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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των οικονομικών 

δραστηριοτήτων παγκοσμίως.Σήμερα, στην Ελλάδα οι μεταποιητικές μικρομεσαίες 

επιχειρήσσεις έχουν συρρικνωυεί λόγω της οικονομικής κρίσης. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια ο 

εσωτερικός μηχανισμός ελέγχου είναι ένα μέσο και ένας τρόπο να κατευθύνουν, να ελέγχουν 

και να μετρούν τους πόρους τωνΜΜΕ. Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη και 

την ανίχνευση της απάτης και την προστασία των φυσικών και άυλων πόρων, καθώςοδηγεί 

σε υψηλή απόδοση τη λειτουργία των επιχειρήσεων. 

Η μελέτη αυτή εξετάζει και περιγράφει την αποτελεσματικότητατου συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.Η μελέτη επικεντρώνεται στις πέντε κύριες 

συνιστώσες του εσωτερικού ελέγχου και των επιπτώσεων τους στην επίτευξη των στόχων 

της εταιρείας.Με τον τρόπο αυτό, η μελέτη συνεισφέρει στην καλύτερη 

αποτελεσματική κατανόηση του εσωτερικού ελέγχου που μπορούν να ισχύει στα πλαίσια των 

ΜΜΕ και καθιερώνει θεωρητικά τα χαρακτηριστικά ενός αποτελεσματικού εσωτερικού 

ελέγχου για τις ΜΜΕ του δείγματος. Για την επίτευξη αυτού του στόχου διαμορφώνεται ένα 

ερώτημα.Σε ποιο βαθμό το σύστημα εσωτερικών ελέγχων των ΜΜΕ συμμορφώνονται με τις 

αρχές του αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου;  

Εφαρμόζοντας μια επαγωγική προσέγγιση στην ποιοτική συνέντευξη, η μελέτη διαπίστωσε 

ότι, σε αντίθεση με ό,τι προτεινεται γενικά, οι ΜΜΕ έχουν επίγνωση της σημασίας που έχει 

ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Πράγματι, τα κύρια χαρακτηριστικά ενός 

αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου που ισχύουν για τις ΜΜΕ 

βρέθηκε ότι είναι ένα υγιές περιβάλλον παρακολούθησης, η διαδικασία αξιολόγησης του 

κινδύνου, οι λειτουργικές δραστηριότητες ελέγχου, το αποτελεσματικό σύστημα 

πληροφόρησης και επικοινωνίας, η αποτελεσματική παρακολούθηση και 

το σύστημα αξιολόγησης. Επομένως, τα κύρια ευρήματα της έρευνας εντάσσονται στο 

θεωρητικό πλαίσιο.  

Λέξεις κλειδιά: ΜΜΕ, εσωτερικόςέλεγχος, έλεγχοςτου περιβάλλοντος, δραστηριότητες 

ελέγχου, πληροφορίες και επικοινωνία, αξιολόγηση και εκτίμηση 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

1.1.Εισαγωγή 

 

Στο πλαίσιο του σύγχρονου επιχειρηματικού κόσμου, ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου 

είναι καταλυτικός, δεδομένου ότι θεωρείται ως μια πηγή από την οποία οι βασικές 

ικανότητες δίνονται ή στη συνέχεια μετατρέπονται σε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. 

Παρόλο τον κρίσιμο ρόλο του εσωτερικού ελέγχου για την επιχειρηματική επιτυχία, δεν 

υπάρχει μια μελέτη που να εξετάζει τα μείζονα ερευνητικά θέματα που αφορούν τον 

εσωτερικό έλεγχο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Λόγω του γεγονότος ότι 

υπάρχει ένας περιορισμένος αριθμός μελετών, αυτό καθιστά το θέμα μια επιθυμητό για την 

έρευνα. Στο πλαίσιο αυτό, ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει τις πιο 

σημαντικές ερευνητικές περιοχές σε σχέση με τον εσωτερικό έλεγχο στις ελληνικές 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Τα τελευταία χρόνια, οι ερευνητές και οι επαγγελματίες έχουν συζητήσει ευρέως την 

ανάγκη για εσωτερικούς ελεγκτές προσθέτοντας περισσότερη αξία στις δραστηριότητες των 

εταιριών τους και συμβάλλοντας στην επίτευξη των εταιρικών στόχων.Αυτή η νέα προοπτική 

έχει επικεντρώσει όλο και μεγαλύτερη προσοχή σε θέματα όπως η αξιολόγηση των 

επιδόσεων και της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου.Πολλοί έχουν υποστηρίξει 

την ανάγκη αξιολόγησης της αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου, όμως, προς το 

παρόν, δεν υπάρχει ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς σε αυτό το πεδίο (Ridley&D'Silva, 1997, 

Mihret&Yismaw, 2007). Πρόσφατα, οι Sarens&deBeedle(2009) έθεσε το ερώτημα «πότε 

μπορούμε να μιλάμε για μια αποτελεσματική λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου στο κύριο 

άρθρο του σχετικά με τις μελλοντικές προοπτικές της έρευνας για τον εσωτερικό 

έλεγχο.Κοιτάζοντας την υπάρχουσα βιβλιογραφία, υπάρχουν πολλές πιθανές απαντήσεις στο 

ερώτημα αυτό.Διάφοροι συγγραφείς έχουν συσχετίσει την αποτελεσματικότητα σε διάφορα 

θέματα, με έμφαση στις διαδικασίες εσωτερικού ελέγρου και τα αποτελέσματά τους. 
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1.2. Σκοπός της έρευνας 

 

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) είναι οι πλέον ευάλωτες σε εξαπατήσεις, απάτες, 

υπεξαίρεση των εργαζομένων, υπεξαίρεση, και διάφορα άλλα εγκλήματα στο χώρο εργασίας, 

επειδή συχνά δεν διαθέτουν αποτελεσματικά συστήματα εσωτερικού ελέγχου.  

Αυτό δημιουργεί την ανάγκη να επανεξεταστεί και να εξεταστεί ο ρόλοςτου 

εσωτερικού ελέγχου για τον περιορισμό αυτών των προκλήσεων στις ΜΜΕ. Οι 

ιδιοκτήτες/διευθυντές των ΜΜΕ κρατούν το κλειδί για την καταπολέμηση τωναδυναμιών 

του εσωτερικού ελέγχου και θα πρέπει να αποδείξουν σε βάθος την κατανόηση της έννοιας, 

προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αξία της επιχείρησης και να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος 

της απάτης, του σφάλματος και της απώλειας.  

Ο βασικός σκοπός της έρευνας είναι να εξετάσει σε ποιο βαθμό οι ΜΜΕστην Ελλάδα 

λειτουργούν σύμφωνα με τιςαρχές των αποτελεσματικών συστημάτων εσωτερικού ελέγχου;  

 

1.3. Στόχοι της μελέτης 

 

Οι στόχοι της μελέτης είναι:  

1) ο προσδιορισμός του επιπέδου του και η φύση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου 

των ΜΜΕ στην Ελλάδα. 

2) κατά πόσο τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου διαφέρουν μεταξύ των ΜΜΕ κατά 

κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. 

 3) η μέτρηση της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών ελέγχων στις ΜΜΕ.  

