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Περίληψη

Το

συνεχώς

μεταβαλλόμενο

κοινωνικοοικονομικό

περιβάλλον

στο

οποίο

αναπτύσσονται και λειτουργούν οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί τα τελευταία χρόνια,
καθιστά άκρως απαραίτητη την ανάγκη αποτελεσματικότερης διαχείρισης των
οικονομικών, υλικών αλλά και των ανθρώπινων πόρων. Στο πλαίσιο αυτό, ο
Εσωτερικός Έλεγχος γίνεται όλο και περισσότερο απαραίτητος καθώς αποτελεί έναν
από τους βασικότερους παράγοντες της ορθής διαχείρισης από την πλευρά των
διοικήσεων. Σκοπός, λοιπόν, της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί η σημασία
και το εννοιολογικό περιεχόμενο του Εσωτερικού Ελέγχου, οι λειτουργίες και οι
διαδικασίες που ακολουθούνται κατά τη διενέργεια ελέγχου στις Δημόσιες Μονάδες
Υγείας. Για την διερεύνηση της εφαρμογής του ελέγχου στις Δημόσιες Μονάδες
Υγείας, συντάχθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο διανεμήθηκε στους υπαλλήλους των
Οικονομικών και Διοικητικών τμημάτων 8 Μονάδων Υγείας από τις Περιφέρειες
Μακεδονίας, Θράκης και Κρήτης. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη συλλογή,
συνολικά, 87 απαντημένων ερωτηματολογίων, επεξεργάστηκαν μέσω του λογισμικού
προγράμματος SPSS. Έπειτα από την επεξεργασία των δεδομένων προέκυψε ότι ο
Εσωτερικός Έλεγχος στις Μονάδες Υγείας βρίσκεται σε αρκετά πρώιμο στάδιο ακόμη,
καθώς οι εργαζόμενοι δεν είναι πλήρως ενημερωμένοι σχετικά με τις διαδικασίες του
ελέγχου και το ρόλο του στην εύρυθμη λειτουργία των Μονάδων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Εισαγωγή
Το σύστημα υγείας αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες με βάση τους οποίους
δομείται η Δημόσια Διοίκηση αλλά και η δημοσιονομική πολιτική ενός κράτους.
Προκειμένου να αναπτυχθεί και να επιβιώσει ένα σύστημα υγείας προϋποθέτει την
ύπαρξη μιας συγκεκριμένης δομής και οργάνωσης που θα υλοποιήσει την πολιτική
δημόσιας υγείας και θα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της. Η δομή και η
οργάνωση του συστήματος υγείας διαμορφώνονται στη βάση συγκεκριμένων
οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών δεδομένων που αντικατοπτρίζουν ως ένα
βαθμό την ίδια τη δομή της κοινωνίας και τον τρόπο που αυτή διοικείται.
Προκειμένου να συγκροτηθεί και να λειτουργήσει το σύστημα υγείας απαιτεί
τη δέσμευση πόρων. Είναι γεγονός ότι σημαντικό κομμάτι του προϋπολογισμού όλων
των κυβερνήσεων προορίζεται για τον κλάδο της υγείας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι
για τις χώρες που ανήκουν στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(ΟΟΣΑ) το 1960 οι δαπάνες αυτές έφτασαν το 4,2% του Ακαθάριστου Εγχώριου
Προϊόντος (ΑΕΠ). Όσον αφορά την Ελλάδα, οι δαπάνες υγείας ακολουθούν καθοδική
πορεία από το 2009 και έπειτα, σε μία προσπάθεια κάλυψης των υπέρογκων
ελλειμμάτων. Ενδεικτικά οι δαπάνες υγείας το 2009 άγγιξαν ένα ποσοστό 10% του
ΑΕΠ, ενώ σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες μετρήσεις του 2012 αποτελούν ποσοστό
9,3% του ΑΕΠ.
Φαίνεται, λοιπόν, ότι το ελληνικό κράτος και οι εκάστοτε κυβερνήσεις δεν
κατάφεραν να εφαρμόσουν κατάλληλες δημοσιονομικές πολιτικές και να θεσπίσουν
μέτρα ελέγχου του κόστους ικανά να αποτρέψουν αυτές τις διακυμάνσεις στις δαπάνες
υγείας. Περαιτέρω η αύξηση του κόστους των δαπανών υγείας, η χαμηλή
χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης, οι υπέρογκες δαπάνες ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια, η μικρή λίστα των
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προμηθευτών νοσοκομειακού εξοπλισμού αλλά και η απουσία ουσιαστικής Διοίκησης
αποτελούν άμεση συνέπεια της απουσίας αυτοαξιολόγησης και εσωτερικού ελέγχου.
Τα όσα αναφέρονται παραπάνω αποτελούν μόνο ένα μέρος των εξελίξεων που
έχουν συντελεστεί στη χώρα μας τα τελευταία έτη. Στο πλαίσιο εφαρμογής ενός
πακέτου ριζικών διαρθρωτικών αλλαγών και εκ νέου καθορισμού της ακολουθούμενης
οικονομικής πολιτικής, το εσωτερικό της χώρας έχει υποστεί πολλαπλές μεταβολές στο
σχηματισμό και τη λειτουργία του.
Οι περιορισμένες, λοιπόν, σε αριθμό έρευνες, αλλά και το γεγονός ότι ίσως
σύντομα ο Εσωτερικός Έλεγχος του συνόλου του δημοσίου τομέα να αποτελέσει τον
κυρίαρχο θεσμό με βάση τον οποίο θα ελέγχονται και θα αξιολογούνται οι Δημόσιες
Μονάδες Υγείας, έκαναν ακόμα πιο ενδιαφέρουσα την επιλογή και την ανάλυση του
συγκεκριμένου θέματος.
Σκοπός επομένως της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση της έννοιας του
Εσωτερικού Ελέγχου και του σκοπού της εφαρμογής του, ώστε μαζί με την παράθεση
της διάρθρωσης και της λειτουργίας του ελληνικού συστήματος υγείας, να
αποκτήσουμε μια εμπεριστατωμένη εικόνα για τον τρόπο εφαρμογής του Εσωτερικού
Ελέγχου στον κλάδο της υγείας και αν έχει επιφέρει αλλαγές στη δομή και τη
λειτουργία του. Με γνώμονα λοιπόν την επίτευξη του παραπάνω στόχου,
πραγματοποιήθηκε έρευνα όπου εξετάζεται η εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου
όπως κρίνεται από τους εργαζομένους του κλάδου. Αντικείμενο της εν λόγω έρευνας,
αποτέλεσαν οι δημόσιες μονάδες υγείας στις οποίες έχει θεσπιστεί η υποχρεωτική
εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με τον Ν.4025/2011. Οι δημόσιες
νοσοκομειακές μονάδες αποτελούν το μεγαλύτερο κομμάτι του κλάδου της υγείας,
ωστόσο δεν μπορεί να παραληφθεί το σημαντικό ποσοστό του κλάδου που
καταλαμβάνεται από τις ιδιωτικές μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας. Δυστυχώς, δεν
στάθηκε δυνατή η συμπερίληψη τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού κλάδου.
Έτσι, μέσω της σύνταξης και διανομής ερωτηματολογίου στους υπαλλήλους
Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας δημοσίων μονάδων υγείας επιχειρείται να
εξεταστεί η εφαρμογή και η αποτελεσματικότητα του Εσωτερικού Ελέγχου.
Αναφορικά με τη δομή της εργασίας, στο Κεφάλαιο που ακολουθεί
περιγράφεται λεπτομερώς η έννοια και οι σκοποί του Εσωτερικού Ελέγχου, τα
Πρότυπα του Ελέγχου και ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας, με σκοπό να
κατανοήσει ο αναγνώστης τη λειτουργία και την εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου.
Στο Κεφάλαιο 3, θα παρουσιαστούν οι σημαντικότερες εμπειρικές μελέτες αναφορικά
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με το ρόλο και την εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου σε διάφορες χώρες του κόσμου.
Αρχικά, καταγράφονται οι μελέτες που εξετάζουν την επίδραση του Ελέγχου τόσο στον
ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, στη συνέχεια αναφέρονται οι έρευνες που
μελέτησαν την επίδραση του Εσωτερικού Ελέγχου στη Διαχείριση Κινδύνου, ενώ
γίνεται μια προσπάθεια να καταγραφούν οι ομοιότητες και οι διαφορές του Εσωτερικού
Ελέγχου στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.
Στο Κεφάλαιο 4, γίνεται ανάλυση του Ελληνικού Συστήματος Υγείας,
παρουσιάζεται η Δομή των Υπηρεσιών Υγείας αλλά και ο Δημόσιος Νοσοκομειακός
Τομέας. Ακόμη το Κεφάλαιο 5 στη συνέχεια, αναλύεται το Νομικό Πλαίσιο –
Κανονισμοί και Διαδικασίες - γύρω από την εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου στις
Μονάδες Υγείας. Στο Κεφάλαιο 6, αναπτύσσεται όλο το ερευνητικό μέρος της
εργασίας που αφορά την εφαρμογή και τη λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου στις
Δημόσιες Μονάδες Υγείας. Αρχικά, καθορίζεται το δείγμα που θα εξεταστεί, η
μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί και τέλος παρουσιάζονται και αναλύονται τα
αποτελέσματα που προέκυψαν. Η εργασία ολοκληρώνεται με το Κεφάλαιο 7, στο
οποίο συνοψίζονται τα συνολικά συμπεράσματα της εργασίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

2.1 Ιστορική Εξέλιξη της Ελεγκτικής
Η αρχική θεσμοθέτηση του ελέγχου, των βασικών κανόνων και των πρακτικών της
ελεγκτικής φαίνεται να χρονολογείται από των παλαιοτάτων χρόνων της ιστορίας του
οικονομικού βίου, των αρχαίων πολιτισμών του ανθρώπου και ιδιαίτερα από το χρόνο
εμφάνισης των πρώτων ανταλλαγών αγαθών μεταξύ ατόμων και κοινωνικών ομάδων.
Η εισαγωγή του χρήματος ως μονάδας μέτρησης των αξιών και η εμφάνιση των
οικονομικών συναλλαγών, δημιούργησε αφενός την ανάγκη επισκόπησης αυτών και
αφετέρου την ανάγκη διαφάνειας στη διαχείριση των Δημοσίων οικονομικών.
Μαρτυρίες σχετικά με την ύπαρξη εμπορικών νόμων και λογιστικών εκθέσεων
συναντώνται περίπου το 3000 μ.Χ., στην αρχαία Βαβυλώνα. Στην αρχαία Ελλάδα, την
περίοδο 500-300 μ.Χ., εμφανίζεται ο θεσμός του ελεγκτή με κύρια αρμοδιότητα την
εξέταση της διαχείρισης των οικονομικών του κράτους. Αναλυτικότερα, στην Αθήνα
δημιουργήθηκε ο θεσμός των «Λογιστών» και των «Εύθυνων» οι οποίοι με
προκαθορισμένη οργανωτική ιεραρχία και συγκρότηση, είχαν ως κύριο έργο τον
έλεγχο της χρηστής διαχείρισης του πλούτου, των πόλεων, των ναών και των
Λογαριασμών Διαχείρισης των αξιωματούχων που αποχωρούσαν από τα δημόσια
αξιώματα.
Αργότερα, στα χρόνια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας οι ελεγκτές ήταν
υπάλληλοι του Βασιλιά ή Ηγεμόνα και το βασικό τους έργο ήταν η συλλογή φόρων.
Μάλιστα το όνομα της ελεγκτικής στα αγγλικά, auditing, προέρχεται από το λατινικό
ρήμα «audire» που σημαίνει «ακούω». Καθώς οι ελεγκτές του αυτοκράτορα άκουγαν
τους φορολογούμενους οι οποίοι υπέβαλλαν προφορικά τις φορολογικές τους δηλώσεις
την εποχή εκείνη.
Ο όρος Ελεγκτές (Auditors) πρωτοεμφανίζεται στη Μεγάλη Βρετανία το 1285
σε σχετικό διάταγμα του Εδουάρδου του Α’, το οποίο όριζε ότι όλοι οι διαχειριστές του
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δημοσίου χρήματος θα ελέγχονται από τους Auditors. Στην ίδια χώρα με τον εταιρικό
νόμο του 1862 αναγνωρίζεται η ανάγκη για ακριβοδίκαιη χρηματοοικονομική
πληροφόρηση μαζί με την ανάγκη για ανεξάρτητο έλεγχο των λογιστικών
καταστάσεων μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων.
Στη χώρα μας η πρώτη προσπάθεια θεσμοθέτησης οργανωμένου σώματος
ελεγκτών γίνεται, αρχικά, με το νόμο 5076/1931, χωρίς, όμως να λειτουργήσει ο
θεσμός των Ορκωτών Ελεγκτών. Τελικά η υλοποίηση των παραπάνω εξαγγελιών έγινε
το 1955, οπότε με το Ν.Δ. 3329/1955 ιδρύθηκε το «Σώμα Ορκωτών Λογιστών» (ΣΟΛ).
Μέχρι τότε, ο έλεγχος που προέβλεπε και προβλέπει ο 2190/1920 (άρθρα 36 και 37)
ήταν σκιώδης, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία του Εμπορικού Δικαίου, περιοριζόμενος
στην κάλυψη των τυπικών προϋποθέσεων του νόμου.
Σύμφωνα με τους αντικειμενικούς ερευνητές γέννησης, εξέλιξης και εδραίωσης
του

θεσμού

των

ελεγκτών,

αυτός

υπήρξε

προϊόν

του

συγκεκριμένου

κοινωνικοοικονομικού συστήματος, το οποίο κάθε φορά επικρατούσε. Κατά συνέπεια,
η αυξητική πορεία των υποχρεώσεων και των αρμοδιοτήτων των Ελεγκτών
ευθυγραμμίστηκε απόλυτα με τη διαχρονική τεχνο-οικονομική μετεξέλιξη του
συστήματος αυτού.

2.2 Έννοια του Ελέγχου
Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε μορφής επιχείρηση
αποτελεί το γεγονός της περιορισμένης δυνατότητας της διοίκησης να εποπτεύει άμεσα
όλες τις ενέργειες και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Όσο αναπτύσσεται το
μέγεθος και η πολυπλοκότητα των επιχειρήσεων, τίθεται επιτακτική η ανάγκη
θέσπισης μέτρων και διαδικασιών, οι οποίες να διασφαλίζουν την εύρυθμη,
αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της επιχείρησης. Αποτέλεσμα των
παραπάνω εξελίξεων είναι η δημιουργία ενός σημαντικού εργαλείου ελέγχου και
ανάλυσης δεδομένων. Το εργαλείο αυτό αποτελεί ο εσωτερικός οικονομικός,
λογιστικός και διαχειριστικός έλεγχος ή αλλιώς το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου.
Σύμφωνα με το Ινστιτούτο των Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of Internal
Auditor-I.A.A.), ο Εσωτερικός έλεγχος ορίζεται ως μια ανεξάρτητη, αντικειμενική
δραστηριότητα συμβουλευτικού χαρακτήρα που δημιουργήθηκε για να προσθέσει αξία
και να βελτιώσει την εικόνα της εταιρίας. Έτσι, ως «σύμβουλος» της διοίκησης ο
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Εσωτερικός έλεγχος δεν περιορίζεται μόνο στον οικονομικό έλεγχο, δηλαδή τον έλεγχο
των οικονομικών καταστάσεων. Αντίθετα, συμβάλλει αποτελεσματικά ώστε η εταιρία
να πραγματοποιήσει τους στόχους της, να εκτιμήσει και να μειώσει τους κινδύνους,
ενώ παράλληλα συντελεί στην καλύτερη διοίκηση της.
Ακόμη σύμφωνα με το American

Institute

Of

Certified

Public

Accountants, (ΑΙCPA),“Εσωτερικό έλεγχο αποτελούν το σχέδιο οργάνωσης και όλες
οι συντονισμένες προσπάθειες, μέθοδοι και μέτρα που υιοθετούνται εντός μιας
επιχείρησης, για τη διαφύλαξη και προστασία των περιουσιακών της στοιχείων, τον
έλεγχο της ακρίβειας και αξιοπιστίας των λογιστικών στοιχείων, την προώθηση της
αποτελεσματικότητας της λειτουργίας και την ενθάρρυνση της διατήρησης της
προδιαγεγραμμένης επιχειρηματικής πολιτικής”.
Σύμφωνα με μια άλλη προσέγγιση, ο Εσωτερικός Έλεγχος αποτελεί μία
ανεξάρτητη, αντικειμενική και συμβουλευτική δραστηριότητα η οποία χαρακτηρίζεται
από την φιλοσοφία του να προσθέτει αξία στις λειτουργίες της επιχείρησης. Ο
εσωτερικός έλεγχος βοηθάει τους οργανισμούς στην επίτευξη των στόχων τους μέσα
από

μία

συστηματική

προσέγγιση

αξιολόγησης

και

βελτίωσης

της

αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και ειδικότερα αυτών της
διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και της
εταιρικής διακυβέρνησης (Κουτούπης, 2009).
Επιπλέον, σύμφωνα με τον ορισμό του Institute of Internal Auditors το 2004
στα Διεθνή Επαγγελματικά Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου (Standards for Professional
Practice of Internal auditing) “Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι μία ανεξάρτητη,
αντικειμενικά διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα σχεδιασμένη να
προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες του οργανισμού. Βοηθά έναν οργανισμό
να επιτύχει τους στόχους του προσφέροντας μία συστηματική επιστημονική προσέγγιση
για την αποτίμηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης των κινδύνων,
των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου (control) και των διαδικασιών της διοίκησης”.
Πολλοί θεωρούν ότι τα θέματα ελεγκτικής, όπως και ο εσωτερικός έλεγχος,
είναι πρακτικά αντικείμενα χωρίς θεωρητική προσέγγιση. Κοινώς είναι μία σειρά
πρακτικών διαδικασιών, τεχνικών και μεθόδων, ένας τρόπος εκτέλεσης του ελεγκτικού
έργου με μικρή την ανάγκη περιγραφών, ερμηνειών συμφωνιών, ιδεών, επιχειρημάτων
και αποδείξεων, στοιχείων, δηλαδή όλα μαζί αθροιζόμενα συνθέτουν αυτό που συχνά
είναι γνωστό ως «θεωρία». Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει προσπάθειες για να
αναδειχθούν συνοπτικά οι θεωρητικές πτυχές της ελεγκτικής. Η θεωρία και η πρακτική
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είναι συμπληρωματικές η μία με την άλλη. Πιο αναλυτικά, η θεωρία χρειάζεται για να
καθοδηγεί την πρακτική και οι πρακτικές εφαρμογές και εξελίξεις αποτελούν τη βάση
για την εξέλιξη και ανάπτυξη της θεωρίας (Καζαντζής, 2006).

2.3 Αντικειμενικοί σκοποί – Είδη Ελέγχων
Η ενασχόληση του ελέγχου με τις κατευθυντήριες γραμμές της διαχειριστικής
διαδικασίας κάθε μορφής ξένης περιουσίας, είτε πρόκειται για περιουσία φυσικού είτε
νομικού προσώπου, αποτελεί την πεμπτουσία του ίδιου του ελέγχου. Οι σχέσεις
κυριότητας των διαφόρων στοιχείων μιας οικονομικής μονάδας δεν είναι μονομερείς,
αλλά έχουν διπλό σημείο αναφοράς. Συνεπώς η περιουσία μιας ατομικής επιχείρησης
είναι σε πρώτο επίπεδο κτήμα του ιδιοκτήτη - επιχειρηματία, όμως ταυτόχρονα
αποτελεί και στοιχείο ενδιαφέροντος γι’ αυτούς που έχουν απαιτήσεις από την
επιχείρηση. Έτσι η περιουσία μιας Ανώνυμης Εταιρίας αποτελεί κοινό κτήμα του
συνόλου των μετόχων και ταυτόχρονα ξένο αντικείμενο γι’ αυτούς που την
διαχειρίζονται.
Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, αντικειμενικός σκοπός της
υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου είναι: «η βοήθεια προς τα μέλη του οργανισμού στην
αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους. Για το σκοπό αυτό η υπηρεσία του
εσωτερικού ελέγχου τους εφοδιάζει με αναλύσεις, αξιολογήσεις, συστάσεις,
συμβουλές και πληροφορίες που αφορούν τις ελεγχόμενες δραστηριότητες».
Ειδικότερα, στα πλαίσια του σκοπού αυτού, ο Εσωτερικός Έλεγχος, εξετάζει
και αξιολογεί:
•

Την τήρηση των σκοπών του Καταστατικού του Οργανισμού

•

Την ύπαρξη Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου – Κανονισμός Λειτουργίας
της Επιχείρησης

•

Την επάρκεια εφαρμογής και αποτελεσματικότητας του Κανονισμού
Λειτουργίας – Συστήματος Διαδικασιών, σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα

•

Την επιβεβαίωση του βαθμού συμμόρφωσης με τις καθιερωμένες
στρατηγικές, πολιτικές, νόμους, αποφάσεις και σχέδια της Διοίκησης που
έχουν θεσμοθετηθεί
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•

Την τήρηση εφαρμογής διαδικασιών και εξουσιοδοτήσεων που ρυθμίζουν
τις σχέσεις συναλλαγών - συνεργασίας με τρίτους

•

Την περιοδική επιβεβαίωση και κατά αντικειμενικό τρόπο πιστοποίηση
λειτουργίας των επιμέρους τμημάτων της επιχείρησης και τη σύγκριση των
αρχικών στόχων με το αποτέλεσμα αυτών

•

Τη μέτρηση απόδοσης του management σε όλα τα επίπεδα, εξαιρουμένης
αυτής της διοίκησης, που αποβλέπει στη σωστή διαχείριση των
παραγωγικών μέσων και πόρων

•

Την τήρηση εφαρμογής της πολιτικής προσωπικού, προαγωγών,
αξιολογήσεων και αξιοποιήσεων των στελεχών, καθώς και την τήρηση των
κανόνων ηθικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς, διαδικασιών, και την
απονομή ευθυνών και επιβραβεύσεων

•

Τις επικερδείς και μη δραστηριότητες, μέσω αξιολογήσεων και αναλύσεων
για τον εντοπισμό αδυναμιών και λήψη διορθωτικών μέτρων βελτίωσης

•

Την περιοδική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του φορέα σε σχέση με τα
πρότυπα που θέτει κάθε φορά η Διοίκηση και ταυτόχρονα την εκτίμηση της
αποτελεσματικότητας των προτύπων αυτών που υπαγορεύεται από την
εκάστοτε πολιτική

•

Την αξιολόγηση απόδοσης των επενδύσεων σύμφωνα με τον αρχικό
στρατηγικό σχεδιασμό του Business Plan

•

Τον τρόπο άσκησης αποτελεσματικής Διοίκησης και εποπτείας από τα
στελέχη όλων των βαθμίδων και γενικότερα τις συγκρούσεις και τη
συμπεριφορά των εργαζομένων

•

Την αξιολόγηση του συνολικού και επιμέρους κόστους λειτουργίας των
τμημάτων καθώς και τη σύγκριση αυτού με το προϋπολογισθέν

•

Την αποφυγή, μέσω της ενεργούς παρουσίας του Εσωτερικού Ελέγχου,
ατασθαλιών, καταχρήσεων, κλοπών, φθορών, απόκρυψη στοιχείων,
προσπορισμό οικονομικών οφελών, καθώς και την αδιαφορία των
ιθυνόντων

•

Τη διαπίστωση, του κατά πόσο οι υπηρεσίες – τμήματα έχουν σαφή
αντίληψη της αποστολής και των αρμοδιοτήτων που τους έχουν εκχωρηθεί

•

Τον έλεγχο και εκτίμηση της ορθότητας, της ακρίβειας, της επάρκειας, της
πληρότητας και της αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων και βιβλίων
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•

Τη διαδικασία τήρησης των θεσπισμένων προδιαγραφών - Standards του
ποιοτικού ελέγχου προϊόντων – υπηρεσιών

•

Τα μέσα προστασίας για την επαρκή φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων
από κλοπές, απώλειες, φυσικές καταστροφές και φθορές

•

Την αξιοποίηση των μέσων παραγωγής και την αποδοτικότητα αυτών, τη
συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού, τα προγράμματα παραγωγής,
το ύψος και τη διαχείριση των αποθεμάτων, καθώς τη διάθεση των
προϊόντων ή προσφορά υπηρεσιών

•

Την ύπαρξη κλίματος αποδοχής και διάθεσης συνεργασίας των
ελεγχόμενων με τον εσωτερικό έλεγχο και την ανάπτυξη ελεγκτικής
κουλτούρας – παιδείας

•

Την τήρηση πολιτικής πωλήσεων και εισπράξεων. Τη διαχείριση των
διαθεσίμων, τις αποδόσεις αυτών, τους όρους δανεισμού και πληρωμής των
υποχρεώσεων αυτών

•

Τον τρόπο επικοινωνίας, συμπεριφοράς και συνεργασίας των εργαζομένων
τόσο σε επίπεδο τμήματος, όσο και μεταξύ των τμημάτων

•

Την λειτουργία και επάρκεια των πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και
των δικλείδων ασφαλείας αυτών

•

Την επιβεβαίωση αξιοπιστίας και επικαιρότητας των πληροφοριών προς τη
Διοίκηση της Εταιρείας

•

Τον συντονισμό των εργασιών του εσωτερικού ελέγχου με αυτές του
εξωτερικού ελέγχου με στόχο την κάλυψη όλων των θεμάτων της Εταιρίας
καθώς και τον περιορισμό των διπλών ελέγχων.

