηθφ 

έιεγρν ησλ εηεζίσλ θαη ελνπνηεκέλσλ ινγαξηαζκψλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο ηεο Δηαηξείαο. 

 Δπηβιέπεη ηελ πξφζιεςε, ηελ απφδνζε θαη ηελ αλεμαξηεζία ησλ εμσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ. Ζ Δπηηξνπή Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ εηζεγείηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην επί 

ηνπ νξηζκνχ ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ. Δπηζεσξεί ηελ απφδνζε εμσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ θαη παξαθνινπζεί ηελ παξνρή επηπξφζζεησλ ππεξεζηψλ απφ ην γξαθείν 

ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ. 

 Παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ην ζχζηεκα  εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο Δηαηξείαο. Ζ 

Δπηηξνπή Διέγρνπ παξαθνινπζεί ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ 

έιεγρν ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηεο Δηαηξείαο. Ζ Δπηηξνπή  

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζα εμαζθαιίδεη φηη νη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο  δηαζέηνπλ ηα 

θαηάιιεια κέζα θαη ηελ πξφζβαζε ζε απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο, πξνθεηκέλνπ λα 

εθπιεξψζνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο. 

 Δπηβιέπεη ηελ απφδνζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Ζ Δπηηξνπή Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

παξαθνινπζεί θαη επηζεσξεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Θα 

επηζθνπεί θαη εγθξίλεη ην εηήζην πξφγξακκα ειέγρνπ ην νπνίν πξνηείλεηαη απφ ην 

ηκήκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Ζ Δπηηξνπή Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ επηζεσξεί ηηο εθζέζεηο 

πνπ θαηαξηίδνληαη απφ ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν θαη εμνπζηνδνηεί ηνλ Δζσηεξηθφ 

Έιεγρν εμεηάδνληαο νπνηνδήπνηε δήηεκα ην νπνίν πεξηέξρεηαη ζε γλψζε ηεο  θαη ην 

νπνίν εκπίπηεη ζηε ζθαίξα ησλ θαζεθφλησλ ηεο. 
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 Δπηζθνπεί ην ζχζηεκα  δηαρείξηζεο  επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ ηεο Δηαηξείαο 

(E.R.M.). Ζ Δπηηξνπή Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ επηζεσξεί ηε κεζνδνινγία ηεο 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εηαηξεία. Ζ Δπηηξνπή 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ επαλεμεηάδεη ηνπο ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδεη ε 

εηαηξεία, ην πξφγξακκα ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ  θηλδχλσλ απηψλ, 

θαζψο θαη ηελ πξφνδν φζνλ αθνξά ηα κέηξα απηά. 

Δηθαηνδνζία 

 

Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο, ε Δπηηξνπή Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ αληιεί ηε ζρεηηθή 

εμνπζία ηεο απφ ην Νφκν, ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ηηο 

απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Δπηπιένλ, ε Δπηηξνπή 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ έρεη πξφζβαζε ζε φια ηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηεο. 

  

Εζσηεξηθόο έιεγρνο 

 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο δξαζηεξηνπνηείηαη σο κηα αλεμάξηεηε, αληηθεηκεληθή θαη 

ζπκβνπιεπηηθή ππεξεζία, πνπ ζηφρν έρεη ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε θαη βειηίσζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο. Βαζηθή ηνπ απνζηνιή είλαη λα εμεηάδεη θαη λα αμηνινγεί ην 

ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (ζχλνιν ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ), 

δηαζθαιίδνληαο φηη απηφ είλαη επαξθέο θαη απνηειεζκαηηθφ γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ. 

Σν ηκήκα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρεη  ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 

 Παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή θαη ηε ζπλερή ηήξεζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ 

Λεηηνπξγίαο θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη ηεο ελ γέλεη λνκνζεζίαο 

πνπ αθνξά ηελ Δηαηξεία θαη ηδηαίηεξα ηεο λνκνζεζίαο ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ηεο 

ρξεκαηηζηεξηαθήο θαη ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε. 

 Καηαξηίδεη ην Δηήζην Διεγθηηθφ Πξφγξακκα ζε ζρέζε κε ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ηεο Δηαηξείαο, θξνληίδεη γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ θαη ελεκεξψλεη εγγξάθσο 
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ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ηξίκελν ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ην δηελεξγνχκελν απφ 

απηφ έιεγρν. 

 Δηζεγείηαη πξνηάζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ζεκείσλ ειέγρνπ  ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

εηαηξείαο, θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ πνπ ζα εληζρχζνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο Δηαηξείαο. 

 Αλαθέξεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο πεξηπηψζεηο ζχγθξνπζεο ησλ 

ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ησλ δηεπζπληηθψλ 

ζηειερψλ ηεο Δηαηξείαο κε ηα ζπκθέξνληα ηεο Δηαηξείαο, ηηο νπνίεο δηαπηζηψλεη θαηά 

ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 

 Διέγρεη ηελ λνκηκφηεηα ησλ ακνηβψλ θαη πάζεο θχζεσο παξνρψλ πξνο ηα κέιε ηεο 

δηνηθήζεσο αλαθνξηθά κε ηηο απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο Δηαηξείαο. 

Οη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο δηθαηνχληαη λα ιακβάλνπλ γλψζε νπνηνπδήπνηε εγγξάθνπ, αξρείνπ, 

βηβιίνπ, ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ θαη ραξηνθπιαθίνπ ηεο εηαηξείαο θαη λα έρνπλ πξφζβαζε 

ζε νπνηαδήπνηε ππεξεζία ηεο Δηαηξείαο. 

 

Παξέρεη κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο, νπνηαδήπνηε 

πιεξνθνξία δεηεζεί εγγξάθσο απφ Δπνπηηθέο Αξρέο ζπλεξγάδεηαη κε απηέο θαη δηεπθνιχλεη 

κε θάζε δπλαηφ ηξφπν ην έξγν παξαθνινχζεζεο, ειέγρνπ θαη επνπηείαο πνπ απηέο αζθνχλ. 

 

πλνςίδνληαο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηνπ Διιεληθνχ Υξεκαηηζηεξίνπ (άξζξν 

24, λ. 3371/05), νη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην εηαηξείεο, πέξαλ απφ ηε ζπγθξφηεζε 

ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ππνρξενχληαη λα ζρεκαηίζνπλ κηα ηξηκειή ειεγθηηθή 

επηηξνπή πνπ εθιέγεηαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο εηαηξίαο. πλήζσο, ηα άηνκα πνπ 

ηελ απαξηίδνπλ είλαη κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηα νπνία 

αλαθέξνληαη ζε απηφ (δει. ην Γ..) κέζσ ηαθηηθψλ αλαθνξψλ. Ζ ειεγθηηθή επηηξνπή θαη ην 

ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρνπλ ζρέζεηο ζηελήο ζπλεξγαζίαο. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, 

επηδηψθεηαη ε δηαζθάιηζε άξηζησλ ζπλζεθψλ απαξαίηεησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, φπσο ε πξφζβαζε ζηηο ειεθηξνληθέο ή έληππεο πιεξνθνξίεο ηεο 

εηαηξείαο, ε δηαξθήο εθπαίδεπζε ζε λέα ζπζηήκαηα θαη ηερληθέο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ε 

ζπγθξφηεζε νκάδσλ εξγαζίαο γηα ηελ εμέηαζε εηδηθψλ ηερληθψλ ζεκάησλ θαζψο θαη ε 

εμαζθάιηζε πςειήο πνηφηεηαο εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ γηα ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο. 
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Δίλαη απηνλφεην φηη ε επηηξνπή δελ δχλαηαη λα ζπληζηάηαη απφ άηνκα πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε 

ηνλ νηθνλνκηθφ ρψξν. Ο ξφινο ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο είλαη λα ειέγρεη ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (Κάληδνο , 1995) 

 

2.2 Ο Δζωηεπικόρ Δλεγκηήρ 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο νη αιιαγέο ζηελ νηθνλνκία γίλνληαη φιν θαη πην ζπρλά. Έηζη, ζηελ 

ζχγρξνλε επνρή ηεο δηεζλνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο νη αιιαγέο είλαη πην ζπρλέο θαη επεξεάδνπλ 

ζε κεγάιν βαζκφ ηνπο αλζξψπνπο αθφκα θη αλ απηνί δελ έρνπλ ζρέζε κε ηελ αηηία. ηελ 

αγνξά έρεη δεκηνπξγεζεί ε ηάζε ηεο πξφιεςεο ησλ βίαησλ αιιαγψλ πξνθεηκέλνπ λα 

γεθπξψζνπλ κηα ζηαζεξή πνξεία γηα θάζε νηθνλνκηθή κνλάδα κε ιηγφηεξν θίλδπλν. 

ηηο ζχγρξνλεο δηεζλείο επηρεηξήζεηο ε αλάιεςε επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ αθελφο απνηειεί 

πξνυπφζεζε επηβίσζεο θη αεηθφξνπο θαη ζηαζεξήο αλάπηπμεο θαη αθεηέξνπ επηβάιιεη ηελ 

θαζηέξσζε δηθιείδσλ αζθαιείαο θαη δηαδηθαζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε ζθνπφ ηελ, φζν ην 

δπλαηφλ, εμάιεηςε ηνπ θηλδχλνπ θαη ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηελ θαθή δηαρείξηζή 

ηνπ. Δθεί αλαιακβάλεη θαζήθνληα ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο, φληαο ην άηνκν κε ην κεγαιχηεξν 

θαη πην εμεηδηθεπκέλν θάζκα γλψζεσλ κε ζθνπφ λα θάλεη ηελ επηρείξεζε πην 

«εμαζθαιηζκέλε» έλαληη ηεο κε αλακελφκελεο κεηαβνιήο. 

ε κηθξέο επηρεηξήζεηο ν ζρεδηαζκφο, ε ζέζπηζε, θαη ε επίβιεςε ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γίλεηαη απφ νξηζκέλα κέιε ηεο δηνίθεζεο. Αληηζέησο, ζηηο κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο, ε δηνίθεζε αλαζέηεη ην ίδην έξγν ζε εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλν ζηέιερνο, ηνλ 

εζσηεξηθφ ειεγθηή. Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο είλαη ππάιιεινο ηεο επηρείξεζεο θαη δελ 

δηαζέηεη επνκέλσο ηελ επαγγεικαηηθή αλεμαξηεζία θαη ηελ αλεπεξέαζηε ζθέςε πνπ έρεη ν 

εμσηεξηθφο ειεγθηήο. Καηέρεη, φκσο, ηεξαξρηθά, πςειή ζέζε, είλαη αλεμάξηεηνο απφ ην 

πξνζσπηθφ πνπ ειέγρεη θαη είλαη πξφζσπν έκπηζην θαη ηθαλφ κε πιήξε επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε. πλήζσο, ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο ππάγεηαη ζηελ νηθνλνκηθή δηεχζπλζε θαη 

αλαθέξεηαη απ’ επζείαο ζηνλ νηθνλνκηθφ δηεπζπληή (Παπάο, 1999). 

 

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο νξίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξίαο. Γελ κπνξνχλ 

λα νξηζηνχλ σο εζσηεξηθνί ειεγθηέο, κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ελ ελεξγεία 
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δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη ζπγγελείο ησλ παξαπάλσ κέρξη θαη ηνπ δεπηέξνπ βαζκνχ εμ αίκαηνο 

ή εμ αγρηζηείαο. 

 

Καηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο, δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ 

γλψζε νπνηαδήπνηε βηβιίνπ, εγγξάθσλ, αξρείσλ, ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ, ζπκβνιαίσλ θαη 

ραξηνθπιαθίσλ ηεο εηαηξίαο θαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε νπνηαδήπνηε ππεξεζία ηεο εηαηξείαο. 

Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ νθείινπλ λα ζπλεξγάδνληαη  θαη λα παξέρνπλ 

πιεξνθνξίεο ζηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο θαη γεληθά λα δηεπθνιχλνπλ κε θάζε ηξφπν ην έξγν 

ηνπο. Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο νθείιεη λα παξέρεη ζηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο φια ηα 

παξαπάλσ κέζα γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηνπο. 

 

Ο ξφινο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διεγθηή ζηελ δηαρείξηζε επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ 

χκθσλα κε ην Institute of Internal Auditing (2002) αλαθέξεη ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

πξέπεη λα ρεηξίδνληαη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηελ δηαρείξηζε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ (E.R.M.), θαη λα ηνπο ραξαθηεξίδεη ε αληηθεηκεληθφηεηα θαη ε 

αλεμαξηεζία κέρξη ην πέξαο ησλ ειεγθηηθψλ ηνπο έξγσλ:  

 

 Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα θαζνδεγνχλ θαη λα ζηεξίδνπλ ςπρνινγηθά ηνπο 

δηεπζπληέο θαη ην πξνζσπηθφ θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ ρσξίο λα απαηηείηαη λα αζρνιεζνχλ κε απηήλ ηελ 

δηαδηθαζία  

 Να γίλνπλ ην θέληξν ηεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ. 

 Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηηθνχ έξγνπ λα γίλνληαη δηαζέζηκα εξγαιεία 

θαη ηερληθέο έηζη ψζηε λα πεξαησζεί ην έξγν κε εχθνιν ηξφπν θαη λα είλαη 

απνηειεζκαηηθφο έρνληαο κεηψζεη ηα πνζνζηά ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ. 

 

 Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ζε νκάδεο, 

ρξεζηκνπνηψληαο ζπρλά ην πξνζσπηθφ πνπ γλσξίδεη ηα δηνηθεηηθά δεηήκαηα απφ ηελ 

κία πιεπξά, θαζψο επίζεο θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά είλαη ζεκαληηθή ε βνήζεηα ησλ 

ππαιιήισλ πνπ έρνπλ ζπγθεθξηκέλε ηερληθή πείξα.  
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 Δπίζεο, φπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη φηη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο έρνπλ αξκνδηφηεηεο 

ζπκβνχινπ έηζη πξέπεη λα ελεξγνχλ σο αλαιπηέο θηλδχλνπ θαη ειέγρνπ γηα λα 

πιεξνθνξνχλ ηνπο δηεπζπληέο πξνζδηνξίδνληαο θαη αμηνινγψληαο ηνπο 

επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο 

 

 Ωζηφζν, είλαη ζεκαληηθφ ζε κηα ζηξαηεγηθή ειέγρνπ λα ρξεζηκνπνηείηε 

ζπγθεθξηκέλε κνξθή ζρεδίαζεο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

πεξάησζεο ηνπ ειέγρνπ. 

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο θάλνληαο ηνλ έιεγρν γηα ηελ 

δηαρείξηζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ ηα εμήο:  

 

 Σνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ βάιεη ζε φια ηα επίπεδα, φπσο:  

 ηελ νξγάλσζε 

 Σα ζρέδηα  

 Σνπο πξνυπνινγηζκνχο 

 Σηο επηρεηξεζηαθέο ζηξαηεγηθέο, 

 

 Σνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ (E.R.M.) πνπ 

πξνέξρνληαη απφ εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο παξάγνληεο  

 

 Σελ αλάιπζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ (E.R.M.) πνπ πξέπεη λα 

επηηεπρζεί ρξεζηκνπνηψληαο ηα θαηάιιεια ειεγθηηθά ηεθκήξηα 

 

 Σν κεηξηαζκφ ησλ επηρεηξεζηαθψλ θηλδχλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ εμσηεξηθέο θαη 

εζσηεξηθέο πεγέο,  

 

 Ζ χπαξμε ηπρφλ ζθαικάησλ ή αλαθξηβεηψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ επηπηψζεηο 

ζηε δπλαηφηεηα ηεο νξγάλσζεο λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο ε επηρείξεζε.  

 

2.3 Σα Δλεγκηικά Σεκμήπια (Αποδεικηικά ζηοισεία Δζωηεπικού Δλέγσος) 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη ε ιεηηνπξγία ηεο ξχζκηζεο ησλ ελδνεπηρεηξεζηαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηνρεχνληαο ηελ πξαγκαηηθή απφδνζε ηνπο λα αληαπνθξίλεηαη ζηα 
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αλακελφκελα κέηξα ή πξφηππα θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο. Ο θχξηνο ζθνπφο ηνπ 

ειέγρνπ είλαη ε απνθπγή δηαθφξσλ ζθαικάησλ πνπ κειινληηθά κπνξεί λα εκθαλίζεη ε 

επηρείξεζε ιφγσ ιάζνπο ρεηξηζκνχ ελδνεηαηξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ εθθξάδνληαο ηελ 

επαγγεικαηηθή γλψκε ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζρεηηθά κε ηα ειεγρφκελα αληηθείκελα 

φπσο ησλ εηήζησλ ή εμακεληαίσλ (αλαιφγσο ηη αλαθέξεη ζην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο) 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, αμηνιφγεζε δηθιίδσλ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θιπ. 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα παξαπάλσ ζχκθσλα κε ηηο Γεληθά Παξαδεθηέο Λνγηζηηθέο Αξρέο θαη 

ηελ ζρεηηθή λνκνινγία.  

 

Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο πξέπεη λα έρεη ηηο 

θαηάιιειεο γλψζεηο γηα λα αληεπεμέιζεη ζην ειεγθηηθφ ηνπ έξγν  ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

κφξθσζή ηνπ γηα λα εθθξάζεη κε επθνιία ηελ ειεγθηηθή ηνπ γλψκε ζηεξηδφκελνο πιήξσο 

ζηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα δειαδή ηα ζηνηρεία ηνπ ειέγρνπ φπσο ηηκνιφγηα, βηβιία, πιηθά θαη 

άιια ηα νπνία ζα θαηαζηνχλ ρξήζηκα γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ. 