 

1.4. Ερευνητικά ερωτήματα 

 

Τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας μελέτης είναι: 

1.θα μπορούσε η εφαρμογή ενός επαρκούς συστήματος εσωτερικού ελέγχου να 

συμβάλλει στη βιωσιμότητα των MME;  
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                  2.Πώςοι ιδιοκτήτες ή/ και μάνατζερς των ΜΜΕ γνωρίζουντα διάφορα είδη 

εσωτερικών ελέγχων;  

                3.Σε ποιο βαθμόαυτοί οι εσωτερικοί έλεγχοι εφαρμόζονται στις MME στην 

Ελλάδα;  

                4.  Ποιοι παράγοντεςεμποδίζουντους ιδιοκτήτες ή/ και τους μάνατζερς των 

ΜΜΕαπό την εφαρμογή ενός επαρκούς συστήματος εσωτερικού ελέγχου;  

                5.Τι μέτρα αξιολόγησης/παρακολούθησης ακολουθούν οι MME μεταποιητικές 

επιχειρήσεις στην Ελλάδα, για να προσδιορίσουν την αποτελεσματικότητα των 

εφαρμοζόμενων εσωτερικών ελέγχων; 

 

 

 

1.5.Ορισμοί βασικών εννοιών 

1.5.1. Εσωτερικός έλεγχος 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος νοείται ένα σύστημα και μια διαδικασία που δημιουργείται και 

λειτουργεί μέσα σε μια μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχείρηση για να πραγματοποιήσει τη 

λειτουργία της με ένα σωστό και αποτελεσματικό τρόπο.Σημαντικά παραδείγματα των 

στόχων της διασφαλίζουν την τήρηση (τηρώντας τους νόμους και κανονισμούς), 

εξασφαλίζοντας την εμπιστοσύνη με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και την αύξηση 

της λειτουργικής αποδοτικότητας(COSO, 1992, σελ.2).  

O εσωτερικός έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη λειτουργία αξιολόγησης,που ιδρύεταιστα 

πλαίσια ενός οργανισμού ώστε να εξετάσει και να αξιολογήσει τις δραστηριότητεςτηςως 

υπηρεσία προς τον οργανισμό. Βοηθά έναν οργανισμό να επιτύχει τους στόχουςτου 

προσφέροντας μια συστηματική και πειθαρχημένη προσέγγιση για την αξιολόγηση και τη 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης κινδύνων, ελέγχου και των διαδικασιών 

διακυβέρνησης. Παρέχει μεγαλύτερη αξία σε έναν οργανισμό υπερασπιζόμενος τη χρηστή 

διακυβέρνηση, τη στήριξη της διαχείρισης κινδύνων των επιχειρήσεων, την εδραίωση των 

διαδικασιών συμμόρφωσης και ενδεχομένως το συντονισμό διαφόρων άλλων λειτουργιών 

εταιρικής παρακολούθησης. 

 

1.5.2. Ο εσωτερικός ελεγκτής 

 

Σε αντίθεση με τον εξωτερικό ελεγκτή, ο εσωτερικός ελεγκτής είναι υπάλληλος των 

ΜΜΕμε το σημαντικό καθήκον της παροχής συμβουλών στη διοίκηση για το αν οι βασικές 
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λειτουργίες της έχουν ορθά συστήματα διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου(Putra, 

2008:1).  

Ο ρόλος του εσωτερικού ελεγκτή στην αξιολόγηση των εσωτερικών ελέγχων είναι 

ευρεία, διότι ο καθένας μέσα στην επιχείρηση εμπλέκεται στονεσωτερικόέλεγχο. Το έργο του 

εσωτερικού ελεγκτή περιλαμβάνει την εκτίμηση του ύφους και την κουλτούρα της 

διαχείρισης του κινδύνουτου οργανισμού σε ένα επίπεδο με την αξιολόγηση και την υποβολή 

εκθέσεων σχετικά με την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των πολιτικών διαχείρισης σε 

άλλες ΜΜΕ.  

 

1.5.3. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

 

Ο ορισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ποικίλει από χώρα σε χώρα. Διάφοροι 

ορισμοί έχουν παρασχεθεί με βάση ποικίλα κριτήρια. Μεταξύ των κοινών κριτηρίων που 

χρησιμοποιούνται είναι ο αριθμός των εργαζομένων, τα ακαθάριστα στοιχεία του 

ενεργητικού, ο κύκλος των εργασιώνκαι το επίπεδου των επενδύσεων. Η πιο κοινήβάση 

ορισμού που χρησιμοποιείταιείναι η απασχόληση, με διαφορετικά επίπεδαάνω και κάτω 

ορίων μεγέθους. Αυτή η μελέτη χρησιμοποιεί τον εξής ορισμό των μικρώνεπιχειρήσεων: 

«Μια ξεχωριστή και διακριτή επιχειρηματική οντότητα, συμπεριλαμβανομένων των 

συνεργατικών επιχειρήσεων και μη κυβερνητικών οργανώσεων, που διευθύνεται από έναν 

ιδιοκτήτη ήπερισσότερους που, συμπεριλαμβανομένων των υποκαταστημάτων ή των 

θυγατρικών της, εάν υπάρχουν, που δραστηριοποιείται σε κάθε τομέα ή υποτομέα της 

οικονομίας».  

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι εμπορικές επιχειρηματικές οντότητες που 

γενικά διακρίνονται από τις μεγάλες εταιρείες από το μέγεθος και τον κύκλο εργασιώντους. 

Οι μεσαίες επιχειρήσεις έχουν λιγότερους από 250εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών δεν υπερβαίνει τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Οι μικρές επιχειρήσεις απασχολούν 

λιγότερους από 50 εργαζόμενους και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 

7ευρώ εκατομμύρια(EuropeanCommission, 2003:1). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

2.1 Σημασία του εσωτερικού ελέγχου 

 

Ο αποτελεσματικός εσωτερικός έλεγχος διαδραματίζει έναν κρίσιμο ρόλο όχι μόνο 

στoυς οργανισμούς αλλά και στη ζωή των ατόμων. Ο«εσωτερικός έλεγχος» είναι μια 

διαδικασία που πραγματοποιείται από το διοικητικό συμβούλιο μιας οικονομικής οντότητας, 

τα διευθυντικά στελέχη και το λοιπό προσωπικό, σχεδιασμένων για να παρέχουν εύλογη 

διασφάλιση για την επίτευξη των στόχων όσον αφορά την αποτελεσματικότητακαι την 

αποδοτικότητα των εργασιών, την αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησηςκαι τη 

συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να 

παρέχει εύλογη, όχι απόλυτη, βεβαιότητα ότι οι στόχοι του οργανισμού, θα πρέπει να 
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πληρούνται. Η έννοια της εύλογης βεβαιότητας συνεπάγεται υψηλό βαθμό αξιοπιστίας, 

περιορίζεται απότο κόστος και τα οφέλη από τη θέσπιση στοιχειωδών διαδικασιών ελέγχου.  

Ο εσωτερικός έλεγχοςείναι μια διαδικασία, που επηρεάζεται απότο διοικητικό 

συμβούλιο τηςεταιρείας, τα διευθυντικά στελέχη και το υπόλοιπο προσωπικό και έχει 

σχεδιαστεί για να παράσχει εύλογη βεβαιότητασε ό, τι αφοράτηνεπίτευξητωνστόχωνσε 

διάφορες κατηγορίες μέσα στην εταιρία.  Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελείβασικό στοιχείογια 

την αξιοπιστίατης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, τις αποτελεσματικές και αποδοτικές 

πράξεις του οργανισμού και τη συμμόρφωση με τους νόμους και κανονισμούς, αυξάνει την 

αποτελεσματικότητα της εσωτερικής παρακολούθησης, προσθέτει αξία στις διαδικασίες 

ελέγχου, επομένως, συμβάλλει στηνπροώθηση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης και 

της αποτελεσματικότητας. Εν τω μεταξύ, βοηθά να εξασφαλίσει τα κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία μιας οικονομικής οντότητας μέσω των μηχανισμών ελέγχου γιατί 

γίνεται ένα συστηματικό πρόβλημα για την εξασφάλιση των περιουσιακών της στοιχείων, 

καθώς η οντότητα μεγαλώνει. 

 Ο εσωτερικός έλεγχος παρέχει την αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης, υποστηρίζει τη διοίκησηστη λήψη σωστών οικονομικών αποφάσεων και 

προσδιορίζει τυχόν δόλιες πράξεις εντός του φορέα. Με άλλα λόγια, εμποδίζει το φορέα από 

οποιαδήποτε οικονομική ή απώλεια περιουσίας, ανακριβή λήψη αποφάσεων, την απάτη, την 

απώλεια εισοδήματος και την αποτυχία στην επίτευξη των στόχων που μπορεί να προκύψει 

από την έλλειψη εσωτερικών ελέγχων.  