Εν κατακλείδι, αντικειμενικός σκοπός του Εσωτερικού Ελέγχου μέσω της
αξιολόγησης των Συστημάτων Λειτουργίας, είναι η συστηματική παρακολούθηση
αναγνώρισης και αξιολόγησης των επιχειρηματικών κινδύνων, καθώς και η
αποτελεσματική διαχείριση αυτών από τα αρμόδια όργανα του κάθε Οργανισμού.
Ο γενικός όρος «έλεγχος» μπορεί να συγκεκριμενοποιηθεί κατατάσσοντας τον
έλεγχο των οικονομικών μονάδων σε επιμέρους κατηγορίες. Η κατηγοριοποίηση αυτή
γίνεται βέβαια με κάποια συγκεκριμένα κριτήρια. Έτσι ανάλογα με τη φύση, τις
ιδιαιτερότητες και τις επιλεγμένες προτεραιότητες της διαχείρισης ενός οικονομικού
οργανισμού, διακρίνονται οι παρακάτω κατηγορίες:
1. Ανάλογα με το εύρος τους, οι έλεγχοι διακρίνονται σε:
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•

Γενικούς, που επεκτείνονται στο σύνολο των δραστηριοτήτων της
οικονομικής μονάδας και αφορούν στην ορθή απεικόνιση των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την τήρηση των διαδικασιών για
την επίτευξη του σκοπού της

•

Ειδικούς, που έχουν ως αντικείμενο ένα συγκεκριμένο τομέα ή θέμα,
συνήθως πραγματοποιούνται αιφνιδιαστικά και αποβλέπουν στην
αποκάλυψη λαθών, εσκεμμένων ή μη, στην ορθή τήρηση των
λογαριασμών ή των διαδικασιών

2. Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό τους, οι έλεγχοι διακρίνονται σε:
•

Προληπτικούς, που διενεργούνται κατά την εκτέλεση της οικονομικής
συναλλαγής και σκοπεύουν στη πρόληψη λαθών

•

Κατασταλτικούς, που διενεργούνται εκ των υστέρων και αποβλέπουν
στην αποκάλυψη και καταστολή εκούσιων ή ακούσιων σφαλμάτων.

3. Ανάλογα με την περιοδικότητα τους, οι έλεγχοι διακρίνονται σε:
•

Μόνιμους ή Διαρκείς, οι οποίοι διενεργούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της
οικονομικής χρήσης

•

Τακτικούς ή Περιοδικούς, οι οποίοι διενεργούνται σε τακτικές χρονικές
περιόδους

•

Έκτακτους ή Περιστασιακούς, οι οποίοι διενεργούνται σε έκτακτες
περιπτώσεις για ειδικούς λόγους.

4. Ανάλογα με την σχέση του ελεγκτή με την ελεγχόμενη εταιρία, οι έλεγχοι
διακρίνονται σε:
•

Εξωτερικούς, οι οποίοι διενεργούνται από ελεγκτές οι οποίοι δεν έχουν
εξαρτημένη σχέση εργασίας με την ελεγχόμενη εταιρία

•

Εσωτερικούς, οι οποίοι οργανώνονται από την ίδια την οικονομική
μονάδα και διενεργούνται από ελεγκτές οι οποίοι έχουν την ιδιότητα του
υπαλλήλου της ελεγχόμενης εταιρίας.

5. Ανάλογα με το τομέα που εξετάζουν, οι έλεγχοι διακρίνονται σε:
•

Διαχειριστικούς, οι οποίοι έχουν ως αντικείμενο την διαχείριση των
οικονομικών της εταιρίας

•

Διοικητικούς, οι οποίοι διερευνούν την ορθή και πιστή εφαρμογή των
ακολουθούμενων διαδικασιών
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•

Φορολογικούς, οι οποίοι ασχολούνται με την ορθή τήρηση της
φορολογικής

νομοθεσίας

και

των

φορολογικών

υποχρεώσεων

(Τσακλάγκανος, 2005).

2.4 Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου – Κώδικας Επαγγελματικής
Δεοντολογίας

2.4.1. Εισαγωγικά Στοιχεία
Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συνόλου των δραστηριοτήτων
της επιχείρησης και λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο που έχει καθορίσει το Διοικητικό της
Συμβούλιο. Η ιδρυτική πράξη σύστασης του τμήματος, η εξουσία και η ευθύνη του
εσωτερικού ελεγκτή πρέπει όχι μόνο να εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της
εταιρίας, αλλά να συμβαδίζουν με τα Διεθνή Πρότυπα Επαγγελματικής Εφαρμογής
Εσωτερικού Ελέγχου, την κείμενη νομοθεσία, την επιστήμη και την επικρατούσα
πρακτική.
Ο Κανονισμός Διοίκησης και Λειτουργίας της Εταιρίας αναφέρεται στις
αρμοδιότητες με τις οποίες είναι επιφορτισμένο το τμήμα εσωτερικού ελέγχου,
αποσαφηνίζοντας τους σκοπούς λειτουργίας του, ενώ δίνει έμφαση στο απεριόριστο
της δράσης και δικαιοδοσίας του εσωτερικού ελεγκτή, επισημαίνοντας ότι ο
εσωτερικός ελεγκτής δεν διαθέτει εξουσία ούτε φέρει ευθύνη για την ποιότητα ή την
εγκυρότητα των συναλλαγών και δοσοληψιών που εμπίπτουν στο πεδίο των ελέγχων
του.
Τα Πρότυπα του ελέγχου αποτελούν ένα αναλυτικό σύνολο οδηγιών για να
καθοδηγήσουν τους ελεγκτές κατά την ελεγκτική διαδικασία. Τα πρότυπα κυρίως
αναφέρονται στις παρακάτω περιοχές :
Προσόντα του ελεγκτικού προσωπικού
Ανεξαρτησία
Απαιτούμενη επαγγελματική προσοχή
Έλεγχος ποιότητας
Προγραμματισμός ελέγχου
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Περιοχές εργασίας
Αναφορές
Τα πρότυπα ελέγχου αναπτύχθηκαν και ακολουθούνται για τους παρακάτω
λόγους:
Για να παρέχουν ομοιόμορφη καθοδήγηση στους ελεγκτές
Για να δημιουργήσουν αξιοπιστία και εμπιστοσύνη στο ελεγκτικό
επάγγελμα
Για να ενημερώσουν τους «πελάτες» (το δημόσιο, τους δημόσιους
υπαλλήλους, τη διοίκηση, όσους έχουν έννομο συμφέρον κ.τ.λ.) για τον
ρόλο της ελεγκτικής
Για να καθιερώσουν μία βάση για την διενέργεια εσωτερικών και
εξωτερικών επιθεωρήσεων της ποιότητας του ελέγχου.

2.4.2. Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου
Οι δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου διεξάγονται σε ποικίλα νομικά και
πολιτιστικά περιβάλλοντα, σε οργανισμούς που διαφέρουν μεταξύ τους σε σκοπό,
μέγεθος, πολυπλοκότητα και δομή και από άτομα εντός ή εκτός του οργανισμού. Παρά
το γεγονός ότι αυτές οι διαφορές είναι σε θέση να επηρεάσουν την εφαρμογή του
εσωτερικού ελέγχου σε κάθε περιβάλλον, η συμμόρφωση με τα Διεθνή Πρότυπα για
την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου είναι θεμελιώδης,
προκειμένου οι εσωτερικοί ελεγκτές να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Πρότυπα Χαρακτηριστικών και Ιδιοτήτων (Attribute Standards, Σειρά 1000)
Πρότυπο 1000 - Σκοπός, Δικαιοδοσία και Ευθύνη
Ο σκοπός, η δικαιοδοσία και η ευθύνη της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου πρέπει
επίσημα να καθορίζονται σε έναν, εγκεκριμένο από το συμβούλιο, κανονισμό
εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με τον Ορισμό Εσωτερικού Ελέγχου, τον Κώδικα
Δεοντολογίας και τα Πρότυπα. Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αναθεωρεί
τον κανονισμό εσωτερικού ελέγχου σε τακτική βάση και να τον θέτει υπόψη της
ανώτερης διοίκησης και του συμβουλίου για έγκριση.
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1100 - Ανεξαρτησία και Αντικειμενικότητα
Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου πρέπει να είναι ανεξάρτητη και οι εσωτερικοί
ελεγκτές πρέπει να είναι αντικειμενικοί κατά την εκτέλεση του έργου τους.
1200 - Επαγγελματική Επάρκεια και Δέουσα Επαγγελματική Επιμέλεια
Τα έργα πρέπει να εκτελούνται με επαγγελματική επάρκεια και δέουσα επαγγελματική
επιμέλεια.
1300 - Πρόγραμμα Διαβεβαίωσης και Βελτίωσης Ποιότητας
Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αναπτύσσει και να διατηρεί ένα
πρόγραμμα διαβεβαίωσης και βελτίωσης ποιότητας.

Πρότυπα Απόδοσης (Performance Standards, Σειρά 2000)
Πρότυπο 2000 - Διαχείριση της Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου
Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη
λειτουργία εσωτερικού ελέγχου έτσι ώστε να εξασφαλίζει ότι η λειτουργία προσθέτει
αξία στον οργανισμό.
Πρότυπο 2100 - Φύση των Εργασιών
Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αξιολογεί και να συμβάλλει στη βελτίωση
των διαδικασιών διακυβέρνησης, των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και των
διαδικασιών ελέγχου, υιοθετώντας μια συστηματική και συνετή προσέγγιση.
Πρότυπο 2200 - Σχεδιασμός Έργου
Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να αναπτύσσουν και να αποτυπώνουν τον σχεδιασμό
κάθε έργου, ο οποίος θα περιλαμβάνει τους αντικειμενικούς σκοπούς, το εύρος, το
χρονοδιάγραμμα και την κατανομή των πόρων.
Πρότυπο 2300 - Διεξαγωγή του Έργου
Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να αναγνωρίζουν, να αναλύουν, να αξιολογούν και να
καταγράφουν επαρκείς πληροφορίες, έτσι ώστε να επιτύχουν τους αντικειμενικούς
σκοπούς του έργου.
Πρότυπο 2400 - Κοινοποίηση Αποτελεσμάτων
Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να κοινοποιούν τα αποτελέσματα των έργων.
Πρότυπο 2500 - Παρακολούθηση Προόδου
Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να καθιερώσει και να διατηρεί ένα σύστημα
παρακολούθησης της τακτοποίησης των αποτελεσμάτων που κοινοποιούνται στη
διοίκηση.
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Πρότυπο 2600 – Κοινοποίηση της Αποδοχής Κινδύνων
Όταν ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου συμπεράνει ότι η διοίκηση έχει αποδεχτεί έναν
βαθμό κινδύνου στον οποίο δεν μπορεί να ανταποκριθεί ο οργανισμός, τότε ο
επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να συζητήσει το θέμα με την διοίκηση. Εάν το
ζήτημα σχετικά με τον κίνδυνο δεν επιλυθεί, ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει
να αναφέρει το θέμα στο συμβούλιο προς διευθέτηση(The Institute of Internal
Auditors, 2013).

2.4.3. Κώδικας Δεοντολογίας (Code of Ethics)
Ο σκοπός του Κώδικα Δεοντολογίας είναι να προάγει την κουλτούρα ηθικής στο
επάγγελμα του εσωτερικού ελέγχου. Ένας κώδικας δεοντολογίας είναι κατάλληλος και
αναγκαίος για το επάγγελμα του εσωτερικού ελέγχου, καθώς εδραιώνει την
εμπιστοσύνη ως προς την αντικειμενικότητα διαβεβαίωσης θεμάτων εταιρικής
διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων και συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.
Ο Κώδικας Δεοντολογίας (The Institute of Internal Auditors,ΙΙΑ) εκτείνεται
πέρα από τον ορισμό του Εσωτερικού Ελέγχου, προκειμένου να συμπεριλάβει δύο
θεμελιώδη συστατικά στοιχεία:
1. Τις Αρχές που σχετίζονται με το επάγγελμα και την πρακτική του
εσωτερικού ελέγχου
2. Τους Κανόνες Συμπεριφοράς που αναμένεται να ακολουθούν οι εσωτερικοί
ελεγκτές. Αυτοί οι Κανόνες βοηθούν στην κατανόηση και μετατροπή των
Αρχών σε πρακτική εφαρμογή και στοχεύουν στο να καθοδηγήσουν την
ηθική συμπεριφορά των εσωτερικών ελεγκτών.
Οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να ακολουθούν τον Κώδικα Δεοντολογίας και πιο
συγκεκριμένα να υπερασπίζουν τις ακόλουθες αρχές:
I. Ακεραιότητα
Η ακεραιότητα των Εσωτερικών Ελεγκτών εδραιώνει την εμπιστοσύνη και
παρέχει έτσι τη βάση εμπιστοσύνης της κρίσης τους, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην
ενίσχυση της αξιοπιστίας τους. Έτσι, κάθε εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να εκτελεί την
εργασία του με εντιμότητα, επιμέλεια και υπευθυνότητα, να τηρεί τους νόμους και να
προβαίνει στις κοινοποιήσεις που απαιτούνται από την νομοθεσία και το επάγγελμα,
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να μην εμπλέκεται συνειδητά σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα, ούτε να
εμπλέκεται σε ανάρμοστες, αντιδεοντολογικές ή παράνομες πράξεις για το επάγγελμα
του Εσωτερικού Ελεγκτή ή τον Οργανισμό.
II. Αντικειμενικότητα
Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές οφείλουν να επιδεικνύουν το υψηλότερο επίπεδο
επαγγελματικής αντικειμενικότητας κατά τη συγκέντρωση, αξιολόγηση και
κοινοποίηση των πληροφοριών για την δραστηριότητα ή διαδικασία που αξιολογείται.
Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές θα πρέπει να προβαίνουν σε μία ισορροπημένη εκτίμηση όλων
των σχετικών περιπτώσεων και δεν θα πρέπει να επηρεάζονται αδικαιολόγητα από τα
δικά τους συμφέροντα, ή τα συμφέροντα άλλων, κατά το σχηματισμό των κρίσεών
τους. Επιπρόσθετα, δεν θα πρέπει να προβαίνουν σε συμβιβασμούς ως προς την
αρτιότητα και την ποιότητα της εργασίας τους και να μην εμπλέκονται σε
δραστηριότητες, οι οποίες κλονίζουν την αντικειμενικότητά τους.
Κατά συνέπεια, οι Εσωτερικοί Ελεγκτές θα πρέπει:
Να μη συμμετέχουν σε οποιαδήποτε δραστηριότητα ή σχέση που ενδέχεται
να βλάψει ή να θεωρηθεί ότι μπορεί να βλάψει την αμερόληπτη κρίση τους
Να μην αποδέχονται ως δώρο ή ισοδύναμο δώρου οτιδήποτε μπορεί να
επηρεάσει ή να θεωρείται ότι βλάπτει την επαγγελματική τους κρίση.
III. Εμπιστευτικότητα

Τα στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου οφείλουν να σέβονται την
αξία και την κυριότητα της πληροφόρησης που αποκτούν κατά την εκτέλεση του έργου
τους και να μην κοινοποιούν πληροφορίες χωρίς κατάλληλη εξουσιοδότηση, εκτός εάν
υπάρχει νομική ή επαγγελματική υποχρέωση για κάτι τέτοιο. Η εργασία των στελεχών
της Υπηρεσίας είναι απόρρητη και δεν πρέπει να γίνεται χρήση εμπιστευτικών
πληροφοριών αποκτώμενων κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Περαιτέρω ο Εσωτερικός
Ελεγκτής θα πρέπει:
Να είναι συνετός στη χρήση και προστασία των πληροφοριών που αποκτά κατά
τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων του
Να μην χρησιμοποιεί πληροφορίες για προσωπικό κέρδος ή κατά τρόπο
αντίθετο με την νομοθεσία ή επιβλαβή για τους νομικούς και ηθικούς
αντικειμενικούς στόχους της διοίκησης.
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IV. Επάρκεια και Διασφάλιση Ποιότητας

Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές χρησιμοποιούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις
εμπειρίες που χρειάζονται για την παροχή των υπηρεσιών του Εσωτερικού Ελέγχου.
Ακόμη θα πρέπει να παραμένουν νομοταγείς και να τηρούν τις αρχές του επαγγέλματος
τους, να είναι επιμελής κατά την άσκηση των ελεγκτικών τους καθηκόντων, να είναι
σε θέση να αντιμετωπίζουν ενδεχόμενες οικονομικές ατασθαλίες και λάθη, να
διακρίνουν δραστηριότητες που υποσκάπτουν την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης
και

να

βελτιώνουν

συνεχώς

την

επαγγελματική

τους

επάρκεια

και

αποτελεσματικότητα. Έτσι, για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι Εσωτερικοί
Ελεγκτές έχουν την υποχρέωση:
Να ασχολούνται μόνο με εκείνες τις υπηρεσίες για τις οποίες διαθέτουν τις
απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες
Να παρέχουν υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή Εσωτερικού Ελέγχου
Να βελτιώνουν συνεχώς την επάρκεια, την αποτελεσματικότητα και την
ποιότητα των υπηρεσιών τους, καθώς επίσης και να φροντίζουν για την
περιοδική επισκόπηση

της

ίδιας

της

δραστηριότητας

τους

από

ανεξάρτητους φορείς (είτε με την χρήση εσωτερικών, είτε με την χρήση
εξωτερικών πόρων).
Ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να επιδεικνύει προσοχή στην απόκτηση
επαρκούς αποδεικτικού υλικού που να εγγυάται την ορθότητα της γνώμης που
εκφράζεται. Στην έκθεση του πρέπει να αποκαλύπτει όλα τα σημαντικά γεγονότα που
περιήλθαν στη γνώση του, τα οποία αν δεν αποκαλυφθούν, μπορεί να διαφοροποιήσουν
το πόρισμα του ή να υποκρύπτουν παράνομες ενέργειες.
Στο σημείο αυτό θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι, η σημαντικότητα και η
επίδραση των Διεθνών Επαγγελματικών Προτύπων Εσωτερικού Ελέγχου και του
σχετικού Κώδικα Δεοντολογίας στην δράση των Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου
είναι μεγάλη καθώς συντελούν στην υιοθέτηση μιας ομοιόμορφης και ολοκληρωμένης
μεθοδολογίας και υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών από τις δραστηριότητες
Εσωτερικού Ελέγχου ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριότητας (Κουτούπης,
2009).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

3.1 Εισαγωγικά Στοιχεία
Οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες, που διέρχεται σήμερα ο τόπος μας, καθιστούν τον
εσωτερικό έλεγχο ένα υπερ-πολύτιμο εργαλείο στα χέρια κάθε οργανισμού, αλλά και
των Δημοσίων Υπηρεσιών στο σύνολό τους. Σήμερα οι οργανισμοί, τόσο στον ιδιωτικό
όσο και στον δημόσιο τομέα, λειτουργούν σε ένα περιβάλλον το οποίο εμπεριέχει
κινδύνους κάθε μορφής, που δύναται να αποτρέψουν τον οργανισμό να επιτύχει τους
στόχους, έτσι η διεύθυνση του εκάστοτε οργανισμού καλείται να περιορίσει ή/και να
αντιμετωπίσει τους κινδύνους αυτούς.
Προς την κατεύθυνση αυτή, κρίνεται επιτακτική η βελτίωση της απόδοσης του
εσωτερικού ελέγχου ώστε να είναι σε θέση μέσω της ανεξάρτητης, αντικειμενικής και
συμβουλευτικής δραστηριότητας που παρέχει, να ενδυναμώνει τα συστήματα ελέγχου
και να βελτιώνει τη διαχείριση κινδύνων και διακυβέρνησης των ελεγχόμενων
οργανισμών, προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους με οικονομικότητα,
αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα. Ειδικά σε περιόδους οικονομικής κρίσης, ο
εσωτερικός έλεγχος αυξάνει την αξία που προσθέτει στις Δημόσιες Υπηρεσίες με
προτάσεις για κατάλληλο ανασχεδιασμό διαδικασιών, ώστε να απαιτούνται λιγότεροι
πόροι -ανθρώπινοι και υλικοί- για την υλοποίηση των στόχων του δημοσίου
προσθέτοντας παράλληλα αξία στην προσπάθεια για εκσυγχρονισμό και αναμόρφωση
της κρατικής μηχανής.
Ο εσωτερικός έλεγχος (internal audit) αποτελεί ένα ιδιαίτερα δημοφιλές
ερευνητικό πεδίο, το οποίο κεντρίζει το ενδιαφέρον ερευνητών και μελετητών τα
τελευταία χρόνια. Η σημαντικότητά του επιβεβαιώνεται από το μεγάλο όγκο της
σχετικής διεθνούς αρθρογραφίας και βιβλιογραφίας, ενώ η ένταση αναζήτησης ενός
αξιόπιστου εννοιολογικού πλαισίου οδήγησε τους μελετητές στην υιοθέτηση ενός
ικανού αριθμού εναλλακτικών προσεγγίσεων.
Ο όρος «Εσωτερικός Έλεγχος» (Internal Audit) ξεκίνησε να ακούγεται
περισσότερο στην Ελλάδα εδώ και μερικά χρόνια και ιδιαίτερα από τη στιγμή που
εκδόθηκε ο νόμος υπ’ αριθμόν 3016, ο οποίος αφορά, μεταξύ άλλων, και θέματα
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Εταιρικής Διακυβέρνησης (Corporate Governance), και ο οποίος εκσυγχρονίζει και
επίσημα το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων και καθιστά
την ύπαρξη Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου υποχρεωτική, τουλάχιστον για τις
εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Ο ορισμός του
έρχεται να ανατρέψει την εσφαλμένη αλλά ευρέως διαδεδομένη πεποίθηση ότι
ασχολείται αποκλειστικά με λογιστικά θέματα, και ως εκ τούτου δεν ενδιαφέρει
στελέχη της Παραγωγής, των Προμηθειών, της Εφοδιαστικής και αρκετών άλλων
επιχειρησιακών τμημάτων.
Επομένως, ο εσωτερικός έλεγχος όχι μόνο καθίσταται αναπόσπαστο μέρος
αλλά αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο και τη ραχοκοκαλιά ενός ορθά δομημένου και
συγκροτημένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου αφού ουσιαστικά ενεργεί ως ένα
«δίχτυ ασφαλείας» για την όλη οργάνωση και τη συμμόρφωση του οργανισμού με
νομοθεσίες, κανονισμούς και βέλτιστες πρακτικές. Περαιτέρω, στις μεμονωμένες
περιπτώσεις όπου υφίστανται Τμήματα/ Μονάδες που ενεργούν ως ασφαλιστικές
δικλίδες, τότε ο εσωτερικός έλεγχος συνεργάζεται μαζί τους και αξιολογεί τις
διαδικασίες και τη μεθοδολογία τους και προβαίνει σε συστάσεις για βελτίωση του
τρόπου λειτουργίας τους.
Παρακάτω αναφέρονται, ενδεικτικά, ορισμένες από τις προγενέστερες έρευνες
που έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο.

3.2 Εσωτερικός Έλεγχος στον Ιδιωτικό και το Δημόσιο Τομέα
Η μελέτη που πραγματοποίησε ο Arnold Schneider (1985), είχε σκοπό τη διερεύνηση
του βαθμού στον οποίο οι εξωτερικοί ελεγκτές στηρίζονται στις εκθέσεις των
εσωτερικών ελεγκτών. Τα κύρια αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εξωτερικοί ελεγκτές
στηρίζονται κατά ένα αρκετά υψηλό ποσοστό στα αποτελέσματα του εσωτερικού
ελέγχου. Ένα χρόνο μετά (1986), ο Loren L. Margheim πραγματοποίησε έρευνα πάνω
στο ίδιο αντικείμενο και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εξωτερικοί ελεγκτές
στηρίζονται στο έργο των εσωτερικών ελεγκτών, η υψηλή απόδοση των οποίων
μειώνει σημαντικά τις ελεγκτικές διαδικασίες που υπόκεινται στην αρμοδιότητα των
εξωτερικών ελεγκτών. Ωστόσο, συμπέρανε ότι οι εξωτερικοί ελεγκτές ακολουθούν τις
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ίδιες διαδικασίες ελέγχου ανεξάρτητα από το βαθμό αντικειμενικότητας των
εσωτερικών ελεγκτών.
Ο Hopkins (1997), ερεύνησε στο δημόσιο τομέα του Ηνωμένου Βασιλείου τις
θεμελιώδεις διαφορές στην αντίληψη της ποιότητας του εσωτερικού ελέγχου μεταξύ
εταιρειών παροχής υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου και των υποψήφιων πελατών τους.
Οι Selim και Yiannakas (2001), εξέτασαν τα διάφορα επίπεδα και τις μεθόδους της
εξωτερικής ανάθεσης σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, αξιολογώντας τα διάφορα
επίπεδα επιτυχίας.
Σύμφωνα με τους O’Reilly V., McDonnell P., Winograd B. και Jaenicke H.
(1998), οι παράγοντες που μπορούν να μειώσουν ή να εξαφανίσουν την
αποτελεσματικότητα των ελέγχων είναι οι ακόλουθοι:
•

Εσφαλμένες κρίσεις στην λήψη αποφάσεων ή λάθη στην εφαρμογή από την
πλευρά του ατόμου που είναι υπεύθυνο για την εγκατάσταση ή εκτέλεση
του ελέγχου

•

Συνεργία μεταξύ των ατόμων, που παρακάμπτουν τους ελέγχους ή των
οποίων η αποτελεσματικότητα εξαρτάται από το διαχωρισμό των
καθηκόντων

• Η καταπάτηση των ασφαλιστικών μηχανισμών από τη διοίκηση.
Επίσης, οι Georges Selim και Aristodemos Yiannakas (2000), στην ερευνά τους
εξέτασαν τους παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν στην ανάθεση της λειτουργίας
του εσωτερικού ελέγχου σε εξωτερικούς συνεργάτες αλλά και τις επιπτώσεις που
μπορεί να έχει μια τέτοια επιλογή στην ανεξαρτησία και την ποιότητα της υπηρεσίας
του εσωτερικού ελέγχου. Η έρευνα διεξήχθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με συμμετέχοντες
250 οργανισμούς τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Τα αποτελέσματα
έδειξαν πως ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική υπηρεσία στην
ομαλή λειτουργία μιας επιχείρησης. Σύμφωνα με την έρευνα η πλειοψηφία των
οργανισμών επιλέγει την ανάθεση του εσωτερικού ελέγχου σε εξωτερικούς
συνεργάτες, προκειμένου να επωφεληθεί από την εμπειρία και τις εξειδικευμένες
γνώσεις τους με σημαντικά μικρότερο κόστος, συγκριτικά με τη λειτουργία τμήματος
εσωτερικού ελέγχου εντός της επιχείρησης. Ωστόσο εδώ τίθεται το θέμα της
ανεξαρτησίας της λειτουργίας του ελέγχου καθώς είναι πιθανή η ανάθεση τόσο του
εσωτερικού όσο και του εξωτερικού ελέγχου στον ίδιο οργανισμό.