Υξεζηκνπνηψληαο φια ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα δειαδή φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα ςάμεη ή 

ζα ηνπ δνζνχλ γηα λα ζρεκαηίζεη ζην ηέινο ηελ ειεγθηηθή-επαγγεικαηηθή ηνπ γλψκε.  

 

Σα ηεθκήξηα φπσο εκεξνιφγηα, θαζνιηθά, παξαζηαηηθά θιπ. ζα πξέπεη λα ζεσξεζνχλ 

επαξθή απφ ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή. Ζ επάξθεηα θαη ε θαηαιιειφηεηα είλαη ζε 

αιιειεμάξηεζε θαη εθαξκφδνληαη ζηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηφζν νη 

ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο φζν θαη νη νπζηαζηηθέο δηαδηθαζίεο. Δπάξθεηα είλαη ην κέηξν ηεο 

πνζφηεηαο ησλ ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ. Καηαιιειφηεηα είλαη ην κέηξν ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ θαη ε ζπλάθεηα ηεο κε ζπγθεθξηκέλε δηαβεβαίσζε θαη κε ηελ 

αμηνπηζηία ηεο. Καλνληθά, ν ειεγθηήο θξίλεη αλαγθαίν λα βαζηζηεί ζε ειεγθηηθά ηεθκήξηα 

πνπ είλαη κάιινλ πεηζηηθά παξά αλακθηζβήηεηα θαη ζπρλά αλαδεηά ειεγθηηθά ηεθκήξηα απφ 

δηάθνξεο πεγέο ή δηαθνξεηηθήο θχζεο γηα λα ζηεξίμεη ηνλ ίδην ηζρπξηζκφ. 

Σα ηεθκήξηα δηαθξίλνληαη αλαιφγσο κε ηνλ ηξφπν ζπιινγήο ηνπο:  

 

 ε άκεζα ειεγθηηθά ηεθκήξηα ηα νπνία ζπιιέγνληαη ακέζσο απφ ηνλ ειεγθηή δειαδή 

εθείλε ηελ ζηηγκή πνπ γίλεηαη ν έιεγρνο παξαθνινπζψληαο γηα παξάδεηγκα ηε θπζηθή 

απνγξαθή ή επηβεβαηψλεη ηα ππφινηπα ησλ πειαηψλ απνζηέιινληαο ηνπο 

επηβεβαησηηθέο επηζηνιέο  
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 ε έκκεζα ηεθκήξηα ηα νπνία ζπιιέγνληαη κέζσ ηνπ ινγηζηηθνχ – πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο φπσο ηα δειηία απνζηνιήο, ηηο ζπκβάζεηο 

θιπ. 

 

Ζ ζπιινγή ησλ ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ έρνπλ σο απψηεξν ζθνπφ: 

 

i. ηελ θαηαλφεζε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ (risk assessment 

audit procedures). 

ii. ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ (test of 

controls audit procedures). 

iii. ηνλ εληνπηζκφ ζεκαληηθψλ ζθαικάησλ ζε επίπεδν ηζρπξηζκψλ ζε ζρέζε κε ηα 

δηάθνξα θνλδχιηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (test of substantive 

audit procedures). 

 

ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πεξηιακβάλνληαη δηάθνξεο πιεξνθνξίεο ησλ ινγηζηηθψλ αξρείσλ 

θαη ζηνηρείσλ, φπσο: 

 

 Ζκεξνιφγηα 

 Καζνιηθά 

 Γειηία απνζηνιήο 

 πκβφιαηα 

 πκβάζεηο 

 πκθσλίεο  

 

θαζψο θαη θάζε είδνπο άιιε πιεξνθνξία, φπσο: 

 

 Απνθάζεηο δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ  

 Ζ ηηκνινγηαθή ή πηζησηηθή πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο  

 Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ελφο κεραλήκαηνο  

 

Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο εθηφο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ηα παξαπάλσ απαξαηηήησο παξαθνινπζνχλ εθ κέξνπο ηνπ ειεγθηή ηεο θπζηθήο απνγξαθήο 

ησλ απνζεκάησλ ή ηνπ ρηππήκαηνο ηεο θάξηαο παξνπζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ, επηβεβαηψλνπλ 
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ηα ππφινηπα ησλ πειαηψλ κέζσ απνζηνιήο ζρεηηθήο επηζηνιήο πξνο απηνχο ή ηηο ζπλνκηιίεο 

πνπ ν ειεγθηήο έρεη κε ην πξνζσπηθφ, ηε δηνίθεζε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ή ηξίηνπο. 

 

Σα ειεγθηηθά ηεθκήξηα έρνπλ κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε αμηνπηζηία αλάινγα απφ ηελ πεγή θαη 

ην είδνο πνπ πξνέξρνληαη, φπσο:  

 Δζσηεξηθή ή εμσηεξηθή  

 Απφ ηε θχζε ηνπο: ηεθκεξησκέλε, πξνθνξηθή ή νπηηθή  

Παξαθάησ, ζα δηαπηζηψζνπκε θαη ζα καο βνεζήζεη λα γίλεη αληηιεπηφ πσο ζα εθηηκήζνπκε 

ηελ αμηνπηζηία ησλ ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ: 

 Διεγθηηθφ ηεθκήξην απφ εμσηεξηθέο πεγέο φπσο νη επηβεβαηψζεηο ηξίησλ πνπ 

ζεσξνχληαη αμηφπηζηα έγγξαθα απ’ φηη  έλα έγγξαθν πνπ ζα πξνθχςεη ελδνεηαηξηθά. 

 Διεγθηηθφ ηεθκήξην πνπ πξνθχπηεη εζσηεξηθά είλαη πην αμηφπηζην φηαλ ηα  ζρεηηθά 

ζπζηήκαηα ινγηζηηθήο θαη  εζσηεξηθνχ  ειέγρνπ  είλαη απνηειεζκαηηθά. 

 Διεγθηηθφ ηεθκήξην πνπ πξνθχπηεη θαηεπζείαλ απφ ηνλ ειεγθηή είλαη πην αμηφπηζην 

ζε ζχγθξηζε κε εθείλν πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ επηρείξεζε. 

 Διεγθηηθφ ηεθκήξην πξνθνξηθψλ παξνπζηάζεσλ ζεσξνχληαη ιηγφηεξν αμηφπηζηα ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο γξαπηέο απνδείμεηο θαη παξνπζηάζεηο. 

 

2.4 Οι Δκθέζειρ Δζωηεπικού Δλέγσος 

Μεηά ην πέξαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηηθνχ έξγνπ νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο είλαη ππφρξενη λα 

θάλνπλ αλαθνξά ζηηο εθζέζεηο ηνπο δειαδή λα εθθξάζνπλ ηελ γλψκε ηνπο γηα ηελ 

νηθνλνκηθή κνλάδα. Ωζηφζν, ζπλεηδεηνπνηνχκε φηη ην θχξην κέξνο φιεο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ε έθδνζε ηεο έθζεζεο ειέγρνπ. πγθεθξηκέλα, νη εζσηεξηθνί 

ειεγθηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ έθζεζε ειέγρνπ γηα λα ζπγθεληξψζνπλ θαη λα θσδηθνπνηήζνπλ 

ηα ζεκαληηθφηεξα ζπκπεξάζκαηα ζχκθσλα κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ 

ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ ηα νπνία έρνπλ ζπγθεληξψζεη νη ειεγθηέο απφ αμηφινγεο πεγέο γηα λα 

έρνπλ κηα ζσζηή, αμηφινγε θαη κε παξαπιεξνθνξνχζα έθζεζε ειέγρνπ.   

 

χκθσλα κε ην άξζξν 8 παξ. γ ηνπ Ν 3016/2002 «νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο νθείινπλ λα 

ελεκεξψζνπλ εγγξάθσο κηα θνξά ηνπιάρηζηνλ ην ηξίκελν ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ..) 

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

ησλ κεηφρσλ». 
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Μεηέπεηηα, είλαη ζεκαληηθφ θαη ππνρξεσκέλα ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (Γ..) λα 

αμηνινγνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ θαη λα 

θάλνπλ αλαθνξά κε ζρεηηθή έθζεζε ζηηο εηήζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο 

ζα απεπζχλνληαη θπξίσο ζε κειινληηθνχο κεηφρνπο, άξα κία θαιή έθζεζε εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ είλαη κηα βαζηθή πξνυπφζεζε λα πξνζειθχζεη πεξηζζφηεξνπο επελδπηέο ή αθφκε ε 

νηθνλνκηθή κνλάδα λα έρεη ηελ επθαηξία λα αλαπηχμεη θαη λα πινπνηήζεη ηα κειινληηθά ηεο 

ζρέδηα ρξεζηκνπνηψληαο δάλεηα απφ ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ηα νπνία δελ ζα θσιχνληαη 

ζηνλ δαλεηζκφ ιφγσ άξηηαο έθζεζεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 

Ζ δνκή θαη ην πεξηερφκελν ησλ εθζέζεσλ ηεο δηνίθεζεο ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα ησλ 

εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ αλαθέξεηαη ζηελ επζχλε ηεο δηνίθεζεο γηα επηκέξνπο εηδηθά ζέκαηα 

φπσο: 

 Ζ ζχλζεζε ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ 

 Ζ ιεηηνπξγία ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ 

 Ο θψδηθαο δενληνινγίαο 

 Οη έιεγρνη ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ 

 Οη ππάξρνπζεο αδπλακίεο  

 Ο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο  

Παξαθάησ, παξαζέηεηε έλα παξάδεηγκα έθζεζεο ειέγρνπ κε ηελ βαζηθή ηεο δνκή θαη 

πξνζαξκνδφκελε θάζε θνξά δηαθνξεηηθά αλαιφγσο ηελ πεξίπησζε, έρνληαο ηα εμήο: 

I. Καηάιιεινο ηίηινο 

«Έθζεζε Διέγρνπ Δζσηεξηθνχ Διεγθηή» 

II. Απνδέθηεο ηεο έθζεζεο 

«Πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξίαο ΥΥΥ....» 

III. Δηζαγσγηθή παξάγξαθνο – πξνζδηνξηζκφο ειεγρφκελνπ αληηθεηκέλνπ 

«Διέγμακε ηελ εθαξκνγή ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ ηεο εηαηξείαο ζηε  ιεηηνπξγία 

………….....» 

IV. Πξνζδηνξηζκφο ηεο επζχλεο ηεο δηνίθεζεο 

«Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο έρεη ηελ επζχλε, κε ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο 

Πξνκεζεηψλ, λα αθνινπζεί ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Δζσηεξηθφ 

Καλνληζκφ ζρεηηθά κε ηελ πξνκήζεηα ησλ πξψησλ πιψλ θαη ην επίπεδν απνζεκάησλ 

αζθαιείαο, ε νπνία είλαη....» 
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V. Πξνζδηνξηζκφο ηεο επζχλεο ηνπ ειεγθηή 

«Γηθή καο επζχλε είλαη ε έθθξαζε γλψκεο επί ηεο εθαξκνγήο ηνπ  Δζσηεξηθνχ 

Καλνληζκνχ γηα ηε Λεηηνπξγία (Σκήκα) Πξνκεζεηψλ, κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. 

Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρν ζχκθσλα κε ηα Πξφηππν Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηνπ ΔΗΔΔ 

(Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ)..... . 

VI. Γλψκε ηνπ ειεγθηή επί ηεο Λεηηνπξγίαο Πξνκεζεηψλ (Αγνξψλ)  

«Καηά ηε γλψκε καο ε Λεηηνπξγία Πξνκεζεηψλ αθνινπζεί (ή δελ αθνινπζεί)ηα 

πξνβιεπφκελα ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηεο εηαηξίαο». 

VII. Γλψκε ηνπ ειεγθηή επί ινηπψλ λνκηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ ζεκάησλ 

«Σα φζα πεξηιακβάλνληαη ζηελ αλαθνξά ηνπ Πξντζηακέλνπ Πξνκεζεηψλ ηελ 31 

Οθησβξίνπ 20ΥΥ είλαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηε δηαδηθαζία πνπ πηνζεηήζεθε 

απφ ηε Γηνίθεζε». 

VIII. Υξνλνιφγεζε ηεο έθζεζεο ειέγρνπ (εκεξνκελία έθδνζεο) 

«Θεζζαινλίθε, εκεξνκελία έθδνζεο ηεο έθζεζεο έιεγρνπ». 

IX. Γηεχζπλζε ηνπ ειεγθηή  

« Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ.....» 

X. Τπνγξαθή θαη ινηπά ζηνηρεία ηνπ ειεγθηή  

Ο Δζσηεξηθφο Διεγθηήο  

( Τπνγξαθή) 

   ……………………............... 

Οη εθζέζεηο ειέγρνπ ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ έρνπλ σο θχξην ζηφρν ηελ έθθξαζε ηεο 

γλψκεο ηνπο, νη νπνίεο ρσξίδνληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

 χκθσλεο γλψκεο  

 Αξλεηηθήο γλψκεο   

 Άξλεζεο έθθξαζεο γλψκεο 

Δλψ, νη θαηεγνξίεο ηεο έθζεζεο ειέγρνπ ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, παξνπζηάδνληαη 

αθνινχζσο: 

 Απιή ζχκθσλε γλψκε 

 Γηαθνξνπνηεκέλεο εθζέζεηο ρσξίο επεξεαζκφ ηεο γλψκεο ηνπ ειεγθηή 

 Γηαθνξνπνηεκέλεο εθζέζεηο κε επεξεαζκφ ηεο γλψκεο ηνπ ειεγθηή 
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2.5 Η αξιολόγηζη ηηρ αποηελεζμαηικόηηηαρ ηος Δζωηεπικού Δλέγσος 

Ο ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο ηεο χπαξμεο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη ε παξνρή 

πιεξνθνξηψλ θαη ππνζηήξημεο σο πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ..) ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο, νινθιεξψλνληαο ην ειεγθηηθφ ηνπο έξγν, εμαζθαιίδνληαο ηνπο: 

 Απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ Αξρψλ Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

 Απνηειεζκαηηθά θαη ινγηζηηθά ζπζηήκαηα 

 πζηήκαηα δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ (E.R.M.)  

 Άξηηνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο,  

 Γηαζθάιηζε ζπκκφξθσζεο κε ην λνκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην  

Ζ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ εμαξηψληαη κφλν απφ ηνλ 

Δζσηεξηθφ Διεγθηή δειαδή, απηφο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ σο 

πξνο ηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα αλάινγα κε ηα κέηξα πνπ ζα εθαξκφζεη θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ ειεγθηηθνχ ηνπ έξγνπ. Παξαθάησ, ζα παξαζέζνπκε έλα παξάδεηγκα πσο έλαο 

Δζσηεξηθφο πηζηεχεη φηη ν έιεγρνο είλαη απνηειεζκαηηθφο ρξεζηκνπνηψληαο κία απφ ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ ειεγθηή (έιεγρνο δηεχζπλζεο πξνζσπηθνχ – εξγαδφκελνη). Ζ επηινγή ηνπ 

παξαδείγκαηνο δελ ζεσξείηαη ηπραία δηφηη έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο ζε κία 

εηαηξεία είλαη νη εξγαδφκελνη. 

 

Ωζηφζν, θαηά ηελ έλαξμε ηνπ ειέγρνπ ν Δζσηεξηθφο Διεγθηήο απεπζχλεηαη ζηελ δηεχζπλζε 

πξνζσπηθνχ ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ πεξηγξαθή ησλ 

κέηξσλ ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζηηο δηαδηθαζίεο πξνζιήςεσο θαη απνιχζεσο ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ησλ  κεηαβνιψλ ηεο ππαιιειηθήο θαηαζηάζεσο θάζε εξγαδφκελνπ 

επηιέγνληαο έλα δείγκα απφ ηνπο θαθέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ ηξίησλ θαη εμεηάδεη ην 

πεξηερφκελφ ηνπο γηα λα εμαθξηβψζεη ην νλνκαηεπψλπκν θαη ηα άιια πξνζσπηθά ζηνηρεία 

ηνπ εξγαδφκελνπ, ηνπο φξνπο θαη ηελ εκεξνκελία πξνζιήςεψο ηνπ, ηα θαζήθνληά ηνπ θαη ην 

χςνο ησλ απνδνρψλ ηνπ. 