Ο ρόλος των εσωτερικών ελέγχων, συνεπώς, παρέχει υποστήριξηγια τη διαχείρισηγια 

τη διασφάλισητων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, την εξάλειψη κάθεεισοδήματος και 

την απώλεια πόρων, λαμβάνοντας προσανατολισμένες στο στόχο αποφάσεις. Συνοψίζοντας, 

ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια διαδικασίαπου επηρεάζει τηδομήενός οργανισμού, την 

εργασία και τις ροές, τους ανθρώπουςκαι τα συστήματαδιαχείρισης των πληροφοριών, με 

σκοπό να βοηθήσειτονοργανισμό να επιτύχει τουςσυγκεκριμένουςστόχους. Παρέχειεύλογη 

βεβαιότητακαιείναιη ευθύνητου φορέαδιοίκησης. 

Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου ως βασικός μηχανισμός της εταιρικής διακυβέρνησης  

επεκτείνεται και γίνεται ολοένα και πιο σημαντικός, καθώς οιεταιρείες σε όλο 

τονκόσμοαντιμετωπίζουνέντονο ανταγωνισμό και αυστηρότερους κανονισμούς λόγω των 

εταιρικώνκαταρρεύσεωνκαι της χρηματοπιστωτικής κρίσηςσε διάφορεςχώρες. Οι 

LenzκαιSarens(2012: 533) αναφέρουν ότι«προς το παρόν, ο ρόλοςτουΕσωτερικού Ελέγχου 

είναι ασαφής και λείπει ένα καλά καθορισμένο ενδιαφερόμενο μέρος». 

Η COSO (2011) αναφέρει ότι σε μεγαλύτερους οργανισμούς, τα βασικά ενδιαφερόμενα 

μέρη έχουν ρόλους και αρμοδιότητες για την εκπλήρωση, ιδίως σχετικά με τους εσωτερικούς 

ελέγχους, συμπεριλαμβανομένου του τι θέλει η διοίκηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, η 

εσωτερική ομάδα ελέγχου και το υπόλοιπο προσωπικό. Παρά το γεγονός ότιοιπαραπάνω 

ενδιαφερόμενοι υφίστανται σε μεγαλύτερους οργανισμούς, παρόμοια ενδιαφερόμενα μέρη 

μπορούν να βρεθούν και σε MME (π.χ.η διοίκηση μπορεί να αφοράτονηγέτητης MME, ενώ 

το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να σχετίζεται μετον/τους επενδυτή/-ές  και τον ηγέτη της 
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MMEκ.λπ.).Οι ρόλοι και οι ευθύνες των προαναφερθέντων ενδιαφερομένων αναλύονται 

παρακάτω. 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη τόσο για το σχεδιασμό όσο και την εφαρμογή ενός 

αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Σύμφωνα με τον Watson(2009) η 

διοίκηση είναι υπεύθυνηγια τη δημιουργία και τη διατήρηση ενός συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου, εντοπίζοντας τα ορθά πλαίσια εσωτερικού ελέγχου που πρέπει να χρησιμοποιούνται 

κατά την αξιολόγηση των εσωτερικών ελέγχων, παρέχονταςμια αξιολόγηση για την 

αποτελεσματικότητατων εσωτερικών ελέγχων, καθώς και τον εντοπισμό τυχόν αδυναμιών 

του κείμενου συστήματος εσωτερικού ελέγχου. H διοίκηση θα πρέπει να εξασφαλίζει όχι 

μόνο τη βέλτιστη χρησιμοποίηση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, αλλά και να 

εξασφαλίσει ότι οι εσωτερικοί έλεγχοι είναι στρατηγικά τοποθετημένοι για να επιτευχθούν οι 

στόχοι της επιχείρησηςκαι συγκεκριμένα να ισχυροποιήσουν τη βιωσιμότητα των 

επιχειρήσεων.  

Οι Cascarinoκαι VanEsch(2007) ορίζουν την έννοια του εσωτερικού ελέγχου ως μια 

διαδικασία η οποίαέχει αναπτυχθεί απότα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, μέσα σε μια 

επιχείρηση, με κύριο σκοπό την παροχή εύλογης βεβαιότητας όσον αφορά την επίτευξη των 

τριών στόχων, δηλαδή τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων, την ακεραιότητα και την 

αξιοπιστία των οικονομικών και λειτουργικών πληροφοριών και τη συμμόρφωση με τους 

κανόνες και τους κανονισμούς. Οι βασικοί εσωτερικοί έλεγχοι επηρεάζονται σε μεγάλο 

βαθμό από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στο πλαίσιο ενός οργανισμού. 

Ιδιαιτέρως ο Shah(2007) εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει 

να είναι υπεύθυνοι για να συνομιλούν με τη διοίκηση για τυχόν προβλήματα στις 

λειτουργίες, τη μη συμμόρφωση με τον κώδικα δεοντολογίας ή άλλων παραβιάσεων της 

πολιτικής ή τις παράνομες ενέργειες. Για να βοηθηθεί η εφαρμογή ενός υγιούς συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου σε έναν οργανισμό και να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά του, 

συνιστάται να χρησιμοποιούνται αρκετά πλαίσια εσωτερικού ελέγχου για να βρεθεί το 

«βέλτιστο μείγμα» των εσωτερικών ελέγχων που θα πρέπει να προσθέσει την περισσότερη 

αξία σε ένα εταιρικό περιβάλλον. 

Οι CareyκαιSubramaniam(2004) καιSelim, SudarsanamκαιLevine(2003) είναιτης 

γνώμης ότι, οι εσωτερικοί ελεγκτές παίζουν ένα διπλό ρόλο στον οργανισμό ώστε να 

παρέχουν υπηρεσίες διασφάλισης στον οργανισμό και να παρέχουν συμβουλευτικές 

υπηρεσίες σε διευθυντικά στελέχη. Οι εσωτερικοί ελεγκτές διασφαλίζουνότι οι έλεγχοι που 

έχουν συσταθεί στο πλαίσιο του ογανισμού εργάζονται αποτελεσματικά και αποδοτικά στην 

ανίχνευση της απάτης, του σφάλματος και της ουσιώδους ανακρίβειας όσον αφορά την 

προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων. Συνοπτικά ο ορισμός των συμβουλευτικών 

υπηρεσιών από το ΔΣ είναι ότι πρόκειται για υπηρεσίες που προσθέτουν αξία και βελτιώνουν 

τη διακυβέρνηση και τον κίνδυνο του συστήματος διαχείρισης ενός οργανισμού, για 

παράδειγμα συμβουλευτικές και συναφείς υπηρεσίες προς τον πελάτη και εκτελούνται χωρίς 

την ανάληψη της ευθύνης του εσωτερικού ελεγκτή.  
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Οι ρόλοι που εκτελούνται από τους εσωτερικούς ελεγκτές μπορούν να εκτελούνται από το 

προσωπικό του οργανισμού(in-house) ή μέσα από συναφθείσες συμβάσεις με εξωτερικούς 

φορείς(outsource) ή εν μέρει, σε περιόδους αιχμής, όταν ο οργανισμός χρειάζεται να 

ανταποκριθεί στις κανονιστικές απαιτήσεις(co-sourcing).Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι 

απαιτήσεις της έκθεσηςTurnbullώστε οι οργανισμοί να έχουν ένα αποτελεσματικό σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου τονίζει την ανάγκη ενός εσωτερικού ελέγχουπου έχει έναν κρίσιμο ρόλο 

να διαδραματίσει στη διαχείριση των κινδύνων ενός οργανισμού (Spira&Page, 2003).  

Ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί είναι ότι αυτοί οι στόχοι 

δεν μπορούν να επιτευχθούν λόγω σωρείας παραγόντων. Αυτοί περιλαμβάνουν, αλλά δεν 

περιορίζονται σε: 1) διαχείριση της παράκαμψης των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, για 

τους σκοπούς του χειρισμούτης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, 2) σε συμπαιγνία με το 

προσωπικό για την αντιμετώπιση των ελέγχων, 3) σε ανθρώπινο λάθος και θέματα κόστους-

οφέλους(Deshmukh, 2004).  

Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, ο Schneider(2003) επισημαίνει ότι όλοι οι 

εργαζόμενοι μιας επιχείρησης θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι για την παραγωγή πληροφοριών 

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο σύστημα του εσωτερικού ελέγχου του οργανισμού ή 

θα πρέπει να κάνουν οποιεσδήποτε άλλεςενέργειεςαπαιτούνται για να επηρεάσουν τους 

εσωτερικούς ελέγχους με την ευρεία έννοια. Επιπλέον, είναι ευθύνη του συνόλου του 

προσωπικούνα διασφαλίσει ότι τηρούνται οι καθιερωμένες πολιτικές και διαδικασίες που 

διέπουν τις επιχειρηματικές διαδικασίες. Ο Kirsch(2002) ορίζει τον έλεγχοως ένα 

σύνολοαπόμηχανισμούς που έχουν σχεδιαστείέτσι ώστε ναπαρακινηθούν τα φυσικά 

πρόσωπαγια την επίτευξη τωνεπιθυμητώνστόχων. 

Ο Scott (1995) υποστηρίζει ότι οι έλεγχοι είναιθεμελιώδους σημασίας για όλουςτους 

οργανισμούς, διότι παρέχουν ένα μηχανισμόγια την ευθυγράμμισητων οργανωτικών 

στόχωνκαι των φιλοδοξιώνμετιςδυνατότητες, τις δραστηριότητεςκαι τις επιδόσειςτου 

εργαζομένου. 

Σύμφωνα με τους Barr και Chang(1993), οι οργανισμοί απολαμβάνουν την ευελιξία ειδικά αν 

μια Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου δεν υπάρχει καθόλου στον οργανισμό με τη 

χρησιμοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης και των δεξιοτήτων των εξωτερικών παρόχων 

υπηρεσιών, όταν με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να απολαμβάνουν οικονομίες κλίμακας 

και   εξειδίκευση(Widener&Selto, 1999,Vanpeursem&Jiang, 2008). Αυτό σημαίνει ότι με τα 

προσόντα και την εμπειρία των εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών, ένας οργανισμός μπορεί να 

τρέξει αποτελεσματικά και αποδοτικά, ενώ επικεντρώνεται σε άλλα θέματα στο πλαίσιο του 

οργανισμού.  

 

2.2. Πλαίσια εσωτερικού ελέγχου 

 

Σύμφωνα με τους Cereola και Cereola (2011) τα πλαίσια εσωτερικού ελέγχου παρέχουν 

μια βάση για τους εσωτερικούς ελέγχους σε οποιοδήποτε οργανισμό και χρησιμοποιούνται 
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επίσης για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων 

εσωτερικών ελέγχων. Επιπλέον, τέτοια πλαίσια είναι χρήσιμα εργαλεία για τη διοίκηση και 

τους εσωτερικούς ελεγκτές για την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση της επάρκειας των 

εσωτερικών ελέγχων των αντίστοιχων οργανισμών (Cereola&Cereola, 2011). Τα πλαίσια 

εσωτερικού ελέγχου που έχουν ιδιαίτερη σημασία είναι ότι το πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου 

COSO, το πλαίσιο COBIT και το πλαίσιο COCO. Κάθε ένα από αυτά τα πλαίσια αναφέρεται 

συνοπτικά παρακάτω: 

 

2.2.1. Πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου COSO 

 

Το πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου συστάθηκε από την επιτροπή των Χορηγών 

Οργανώσεων της Επιτροπής Treadway (COSO) κατά τη διάρκεια του 1992. Σύμφωνα με την 

COSO (2010), για να υπάρξουν διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, πρέπει να υπάρχουν πέντε 

αλληλένδετα προφανή στοιχεία, δηλαδή έλεγχος του περιβάλλοντος, αξιολόγηση του 

κινδύνου, δραστηριότητες ελέγχου, πληροφορίες και επικοινωνία και παρακολούθηση. Αυτά 

τα πέντε στοιχεία ελέγχου που αναφέρθηκαν από την COSO και που αναλύονται στην 

επόμενη ενότητα θα πρέπει να προέρχονται από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η 

διοίκηση, υπό μια γενική έννοια και να ενσωματώνονται εντός των γενικών διαδικασιών 

διοίκησης.  

Η COSO ορίζει τον εσωτερικό έλεγχο ως«μια διαδικασία, που επηρεάζεται από το 

Διοικητικό Συμβούλιοτης οικονομικής οντότητας των διευθυντών, του διευθυντικού 

προσωπικού και άλλων»(COSO, 1992: 2).Η διαδικασία αυτή έχει σχεδιαστεί για να παρέχει 

εύλογη διαβεβαίωση όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της αποτελεσματικότητας και της 

αποτελεσματικότητας των εργασιών, την αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 

και τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς(COSO, 1992:2)  

Ο παραπάνω εισηγμένος ορισμός υποδηλώνει ορισμένες θεμελιώδεις έννοιες. Η πρώτη 

είναι ότι ο απώτερος στόχος του εσωτερικού ελέγχου δεν είναι ο έλεγχος perse. Αλλά οι 

μηχανισμοί του ελέγχου είναι διαδικασίες που επίτυγχάνουν άλλους υψηλότερους στόχους. 

Η δεύτερη είναι ότι ο εσωτερικός έλεγχος δεν είναι  ένα αφηρημένο έγγραφο, αλλά είναι κάτι 

που έχει πρακτική σημασία σε κάθε βήμα τωνεργασιών της εταιρείας και από κάθε 

εργαζόμενο σε όλα τα επίπεδα ευθύνης. Η Τρίτη έννοια είναι ο εσωτερικός έλεγχοςδεν 

παρέχειεγγύηση100%, αλλά προσφέρεισχετικήασπίδαγιατη διοίκηση του οργανισμού όσον 

αφορά την εφαρμογή των μηχανισμώνελέγχου. Ο εσωτερικόςέλεγχος, ωςμια τέταρτηέννοια, 

είναιένας από τους μηχανισμούςστηδιάθεσητηςδιοίκησης πουεπιτρέπεινα επτευχθούν οι 

στόχοι του οργανισμού (COSO, 1992:1).  

Τοπλαίσιο COSO αναμένει ο ορισμός του εσωτερικού ελέγχου  να συμπεριλάβει την 

ανάγκη όλων των επιχειρήσεων κάθε μεγέθους. Ωστόσο, τοπλαίσιοδενέχει σχεδιαστεί για 

ναταιριάζει σεόλους τους τύπους του πλαισίου. Διαθέτει ένα ευρύχώρο για έναν 

προσαρμοσμένο ορισμό και εφαρμόζεται σε σχέση με συγκεκριμένες ανάγκες των 

επιχειρήσεων»(COSO, 2006: 1). 
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Βάσει του πλαισίου της COSO, ο αντικειμενικοί στόχοι μιας εταιρίας κατατάσσονται 

στις εξής τέσσερις βαρικές κατηγορίες: 

 Στρατηγικοί 

 Λειτουργικοί 

 Πληροφόρησης- αναφορών 

 Συμμόρφωσης. 

Ο Larry (2006) αναφέρει ότι τα στοιχεία αυτά συλλογικά βοηθούν κάθε οργανισμό 

στην επίτευξη των στόχων του εσωτερικού ελέγχου και, ως εκ τούτου, κάθε στοιχείο θα 

πρέπει να υφίσταται σε κάθε οργανισμό για να μπορέσει να εξασφαλίσει τον αποτελεσματικό 

εσωτερικό έλεγχο. Οι Ratcliffe και Landes (2010) εκφράζουν την άποψη ότι αυτά τα 

στοιχεία, πράγματι, υφίστανται για όλες τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις που είναι 

μικρότερες σε μέγεθος (π.χ. οι MME) μπορεί να εφαρμόσουν αυτά τα στοιχεία με 

διαφορετικό τρόπο από ό, τι οι μεγαλύτερες. Ο κύριος λόγος για το τελευταίο είναι διότι οι 

εσωτερικοί έλεγχοι στις μικρότερες επιχειρήσεις είναι λιγότερο τυπικοί και λιγότερο 

δομημένοι από εκείνους των μεγαλύτερων οργανισμών.  