19

Σε άλλη μελέτη που έγινε στη Σιγκαπούρη από τους Goodwin και Yeo (2001),
εξετάστηκαν οι παράγοντες που μπορεί να έχουν αντίκτυπο στην ανεξαρτησία και στην
αντικειμενικότητα του εσωτερικού ελέγχου. Στην έρευνα έλαβαν μέρος διευθυντές
εσωτερικού ελέγχου εισηγμένων και μη επιχειρήσεων της Σιγκαπούρης καθώς και
μέλη του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών της Σιγκαπούρης. Για τους σκοπούς της
έρευνας απεστάλησαν ογδόντα (80) ερωτηματολόγια, από τα οποία απαντήθηκαν
εξήντα πέντε (65). Συγκεκριμένα, εξετάστηκε η συσχέτιση του εσωτερικού ελέγχου με
την Επιτροπή Ελέγχου. Η έρευνα εντόπισε την ύπαρξη ισχυρής αλληλεξάρτησης
μεταξύ εσωτερικού ελέγχου και Επιτροπής Ελέγχου, ειδικά στις περιπτώσεις, όπου η
Επιτροπή Ελέγχου αποτελούνταν αποκλειστικά από ανεξάρτητους Διευθυντές.
Επιμέρους συμπεράσματα της έρευνας ήταν η τακτική επαφή των εσωτερικών
ελεγκτών με την Επιτροπή Ελέγχου και η αρκετά διαδεδομένη χρήση του εσωτερικού
ελέγχου ως εργαλείο της Διοίκησης των οικονομικών οργανισμών της Σιγκαπούρης.
Το θέμα της σχέσης εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης
απασχόλησε τους Leen Paape, Johan Scheffe και Pim Snoep (2003), οι οποίοι
πραγματοποίησαν εμπειρική μελέτη σε εισηγμένες στο Χρηματιστήριο επιχειρήσεις
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε μεγάλη συμμετοχή στην
συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, εξήχθησαν σημαντικά συμπεράσματα τα οποία
σχετίζονται με τον εσωτερικό έλεγχο. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι
δεν διέθεταν όλες οι εταιρίες τμήμα εσωτερικού ελέγχου ή ελεγκτικής επιτροπής, αλλά
ακόμα και αυτές που διέθεταν, η επιτροπή αυτή δεν είχε το ρόλο που θα έπρεπε, δηλαδή
να εισηγείται σε σοβαρά ζητήματα του εσωτερικού ελέγχου. Επιπρόσθετα προέκυψε
ένα σημαντικό ποσοστό (28%) των επιχειρήσεων το οποίο δεν ήταν διατεθειμένο να
ακολουθήσει το επαγγελματικό πλαίσιο του Ινστιτούτου των Εσωτερικών Ελεγκτών
για τον εσωτερικό έλεγχο. Ένα ακόμη σημαντικό συμπέρασμα ήταν ότι δεν γνώριζαν
όλες οι επιχειρήσεις τις προτάσεις και τη νομοθεσία της χώρας τους για τον εσωτερικό
έλεγχο.
Οι Selim et al.(2003), διεξάγοντας έρευνα σε έξι συνολικά χώρες, διαπίστωσαν
ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία
συγχωνεύσεων και εξαγορών, καθώς και ότι οι ίδιοι οι ελεγκτές θα προτιμούσαν να
έχουν μεγαλύτερη ανάμιξη σε αυτή τη διαδικασία. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω
συνεντεύξεων οι οποίες δόθηκαν από 22 επιχειρήσεις στην Ευρώπη και την Αμερική
και

απέβλεπαν

στην

εξέταση

διαφόρων

επιχειρησιακών

λειτουργιών,

συμπεριλαμβανομένου και του εσωτερικού ελέγχου.
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Η μελέτη των Graham και Bedard (2003) ερεύνησε τους παράγοντες του
κινδύνου εξαπάτησης των εσωτερικών ελεγκτών. Για την αντιμετώπιση αυτών των
θεμάτων, ζητήθηκε από πέντε εσωτερικούς ελεγκτές να αναγνωρίσουν συγκεκριμένους
παράγοντες κινδύνου εξαπάτησης ενός πελάτη τους, να αξιολογήσουν το επίπεδο
αυτού του κινδύνου και να σχεδιάσουν δοκιμές ελέγχου για την αντιμετώπιση της
απάτης. Βασικό συμπέρασμα της έρευνας ήταν η ύπαρξη διαφορών στον προσδιορισμό
των κινδύνων απάτης και της αξιολόγησης του κινδύνου. Συγκεκριμένα, από την μία
πλευρά οι ελεγκτές αναγνωρίζουν λιγότερους παράγοντες κινδύνου απάτης απ’ ότι οι
διευθυντές των ελεγχόμενων οργανισμών, ενώ από την άλλη πλευρά οι ελεγκτές
τείνουν να αξιολογούν τον κίνδυνο απάτης υψηλότερα από τους διευθυντές.
Επιπλέον, ο Tettamanzi (2003) διεξήγαγε έρευνα σε 150 ιδιωτικές εταιρείες με
αντικείμενο την ιστορική εξέλιξη, την τρέχουσα κατάσταση καθώς και τις μελλοντικές
εξελίξεις του εσωτερικού ελέγχου στην Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Μέσω της
έρευνας διαπιστώθηκε πως αν το τμήμα εσωτερικού ελέγχου αναπτύσσει τις
λειτουργίες του στον οργανισμό για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, τότε οι ελεγκτικές
διαδικασίες επικεντρώνονται στον λειτουργικό και τον διαχειριστικό έλεγχο. Ωστόσο,
εάν το τμήμα εσωτερικού ελέγχου αποτελεί νεοσύστατο κομμάτι της επιχείρησης, θα
επικεντρωθεί κυρίως στον χρηματοοικονομικό έλεγχο.
Την ίδια περίοδο ο Melville (2003) διεξήγαγε έρευνα στην Αμερική σχετικά με
την προθυμία των εσωτερικών ελεγκτών για συνεισφορά στη στρατηγική διοίκηση,
ιδιαιτέρως όπου χρησιμοποιούνται συστήματα που βασίζονται στο πίνακα
ισορροπημένης στοχοθεσίας (BSC-balanced scorecard). Για την πραγματοποίηση της
έρευνας καταρτίστηκαν ερωτηματολόγια και το ποσοστό αυτών που απαντήθηκε
άγγιξε το 22%. Για την επεξεργασία του βαθμού συμφωνίας ή διαφωνίας των
ερωτώμενων με τις εναλλακτικές απαντήσεις εφαρμόζεται η κλίμακα Likert, ενώ για
την εκτίμηση της στατιστικής σημαντικότητας των μεμονωμένων απαντήσεων καθώς
και των συσχετίσεων μεταξύ των εξεταζόμενων μεταβλητών-ερωτήσεων, ο έλεγχος χ2
(chi-square test).

Τα κύρια συμπεράσματα της έρευνας είναι τα ακόλουθα:
α) H υιοθέτηση της ισορροπημένης καρτέλας έχει θετική επίδραση στο να
καταστήσει ικανούς τους εσωτερικούς ελεγκτές να συμμετέχουν στη στρατηγική
διοίκηση.
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β) Η κατανόηση της μεθόδου BSC από τα επιμέρους τμήματα των
επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με την υψηλή γνώση και τη χρήση μοντέλων ελέγχου
οδηγεί σε μια περισσότερο επιτυχημένη και αποτελεσματική εφαρμογή των τεχνικών
της αυτοαξιολόγησης (Control Self-Assessment, CSA).
γ) Η ισορροπημένη καρτέλα επιτρέπει στη διοίκηση να θέσει και να
παρακολουθήσει τους αντικειμενικούς στόχους της επιχείρησης, οι οποίοι
περιλαμβάνουν οικονομικές και μη οικονομικές μεθόδους ή ποσοτικές και ποιοτικές
μεθόδους αντίστοιχα.
Ο εσωτερικός έλεγχος του Κράτους και των τοπικών κυβερνήσεων της
Μαλαισίας αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας για τους Ali et al. (2004). Η έρευνα
βασίστηκε σε ημιδομημένες συνεντεύξεις. Βασικό συμπέρασμα της έρευνας αποτέλεσε
η διαπίστωση, ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό των τοπικών κυβερνήσεων στη Μαλαισία
διαθέτουν λειτουργία εσωτερικού ελέγχου. Επιπλέον, από την έρευνα εξήχθη το
συμπέρασμα, ότι σε πολλές οικονομικές μονάδες, τόσο το προσωπικό όσο και η
Διοίκηση δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες για να διενεργήσουν τους
απαραίτητους ελέγχους.
Οι Α. Ψαθά και Π. Χριστοδούλου (2005), με βάση την εμπειρία τους στον
εσωτερικό έλεγχο επιχειρήσεων αναφέρουν τους άξονες που επιδρούν, κατά κύριο
λόγο, στη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου. Έτσι, σημειώνουν πως είναι σημαντικό
ο εσωτερικός έλεγχος να έχει πλήρη επίγνωση της στρατηγικής της επιχείρησης και
των κύριων προκλήσεων που αυτή αντιμετωπίζει, ακόμη ότι ο σχεδιασμός του
εσωτερικού ελέγχου πρέπει να βασίζεται στο Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης,
επίσης υπογραμμίζουν πως το περιβάλλον λειτουργίας των επιχειρήσεων που γίνεται
ολοένα και πιο ανταγωνιστικό κάνει επιτακτική την ανάγκη της διαρκούς
αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου. Ακόμη, η αποτελεσματικότητα της
λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου προσμετράται με την αξία που προσθέτει στην
επιχείρηση.
Μία ακόμη έρευνα στα πλαίσια του εσωτερικού ελέγχου πραγματοποιήθηκε
από το Ινστιτούτο Εσωτερικού Ελέγχου της Γαλλίας (2005). Με τη μέθοδο των
ερωτηματολογίων, 508 επικεφαλείς εσωτερικοί ελεγκτές (CAES) κλήθηκαν να δώσουν
απαντήσεις σε θέματα που σχετίζονται με τον εσωτερικό έλεγχο. Το ποσοστό
ανταπόκρισης στην έρευνα ήταν 37%. Στο δείγμα της έρευνας περιλήφθηκαν τόσο ο
ιδιωτικός όσο και ο δημόσιος τομέας, με σκοπό την αξιολόγηση των εξελίξεων στον
τομέα του εσωτερικού ελέγχου στη Γαλλία, την διερεύνηση των επιπτώσεων των νέων
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νόμων και κανονισμών καθώς επίσης και τη διερεύνηση των προοπτικών του
εσωτερικού ελέγχου. Τα συμπεράσματα της έρευνας είναι τα εξής:
•

Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στην εταιρική διακυβέρνηση. Η
ανεξαρτησία

και

η

αντικειμενικότητα

του

εσωτερικού

ελέγχου

διασφαλίζονται από την διπλή υποβολή εκθέσεων τόσο προς τη διοίκηση
όσο και προς την επιτροπή ελέγχου. Περίπου 50% των τμημάτων
εσωτερικού

ελέγχου

που

έλαβαν

μέρος

στην

έρευνα

έχουν

προγραμματισμένη συνάντηση με τα ανώτατα στελέχη τους κάθε τρίμηνο,
ενώ το 40% αυτών έχουν κατ 'ιδίαν συναντήσεις με τον επικεφαλή της
επιτροπής λογιστικού ελέγχου. Η επιτροπή ελέγχου ενδιαφέρεται κυρίως
για τις δραστηριότητες εσωτερικού ελέγχου αλλά και για την εφαρμογή των
συστάσεών τους. Ποσοστό πάνω από 50% των τμημάτων εσωτερικού
ελέγχου ασχολούνται με δραστηριότητες που σχετίζονται με την εταιρική
διακυβέρνηση
•

Εσωτερικός έλεγχος, εστιάζεται κυρίως στην αξιοπιστία. Διαδικασίες
διασφάλισης εξακολουθούν να κυριαρχούν, αντιπροσωπεύοντας το 73%
της ημερήσιας διάταξης εργασίας του εσωτερικού ελέγχου. Στις παραπάνω
διαδικασίες περιλαμβάνεται

κυρίως η αξιολόγηση των εσωτερικών

ελέγχων, καθώς και η συμμόρφωση ελέγχων. Όσον αφορά τις
συμβουλευτικές υπηρεσίες, η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου παρέχει
συμβουλές και συμμετέχει σε συγκεκριμένα έργα ή ομάδες εργασίας
•

Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στην εφαρμογή νέων νόμων και
κανονισμών. Περισσότερο από τα δύο τρίτα των τμημάτων εσωτερικού
ελέγχου έχουν αναπτύξει ένα προ-σχέδιο αναφοράς εσωτερικού ελέγχου,
ενώ το 74% έχει αφιερώσει μέρος του χρόνου εργασίας του στην εφαρμογή
του Sarbanes-Oxley Act (SOX)1 και του Loi de Sécurité´ Financière (Νόμος
της Χρηματοοικονομικής Ασφάλειας). Αυτοί οι δύο νόμοι έχουν αλλάξει

1

Ο νόμος Sarbanes-Oxley Act θεσπίστηκε στις 30/07/2002. Είναι Ομοσπονδιακός για τις
Ηνωμένες Πολιτείες σε απάντηση μιας σειράς σημαντικών λογιστικών και εταιρικών
σκανδάλων. Καθορίζει νέα ή βελτιωμένα πρότυπα για όλα τα διοικητικά συμβούλια των
δημοσίων εταιριών των ΗΠΑ (δεν ισχύει για ιδιωτικές εταιρίες). Ο νόμος περιλαμβάνει 11
άρθρα, που προβλέπουν από πρόσθετη εταιρική ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου έως και
ποινικές κυρώσεις, και απαιτεί από την Υπηρεσία Ασφαλείας και Συναλλαγών να εφαρμόζει
κανονισμούς σχετικά με τη συμμόρφωση με το νέο νόμο.
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ελαφρώς το έργο του εσωτερικού ελέγχου, κάνοντας το να βασίζεται
περισσότερο στον κίνδυνο
•

Ο

εσωτερικός

έλεγχος

ως

ένας

αξιόπιστος

και

αντικειμενικός

εταίρος(partner). Η συντριπτική πλειοψηφία (82%) των υπηρεσιών
εσωτερικού ελέγχου διατηρούν τμήμα εσωτερικού ελέγχου, έπειτα από την
έγκριση της ανώτατης διοίκησης και της ελεγκτικής επιτροπής.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα, οι εσωτερικοί ελεγκτές
τηρούν τον κώδικα δεοντολογίας (Code of Ethics). Αξίζει να σημειωθεί ότι
υφίσταται δυσκολία στην εξεύρεση ατόμων με τις κατάλληλες δεξιότητες,
γεγονός που εξηγεί την ολοένα και μεγαλύτερη αναγκαιότητα ύπαρξης
εξειδικευμένου τμήματος εσωτερικού ελέγχου
•

Ο εσωτερικός έλεγχος έχει επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους.
Σύμφωνα με την έρευνα, οι εταιρείες διαθέτουν 2,85 εσωτερικούς ελεγκτές
για 1.000 υπαλλήλους, με σημαντικές διαφορές μεταξύ των κλάδων. Στην
πλειοψηφία των εταιρειών, ο προϋπολογισμός του εσωτερικού ελέγχου
παραμένει σταθερός, ενώ το 42% των εταιρειών έχει αυξήσει τον
προϋπολογισμό. Ακόμη ποσοστό 25% των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου
υφίσταται λιγότερο από 5 χρόνια ενώ το 74% εξ’ αυτών στελεχώνεται με
λιγότερους από 10 εσωτερικούς ελεγκτές.

Οι Zakaria et. al. (2006) διεξήγαγαν έρευνα με σκοπό τη συλλογή στοιχείων
και πληροφοριών για τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου στα ιδρύματα της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στην έρευνα συμμετείχαν δεκαεπτά (17) δημόσια και
σαράντα εννέα (49) ιδιωτικά πανεπιστήμια της Μαλαισίας. Βασικό συμπέρασμα της
έρευνας αποτέλεσε η άποψη ότι ο εσωτερικός έλεγχος συμβάλλει στον αποδοτικότερο
έλεγχο των πόρων που διαθέτουν οι Διοικήσεις των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αλλά
και στην βελτίωση της ποιότητας εκπαίδευσης που προσφέρουν. Ακόμη από την
επεξεργασία των δεδομένων διαπιστώθηκε η έλλειψη εσωτερικού ελέγχου σε μεγάλο
αριθμό ιδιωτικών οργάνων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Οι Paul Coram, Colin Ferguson και Robyn Moroney (2006), δημοσίευσαν μια
μελέτη όπου εκτιμούσαν κατά πόσο οι επιχειρήσεις που διέθεταν τμήμα εσωτερικού
ελέγχου ήταν πιθανότερο να ανιχνεύσουν περιπτώσεις οικονομικής απάτης σε
σύγκριση με αυτές που δεν διέθεταν τμήμα εσωτερικού ελέγχου. Η έρευνα τους
οδήγησε στο συμπέρασμα ότι οι επιχειρήσεις που διέθεταν τμήμα εσωτερικού ελέγχου
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ήταν πιο πιθανό να ανιχνεύσουν την απάτη, ακόμη και από εκείνες που είχαν δικό τους
τμήμα αλλά όριζαν εσωτερικό ελεγκτή σε συνεργασία με κάποια ελεγκτική εταιρία.
Η έρευνα των Gerrit Sarens και Ignance De Beelde (2006), είχε ως αντικείμενο
τη σχέση μεταξύ εσωτερικού ελέγχου και ανώτερης διοίκησης, καθώς και τις
προσδοκίες των δύο πλευρών. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η
λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου εξαρτάται και επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από
τις προσδοκίες της διοίκησης. Είναι αξιοσημείωτο ότι σε αρκετές επιχειρήσεις το
τμήμα εσωτερικού ελέγχου λειτουργεί βοηθητικά για την παρακολούθηση των
υπόλοιπων τμημάτων από τη διοίκηση.
Επίσης, οι Peter Careya, Nava Subramaniamb και Karin Chua Wee Chingc
(2006) εξέτασαν την ανάθεση του εσωτερικού ελέγχου σε εξωτερικούς συνεργάτες από
99 μεγάλες επιχειρήσεις στην Αυστραλία. Συγκεκριμένα, εξέτασαν μόνο εισηγμένες
στο Χρηματιστήριο επιχειρήσεις και βρήκαν ότι το 54,5% αυτών, διέθετε δικό του
τμήμα εσωτερικού ελέγχου, ενώ ποσοστό 45,5% ανέθετε τη λειτουργία του εσωτερικού
ελέγχου σε εξωτερικούς συνεργάτες. Αντίθετα με τις προβλέψεις, όσο μεγαλύτερη
ήταν η εταιρία τόσο πιο πιθανό ήταν να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο σε εξωτερικούς
συνεργάτες.
Έρευνα πάνω στην εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου στις ελληνικές
επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκε από τους Ηλιάννα Ζαφειράκου και Παναγιώτη
Ταχυνάκη (2007). Από τα ερωτηματολόγια που συγκέντρωσαν κατέληξαν στο
συμπέρασμα ότι η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου θεωρείται σημαντική για την
πορεία μιας εταιρείας.
Ακόμη η Marika Arena (2012), διερεύνησε την υιοθέτηση και τα
χαρακτηριστικά ενός μηχανισμού εσωτερικού ελέγχου που εφαρμόζεται σε ολοένα και
περισσότερους

κλάδους

του

Δημοσίου

Τομέα.

Η

συλλογή

δεδομένων

πραγματοποιήθηκε με τη διανομή ερωτηματολογίων σε ιταλικά πανεπιστήμια. Η
επεξεργασία των δεδομένων κατέληξε στα παρακάτω αποτελέσματα, το 42,8% των
εξεταζόμενων πανεπιστημίων διαθέτει ομάδα που διενεργεί ελεγκτικές διαδικασίες
Εσωτερικού Ελέγχου ενώ το 34,2% διαθέτει οργανωμένη Υπηρεσία Εσωτερικού
Ελέγχου. Ακόμη, στο 53% του δείγματος το τμήμα εσωτερικού ελέγχου παρέχει τα
αποτελέσματα των ελεγκτικών διαδικασιών στο διοικητικό διευθυντή ενώ το 27% σε
άλλα διοικητικά στελέχη.
Τέλος, οι A. O. Enofe et.al. (2013), πραγματοποίησαν μια εμπειρική ανάλυση
με αντικείμενο το ρόλο του εσωτερικού ελέγχου στην αποτελεσματική διαχείριση του
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δημόσιου τομέα στην Πολιτεία Edo, της Νιγηρίας. Με τη χρησιμοποίηση του Ζ-test
εξετάζεται εάν μπορεί να επιτευχθεί αποτελεσματική διαχείριση στην τοπική
αυτοδιοίκηση, ακόμη εάν ο εσωτερικός έλεγχος συμβάλλει στην εξασφάλιση
αποτελεσματικής διαχείρισης στον δημόσιο τομέα και κατά πόσο ο εσωτερικός έλεγχος
επηρεάζει την αποτελεσματικότητα του διαχειριστικού ελέγχου στο δημόσιο τομέα. Η
έρευνα διεξήχθη με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων από διευθυντές, λογιστές,
ελεγκτές και άλλους διοικητικούς υπαλλήλους του δημοσίου τομέα. Έπειτα από την
ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ότι μπορεί να επιτευχθεί αποτελεσματική
διαχείριση στην τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και ότι η αποτελεσματικότητα του
εσωτερικού ελέγχου έχει σημαντική επίδραση στη διασφάλιση της αποτελεσματικής
διαχείρισης.

3.3 Εσωτερικός Έλεγχος και Διαχείριση Κινδύνου
Η μελέτη των Selim και McNamee (1999) εξετάζει αφενός τον τρόπο με τον οποίο θα
πρέπει να λειτουργεί ο εσωτερικός έλεγχος σε σχέση με την διαχείριση κινδύνου και
αφετέρου τα εργαλεία και τις τεχνικές που θα καταστήσουν τον εσωτερικό έλεγχο πιο
αποδοτικό. Με γνώμονα την πληρέστερη αποτύπωση του σκοπού της έρευνας
διενεργήθηκαν συνεντεύξεις σε 29 επιχειρήσεις της Ευρώπης, της Βόρειας Αμερικής
και του Νότιου Ειρηνικού σχετικά με τις ακολουθούμενες πρακτικές στην διαχείριση
του κινδύνου. Βασικό συμπέρασμα της έρευνας ήταν η ανάγκη εντονότερης
αλληλεξάρτησης μεταξύ της διαχείρισης κινδύνων και του εσωτερικού ελέγχου. Κλειδί
για την επιτυχία της εν λόγω συσχέτισης είναι η ύπαρξη ενός εσωτερικού ελεγκτή με
κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, ικανό να ανταποκριθεί στο διαρκώς
μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον. Επιπρόσθετα, από τα ευρήματα προέκυψε
η άποψη ότι ο εσωτερικός έλεγχος με βάση τον κίνδυνο θα διευρύνει τις προοπτικές
και δυνατότητες του εσωτερικού ελέγχου, ώστε να συμπεριλάβει όλες τις τεχνικές
διαχείρισης των επιχειρησιακών κινδύνων.
Κύριος σκοπός της μελέτης του Nagy (2002) ήταν η αποτύπωση της αντίληψης
των εσωτερικών ελεγκτών αναφορικά με τον διευρυμένο ορισμό του εσωτερικού
ελέγχου (ο οποίος τόνιζε την σημασία της αποτελεσματικής διαχείρισης των
κινδύνων). Για τον εν λόγω σκοπό διενεργήθηκαν δομημένες συνεντεύξεις με τους
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εσωτερικούς

ελεγκτές

11

μεγάλων

δημοσίων

εμπορικών

εταιρειών

του

βορειοανατολικού Οχάιο. Τα αποτελέσματα της έρευνας τόνισαν ότι η διαχείριση
κινδύνου αποτελεί κομβικό παράγοντα για τον εσωτερικό έλεγχο. Επίσης τα
αποτελέσματα υπογράμμισαν ότι τα τμήματα του εσωτερικού ελέγχου είναι
στελεχωμένα κατάλληλα ώστε να εκτελέσουν τις διαδικασίες αξιολόγησης του
επιχειρησιακού κινδύνου.
Σε μεταγενέστερη μελέτη οι Allegrini και D' Onza (2003), ερεύνησαν τις
πρακτικές εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνου σε 100 ιταλικές εταιρείες
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο (ποσοστό συμμετοχής 52%). Η ανάλυση των
απαντήσεων της έρευνας δείχνει την ύπαρξη τριών διαφορετικών προσεγγίσεων για
τον εσωτερικό έλεγχο. Έτσι οι μικρές εταιρείες (25%) διαθέτουν ένα μικρό τμήμα
εσωτερικού ελέγχου, όπου ο εσωτερικός ελεγκτής θεωρείται επιθεωρητής και
ακολουθούνται κυρίως παραδοσιακές δραστηριότητες συμμόρφωσης με τον κίνδυνο.
Στις περισσότερες εταιρείες (67%), οι εσωτερικοί ελεγκτές ενσωματώνουν το μοντέλο
COSO2 στις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, έτσι εκτελούν επιχειρησιακούς ελέγχους
και χρησιμοποιούν τα ευρήματα εκτίμησης κινδύνων στο σχεδιασμό του ετήσιου
προγράμματος ελέγχων. Τέλος, είναι δυνατόν να προσδιοριστούν ορισμένες μεγάλες
εταιρείες (8%), στις οποίες το τμήμα εσωτερικού ελέγχου εφαρμόζει την προσέγγιση
με βάση τον κίνδυνο τόσο σε μικροοικονομικό όσο και σε μακροοικονομικό επίπεδο.
Περαιτέρω, η έρευνα αποκάλυψε ότι τα ευρήματα της αξιολόγησης του κινδύνου
θεωρούνται σημαντικά για τον ετήσιο προγραμματισμό των ελεγκτών σε
μακροοικονομικό

επίπεδο.