 

Ζ πιεξφηεηα ησλ θαθέισλ ηνπ πξνζσπηθνχ δηεπθνιχλεη ηνλ πεξαηηέξσ έιεγρν ηεο 

κηζζνδνζίαο. Ο ειεγθηήο εμαζθαιίδεη δείγκα ζηνηρείσλ απφ ηηο κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο 

δηαθφξσλ κελψλ θαη αλαδεηά ηα παξαζηαηηθά εθείλα πνπ εκθαλίδνπλ ηηο ψξεο θαλνληθήο θαη 

ππεξσξηαθήο εξγαζίαο ή ηηο κνλάδεο πξντφλησλ πνπ έρεη παξάγεη ν εξγαδφκελνο  θαη ηα 

ζπγθξίλεη κε ηα ζηνηρεία  ηνπ δείγκαηνο. Δπαιεζεχεη ηελ αθξίβεηα ησλ ππνινγηζκψλ ζηα 

δηάθνξα παξαζηαηηθά θαη ειέγρεη ηελ νξζφηεηα ηεο κεηαθνξάο ησλ ζηνηρείσλ απφ ηα 

παξαζηαηηθά ζηε κηζζνδνηηθή θαηάζηαζε θαη ηα εληάικαηα πιεξσκήο ησλ απνδνρψλ.  
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Δπηπξνζζέησο, γίλεηαη ε εμέηαζε απφ ηνλ ειεγθηή εάλ ηα εληάικαηα πιεξσκήο θέξνπλ ηηο 

ππνγξαθέο ησλ δηθαηνχρσλ ησλ απνδνρψλ. Δθφζνλ, ν ειεγθηήο είλαη ηθαλνπνηεκέλνο απφ 

ηελ πιεξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρεη ζπιιέμεη, ηφηε θξίλεη φηη είλαη απνηειεζκαηηθφο ν 

εζσηεξηθφο έιεγρνο θαη φηη νη απνδνρέο θαηαβάιινληαη ζε ππαξθηά πξφζσπα θαη γηα 

εξγαζία πνπ πξαγκαηηθά πξνζθέξζεθε. 

 

ηε ζπλέρεηα, ν ειεγθηήο ειέγρεη ηελ νξζφηεηα ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο σξηαίαο θαη ζπλνιηθήο 

ακνηβήο ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ γηα θαλνληθή θαη ππεξσξηαθή απαζρφιεζε, λπρηεξηλή 

εξγαζία, αξγίεο θιπ. πνπ αθνξνχλ ηελ παξνχζα ρξήζε. Δπαιεζεχεη ηνπο ππνινγηζκνχο ησλ 

θξαηήζεσλ θαη ησλ εηζθνξψλ πξνο ην Γεκφζην θαη ηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, φπσο 

απηέο παξνπζηάδνληαη ζηηο κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

Ο ειεγθηήο δηαπηζηψλεη, επίζεο, αλ νη κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο θέξνπλ ηηο ππνγξαθέο 

απηψλ πνπ ηηο έρνπλ θαηαξηίζεη, ειέγμεη θαη εγθξίλεη, θαζψο θαη ηηο ππνγξαθέο απηψλ πνπ 

έρνπλ εηζπξάμεη ηα πνζά ησλ θαζαξψλ απνδνρψλ ηνπο. Δάλ φκσο ν ειεγθηήο παξαηεξήζεη 

φηη ιείπνπλ νη ππνγξαθέο απηψλ πνπ έρνπλ εηζπξάμεη ηα πνζά ησλ θαζαξψλ απνδνρψλ ηνπο 

θαη φηη ιείπνπλ νη ππνγξαθέο νξηζκέλσλ εξγαδφκελσλ απφ ηε κηζζνδνηηθή θαηάζηαζε ηνπ 

ηειεπηαίνπ κήλα ή δεθαπελζεκέξνπ ηφηε ζα ηα αλαδεηήζεη ηα απιήξσηα πνζά ζην ηακείν. 

Πξνζπαζεί, έηζη λα κεηψζεη ηνλ θίλδπλν λα ηδηνπνηεζνχλ ηα αληίζηνηρα πνζά απφ ηνλ ηακία 

ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

 

Σειηθά, ν ειεγθηήο ειέγρεη ηελ αθξίβεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ηεο ινγηζηηθήο θαηαρσξήζεσο 

ησλ εμφδσλ ( ακνηβψλ, κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, πξνθαηαβνιψλ θιπ.) θαη ηε κεηαθνξά ηνπο 

ζηνπο θαηάιιεινπο ινγαξηαζκνχο. Δμεηάδεη ηα ζηνηρεία ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο επηρεηξήζεσο απφ θξαηήζεηο θη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο θαη ειέγρεη ηα 

αληίζηνηρα παξαζηαηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ εκπξφζεζκε εμφθιεζή ηνπο.      
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ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟ 

ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

3.1 Διζαγωγή 

Ζ επηζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο θαη αξζνγξαθίαο  ζρεηηθά κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν θαη ηελ 

δηαρείξηζε θηλδχλνπ ζα βνεζήζεη ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία  λα αλαθεξζνχλ ηα πην 

ζεκαληηθά ζεκεία πνπ επηζεκάλζεθαλ πξνγελέζηεξα αιιά θαη λα ζεκεησζνχλ ειιείςεηο νη 

νπνίεο πξέπεη λα αλαθεξζνχλ ιφγσ ζεκαληηθφηεηαο. Ωζηφζν, φηαλ αλαθεξζνχκε ζηα πην 

ζεκαληηθά άξζξα  απηήο ηεο δεθαεηίαο ζα αθνινπζήζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ην νπνίν ζα καο δψζεη κηα εηθφλα γηα ην πψο ν εζσηεξηθφο έιεγρνο θαη ε 

δηαρείξηζε θηλδχλνπ ζπκβάιινπλ γηα ηελ νξζή πνξεία ησλ επηρεηξήζεσλ. 

3.2 Έπεςνερ ζσεηικά με ηον εζωηεπικό έλεγσο και ηην διασείπιζη κινδύνος 

Σν Accountancy Foundation Limited (1995) δεκνζίεπζε απφ ηα ειεγθηηθά πξφηππα SAS 

300 κε ηίηιν πζηήκαηα Λνγηζηηθνχ θαη Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη εθηίκεζε ησλ ειεγθηηθψλ 

θηλδχλσλ ( Accounting and Internal control systems and audit risk assessments). Ο ζθνπφο 

απηνχ ηνπ πξνηχπνπ είλαη ε θαζηέξσζε, ε παξνρή θαη ε θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηνλ θίλδπλν 

ηνπ ειέγρνπ θαη ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ: εγγελνχο θηλδχλνπ, ησλ ειεγθηηθψλ θηλδχλσλ θαη ησλ 

θηλδχλσλ αλίρλεπζεο, θαζψο επίζεο θαη ζηελ πξνζέγγηζε ησλ ειεγθηψλ γηα ηελ απφθηεζε 

θαηαλφεζεο ηεο ινγηζηηθήο θαη ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. ε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο ε λνκνζεζία θαη νη θαλνληζκνί απαηηνχλ απφ ηνπο ειεγθηέο λα αλαιάβνπλ ηηο 

δηαδηθαζίεο πέξαλ εθείλσλ πνπ νξίδνληαη ζην παξψλ πξφηππν (SAS 300). Ωζηφζν, ην 

πξφηππν δεκηνπξγήζεθε παξέρνληαο αξθεηφ πιηθφ ζηνπο ειεγθηέο γηα εχθνιε θαη 

απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ ζηηο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο. 

Οη Georges Selim θαη David McNamee (1999) κειέηεζαλ γηα ηελ Γηαρείξηζε Κηλδχλνπ θαη 

ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν: Πνηα είλαη ηα ζεκέιηα γηα κηα επηηπρεκέλε αιιαγή πξνηχπνπ; (Risk 

Management and Internal Auditing: What are the Essential  Building Blocks for a successful 

Paradigm Change?). Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα επξήκαηα ηεο εξεπλεηηθήο κειέηεο πνπ 

αλαθέξζεθαλ ζην παξφλ άξζξν δείρλνπλ ηελ αλάγθε γηα κηα αιιαγή ζηελ θνπιηνχξα θαη ην 

πλεχκα ζρεηηθά κε φιν ηνλ νξγαληζκφ. Απηφ είλαη απαξαίηεην, αλ ν νξγαληζκφο 

ρξεζηκνπνίεη επηηπρψο ην λέν πξφηππν σο αθεηεξία γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αμηνιφγεζε 

ηνπ θηλδχλνπ, ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ. Δπηπιένλ, κηα άιιε 
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πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε απηήο ηεο δηαζχλδεζεο γηα ηελ επηηπρία είλαη ε αλάγθε λα 

πξνζιάβεη εζσηεξηθνχο ειεγθηέο νη νπνίνη είλαη νη ζίγνπξνη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ θαη ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζήο ηνπο, θαζψο βξίζθνληαη ζε δηελέξγεηα 

ειέγρσλ. Καηαιήγνπκε κε ηε ζχζηαζε απηνχ ηνπ κνληέινπ ζε έλα λέν πξφηππν γηα ηηο 

νξγαλψζεηο νη νπνίεο αγθαιηάδνπλ ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ σο κηα ζεκαληηθή επηξξνή 

ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο, θαη ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, νη νπνίνη απνδέρνληαη φηη ε 

αιιαγή ηνπ ξφινπ ηνπο ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο είλαη επηηαθηηθή αλάγθε, γηα λα ζπλερίζνπλε 

λα πξνζθέξνπλε ηηο ππεξεζίεο ηνπο (πξνζηηζέκελεο αμίαο) ζηνπο νξγαληζκνχο. Δπηπιένλ, 

πηζηεχνπλε αθξάδαληα φηη κε βάζε ηνλ θίλδπλν ειέγρνπ ρξεζηκνπνηψληαο απηφ ην λέν 

πξφηππν ζεκαίλεη δηεχξπλζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρνληαο πξννπηηθή λα πεξηιακβάλεη 

φιεο ηηο ηερληθέο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ πέξαλ κε εθείλνπο πνπ αζρνινχληαη κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ειέγρνπ. Αλ απηφ ην κνληέιν είλαη απνδεθηφ λα εθαξκνζηεί, ζα δψζεη ζηνλ 

εζσηεξηθφ έιεγρν ην έλαπζκα γηα εμεηάζεηο ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ γηα έιεγρν 

επηηξέπνληαο ζηνλ ειεγθηή λα πξάηηεη ιηγφηεξνπο ειέγρνπο δηφηη ζα ζεσξεζεί φηη είλαη 

μεπεξαζκέλε θαη αλαπνηειεζκαηηθή κέζνδνο πνπ πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηνλ θίλδπλν 

κέζσ ειέγρνπ. 

Ο Κοζμάρ Λιάπορ (2000) κειέηεζε θαη έγξαςε γηα ην άξζξν κε ηίηιν «Οη επηρεηξεκαηηθνί 

θίλδπλνη θαη ν Δζσηεξηθφο Έιεγρνο». θνπφο απηνχ ηνπ άξζξνπ είλαη λα επηζεκάλεη φηη 

ππάξρεη αλάγθε γηα ηελ χπαξμε νξγάλσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη απηφ  πεγάδεη θαη' αξρήλ 

απφ ην γεγνλφο φηη ππφ ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο νη επηρεηξήζεηο εθηίζεληαη ζε κηα πιεζψξα 

«επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ». Δπίζεο, γίλεηαη αλαθνξά θαη δίλεη έκθαζε ζηελ απηνλνκία θαη 

αλεμαξηεζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δίλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν «δχλακε» ζηνπο 

εζσηεξηθνχο ειεγθηέο γηα ηελ δηελέξγεηα πην απνηειεζκαηηθψλ ειέγρσλ. ην ηέινο αλαθέξεη 

φηη δελ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ επηρείξεζε λα είλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην 

πξνθεηκέλνπ λα ζεσξεί αλαγθαία ηελ χπαξμε ελφο αμηφπηζηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη ηελ χπαξμε νξγάλσλ πνπ ζα αζθνχλ εζσηεξηθφ έιεγρν. 

O Gissele Bou – Raad (2000) κειέηεζε γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ άξζξνπ «Δζσηεξηθνί 

Διεγθηέο θαη ε πξνζέγγηζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο: Σν λέν θαζεζηψο ησλ επηρεηξήζεσλ» 

(Internal Auditors and the value -added approach: The new business regime). θνπφο απηνχ 

ηνπ άξζξνπ είλαη καο αλαθέξεη φηη ν ξφινο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ είλαη ρξήζηκνο 

εμππεξεηψληαο ηελ δηαρείξηζε κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Ωζηφζν, ε εκπεηξία, ε γλψζε θαη ε εθπαίδεπζε ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ 

είλαη αξθεηά γηα λα έρνπκε έλαλ επηηπρεκέλν έιεγρν. Σειηθά, είλαη πηζαλφ φηη ην επάγγεικα 
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ησλ ειεγθηψλ έρεη θζάζεη ηψξα ζε έλα επίπεδν σξηκφηεηαο, φπνπ είλαη ζε ζέζε λα επεθηείλεη 

ηνλ έιεγρν θαη άιισλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ, ρσξίο λα επεξεάδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ 

ηδηφηεηα, αιιά λα ην εληζρχζνπλ σο απηφλνκν επάγγεικα.  

Οη Laura F. Spira θαη Michael Page (2003) κειέηεζαλ ηελ Γηαρείξηζε Κηλδχλνπ: ηελ 

επαλίδξπζε θαη ηελ αιιαγή ηνπ ξφινπ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (Risk management: The 

reinvention of internal control and the changing role in internal control). πγθεθξηκέλα, ην 

άξζξν αλαθέξεηαη ζηα πιενλεθηήκαηα ηεο απηνξξχζκηζεο γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ εηαηξεηψλ 

θαη ζηνπο κέηνρνπο πνπ είλαη αληαγσληζηηθνί γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ απηνξπζκηζηηθή 

δηαδηθαζία, αληί λα έρνπλ ηνλ έιεγρν γηα ηνπο πφξνπο θαη ηελ πνιηηηθή ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο πνπ είλαη ζην πξνζθήλην ζε απηφλ  ηνλ δηαγσληζκφ. Ζ εζηίαζε ζηε 

δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ έρεη θαηαζηεί θεληξηθφ δήηεκα γηα ηνλ αληαγσληζκφ, δεδνκέλνπ φηη 

θαζνξίδεη ηελ επζχλε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ νξγαληζκνχ. Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ άξζξνπ είλαη φηη 

ζέινπλ λα δψζνπλ έκθαζε ζηελ έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ πνπ είλαη αξθεηά ζεκαληηθφο γηα ηνλ 

ζσζηφ έιεγρν ζηελ θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία καο. 

Οη Michael Page θαη Laura F Spira (2004) κειέηεζαλ γηα ηελ ζπγγξαθή ηνπ άξζξνπ «Ζ 

έθζεζε Turnbull, ν Δζσηεξηθφο Έιεγρνο θαη ε Γηαρείξηζε Κηλδχλνπ: Ζ αλάπηπμε ηνπ ξφινπ 

ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ» (The Turnbull Report, Internal Control and Risk Management: 

The Developing Role of Internal Audit). Ο θχξηνο ζηφρνο απηνχ ηνπ άξζξνπ δελ δείρλεη κφλν 

ηελ εμέιημε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα, αιιά επίζεο δείρλεη πσο 

επεξεάδεηαη (θαη ζπλερίδεη λα επεξεάδεηαη) απφ ηηο ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ έθεξε ε 

Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε. Ζ Έθζεζε Turnbull ήηαλ ην θαηαιεθηηθφ ζεκείν κηαο δηαδηθαζίαο 

πνπ πξνέξρεηαη απφ ην Cadbury Code of Best Practice (CCBP) θαιψληαο ηηο εηζεγκέλεο 

εηαηξείεο λα ππνβάιινπλ εθζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ 

εζσηεξηθνχ δεκνζηνλνκηθνχ ειέγρνπ. Ζ ζχζηαζε ήηαλ ακθηιεγφκελε επεηδή νχηε ε 

δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο νχηε νη ειεγθηέο ήηαλ πξφζπκνη λα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ 

έθθξαζε γλψκεο ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο. 

Ωζηφζν, ε έθζεζε Turnbull αληηκεησπίδεη ην πξφβιεκα κε θαηλνηφκν ηξφπν, απαηηψληαο 

απφ ηηο εηαηξείεο λα αλαθέξνπλ αλ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην είρε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

ελζαξξχλνληαη λα εθθξάζνπλ ηε γλψκε ηνπο ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

ζπζηεκάησλ ηνπο. Ζ ζχλδεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηε δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ 

αθνινχζεζαλ παξφκνηεο εμειίμεηο ζηηο ΖΠΑ θαη ηνλ Καλαδά. 
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ε ζπλδπαζκφ κε ηελ έθδνζε πνπ θπθινθφξεζε απφ ηελ Δπηηξνπή ησλ ρνξεγψλ 

νξγαλψζεσλ ηεο Treadway Δπηηξνπήο (COSO), ην ινζηιηούηο ηων εζωηεπικών ελεγκηών 

ζε ζςνεπγαζία με ηο ινζηιηούηο ηος Ηνωμένος Βαζιλείος και ηηρ Ιπλανδίαρ (2004) 

εμέδσζαλ έγγξαθν θαη αλαθέξνπλ ηελ ζεκαληηθφηεηα θαη ηνλ ξφιν ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ (The Role of Internal Auditing in 

Enterprise – wide Risk Management). Δπηπιένλ, γίλεηαη αλαθνξά ζηα Γηεζλή Πξφηππα θαη 

ηε ηήξεζε ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο αλεμαξηεζίαο απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο. 

ηελ ζπλέρεηα, επεθηείλεηαη θαη αλαιχεη ηνλ βαζηθφ ξφιν πνπ παίδεη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο 

φζνλ αθνξά ηελ δηαρείξηζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, ηνπο πξνηεηλφκελνπο ξφινπο, 

ηνπο δηαζθαιηζκέλνπο έλλνκνπο ξφινπο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηνπο ξφινπο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ δελ πξέπεη λα πξνβνχλ. 