 

2.2.2. Πλαίσιο COBIT 

 

Σύμφωνα με τo CPA (2011) οι MME δεν είναι πιθανό να έχουν τμήμα Πληροφοριακών 

Συστημάτων ή γραφείο υποστήριξης που είναιπλήρως σχεδιασμένο για την αντιμετώπιση 

θεμάτων που σχετίζονται με τα Πληροφοριακά Συστήματα. Ο σημαντικός ρόλος της 

πληροφορικής σε πολλές επιχειρήσεις, έχει οδηγήσει στην άποψη ότι η διοίκηση των 

Πληρoφοριακών συστημάτων πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να στηρίξει τους επιχειρησιακούς 

στόχους και τον μετριασμό των κινδύνων που συνδέονται με την εφαρμογή της 

πληροφορικής (Linet.al., 2010). Εν όψει αυτού, o Koornhof (2009) εκφράζει την ανησυχία 

του ότιη διοίκηση των Πληροφοριακών Συστημάτων είναι σχετική μόνο σε μεγάλους 

οργανισμούς, σε σύγκριση με τους μικρότερους. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η διοίκηση των 

Πληροφοριακών Συστημάτων διασφαλίζει ότι η προστιθέμενη αξία σε μια επιχείρηση και ότι 

όλοι οι κίνδυνοι και οι έλεγχοι, από την άποψη της πληροφορικής, είναι καλά 

ισορροπημένοι. Επιπλέον, η αποτελεσματική διοίκηση των πληροφοριακών Συστημάτων 

εξασφαλίζει ότι τα πληροφοριακά Συστήματα υποστηρίζουν τους στόχους τωνεπιχειρήσεων, 

βελτιστοποιεί τις επενδύσεις των επιχειρήσεων σε βασικά πληροφοριακά συστήματα και 

διαχειρίζεται κατάλληλα τους τους κινδύνους και τις ευκαιρίεςπου σχετίζονται με  αυτά 

(Ahmad, 2009). Ως εκ τούτου, οι MME πρέπει να επωφεληθούν από τη δημιουργία αξίας 

μέσω της εφαρμογής της διοίκησης των πληροφοριακών συστημάτων στις ημερήσιες 

δραστηριότητές τους (Kroonhof, 2009). Αν και τα παραπάνω, που σχετίζονται με τα πλαίσια 

ελέγχου των πληροφοριακών συστημάτων, όπως οι στόχοι ελέγχου των πληροφοριών και της 

σχετικής τεχνολογίας (COBIT), μεταξύ άλλων, στρέφονται προς τους μεγαλύτερους 



 17 

οργανισμούς, το γεγονός αυτό καθιστά δύσκολο για τις MME να τα υλοποιήσουν, λόγω των 

περιορισμένων χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών πόρων. 

 

2.2.3. Πλαίσιο COCO 

 

Το πλαίσιο COCO ιδρύθηκε από το Καναδικό Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών το 1995. 

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών(2009), το COCO αναπτύχθηκε για τη βελτίωσητων 

εσωτερικών ελέγχων και της διακυβέρνησης στους οργανισμούς και, το σημαντικότερο, να 

παρέχει μια βάση πάνω στην οποία μπορούν να ληφθούν οι αποφάσεις για την 

αποτελεσματικότητα του υφιστάμενου συστήματος εσωτερικού ελέγχου.Η QFinance(2011) 

θεωρεί ότι το πλαίσιο COCOβασίζεταιστοπλαίσιο εσωτερικού ελέγχου COSO του και 

θεωρείται από πολλούς ως πολύ πιο συγκεκριμένο και φιλικό προς το χρήστη. Δεν υπάρχει, 

ωστόσο, κανένα αποδεικτικό στοιχείο τηςέρευναςότι οι MME κάνουν χρήση του πλαισίου 

COCOωςπλαίσιο εσωτερικού ελέγχου για την αξιολόγηση των υφιστάμενων εσωτερικών 

ελέγχωντους. Το πλαίσιο COCO θεωρεί τον εσωτερικό έλεγχο ως μια συνεργασίαστοιχείων, 

δηλαδήτωνπόρων, των συστημάτων, των διαδικασιών, της κουλτούρας, της δομής και  των 

καθηκόντων, τα οποία υποστηρίζουν τη διοίκηση για την επίτευξητων επιχειρηματικών 

στόχων. Σύμφωνα με τη Διεθνή ΟμοσπονδίαΛογιστών(2006) το πλαίσιο COCOπρότεινε μια 

σειρά ποιοτικών κριτηρίων για την εκτίμηση του εσωτερικούελέγχου, όπωςοσκοπός,η 

δέσμευση, η ικανότητα, η παρακολούθηση και η μάθηση. 

 

2.3.Αποτελεσματικότητα εσωτερικού ελέγχου 

 

Ο αποτελεσματικός εσωτερικός έλεγχος είναι ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου 

σύμφωνα με τον οποίο τα σχέδια, οι λειτουργίες και τα προγράμματα του εσωτερικού 

ελέγχου επιτυγχάνουν τα επιδιωκόμενα αποτελεσματά τους (Aldridge&Colbert, 1994, p. 21) 

Παρά το γεγονός ότι τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου λειτουργούν σε διαφορετικά επίπεδα 

αποτελεσματικότητας, ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου λέγεται ότι είναι αποτελεσματικό 

όταν πληροί τις ακόλουθες βασικές ιδιότητες ενόςαποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου. Πέντελειτουργικά σωστάσυστατικάεσωτερικού ελέγχουοδηγούν σεαποτελεσματικό 

εσωτερικό έλεγχο. Οι πέντεβασικέςκαιαλληλένδετες συνιστώσεςείναι οι εξής: 

1) η διαμόρφωση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντοςελέγχου. Ο έλεγχος του περιβάλλοντος  

δίνει τον τόνο ενός οργανισμού, που επηρεάζει τη συνείδηση του ελέγχου όλων των 

εργαζομένων του. Ο έλεγχος του περιβάλλοντος είναι διάχυτος, διότι επηρεάζει (θετικά ή 

αρνητικά) τον όλο οργανισμό και όλα τα άλλα στοιχεία στο πλαίσιο. Ένα 

αποτελεσματικόπεριβάλλον ελέγχουείναι ένα περιβάλλον όπουτα αρμόδια άτομα 

καταλαβαίνουντις ευθύνεςτους, τα όριαστην εξουσίατουςκαιείναι γνώστες, έχοντας κατά 

νουκαιδεσμεύονται νακάνουνό, τιείναισωστόκαι να το κάνουνμε το σωστό τρόπο. Έχουν 

δεσμευτείναακολουθούν τις πολιτικέςκαιδιαδικασίεςενός οργανισμούκαιτα πρότυπα 
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δεοντολογίας και συμπεριφοράς. Το περιβάλλον ελέγχου περιλαμβάνει τεχνική επάρκεια και 

ηθική δέσμευση, είναι ένα άυλο στοιχείο που είναι απαραίτητο για τον αποτελεσματικό 

εσωτερικό έλεγχο(Sampson, 1999: 5).Είναι το μέσο που εξαπλώνει τη δέσμευση του 

οργανισμού για την ηθική και τίμια συμπεριφορά, τους αποτελεσματικούς εσωτερικούς 

ελέγχους και την ορθή χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Τα διάφορα στοιχεία του ελέγχου 

του περιβάλλοντος είναι η φιλοσοφία του τρόπου λειτουργίας της διοίκησης, ο τρόπος με τον 

οποίο η διοίκηση αναθέτει την εποπτεία και την ευθύνη, ο τρόπος που η διοίκηση οργανώνει 

και αναπτύσσει τους εργαζόμενους και η προσοχή και η κατεύθυνση που παρέχονται από το 

διοικητικό συμβούλιο.  

2) η διενέργεια της αξιολόγησηςκινδύνου. Είναι ο προσδιορισμός των παραγόντων ή 

όρων που απειλούν την επίτευξη των στόχων και των σκοπών μιας οντότητας. Πρόκειται για 

εντοπισμό κινδύνων για την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των εργασιών, την 

αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και τη συμμόρφωση με τους νόμους και 

τους κανονισμούς. Αλλαγές στο προσωπικό, νέες σειρές προϊόντων ή ταχεία επέκταση είναι 

μερικοί από τους παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τους κινδύνους ενός 

οργανισμού. 