Αντιθέτως,

στο

σχεδιασμό

κάθε

ελέγχου

σε

μικροοικονομικό επίπεδο, η αξιολόγηση του κινδύνου χρησιμοποιείται με σκοπό να
περιορίσει ή να επεκτείνει τους ελέγχους.
Συναφής με προηγούμενες μελέτες ήταν αυτή των Fukukawa et al. (2006), όπου
εξετάστηκε ο βαθμός στον οποίο ο σχεδιασμός του εσωτερικού ελέγχου είναι
προσαρμοσμένος στον κίνδυνο. Για τους σκοπούς της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν
ιστορικά στοιχεία από 235 πελάτες μιας ελεγκτικής εταιρείας στην Ιαπωνία. Τα
2

Είναι µια πρωτοβουλία του αµερικανικού ιδιωτικού τοµέα µε πρωταρχικό σκοπό τον
προσδιορισµό παραγόντων που µπορούν να προκαλέσουν δόλιες/ψευδείς χρηµατοοικονοµικές
αναφορές, καθώς και τη σύσταση τρόπων µείωσης των γεγονότων αυτών. Εκδόθηκε από τις
µεγαλύτερες εταιρείες Ορκωτών Λογιστών το 1992. Είναι διαδεδοµένο στον ιδιωτικό τοµέα
της Ευρώπης, αλλά και από τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ µε διεθνείς δραστηριότητες. Ο
εσωτερικός έλεγχος σύµφωνα µε την επιτροπή του C.O.S.O. ορίζεται ως µια διαδικασία που
επηρεάζεται από τα άτοµα της οντότητας σχεδιασµένη για την επίτευξή συγκεκριµένων
στόχων. Ο ορισµός είναι ευρύς και καλύπτει όλες τις πτυχές του ελέγχου µιας επιχείρησης.
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αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι παρά το γεγονός ότι ο σχεδιασμός του ελέγχου
βασίζεται στην συνεχή εναλλαγή της αξιολόγησης πολλών μεταβλητών κινδύνου, η
σύνδεση μεταξύ των κινδύνων και των προγραμμάτων ελέγχου είναι μέτρια.
Επιπρόσθετα, παρότι ο εγγενής κίνδυνος και ο κίνδυνος ελέγχου έχουν θετική
συσχέτιση με διάφορες επιμέρους αξιολογήσεις κινδύνου, δεν προκύπτει η ίδια σχέση
στον σχεδιασμό του ελέγχου στον οποίο έχουν περιορισμένη επίδραση.
Οι Arena, Arnaboldi και Azzone (2006) πραγματοποίησαν μια ανάλυση της
σχέσης εσωτερικού ελέγχου και επιχειρηματικού συστήματος διαχείρισης κινδύνου.
Τα αποτελέσματα παρουσιάζουν ποικιλία στα επιχειρηματικά συστήματα διαχείρισης
κινδύνου, όσον αφορά την υιοθέτηση ενοποιημένου συστήματος διαχείρισης κινδύνου,
τις τεχνικές που εφαρμόζουν οι εταιρείες για την αναγνώριση κινδύνων καθώς και τις
μεθοδολογίες που εφαρμόζονται για την εκτίμηση του κινδύνου. Κατά γενική
ομολογία, ο εσωτερικός έλεγχος παρέχει διασφάλιση των διαδικασιών διαχείρισης
κινδύνου και υποστηρίζει την εφαρμογή και διαχείριση της διαδικασίας.
Η μελέτη των Sarens και De Beelde (2006),

εξέτασε την γνώμη των

εσωτερικών ελεγκτών όσον αφορά το ρόλο τους στη διαχείριση κινδύνου, και
συνέκρινε τα αποτελέσματα εταιριών του Βελγίου και των ΗΠΑ. Για να αποκτηθούν
επαρκή στοιχεία πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με εσωτερικούς ελεγκτές δέκα
διαφορετικών εταιριών. Στις βέλγικες επιχειρήσεις, οι εσωτερικοί ελεγκτές
επικεντρώνουν την προσοχή τους στα μειονεκτήματα-ελλείψεις του συστήματος
διαχείρισης κινδύνου προκειμένου να αναδείξουν την αξία του εσωτερικού ελέγχου.
Έτσι διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο στην ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού
συστήματος διαχείρισης κινδύνου. Η μελέτη αποκάλυψε ότι ο ρόλος των εσωτερικών
ελεγκτών στη διαχείριση κινδύνου έχει ιδιαίτερη βαρύτητα εξαιτίας της έντονης
μεταβλητότητας του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Στις περιπτώσεις των
Αμερικανικών εταιρειών, οι εσωτερικοί ελεγκτές επικεντρώνονται στους οικονομικούς
ελέγχους και σε εκείνους που σχετίζονται με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Ο
συμβουλευτικός τους ρόλος προσανατολίζεται στην διαφάνεια και στην βελτίωση της
τεκμηρίωσης της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων. Αντίθετα, στις Βελγικές
περιπτώσεις οι εσωτερικοί ελεγκτές μόνο στις μισές επιχειρήσεις έδειξαν αυξημένο
ενδιαφέρον για τους ελέγχους που σχετίζονται με τη χρηματοοικονομική
πληροφόρηση.
Στη συνέχεια η έρευνα των Castanheira et al. (2010) αποτύπωσε το ρόλο του
εσωτερικού ελέγχου στην διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου. Τα ευρήματα
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καταγράφηκαν μέσω ερωτηματολογίων, τα οποία κοινοποιήθηκαν σε όλους τους
διευθυντές εσωτερικού ελέγχου-μέλη του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών της
Πορτογαλίας. Απεστάλησαν συνολικά 96 ερωτηματολόγια, από τα οποία απαντήθηκαν
59 και χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα για την ανάλυση των δεδομένων με στατιστικές
μεθόδους. Βασικό συμπέρασμα της έρευνας ήταν η άποψη ότι στις εισηγμένες
εταιρείες στο χρηματιστήριο της Πορτογαλίας υπάρχει μια ισχυρή αλλά όχι στατιστικά
σημαντική συσχέτιση μεταξύ του ετήσιου σχεδιασμού ελέγχου με βάση τον κίνδυνο
και των ιδιωτικών μεγάλων επιχειρήσεων στον τομέα της χρηματοδότησης. Τέλος,
στον σχεδιασμό κάθε ελέγχου, η υιοθέτηση «της προσέγγισης με βάση τον κίνδυνο»
συσχετίζεται θετικά με το μέγεθος των επιχειρήσεων.
Η έρευνα που πραγματοποίησε από την PricewaterhouseCoopers (2010), στην
οποία συμμετείχαν συνολικά 55 χώρες, ανάμεσα στις οποίες και η Ελλάδα, είχε θέμα
τον ρόλο του εσωτερικού ελέγχου σε θέματα διαχείρισης κινδύνου ενός οργανισμού.
Σύμφωνα με τους επικεφαλείς εσωτερικού ελέγχου, στο άμεσο μέλλον θα αυξηθεί η
ανάγκη για εστίαση του ελέγχου στη διαχείριση κινδύνων και όχι απλώς στη παροχή
διασφάλισης ως προς την καλή λειτουργία των υπαρχόντων εσωτερικών δικλείδων
ασφαλείας. Ακόμη στόχο των ελεγκτών αποτελεί ο καλύτερος συντονισμός και η
συνεργασία των διαφορετικών φορέων που παρέχουν υπηρεσίες ελέγχου, διαχείρισης
κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης εντός των εταιρειών και τέλος, η αξιοποίηση
της τεχνολογίας από τα τμήματα εσωτερικού ελέγχου. Επιπλέον, η έρευνα έδειξε ότι
σε παγκόσμιο επίπεδο οι αυξημένες απαιτήσεις των διοικήσεων και γενικότερα όλων
των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders), καθιστούν αναγκαία και απαραίτητη τη
μετεξέλιξη του εσωτερικού ελέγχου σε ένα ανώτερο επαγγελματικό επίπεδο,
προκειμένου να μπορεί να παρέχει ακριβή αλλά κυρίως πρακτική πληροφόρηση και
προτάσεις για τη διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου. Συμπερασματικά
αναφέρεται ότι καθώς ο εσωτερικός έλεγχος αντιμετωπίζει νέες και συνεχώς
μεταβαλλόμενες ανάγκες, είναι απαραίτητο να επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος του ώστε
να αναλάβει ηγετικό ρόλο ως μία ισχυρή βάση υποστήριξης των διευθυντικών και
ανώτερων διοικητικών στελεχών, όσον αφορά στην ευθυγράμμιση της εταιρικής
στρατηγικής με την αναγνώριση επιχειρησιακών κινδύνων, τις δικλείδες ασφαλείας,
καθώς και τις εν γένει διαδικασίες διαχείρισης των κινδύνων.
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3.4 Ομοιότητες και Διαφορές Εσωτερικού Ελέγχου στο Δημόσιο και
τον Ιδιωτικό τομέα
Ο Spraakman (1985), πραγματοποίησε έρευνα με αντικείμενο τον εσωτερικό έλεγχο
τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα του Καναδά. Διαπίστωσε ότι η
αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα των ελέγχων είχαν αυξηθεί και στους δύο
τομείς, ωστόσο η βαρύτητα ήταν ισχυρότερη σε κρατικούς οργανισμούς. Έπειτα από
την ολοκλήρωση της εν λόγω έρευνας, τόσο στην Αυστραλία όσο και στη Νέα
Ζηλανδία, υπήρξαν εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα που οδήγησαν σε
ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Νέα Ζηλανδία, έχει
φήμη παγκοσμίως για τις πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της διαδικασίας μεταρρύθμισης
(Schick 1998, Bale και Dale 1998) ενώ υπήρξε μία από τις πρώτες χώρες που
προχώρησαν στην εφαρμογή της δεδουλευμένης λογιστικής σε φορείς του δημόσιου
τομέα. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές έχουν στρέψει το ενδιαφέρον στο κομμάτι της
εταιρικής διακυβέρνησης και ενώ αναγνωρίζεται ότι η διακυβέρνηση στο δημόσιο
τομέα μπορεί να περιλαμβάνει πιο πολύπλοκες σχέσεις από ό, τι στον ιδιωτικό τομέα,
ωστόσο η πλειοψηφία των δημοσίων οργανισμών έχει πλησιάσει κατά πολύ τον τρόπο
χρήσης του εσωτερικού ελέγχου από την πλευρά του ιδιωτικού τομέα (Barrett, 2002α,
β).
Οι Elmarie Papageorgiou et. al. (2001), στη μελέτη που πραγματοποίησαν με
αντικείμενο τις ομοιότητες και τις διαφορές του εσωτερικού ελέγχου μεταξύ δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα στη Νότια Αφρική, διαπίστωσαν πως η υπηρεσία του εσωτερικού
ελέγχου στελεχώνεται από εξωτερικούς συνεργάτες. Η στατιστική ανάλυση
αποκαλύπτει πως δεν σημειώνονται διαφορές στους δύο τομείς με εξαίρεση το γεγονός
ότι ο ιδιωτικός τομέας αντιμετωπίζει την υπηρεσία του εσωτερικού ελέγχου ως εξίσου
σημαντική με τις υπόλοιπες λειτουργίες της επιχείρησης, σε αντιδιαστολή με το
δημόσιο τομέα που αντιμετωπίζει τον εσωτερικό έλεγχο ως δευτερεύουσας σημασίας
δραστηριότητα.
Η Jenny Goodwin (2004), διεξήγαγε έρευνα αναζητώντας τις ομοιότητες και
τις διαφορές του εσωτερικού ελέγχου στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.
Εξετάστηκαν χαρακτηριστικά όπως, η οργανωτική δομή, η εξωτερική ανάθεση
λειτουργιών, οι δραστηριότητες του εξωτερικού ελεγκτή και η εξέταση της λειτουργίας
του εσωτερικού ελέγχου ως η κύρια λειτουργία της επιχείρησης. Τα αποτελέσματα
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προέκυψαν από τη συμμετοχή πιστοποιημένων εσωτερικών ελεγκτών της Αυστραλίας
και της Νέας Ζηλανδίας. Διαφορές σημειώνονται μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα, με τους ελεγκτές των δημοσίων οργανισμών να εμφανίζουν μικρότερη
πιθανότητα πλήρους ενημέρωσης του οικονομικού διευθυντή της υπηρεσίας. Ακόμη,
μεγαλύτερο ποσοστό των δημοσίων οργανισμών αναθέτει την υπηρεσία εσωτερικού
ελέγχου σε εξωτερικούς φορείς, ενώ μικρή διαφορά σημειώνεται στη λειτουργία
εσωτερικού ελέγχου και τις αλληλεπιδράσεις με τον εξωτερικό έλεγχο ανάμεσα στους
δύο τομείς.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

4.1 Εισαγωγή
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ορίζει την υγεία ως την κατάσταση πλήρους
σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας του ατόμου και όχι μόνο την απουσία
ασθένειας ή αναπηρίας (ΠΟΥ 1946). Έτσι λοιπόν, το επίπεδο υγείας ενός πληθυσμού
εξαρτάται τόσο από την αναπτυξιακή κατάσταση της χώρας όσο και από τη προοπτική
αυτής, με συνέπεια το εκάστοτε δημόσιο σύστημα υγείας να προσαρμόζεται ανάλογα
για να βελτιστοποιεί το επίπεδο υγείας κάθε λαού.
Το Ελληνικό Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ), θεσπίστηκε το 1983 με τον νόμο
Ν. 1397/1983, η μορφή που έχει σήμερα αποτελεί ένα σύστημα υγείας στο οποίο
επιδρά το κράτος, η κοινωνική ασφάλιση ενώ σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και ο
ιδιωτικός τομέας. Η παροχή των υπηρεσιών προσφέρεται τόσο από κρατικούς όσο και
από ιδιωτικούς φορείς.
Όσον αφορά τη χρηματοδότηση του ελληνικού συστήματος υγείας, προέρχεται
από τρεις πηγές: την κοινωνική ασφάλιση, τον κρατικό προϋπολογισμό και τις
ιδιωτικές πληρωμές των ασθενών καταναλωτών. Το σύστημα δημόσιας υγείας
αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έτσι έχει
συγκροτηθεί ένα πλέγμα κεντρικών υπηρεσιών το οποίο εποπτεύει την παροχή
υπηρεσιών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Το Υπουργείο υγείας αποφασίζει για
τα συνολικά ζητήματα υγείας. Θέτει προτεραιότητες σε Εθνικό επίπεδο, και διαθέτει
τους απαραίτητους πόρους. Δεκαεπτά περιφερειακές Αρμόδιες για την υγεία αρχές
(ΠΕΣΥ) έχουν την ευθύνη για την εφαρμογή, το συντονισμό, την οργάνωση και
διαχείριση της υγειονομικής περίθαλψης σε περιφερειακό επίπεδο. Τα ΠΕΣΥ δεν έχουν
οικονομική αυτοτέλεια και χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο. Συνέπεια αυτής της
δομής είναι ο κατακερματισμός των αρμοδιοτήτων με αποτέλεσμα τη δυσκολία
χάραξης ενιαίας πολιτικής υγείας (Σουλιώτης Κ., 2000).
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Το ελληνικό υγειονομικό σύστημα αποτελείται από τρία βασικά επίπεδα
φροντίδας υγείας, την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), την Δευτεροβάθμια
Περίθαλψη και την Τριτοβάθμια Περίθαλψη. Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
αποτελείται από όλες τις υπηρεσίες και πράξεις, οι οποίες διενεργούνται με σκοπό την
πρόληψη και διάγνωση των βλαβών υγείας χωρίς να απαιτείται η παραμονή του
ασθενούς σε νοσοκομείο. Το συγκεκριμένο επίπεδο περίθαλψης καλύπτεται τόσο από
το δημόσιο (κέντρα υγείας, εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων και ασφαλιστικών
ταμείων), όσο και από τον ιδιωτικό τομέα. Η Δευτεροβάθμια περίθαλψη περιλαμβάνει
τις υπηρεσίες που παρέχονται σε ασθενείς που χρειάζονται νοσηλεία σε κλινικές ή
νοσοκομείο(Ιδιωτικά Νοσοκομεία και κλινικές, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου,
Δημόσια Νοσοκομεία,). Τέλος, η Τριτοβάθμια Περίθαλψη περιλαμβάνει τα
Περιφερειακά Γενικά και Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία που διαθέτουν άριστο
εξοπλισμό για την κάλυψη εξειδικευμένων περιπτώσεων.

4.2 Το Ελληνικό Σύστημα Υγείας
Η χρηματοδότηση του ελληνικού συστήματος υγείας προέρχεται από τρεις πυλώνες,
όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Ο βασικότερος από αυτούς είναι η διάθεση πόρων από
τον κρατικό προϋπολογισμό και προέρχεται από την είσπραξη φόρων. Από αυτό το
μέρος των εσόδων χρηματοδοτούνται εκτός από τα δημόσια νοσοκομεία, οι
ελλειμματικοί κλάδοι υγείας των ασφαλιστικών ταμείων, τα προγράμματα δημόσιας
υγείας καθώς και η εκπαίδευση των επαγγελματιών του τομέα της υγείας. Όσον αφορά
τα ασφαλιστικά ταμεία, επιβαρύνονται μόνο με ένα μέρος του κόστους των υπηρεσιών
που παρέχονται τόσο από τις Δημόσιες Υπηρεσίες όσο και από συμβεβλημένους
ιδιώτες. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσό με το οποίο επιφορτίζονται
τα ασφαλιστικά ταμεία είναι μόνο ένα μικρό μέρος του συνολικού πραγματικού
κόστους των υπηρεσιών που προσφέρονται στους δικαιούχους των ταμείων, καθώς το
υπόλοιπο καλύπτεται από κρατικούς πόρους.
Λόγω των αυξημένων εισφορών που καλούνται να καταβάλουν οι εργαζόμενοι
στα ασφαλιστικά ταμεία, συγκριτικά με ανάλογα ποσοστά ευρωπαϊκών χωρών, τα
τελευταία χρόνια ο κλάδος της Ιδιωτικής Ασφάλισης γνωρίζει εντυπωσιακή άνοδο.
Έτσι οι πολίτες στρέφονται στον ιδιωτικό τομέα για την κάλυψη έναντι κινδύνων που
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μπορεί είτε να μην περιλαμβάνονται στις παροχές κοινωνικής προστασίας, είτε να
καλύπτονται μερικώς. Η Ιδιωτική Ασφάλιση παρέχει τη δυνατότητα εναλλακτικών
υπηρεσιών καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί και συμπληρωματικά βελτιώνοντας την
προστασία που προσφέρει η Κοινωνική Ασφάλιση.
Έτσι η συνεχής αύξηση του κόστους κοινωνικής προστασίας της χώρας μας,
δημιουργεί την ανάγκη εξασφάλισης πόρων ικανών να καλύψουν τα ελλείμματα στην
ασφαλιστική προστασία ώστε να μην επιβαρύνουν τις δημόσιες δαπάνες. Η Ιδιωτική
Ασφάλιση, λοιπόν, μπορεί να αντλήσει νέα κεφάλαια με σκοπό την παραγωγική
επένδυση τους.
Οι πρόσφατες μετρήσεις για τα χρέη των δημοσίων νοσοκομείων και των
ασφαλιστικών οργανισμών στην Ελλάδα αποτυπωμένες με αριθμούς δείχνουν
ελλείμματα 6,5δις και 2δις αντίστοιχα, ενώ αναμένεται και περεταίρω αύξηση. Ακόμη
ο όγκος της νοσοκομειακής περίθαλψης αποτελεί αγκάθι στο προγραμματισμό των
δημοσίων οικονομικών και κρίνεται επιτακτική η ανάγκη επιδίωξης περιστολής της
δαπάνης κατά 2,7δις, με συνέπειες δραματικές για το εθνικό σύστημα υγείας
(www.kathimerini.gr).
Σύμφωνα με τις μετρήσεις του ΟΟΣΑ, η πορεία των δαπανών υγείας στην
Ελλάδα μέχρι τη δεκαετία του ’90 παρουσιάζει διαρκή αύξηση ανεξάρτητα από τους
κύκλους οικονομίας. Από τη δεκαετία του ’90 καταγράφεται υψηλότερο ποσοστό
δαπανών υγείας στην Ελλάδα (περίπου 10% του ΑΕΠ) από αυτό του μέσου όρου των
χωρών του ΟΟΣΑ. Το παραπάνω ποσοστό ξεκινά την καθοδική του πορεία έπειτα από
το 2006. Στη χρήση του 2012 οι δημόσιες δαπάνες αγγίζουν το 9,3% του ΑΕΠ,
ποσοστό ίδιο με το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ, αλλά μικρότερο συγκριτικά με το
αντίστοιχο ποσοστό χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως Ολλανδία, Γαλλία, Ελβετία
και Γερμανία που κυμάνθηκε γύρω από το 11%. Ακόμη, κατά το έτος 2012, οι δαπάνες
υγείας χρηματοδοτήθηκαν κατά 67% από δημοσίους πόρους, ποσοστό επίσης
χαμηλότερο από το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ 72%.
Οι δαπάνες υγείας ως μέρος του κρατικού προϋπολογισμού στην Ελλάδα,
σημειώνουν διαρκή μείωση από το 2009 μέχρι σήμερα, γεγονός που οφείλεται στη
συνολική προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης να μειώσει το μεγάλο δημοσιονομικό
έλλειμμα. Έτσι το ποσοστό μείωσης των δαπανών υγείας από το 2010 σχηματίζει
διψήφια ποσοστά, ενώ οι συνολικές δαπάνες να είναι περίπου κατά 25% χαμηλότερες
από τα υψηλά επίπεδα του 2008.
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Διάγραμμα 1:Health expenditure growth rates (in real terms) since 2004, Greece and OECD
average

Ακόμη, σημαντική μείωση παρατηρείται στις φαρμακευτικές δαπάνες, έπειτα
από μια ανοδική πορεία των τελευταίων ετών, ως αποτέλεσμα μιας σειράς
κυβερνητικών μέτρων με σκοπό τη μείωση των τιμών των φαρμακευτικών ειδών και
τη παράλληλη μετατόπιση μέρους της δαπάνης στα νοικοκυριά.

4.2.1. Η Κατάσταση της Υγείας και των Παραγόντων Κινδύνου
Σε αυτό το σημείο, κρίνεται σημαντικό να αναφερθούν ορισμένα χαρακτηριστικά που
αποτυπώνουν την κατάσταση υγείας στην Ελλάδα αναφορικά με ορισμένους
παράγοντες κινδύνου. Το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση στην Ελλάδα ανήλθε σε
80,7 χρόνια το 2012, μισό χρόνο μεγαλύτερο από τον μέσο όρο των χωρών του
ΟΟΣΑ(80,2). Ωστόσο, το προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα παραμένει χαμηλότερο
συγκριτικά με άλλες χώρες του ΟΟΣΑ (όπως η Ιαπωνία, η Ισλανδία, η Ελβετία, η
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Ισπανία, η Ιταλία και η Γαλλία), όπου το προσδόκιμο ζωής υπερβαίνει τα 82 χρόνια.
Το ποσοστό των καπνιστών μεταξύ των ενηλίκων έχει δείξει μια αξιοσημείωτη πτώση
κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ, αλλά όχι στην
Ελλάδα. Η Ελλάδα είχε το υψηλότερο ποσοστό καπνιστών μεταξύ των ενηλίκων
συγκριτικά με όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ, με ποσοστό 39% το 2010, σε σύγκριση με το
μέσο όρο του ΟΟΣΑ 21%.
Ένας

ακόμη

παράγοντας

κινδύνου

που

θεωρείται

ένας

από

τους

σημαντικότερους στον κλάδο της υγείας είναι η παχυσαρκία. Όσον αφορά το ποσοστό
που λαμβάνει τις τελευταίες δεκαετίες, σύμφωνα με τις μετρήσεις έχουν αυξητική τάση
σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ. Ενώ την ίδια στιγμή, τα ποσοστά παχυσαρκίας έχουν
αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ, αν και εξακολουθούν
να υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Στην Ελλάδα, το ποσοστό παχυσαρκίας στους
ενήλικες ήταν 19,6% το 2010, ποσοστό χαμηλότερο από εκείνο των Ηνωμένων
Πολιτειών (28,6% το 2012), όμως υψηλότερο από τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ
που σημειώνει 15,4%. Έτσι η αυξανόμενη επικράτηση της παχυσαρκίας
προαναγγέλλει αυξήσεις στη συχνότητα εμφάνισης προβλημάτων υγείας (όπως ο
διαβήτης και οι καρδιαγγειακές ασθένειες), καθώς και αύξηση του κόστους της
υγειονομικής περίθαλψης στο μέλλον (www.oecd.org).

4.3 Δομή των Υπηρεσιών Υγείας
Το ελληνικό σύστημα υγείας αποτελείται από μια πολύπλοκη δομή. Συνίσταται από τη
συνύπαρξη τριών υποσυστημάτων, τα οποία είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ),
ο ΕΟΠΥΥ αλλά και ο ιδιωτικός τομέας.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3172/2003 και 3370/2005, οι Κεντρικές
Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας είναι οι εξής:
•

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία έχει την αρμοδιότητα της χάραξης,
άσκησης και εποπτείας της Πολιτικής Δημόσιας Υγείας καθώς και της
λειτουργίας των Υπηρεσιών δημόσιας Υγείας
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•

Το Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας (Ε.ΣΥ.Δ.Υ.), το οποίο είναι
αρμόδιο για την επιστημονική εποπτεία και τον συντονισμό των
οργανισμών δημόσιας υγείας

•

Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, επιφορτισμένη με την ευθύνη της
υλοποίησης μέτρων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία και
την εποπτεία εφαρμογής των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την προστασία της Δημόσιας Υγείας

•

Οι Εθνικοί Οργανισμοί που προσφέρουν Υπηρεσίες στον τομέα της
Δημόσιας Υγείας.