 

Οη Romas Staciokas θαη Rolandas Rupsys (2005) κειέηεζαλ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ δηαρείξηζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ (Application of Internal 

Audit in Enterprise Risk Management). πγθεθξηκέλα, ην άξζξν απηφ θαιχπηεη ηελ έξεπλα 

ηεο δηεξκελείαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν θαη ηνλ ξφιν ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ δηαρείξηζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ. Ο ζθνπφο ηεο κειέηεο 

είλαη ε βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη λα πεξηγξάςεη ηηο αιιαγέο 

κεηαμχ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ γηα ηελ νξζή νξγάλσζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη λα δηεξεπλήζεη πψο ν εζσηεξηθφο 

έιεγρνο ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ δηαρείξηζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ. 

Δπηπξνζζέησο, δίλνπλ έκθαζε ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα (π.ρ. ηξάπεδεο, αζθαιηζηηθέο 

εηαηξείεο θιπ.) κέζσ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα λα πεξηγξάςνπλ ηελ δηαζθάιηζε ησλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ, ηελ ξεπζηφηεηα θαη ηελ δηαζθάιηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεηψλ ηνπ 

ηδξχκαηνο. Ωζηφζν, ην απνηέιεζκα απηήο ηεο έξεπλαο Πνπ δηεμήρζε, αλαθέξεη ηελ επηζπκία 

ηεο δηαρείξηζεο γηα ηα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, φπσο ε δηαζθάιηζε ηεο 

ζπκκφξθσζεο κε ηελ επηζπκία γηα λέα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (φζνλ αθνξά ηε 

δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ή ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε).  

 

Οη Mark S. Beasley, Richard Clune θαη Dana R. Hermanson (2006) κειέηεζαλ γηα ηελ 

ζπγγξαθή ηνπ άξζξνπ κε ηίηιν «Οη επηπηψζεηο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

θηλδχλνπ γηα ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν» (The impact of Enterprise Risk Management on the 
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Internal Audit Function). Απηή ε δηεξεπλεηηθή κειέηε παξέρεη απνδείμεηο ζρεηηθά κε ηνπο 

παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο επηπηψζεηο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ 

(ERM) γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Με Βάζεη ηηο απαληήζεηο απφ 122 

νξγαλψζεηο αξθεηψλ ρσξψλ, φπνπ δηαπηζηψλνπλ φηη ην ERM έρεη ηε κεγαιχηεξε επίδξαζε 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, φηαλ : 

1. Ζ δηαδηθαζία ERM ηνπ νξγαληζκνχ είλαη πιήξσο ζε εθαξκνγή 

 

2. Ζ CFO θαη ε Διεγθηηθή Δπηηξνπή έρνπλ δεηήζεη κεγαιχηεξε δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ERM 

 

3.  Ζ ζεηεία ηνπ δηεπζχλσλ ζχκβνπινπ ηνπ ειέγρνπ (Chief Audit Executive -CAE)  

είλαη κεγάιε 

 

4. Ζ νξγάλσζε είλαη ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν, ή είλαη ζε εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα  

 

5. Ζ ππεξεζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρεη ρνξεγήζεη πεξηζζφηεξε εγεζία ζηα ERM. 

 θνπφο απηήο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα εμεηάζνπλ θαηά πφζν επεξεάδεη ην ERM απφ ηνλ 

Δζσηεξηθφ Έιεγρν ρξεζηκνπνηψληαο δείγκα απφ νξγαλψζεηο φινπ ηνπ θφζκνπ. Ωζηφζν, 

ζεσξνχλ φηη ην ERM επεξεάδεη ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν θαη φηη ην αληίθηππν είλαη 

κεγαιχηεξν φηαλ ν νξγαληζκφο έρεη έλα πην νινθιεξσκέλν πιαίζην ERM. 

Οη Audrey A. Gramling θαη Patricia M. Myers (2006) κειέηεζαλ ηνλ ξφιν ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο δηαρείξηζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ (Internal Auditing's Role 

in ERM). ’ απηφ ην άξζξν γίλεηαη αλαθνξά ζην άξζξν ηεο Δπηηξνπήο ησλ ρνξεγψλ 

νξγαλψζεσλ ηεο Treadway Δπηηξνπήο (COSO) 2004, Γηαρείξηζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

θηλδχλνπ – νινθιεξσκέλν πιαίζην «Enterprise Risk Management – Integrated Framework» 

θαη ζηελ ζέζε πνπ θξάηεζε ην ηλζηηηνχην εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ κε ην άξζξν «Ζ 

ζεκαληηθφηεηα θαη ν ξφινο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

θηλδχλνπ» (The Role of Internal Auditing in Enterprise – wide Risk Management). Δπηπιένλ, 

αλαθέξνπλ γηα κία έξεπλα πνπ έγηλε ην 2005 απφ ην ίδξπκα ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ κε 

ζέκα «ε πνηνλ βαζκφ ηα ζπζηήκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεξνχλ ηνλ ξφιν ηνπ ERM». 

ηελ ζπλέρεηα, αλαιχνπλ ηηο θχξηεο, λφκηκεο, αθαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα 

νξγαλσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ 
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επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ. ηνλ επίινγν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ αλαθέξνπλ θαη 

αλαιχνπλ ηα πην ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ν ξφινο πνπ πξέπεη λα έρεη έλαο ειεγθηήο 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 

Οη Gerrit Sarens θαη Ignace De Beelde (2006) κειέηεζαλ ηελ αληίιεςε ησλ εζσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ηεο δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ: ε ζχγθξηζε 

κεηαμχ ησλ Ζ.Π.Α. θαη Βειγηθψλ εηαηξεηψλ (Internal auditors’ perception about their role in 

risk management: A comparison between US and Belgian companies). Ο ζθνπφο απηήο ηεο 

κειέηεο είλαη ε πεξηγξαθή θαη ε ζχγθξηζε κε πνηνηηθφ ηξφπν πσο νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο 

αληηιακβάλνληαη ηνλ ηξέρνληα ξφιν ηνπο ζηελ δηαρείξηζε θηλδχλνπ ζηηο Ζ.Π.Α. θαη ηηο 

Βειγηθέο εηαηξείεο ζεσξψληαο φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη ζρεηηθά θαηλνχξην επάγγεικα 

θαη φπνπ πνιιέο εηαηξείεο έρνπλ ζπζηήζεη ηκήκαηα ηνπ. 

 

Ο John Hall (2007) κειέηεζε ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν θαη ηελ Γηαρείξηζε ηνπ 

Δπηρεηξεκαηηθνχ Κηλδχλνπ: Πξνζαξκνγή ζε ηηκή θαη πξνζζήθε αμίαο (Internal Auditing and 

ERM: Fitting in and Adding Value). ’ απηφ ην άξζξν γίλεηαη αλαθνξά γηα ην πιαίζην COSO 

ERM, γηα ηελ δηαρείξηζε θηλδχλνπ έλαληη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, ηνλ 

ξφιν ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζην πιαίζην ERM. Δπίζεο παξαζέηνληαη παξαδείγκαηα 

αμηνιφγεζεο θαη κνληέια θηλδχλνπ, θαζψο θαη ειεγθηηθέο εθζέζεηο. Ωζηφζν, θαηαιήγεη ζην  

ζπκπέξαζκα φηη ην ζπκβνχιην θαη ε εθηειεζηηθή εγεζία έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ δηαζθάιηζε 

ηεο δηαρείξηζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ. Δπηπξνζζέησο, πηζηεχεη φηη ν εζσηεξηθφο 

έιεγρνο πξέπεη λα εθαξκφδεη φιεο ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο (αλεμαξηεζία θαη 

αληηθεηκεληθφηεηα) γηα ηελ νξζή πξνζηαζία ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Οη  Laura de Zwaan, Jenny Stewart θαη Nava Subramaniam (2008) κειέηεζαλ  γηα ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ δηαρείξηζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ (Internal 

Audit involvement in Enterprise Risk). ’ απηφ ην άξζξν εμεηάδνπλ ηνλ αληίθηππν ηεο 

ζπκκεηνρήο ζηε δηαρείξηζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ (ERM) γηα ηελ πξνζπκία ησλ 

εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ λα αλαθέξνπλ ηελ θαηαλνκή ησλ θηλδχλσλ θαη θαηά πφζν κηα ηζρπξή 

ζρέζε κε ηελ ειεγθηηθή επηηξνπή επεξεάδεη ηελ πξνζπκία γηα αλαθνξά. Δπίζεο, ε κειέηε 

δηεξεπλά ηε ρξήζε ηνπ ERM θαη ηνπ ξφινπ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζην πιαίζην ηνπ ERM. 

Υξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν ησλ εξσηεκαηνινγίσλ γηα ηελ έξεπλα ηνπο θαηέιεμαλ φηη νη 

εζσηεξηθνί ειεγθηέο πηζηεχνπλ φηη αλεμάξηεηα απφ ηε ζχλζεζε θαη ηελ επηκέιεηα ηεο, ε 

επηηξνπή ειέγρνπ ζα ήηαλ απίζαλν λα αληρλεχζεη κηα αλάιπζε ζε κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο 
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δηαδηθαζίεο θηλδχλνπ. Ο εληνπηζκφο ησλ παξαγφλησλ πνπ ζα εληζρχζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

επηηξνπήο ηνπ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ αδπλακηψλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ 

θηλδχλνπ είλαη επίζεο κηα ζεκαληηθή νδφο γηα κηα κειινληηθή έξεπλα. 

 

Σν ινζηιηούηο ηων εζωηεπικών ελεγκηών (2009) κειέηεζαλ ηνλ ξφιν ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ζηελ δηαρείξηζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ (The role of Internal Auditing in 

Enterprise – Wide Risk Management). ’ απηφ ην άξζξν γίλεηαη αλαθνξά ζηελ 

ζεκαληηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηφζν ζηελ εμαζθάιηζε ηεο παξνρήο ζπκβνπιψλ θαη 

ηνπο ξφινπο ηεο, φζν θαη ζηελ δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ κε πνηθίινπο ηξφπνπο. Δπηπιένλ, 

παξαηεξνχλ φηη αξθεηνί νξγαληζκνί βξίζθνληαη ππφ πίεζε γηα ηνλ ζπλνιηθφ πξνζδηνξηζκφ 

ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (π.ρ. 

Κνηλσληθά, Ζζηθά, Πεξηβαιινληηθά θαη Οηθνλνκηθά) θαη εμεγνχλ πσο ηα δηαρεηξίδνληαη ζε 

έλα απνδεθηφ επίπεδν. Μεηέπεηηα, δίλνπλ ηελ έλλνηα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

θηλδχλνπ, ηηο επζχλεο θαη ηα νθέιε, ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη, ηε παξνρή 

αμηνπηζηίαο θαη ηνλ ξφιν ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ ERM. 

 

Οη Bunget Ovidiu-Constantin, Dumitrescu Alin-Constantin θαη Dreve Raluca Madalina 

(2010) κειέηεζαλ ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ θαη ηνλ ξφιν ηνπ ειέγρνπ ( 

Risk Management’s  importance and Role in Audit). Αξρηθά, ζ’ απηφ ην άξζξν αλαθέξνπλ 

φηη νη επηρεηξήζεηο βάιινληαη ζπλερψο απφ θαζεκεξηλφ θίλδπλν (π.ρ. εζηθφ, θνηλσληθφ, 

νηθνλνκηθφ ή πεξηβαιινληηθφ). Έηζη, αλ ε ειεγρφκελε νληφηεηα εθαξκφζεη ηελ δηαρείξηζε 

θηλδχλνπ ε νπνία έρεη απνδεηρζεί φηη είλαη απνηειεζκαηηθή, απηφ ζα απνηειέζεη ζεκείν 

εθθίλεζεο γηα ηνλ ειεγθηή ζηελ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ δέζκεπζε, 

πνπ ζεκαίλεη φηη ν γεληθφο θίλδπλνο ηνπ ειέγρνπ ζα είλαη ρακειφηεξνο θαη ην επίπεδν 

αμηνπηζηίαο ζα είλαη πςειφηεξν. Ωζηφζν, ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

θηλδχλνπ θαζνξίδεη έλα πςειφηεξν επίπεδν εκπηζηνζχλεο κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

ηκήκαηνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Δπηπξνζζέησο, ζ’ απηφ ην άξζξν αλαθέξνπλ ζρεηηθά γηα 

ηνπο θηλδχλνπο, ηε ζεκαζία ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, ηε ζχλδεζε 

κεηαμχ ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε  ηνπ θηλδχλνπ – κηα ιχζε γηα θαηαζηάζεηο θξίζεο. Δλ θαηαθιείδη, πηζηεχνπλ φηη 

ην κέιινλ αλήθεη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε κηα απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ 

θηλδχλσλ. 
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Οη Θεοθάνηρ Καπαγιώπγορ, Γεώπγιορ Γπογαλάρ, Ιοπδάνηρ Δλεςθεπιάδηρ θαη Πέηπορ 

Υπιζηοδούλος (2010) κειέηεζαλ θαη έγξαςαλ ην άξζξν κε ηίηιν «Ζ ζπκκεηνρή ηνπ 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή Γηαρείξηζε Κηλδχλνπ» (Internal Audit 

contribution to efficient Risk Management). Οη ζπγγξαθείο, πηζηεχνπλ φηη ε επηρείξεζε ηφζν 

ζην δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζεσξείηαη σο κηα ηζρπξή δχλακε ζηελ θνηλσλία 

καο. Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ άξζξνπ είλαη ε εμέηαζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ θηλδχλνπ. 

Αξρηθά, ζε πξψηε θάζε ζα πξνζεγγίζνπλ θαη ζα αλαιχζνπλ ελλνηνινγηθά ηνλ θίλδπλν. Στθ 

ςυνζχεια, απεικονίηουν μια ολοκλθρωμζνθ κατθγοριοποίθςθ του επιχειρθματικοφ κινδφνου. Μετά 

από αυτό παρουςιάηουν ζνα μοντζλο ελεγκτικοφ κινδφνου. Τζλοσ αςχολοφνται με κάποιουσ 

βαςικοφσ περιοριςμοφσ, όπωσ για παράδειγμα κα αναλφςουν τα αποτελζςματα τθσ αναςκόπθςθσ 

τθσ βιβλιογραφίασ και κα προτείνουν τομείσ για περαιτζρω ζρευνα. Τα αποτελζςματα 

επιςθμαίνουν ότι ο εςωτερικόσ ζλεγχοσ είναι ηωτικισ ςθμαςίασ ςτθν αποτελεςματικι διαχείριςθ 

των κινδφνων και, κατά ςυνζπεια, ςτθν επιβίωςθ των επιχειριςεων με πλιρεισ επιτυχία. 

Οη Affe Tavasti, Kaisa Valtanen, Matilda Makitalo, Miika Sipila θαη Pontus Oinonen 

(2012) κειέηεζαλ γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν θαη ηελ δηαρείξηζε θηλδχλνπ – δνκέο θαη 

δηαδηθαζίεο (Internal Control and Risk Management- Structures and Processes). ην 

ζπγθεθξηκέλν άξζξν αλαθέξνπλ φηη εηαηξείεο κε επηηπρεκέλεο πνιηηηθέο αληηζηάζκηζεο 

θηλδχλνπ δηαρείξηζεο είλαη πην επηηπρεκέλε  θαη ζε άιινπο ηνκείο. Ωζηφζν, ζα 

αθνινπζήζνπλ θάπνηα βήκαηα γηα κηα επηηπρεκέλε πνξεία. Αξρηθά, ζα γίλεη ε ελεκέξσζε 

ζρεηηθά κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, ηηο επηπηψζεηο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο. Μεηέπεηηα, ζα 

πεξάζνπλ ζηελ εμειηζζφκελε θχζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηνπ ERM, κέρξη λα 

πξνζδηνξίδεη ηελ ηξέρνπζα ξχζκηζε, επνκέλσο έρνπλ άπνςε ζρεηηθά κε ηηο βέιηηζηεο 

πξαθηηθέο ζην πιαίζην ERM θαη εμεγνχλ ηηο δηαθνξέο ζηελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ηνπ 

ERM γηα ηηο εηαηξείεο δηαθφξσλ θιάδσλ θαη ρσξψλ. Έηζη, πξνρσξνχλ ζε επίπεδν 

ζπλαιιαγήο θηλδχλσλ, πεξηγξάθνληαο αθξηβείο θαηεγνξίεο θηλδχλσλ. Σειηθά, ην άξζξν 

επηθεληξψλεηαη ζηηο πξαθηηθέο πξνθιήζεηο ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ. 
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ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ 

4.1 Διζαγωγή 

Ζ έξεπλα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ ζπκπιήξσζε 

εξσηεκαηνινγίσλ (δεηγκαηνιεπηηθά) απφ ηηο Διιεληθέο εηζεγκέλεο εηαηξείεο ηνπ 

Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ (Υ.Α.Α.)
5
.  

ε απηφ ην θεθάιαην ζα αλαθεξζνχκε ζηνλ ηξφπν δηεθπεξαίσζεο ηεο έξεπλαο, γηα 

παξάδεηγκα: 

 ρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο 

 Σν αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα 

 Δίδε νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ πνπ αληαπνθξίζεθαλ 

 Πνηα ζηειέρε αληαπνθξίζεθαλ ζηελ έξεπλα 

 Οξγάλσζε εξσηεκαηνινγίνπ 

 Αλάιπζε εξσηεκαηνινγίνπ (π.ρ. νη εξσηήζεηο πνπ πεξηέρεη) 

4.2 Γενικά 

Ο ζθνπφο ηεο έξεπλαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απνδεηθλχεη ζηηο εηζεγκέλεο εηαηξείεο 

φηη είλαη επάισηεο ζε επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο (E.R.M.). πγθεθξηκέλα, δίλνπκε βάζεη 

ζηνπο εξγαδνκέλνπο νη νπνίνη ζεσξνχληαη «απεηιή» σο επηρεηξεκαηηθνί θίλδπλνη (E.R.M.) 

θαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή ηεο εηαηξείαο, δειαδή πξνζζέηνληαο κία αθφκε 

ππνρξέσζε κπνξεί λα απνθέξεη θέξδνο ζηελ εθάζηνηε εηαηξεία. Ωζηφζν, επηιέμακε ηελ 

κέζνδν ησλ εξσηεκαηνινγίσλ , πνπ ζηάιζεθαλ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) – 

ζε έληππε κνξθή θαη κε ηειεθσληθή επηθνηλσλία. πλνιηθά, απάληεζαλ 41 εηζεγκέλεο 

εηαηξείεο (παλειιήληεο εηαηξείεο - δηάθνξνπ θιάδνπ) ην νπνίν ζεσξείηαη έλα αμηνπξεπέο θαη 

αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα γηα λα νινθιεξσζεί ε έξεπλα. 

 Ζ λνκηθή ππφζηαζε ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα απνηεινχληαη 

θπξίσο απφ Αλψλπκεο Δηαηξείεο (Α.Δ.). Πην ζπγθεθξηκέλα, ν θιάδνο ησλ εηαηξεηψλ είλαη 

Παξνρήο Τπεξεζηψλ ή Παξαγσγήο Πξντφλησλ θηι. 

                                                           
5
 Χ.Α.Α. – Χρθματιςτιριο Αξιϊν Ακθνϊν  

* http://www.helex.gr/ 
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Σν εξσηεκαηνιφγην απεπζχλεηαη ζηνπο εςωτερικοφσ ελεγκτζσ, ςτθν διοίκθςθ, ςτουσ 

προϊςτάμενουσ λογιςτθρίου, ςτο τμιμα ανκρωπίνου δυναμικοφ και ςε όςουσ γνωρίηουν για τισ 

αρμοδιότθτεσ των εςωτερικϊν ελεγκτϊν και των εργαηομζνων. 

4.3 Δπωηημαηολόγιο Έπεςναρ 

Ζ θχξηα κνξθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ, δειαδή νη εξσηψκελνη έπξεπε 

λα επηιέμνπλ κφλν κία απάληεζε απφ ηα πξνθαζνξηζκέλα ζηνηρεία πνπ ηνπο δφζεθαλ. Μφλν, 

ζηελ έλαξμε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νη εξσηψκελνη έπξεπε λα απαληήζνπλ γξάθνληαο ζε 

εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ πιεξνθνξίεο γηα ηελ επηρείξεζε. 

Ζ δηακφξθσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ ηέηνηα ψζηε λα κελ απαηηεί αξθεηφ ρξφλν απφ 

ηνπο εξσηψκελνπο. Οη εξσηψκελνη θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο κε 

εηιηθξίλεηα θαη ζαθήλεηα γηα λα έρνπκε φζνλ ην δπλαηφ αληηθεηκεληθά απνηειέζκαηα. Οη 

πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ καο έδσζαλ νη εηαηξείεο είλαη εκπηζηεπηηθέο θαη ηεξνχκε 

ηελ αλσλπκία ηνπο. 

4.3.1 Μέπη – Δπωηήζειρ ηος επωηημαηολογίος  

ηελ έλαξμε ησλ εξσηήζεσλ δεηάκε θάπνηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ εηαηξεηψλ γηα λα καο 

δηεπθνιχλνπλ λα πξνζαξκφζνπκε ην δείγκα καο.  ηελ ζπλέρεηα, πξνζπαζνχκε λα 

δηαθξίλνπκε κέζσ ησλ εξσηήζεσλ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ή αληηκεηψπηζαλ ε 

θάζε νηθνλνκηθή νληφηεηα, λα ην αλαγλσξίζνπλ θαη κε πνηα κέζνδν κπνξνχκε λα ην 

αληηκεησπίζνπκε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ . Έρνληαο ζαλ απψηεξν ζθνπφ ηελ αχμεζε ησλ 

θεξδψλ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Έηζη, έρνπκε ηηο εμήο εξσηήζεηο: 

Δξψηεζε 1  

Γεληθέο πιεξνθνξίεο  

Πιεξνθνξίεο γηα ηελ επηρείξεζε  

 

 Όλνκα ηεο επηρείξεζεο 

 Έδξα ηεο επηρείξεζεο 

 Θέζε εξσηψκελνπ 
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 Οη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο καο βνεζνύλ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε «πνηα εηαηξεία 

αληαπνθξίζεθε», «από πνην κέξνο αληαπνθξίζεθε ‘Γεσγξαθηθά’» θαη «πνηά ζηειέρε 

ησλ εηαηξεηώλ απάληεζαλ ηα εξσηεκαηνιόγηα». 

 

 

Δξψηεζε 2 

Γξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο  

 Παξνρήο Τπεξεζηψλ 

 Παξαγσγήο πξντφλησλ 

 Άιιε δξαζηεξηφηεηα 

 

 Σηελ Εξώηεζε 2 έπξεπε λα ραξαθηεξίζνπκε δεηγκαηνιεπηηθά πνηα είλαη ε θύξηα 

δξαζηεξηόηεηα ησλ εηαηξεηώλ γηα λα έρνπκε κηα πιήξε εηθόλα θαη λα ζπζρεηίζνπκε 

κεηαμύ ησλ νκνεηδώλ εηαηξεηώλ ηα απνηειέζκαηα ηνπο. 

 

Δξψηεζε 3 

Ύπαξμε εζσηεξηθνχ ειεγθηή ζηελ επηρείξεζε (Δπηινγή κε ΝΑΗ ή ΟΥΗ) 

 Σπλήζσο νη εηζεγκέλεο εηαηξείεο θαη βάζεη λόκνπ είλαη ππόρξεεο λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ 

έλαλ εζσηεξηθό ειεγθηή. Ωζηόζν, κε απηή ηελ εξώηεζε ζέιακε λα επηβεβαηώζνπκε ηελ 

ύπαξμή ηνπ. 

Δξψηεζε 4 

Αλ λαη, παξαθαιψ αλαθέξαηε ηνλ αξηζκφ ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζηελ επηρείξεζε ζαο:  

Γίλεηαη ε επηινγή κέζσ ηεο θιίκαθαο πνπ βξίζθεζηε παξαθάησ ή ζπκπιήξσλαλ ηελ έλδεημε  

«Άιιν» 

 1-15 

 16-20 

 21-25 
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 26-30 

 Άιιν 

 Με ηελ βνήζεηα ηεο πεληαβάζκηαο θιίκαθαο ηνπ Likert ζέιακε λα επηβεβαηώζνπκε ηνλ 

αθξηβέο αξηζκό ησλ εζσηεξηθώλ ειεγθηώλ ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηώλ. 

 

Δξψηεζε 5 

Αλ φρη, ζθέθηεζηε άκεζα λα πξνζιάβεηε εζσηεξηθφ ειεγθηή επεηδή ζπλεηδεηνπνηήζαηε ηελ 

ρξεζηκφηεηα ηνπ σο πξνο ηελ επηρείξεζε ζαο;  

(Δπηινγή κε ΝΑΗ ή ΟΥΗ) 

 Με ηελ 5
ε
 Εξώηεζε ζέιακε λα δηαπηζηώζνπκε πόζν ζεκαληηθή ζεσξνύλ ηελ ζέζε ηνπ 

εζσηεξηθνύ ειεγθηή ζηελ εηαηξεία ηνπο.  

 

Δξψηεζε 6 

Πνηα είλαη ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή ζηελ επηρείξεζε;  

Δπέιεγαλ έλα απφ ηα αθφινπζα πνπ ηνπο ραξαθηήξηδε ή ζπκπιήξσλαλ ηελ έλδεημε «Άιιν»  

 Έιεγρνο ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ 

 χκβνπινο ηεο επηρείξεζεο 

 Έιεγρνο απνζεκάησλ 

 Όια ηα παξαπάλσ 

 Άιιν 

 

 Έπεηηα, ε ακέζσο επόκελε εξώηεζε πνπ δεηήζεθε είλαη ε δηεπθξίληζε ησλ 

ππνρξεώζεσλ ησλ εζσηεξηθώλ ειεγθηώλ πνπ εθαξκόδνπλ ζηελ νηθνλνκηθή κνλάδα. 
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Δξψηεζε 7 

Πηζηεχεηε φηη ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο πξέπεη λα έρεη ζηα θαζήθνληα ηνπ ηνλ έιεγρν ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ;  

(Δπηινγή κε ΝΑΗ ή ΟΥΗ) 

 Σηελ 7
ε
 Εξώηεζε, ζέινπκε λα δηεπθξηλίζνπκε αλ πηζηεύνπλ όηη ν εζσηεξηθόο ειεγθηήο 

πξέπεη λα έρεη ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ηελ απνδνηηθόηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ γηα λα 

πξνθπιάζζεη ηελ εηαηξεία από νπνηνλδήπνηε επηρεηξεκαηηθό θίλδπλν (E.R.M.) 

  

Δξψηεζε 8 

Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ  

Γηα λα καο δψζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ επέιεγαλ ηελ θιίκαθα 

πνπ βξίζθεηε παξαθάησ ζε θιίκαθα ή κε αθξίβεηα ηελ έλδεημε «Άιιν» 

 <100 

 101-200 

 201-300 

 301-400 

 401-500 

 501-600 

 >600 

 Άιιν 

 

 Οη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο καο δίλνπλ ηνλ αξηζκό ησλ εξγαδνκέλσλ ζε θιίκαθα γηα λα 

δνύκε πνπ θπκαίλεηαη ην πξνζσπηθό ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηώλ. 
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Δξψηεζε 9 

Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ  

Γηα λα καο δψζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ επέιεγαλ έλα απφ 

ηα παξαθάησ ζηνηρεία ή ζπκπιήξσλαλ ηελ έλδεημε «Άιιν» πνπ ηνπο ραξαθηήξηδε. 

 Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (Σ.Δ. – Π.Δ.) 

 Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

 Η.Δ.Κ. – Ο.Α.Δ.Γ. 

 Σίπνηα απφ ηα παξαπάλσ 

 Άιιν 

 

 Σε θάζε νηθνλνκηθή κνλάδα εηζεγκέλεο θαη κε είλαη ζεκαληηθό λα κάζνπκε ηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ θαη λα δηαπηζηώζνπκε ηηο δηαθνξέο κεηαμύ άιισλ 

εηαηξεηώλ πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθό επίπεδν κόξθσζεο παξαηεξώληαο ηελ επίδνζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ βάζεη γλώζεσλ. 

 

Δξψηεζε 10 

Διέγρεηε θαηά πφζν είλαη απνδνηηθνί νη εξγαδφκελνη;  

(Δπηινγή κε ΝΑΗ ή ΟΥΗ) 

 Σηελ Εξώηεζε 10 ζέινπκε λα δνύκε θαηά πόζν νη εηαηξείεο δείρλνπλ ελδηαθέξνλ θαηά 

πόζν είλαη απνδνηηθνί νη εξγαδόκελνη. 

 

Δξψηεζε 11 

Πηζηεχεηε φηη νη εξγαδφκελνη κπνξεί λα είλαη έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο αχμεζεο ηνπ 

θηλδχλνπ γηα ηελ εηαηξεία; (π.ρ. δεκία ιφγσ κε παξαγσγηθφηεηαο)  

(Δπηινγή κε ΝΑΗ ή ΟΥΗ) 



 59 

 Οη επηρεηξεκαηηθνί θίλδπλνη ζηηο εηαηξείεο είλαη έλα ζπρλό θαηλόκελν. Επνκέλσο, ζε 

απηήλ ηελ εξώηεζε πξνζπαζνύκε λα θαηαιάβνπκε θαηά πόζν πηζηεύνπλ νη εηαηξείεο όηη 

νη εξγαδόκελνη κπνξεί λα ζεσξεζνύλ έλα είδνο επηρεηξεκαηηθνύ θηλδύλνπ. 

 

Δξψηεζε 12 

Σν πξνζσπηθφ ζαο είλαη άξηηα εθπαηδεπκέλν σο πξνο ηνλ ηνκέα ηνπο;  

(Δπηινγή κε ΝΑΗ ή ΟΥΗ) 

 Με απηήλ ηελ εξώηεζε ζέινπκε λα δνύκε αλ γλσξίδνπλ νη εηαηξείεο ηελ άξηηα 

εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπο. 

 

Δξψηεζε 13 

Υξεζηκνπνηείηε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη ελεκέξσζεο γηα ην πξνζσπηθφ; 

(Δπηινγή κε ΝΑΗ ή ΟΥΗ) 

 Με ηελ 13 ε Εξώηεζε ζέινπκε λα δηαπηζηώζνπκε πόζεο εηαηξείεο ρξεζηκνπνηνύλ εηδηθά 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη ελεκέξσζεο γηα ην πξνζσπηθό ηνπο 

πηζηεύνληαο όηη ζα ηνπο σθειήζεη ζηελ απόδνζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο 

ηνπο. 

 

Δξψηεζε 14 

Αλ λαη, θαηά πφζν βειηηψζεθε ε απφδνζε ηνπο σο πξνο ηελ εξγαζία ηνπο κε απψηεξν ζθνπφ 

ην θέξδνο ηεο επηρείξεζεο;  

Ο εξσηψκελνο θαιείηαη λα απαληήζεη ζχκθσλα κε ηελ θιίκαθα ηνπ Likert δειαδή ηελ 

πεληαβάζκηα θιίκαθα φπσο είλαη ηα αθφινπζα: 

 Πάξα πνιχ 

 Πνιχ 

 Αξθεηά 

 Λίγν 
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 Καζφινπ 

 

 Σηελ Εξώηεζε 14 ζέινπκε λα δηαπηζηώζνπκε θαηά πόζν σθέιεζαλ ηα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα ζηελ απόδνζή ηνπο. 

 

Δξψηεζε 15 

Αλ φρη, ζθέθηεζηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε κειινληηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο 

θαη ελεκέξσζεο γηα ην πξνζσπηθφ ζαο;  

(Δπηινγή κε ΝΑΗ ή ΟΥΗ) 

 Κάπνηεο εηαηξείεο δελ ρξεζηκνπνηνύλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. Με απηήλ ηελ 

εξώηεζε ζέινπκε λα δηαπηζηώζνπκε αλ κειινληηθά ζθέθηνληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ηέηνηνπ είδνπο ζεκηλάξηα γηα λα σθειεζνύλ θαη λα απνθέξεη θέξδνο ζηελ εηαηξείαο 

ηνπο. 

 

Δξψηεζε 16 

Υξεζηκνπνηείηε ηελ κέζνδν αιιαγήο ζέζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζαο γηα πεξηζζφηεξε 

απνδνηηθφηεηα; * (π.ρ. ν ππάιιεινο ινγηζηεξίνπ κεηά απφ έλα ρξνληθφ δηάζηεκα λα κεηαβεί 

ζην γξαθείν πξνζσπηθνχ)  

(Δπηινγή κε ΝΑΗ ή ΟΥΗ) 

 Με ηελ 16
ε
 Εξώηεζε ρξεζηκνπνηώληαο βηβιηνγξαθηθά από ην Management ηελ 

νξηδόληηα κέζνδν γηα ηελ αιιαγήο ζέζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ζέινπκε λα 

δηαπηζηώζνπκε θαηά πόζν ρξεζηκνπνηείηαη από ηηο εηζεγκέλεο εηαηξείεο. 
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Δξψηεζε 17 

Αλ λαη, αλά πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα πξαγκαηνπνηείηαη απηή ε κέζνδνο;  

Ο εξσηψκελνο θαιείηαη λα απαληήζεη ζχκθσλα κε ηελ θιίκαθα ηνπ Likert δειαδή ηελ 

πεληαβάζκηα θιίκαθα φπσο είλαη ηα αθφινπζα: 

 >1 ρξφλν 

 2 ρξφληα 

 3 ρξφληα 

 <5 ρξφληα 

 Πνηέ 

 Κάπνηεο εηαηξείεο είλαη ελεκεξσκέλεο γηα ηελ απόδνζε απηήο ηεο κεζόδνπ γηα απηόλ 

ηνλ ιόγν ηελ ρξεζηκνπνηνύλ. Με απηήλ ηελ εξώηεζε ζέινπκε λα δνύκε ην ρξνληθό 

δηάζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ απηήλ ηελ κέζνδν. 

 

 

Δξψηεζε 18 

Αλ φρη, ζθέθηεζηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε απηή ηελ κέζνδν;  

(Δπηινγή κε ΝΑΗ ή ΟΥΗ) 

 Με απηήλ ηελ εξώηεζε ζέινπκε λα δηαπηζηώζνπκε θαηά πόζν είλαη πξόζπκνη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ απηήλ ηελ κέζνδν. 