Η εκτίμηση κινδύνουείναιμια ζωτικής σημασίαςάσκηση για όλων των μεγεθών 

τιςεταιρείες, αφού κάθε εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη μεμιαποικιλίακινδύνωναπό 

τιςεξωτερικέςκαιεσωτερικές πηγέςπουπρέπεινααξιολογηθούν. Μιααπαίτησηγιαμια ορθή 

αξιολόγησητων κινδύνωνείναιο προσδιορισμόςσαφών στόχων.  

Οι λειτουργίες της επιχείρησης μπορεί να θέσουν σε κίνδυνοκαι τους στόχουςτης και 

παραμένουν πρωτόγνωρες από την ανεξέλεγκτη ανάληψη κινδύνων. Αυτός είναι ο λόγος που 

η διοίκηση πρέπει να αξιολογήσει όλους τους κινδύνους. Οι εκτιμήσεις των κινδύνων 

θεωρούνται αποτελεσματικές αν βοηθούν στον προσδιορισμό των κινδύνων, το τι έλεγχος 

χρειάζεται και πώς πρέπει να διαχειρίζεται(COSO, 1992:3). Είναι σημαντικό ο 

προσδιορισμός του κινδύνου να είναι συνολικός, σε επίπεδο τμήματος.  

Η εκτίμηση κινδύνου σύμφωνα με την COSO αναμένει ότι εφόσον οι κίνδυνοι έχουν 

εντοπιστεί, η ανάλυση κινδύνου εκτελείται με προτεραιότητα αυτούς τους κινδύνους. Μια 

πλήρης αξιολόγηση του κινδύνου περιλαμβάνει την εκτίμηση της πιθανότηταςνα συμβεί ο 

κίνδυνος καθώς και την εκτίμηση του ποσοτικού και ποιοτικού κόστος του πιθανού 

κινδύνου. Επιπλέον,περιλαμβάνεται, επίσης,ο καθορισμόςτου πώςθα γίνει η διαχείριση του 

κινδύνου(COSO, 1992:3)  

Ο καθορισμός προτεραιοτήτων είναιένας από τους τρόπουςπουεπιτρέπουνστους 

οργανισμούς να επικεντρωθούν στους κινδύνους με εύλογη πιθανότητα εμφάνισης και 

υψηλότερες επιπτώσεις(Sampson, 1999:9).Παρά το γεγονός ότιμικρότερες εταιρείεςείναιπιο 

πιθανόν να έχουν μια πιο ανεπίσημη, λιγότεροδομημένη διαδικασία αξιολόγησηςτων 

κινδύνων, οι βασικές έννοιες αυτού του στοιχείου εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να 

υπάρχουν σε κάθε οργανισμό. 

Για την επίτευξη των στόχων και των στόχων, η διοίκηση πρέπεινα ισορροπήσει 

αποτελεσματικά τους κινδύνους και τους ελέγχους.Σε συνθήκες όπου οι κίνδυνοι και ο 
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έλεγχος είναι καλά ισορροπημένοι, μια λογική διαβεβαίωση δεν μπορεί να επιτευχθεί. 

Ωστόσο, στην περίπτωση των ανισορροπιών, τα προβλήματα που περιγράφονται στον 

πίνακα μπορεί να προκύψουν. 

Πίνακας 1- Προβλήματα υπερβολικών κινδύνων και υπερβολικών ελέγχων 

Υπερβολικοί κίνδυνοι Υπερβολικοί έλεγχοι 

ΑπώλειατουΕνεργητικού Αυξημένηγραφειοκρατία 

Κακήεπιχειρηματικές αποφάσεις Μειωμένη παραγωγικότητα 

Η μη συμμόρφωση Αυξημένη πολυπλοκότητα 

Αυξημένοικανονισμοί Αυξημένος χρονικός κύκλος 

ΔημόσιαΣκάνδαλα Αυξηση των δραστηριοτήτων που 

δνε έχουν αξία 

 

Πηγή: Sampson, 1999, σ.3. 

 

3) η παροχή αποτελεσματικής ενημέρωσηςκαι επικοινωνίαςσε όλο τον οργανισμό. Η 

πληροφορία και η επικοινωνίαείναι ένα άλλο στοιχείοπου ρέει μέσα απότο σύνολο 

τουπλαισίου εσωτερικού ελέγχου. Η πληροφόρηση είναι τοόχημα με το οποίοοιπολιτικές και 

διαδικασίεςελέγχου θεσπίζονται και ενισχύονταικαι η επικοινωνία είναι ο αγωγός μέσω του 

οποίου οι εργαζόμενοι συνειδητοποιούν τη δέσμευση της διοίκησης για εσωτερικούς 

ελέγχους. Τόσο τοπεριβάλλονελέγχου όσο και η πληροφόρηση και η επικοινωνία συνδέουν 

όλα τα στοιχεία του πλαισίου μαζί. Τα συστήματα πληροφοριών να συντάσσουν εκθέσεις 

που περιέχουν λειτουργικές, οικονομικές πληροφορίες και πληροφορίες συμμόρφωσης που 

σχετίζονται με τις πληροφορίες που καθιστούν δυνατή την εκτέλεση και τον έλεγχοτης 

επιχείρησης. Οι πληροφορίες πρέπει να ρέουν σε όλο τον οργανισμό, έτσι ώστε τα άτομα να 

κατανοήσουντο δικό τους ρόλοστο σύστημα εσωτερικού ελέγχου και πώς η εργασία τους 

σχετίζεται με την εργασία των άλλων. Ως μέρος του συστήματος πληροφόρησης και 

επικοινωνίας, είναι σημαντικό να ενημερωθούν όλοι οι εργαζόμενοι ότι οι ευθύνες ελέγχου 

πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη.Κάθε εργαζόμενος πρέπει να κατανοήσει το ρόλο του στο 

σύστημα εσωτερικού ελέγχου, καθώς επίσης και πώς οι μεμονωμένες δραστηριότητες τους 

σχετίζονται με την εργασία των άλλων. Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι έχουν την 

ευθύνη να γνωστοποιούν τα προβλήματα που θα παρατηρήσουν κατά την άσκηση των 

καθηκόντων τους.  

Για να είναι ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεσματικός πρέπει να προσδιορίζονται 

σχετικές πληροφορίες, να συλλαμβάνονται και να γνωστοποιούνται με τη μορφή και το 

χρονοδιάγραμμα που επιτρέπουν στα άτομα να πραγματοποιούν τις ευθύνες(COSO, 1992:3).  

Οι αναφορές παράγονται από τα συστήματα πληροφοριών. Έτσι, οι λειτουργικές, 

οικονομικές πληροφορίεςκαι οι πληροφορίες συμμόρφωσης, που προβλέπονται στις εν λόγω 

εκθέσεις επιτρέπουν να διασφαλιστεί ο αποτελεσματικός έλεγχος πάνω στηνεπιχείρηση.  
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Η αποτελεσματική επικοινωνία είναι κεντρικής σημασίας γιατον αποτελεσματικό 

εσωτερικό έλεγχο. Οι εργαζόμενοι αναμένεται νασυμμετέχουν στις δραστηριότητεςτου 

εσωτερικού ελέγχου όσο είναι ενήμεροι για το τι αναμένεται από αυτούς(COSO, 1999, σ.3). 

Ως εκ τούτου, οι έλεγχοι τυποποιούνται με τη χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών και τ 

αποτελεσματικό σύστημα επικοινωνίας. 

4) ο σχεδιασμόςκαι η εφαρμογή τωνδραστηριοτήτων ελέγχου, με τη μορφή των 

πολιτικών και διαδικασιών. Οι δραστηριότητες ελέγχου είναι οι πολιτικές και οι διαδικασίες 

που έχουν σχεδιαστεί από τη διοίκηση για να διασφαλιστεί ότι οι στόχοι και οι στόχοι της 

οικονομικής οντότητας δεν επηρεάστηκαν αρνητικά από εσωτερικούς και εξωτερικούς 

κινδύνους, όπως: εγκρίσεις, άδειες, επαληθεύσεις, συμφωνίες και σχόλια των λειτουργικών 

επιδόσεων, η ασφάλεια των περιουσιακών στοιχείων και ο διαχωρισμός των καθηκόντων. 