4.4 Δημόσιος Νοσοκομειακός Τομέας
Οι δημόσιες μονάδες υγείας στη χώρα μας, διακρίνονται ανάλογα με τη νομική τους
μορφή στις εξής κατηγορίες, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), Νομικά
Πρόσωπα Ιδιωτικού (ΝΠΙΔ) και σε Στρατιωτικά Νοσοκομεία. Η πρώτη κατηγορία
περιλαμβάνει

τα

αυτοδιοικούμενα και

αυτόνομα κρατικά

νοσοκομεία,

τα

πανεπιστημιακά νοσοκομεία καθώς και τα νοσοκομεία του ΙΚΑ. Τα ΝΠΙΔ δεν
αποτελούν δημόσια νοσοκομεία, ωστόσο εποπτεύονται από το δημόσιο τομέα. Σε αυτή
την κατηγορία ανήκουν το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης, το νοσοκομείο
Ερρίκος Ντυνάν, το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό κέντρο και το Ινστιτούτο Υγείας του
Παιδιού – Νοσοκομείο Αγία Σοφία. Όσον αφορά τα στρατιωτικά Νοσοκομεία, αυτά
εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Το Ελληνικό Σύστημα Υγείας οργανώνεται σε επτά, συνολικά, Υγειονομικές
Περιφέρειες για την καλύτερη οργάνωση και εποπτεία του. Οι Υγειονομικές
Περιφέρειες και η έδρα της κάθε μίας είναι οι ακόλουθες:
1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής με έδρα την Αθήνα
2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου με έδρα τον Πειραιά
3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη
4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης με έδρα τη
Θεσσαλονίκη
5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη
Λάρισα
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6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και
Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα
7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο.
Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη μέτρηση της Ελληνικές Στατιστικής Αρχής που
πραγματοποιήθηκε το 2011, προκύπτουν τα παρακάτω στοιχεία: στη χώρα
λειτουργούσαν 314 μονάδες υγείας με 53.773 συνολικό αριθμό κλινών, από αυτές οι
145 μονάδες αποτελούσαν δημόσια νοσοκομεία και περιλάμβαναν 38.186 κλίνες,
ποσοστό 71% του συνολικού αριθμού κλινών. Οι ιδιωτικές κλινικές ήταν συνολικά
169, με αριθμό κλινών 15.587 και ποσοστό 29% της συνολικής δυναμικότητας κλινών
που σημειωνόταν το 2011 στη χώρα. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει αναλυτικά τα
στοιχεία ανά περιφέρεια:
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΣΩΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

5.1. Νομοθεσία περί Εφαρμογής Εσωτερικού Ελέγχου
Οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνει η χώρα τα τελευταία χρόνια, η
περιορισμένη δημοσιονομική πολιτική που αποτελεί έναν από τους απαράβατους
κανόνες του Μνημονίου, το οποίο ακολουθεί η χώρα μας από το 2010, κατέστησαν
επιτακτική την ανάγκη αναδιοργάνωσης και εξορθολογισμού του ελληνικού
συστήματος υγείας. Έγινε, λοιπόν, απαραίτητη η εξοικονόμηση των περιορισμένων
πόρων που διατίθενται για τον ευπαθή κλάδο της υγείας, ώστε να υπάρξει ένα
αποτελεσματικό και βιώσιμο σύστημα υγείας, με παράλληλη μείωση του κόστους
λειτουργίας, μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης των οικονομικών πόρων που
διατίθενται στις δημόσιες μονάδες υγείας. Σκοπό των παραπάνω μεταρρυθμίσεων
αποτελεί η πλήρης κάλυψη των αναγκών των πολιτών αλλά και η παροχή ποιοτικών
και ολοκληρωμένων υπηρεσιών. Προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματικός έλεγχος
δαπανών και διασφάλιση εσόδων των υπηρεσιών υγείας, απαιτείται η επιβολή
αποτελεσματικού Εσωτερικού Ελέγχου ο οποίος θα διασφαλίζει την εφαρμογή των
Λογιστικών Κανόνων και Αρχών, την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας όσον αφορά
τις Διοικητικές Διαδικασίες και τη Διαχείριση των Οικονομικών, την αποτελεσματική
χρησιμοποίηση του προσωπικού, των εγκαταστάσεων και του ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού για την βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας, τη διασφάλιση της φυσικής
ύπαρξης των αποθεμάτων αλλά και την ορθή εκτέλεση οποιασδήποτε διαδικασίας
πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Νοσοκομειακής Μονάδας.
Έτσι, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέσω του Ν.
4025/2011

«Ανασυγκρότηση

Φορέων

Κοινωνικής

Αλληλεγγύης,

Κέντρα

Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις», μέρος του οποίου
αφιερώθηκε στην οργάνωση δραστηριοτήτων Εσωτερικού Ελέγχου, απαιτεί τη
σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας στις μονάδες υγείας, σε θέματα
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διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά, η τήρηση του οποίου παρακολουθείται από
σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου.
Με βάση, λοιπόν, τον Ν. 4025/2011 ορίζεται σε κάθε δημόσια μονάδα υγείας
από ένας έως τρεις Εσωτερικοί Ελεγκτές, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
της μονάδας, οι οποίοι επιλέγονται και από το Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του
Υπουργείου Οικονομικών. Η παροχή των υπηρεσιών τους γίνεται με σύμβαση παροχής
ανεξάρτητων υπηρεσιών, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη.
Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους απολαμβάνουν πλήρους ανεξαρτησίας. Με
απόφαση του αρμόδιου Διοικητή Υγειονομικής Περιφέρειας ορίζεται Επιτροπή
Ελέγχου, η οποία αποτελείται από δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον
Εσωτερικό Ελεγκτή και η οποία, μεταξύ άλλων, παρακολουθεί τη διαδικασία της
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, την αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος
Εσωτερικού Ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την πορεία
του υποχρεωτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων. Ο Εσωτερικός Ελεγκτής
οφείλει να αναφέρει στον Διοικητή της μονάδας και στην Επιτροπή Ελέγχου κάθε θέμα
που έχει σχέση με την πορεία και τα αποτελέσματα του ελέγχου και να συντάσσει
σχετικές εκθέσεις. Κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά τις αρμοδιότητες του
Εσωτερικού Ελεγκτή και της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και την οργάνωση και
λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου ρυθμίζεται από το Καταστατικό
Εσωτερικού Ελέγχου το οποίο εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Νοσοκομείου.
Τον παραπάνω Νόμο ακολουθεί η υπ’ αριθμ. εγκύκλιος 94064/01-10-2012
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Αποτελεσματική
διαχείριση των οικονομικών πόρων των Δημοσίων Μονάδων Υγείας (Δ.Μ.Υ.)», η
οποία ορίζει τις ελεγκτικές εργασίες των εσωτερικών ελεγκτών ως εξής:
α. Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου
•

Μηνιαίος έλεγχος λειτουργίας μηχανογραφικών προγραμμάτων των
νοσοκομείων

•

Μηνιαίος έλεγχος εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος στις
εφαρμογές α) της γενικής λογιστικής, β) του δημόσιου λογιστικού και
γ) αναλυτικής λογιστικής

•

Μηνιαίος έλεγχος επί των στοιχείων του esy net επί των οριστικών
μηνιαίων οικονομικών, καταστάσεων (μηνιαία οριστικά ισοζύγια) στις
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τρεις εφαρμογές του διπλογραφικού συστήματος ήτοι: α) Γενικής
λογιστικής, β) Δημόσιου λογιστικού και γ) Αναλυτικής λογιστικής
•

Μηνιαίος έλεγχος επί των οικονομικών και στατιστικών στοιχείων που
συμπληρώνονται στους πίνακες του esy net

•

Περιοδικοί

δειγματοληπτικοί

έλεγχοι

φυσικής

απογραφής

σε

διαχειρίσεις φαρμακείου υλικών και παγίων, τόσο σε επίπεδο κεντρικών
διαχειρίσεων όσο και σε επίπεδο κλινικών, χειρουργείων διαγνωστικών
εργαστηρίων κ.λ.π.
•

Μηνιαία εποπτεία του οριστικού κλεισίματος των ισοζυγίων

•

Διαδικασίες ελέγχου σχετικών με την προετοιμασία και κατάρτιση των
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

•

Μηνιαίος έλεγχος της εξέλιξης του μητρώου δεσμεύσεων

•

Μηνιαία επισκόπηση οργανισμού λειτουργίας του Νοσοκομείου –
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας

•

Μηνιαίος Έλεγχος Προσωπικού – Μισθοδοσίας

•

Μηνιαίος Έλεγχος Εσόδων/απαιτήσεων Νοσοκομείου

•

Μηνιαίος Έλεγχος Προμηθειών & Διαχειρίσεων

•

Μηνιαίος Έλεγχος Πάγιων – Τεχνικών Έργων

•

Μηνιαίος Έλεγχος υποχρεώσεων – Παρακολούθηση Ληξιπρόθεσμων
Οφειλών

•

Μηνιαίος Έλεγχος Διαθεσίμων (ταμείο και τράπεζες – Λογιστικές
Συμφωνίες)

•

Περιοδική επισκόπηση Λειτουργίας Ιατρικής και Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας και Περιφερειακών
Ιατρείων.

β. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα της μηχανογράφησης
Μηνιαίες διαδικασίες στον τομέα της μηχανογράφησης των μηχανογραφικών
υποσυστημάτων των νοσοκομείων και της διασύνδεσης αυτών τόσο μεταξύ τους, όπου
αυτό απαιτείται, όσο και με το πρόγραμμα του διπλογραφικού συστήματος. Ειδικότερα
στο τέλος κάθε μήνα ο εσωτερικός ελεγκτής θα πιστοποιεί, μετά από
δειγματοληπτικούς ελέγχους, την εύρυθμη λειτουργία των κάτωθι βασικών
υποσυστημάτων των Νοσοκομείων:
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•

Υποσύστημα διαχείρισης φαρμάκου - υλικών ιατροβιοτεχνολογίας –
αναλωσίμων υλικών - ανταλλακτικών και υπηρεσιών

•

Υποσύστημα μητρώου παγίων

•

Υποσύστημα κίνησης ασθενών - τιμολόγησης ασθενών – εξωτερικών
ιατρείων - απογευματινών ιατρείων - Τ.Ε.Π.

•

Υποσύστημα διαχείρισης διαγνωστικών - απεικονιστικών εργαστηρίων,
L.I.S, R.I.S, PAX

•

Υποσύστημα διαχείρισης κλινικών - ιατρικός φάκελος ασθενών

•

Υποσύστημα προμηθευτών

•

Υποσύστημα μισθοδοσίας.

γ. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα του διπλογραφικού συστήματος
Στο τέλος κάθε μήνα, μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο, θα πιστοποιούνται τα
κάτωθι:
•

Η ενημερότητα των μηχανογραφικών υποσυστημάτων με το σύνολο
των οικονομικών συναλλαγών του μήνα αναφοράς

•

Ενημερότητα

και

συμφωνία

των

δεδομένων

των

ανωτέρω

υποσυστημάτων προς τους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής, του
δημόσιου λογιστικού και της αναλυτικής λογιστικής
•

Απαραίτητες συμφωνίες και διασταυρώσεις στην κίνηση των
λογαριασμών τάξεως σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού
των νοσοκομείων

•

Ενημέρωση αναλυτικής λογιστικής εξαγωγή των κοστολογικών
στοιχείων του πίνακα αναφοράς

•

Καταγραφή εκκρεμοτήτων του μήνα αναφοράς και προτάσεις επίλυσης
τους.

δ. Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση των νοσοκομείων
Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση των διασυνδεόμενων νοσοκομείων,
σχετικής με τα προβλήματα που προέκυψαν από το μηνιαίο έλεγχο - καταγραφή
εκκρεμοτήτων -προτάσεις και λύσεις για τη βελτίωση των υφιστάμενων
διαδικασιών.
ε. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς τη Διοίκηση των νοσοκομείων
Ετήσια έκθεση που θα συνοδεύει τον Απολογισμό, τον Ισολογισμό και την
Κατάσταση των Αποτελεσμάτων
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Ακόμη κατά την υλοποίηση του Εσωτερικού Ελέγχου, απαιτούνται οι παρακάτω επί
μέρους ενέργειες:
•

Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου σε μηνιαία βάση

•

Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα της μηχανογράφησης,
εφαρμογή της αναλυτικής λογιστικής σε μηνιαία βάση, πιστοποίηση
βασικών υποσυστημάτων σε μηνιαία βάση

•

Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα του διπλογραφικού
συστήματος σε μηνιαία βάση

•

Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση των νοσοκομείων σε
μηνιαία βάση

•

Ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς τη Διοίκηση των νοσοκομείων.

Ωστόσο, παρά τον ορισμό όλων των παραπάνω, η εφαρμογή του Ν. 4025/2011
περί Εσωτερικού Ελέγχου, παρουσιάζει αρκετά προβλήματα καθώς οι προβλεπόμενες
διατάξεις θέτουν περιορισμούς στην εκτέλεση του έργου του εσωτερικού ελεγκτή. Οι
παραπάνω συνθήκες δημιουργούνται εξαιτίας της υποχρέωσης του Εσωτερικού
Ελεγκτή να αποτελεί μέλος της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου μαζί με τον Διοικητή και
ένα ακόμη εκτελεστικό μέλος, ενώ παράλληλα είναι υποχρεωμένος να αναφέρεται
στον Διοικητή της Μονάδας Υγείας με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατος ο έλεγχος
της νομιμότητας των ενεργειών του ίδιου του Διοικητή. Επιπλέον, ο Ν.4025/2011
ορίζει την υποχρέωση της Επιτροπής Ελέγχου να συμμορφώνεται με το σχετικό
Κανονισμό Λειτουργίας της Μονάδας Υγείας, χωρίς, ωστόσο, να αποσαφηνίζει τι
πρέπει να περιλαμβάνει αυτός με συνέπεια να δημιουργούνται ανομοιομορφίες και
ασάφειες κατά την εκτέλεση των ελεγκτικών εργασιών.
Σκοπός της απόφασης 98872/24-10-2013 του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης ήταν η επίλυση του παραπάνω προβλήματος, έτσι
συγκρότησε την Επιτροπή Ποιοτικού Ελέγχου. Αυτή αποτελείται από τον Πρόεδρο,
τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας καθώς και
έναν Οικονομολόγο ειδικό σε θέματα ελέγχου. Ακόμη, σκοπός της Επιτροπής ορίστηκε
η εποπτεία και αποτίμηση του Εσωτερικού Ελέγχου στις Μονάδες Υγείας.
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5.1.1 Κανονισμοί
Ο Εσωτερικός Έλεγχος έχει ως βασική προτεραιότητα την επίτευξη των
αντικειμενικών σκοπών και στόχων στις Μονάδες Υγείας, όπως αυτοί καθορίζονται
από την εκάστοτε μονάδα κατά το στάδιο της λειτουργίας της σχεδίασης προγραμματισμού. Το Διοικητικό Συμβούλιο και η ομάδα Διοίκησης των Μονάδων
Υγείας (Διοικητής, Υποδιοικητής, Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας και Διευθυντής
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας) οργανώνουν το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο
μέσα από σχετικές πολιτικές, διαδικασίες, οδηγίες και κανονισμούς προσανατολίζεται
στην εξάλειψη των κινδύνων που σχετίζονται με την δραστηριότητα της μονάδας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, η κάθε Μονάδα Υγείας οργανώνει το δικό της Σύστημα
Εσωτερικού Ελέγχου με τους περιορισμούς που επιβάλλει η Νομοθεσία, τα αρμόδια
εποπτικά όργανα (Υπουργείο Υγείας και αρμόδιες ΥΠΕ), ο Οργανισμός του
Νοσοκομείου και ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Έτσι προκειμένου να
καταρτιστεί και να λειτουργήσει ορθολογικά ένα Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου στο
λογιστικό και τον διαχειριστικό τομέα των Μονάδων Υγείας, κρίνεται απαραίτητη η
εφαρμογή των παρακάτω κανόνων:
Ορθολογική λογιστική οργάνωση τόσο από άποψη δημόσιου
λογιστικού, όσο και από άποψη διπλογραφικού συστήματος γενικής και
αναλυτικής λογιστικής
Καθορισμός

διαδικασιών,

παραστατικών

και

δικαιολογητικών

στοιχείων που επισυνάπτονται σε αυτά
Μηχανοργανωμένη υποστήριξη όλων των συστημάτων
Οργάνωση προσωπικού με σαφή κατανομή αρμοδιοτήτων και πεδίων
ευθύνης
Δομημένη λειτουργική διάρθρωση με καθορισμό επιπέδων ευθύνης και
συνυπευθυνότητας(Υπουργείο Υγείας, Εσωτερικός Έλεγχος).
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5.1.2 Διαδικασίες
Οι διαδικασίες που προβλέπονται για την οργάνωση του Συστήματος Εσωτερικού
Ελέγχου είναι:
1. Καταρτίζεται συνοπτικό πρόγραμμα τακτικών Εσωτερικών Ελέγχων και το
πρόγραμμα ειδικών ελέγχων όταν η Διοίκηση αναθέσει την εκτέλεση αυτών
2. Ορίζονται τα πρότυπα και οι διαδικασίες των Εσωτερικών Ελέγχων και
ελέγχεται η τήρηση αυτών
3. Το τμήμα που πρόκειται να αποτελέσει αντικείμενο του ελέγχου, ειδοποιείται
πριν την έναρξη αυτού. Παράλληλα διανέμεται σχετικό ερωτηματολόγιο προς
συμπλήρωση, το οποίο αποτελεί την πηγή των απαραίτητων πληροφοριών
4. Αφού διενεργηθούν οι έλεγχοι, επεξεργάζονται και αναλύονται τα δεδομένα
που συλλέχθηκαν, έτσι διαπιστώνεται ο βαθμός στον οποίο εφαρμόζονται οι
κανόνες και οι διαδικασίες που έχει καθιερώσει η Διοίκηση
5. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται αν:
Οι εξωτερικές και εσωτερικές συναλλαγές έγιναν σύμφωνα με την
πολιτική του νοσοκομείου και τις εξουσιοδοτήσεις της Διοίκησης
Οι συναλλαγές έχουν καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστημα, ώστε
να επιτρέπουν τη λογιστική απεικόνιση εσόδων και εξόδων
Οι συναλλαγές έχουν εκτελεστεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες
διαδικασίες και μεθόδους που έχουν θεσπιστεί για κάθε λειτουργική
μονάδα του νοσοκομείου
6. Ο πραγματοποιούμενος έλεγχος βασίζεται στη στατιστική δειγματοληψία, με
την τυχαία επιλογή ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος μεταξύ συναλλαγών
που παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά του τμήματος που υποβάλλεται σε
έλεγχο
7. Συντάσσονται εκθέσεις σχετικές με τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν και
τα αποτελέσματα αυτών
8. Στη συνέχεια οι εκθέσεις υποβάλλονται στη Διοίκηση. Οι εκθέσεις
περιλαμβάνουν προτάσεις για βελτιώσεις – τροποποιήσεις των διαδικασιών
που έχουν καθιερωθεί για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα αυτών
9. Εφαρμόζονται

δραστηριότητες

που

συμβάλλουν

στην

αύξηση

της

παραγωγικότητας του κάθε τμήματος και εισηγούνται στη Διοίκηση
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10. Συστήνονται πρακτικές και μέθοδοι βελτίωσης του Συστήματος Εσωτερικού
Ελέγχου και των ακολουθούμενων διαδικασιών στις υπηρεσίες της μονάδας
υγείας
11. Τέλος, συντάσσονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα αναφορές προς τα
Διοικητικά στελέχη, ώστε να βοηθηθούν στην αποτελεσματικότερη διαχείριση
των οικονομικών πόρων της μονάδας (Υπουργείο Υγείας, Εσωτερικός
Έλεγχος).

5.2 Εσωτερικός Έλεγχος στις Ιδιωτικές Μονάδες Υγείας
Όσον αφορά των Εσωτερικό Έλεγχο στις ιδιωτικές μονάδες υγείας, δεν προβλέπεται
συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο που να ρυθμίζει την εφαρμογή του. Σε αυτή την
περίπτωση, ισχύουν οι διατάξεις που προβλέπονται για κάθε ανώνυμη εταιρία. Οι
ιδιωτικές κλινικές που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
υποχρεούνται στην ύπαρξη συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Οι διατάξεις που
προβλέπονται για τη λειτουργία των ανώνυμων εταιριών των οποίων οι μετοχές
διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά, περιλαμβάνονται στο Ν. 3016/2002, και πιο
συγκεκριμένα στο άρθρο 7, Οργάνωση του Εσωτερικού Ελέγχου :
1.

Η οργάνωση και λειτουργία εσωτερικού ελέγχου αποτελεί
προϋπόθεση για την εισαγωγή των μετοχών ή άλλων κινητών
αξιών σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά. Η διενέργεια
εσωτερικού ελέγχου πραγματοποιείται από ειδική υπηρεσία της
εταιρίας, στην οποία απασχολείται τουλάχιστον ένα φυσικό
πρόσωπο πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης

2.

Οι εσωτερικοί ελεγκτές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους
είναι ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καμία άλλη
υπηρεσιακή μονάδα της εταιρίας και εποπτεύονται από ένα έως
τρία μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου

3.

Οι εσωτερικοί ελεγκτές ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο
της εταιρίας. Δεν μπορούν να ορισθούν ως εσωτερικοί ελεγκτές
μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εν ενεργεία διευθυντικά
στελέχη ή συγγενείς των παραπάνω μέχρι και του δεύτερου
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βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. Η εταιρία υποχρεούται να
ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για οποιαδήποτε
μεταβολή στα πρόσωπα ή την οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου
εντός δέκα εργάσιμων ημερών από τη μεταβολή αυτή.
4.

Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι εσωτερικοί ελεγκτές
δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου,
αρχείου, τραπεζικού λογαριασμού και χαρτοφυλακίου της
εταιρίας και να έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία της
εταιρίας. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να
συνεργάζονται και να παρέχουν πληροφορίες στους εσωτερικούς
ελεγκτές και γενικά να διευκολύνουν με κάθε τρόπο το έργο τους.
Η διοίκηση της εταιρίας οφείλει να παρέχει στους εσωτερικούς
ελεγκτές όλα τα απαραίτητα μέσα για τη διευκόλυνση του έργου
τους (www.e-forologia.gr).

Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ότι η νομοθεσία του Εσωτερικού Ελέγχου δεν
προβλέπει ιδιαίτερες διαδικασίες στις περιπτώσεις των ιδιωτικών κλινικών. Είτε
πρόκειται για εισηγμένες στο ΧΑΑ είτε για μη εισηγμένες ιδιωτικές κλινικές,
υποχρεούνται στην εφαρμογή Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της προβλεπόμενης
νομοθεσίας που αφορά την εταιρική τους μορφή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

6.1 Σκοπός και Ερευνητικά Ερωτήματα
Στο παρόν κεφάλαιο διαμορφώνεται και τεκμηριώνεται το πλαίσιο υλοποίησης της
έρευνας με βάση την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και το θεωρητικό υπόβαθρο του
Εσωτερικού Ελέγχου που παρουσιάστηκαν στα προηγούμενα Κεφάλαια. Οι έρευνες
που πραγματοποιήθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο και παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 3
ανέδειξαν τη σημασία της ύπαρξης και της διενέργειας ουσιαστικών ελέγχων που
εξασφαλίζουν την ανεξαρτησία των Εσωτερικών Ελεγκτών. Σκοπός της έρευνας που
θα ακολουθήσει, είναι να ερευνήσει το πλαίσιο, τη λειτουργία και την εφαρμογή του
Εσωτερικού Ελέγχου που καθιερώνεται στις Δημόσιες Μονάδες Υγείας έπειτα από τον
Ν.4025. Ο κλάδος της υγείας αποτελεί ένα από τους κλάδους που έχουν πληγεί
περισσότερο τα τελευταία χρόνια λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που
βιώνει η χώρα μας και η καθιέρωση του Εσωτερικού Ελέγχου σε αυτόν βρίσκεται
ακόμα σε πρώιμο στάδιο.
Το κύριο ερευνητικό ερώτημα που θα πρέπει να απαντηθεί έπειτα από την
επεξεργασία των δεδομένων που συλλέχθηκαν, αφορά το βαθμό κατάρτισης των
εργαζομένων των δημοσίων μονάδων υγείας σχετικά με τον ρόλο και τη λειτουργία
του εσωτερικού ελέγχου. Επίσης, διερευνάται η παροχή ελεύθερης πρόσβασης στον
εσωτερικό ελεγκτή σε οποιαδήποτε είδους πληροφόρηση κρίνεται απαραίτητη
προκειμένου να επιτελέσει τις ελεγκτικές διαδικασίες. Ακόμη γίνεται προσπάθεια να
εξεταστεί η εφαρμογή βασικών ελεγκτικών διαδικασιών που αφορούν τον έλεγχο
ταμείου και τον έλεγχο των προμηθειών και τέλος ο βαθμός στον οποίο λαμβάνονται
υπόψη τα ευρήματα του εσωτερικού ελέγχου για την αποτελεσματικότερη λειτουργία
των μονάδων υγείας.
Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν οι αδυναμίες-περιορισμοί
της έρευνας ώστε οι επόμενες μελέτες που θα πραγματοποιηθούν είτε σε
επαγγελματικό είτε σε ακαδημαϊκό επίπεδο να τις λάβουν υπόψη τους, περιορίζοντας
στο ελάχιστο την πιθανότητα να καταλήξουν σε αποκλίνουσες εκτιμήσεις. Αρχικά, το
περιορισμένο δείγμα που χρησιμοποιήθηκε, παρά το γεγονός ότι είναι ικανοποιητικό
49

σε αριθμό, δεν στάθηκε δυνατό να συγκεντρωθεί δείγμα από μονάδες υγείας όλης της
επικράτειας εξαιτίας της δυσκολίας να επιτευχθεί εξ’ αποστάσεως επικοινωνία με τους
αρμόδιους στις εκάστοτε μονάδες υγείας και της εξαντλητικής γραφειοκρατίας που
απαιτούνταν

έως

ότου

ολοκληρωθεί

η

διαδικασία

συμπλήρωσης

των

ερωτηματολογίων. Επιπλέον, θα ήταν χρήσιμο για τις μελλοντικές έρευνες του κλάδου
να συμπεριληφθούν και ιδιωτικές μονάδες υγείας ούτως ώστε να επιτευχθεί η εξαγωγή
συμπερασμάτων για το σύνολο του κλάδου, καθώς η άρνηση των ιδιωτικών μονάδων
υγείας να συμμετάσχουν στην παρούσα έρευνα, δεν επέτρεψε να χρησιμοποιηθούν
δεδομένα και από τον ιδιωτικό κλάδο της υγείας. Ακόμη, λόγω του ότι ο Εσωτερικός
Έλεγχος βρίσκεται σε αρκετά πρώιμο στάδιο όσον αφορά την εφαρμογή του στις
δημόσιες μονάδες υγείας, παρατηρήθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις, άγνοια των
υπαλλήλων όσον αφορά την εφαρμογή του, γεγονός που αποτέλεσε ένα ακόμη λόγο
του περιορισμένου δείγματος που χρησιμοποιήθηκε.