 

Δξψηεζε 19 

Πηζηεχεηε φηη ε κέζνδνο είλαη απνηειεζκαηηθή γηα λα απνθέξεη «έκκεζα» θέξδνο ζηελ 

επηρείξεζε;  

(Δπηινγή κε ΝΑΗ ή ΟΥΗ) 

 Σηελ 19
ε 

Εξώηεζε ζέινπκε λα δνύκε πνηα είλαη ε γλώκε ηνπο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα απηήο ηεο κεζόδνπ. 
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Δξψηεζε 20 

Έρεηε αληηκεησπίζεη ζνβαξφ δηαρεηξηζηηθφ θίλδπλν ζηελ επηρείξεζε ζαο «Enterprise Risk 

Management – ERM»  

(Δπηινγή κε ΝΑΗ ή ΟΥΗ) 

 Αξθεηέο εηαηξείεο αληηκεησπίδνπλ πξόβιεκα επηρεηξεκαηηθνύ θηλδύλνπ (E.R.M.). Με 

ηελ εξώηεζε απηήλ ζέινπκε λα δνύκε αλ θάπνηα εηζεγκέλε εηαηξεία βξέζεθε 

αληηκέησπε κε έλαλ ηέηνην θίλδπλν.  

 

Δξψηεζε 21 

Αλ λαη, πνην απφ ηνπο παξαθάησ επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο  

Οη επφκελεο επηινγέο πνπ νη εξσηψκελνη είραλ λα επηιέμνπλ ήηαλ νη πην γλσζηέο σο 

επηρεηξεκαηηθνί θίλδπλνη ή επέιεγαλ ηελ έλδεημε «Άιιν» πνπ ηνπο ραξαθηήξηδε: 

 Λνγηζηηθά ζθάικαηα 

 Φπζηθή θαηαζηξνθή 

 Αιινίσζε πξντφλησλ – πιηθψλ 

 Υακειή απφδνζε εξγαδνκέλσλ 

 Όια ηα παξαπάλσ 

 Άιιν 

 

 Σηελ Εξώηεζε 21 ζέινπκε νη εηαηξείεο λα καο δηεπθξηλίζνπλ πνηόλ από ηνπο παξαπάλσ 

επηρεηξεκαηηθνύο θηλδύλνπο έρνπλ αληηκεησπίζεη ή πξνζπαζνύλ λα αληηκεησπίζνπλ. 

 

Δξψηεζε 22 

Αλ φρη, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αληηκεηψπηζεο κειινληηθνχ θηλδχλνπ (E.R.M.) ;  

(Δπηινγή κε ΝΑΗ ή ΟΥΗ) 
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 Κάζε εηαηξεία πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα θαη λα αληηκεησπίδεη επηρεηξεκαηηθνύο 

θηλδύλνπο γηα λα κπνξέζεη λα είλαη βηώζηκε ζην ρξόλν. Ωζηόζν, ε 22
ε
 Εξώηεζε αθνξά 

αλ νη εηζεγκέλεο εηαηξείεο έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα αληηκεησπίζνπλ νπνηνλδήπνηε 

επηρεηξεκαηηθό θίλδπλν (E.R.M.). 

 

Δξψηεζε 23 

Αλ ε επζχλε γηα ηνλ δηαρεηξηζηηθφ θίλδπλν (E.R.M.) αθνξνχζε ηνπο εξγαδφκελνπο ζα 

δνθηκάδαηε ηελ κέζνδν αιιαγήο ζέζεσλ εξγαζίαο ελδνεηαηξηθά;  

(Δπηινγή κε ΝΑΗ ή ΟΥΗ) 

 Σηελ Εξώηεζε 23 ζέινπκε λα παξαηεξήζνπκε θαηά πόζν είλαη πξόζπκνη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ κέζνδν αληαιιαγήο ζέζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ αλ δηαπηζηώζνπλ 

όηη νη εξγαδόκελνη είλαη ν δηαρεηξηζηηθόο θίλδπλνο (E.R.M.) γηα ηελ επηρείξεζε. 

 

 

Δξψηεζε 24 

Θεσξείηαη ην πεξηερφκελν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εχζηνρν θαη νπζηψδεο;  

(Δπηινγή κε ΝΑΗ ή ΟΥΗ) 

 Η ηειεπηαία εξώηεζε αθνξά ηελ άπνςε ησλ εηαηξεηώλ θαηά πόζν ηνπο θάλεθε εύζηνρν 

θαη νπζηώδεο ην εξσηεκαηνιόγην. 
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ 

5.1 Διζαγωγή
6
 

ην ζεκείν απηφ ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα πνπ αθνξά ζηελ πηνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε ειιεληθέο εηζεγκέλεο εηαηξείεο. Παξαθάησ, γίλεηαη πξνζπάζεηα 

κηαο ζαθνχο παξνπζίαζεο ησλ εξσηήζεσλ πνπ θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ νη αξκφδηνη ηνπ 

ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηεο δηνίθεζεο, νη πξντζηάκελνη ινγηζηεξίνπ, ην ηκήκα 

αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ. Οη απαληήζεηο απεηθνλίδνληαη  κε ηε  βνήζεηα πηλάθσλ , γξαθηθψλ 

παξαζηάζεσλ θαη δηαγξακκάησλ. Ωζηφζν, είλαη αλαγθαίν γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ λα αθνινπζήζνπλ παξαηεξήζεηο θαη ζρνιηαζκνί γηα θάζε εξψηεζε ρσξηζηά. 

 

5.2  Παποςζίαζη αποηελεζμάηων 

1) Γξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο 

Παξνρήο Τπεξεζηψλ 13 32% 

Παξαγσγήο πξντφλησλ 21 51% 

Άιια 7 17% 
 

   

 

ηελ πξψηε εξψηεζε παξαηεξνχκε φηη:  

 

 13 εηαηξείεο έρνπλ σο θχξηα δξαζηεξηφηεηα «Παξνρήο Τπεξεζηψλ» κε πνζνζηφ 32% 

 21 εηαηξείεο έρνπλ σο θχξηα δξαζηεξηφηεηα «Παξαγσγήο Πξντφλησλ» κε πνζνζηφ 

51% 

Καη 

 

 7 άιιεο εηζεγκέλεο εηαηξείεο νη νπνίεο αλήθνπλ ζε άιιε ή θαη ζηηο δχν θαηεγνξίεο κε 

πνζνζηφ 17% 

 

 

 

                                                           
6
 Η ζρευνα πραγματοποιικθκε με λογιςμικό και εργαλεία που παρζχει θ εταιρεία google ςτθν διαδικτυακι 

ςουίτα τθσ. 
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2) Ύπαξμε εζσηεξηθνχ ειεγθηή ζηελ επηρείξεζε 

 

 

ηελ δεχηεξε εξψηεζε παξαηεξνχκε φηη κε πνζνζηφ 100% φιεο νη  εηζεγκέλεο εηαηξείεο 

δηαζέηνπλ εζσηεξηθφ ειεγθηή φληαο ην άηνκν κε ην κεγαιχηεξν θαη πην εμεηδηθεπκέλν θάζκα 

γλψζεσλ κε ζθνπφ λα θάλεη ηελ επηρείξεζε πην «εμαζθαιηζκέλε» έλαληη δηάθνξσλ 

ππνρξεψζεσλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ – δηαρεηξηζηηθψλ θηλδχλσλ. 

 

 

3) Αλ λαη, παξαθαιψ αλαθέξαηε ηνλ αξηζκφ ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζηελ 

επηρείξεζε ζαο 

 

 

 

ηελ ηξίηε εξψηεζε δηαπηζηψλνπκε φηη φιεο νη Διιεληθέο εηζεγκέλεο εηαηξείεο κε πνζνζηφ 

100%, έρνπλ ζηελ δηάζεζε ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο νη νπνίνη θπκαίλνληαη ζε αξηζκφ απφ 

1 έσο 15 άηνκα. πλήζσο, ζε εηαηξείεο εμσηεξηθνχ παξαηεξνχκε κεγαιχηεξν φγθν 

εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ δηφηη πηζηεχνπλ φηη ε επηηπρία ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο θαη ηα θέξδε 

ηνπο νθείινληαη ζε απηνχο. 

ΝΑΗ 41 100% 

ΟΥΗ 0 0% 

1-15 41 100% 

16-20 0 0% 

21-25 0 0% 

26-30 0 0% 

Άιια 0 0% 
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4) Αλ φρη, ζθέθηεζηε άκεζα λα πξνζιάβεηε εζσηεξηθφ ειεγθηή επεηδή 

ζπλεηδεηνπνηήζαηε ηελ ρξεζηκφηεηα ηνπ σο πξνο ηελ επηρείξεζε ζαο; 

 

 

 

ηελ ζπλέρεηα, παξαηεξνχκε ζηελ ηέηαξηε εξψηεζε φηη νη Διιεληθέο επηρεηξήζεηο 

αλαγλσξίδνπλ ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ θαη κε πνζνζηφ 68% δειαδή 28 

εηαηξείεο απάληεζαλ φηη αθφκε θαη αλ δελ είραλ εζσηεξηθφ ειεγθηή ζα πξνζιάκβαλαλ γηα 

ηελ δηεθπεξαίσζε ζεκαληηθψλ δηνηθεηηθψλ – ινγηζηηθψλ - ειεγθηηθψλ εξγαζηψλ  γηα ηελ 

αζθάιεηα ηεο εηαηξείαο. Μφλν 13 εηαηξείεο είραλ αξλεηηθή γλψκε. 

 

5) Πνηα είλαη ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή ζηελ επηρείξεζε; 

 

 

 

ΝΑΗ 28 68% 

ΟΥΗ 13 32% 

Έιεγρνο ησλ ινγηζηηθψλ 

βηβιίσλ 

4 10% 

χκβνπινο ηεο επηρείξεζεο 2 5% 

Έιεγρνο απνζεκάησλ 0 0% 

Όια ηα παξαπάλσ 34 83% 

Άιια 1 2% 
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Αθνινχζσο, είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ έξεπλα καο λα γλσξίδνπκε κε πνηα δξαζηεξηφηεηα 

αζρνινχληαη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο, παξαηεξνχκε ηα εμήο: 

 Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο ησλ ηεζζάξσλ εηαηξεηψλ αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε ηνλ 

έιεγρν ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ 

 Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο ησλ δχν εηαηξεηψλ είλαη ζχκβνπινη ηεο επηρείξεζεο 

 εκαληηθφ πνζνζηφ ησλ 34 εηαηξεηψλ αλαθέξεη φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ είλαη ν έιεγρνο ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ, ζχκβνπινη 

επηρεηξήζεσλ θαη έιεγρνο απνζεκάησλ 

 Μφλν κία εηαηξεία ζπκπιεξψλεη φηη εθηφο πνπ ρξεζηκνπνηεί φια ηα παξαπάλσ, 

πξνζζέηεη θαη ηελ επίβιεςε ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

6) Πηζηεχεηε φηη ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο πξέπεη λα έρεη ζηα θαζήθνληά ηνπ ηνλ 

έιεγρν ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ; 

 

 

 

Ζ έθηε εξψηεζε ζεσξείηαη ζεκαληηθή γηα ηελ έξεπλα καο ε νπνία ζα θαζνξίζεη αλ ε 

επίβιεςε ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ γηα ηελ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ κέζσ ηεο νξηδφληηαο 

κεζφδνπ ζα απνηειέζεη έλα θίλεηξν γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα απηήο ηεο κεζφδνπ. 

Παξαηεξνχκε, φηη κεγάιν πνζνζηφ 68% δειαδή 28 εηαηξείεο πηζηεχνπλ φηη ν εζσηεξηθφο 

ειεγθηήο πξέπεη λα έρεη ζηα θαζήθνληα ηνπ ηνλ έιεγρν ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Με πνζνζηφ 32% δειαδή 13 εηαηξείεο πηζηεχνπλ ην αληίζεην. 

 

 

ΝΑΗ 28 68% 

ΟΥΗ 13 32% 
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7) Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 

<100 13 32% 

101 – 200 5 12% 

201 – 300 6 15% 

301 – 400 3 7% 

401 – 500 1 2% 

501 – 600 3 7% 

>600 10 24% 

Άιια 0  0% 

 

 

ηελ έβδνκε εξψηεζε ζέινπκε λα παξαηεξήζνπκε ζε πνηα θιίκαθα βξίζθνληαη νη αξηζκνί 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο εξσηψκελεο εηζεγκέλεο εηαηξείεο, έρνληαο ηα εμήο απνηειέζκαηα: 

 ε 13 εηαηξείεο κε πνζνζηφ 32% ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ αληηζηνηρεί ιηγφηεξν 

απφ 100 άηνκα 

 ε 5 εηαηξείεο κε πνζνζηφ 12% ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ αληηζηνηρεί απφ 101 έσο 

200 άηνκα 

 ε 6 εηαηξείεο κε πνζνζηφ 15% ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ αληηζηνηρεί απφ 201 έσο 

300 άηνκα 

 ε 1 εηαηξεία κε πνζνζηφ 2% ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ αληηζηνηρεί απφ 401 έσο 

500 άηνκα 

 ε 3 εηαηξείεο κε πνζνζηφ 7% ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ αληηζηνηρεί απφ 501 έσο 

600 άηνκα 

 ε 10 εηαηξείεο κε πνζνζηφ 24% ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ αληηζηνηρεί 

πεξηζζφηεξν απφ 600 άηνκα 

Άξα, παξαηεξνχκε φηη έρνπκε λα ζπγθξίλνπκε πνηθίιεο εηαηξείεο θαη δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ σο 

πξνο ην κέγεζνο ησλ εηαηξεηψλ. 
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8) Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ 

Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

(Σ.Δ. – Π.Δ.) 

27 66% 

Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 5 12% 

Η.Δ.Κ. – Ο.Α.Δ.Γ. 1 2% 

Σίπνηα απφ ηα παξαπάλσ 1 2% 

Άιια 7 17% 

 

ηελ φγδνε εξψηεζε ζέινπκε λα θαζνξίζνπκε ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ εξγαδνκέλσλ δηφηη 

ζεσξείηαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επίηεπμε νξηζκέλσλ ζηφρσλ ηεο εηαηξείαο. 

Παξαηεξνχκε, ηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

 27 εηαηξείεο απάληεζαλ κε πνζνζηφ 66% φηη ε εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ αλήθεη 

ζηελ «Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (Σ.Δ. – Π.Δ.)» 

 5 εηαηξείεο απάληεζαλ κε πνζνζηφ 12% φηη ε εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ αλήθεη 

ζηελ «Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε» 

 1 εηαηξεία απάληεζε κε πνζνζηφ 2% φηη ε εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ αλήθεη 

«Η.Δ.Κ. – Ο.Α.Δ.Γ.» 

 1 εηαηξεία απάληεζε κε πνζνζηφ 2% φηη ε εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ αλήθεη 

«Σίπνηα απφ ηα παξαπάλσ» 

 7 εηαηξείεο απάληεζαλ κε πνζνζηφ 17% φηη ε εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ αλήθεη 

ζηελ θαηεγνξία «Άιια», γηα παξάδεηγκα θνιιέγηα, πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θηι. 

*Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη θαη ε εκπεηξία ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη έλαο αξθεηά 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ εηαηξεία. 
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9)  Διέγρεηε θαηά πφζν είλαη απνδνηηθνί νη εξγαδφκελνη; 

 

 

 

ηελ έλαηε εξψηεζε παξαηεξνχκε φηη γίλεηαη έιεγρνο ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ 

απφ φιεο ηηο εηζεγκέλεο εηαηξείεο κε πνζνζηφ 100%. Πηζηεχνπλ φηη είλαη ζεκαληηθφ λα 

ειέγρνπλ ηελ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ σο πξνο φθεινο ηεο εηαηξείαο. ε ζχγθξηζή κε ηελ 

εξψηεζε έμη φπνπ 13 εηαηξείεο πηζηεχνπλ φηη δελ πξέπεη λα είλαη ζηα θαζήθνληα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειεγθηή ν έιεγρνο ησλ εξγαδνκέλσλ, πηζηεχνπλ αθξάδαληα φηη πξέπεη λα 

ππάξρεη έιεγρνο απφ θάπνην άιιν ηκήκα γηα παξάδεηγκα «Γηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ» 

 

10)  Πηζηεχεηε φηη νη εξγαδφκελνη κπνξεί λα είλαη έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο 

αχμεζεο ηνπ θηλδχλνπ γηα ηελ εηαηξεία; (π.ρ. δεκία ιφγσ κε παξαγσγηθφηεηαο) 

 

 

Αξθεηέο εηαηξείεο πξνζπαζνχλ λα πξνθπιαρηνχλ απφ ηπρφλ  επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν φπσο 

αιινίσζε πξντφλησλ, επηζθαιψλ πειαηψλ, ινγηζηηθά ζθάικαηα θηι. Ωζηφζν, ακεινχλ ηελ 

χπαξμε πξνβιεκάησλ ρακειήο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. ηελ δέθαηε εξψηεζε, ηνλίδσ 

θαη δηεπθξηλίδσ επζέσο παξαζέηνληαο παξαδείγκαηα γηα ην αλ νη εξγαδφκελνη κπνξεί λα 

ΝΑΗ 41 100% 

ΟΥΗ 0 0% 

ΝΑΗ 39 95% 

ΟΥΗ 2 5% 
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είλαη έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο αχμεζεο ηνπ θηλδχλνπ γηα ηελ εηαηξεία. Παξαηεξνχκε φηη ζε 

κεγάιν πνζνζηφ ησλ 39 εηαηξεηψλ δειαδή 95% πηζηεχνπλ φηη είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

ελψ κφλν 5% δειαδή 2 εηαηξείεο έρνπλ αληίζεηε άπνςε. 