Οι δραστηριότητες  ελέγχου είναι οι πολιτικές και διαδικασίες που βοηθούν στη 

διασφάλιση ότι διεξάγονται οι εντολές της διοίκησης. Διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται τα 

κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων για την 

επίτευξη των στόχων της εταιρείας. Οι δραστηριότητες ελέγχου συμβαίνουν σε όλο τον 

οργανισμό, σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις λειτουργίες του–είτε σε μικρές ή μεγάλες 

επιχειρήσεις.  

Σημαντικές πτυχές τωνδραστηριοτήτων ελέγχου σε μικρές επιχειρήσεις είναι η 

υψηλότερη συγκέντρωση της αρχής λήψης αποφάσεων, το ευρύτερο εύρος του ελέγχου και 

πιο άμεσοι τρόποι επικοινωνίας(Sampson, 1999:10.) Ανάλογα με το σκοπό ή την πρόθεση 

του τύπου του επιθυμητού ελέγχου, υπάρχει ανάγκη για διάκριση μεταξύ προληπτικού και 

κατασταλτικού ελέγχου. Ο πρώτος επιδιώκει να αποτρέψει ανεπιθύμητες ενέργειες από την 

εμφάνισή του. Οι τύποι αυτοί τωνελέγχων αποτρέπουν απώλειες και περιλαμβάνουν 

προληπτικά μέτρα.Παραδείγματα προληπτικών ελέγχων είναι ο διαχωρισμός των 

καθηκόντων, η κατάλληλη άδεια, η επαρκής τεκμηρίωση και ο φυσικός έλεγχος επί των 

περιουσιακών στοιχείων(Sampson, 1999:9).  

Οι εξονυχιστικοί έλεγχοι,από την άλλη πλευρά, θα προσπαθήσουν να εντοπίσουντις 

ανεπιθύμητεςενέργειες. Οι έλεγχοι αυτοί καθιστούν προφανές ότι έχει συμβεί κάποια 

απώλεια, αλλά δεν εμποδίζουν την απώλεια από το να συμβεί. Αυτοί οι τύποι των 

δραστηριοτήτων ελέγχου περιλαμβάνουνκριτικές, αναλύσεις, αναλύσειςδιακύμανσης, 

συμφωνίες, φυσικές απογραφές και ελέγχους. 

Όπως αποκαλύπτει η βιβλιογραφία, οι δύο τύποι των ελέγχων δεν είναι 

αλληλοαποκλειόμενοι, αλλά και οι δύο είναι συμπληρωματικοί βασικών δραστηριοτήτων για 

τη διασφάλιση του αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου. Οι προληπτικοί έλεγχοι είναι 

απαραίτητοι για την προληπτική φύση τους και την έμφαση στην ποιότητα. Ωστόσο, αυτοί οι 

έλεγχοι διαδραματίζουν έναν κρίσιμο ρόλο που αποτελούν απόδειξη ότι οι προληπτικοί 

έλεγχοι λειτουργούν και προλαμβάνουν τις ζημιές. 

Στοιχεία των δραστηριοτήτων ελέγχου περιλαμβάνουν εγκρίσεις, άδειες και 

επαληθεύσεις. Αυτά αποτελούν μέρος του προληπτικού τύπου των δραστηριοτήτων ελέγχου 

καθώς οι εργαζόμενοι ασκούν τα καθήκοντά τους εντός περιορισμένων 
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παραμέτρων(Sampson, 1999:11) Σχετικά με αυτό το σημείο, ένα άλλο προληπτικό στοιχείο 

είναι ο διαχωρισμός των καθηκόντων. Σε περιπτώσεις όπου τέτοιες δραστηριότητες ελέγχου 

λειτουργούν αποτελεσματικά, παρέχονται στους εργαζομένους σαφή καθήκοντα και ευθύνες. 

Το προσωπικό που ασχολείταιμε τις αρχές διαχωρίζεται από εκείνο που είναι υπεύθυνο για 

την απογραφή και όσους εμπλέκονται στην καταγραφή των συναλλαγών. Τέτοιος 

διαχωρισμός των καθηκόντων είναι μια πτυχή ενός αποτελεσματικού συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου(Sampson, 1999:13). 

Οι δραστηριότητες συμφιλίωσης αποτελούν μέρος της δραστηριότητας ελέγχου που 

εκτελείται από τους υπαλλήλους, έτσι ώστε οι διαφορές καιοι ασυμβατότητες να 

προσδιορίζονται σε ένα σύνολο δεδομένων ή συναλλαγών(Sampson, 1999:12). Ένα άλλο 

στοιχείο τωνδραστηριοτήτων ελέγχου είναι οι κριτικές των εκτελέσεων. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις, οι επιδόσεις σε σύγκριση με ένα προκαθορισμένο σημείο αναφοράς και 

ανακολουθίες αναφέρονται αναλόγως.  

5) η άσκηση συνεχούς εποπτείας της αποτελεσματικότητας των πολιτικών και των 

διαδικασιών που σχετίζονται με τον έλεγχο. Η εποπτεία καθορίζει εάν ή όχι οι πολιτικές και 

οι διαδικασίες που έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται από τη διοίκηση διεξάγονται 

αποτελεσματικά από τους εργαζόμενους. Η εποπτεία βοηθά επίσης να εξασφαλιστεί ότι οι 

σημαντικές ελλείψεις στον έλεγχο εντοπίστηκαν εγκαίρως και διορθώθηκαν. Η εποπτεία 

βοηθά στον προσδιορισμό αυτών των νέων κινδύνων και την ανάγκη για νέες διαδικασίες 

ελέγχου.  

Η ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αξιολογηθείμέσω της παρακολούθησης  

των μηχανισμών, όπως η συνεχής παρακολούθηση και  οι ξεχωριστές αξιολογήσεις. Ο 

σκοπός αυτών των δραστηριοτήτων είναι να εξασφαλιστεί ότι ο εσωτερικός έλεγχος είναι 

καλά σχεδιασμένος και δεόντωςεφαρμοζόμενος. Η παρακολούθηση είναι η κόλλα που 

συνδέει τα 5 στοιχεία του αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου. Οι δραστηριότητες 

παρακολούθησης είναι σχετικές με όλες τις πτυχές αυτών των συστατικών(COSO, 1992:3). 

Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει έλλειψη χωριστών αξιολογήσεις σε μικρές επιχειρήσεις, η 

ιδιαίτερα αποτελεσματική συνεχής παρακολούθηση έρχεται στο προσκήνιο για να 

αντισταθμίσει τηνέλλειψη.  

Ο εσωτερικός έλεγχος είναιαποτελεσματικός, αν οι στόχοιτου σχεδιασμού, όπως  το 

σύστημα ελέγχουεπιτυγχάνονται. Με άλλαλόγια, όπως σημειώνεται στο πλαίσιοCOSO, αυτή 

είναι η περίπτωσηόπου η διοίκηση καιτα ενδιαφερόμενα μέρηέχουνεύλογη βεβαιότητα 

σχετικά μετηνεπίτευξητωνεπιχειρησιακών στόχων, την αξιοπιστίατωνοικονομικών 

καταστάσεων, καθώς και τη συμμόρφωσημετους σχετικούς νόμους καικανονισμούς.  

Οι συνεχιζόμενες δραστηριότητες παρακολούθησης περιλαμβάνουν διάφορες 

διαχειριστικές και εποπτικές δραστηριότητες για την αξιολόγηση και τη βελτίωση 

τουσχεδιασμού, την εκτέλεση  και την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου.  