6.2 Δεδομένα και Δείγμα
Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση της παρούσας έρευνας,
αποτελείται από τους υπαλλήλους του Οικονομικού και Διοικητικού τμήματος
Μονάδων Υγείας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης καθώς
και της 7ης ΥΠΕ Κρήτης. Πιο συγκεκριμένα, στην έρευνα συμμετείχαν το Γ.Ν.
Καβάλας, το Γ.Ν. Θεσσαλονίκης Άγιος Παύλος, το Γ.Ν. Θεσσαλονίκης Γ.
Παπανικολάου, το Γ.Ν. Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου, το Γ.Ν. Χανίων Άγιος
Γεώργιος, το Π.Γ.Ν. Ηρακλείου Πάγνη, το Γ.Ν. Ηρακλείου Βενιζέλειο Πανάνειο και
τέλος το Γ.Ν. – Κ.Υ. Σητείας.
Η επιλογή του δείγματος έγινε τυχαία και επιχειρήθηκε η διανομή μεγάλου
αριθμού

ερωτηματολογίων

(περίπου

180

ερωτηματολόγια),

η

διανομή

πραγματοποιήθηκε είτε με την προσωπική παράδοση των ερωτηματολογίων στους
υπαλλήλους, όπου ήταν εφικτή η προσωπική παρουσία, είτε με την αποστολή τους
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το πλήθος των ερωτηματολογίων που κατάφεραν
να συλλεχθούν απαντημένα έφτασε τον αριθμό των 87.
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6.3 Ερωτηματολόγιο Έρευνας
Ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου έγινε με τρόπο που να διευκολύνει τη
συμπλήρωση του ώστε να μην απαιτεί πολύ χρόνο. Έτσι οι ερωτήσεις που
περιλαμβάνει έχουν προκαθορισμένες απαντήσεις από τις οποίες καλούνται να
επιλέξουν οι ερωτώμενοι. Ακόμη σε κάποιες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου
χρησιμοποιήθηκε η βαθμιαία κλίμακα του Likert, δηλαδή μια πενταβάθμια κλίμακα με
βαθμό συμφωνίας από το «Καθόλου» έως το «Πάρα Πολύ». Οι ερωτώμενοι κλήθηκαν
να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικές με το αντικείμενο της εργασίας τους, παρ’ όλα
αυτά σε περιπτώσεις ελλιπούς ενημέρωσης, υπήρχε η επιλογή της απάντησης «Δε
γνωρίζω». Τέλος όλες οι απαντήσεις ήταν εμπιστευτικές και ανώνυμες, χωρίς να
απαιτείται από τους εργαζομένους να αναφέρουν το όνομα τους αλλά ούτε και το
Νοσοκομείο στο οποίο απασχολούνται.
Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από πέντε μέρη:
Μέρος Α, το οποίο αφορά γενικά στοιχεία του εργαζομένου
Μέρος Β, το οποίο αφορά το περιβάλλον ελέγχου της Μονάδας Υγείας
Μέρος Γ, το οποίο περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικές με τον τρόπο
πληροφόρησης και ενημέρωσης του εσωτερικού ελεγκτή με όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες
Μέρος Δ, το οποίο περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικές με τον έλεγχο του
λογιστηρίου
Μέρος Ε, το οποίο αφορά τον έλεγχο των προμηθειών.

6.4 Μεθοδολογία Στατιστικής Ανάλυσης Ερωτηματολογίου
Η στατιστική ανάλυση των απαντημένων ερωτηματολογίων έγινε μέσω του
λογισμικού πακέτου S.P.S.S., το οποίο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο στατιστικό
πακέτο. Επιπλέον χρησιμοποιήθηκε το Microsoft Excel Office για τη σχηματική
απεικόνιση των αποτελεσμάτων μέσω γραφημάτων.
Για

την

επεξεργασία

των

απαντήσεων

του

ερωτηματολογίου

χρησιμοποιήθηκαν ποιοτικές μεταβλητές, δηλαδή μεταβλητές οι οποίες δεν έχουν
αριθμητικές

ιδιότητες.

Αναλυτικότερα,

τα

είδη

των

μεταβλητών

που
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χρησιμοποιήθηκαν είναι δύο ειδών, οι μεταβλητές κατηγορίας και οι μεταβλητές
διάταξης. Έπειτα από την εισαγωγή των τιμών των μεταβλητών στο λογισμικό πακέτο
και την επεξεργασία τους, προέκυψαν πίνακες κατανομής και σχεδιαγράμματα με τη
βοήθεια των οποίων ερμηνεύεται και αναλύεται η συμπεριφορά των μεταβλητών.
Επιπρόσθετα, διενεργήθηκαν έλεγχοι ανεξαρτησίας χ² μεταξύ των μεταβλητών
κατηγορίας και των μεταβλητών διάταξης και έλεγχος συσχέτισης με τη βοήθεια του
δείκτη Pearson για κάποιες ερωτήσεις που επιλέχθηκαν.

6.5 Παρουσίαση Αποτελεσμάτων

6.5.1 Γενικά Στοιχεία Ερωτηματολογίου
Το Α΄ Μέρος του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει γενικά χαρακτηριστικά των
εργαζομένων. Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη ερώτηση αφορά το φύλο των εργαζομένων,
έτσι από το σύνολο των 87 εργαζομένων, το 66,7% αποτελείται από Γυναίκες (58
εργαζόμενοι) ενώ το 33,3% (29 εργαζόμενοι) από Άνδρες. Προκύπτει, λοιπόν, ότι το
μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων που απασχολούνται τόσο στην Οικονομική όσο
και στη Διοικητική Υπηρεσία των νοσοκομειακών Μονάδων που εξετάστηκαν,
αποτελείται από γυναίκες.

Πίνακας 2: Συχνότητα Φύλου
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

Άνδρας

29

33,3

33,3

33,3

Γυναίκα

58

66,7

66,7

100,0

Total

87

100,0

100,0
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Διάγραμμα 2:
Συχνότητα Φύλου
Άνδρας
33%

Γυναίκα
67%

Άνδρας

Γυναίκα

Η δεύτερη ερώτηση εξετάζει την ηλικία των εργαζομένων, εδώ οι
εργαζόμενοι καλούνται να επιλέξουν μεταξύ των παρακάτω απαντήσεων: α. 25-35, β.
36-45, γ. 46-55 και δ. 56 και άνω. Από το σχεδιάγραμμα που ακολουθεί, φαίνεται ότι
το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος, 48,3%, ανήκει στις ηλικίες μεταξύ 36-45 ετών,
καθώς 42 εργαζόμενοι απάντησαν ότι βρίσκονται μεταξύ αυτών των ηλικιών. Η
αμέσως επόμενη κατηγορία που συγκεντρώνει τις περισσότερες απαντήσεις είναι στις
ηλικίες μεταξύ 46-55 ετών. Αξίζει να αναφερθεί ότι μόνο τρεις εργαζόμενοι από το
σύνολο του δείγματος έχουν ηλικία άνω των 55 ετών.

Πίνακας 2: Συχνότητα Ηλικίας
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

25-35

18

20,7

20,7

20,7

36-45

42

48,3

48,3

69,0

46-55

24

27,6

27,6

96,6

3

3,4

3,4

100,0

87

100,0

100,0

55 και άνω
Total

53
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Διάγραμμα 3:
Συχνότητα Ηλικίας
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Η ερώτηση που ακολουθεί αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης των εργαζομένων
που συμμετείχαν στην έρευνα. Έτσι, όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 4 που
ακολουθεί, το 50,6% του δείγματος, δηλαδή 44 άτομα, έχουν Πανεπιστημιακή
Εκπαίδευση, το 36,8% διαθέτει επίπεδο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, μόνο ένας
εργαζόμενος έχει λάβει Υποχρεωτική Εκπαίδευση ενώ 10 εργαζόμενοι έχουν
σημειώσει την επιλογή άλλης εκπαίδευσης, με τους περισσότερους από αυτούς να
σημειώνουν ότι έχουν επίπεδο Δημοτικής Εκπαίδευσης.
Πίνακας 4: Επίπεδο Εκπαίδευσης
Frequency Percent

Valid

Valid

Cumulative

Percent

Percent

ΠΕ

44

50,6

50,6

50,6

ΤΕ

32

36,8

36,8

87,4

ΥΕ

1

1,1

1,1

88,5

άλλο

10

11,5

11,5

100,0

Total

87

100,0

100,0
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Διάγραμμα 4: Συχνότητα Επιπέδου
Εκπαίδευσης
50
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0
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Η επόμενη ερώτηση αφορά την Υπηρεσία στην οποία ανήκουν οι
εργαζόμενοι. Καθώς τα ερωτηματολόγια απευθύνθηκαν στις Οικονομικές και
Διοικητικές Υπηρεσίες των Μονάδων Υγείας, οι εργαζόμενοι έπρεπε να επιλέξουν σε
ποια υπηρεσία από τις δύο ανήκουν. Η πλειοψηφία των ερωτώμενων συγκεντρώνεται
στην Οικονομική Υπηρεσία καθώς βλέπουμε ότι σημειώνεται ένα ποσοστό της τάξης
του 67,8% (59 εργαζόμενοι), ενώ το υπόλοιπο δείγμα κατατάσσεται στην Διοικητική
Υπηρεσία.
Πίνακας 5: Υπηρεσία
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

Οικονομική Υπηρεσία

59

67,8

67,8

67,8

Διοικητική Υπηρεσία

28

32,2

32,2

100,0

Total

87

100,0

100,0
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Διάγραμμα 5: Συχνότητα
Υπηρεσίας
32%

68%

Οικονομική Υπηρεσία

Διοικητική Υπηρεσία

Η επόμενη ερώτηση αφορά το διάστημα απασχόλησης του εκάστοτε
εργαζομένου στη συγκεκριμένη θέση. Από τις απαντήσεις που σημειώθηκαν προκύπτει
ότι, η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος, ποσοστό 69%, απασχολείται
περισσότερο από 5 έτη στη συγκεκριμένη θέση εργασίας. Ακόμη, ένα πολύ μικρό
ποσοστό της τάξης του 5,7% βρίσκεται λιγότερο από 2 χρόνια σε αυτή τη θέση.
Πίνακας 6: Χρόνος Απασχόλησης
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

<2 έτη

5

5,7

5,7

5,7

1-3 έτη

11

12,6

12,6

18,4

3-5 έτη

11

12,6

12,6

31,0

>5 έτη

60

69,0

69,0

100,0

Total

87

100,0

100,0

Διάγραμμα 6: Χρόνος Απασχόλησης
>5 έτη
3-5 έτη
1-3 έτη
<2 έτη
0

10
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70

Η επόμενη και τελευταία ερώτηση του Α΄ Μέρους του ερωτηματολογίου αφορά
το είδος της σύμβασης με το οποίο απασχολούνται οι εργαζόμενοι στις Νοσοκομειακές
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Μονάδες. Στη συγκεκριμένη ερώτηση υπάρχουν τρεις δυνατές απαντήσεις, α.
Διορισμός, β. Σύμβαση ορισμένου χρόνου εργασίας, γ. Μαθητευόμενος/Ασκούμενος
με αμοιβή. Όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 7, είναι αναμενόμενο ότι το μεγαλύτερο
ποσοστό των εργαζομένων, 72,4%, απασχολείται στις Δημόσιες Μονάδες Υγείας
έπειτα από διορισμό μέσω προκηρύξεων.
Πίνακας 7: Τύπος Σύμβασης
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

Διορισμός

63

72,4

72,4

72,4

Ορισμένου Χρόνου

22

25,3

25,3

97,7

2

2,3

2,3

100,0

87

100,0

100,0

Μαθητευόμενος/Ασκούμε
νος
Total

Διάγραμμα 7: Τύπος Σύμβασης
2%
25%

73%

Διορισμός

Ορισμένου Χρόνου

Μαθητευόμενος/Ασκούμενος

6.5.2. Περιβάλλον Ελέγχου
Στην παρούσα ενότητα θα απεικονισθούν οι απαντήσεις του Β΄ Μέρους του
ερωτηματολογίου, το οποίο αφορά το Περιβάλλον Ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα,
περιλαμβάνει ερωτήσεις που εξετάζουν την πληροφόρηση των εργαζομένων σχετικά
με τη λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου, αλλά και την οργάνωση των υπηρεσιών
που αποτελεί βασικό παράγοντα στην ορθή διενέργεια του Εσωτερικού Ελέγχου.
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Η πρώτη ερώτηση εξετάζει την ενημέρωση των εργαζομένων σχετικά με τη
λειτουργία και το ρόλο του Εσωτερικού Ελέγχου. Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα
που παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 8, οι απαντήσεις που συλλέχθηκαν, δεν ήταν οι
αναμενόμενες. Σημειώνεται ένα ποσοστό 39,1% το οποίο δεν είναι ενήμερο σχετικά με
την ύπαρξη του Εσωτερικού Ελέγχου στη Μονάδα Υγείας και τις λειτουργίες που
πραγματοποιεί.
Πίνακας 8: Λειτουργία Εσωτερικού Εέγχου
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

Ναι

53

60,9

60,9

60,9

Όχι

34

39,1

39,1

100,0

Total

87

100,0

100,0

Διάγραμμα 8: Συχνότητα Εσωτερικού
Ελέγχου

60
40
20
0
Ναι

Όχι

Η ερώτηση που ακολουθεί εξετάζει πόσοι εργαζόμενοι γνωρίζουν για τη
συνεργασία της Μονάδας Υγείας με τον Εσωτερικό Ελεγκτή. Ουσιαστικά εξετάζει αν
οι υπάλληλοι γνωρίζουν ότι η Μονάδα Υγείας υπόκειται σε Εσωτερικό Έλεγχο. Όπως
απεικονίζεται στο παρακάτω Διάγραμμα 9, μόνο 3 από το σύνολο των 87 ερωτώμενων
δεν γνωρίζουν για τη διενέργεια Εσωτερικού Ελέγχου στην Μονάδα Υγείας.

Πίνακας 9: Εσωτερικός Έλεγχος
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

Ναι

84

96,6

96,6

96,6

Όχι

3

3,4

3,4

100,0

87

100,0

100,0

Total
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Διάγραμμα 9 : Εσωτερικός
Έλεγχος
3%

97%
Ναι

Όχι

Η τρίτη ερώτηση του Β΄ Μέρους ζητά από τους ερωτώμενους να καθορίσουν
τον βαθμό στον οποίο έχει εφαρμοστεί οργανόγραμμα που να διαχωρίζει επαρκώς τους
τομείς ευθύνης των τμημάτων. Όπως παρουσιάζεται παρακάτω, οι περισσότερες
απαντήσεις συγκεντρώνονται στην τρίτη επιλογή, με ποσοστό 39,1%, γεγονός που
δηλώνει ότι το υπάρχον οργανόγραμμα διαχωρίζει σε Μεσαία Κλίμακα τους τομείς
ευθύνης των τμημάτων Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας. Αξίζει να αναφερθεί
ότι η αμέσως επόμενη απάντηση με την μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης δηλώνει ότι
οι τομείς ευθύνης των επιμέρους τμημάτων έχουν καθοριστεί σε Μεγάλη Κλίμακα. Το
γεγονός αυτό είναι ενθαρρυντικό τόσο αναφορικά με την εύρυθμη λειτουργία των
τμημάτων, όσο και για τη διενέργεια του Εσωτερικού Ελέγχου.
Πίνακας 10: Οργανόγραμμα
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Καθόλου

1

1,1

1,1

1,1

Σε μικρή κλίμακα

14

16,1

16,1

17,2

Σε μεσαία κλίμακα

34

39,1

39,1

56,3

Σε μεγάλη κλίμακα

24

27,6

27,6

83,9

Πάρα πολύ

14

16,1

16,1

100,0

Total

87

100,0

100,0

Valid
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Διάγραμμα 10: Οργανόγραμμα
35
30
25
20
15
10
5
0
Καθόλου

Σε μικρή
κλίμακα

Σε μεσαία
κλίμακα

Σε μεγάλη
κλίμακα

Πάρα πολύ

Η ερώτηση που ακολουθεί εξετάζει το βαθμό καθορισμού των καθηκόντων και
των αρμοδιοτήτων στις εξεταζόμενες Υπηρεσίες. Πιο αναλυτικά, ζητά από τους
ερωτώμενους να προσδιορίσουν τον βαθμό διαχωρισμού των καθηκόντων και των
αρμοδιοτήτων των εργαζομένων ώστε να διευκολύνεται η διεκπεραίωση των
καθημερινών εργασιών. Από τις απαντήσεις που παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 10,
φαίνεται ότι η πλειοψηφία των υπαλλήλων δηλώνει ότι τα καθήκοντα και οι
αρμοδιότητες έχουν προσδιοριστεί επαρκώς. Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι
υπήρχαν δύο εργαζόμενοι που θεωρούν ότι δεν υφίσταται διαχωρισμός καθηκόντων.
Πίνακας 11: Καθήκοντα-Αρμοδιότητες
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Καθόλου

2

2,3

2,3

2,3

Σε μικρή κλίμακα

14

16,1

16,1

18,4

Σε μεσαία κλίμακα

31

35,6

35,6

54,0

Σε μεγάλη κλίμακα

29

33,3

33,3

87,4

Πάρα πολύ

11

12,6

12,6

100,0

Total

87

100,0

100,0

Valid
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Διάγραμμα 11: ΚαθήκονταΑρμοδιότητες
35
30
25
20
15
10
5
0
Καθόλου

Σε μικρή
κλίμακα

Σε μεσαία
κλίμακα

Σε μεγάλη
κλίμακα

Πάρα πολύ

6.5.3. Πληροφόρηση και Επικοινωνία
Το Γ΄ Μέρος του ερωτηματολογίου ερευνά τον βαθμό επαρκούς πληροφόρησης του
Εσωτερικού Ελεγκτή, τη συμβολή του Εσωτερικού Ελέγχου στην επίλυση
προβλημάτων που ανακαλύπτονται μέσω της διενέργειας των τακτικών ελέγχων αλλά
και το βαθμό στον οποίο λαμβάνονται υπόψη από τη Διοίκηση τα ευρήματα του
ελέγχου.
Η πρώτη ερώτηση καλεί τους υπαλλήλους να προσδιορίσουν αν εφαρμόζονται
οι κανονισμοί που προβλέπονται σχετικά με την πληροφόρηση του Εσωτερικού
Ελεγκτή. Σύμφωνα, λοιπόν, με τις προβλεπόμενες διατάξεις ο Εσωτερικός Ελεγκτής
δύναται να έχει στη διάθεση του οποιοδήποτε έγγραφο ή αρχείο κρίνεται απαραίτητο
για την πραγματοποίηση ελέγχου. Από τις απαντήσεις που δόθηκαν προκύπτει ότι το
40% πιστεύει ότι παρέχεται σε μεγάλη κλίμακα ελεύθερη πρόσβαση στον Εσωτερικό
Ελεγκτή για οποιαδήποτε πληροφορία του είναι απαραίτητη, ενώ το 33% κρίνει πως
παρέχεται πλήρης ελευθερία στη πρόσβαση πληροφοριών.
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Πίνακας 12: Πρόσβαση Πληροφοριών
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Καθόλου

1

1,1

1,1

1,1

Σε μικρή κλίμακα

3

3,4

3,4

4,6

Σε μεσαία κλίμακα

19

21,8

21,8

26,4

Σε μεγάλη κλίμακα

35

40,2

40,2

66,7

Πάρα πολύ

29

33,3

33,3

100,0

Total

87

100,0

100,0

Valid

Διάγραμμα 12: Πρόσβαση Πληροφοριών
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Πάρα πολύ

Η επόμενη ερώτηση ζητά από τους εργαζομένους να προσδιορίσουν τον βαθμό
στον οποίο παρέχεται ‘‘επιπλέον’’ πληροφόρηση η οποία είναι απαραίτητη για την
ασφαλή εξαγωγή των αποτελεσμάτων ελέγχου. Δηλαδή εξετάζεται ο βαθμός στον
οποίο το προσωπικό των Μονάδων Υγείας ενημερώνει τον Ελεγκτή με ειδικές
καταστάσεις που ενδεχομένως να αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο και οι οποίες δεν
αποτυπώνονται σε αρχεία και έγγραφα. Όπως παρουσιάζεται και στον Πίνακα 13, 38
υπάλληλοι θεωρούν ότι ο Εσωτερικός Ελεγκτής ενημερώνεται σε Μεγάλη Κλίμακα
για τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο, 23 πιστεύουν ότι
ενημερώνεται σε Μεσαία Κλίμακα, 23 ότι ενημερώνεται Πλήρως, ενώ μόλις τρεις
υπάλληλοι πιστεύουν ότι ενημερώνεται σε Μικρή Κλίμακα.
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Πίνακας 13: Πιθανοί Κίνδυνοι
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

Σε μικρή κλίμακα

3

3,4

3,4

3,4

Σε μεσαία κλίμακα

23

26,4

26,4

29,9

Σε μεγάλη κλίμακα

38

43,7

43,7

73,6

Πάρα πολύ

23

26,4

26,4

100,0

Total

87

100,0

100,0

Διάγραμμα 13: Πιθανοί ΚΙνδυνοι
40
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Πάρα πολύ

Η επόμενη ερώτηση σκοπεύει στον προσδιορισμό της συμβολής του
Εσωτερικού Ελέγχου όσον αφορά στην επίλυση ζητημάτων που τυχαίνει να
προκύψουν κατά τη διενέργεια τακτικού ελέγχου στην Υπηρεσία. Από τις απαντήσεις
που δόθηκαν, οι 37 θεωρούν ότι ο Εσωτερικός Έλεγχος βοηθά σε Μεσαία κλίμακα
στην επίλυση ζητημάτων, 23 σε Μεγάλη κλίμακα και 15 πάρα πολύ.
Πίνακας 14: Επίλυση Ζητημάτων
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Καθόλου

1

1,1

1,1

1,1

Σε μικρή κλίμακα

11

12,6

12,6

13,8

Σε μεσαία κλίμακα

37

42,5

42,5

56,3

Σε μεγάλη κλίμακα

23

26,4

26,4

82,8

Πάρα πολύ

15

17,2

17,2

100,0

Total

87

100,0

100,0

Valid
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Δάγραμμα 14: Επίλυση Ζητημάτων
17% 1% 13%

26%
43%

Καθόλου

Σε μικρή κλίμακα

Σε μεγάλη κλίμακα

Πάρα πολύ

Σε μεσαία κλίμακα

Η ερώτηση που ακολουθεί εξετάζει αν γίνεται ουσιαστική παρακολούθηση των
ευρημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και κατά πόσο πραγματοποιούνται διορθωτικές
ενέργειες προς την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών που αποκαλύπτει ο Εσωτερικός
Έλεγχος. Όπως παρουσιάζεται και στον παρακάτω Πίνακα 15, το 43,7% των
εργαζομένων θεωρούν ότι δίνεται μεγάλη προσοχή στα ευρήματα του ελέγχου για την
πραγματοποίηση διορθωτικών ενεργειών, ενώ το 33,3% πιστεύει ότι πραγματοποιείται
παρακολούθηση των ευρημάτων σε Μεσαία κλίμακα.
Πίνακας 15: Διορθωτικές Ενέργειες
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Καθόλου

1

1,1

1,1

1,1

Σε μικρή κλίμακα

12

13,8

13,8

14,9

Σε μεσαία κλίμακα

29

33,3

33,3

48,3

Σε μεγάλη κλίμακα

38

43,7

43,7

92,0

7

8,0

8,0

100,0

87

100,0

100,0

Valid
Πάρα πολύ
Total
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Διάγραμμα 15: Διορθωτικές Ενέργειες
Πάρα πολύ
Σε μεγάλη κλίμακα
Σε μεσαία κλίμακα
Σε μικρή κλίμακα
Καθόλου
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Η επόμενη και τελευταία ερώτηση του Γ΄ Μέρους, διερευνά την άποψη των
ερωτώμενων όσον αφορά τη συνεισφορά των αποτελεσμάτων του Εσωτερικού
Ελέγχου στη λήψη αποφάσεων της Διοίκησης. Όπως φαίνεται παρακάτω, οι
απαντήσεις συγκεντρώνονται στις τρεις τελευταίες βαθμίδες, με 28 εργαζομένους να
σημειώνουν τη Μεσαία κλίμακα, 24 τη Μεγάλη κλίμακα και 15 να πιστεύουν ότι η
Διοίκηση λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα ευρήματα του Εσωτερικού Ελέγχου στη λήψη
αποφάσεων.
Πίνακας 16: Λήψη Αποφάσεων
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Καθόλου

4

4,6

4,6

4,6

Σε μικρή κλίμακα

16

18,4

18,4

23,0

Σε μεσαία κλίμακα

28

32,2

32,2

55,2

Σε μεγάλη κλίμακα

24

27,6

27,6

82,8

Πάρα πολύ

15

17,2

17,2

100,0

Total

87

100,0

100,0

Valid
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Διάγραμμα 16: Λήψη
Αποφάσεων
17%

5%
18%

28%
32%

Καθόλου

Σε μικρή κλίμακα

Σε μεγάλη κλίμακα

Πάρα πολύ

Σε μεσαία κλίμακα

6.5.4 Έλεγχος Λογιστηρίου
Το Δ΄ Μέρος του ερωτηματολογίου εξετάζει τις διαδικασίες ελέγχου που εφαρμόζονται
στο λογιστήριο των Νοσοκομειακών Μονάδων. Η πρώτη ερώτηση αφορά την τήρηση
μηχανογραφημένου βιβλίου ταμείου. Από τις απαντήσεις που συγκεντρώθηκαν, το
69% (60 εργαζόμενοι) δηλώνει ότι το βιβλίο ταμείου της Νοσοκομειακής Μονάδας
τηρείται μόνο μηχανογραφικά, ποσοστό 28,7% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει σχετικά με το
βιβλίο ταμείου ενώ 2 εργαζόμενοι ότι τηρείται Μερικές Φορές.
Πίνακας 17: Μηχανογραφημένο Ταμείο
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Δε γνωρίζω

25

28,7

28,7

28,7

2

2,3

2,3

31,0

Πάντα

60

69,0

69,0

100,0

Total

87

100,0

100,0

Μερικές Φορές
Valid

66

Διάγραμμα 17:
Μηχανογραφημένο Ταμείο
29%

2%
69%

Δε γνωρίζω

Μερικές Φορές

Πάντα

Η ερώτηση που ακολουθεί διερευνά το βαθμό και τη σχολαστικότητα με την
οποία πραγματοποιείται συμφωνία ταμείου με τα αντίστοιχα παραστατικά που
προσκομίζονται στο λογιστήριο καθημερινά. Σύμφωνα με τις απαντήσεις που
παρουσιάζονται στον Πίνακα 18, ποσοστό 66,7% (58 εργαζόμενοι) δηλώνει ότι
πραγματοποιούνται Πάντα έλεγχοι συμφωνίας ταμείου με τα αντίστοιχα παραστατικά,
ενώ αξιοσημείωτο είναι το ποσοστό 24.1% (21 εργαζόμενοι) που δεν έχει γνώσεις
σχετικά με τις καθημερινές ενέργειες συμφωνίας ταμείου.
Πίνακας 18: Συμφωνία Ταμείου
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Δε γνωρίζω