 

11) Σν πξνζσπηθφ ζαο είλαη άξηηα εθπαηδεπκέλν σο πξνο ηνλ ηνκέα ηνπο; 

 

 

ηελ ελδέθαηε εξψηεζε παξαηεξνχκε φηη 38 εηαηξείεο κε πνζνζηφ 93% έρνπλ άξηηα 

εθπαηδεπκέλν ην πξνζσπηθφ ηνπο σο πξνο ηνλ ηνκέα ηνπο θαη κφλν ην 7% δειαδή 3 εηαηξείεο 

δελ είλαη άξηηα εθπαηδεπκέλν ιφγσ κε ρξεζηκνπνηήζεηο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

θαηάξηηζεο ή απφ επηινγή ιάζνο πξνζσπηθνχ. 

 

12) Υξεζηκνπνηείηαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη ελεκέξσζεο γηα ην 

πξνζσπηθφ;   

 

 

ηελ ζπλέρεηα, παξαηεξνχκε θαη ζπγρένληαη νη απφςεηο κε ηελ 13
ε
 εξψηεζε φηη ζε πνζνζηφ 

95% δειαδή 39 εηαηξείεο ρξεζηκνπνηνχλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη 

ΝΑΗ 38 93% 

ΟΥΗ 3 7% 

ΝΑΗ 39 95% 

ΟΥΗ 2 5% 
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ελεκέξσζεο γηα ην πξνζσπηθφ. Δλψ κφλν δχν εηαηξείεο δειαδή κε πνζνζηφ 5%  δελ 

ρξεζηκνπνηνχλ θακία κέζνδν εθπαηδεπηηθήο θαηάξηηζεο 

 

 

13)  Αλ λαη, θαηά πφζν βειηηψζεθε ε απφδνζε ηνπο σο πξνο ηελ εξγαζία ηνπο κε 

απψηεξν ζθνπφ ην θέξδνο ηεο επηρείξεζεο; 

Πάξα πνιχ 4 10% 

Πνιχ 13 32% 

Αξθεηά 22 54% 

Λίγν 0 0% 

Καζφινπ 2 5% 

 

ηελ 13
ε
 εξψηεζε δεηάκε λα κάζνπκε θαηά πφζν βειηηψζεθε ε απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

σο πξνο ηελ εξγαζία ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, έηζη 

έρνπκε ηα εμήο απνηειέζκαηα: 

 

 4 εηαηξείεο κε πνζνζηφ 10% «Πάξα πνιχ» 

 13 εηαηξείεο κε πνζνζηφ 32% «Πνιχ» 

 22 εηαηξείεο κε πνζνζηφ 54% «Αξθεηά» 

 2 εηαηξείεο κε πνζνζηφ 5% «Καζφινπ» 

 

Ωζηφζν, παξαηεξνχκε βάζεη πνζνζηψλ φηη ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα είλαη ρξήζηκα 

ζρεδφλ γηα φιεο ηηο εηαηξείεο πνπ έρνπλ ζθνπφ ηεο αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο ηνπο θαη ζηφρν 

ην θέξδνο ηεο. 
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14) Αλ φρη, ζθέθηεζηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε κειινληηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο θαη ελεκέξσζεο γηα ην πξνζσπηθφ ζαο; 

 

 

πλερίδνληαο γηα ηελ ζεκαληηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο θαη 

ελεκέξσζεο γηα ην πξνζσπηθφ ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ. ηελ 14 ε εξψηεζε αλ ζθέθηνληαη 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κειινληηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα δηφηη δελ ρξεζηκνπνηνχλ απηήλ 

ηελ πεξίνδν. Παξαηεξνχκε φηη ην 83% δειαδή 34 εηαηξείεο απαληνχλ ζεηηθά δηφηη 

αληηιακβάλνληαη ηελ ζεκαληηθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ. Δλψ 7 εηαηξείεο κε πνζνζηφ 17% 

είλαη αξλεηηθέο γηα ηνλ ιφγσ νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ ηεο εηαηξείαο ή ηεο κε απφδνζεο σο 

πξνο ηελ επηρείξεζε απνγνεηεχνληαο ηνπο. 

 

15) Υξεζηκνπνηείηαη ηελ κέζνδν αιιαγήο ζέζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζαο γηα 

πεξηζζφηεξε απνδνηηθφηεηα; 

 

 

ηελ 15
ε
 εξψηεζε ε νπνία είλαη θαζνξηζηηθή γηα απηήλ ηελ έξεπλα δεηάκε απφ ηηο 

εηζεγκέλεο εηαηξείεο λα καο απαληήζνπλ αλ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ κέζνδν αιιαγήο ζέζεσλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ γηα πεξηζζφηεξε απνδνηηθφηεηα. Παξαηεξνχκε φηη 25 εηαηξείεο κε πνζνζηφ 

61% δελ ρξεζηκνπνηεί απηή ηελ κέζνδν, απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ κε ελεκέξσζε ησλ 

ΝΑΗ 34 83% 

ΟΥΗ 7 17% 

ΝΑΗ 16 39% 

ΟΥΗ 25 61% 
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εηαηξεηψλ. Δλψ ζε ιηγφηεξν πνζνζηφ δειαδή 39% (16 εηαηξείεο) ρξεζηκνπνηνχλ απηή ηελ 

κέζνδν. 

 

16)  Αλ λαη, αλά πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα πξαγκαηνπνηείηαη απηή ε κέζνδνο; 

<1 Υξφλν 7 17% 

2 Υξφληα 5 12% 

3 Υξφληα 3 7% 

>5 Υξφληα 0 0% 

Πνηέ 26 63% 

 

Ωζηφζν, ζηελ 16
ε
 εξψηεζε καο ελδηαθέξεη λα κάζνπκε φζνη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ κέζνδν 

αιιαγήο ζέζεσλ, αλά πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα πξαγκαηνπνηείηαη: 

 7 εηαηξείεο ρξεζηκνπνηνχλ κε πνζνζηφ 17% ηελ κέζνδν αιιαγήο ζέζεσλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ γηα ιηγφηεξν απφ έλα ρξφλν  

 5 εηαηξείεο ρξεζηκνπνηνχλ κε πνζνζηφ 12% ηελ κέζνδν αιιαγήο ζέζεσλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ γηα 2 Υξφληα 

 3 εηαηξείεο ρξεζηκνπνηνχλ κε πνζνζηφ 7% ηελ κέζνδν αιιαγήο ζέζεσλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ γηα 3 Υξφληα 

 

17)  Αλ φρη, ζθέθηεζηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε απηή ηελ κέζνδν; 

 

 

 

ΝΑΗ 27 66% 

ΟΥΗ 14 34% 



 76 

Παξαηεξνχκε, φηη ζηελ 17
ε
 εξψηεζε έλα κεγάιν πνζνζηφ πνπ μεπεξλάεη θαηά πνιχ ην κηζφ 

ησλ επηρεηξήζεσλ (ην δείγκα) ζθέπηνληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ κέζνδν αιιαγήο ζέζεσλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ δηφηη ζεσξνχλ φηη είλαη κία πνιχ θαιή κέζνδνο γηα αχμεζε ηεο απφδνζεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ κε θχξην ζηφρν ηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ ηνπο απφ ηελ αλάπηπμε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο. 

 

 

 

18)  Πηζηεχεηε φηη ε κέζνδνο είλαη απνηειεζκαηηθή γηα λα απνθέξεη «έκκεζα» 

θέξδνο ζηελ επηρείξεζε; 

 

 

 

ηελ 18
ε
 εξψηεζε παξαηεξνχκε φηη ζε 32 εηζεγκέλεο εηαηξείεο κε πνζνζηφ 76% πηζηεχνπλ 

φηη ε κέζνδνο είλαη απνηειεζκαηηθή θαη κπνξεί λα απνθέξεη «έκκεζα» θέξδνο ζηελ 

επηρείξεζε ηνπο. Δλψ, έλα κηθξφ πνζνζηφ 24% δειαδή (10 εηαηξείεο) έρνπλ αληίζεηε άπνςε 

κέρξη λα δνθηκαζηεί πιήξσο απφ άιιεο εηαηξείεο γηα λα δηαπηζηψζνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεζφδνπ.  

 

 

 

 

 

ΝΑΗ 31 76% 

ΟΥΗ 10 24% 
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19) Έρεηε αληηκεησπίζεη ζνβαξφ δηαρεηξηζηηθφ θίλδπλν ζηελ επηρείξεζε ζαο 

«Enterprise Risk Management – ERM» 

 

 

 

 

Οη επηρεηξήζεηο είλαη επάισηεο ζε δηαρεηξηζηηθνχο επηρεηξεζηαθνχο θηλδχλνπο «Enterprise 

Risk Management – ERM». Με ηελ 19
ε
 εξψηεζε ζέινπκε λα κάζνπκε ηα πνζνζηά ησλ 

εηαηξεηψλ πνπ αληηκεηψπηζαλ ή αληηκεησπίδνπλ επηρεηξεζηαθνχο θηλδχλνπο.   

Παξαηεξνχκε ηα εμήο:  

 26 εηαηξείεο κε πνζνζηφ 63% αλαθέξεη φηη δελ αληηκεηψπηζαλ δηαρεηξηζηηθφ – 

επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν 

 15 εηαηξείεο κε πνζνζηφ 37% αλαθέξεη φηη αληηκεηψπηζαλ δηαρεηξηζηηθφ – 

επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν 

Αξθεηέο εηαηξείεο δελ αληηκεηψπηζαλ θαλέλαλ θίλδπλν, απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη φηη δελ 

πξέπεη λα παίξλνπλ αζθαιή κέηξα γηα λα κελ αληηκεησπίζνπλ κειινληηθά πξνβιήκαηα. 

 

20) Αλ λαη, πνηνχο απφ ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο ή θνβάζηε λα κε 

αληηκεησπίζεηε; 

 

Λνγηζηηθά ζθάικαηα 11 27% 

Φπζηθή θαηαζηξνθή 6 15% 

Αιινίσζε πξντφλησλ – 

πιηθψλ 

2 5% 

ΝΑΗ 15 37% 

ΟΥΗ 26 63% 
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Υακειή απφδνζε 

εξγαδνκέλσλ 

4 10% 

Όια ηα παξαπάλσ 14 34% 

Άιια 4 10% 

 

ηελ 20
ε
 εξψηεζε αλαθέξνληαη νη επηρεηξεκαηηθνί θίλδπλνη πνπ αληηκεηψπηζαλ νη εηαηξείεο, 

φπνπ είλαη νη εμήο: 

 11 εηαηξείεο κε πνζνζηφ 27% απαληνχλ «Λνγηζηηθά ζθάικαηα» 

 6 εηαηξείεο κε πνζνζηφ 15% απαληνχλ «Φπζηθή Καηαζηξνθή» 

 2 εηαηξείεο κε πνζνζηφ 5% απαληνχλ «Αιινίσζε πξντφλησλ – πιηθψλ» 

 4 εηαηξείεο κε πνζνζηφ 5% απαληνχλ «Υακειή απφδνζε εξγαδνκέλσλ» 

 14 εηαηξείεο κε πνζνζηφ 5% απαληνχλ «Όια ηα παξαπάλσ» 

 4 εηαηξείεο κε πνζνζηφ 5% απαληνχλ «Άιια», (π.ρ.  επηζθαιείο πειάηεο θηι.) 

Ο επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο κπνξεί λα εκθαληζηεί αλά πάζα ζηηγκή. Ωζηφζν, ρξεηάδεηαη λα 

θάλνπλε πξνβιέςεηο – λα είλαη άξηηα εθπαηδεπκέλνη γηα λα ηνλ αληηκεησπίζνπλ. 

 

21)  Αλ φρη, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αληηκεηψπηζεο κειινληηθνχ θηλδχλνπ (E.R.M.); 

 

 

ηελ 21 εξψηεζε έλα κεγάιν πνζνζηφ 85% δειαδή 35 εηαηξείεο πηζηεχνπλ φηη ππάξρεη 

δπλαηφηεηα αληηκεηψπηζεο κειινληηθνχ θηλδχλνπ (E.R.M.). Δλψ 6 εηαηξείεο κε πνζνζηφ 

15% πηζηεχνπλ φηη δελ κπνξέζνπλ λα αληεπεμέιζνπλ ζε νπνηνλδήπνηε επηρεηξεκαηηθφ – 

δηαρεηξηζηηθφ θίλδπλν (E.R.M.). 

 

ΝΑΗ 35 85% 

ΟΥΗ 6 15% 
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22) Αλ ε επζχλε γηα ηνλ δηαρεηξηζηηθφ θίλδπλν(E.R.M.) αθνξνχζε ηνπο 

εξγαδνκέλνπο ζα δνθηκάδαηε ηελ κέζνδν αιιαγήο ζέζεσλ εξγαζίαο 

ελδνεηαηξηθά; 

 

 

 

 

ηελ ζπλέρεηα, ε 22
ε
 εξψηεζε αλαθέξεη αλ ε επζχλε ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ θηλδχλνπ (E.R.M.) 

αθνξνχζε ηνπο εξγαδνκέλνπο αλ ζα δνθίκαδαλ ηελ κέζνδν αιιαγήο ζέζεσλ εξγαζίαο 

ελδνεηαηξηθά, θαη ην 85% δειαδή (35 εηαηξείεο) απάληεζαλ ζεηηθά ελψ κφλν ην 15% δειαδή 

(6 εηαηξείεο) πηζηεχνπλ ην αληίζεην. 

 

23) Θεσξείηαη ην πεξηερφκελν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εχζηνρν θαη νπζηψδεο; 

 

 

 

ηελ 23
ε
 εξψηεζε ξσηήζακε ηηο εηζεγκέλεο εηαηξείεο αλ ην πεξηερφκελν ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ηνπο θάλεθε εχζηνρν θαη νπζηψδεο.  

ΝΑΗ 35 85% 

ΟΥΗ 6 15% 

ΝΑΗ 37 90% 

ΟΥΗ 4 10% 
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 37 εηαηξείεο κε πνζνζηφ 90% απάληεζαλ φηη ην εξσηεκαηνιφγην ήηαλ εχζηνρν θαη 

νπζηψδεο 

 4 εηαηξείεο κε πνζνζηφ 10% απάληεζαλ φηη ην εξσηεκαηνιφγην δελ ήηαλ εχζηνρν 

νχηε νπζηψδεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία κε ζέκα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ησλ επηρεηξήζεσλ 

αλαθεξζήθακε ζχκθσλα κε ην ζεσξεηηθφ ζθέινο ζηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή θαη ζηα είδε ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ελεκέξσζε ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ γηα κηα 

ζσζηή νξγαλσζηαθή δνκή ζηηο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο ελδνεηαηξηθά θαη κε πνπ 

δηαπξάηηνπλ θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα δσήο ησλ εηαηξεηψλ, θαζψο θαη ζην εξεπλεηηθφ ζθέινο 

ηεο εξγαζίαο πνπ βαζίδεηαη ζην ζεσξεηηθφ κέξνο θαη θπξίσο ζηελ αξζξνγξαθία γηα ηνλ 

εζσηεξηθφ έιεγρν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη γηα ηνπο δηαρεηξηζηηθνχο – επηρεηξεκαηηθνχο 

θηλδχλνπο «Enterprise Risk Management – E.R.P.» γηα λα έρνπκε έγθπξα 

ζπκπεξάζκαηα/επξήκαηα. 

ε απηήλ ηελ εξγαζία αζρνιεζήθακε θαη πήξακε δείγκα γηα ηελ έξεπλα καο απφ ηηο 

Διιεληθέο εηζεγκέλεο εηαηξείεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ (Υ.Α.Α.), νη νπνίεο 

βάζεη λφκνπ 3016/2002 ζην πιαίζην ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο έρεη αλαπηπρζεί θπξίσο 

κέζσ ηεο πηνζέηεζεο ππνρξεσηηθψλ θαλφλσλ, πνπ επηβάιιεη ηε ζπκκεηνρή κε εθηειεζηηθψλ 

θαη αλεμάξηεησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ζην Γ. ησλ ειιεληθψλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ, ηε 

ζέζπηζε θαη ηε ιεηηνπξγία κνλάδαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ηελ πηνζέηεζε Δζσηεξηθνχ 

Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο. Ωζηφζν, ν πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ είλαη ν έιεγρνο, ε εθηίκεζε θαη ε ελεκέξσζε σο πξνο ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο 

εηαηξείαο γηα ηελ ζσζηή θαη νκαιή ιεηηνπξγία ησλ εηαηξεηψλ, γηα λα δεκηνπξγήζεη θαιή 

εηθφλα ζηνπο κειινληηθνχο επελδπηέο / κεηφρνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο 

ζηελ Διιεληθή ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά. 

Σν ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα είλαη άξηηα εθπαηδεπκέλν έηζη ψζηε φηαλ 

δηελεξγείηαη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ αζθάιεηα νη 

ειεγθηηθνί κεραληζκνί (εζσηεξηθνχ ειέγρνπ) δειαδή λα είλαη ηθαλνί λα κεηψζνπλ ηελ 

εκθάληζε δηαρεηξηζηηθψλ – επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ (Enterprise Risk Management – 

E.R.P.). ηελ παξνχζα εξγαζία αλαθέξνληαη θάπνηα απφ ηα είδε θηλδχλσλ πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ πνξεία ηεο εηαηξείαο. Ωζηφζν, κε ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα πνπ έγηλε ζε απηήλ ηελ 

εξγαζία ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ησλ εξσηεκαηνινγίσλ απνδψζακε φηη έλαο ζνβαξφο 

επηρεηξεκαηηθφο – δηαρεηξηζηηθφο θίλδπλνο γηα ηελ εηαηξεία είλαη ε ρακειή απφδνζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ιφγσ φηη ε καθξνρξφληα εξγαζία ηνπο ζην ίδην αληηθείκελν απνηειεί πιήμεη κε 

απνηέιεζκα λα απνδίδνπλ ιηγφηεξν κέξα κε ηελ κέξα. 
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Οη πξνθαζνξηζκέλνη έιεγρνη (είηε εζσηεξηθνί είηε εμσηεξηθνί) ζεσξνχληαη απαξαίηεηνη γηα 

ηελ ελδπλάκσζε ηεο επελδπηηθήο πίζηεο. Γειαδή, νη εηαηξείεο νη νπνίεο είλαη ππφρξεεο λα 

πηνζεηήζνπλ ηηο λέεο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ δεκηνπξγψληαο εθ λένπ ππνρξεψζεηο γηα ην ηκήκα 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, πξνζδίδνληαο κεγαιχηεξε αζθάιεηα σο πξνο ηηο ειεγρφκελεο 

εηαηξείεο αιιά θαη γηα ηνπο κεηφρνπο ή ηνπο κειινληηθνχο ηνπο επελδπηέο. 

 

Πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε φηη ππάξρεη έλα πνζνζηφ ειιεληθψλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ πνπ δε 

δίλνπλ θακηά απάληεζε γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. πλεπψο, απηφ 

νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε ρξφλνπ ή ζηελ κε επηζπκία ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ λα καο 

ελεκεξψζνπλ κε πνηφλ ηξφπν θαη αλ ηεξνχληαη νη αξρέο ησλ ειεγθηηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δενληνινγηψλ. 

 

Δλ θαηαθιείδη, κέζσ ηεο επηζηεκνληθήο - αθαδεκατθήο έξεπλαο  είρακε ζαλ θχξην ζθνπφ  λα 

εμεηάζνπκε ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζηηο Διιεληθέο εηζεγκέλεο 

επηρεηξήζεηο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ (Υ.Α.Α.) θαη πσο ζπκβάιιεη ζηελ κείσζε 

ησλ δηαρεηξηζηηθψλ – επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξεο κεζφδνπο θαη 

ηερληθέο, ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή παγθφζκηα βηβιηνγξαθία – αξζξνγξαθία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζακε ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία. Δπίζεο, παξαηεξήζακε φηη νη 

πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα ηε δηεμαγσγή ζχγρξνλσλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζε ζεκαληηθνχο 

ελδνεηαηξηθνχο ηνκείο.  
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ΠΡΟΣΑΔΙ 

χκθσλα κε ηνλ λφκν 3016/2002 φηη νη Διιεληθέο εηζεγκέλεο εηαηξείεο ζην Υξεκαηηζηήξην 

Αμηψλ Αζελψλ (Υ.Α.Α.) είλαη ππφρξεεο λα δηαζέηνπλ ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Πηζηεχνπκε φηη ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρεη πιενλέθηεκα σο πξνο ηνλ πςειφ 

βαζκφ ειέγρνπ γηα ηελ απνθπγή ιαζψλ ή θαη ηελ κείσζε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ – 

επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ (Enterprise Risk Management E.R.P.).  

 

Ο ζθνπφο ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο γηα ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία είλαη ε 

αλαγλψξηζε σο επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν ηε ρακειή απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ ιφγσ ηεο 

καθξνρξφληαο εξγαζίαο ζπλερψο θαη αθαηάπαπζηα ζην ίδην αληηθείκελν ην νπνίν απνηειεί 

πιήμεη θαη κνλνηνλία νδεγψληαο ηνπο ζην απνηέιεζκα λα απνδίδνπλ ιηγφηεξν σο πξνο ηνλ 

ηνκέα ηνπο. Βάζεη ησλ εξσηεκαηνινγίσλ δηαπηζηψζακε φηη νη εηαηξείεο ειέγρνπλ ζε κέγηζην 

βαζκφ ηελ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ  γηα λα πξνθπιάμνπλ ηελ επηρείξεζε ηνπο απφ ηπρφλ 

ιάζε ή ζθάικαηα, δηφηη πηζηεχνπλ ζε πνζνζηφ 95% φηη νη εξγαδφκελνη κπνξεί λα είλαη έλαο 

απφ ηνπο παξάγνληεο αχμεζεο ηνπ θηλδχλνπ γηα ηελ εηαηξεία. 

 

Μεηέπεηηα, ζρεδφλ πάλσ απφ ηηο κηζέο εηαηξείεο δελ δνθίκαζαλ ηελ κέζνδν 

αληαιιαγήο ζέζεσλ, αιιά ζθέπηνληαη κειινληηθά λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπλ εηδηθά ζε 

πνζνζηφ 85% αλ ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη επζχλνληαη νη εξγαδφκελνη γηα ηελ ρακειή 

παξαγσγηθφηεηα (Δπηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο – E.R.P.). πλεπψο, νη εηαηξείεο ζε πνζνζηφ 

76% ζέινπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηή ηελ κέζνδν δηφηη πηζηεχνπλ φηη ζα απνθέξεη 

«έκκεζα» θέξδνο ζηελ εηαηξεία.  

 

Δλ θαηαθιείδη,  νη εηαηξείεο αλέθεξαλ κε πνζνζηφ 68% φηη δελ ρξεηάδεηαη νη 

εζσηεξηθνί ειεγθηέο λα έρνπλ ζηα θαζήθνληα ηνπο θαη ηελ επίβιεςε - επηηήξεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ δηφηη ππάξρεη ν θφβνο θφξηνπ εξγαζίαο. Καηά ηελ άπνςε κνπ είλαη ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο αχμεζε θεξδψλ γηα ηηο εηαηξείεο ε ζσζηή επίβιεςε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηπρφλ 

κειινληηθνχο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ φπσο είλαη ην 

ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ωζηφζν, κέζσ ηεο θαιήο εηθφλαο ησλ εηαηξεηψλ λα δηεθδηθνχλ 

κειινληηθνχο επελδπηέο θαη κεηφρνπο ζηελ ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά. ε πεξίπησζε πνπ ε 

νξγαλσκέλε πνιηηηθή δηαρείξηζεο θηλδχλνπ είλαη ειιηπέο θαη ε αλππαξμία ελφο πγηνχο 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κπνξνχλ λα απνβνχλ θαηαζηξνθηθέο γηα νπνηνλδήπνηε 

νηθνλνκηθφ νξγαληζκφ αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο, ηελ αγνξά ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη 
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θαη ηα ζηειέρε πνπ ηνλ δηνηθνχλ. Σν ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζθνπεχεη λα ζηεξίμεη θάζε 

είδνπο δηαρεηξηζηηθνχ θαη επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ θαζνξίδνληαο ηελ ειεγθηηθή εξγαζία 

πνπ πξέπεη λα εθηειέζεη αλαζεσξψληαο ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ζηφρνπο θαη ηηο δηεξγαζίεο 

δηαρείξηζεο – επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ (Enterprise Risk Management - E.R.P.) κέζα ζε 

θαζεκία απφ ηηο ειεγρφκελεο νληφηεηεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ - ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ
7
 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ  

(ΔΧΣΔΡΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ) 

 

Σν ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην απνηειεί κέξνο ηεο έξεπλαο γηα ηελ δηπισκαηηθή κνπ 

εξγαζία ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ..) ηνπ ηκήκαηνο ηεο 

Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο κε εμεηδίθεπζε ζηελ 

Δθαξκνζκέλε Λνγηζηηθή θαη Διεγθηηθή. Παξαθαιψ απαληήζηε ηηο αθφινπζεο εξσηήζεηο κε 

εηιηθξίλεηα θαη ζαθήλεηα. 

 

                                                           
7
 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dHdnUVZwY2RYbC13Ym5pQTF4c
Tk1cnc6MQ 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dHdnUVZwY2RYbC13Ym5pQTF4cTk1cnc6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dHdnUVZwY2RYbC13Ym5pQTF4cTk1cnc6MQ
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* Απαηηείηαη 

 

1) Γεληθέο πιεξνθνξίεο  

* Πιεξνθνξίεο γηα ηελ επηρείξεζε (πκπιεξψζηε ηα αθφινπζα θνπηηά) 

 

Όλνκα ηεο επηρείξεζεο *  

 

Έδξα ηεο επηρείξεζεο *  

 

Θέζε εξσηψκελνπ *  

 

2)  Γξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο 

 *Παξαθαιψ επηιέμηε έλα απφ ηα παξαθάησ ή ζπκπιεξψζηε ην άιιν πνπ ζαο ραξαθηεξίδεη  

Παξνρήο Τπεξεζηψλ 

Παξαγσγήο πξντφλησλ 

Άιιν:  

 

3) Ύπαξμε εζσηεξηθνχ ειεγθηή ζηελ επηρείξεζε  

* Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή (*Παξαθαιψ επηιέμηε έλα απν ηα παξαθάησ )  

ΝΑΗ 

ΟΥΗ 
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4) Αλ λαη, παξαθαιψ αλαθέξαηε ηνλ αξηζκφ ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζηελ επηρείξεζε ζαο: 

 * Παξαθαιψ επηιέμηε ηελ θιίκαθα πνπ βξίζθεζηε θαη ζεκεηψζηε κε αθξίβεηα ηνλ αξηζκφ 

ησλ ειεγθηψλ ζην θνπηί πνπ αλαγξάθεη "Άιιν"  

1-15 

16-20 

21-25 

26-30 

Άιιν:  

 

5) Αλ φρη, ζθέθηεζηε άκεζα λα πξνζιάβεηε εζσηεξηθφ ειεγθηή επεηδή ζπλεηδεηνπνηήζαηε 

ηελ ρξεζηκφηεηα ηνπ σο πξνο ηελ επηρείξεζε ζαο;  

* Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή (*Παξαθαιψ επηιέμηε έλα απφ ηα παξαθάησ )  

ΝΑΗ 

ΟΥΗ 

 

6) Πνηα είλαη ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή ζηελ επηρείξεζε; 

 * Παξαθαιψ επηιέμηε έλα απφ ηα παξαθάησ ή ζπκπιεξψζηε ην άιιν πνπ ζαο ραξαθηεξίδεη  

Έιεγρνο ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ 

χκβνπινο ηεο επηρείξεζεο 

Έιεγρνο απνζεκάησλ 

Όια ηα παξαπάλσ 

Άιιν:  
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7) Πηζηεχεηε φηη ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο πξέπεη λα έρεη ζηα θαζήθνληα ηνπ ηνλ έιεγρν ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ;  

* Παξαθαιψ επηιέμηε έλα απφ ηα παξαθάησ  

ΝΑΗ 

ΟΥΗ 

 

8) Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 

 * Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο (Παξαθαιψ επηιέμηε ηελ θιίκαθα πνπ βξίζθεηε θαη 

ζεκεηψζηε κε αθξίβεηα ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην θνπηί πνπ αλαθέξεη "Άιιν")  

<100 

101-200 

201-300 

301-400 

401-500 

501-600 

>600 

Άιιν:  

 

9) Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ 

 * Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο (Παξαθαιψ επηιέμηε έλα απφ ηα παξαθάησ)  

Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (Σ.Δ. – Π.Δ.) 

Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

Η.Δ.Κ. – Ο.Α.Δ.Γ. 

Σίπνηα απφ ηα παξαπάλσ 

Άιιν:  
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10) Διέγρεηε θαηά πφζν είλαη απνδνηηθνί νη εξγαδφκελνη;  

* Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο (Παξαθαιψ επηιέμηε έλα απφ ηα παξαθάησ)  

ΝΑΗ 

ΟΥΗ 

 

11) Πηζηεχεηε φηη νη εξγαδφκελνη κπνξεί λα είλαη έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο αχμεζεο ηνπ 

θηλδχλνπ γηα ηελ εηαηξεία; (π.ρ. δεκία ιφγσ κε παξαγσγηθφηεηαο) 

 * Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο (Παξαθαιψ επηιέμηε έλα απφ ηα παξαθάησ)  

ΝΑΗ 

ΟΥΗ 

 

12) Σν πξνζσπηθφ ζαο είλαη άξηηα εθπαηδεπκέλν σο πξνο ηνλ ηνκέα ηνπο; 

 * Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο (Παξαθαιψ επηιέμηε έλα απφ ηα παξαθάησ)  

ΝΑΗ 

ΟΥΗ 

 

13) Υξεζηκνπνηείηε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη ελεκέξσζεο γηα ην 

πξνζσπηθφ;  

* Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο (Παξαθαιψ επηιέμηε έλα απφ ηα παξαθάησ)  

ΝΑΗ 

ΟΥΗ 
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14) Αλ λαη, θαηά πφζν βειηηψζεθε ε απφδνζε ηνπο σο πξνο ηελ εξγαζία ηνπο κε απψηεξν 

ζθνπφ ην θέξδνο ηεο επηρείξεζεο; 

 * Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο (Παξαθαιψ επηιέμηε έλα απφ ηα παξαθάησ)  

Πάξα πνιχ 

Πνιχ  

Αξθεηά 

Λίγν 

Καζφινπ 

 

15) Αλ φρη, ζθέθηεζηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε κειινληηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο θαη ελεκέξσζεο γηα ην πξνζσπηθφ ζαο;  

* Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο (Παξαθαιψ επηιέμηε έλα απφ ηα παξαθάησ)  

ΝΑΗ 

ΟΥΗ 

 

16) Υξεζηκνπνηείηε ηελ κέζνδν αιιαγήο ζέζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζαο γηα πεξηζζφηεξε 

απνδνηηθφηεηα;  

* (π.ρ. ν ππάιιεινο ινγηζηεξίνπ κεηά απφ έλα ρξνληθφ δηάζηεκα λα κεηαβεί ζην γξαθείν 

πξνζσπηθνχ) - Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο (Παξαθαιψ επηιέμηε έλα απφ ηα 

παξαθάησ)  

ΝΑΗ 

ΟΥΗ 
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17) Αλ λαη, αλά πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα πξαγκαηνπνηείηαη απηή ε κέζνδνο; 

 * Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο (Παξαθαιψ επηιέμηε έλα απφ ηα παξαθάησ)  

>1 ρξφλν 

2 ρξφληα 

3 ρξφληα 

<5 ρξφληα 

Πνηέ 

 

18) Αλ φρη, ζθέθηεζηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε απηή ηελ κέζνδν;  

* Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο (Παξαθαιψ επηιέμηε έλα απφ ηα παξαθάησ)  

ΝΑΗ 

ΟΥΗ 

 

19) Πηζηεχεηε φηη ε κέζνδνο είλαη απνηειεζκαηηθή γηα λα απνθέξεη «έκκεζα» θέξδνο ζηελ 

επηρείξεζε;  

* Παξαθαιψ επηιέμηε έλα απφ ηα παξαθάησ  

ΝΑΗ 

ΟΥΗ 

 

20) Έρεηε αληηκεησπίζεη ζνβαξφ δηαρεηξηζηηθφ θίλδπλν ζηελ επηρείξεζε ζαο «Enterprise 

Risk Management – ERM» 

 * Πιεξνθνξίεο γηα Enterprise Risk Management –E.R.M. (Παξαθαιψ επηιέμηε έλα απφ ηα 

παξαθάησ)  

ΝΑΗ 

ΟΥΗ 
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21) Αλ λαη, πνηνχο απφ ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο ή θνβάζηε λα κελ αληηκεησπίζεηε;  

* Πιεξνθνξίεο γηα Enterprise Risk Management –E.R.M. (Παξαθαιψ επηιέμηε έλα απν ηα 

παξαθάησ ή ζπκπιεξψζηε κε αθξίβεηα ην "Άιιν" πνπ ζαο ραξαθηεξίδεη)  

Λνγηζηηθά ζθάικαηα  

Φπζηθή θαηαζηξνθή  

Αιινίσζε πξντφλησλ - πιηθψλ 

Υακειή απφδνζε εξγαδνκέλσλ 

Όια ηα παξαπάλσ 

Άιιν:  

 

22) Αλ φρη, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αληηκεηψπηζεο κειινληηθνχ θηλδχλνπ (E.R.M.) ;  

* Πιεξνθνξίεο γηα Enterprise Risk Management –E.R.M. (Παξαθαιψ επηιέμηε έλα απφ ηα 

παξαθάησ ή ζπκπιεξψζηε κε αθξίβεηα ην "Άιιν" πνπ ζαο ραξαθηεξίδεη)  

ΝΑΗ 

ΟΥΗ 

 

23) Αλ ε επζχλε γηα ηνλ δηαρεηξηζηηθφ θίλδπλν (E.R.M.) αθνξνχζε ηνπο εξγαδφκελνπο ζα 

δνθηκάδαηε ηελ κέζνδν αιιαγήο ζέζεσλ εξγαζίαο ελδνεηαηξηθά; 

 * Πιεξνθνξίεο γηα Enterprise Risk Management –E.R.M. (Παξαθαιψ επηιέμηε έλα απφ ηα 

παξαθάησ)  

ΝΑΗ 

ΟΥΗ 
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24) Θεσξείηαη ην πεξηερφκελν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εχζηνρν θαη νπζηψδεο; 

 * Παξαθαιψ επηιέμηε έλα απφ ηα παξαθάησ  

ΝΑΗ 

ΟΥΗ 

 

αρ εςσαπιζηώ για ηην ζςνεπγαζία και ηον σπόνο πος 

διαθέζαηε για ηην ζςμπλήπωζη ηος παπόνηορ 

επωηημαηολογίος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