Valid

21

24,1

24,1

24,1

Ποτέ

1

1,1

1,1

25,3

Μερικές Φορές

7

8,0

8,0

33,3

Πάντα

58

66,7

66,7

100,0

Total

87

100,0

100,0
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Διάγραμμα 18: Συμφωνία Ταμείου
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Μερικές Φορές

0
Δε γνωρίζω

Πάντα

Στη συνέχεια, οι εργαζόμενοι καλούνται να προσδιορίσουν το βαθμό στον
οποίο πραγματοποιείται έλεγχος από τα διοικητικά στελέχη πριν από την έκδοση
χρηματικού εντάλματος πληρωμής για οποιασδήποτε φύσης δαπάνη. Οι απαντήσεις
που δόθηκαν ακολουθούν το βαθμό συμφωνίας με τις προηγούμενες ερωτήσεις που
αφορούν τον έλεγχο του λογιστηρίου. Έτσι, οι 68 από τους 87 ερωτώμενους (78,2%),
απαντούν πως γίνεται Πάντα έλεγχος της Διοίκησης πριν από την πραγματοποίηση
οποιασδήποτε πληρωμής, 17 εργαζόμενοι δηλώνουν ότι δεν έχουν γνώσεις που
αφορούν αυτές τις διαδικασίες και 2 εργαζόμενοι ότι πραγματοποιείται έλεγχος
Μερικές φορές.
Το ποσοστό των εργαζομένων το οποίο στις ερωτήσεις αυτού του μέρους του
ερωτηματολογίου δεν γνωρίζει σχετικά με τις διαδικασίες που ακολουθούνται, είναι
περίπου 19% έως 28%. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι διανεμήθηκαν σε διαφορετικά
τμήματα της Οικονομικής Υπηρεσίας και όχι μόνο στο Ταμείο, επομένως είναι
αναμενόμενο οι εργαζόμενοι άλλων τμημάτων να μην γνωρίζουν επακριβώς τις
διαδικασίες συμφωνίας ταμείου και έγκρισης παραστατικών που ακολουθούνται.
Πίνακας 19: Έλεγχος Διοίκησης
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Δε γνωρίζω

17

19,5

19,5

19,5

2

2,3

2,3

21,8

Πάντα

68

78,2

78,2

100,0

Total

87

100,0

100,0

Μερικές Φορές
Valid

68

Διάγραμμα 19: Έλεγχος Διοίκησης
70
60
50
40
30
20
10
0
Δε γνωρίζω

Μερικές Φορές

Πάντα

6.5.5 Έλεγχος Προμηθειών
Στο Ε΄ Μέρος του ερωτηματολογίου γίνεται μια προσπάθεια διερεύνησης των
διαδικασιών που πραγματοποιούνται στο Τμήμα Προμηθειών των Μονάδων Υγείας.
Έτσι μέσω τεσσάρων ερωτήσεων επιδιώκεται να αναγνωριστούν οι ελεγκτικές
διαδικασίες που εφαρμόζονται στο Τμήμα Προμηθειών.
Η πρώτη ερώτηση εξετάζει τον τρόπο επιλογής των προμηθευτών υγειονομικού
και μη υλικού. Οι απαντήσεις που έδωσαν οι εργαζόμενοι, συγκεντρώνονται στην
τελευταία επιλογή (56 εργαζόμενοι) που δηλώνει ότι η επιλογή των προμηθευτών
γίνεται Πάντα μέσω διαγωνισμών. Το ποσοστό των εργαζομένων που δεν έχει γνώσεις
σχετικά με την επιλογή των προμηθευτών είναι σημαντικό καθώς φτάνει το 22%. Ενώ
το ποσοστό των εργαζομένων που δήλωσαν ότι Μερικές φορές γίνεται η επιλογή των
προμηθευτών με τέτοιο τρόπο, είναι μόλις 13% (11 εργαζόμενοι).
Παρά τα όσα αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο σχετικά με τις
απαντήσεις των εργαζομένων, αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα από την προσωπική επαφή
με Διοικητικά Στελέχη και Στελέχη Οικονομικών Τμημάτων αναφέρθηκε ότι ένα μικρό
ποσοστό των προμηθειών πραγματοποιείται μέσω διαγωνισμών. Πιο συγκεκριμένα,
δόθηκε η πληροφορία ότι δεν ακολουθείται πάντα η προβλεπόμενη διαδικασία, πάρα
μόνο για ένα ποσοστό των προμηθειών της τάξης του 18%-20%.
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Πίνακας 20: Επιλογή Προμηθευτών
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

Δε γνωρίζω

19

21,8

21,8

21,8

Σχεδόν Ποτέ

1

1,1

1,1

23,0

Μερικές Φορές

11

12,6

12,6

35,6

Πάντα

56

64,4

64,4

100,0

Total

87

100,0

100,0

Διάγραμμα 20: Επιλογή
Προμηθευτών
22%
1%
64%

Δε γνωρίζω

Σχεδόν Ποτέ

13%

Μερικές Φορές

Πάντα

Η επόμενη ερώτηση εξετάζει εάν δίνεται έγκριση από Διοικητικό Συμβούλιο
της Νοσοκομειακής Μονάδας πριν την πραγματοποίηση των παραγγελιών. Από τις
απαντήσεις των εργαζομένων όπως παρουσιάζονται παρακάτω, προκύπτει ότι 44,8%
(39 εργαζόμενοι) απαντά πως δίνεται Πάντα έγκριση, 25,3% (22 εργαζόμενοι) ότι
δίνεται Μερικές φορές έγκριση ενώ 26,4% δεν έχει γνώσεις σχετικά με την ερώτηση.
Στην πράξη, δίνεται έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα σημαντικό
ύψος δαπάνης ειδικού χαρακτήρα. Οι δαπάνες που αφορούν προμήθειες αναλωσίμων
και ιατροφαρμακευτικού υλικού, δεν απαιτούν έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο,
αρκεί να δοθεί έγκριση από τον Διοικητή του Νοσοκομείου.
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Πίνακας 21: Έγκριση ΔΣ
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Δε γνωρίζω

23

26,4

26,4

26,4

Ποτέ

1

1,1

1,1

27,6

Σχεδόν Ποτέ

2

2,3

2,3

29,9

Μερικές Φορές

22

25,3

25,3

55,2

Πάντα

39

44,8

44,8

100,0

Total

87

100,0

100,0

Valid

Διάγραμμα 21: Έγκριση ΔΣ
40
35
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Μερικές
Φορές

Πάντα

Στη συνέχεια, ζητείται από τους εργαζόμενους, να προσδιορίσουν αν
πραγματοποιείται έλεγχος αποθεμάτων ανά τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να
διασφαλίζεται η ποιότητα και η ποσότητα των αποθεμάτων. Όπως παρουσιάζεται και
στο Διάγραμμα 22, 56% του δείγματός μας απάντησε ότι πραγματοποιείται αρκετά
συχνά έλεγχος αποθεμάτων προκειμένου να βεβαιωθεί η ύπαρξης ορθής ποσότητας
αποθεμάτων και να διασφαλιστεί η ποιότητα τους. Επιπλέον, 16% των ερωτώμενων
δηλώνουν ότι πραγματοποιείται απογραφή μερικές φορές, ενώ 28% απαντά πως δεν
γνωρίζει σχετικά με την απογραφή αποθήκης.
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Πίνακας 22: Απογραφή Αποθεμάτων
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Δε γνωρίζω

24

27,6

27,6

27,6

Μερικές Φορές

14

16,1

16,1

43,7

Πάντα

49

56,3

56,3

100,0

Total

87

100,0

100,0

Valid

Διάγραμμα 22: Απογραφή
Αποθεμάτων
28%

56%
16%

Δε γνωρίζω

Μερικές Φορές

Πάντα

Στην επόμενη και τελευταία ερώτηση του ερωτηματολογίου, οι εργαζόμενοι
καλούνται να προσδιορίσουν αν λειτουργεί ορθά ο έλεγχος υπολοίπων αποθεμάτων
ώστε το τμήμα διαχείρισης αποθεμάτων να ενημερώνει έγκαιρα για την προμήθεια
νέων υλικών. Όπως φαίνεται, ποσοστό 49% του δείγματος απαντά πως ενημερώνονται
Πάντα εγκαίρως τα επιμέρους τμήματα πριν εξαντληθούν τα αποθέματα, 23% των
ερωτώμενων απαντά ότι η διαδικασία αυτή ακολουθείται μερικές φορές ενώ 27%
απαντά ότι δεν έχει γνώσεις που αφορούν τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Πίνακας 23: Ενημέρωση Αποθήκης
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

Δε γνωρίζω

23

26,4

26,4

26,4

Σχεδόν Ποτέ

1

1,1

1,1

27,6

Μερικές Φορές

20

23,0

23,0

50,6

Πάντα

43

49,4

49,4

100,0

Total

87

100,0

100,0
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Διάγραμμα 23: Έλεγχος
Αποθεμάτων
27%
49%

1%

23%

Δε γνωρίζω

Σχεδόν Ποτέ

Μερικές Φορές

Πάντα

6.6 Στατιστική Ανάλυση Αποτελεσμάτων
Στην παρούσα ενότητα θα πραγματοποιηθεί στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων
μέσω της διενέργειας ελέγχων μεταξύ των μεταβλητών του δείγματος, ώστε να
διερευνηθεί εάν υπάρχει εξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών.
Ακόμη, στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι στην παρούσα εργασία
αναλύονται τα αποτελέσματα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, λόγω της ύπαρξης
συσχέτισης ή μη μεταξύ αυτών, καθώς ο αριθμός των αποτελεσμάτων είναι πολύ
μεγάλος. Αρχικά διενεργείται έλεγχος χ² μεταξύ των μεταβλητών προκειμένου να
εξεταστεί η συσχέτιση τους.
Αναλυτικότερα για τον έλεγχο εξάρτησης μεταξύ των μεταβλητών κατηγορίας
και διάταξης, διενεργείται ο έλεγχος χ². Για την πραγματοποίηση του ελέγχου,
λαμβάνουμε δύο υποθέσεις, την μηδενική υπόθεση H0: οι δύο μεταβλητές είναι
ανεξάρτητες μεταξύ τους, και την εναλλακτική υπόθεση H1: οι μεταβλητές είναι
εξαρτημένες, δηλαδή υπάρχει σχέση μεταξύ τους. Αφού πραγματοποιηθεί η
επεξεργασία των παρατηρήσεων των δύο μεταβλητών μέσω του S.P.S.S. και εξαχθούν
τα αποτελέσματα, συγκρίνουμε την p-value με το α=0,05. Εάν p-value > 0.05, τότε
αποδεχόμαστε την μηδενική υπόθεση H0 άρα οι δύο μεταβλητές δεν σχετίζονται με
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σχέση εξάρτησης. Όμως εάν ισχύει ότι p-value < 0,05, τότε αποδεχόμαστε την
εναλλακτική υπόθεση H1 ότι οι δύο μεταβλητές είναι εξαρτημένες μεταξύ τους.
Έπειτα από τη διενέργεια ελέγχων εξάρτησης μεταξύ των μεταβλητών
κατηγορίας με όλες τις μεταβλητές διάταξης, αναλύονται στη συνέχεια τα
αποτελέσματα τα οποία παρουσιάζουν ενδιαφέρον και τα οποία κρίθηκε ότι αξίζει να
τονιστούν.
Αρχικά, ένας έλεγχος που παρουσιάζει ενδιαφέρον, είναι αυτός μεταξύ της
πρώτης μεταβλητής του Α΄ Μέρους που είναι το Φύλο με την πρώτη μεταβλητή του Β΄
Μέρους που αφορά την ενημέρωση των υπαλλήλων σχετικά με τη λειτουργία του
Εσωτερικού Ελέγχου. Οι υποθέσεις που λαμβάνουμε είναι οι εξής:
•

H0: η μεταβλητή Φύλο με τη μεταβλητή που αφορά την ενημέρωση για τον
Εσωτερικό Έλεγχο, είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους.

•

H1: οι μεταβλητές μας είναι εξαρτημένες μεταξύ τους.

Έπειτα από τη διενέργεια ελέγχου, φαίνεται ότι οι γνώσεις των υπαλλήλων σχετικά με
τη λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου παρουσιάζουν συσχέτιση με τη μεταβλητή
Φύλο, καθώς p-value=0.03 < 0.05 (Πίνακας 24), επομένως αποδεχόμαστε την
εναλλακτική υπόθεση H1.

Πίνακας 24: Chi-Square Tests
Value

df

Asymp. Sig. (2- Exact Sig. (2sided)

Pearson Chi-Square
Continuity

Correctionb

Likelihood Ratio

sided)

4,731a

1

,030

3,772

1

,052

4,685

1

,030

Fisher's Exact Test
N of Valid Cases

Exact Sig. (1sided)

,037

,027

87

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,33.
b. Computed only for a 2x2 table

Πρόκειται για μία μη αναμενόμενη εξάρτηση μεταξύ της γνώσης και
πληροφόρησης των εργαζομένων και του φύλου τους. Όπως φαίνεται και από τον
Πίνακα 25, 40 γυναίκες δηλώνουν ότι γνωρίζουν σχετικά με τη λειτουργία του
Εσωτερικού Ελέγχου και 18 ότι δεν γνωρίζουν. Από τις απαντήσεις των αντρών
προκύπτει ότι 16 δεν είναι ενήμεροι για τον Εσωτερικό Έλεγχο ενώ μόνο 13 απαντούν
πως γνωρίζουν. Η σχέση αυτή που προέκυψε, μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι το
δείγμα μας απαρτίζεται κατά 67% από γυναίκες.
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Πίνακας 25: Φύλο * Λειτουργία Εσωτερικού Εέγχου
Λειτουργία Εσωτερικού Εέγχου
Ναι

Total

Όχι

Άνδρας

13

16

29

Γυναίκα

40

18

58

53

34

87

Φύλο
Total

Κάτι αντίστοιχο προκύπτει και από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν
μεταξύ της πληροφόρησης σχετικά με τη λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου και των
μεταβλητών Χρόνος Απασχόλησης των εργαζομένων και Τύπος Σύμβασης με την
οποία απασχολούνται οι εργαζόμενοι.
Αναλυτικότερα, ο έλεγχος εξάρτησης χ2 μεταξύ των μεταβλητών ενημέρωσης
αναφορικά με τη λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου και της διάρκειας απασχόλησης
του εκάστοτε εργαζομένου στη συγκεκριμένη θέση εργασίας, δείχνει ότι υπάρχει
εξάρτηση μεταξύ των δύο μεταβλητών. Η τιμή της p-value όπως διακρίνουμε στον
Πίνακα 26 λαμβάνει τιμή 0,002 < 0,05, αυτό δείχνει την ισχυρή εξάρτηση των δύο
μεταβλητών. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι η γνώση και η πληροφόρηση σχετικά με το
ρόλο και τη λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου είναι άμεσα εξαρτώμενη από το
χρόνο προϋπηρεσίας στη συγκεκριμένη θέση εργασίας.

Πίνακας 26: Chi-Square Tests
Value

df

Asymp. Sig. (2sided)

Pearson Chi-Square

14,347a

3

,002

14,515

3

,002

Likelihood Ratio
N of Valid Cases

87

a. 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1,95.

Επομένως, όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια της απασχόλησης στη μονάδα
υγείας, τόσες περισσότερες γνώσεις αποκτά ο εργαζόμενος όσον αφορά τη δομή και τη
λειτουργία του Νοσοκομείου. Επιπλέον, πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι
ερωτώμενοι οι οποίοι απασχολούνται περισσότερο από 5 έτη στη μονάδα υγείας (44
εργαζόμενοι), γνωρίζουν σχετικά με την εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου (Πίνακας
27), ενώ ελάχιστοι είναι οι εργαζόμενοι που εργάζονται λιγότερα χρόνια και γνωρίζουν
σχετικά με τη λειτουργία του Ελέγχου.
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Πίνακας 27: Χρόνος Απασχόλησης * Λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου
Λειτουργία Εσωτερικού

Total

Εέγχου
Ναι

Όχι

<2 έτη

2

3

5

Χρόνος

1-3 έτη

5

6

11

Απασχόλησης

3-5 έτη

2

9

11

>5 έτη

44

16

60

53

34

87

Total

Ο έλεγχος που ακολουθεί γίνεται μεταξύ των μεταβλητών Τύπος Σύμβασης,
που αφορά το καθεστώς εργασίας με το οποίο απασχολείται ο κάθε εργαζόμενος στην
Νοσοκομειακή Μονάδα, και της μεταβλητής που προσδιορίζει την τήρηση
οργανογράμματος στους τομείς ευθύνης των διαφόρων τμημάτων. Οι υποθέσεις του
ελέγχου είναι οι παρακάτω:
•

H0: οι μεταβλητές Τύπος Σύμβασης και Οργανόγραμμα είναι ανεξάρτητες
μεταξύ τους.

•

H1: οι δύο μεταβλητές συνδέονται με σχέση εξάρτησης.
Τα αποτελέσματα που απεικονίζονται στον Πίνακα 28, καταδεικνύουν την

ύπαρξη άμεσης συσχέτισης μεταξύ των δύο μεταβλητών. Η p-value του ελέγχου
λαμβάνει τιμή 0,001 < 0,05, ως εκ τούτου αποδεχόμαστε την υπόθεση H1.
Πίνακας 28: Chi-Square Tests
Value

df

Asymp. Sig. (2sided)

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases

27,082a

8

,001

29,808

8

,000

87

a. 9 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is ,02.

Μελετώντας τον Πίνακα 29, διαπιστώνουμε ότι 12 υπάλληλοι που εργάζονται
στις Μονάδες υγείας έπειτα από διορισμό, απαντούν ότι το οργανόγραμμα που
υφίσταται για τον προσδιορισμό των τομέων ευθύνης των τμημάτων εφαρμόζεται σε
Μικρή κλίμακα, 31 απαντούν ότι εφαρμόζεται σε Μεσαία κλίμακα και 10 ότι
εφαρμόζεται πλήρως. Ωστόσο διαφοροποίηση παρατηρείται στις απαντήσεις των
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συμβασιούχων ορισμένου χρόνου εργασίας καθώς η πλειοψηφία αυτών θεωρεί ότι το
οργανόγραμμα είναι σε Μεγάλη κλίμακα καθορισμένο ώστε να διαχωρίζει επαρκώς τις
υπηρεσίες που πρέπει να εκτελούνται από τα επιμέρους τμήματα.
Μία ακόμη εξάρτηση παρατηρείται μεταξύ της μεταβλητής Χρόνος
Απασχόλησης και της μεταβλητής Διορθωτικές Ενέργειες. Πιο αναλυτικά, οι
υποθέσεις που κάνουμε πριν τη διενέργεια του ελέγχου είναι οι εξής:

Πίνακας 29:Τύπος Σύμβασης * Οργανόγραμμα

Οργανόγραμμα

Total

Καθόλο

Σε μικρή

Σε μεσαία

Σε μεγάλη

Πάρα

υ

κλίμακα

κλίμακα

κλίμακα

πολύ

Διορισμός

1

12

31

10

9

63

Τύπος

Ορισμένου Χρόνου

0

2

1

14

5

22

Σύμβασης

Μαθητευόμενος/Ασκο

0

0

2

0

0

2

1

14

34

24

14

87

ύμενος
Total

•

H0: Η μεταβλητή Χρόνος Απασχόλησης στη συγκεκριμένη θέση εργασίας και
η μεταβλητή Διορθωτικές Ενέργειες, που αφορά την παρακολούθηση των
ευρημάτων του Εσωτερικού Ελέγχου προκειμένου να σχεδιαστούν οι
διορθωτικές ενέργειες που κρίνονται απαραίτητες, είναι ανεξάρτητες μεταξύ
τους.

•

H1: Οι δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους.
Έτσι τα αποτελέσματα που εξάγονται από τον έλεγχο χ2 των παρατηρήσεων

των δύο μεταβλητών, παρουσιάζονται εκτενώς παρακάτω. Όπως παρατηρείται και
στον Πίνακα 30, προκύπτει εξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών καθώς p-value=0.018 <
0.05. Φαίνεται, λοιπόν, ότι ο χρόνος εργασίας στο περιβάλλον της εκάστοτε Μονάδας
Υγείας αποτελεί ένα παράγοντα ο οποίος προσθέτει εμπειρία και γνώσεις στους
υπαλλήλους, με συνέπεια να έχουν μία σφαιρική άποψη αναφορικά με τη λειτουργία
της μονάδας και τα περιθώρια βελτίωσης που υπάρχουν. Όλα τα παραπάνω καθιστούν
αναμενόμενη την ύπαρξη εξάρτησης μεταξύ των μεταβλητών.
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Πίνακας 30: Chi-Square Tests
Value

df

Asymp. Sig. (2sided)

Pearson Chi-Square

a

12

,018

16,888

12

,154

24,322

Likelihood Ratio
N of Valid Cases

87

a. 17 cells (85,0%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is ,06.

Σύμφωνα με τον Πίνακα 31, υπάρχουν 29 από τους 60 υπαλλήλους που
εργάζονται για περισσότερο από 5 έτη στη συγκεκριμένη θέση (οι οποίοι αποτελούν
και το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος μας) και θεωρούν ότι υπάρχει παρακολούθηση
των ευρημάτων και εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών σε Μεγάλη κλίμακα, 19 σε
Μεσαία κλίμακα και 9 σε Μικρή κλίμακα.

Πίνακας 31: Χρόνος Απασχόλησης * Διορθωτικές Ενέργειες
Διορθωτικές Ενέργειες
Καθόλου

Total

Σε μικρή

Σε μεσαία

Σε μεγάλη

κλίμακα

κλίμακα

κλίμακα

Πάρα πολύ

<2 έτη

0

1

0

1

3

5

Χρόνος

1-3 έτη

0

1

6

3

1

11

Απασχόλησης

3-5 έτη

0

1

4

5

1

11

>5 έτη

1

9

19

29

2

60

1

12

29

38

7

87

Total

Κάτι παρόμοιο παρατηρείται και στον επόμενο έλεγχο όπου εξετάζεται η
εξάρτηση του Χρόνου απασχόλησης με την μεταβλητή Λήψη αποφάσεων. Οι
υποθέσεις του ελέγχου είναι:
•

H0: Η μεταβλητή Χρόνος απασχόλησης και η Λήψη αποφάσεων, που εκφράζει
τη συνεισφορά των αποτελεσμάτων του Εσωτερικού Ελέγχου στη λήψη
αποφάσεων της Διοίκησης, είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους.

•

H1: Οι μεταβλητές Χρόνος απασχόλησης και Λήψη αποφάσεων είναι
εξαρτημένες.
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Πίνακας 32: Chi-Square Tests
Value

df

Asymp. Sig. (2sided)

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio

26,584a

12

,009

24,340

12

,018

N of Valid Cases

87

a. 16 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is ,23.

Σύμφωνα με τον Πίνακα 32, η p-value του ελέγχου παίρνει τιμή 0,009 πολύ
μικρότερη του 0,05. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την ισχυρή εξάρτηση μεταξύ της
εμπειρίας που έχει αποκτηθεί στην Οικονομική ή Διοικητική Υπηρεσία μιας Μονάδας
Υγείας, καθώς είναι λογικό οι υπάλληλοι που εργάζονται περισσότερα χρόνια να έχουν
μεγαλύτερη πληροφόρηση σχετικά με τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν
τη λήψη αποφάσεων της Διοίκησης.
Ο παρακάνω Πίνακας δείχνει ότι οι περισσότερες απαντήσεις συγκεντρώνονται
στην τρίτη και την τέταρτη επιλογή, δηλαδή συνεισφορά στη λήψη αποφάσεων σε
Μεσαία και Μεγάλη κλίμακα αντίστοιχα, για τους εργαζομένους με εμπειρία
μεγαλύτερη των 5 ετών. Ωστόσο από το σύνολο των εργαζομένων με εμπειρία 3-5 έτη,
οι 5 θεωρούν ότι υπάρχει συνεισφορά σε Μικρή κλίμακα, ενώ 4 σε Μεγάλη κλίμακα.
Επιπρόσθετα ένας ακόμη έλεγχος που αξίζει να αναφερθεί είναι αυτός μεταξύ
των μεταβλητών Εκπαίδευση και Επίλυση Ζητημάτων. Οι υποθέσεις του ελέγχου είναι
οι ακόλουθες:
Πίνακας 33:Χρόνος Απασχόλησης * Λήψη Αποφάσεων
Λήψη Αποφάσεων
Καθόλου

Total

Σε μικρή

Σε μεσαία

Σε μεγάλη

κλίμακα

κλίμακα

κλίμακα

Πάρα πολύ

<2 έτη

0

0

0

1

4

5

Χρόνος

1-3 έτη

1

2

4

1

3

11

Απασχόλησης

3-5 έτη

0

5

1

4

1

11

>5 έτη

3

9

23

18

7

60

4

16

28

24

15

87

Total

•

H0: Η μεταβλητή Επίλυση Ζητημάτων, δηλαδή η συμβολή του τακτικού
Εσωτερικού Ελέγχου στην επίλυση ζητημάτων που τυχαίνει να προκύψουν, και
η μεταβλητή Εκπαίδευση είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους.

•

H1: Οι δύο μεταβλητές συνδέονται με σχέση εξάρτησης.
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Από τα αποτελέσματα του ελέγχου όπως παρουσιάζονται παρακάτω (Πίνακας
34), η τιμή της p-value είναι 0,464 > 0,05. Επομένως αποδεχόμαστε την H0 καθώς δεν
υπάρχει εξάρτηση μεταξύ του επιπέδου εκπαίδευσης των εργαζομένων και της
συμβολής του Εσωτερικού Ελέγχου στην επίλυση ζητημάτων. Το αποτέλεσμα αυτό
δεν ήταν το αναμενόμενο. Φαίνεται λογικό πως όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο
εκπαίδευσης των εργαζομένων τόσο πιο κατανοητός είναι για αυτούς ο ρόλος του
Εσωτερικού Ελέγχου και η συμβολή του στην επίλυση δυσλειτουργιών που πιθανόν
να αντιμετωπίζει η Μονάδα Υγείας. Παρ’ όλα αυτά ο έλεγχος χ2 δείχνει πως οι δύο
μεταβλητές είναι ανεξάρτητες.
Πίνακας 34: Chi-Square Tests
Value

df

Asymp. Sig. (2sided)

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio

11,770a

12

,464

12,614

12

,398

N of Valid Cases

87

a. 13 cells (65,0%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is ,01.

Από τον Πίνακα που ακολουθεί, φαίνεται ότι οι υπάλληλοι Πανεπιστημιακής
εκπαίδευσης αντιλαμβάνονται καλύτερα τον ρόλο και τη λειτουργία του Εσωτερικού
Ελέγχου. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι 11 από τους 44 εργαζομένους ΠΕ
πιστεύουν ότι ο έλεγχος συμβάλει Πάρα πολύ στην Επίλυση ζητημάτων, 9 θεωρούν ότι
συμβάλει σε Μεγάλη κλίμακα ενώ 20 σε Μεσαία κλίμακα.

Πίνακας 35: Εκπαίδευση * Επίλυση Ζητημάτων
Επίλυση Ζητημάτων
Καθόλου

Total

Σε μικρή

Σε μεσαία

Σε μεγάλη

κλίμακα

κλίμακα

κλίμακα

Πάρα πολύ

ΠΕ

1

3

20

9

11

44

ΤΕ

0

6

13

11

2

32

ΥΕ

0

0

0

1

0

1

Άλλο

0

2

4

2

2

10

1

11

37

23

15

87

Εκπαίδευση

Total

80

Ο επόμενος έλεγχος που πραγματοποιήθηκε αφορά τις μεταβλητές Υπηρεσία
και τήρηση Μηχανογραφημένου Ταμείου. Οι υποθέσεις του ελέγχου είναι οι
παρακάτω:
• Η0: Η μεταβλητή Υπηρεσία και η μεταβλητή που αφορά την τήρηση
Μηχανογραφημένου βιβλίου ταμείου από το λογιστήριο είναι ανεξάρτητες
μεταξύ τους.
• Η1: Οι παραπάνω μεταβλητές είναι εξαρτημένες.
Πίνακας 36: Chi-Square Tests
Value

df

Asymp. Sig. (2sided)

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases

a

2

,000

21,132

2

,000

21,604
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a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is ,64.

Ο Πίνακας 36 που απεικονίζει τα αποτελέσματα του ελέγχου, δείχνει ότι η τιμή
της p-value λαμβάνει τιμή 0. Επομένως απορρίπτουμε την υπόθεση Η0. Έτσι όπως
παρατηρείται οι υπάλληλοι της Οικονομικής Υπηρεσίας των Μονάδων Υγείας
γνωρίζουν πολύ καλύτερα τις διαδικασίες μηχανογράφησης που ακολουθούνται στο
λογιστήριο. Σε αντίθεση με τους υπαλλήλους της Διοικητικής Υπηρεσίας που έχουν
περιορισμένες γνώσεις σχετικά με τη μηχανογράφηση που ακολουθείται στο
λογιστήριο καθώς πρόκειται για διαδικασίες που δεν υπάγονται στις καθημερινές τους
ασχολίες.
Πίνακας 37: Πίνακας Υπηρεσία * Μηχανογραφημένο Ταμείο
Μηχανογραφημένο Ταμείο
Δε γνωρίζω

Μερικές Φορές

Total

Πάντα

Οικονομική Υπηρεσία

8

1

50

59

Διοικητική Υπηρεσία

17

1

10

28

25

2

60

87

Υπηρεσία
Total

Οι έλεγχοι που ακολουθούν εξετάζουν τη συσχέτιση της μεταβλητής Υπηρεσία
με τις μεταβλητές διάταξης του ερωτηματολογίου. Οι υποθέσεις που γίνονται πριν την
πραγματοποίηση του ελέγχου είναι:
•

H0: Δεν υπάρχει εξάρτηση μεταξύ της μεταβλητής Υπηρεσία που εκφράζει αν
οι εργαζόμενοι ανήκουν στην Οικονομική ή τη Διοικητική Υπηρεσία, και των
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μεταβλητών Συμφωνία Ταμείου με τα αντίστοιχα παραστατικά σε καθημερινή
βάση και Έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν δοθούν οι παραγγελίες.
•

H1: Υπάρχει εξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών.
Ο Πίνακας 38 απεικονίζει τα αποτελέσματα ελέγχου μεταξύ της μεταβλητής

Υπηρεσία και της καθημερινής Συμφωνίας Ταμείου. Η τιμή της p-value είναι 0,00
συνεπώς απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση και δεχόμαστε ότι υφίσταται συσχέτιση
μεταξύ των δύο μεταβλητών. Η εξάρτηση που προκύπτει είναι αναμενόμενη καθώς το
Λογιστήριο που υφίσταται στις Μονάδες Υγείας υπάγεται στην Οικονομική Υπηρεσία.
Επομένως οι διαδικασίες που ακολουθεί το Λογιστήριο είναι αυτονόητο ότι είναι
γνωστές στους υπαλλήλους της Οικονομικής Υπηρεσίας και λιγότερο γνωστές στους
υπαλλήλους της Διοικητικής Υπηρεσίας.
Πίνακας 38: Chi-Square Tests
Value

df

Asymp. Sig. (2sided)

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio

25,083a

3

,000

24,562

3

,000

N of Valid Cases

87

a. 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is ,32.

Ωστόσο δεν θα πρέπει να παραληφθεί το γεγονός ότι υπήρξαν 5 εργαζόμενοι
της Οικονομικής Υπηρεσίας οι οποίοι απάντησαν πως μόνο Μερικές φορές γίνεται
συμφωνία ταμείου και άλλοι 5 οι οποίοι δηλώνουν άγνοια όσον αφορά τη
συγκεκριμένη λειτουργία. Η παρατήρηση αυτή προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση καθώς
αναμενόταν πως οι εργαζόμενοι της Οικονομικής υπηρεσίας ήταν πλήρως ενήμεροι
σχετικά με τις καθημερινές λειτουργίες του Λογιστηρίου.

Πίνακας 39: Υπηρεσία * Συμφωνία Ταμείου
Συμφωνία Ταμείου
Δε γνωρίζω

Ποτέ

Total

Μερικές Φορές

Πάντα

Οικονομική Υπηρεσία

5

1

5

48

59

Διοικητική Υπηρεσία

16

0

2

10

28

21

1

7

58

87

Υπηρεσία
Total
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Επιπλέον πραγματοποιήθηκε έλεγχος μεταξύ της μεταβλητής Υπηρεσία και της
μεταβλητής Έγκριση από το ΔΣ πριν δοθούν οι παραγγελίες. Σύμφωνα με τα δεδομένα
του Πίνακα 40, η p-value ισούται με 0,00 ως εκ τούτου αποδεχόμαστε την υπόθεση H1
ότι δηλαδή υπάρχει εξάρτηση μεταξύ των δύο μεταβλητών.

Πίνακας 39:Chi-Square Tests
Value

df

Asymp. Sig. (2sided)

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio

28,238a

4

,000

30,374

4

,000

N of Valid Cases

87

a. 4 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is ,32.

Η σχέση που προκύπτει μεταξύ των μεταβλητών δεν είναι αναμενόμενη καθώς
οι διαδικασίες που πραγματοποιούνται για την ολοκλήρωση των παραγγελιών είναι ένα
θέμα το οποίο αποτελεί μέρος των καθημερινών εργασιών τόσο των υπαλλήλων της
Οικονομικής Υπηρεσίας όσο και της Διοικητικής Υπηρεσίας. Το γεγονός ότι υπάρχουν
17 εργαζόμενοι της Διοικητικής Υπηρεσίας και 6 της Οικονομικής οι οποίοι δηλώνουν
άγνοια σχετικά με τη συγκεκριμένη λειτουργία καταδεικνύει ότι υπάρχουν σημαντικές
ελλείψεις στις γνώσεις των εργαζομένων γύρω από την οικονομική διαχείριση των
Νοσοκομείων.
Πίνακας 40: Υπηρεσία * Έγκριση ΔΣ
Έγκριση ΔΣ
Δε γνωρίζω

Ποτέ

Total

Σχεδόν Ποτέ Μερικές Φορές

Πάντα

Οικονομική Υπηρεσία

6

1

2

21

29

59

Διοικητική Υπηρεσία

17

0

0

1

10

28

23

1

2

22

39

87

Υπηρεσία
Total

Επιπρόσθετα

είναι

σημαντικό

να

αναφερθεί

ότι

έπειτα

από

την

πραγματοποίηση του ελέγχου χ2 ανάμεσα στη μεταβλητή Ηλικία και σε όλες τις
μεταβλητές διάταξης του ερωτηματολογίου, δεν προέκυψε καμία συσχέτιση μεταξύ
τους. Σε όλους τους ελέγχους η τιμή της p-value είναι μεγαλύτερη του 0,05. Φαίνεται,
λοιπόν, ότι σε καμία περίπτωση η εργασιακή συμπεριφορά, ο τρόπος διεκπεραίωσης
των καθημερινών εργασιών αλλά και οι αποκτηθείσες γνώσεις γύρω από την
οικονομική λειτουργία και διαχείριση των νοσοκομειακών μονάδων, δεν σχετίζεται με
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την ηλικία των εργαζομένων. Ουσιαστικά, αν προέκυπτε κάποια εξάρτηση μεταξύ της
Ηλικίας και των μεταβλητών διάταξης θα αποτελούσε κυρίως ανησυχία παρά θετική
ένδειξη. Το γεγονός ότι ένας υπάλληλος βρίσκεται στην Οικονομική ή στη Διοικητική
Υπηρεσία ενός δημόσιου νοσοκομείου σημαίνει ότι κατέχει αυτή τη θέση με βάση τις
γνώσεις και τις δεξιότητες του. Έτσι, μία πιθανή συσχέτιση μεταξύ της ηλικιακής
ομάδας και κάποιας άλλης μεταβλητής, θα έδειχνε ότι υπάρχουν διαφορετικές
“ομάδες” δυναμικότητας στις δημόσιες υπηρεσίες με βάση την ηλικία των υπαλλήλων.
Κλείνοντας αυτό που πρέπει ουσιαστικά να σημειωθεί είναι ότι οι εργαζόμενοι τόσο
μεγαλύτερης όσο και νεαρότερης ηλικίας, βρίσκονται σε παρόμοιο επίπεδο γνώσεων,
δεξιοτήτων και προθυμίας για προσφορά έργου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η ελεγκτική αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς των οικονομικών
μονάδων καθώς μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα στη βελτίωση της αποδοτικότητας
και στη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων.
Ο εσωτερικός έλεγχος ως ιδιαίτερος κλάδος της ελεγκτικής αλλά και ως μία
ανεξάρτητη λειτουργική δραστηριότητα των επιχειρήσεων γνωρίζει μεγάλη άνθηση τα
τελευταία χρόνια. Η ολοένα και εντονότερη ανάγκη για μετρήσιμα, αντικειμενικά και
φερέγγυα δεδομένα παράλληλα με την επιβαλλόμενη ανάγκη για περιορισμό της
διαφθοράς και της απάτης αποτέλεσαν τους θεμελιώδεις παράγοντες για την ανάπτυξη
της επιστήμης και της επαγγελματικής δραστηριότητας της εσωτερικής ελεγκτικής.
Σκοπό του εσωτερικού ελέγχου αποτελεί η εκπλήρωση των στόχων ενός οργανισμού
μέσω μιας συστηματικής επιστημονικής προσέγγισης , αποτιμώντας και βελτιώνοντας
την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, του συστήματος
εσωτερικών ελέγχων και των διαδικασιών της διοίκησης.
Η εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου ως μία ανεξάρτητη λειτουργία, μπορεί να
προσφέρει πολύτιμη βοήθεια στο Διοικητικό Συμβούλιο και στα ανώτατα στελέχη των
οργανισμών για την υλοποίηση των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης. Ο καθορισμός
του ρόλου και των αρμοδιοτήτων των εσωτερικών ελεγκτών αποτελεί τον
σημαντικότερο παράγοντα στην αποτελεσματική οργάνωση του συστήματος
εσωτερικού ελέγχου. Επιπρόσθετα, η υιοθέτηση των προτύπων για την άσκηση του
εσωτερικού ελέγχου και του κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας αποτελεί ιδιαίτερα
σημαντική προϋπόθεση, διότι μέσω αυτών εξασφαλίζεται: 1. η ανεξαρτησία του
τμήματος εσωτερικού ελέγχου, 2. η επάρκεια των γνώσεων των εσωτερικών ελεγκτών
και η επαγγελματική ευσυνειδησία με την οποία πρέπει να ασκούν τα καθήκοντα τους,
3. το πεδίο δράσεως του ελεγκτικού έργου, 4. η υλοποίηση του ανατιθέμενου
ελεγκτικού έργου και 5. η οργάνωση και διοίκηση του τμήματος εσωτερικού ελέγχου.
Η δημιουργία συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στις δημόσιες νοσοκομειακές
μονάδες μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της λειτουργίας των δημοσίων
νοσοκομείων στους τομείς της ορθολογικότερης διαχείρισης των οικονομικών των
νοσοκομείων, στον έλεγχο και την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων και των
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αποθεμάτων τους, στην εφαρμογή συστήματος συγκριτικής ανάλυσης μεγεθών
ομοειδών νοσοκομείων, στον εντοπισμό παραοικονομικών δραστηριοτήτων και
ανήθικων οικονομικών συναλλαγών, στην ποιοτικότερη νοσοκομειακή περίθαλψη
ασθενών, στη διασφάλιση της ορθολογικής χρέωσης ασθενών, στην εκπαίδευση
προσωπικού σε θέματα διαδικασιών και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Όσον αφορά τις νομοθετικές ρυθμίσεις γύρω από την εφαρμογή Εσωτερικού
Ελέγχου στις Δημόσιες Μονάδες Υγείας, σχετικά πρόσφατα ψηφίστηκε ο Ν. 4025 /
2011 μέρος του οποίου αφιερώθηκε στην καθιέρωση του Εσωτερικού Ελέγχου στις
Μονάδες Υγείας και στον διορισμό Εσωτερικών Ελεγκτών με απόφαση των Δ.Σ. των
Μονάδων Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέσω του Ν.
4025 / 2011 απαιτεί τη σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας στις μονάδες
υγείας, σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά, η τήρηση του οποίου
παρακολουθείται από σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Οι εσωτερικοί ελεγκτές
επιλέγονται και από το Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών.
Η παροχή των υπηρεσιών τους γίνεται με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών,
η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη. Στα πλαίσια διενέργειας
του Εσωτερικού Ελέγχου ορίζεται Επιτροπή Ελέγχου, η οποία, μεταξύ άλλων,
παρακολουθεί

τη

διαδικασία

της

χρηματοοικονομικής

πληροφόρησης,

την

αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος
διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την πορεία του υποχρεωτικού ελέγχου των
οικονομικών καταστάσεων. Ανάμεσα στις απαραίτητες υπηρεσίες του Εσωτερικού
Ελεγκτή περιλαμβάνεται και η υποχρέωση αναφοράς στον Διοικητή της μονάδας και
στην Επιτροπή Ελέγχου όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την πορεία και τα
αποτελέσματα του ελέγχου. Κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά τις αρμοδιότητες του
εσωτερικού ελεγκτή και της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και τους κανονισμούς σχετικά
με την οργάνωση και λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου ορίζονται από
το Καταστατικό Εσωτερικού Ελέγχου το οποίο εγκρίνεται από το Δ.Σ. του
Νοσοκομείου.
Όσον αφορά την ουσιαστική εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου, η εικόνα που
δίνουν τα δημόσια νοσοκομεία δεν είναι αρκετά ξεκάθαρη. Είναι γεγονός ότι η
υποχρεωτική εφαρμογή Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεί νομοθετική ρύθμιση των
τελευταίων ετών και βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο όσον αφορά τις διαδικασίες που
εφαρμόζονται. Κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της παρούσας έρευνας
διαπιστώθηκε τόσο μέσω της μελέτης και ανάλυσης των ερωτηματολογίων όσο και
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μέσω της προσωπικής επαφής με υπαλλήλους, ανώτερα στελέχη της διοίκησης και
εσωτερικούς ελεγκτές ότι η εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεί μία
καινούργια έννοια στη λειτουργία των δημοσίων νοσοκομείων.
Έτσι όπως γίνεται φανερό από την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στο
Κεφάλαιο 6, το μεγαλύτερο ποσοστό ων εργαζομένων που γνωρίζουν σχετικά με το
ρόλο και τη λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου αποτελείται κυρίως από στελέχη της
Διοίκησης και της Οικονομικής Υπηρεσίας που εργάζονται περισσότερο από 5 έτη στις
δημόσιες μονάδες υγείας (51%) και κατέχουν τη θέση τους μέσω διορισμού, επομένως
έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην προαγωγή της ορθολογικότερης λειτουργίας της
νοσοκομειακής μονάδας.
Επιπλέον, σημαντικό είναι να αναφερθεί το γεγονός ότι παρατηρήθηκε
περιορισμός των γνώσεων γύρω από την εκτέλεση και λειτουργία των καθημερινών
διαδικασιών που αφορούν βασικές οικονομικές συναλλαγές, τις διαδικασίες έγκρισης
τους και τον έλεγχο αυτών. Πιο συγκεκριμένα, σημαντικό ποσοστό των υπαλλήλων
της διοικητικής υπηρεσίας δεν είναι ενήμεροι γύρω από τις βασικές καθημερινές
λειτουργίες που εκτελούνται στην οικονομική υπηρεσία (όπως π.χ. έλεγχος συμφωνίας
παραστατικών, διαδικασίες μηχανογράφησης).
Όσον αφορά την άποψη των ερωτώμενων γύρω από την συμβολή του
Εσωτερικού Ελέγχου στη λήψη αποφάσεων της Διοίκησης αλλά και τη
πραγματοποίηση διορθωτικών ενεργειών σύμφωνα με τα ευρήματα του ελέγχου, η
πλειοψηφία των απαντήσεων συγκεντρώνεται στην απάντηση Μεσαία κλίμακα. Όπως
φαίνεται, λοιπόν, δεν έχει κατανοηθεί πλήρως η λειτουργία του ελέγχου και ο σκοπός
του, με συνέπεια να μην είναι δυνατή η πλήρης αξιοποίηση των ευρημάτων του.
Έπειτα από τα παραπάνω, κρίνεται απολύτως απαραίτητη η στελέχωση των
νοσοκομείων με προσωπικό καταρτισμένο και εκπαιδευμένο με όλες τις απαραίτητες
γνώσεις και δεξιότητες αλλά και ο σαφής διαχωρισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων,
ώστε να επιτευχθεί ορθή λειτουργία και εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου. Επιπλέον
εξαιρετικά σημαντική είναι η ουσιαστική εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων
διαδικασιών που αφορούν καθημερινές λειτουργίες των υπηρεσιών των νοσοκομείων
ώστε να διασφαλίζεται η ορθή εκτέλεση τους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και
Ελεγκτική
«Έρευνα για την εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου στις Μονάδες Υγείας»
Θα θέλαμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας για τη συμπλήρωση του
παρακάτω ερωτηματολογίου προκειμένου να βοηθήσετε στη διεξαγωγή της έρευνας
μας.
Η έρευνα αυτή διεξάγεται στο πλαίσιο της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας της
μεταπτυχιακής φοιτήτριας, Συμεωνίδου Κυριακής, για το Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική του Τμήματος
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Υπεύθυνος καθηγητής υπό την επίβλεψη του οποίου διεξάγεται η έρευνα είναι ο
Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Νούλας Αθανάσιος.
Όσον αφορά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου σας διαβεβαιώνουμε για τα
ακόλουθα:
Το παρών ερωτηματολόγιο που καλείστε να συμπληρώσετε δεν περιέχει ερωτήσεις
προσβλητικού περιεχομένου.
Δεν θα σας ζητηθεί να αποκαλύψετε ονόματα προσώπων ή επιχειρήσεων.
ΟΛΑ τα μέρη του ερωτηματολογίου είναι άκρως εμπιστευτικά και η διαχείριση των
δεδομένων που θα προκύψουν θα είναι επίσης εμπιστευτική. (Ν.2472/97)
Δεν θα σας ζητηθεί σε κανένα σημείο του ερωτηματολογίου η συμπλήρωση του
ονόματος σας. Όλες οι απαντήσεις θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία
στατιστικών και μόνο πληροφοριών και θα δημοσιοποιηθούν ως μέρος της στατιστικής
με αποτέλεσμα να είναι αδύνατον να εντοπιστούν ατομικές απαντήσεις.
Παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα μέρη του ερωτηματολογίου με τη μεγαλύτερη
δυνατή ειλικρίνεια και πληρότητα.
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ
1. Συμπληρώστε με
Φύλο:

τα ακόλουθα κουτάκια

Χ

Άνδρας

Γυναίκα

Ηλικία: 25-35
Εκπαίδευση:

35-45
ΠΕ

55 και άνω

45-55

ΤΕ

ΥΕ

άλλο

2. Σε ποιο τμήμα ανήκετε;
α) Οικονομικής Υπηρεσίας

β) Διοικητικής Υπηρεσίας

3. Πόσο διάστημα εργάζεστε στη θέση αυτή;
Έτη: <1

1-3

3-5

>5

4. Με τι είδους σύμβαση απασχόλησης εργάζεστε;
α) Διορισμός

β) Αορίστου χρόνου

γ) Ορισμένου χρόνου

δ) Μαθητευόμενος/ασκούμενος με αμοιβή
β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
1. Είστε ενήμεροι σχετικά με τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου;
Ναι

Όχι

2. Συνεργάζεται ο οργανισμός με κάποια ελεγκτική εταιρεία;
Ναι

Όχι

3. Σε ποιο βαθμό υπάρχει οργανόγραμμα με το οποίο να καθορίζονται οι τομείς
ευθύνης των τμημάτων στην υπηρεσία;
Καθόλου
Σε μικρή κλίμακα
Σε μεσαία κλίμακα
Σε μεγάλη κλίμακα
Πάρα πολύ
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4. Σε ποιο βαθμό έχουν καθοριστεί τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των
υπαλλήλων στην υπηρεσία;
Καθόλου
Σε μικρή κλίμακα
Σε μεσαία κλίμακα
Σε μεγάλη κλίμακα
Πάρα πολύ

γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
1. Παρέχεται πλήρης πρόσβαση στην Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου σε
οποιαδήποτε απαραίτητη πληροφορία για την διεξαγωγή του ελέγχου (π.χ. έγγραφο
αρχείο, λογισμικό κ.α.);
Καθόλου
Σε μικρή κλίμακα
Σε μεσαία κλίμακα
Σε μεγάλη κλίμακα
Πάρα πολύ
2. Σε ποιο βαθμό ενημερώνεται ο ελεγκτής για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η
Νοσοκομειακή Μονάδα;
Καθόλου
Σε μικρή κλίμακα
Σε μεσαία κλίμακα
Σε μεγάλη κλίμακα
Πάρα πολύ
3. Σε ποιο βαθμό οι ελεγκτές συμβάλλουν στην ασφαλή επίλυση ζητημάτων που
τυχαίνει να προκύψουν κατά τη διενέργεια τακτικού ελέγχου τους στην Υπηρεσία;
Καθόλου
Σε μικρή κλίμακα
Σε μεσαία κλίμακα
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Σε μεγάλη κλίμακα
Πάρα πολύ
4. Σε ποιο βαθμό γίνεται παρακολούθηση των ευρημάτων του εσωτερικού ελέγχου
και η πραγματοποίηση σχετικών διορθωτικών ενεργειών;
Καθόλου
Σε μικρή κλίμακα
Σε μεσαία κλίμακα
Σε μεγάλη κλίμακα
Πάρα πολύ

5. Κατά πόσο πιστεύετε ότι τα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου
συνεισφέρουν στη λήψη αποφάσεων της διοίκησης;
Καθόλου
Σε μικρή κλίμακα
Σε μεσαία κλίμακα
Σε μεγάλη κλίμακα
Πάρα πολύ

δ.

ΈΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

1. Τηρεί το Λογιστήριο μηχανογραφημένο βιβλίο Ταμείου;
Δε γνωρίζω
Ποτέ
Σχεδόν ποτέ
Μερικές φορές
Πάντα
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2. Πραγματοποιείται έλεγχος συμφωνίας του ταμείου με τα αντίστοιχα παραστατικά
που προσκομίζονται σε καθημερινή βάση;
Δε γνωρίζω
Ποτέ
Σχεδόν ποτέ
Μερικές φορές
Πάντα
3. Για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης (προμηθευτές, μισθοδοσία κτλ),
γίνεται έλεγχος της Διοίκησης πριν την έκδοση του χρηματικού εντάλματος πληρωμής;
Δε γνωρίζω
Ποτέ
Σχεδόν ποτέ
Μερικές φορές
Πάντα

ε. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Σε ποιο βαθμό το νοσοκομείο πληρεί τα παρακάτω κριτήρια;
1. Η επιλογή των προμηθευτών για τις προμήθειες υγειονομικού και μη υλικού
πραγματοποιούνται μέσω διαγωνισμών;
Δε γνωρίζω
Ποτέ
Σχεδόν ποτέ
Μερικές φορές
Πάντα

2. Υπάρχει έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν δοθούν οι παραγγελίες;
Δε γνωρίζω
Ποτέ
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Σχεδόν ποτέ
Μερικές φορές
Πάντα
3. Πραγματοποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα απογραφή αποθεμάτων για τη
διασφάλιση ύπαρξης ορθής ποσότητας αποθεμάτων και τη διατήρηση της ποιότητας
τους;
Δε γνωρίζω
Ποτέ
Σχεδόν ποτέ
Μερικές φορές
Πάντα
4. Το γραφείο διαχείρισης υλικού/αποθήκη ενημερώνει έγκαιρα τα επιμέρους
τμήματα όταν τα αποθέματα των υλικών-φαρμάκων κοντεύουν να εξαντληθούν;
Δε γνωρίζω
Ποτέ
Σχεδόν ποτέ
Μερικές φορές
Πάντα

Σας ευχαριστούμε θερμά για το χρόνο που αφιερώσατε!
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