Η σημασία της εφαρμογής ενός αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου βγαίνειαπό τους 

στόχους του. Η βιβλιογραφία σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο αναγνωρίζει συνήθως ότι οι 
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τρεις κύριοι στόχοι που μια επιχείρηση πρέπει να ακολουθήσει προκειμένου να σχεδιάσει ένα 

αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου είναι η αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης, η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων και η 

συμμόρφωση με τους νόμους και κανονισμούς (COSO, 1992:1).  Με τον όρο αξιοπιστία της 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης είναι η προετοιμασία αξιόπιστων δημοσιευμένων 

οικονομικών καταστάσεων. Η έκθεση περιλαμβάνει ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές 

καταστάσεις και επιλεγέντα χρηματοοικονομικά δεδομένα που προέρχονται από τέτοιες 

δηλώσεις. Η αξιοπιστία αναφέρεται στην ποιότητα του πληροφορίες, σε ποιο βαθμό οι 

πληροφορίες είναι απαλλαγμένη από σφάλματα σε λογικούς όρους. τέτοιος διασφάλισης 

είναι δυνατό με τη δημιουργία αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου (Bushman, 

2007:1). 

Υπάρχουν διαφορές στην αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου σε διάφορες 

επιχειρήσεις, ενδεχομένως λόγω του τρόπου και τον τρόπο με τον οποίο υλοποιούνται, 

ελέγχεται και παρακολουθείται. Η αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου είναι μια 

υποκειμενική κρίση ως προς το αν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι οι στόχοι του εσωτερικού 

ελέγχου τηρούνται.  

Οι ιδιοκτήτες / μάνατζερ μιας ΜΜΕ είναι εκείνοι που είναι υπεύθυνοι για την 

αποτελεσματικότητα τυ εσωτερικού ελέγχου στην επιχείρησή τους: πρώτον, διότι η 

δημιουργία, η αξιολόγηση και η εποπτεία του εσωτερικού ελέγχου είναι η ευθύνη της 

διοίκησης (Krishnan 2005). Δεύτερον, η διοίκηση έχει την άμεση και λεπτομερή εικόνα για 

τη λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (Changchitetal, 2001). Τρίτον, πολλές 

εμπειρικές μελέτες έχουν επικεντρωθεί κυρίως στις απόψεις των εξωτερικών μερών, όπως 

εξωτερικούς ελεγκτές, παρά την προοπτική της διοίκησης (Felix και Niles, 1988, Dirsmith& 

Ηaskins, 1991, Trotman, 1999). 

Η συνολική επιτυχία ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου εξαρτάται από το πόσο 

αποτελεσματικά λειτουργεί κάθε ένα από αυτά τα στοιχεία και πόσο καλά συντονισμένα και 

ολοκληρωμένα είναι μεταξύτους(DiNapoli, 2008). Θα πρέπει και τα πέντε συστατικά να 

υφίστανται για να καταλήξει κανείς στο συμπέρασμα ότι είναι αποτελεσματικός ο 

εσωτερικός έλεγχος. Οι πέντε συνιστώσες συζητούνται στις ακόλουθες παραγράφους. 

Στη μελέτη τους αναφορικά με την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου οι 

Arenaκαι Azone (2009) θεωρούν ιδιαίτερα σημαντική τη συμβολή των εσωτερικών 

ελεγκτών.Δεδομένου του κεντρικού ρόλου των ελεγχομένων αντιλήψεων σεσχέση με την 

αποτελεσματικότητατου εσωτερικού ελέγχου, η μελέτη των Arenaκαι Azoneστοχεύει στην 

ανάλυση του ποιοι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα που γίνεται 

αντιληπτήαπό τους μάνατζερς και μπορεί να ενισχύσει την ικανοποίηση των ελεγχόμενων 

για τη συμβολή των εσωτερικών ελεγκτών. 

Για να διερευνήσουν τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την αντιληπτή 

ποιότητα από τους μάνατζερς στηρίχθηκαν σε ένα εννοιολογικό μοντέλο από τη 

βιβλιογραφία. Το μοντέλο αντιμετωπίζει τρεις σειρές θεμάτων που θα μπορούσαν να 

επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου. Δύο από αυτά αφορούν 
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στενά με τον εσωτερικό έλεγχο(Sarens, 2009) και το τελευταίο ασχολείται με την οργάνωση 

ως σύνολο. Αυτά είναι: 

(1) τα χαρακτηριστικά  των μονάδων εσωτερικού ελέγχου, 

(2) ταχαρακτηριστικά των επιμέρουςεσωτερικώνελεγκτώνπουεργάζονταιστις μονάδες 

εσωτερικού ελέγχου,  

(3) τοοργανωσιακό περιβάλλον. 

 

 

Η εμπειρική ανάλυση βασίζεται σε μια ενσωματωμένη πολλαπλή μελέτη περίπτωσης, 

με τη συμμετοχή 12ιταλικών οργανώσεων διαφορετικούς κλάδους και διαφορετικά 

κανονιστικά πλαίσια(η ανάλυση χρησιμοποίησε εισηγμένες και μη εισηγμένες εταιρείες, 

οικονομικούς και μη οικονομικούς πάροχους υπηρεσιών). Για να διερευνήσουντους 

παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την αντιληπτή ποιότητα από τους μάνατζερς, 

εξετάστηκαν: 

 Τα άτομα(ελεγχομένοικαιεσωτερικοίελεγκτές) 

 Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου. 

 Το Ευρύτεροοργανωτικόκαι νομικό περιβάλλον. 

Λήφθηκαν συνολικά 54 συνεντεύξεις από ελεγχόμενους και εσωτερικούς ελεγκτές. Η 

ανάλυση έδειξε ότι οι παράγοντες που είναι σημαντικοί για την αποτελεσματικότητα του 

εσωτερικού ελέγχου είναι η επάρκεια και ο επαγγελματισμός των εσωτερικών ελεγκτών, μια 

ενδεδειγμένη "προαγωγή" του εσωτερικού ελέγχου σε επίπεδο εταιρείας, καθώς και των 

τρόπων αλληλεπίδρασης μεταξύ ελεγκτών και ελεγχομένων κατά τις επεμβάσεις ελέγχου.  

Oι Sawalqa&Qtish (2012) εξέτασαν τη σχέση μεταξύ ορισμένων συστατικών (π.χ. 

εκτίμηση κινδύνου, το περιβάλλον ελέγχου και δραστηριότητες ελέγχου) του συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου κα ιτην αποτελεσματικότητα του προγράμματος ελέγχουστην Ιορδανία. 

Βασιμένοι σε 43 ερωτηματολόγια, τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουνότι η εκτίμηση 

κινδύνου συμβάλλει σημαντικά προς ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα ελέγχου. Από την 

άλλη πλευρά, τα αποτελέσματα της ανάλυσης δείχνουν ότι το περιβάλλον ελέγχου και οι 

δραστηριότητες ελέγχου δε συμβάλλουν σημαντικά προς την κατεύθυνση ενός 

αποτελεσματικού προγράμματος ελέγχου. Τα αποτελέσματα αυτά δίνουν μια ένδειξη ότι οι 

επιχειρήσεις της Ιορδανίας  δε διαθέτουντην απαραίτητη εμπειρία για να ασχοληθούν μετα 

τρέχοντα εργαλείατης εσωτερικής αξιολόγησης του ελέγχου. Το αποτέλεσμα της μελέτης 

έδειξε ότιμόνο ένα συστατικό των χρησιμοποιούμενων τριών συνιστώσων του συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου στην παρούσα μελέτη, δηλαδή η εκτίμηση κινδύνου, συμβάλει 

σημαντικά προς την κατεύθυνση ενός αποτελεσματικού προγράμματος ελέγχου. Όσον αφορά 

το περιβάλλον ελέγχου και τις δραστηριότητες ελέγχου,το αποτέλεσμα της ανάλυσης έδειξε 

ότι δε συμβάλλουν σημαντικά προς την κατεύθυνση ενός αποτελεσματικού προγράμματος 

ελέγχου. Τα αποτελέσματα επίσης δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις της Ιορδανίας δε διαθέτουν 
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την απαραίτητη εμπειρία για να ασχοληθούν με τα τρέχοντα τεχνικά εργαλεία της 

εσωτερικής αξιολόγησης του ελέγχου. Ως εκ τούτου, ακαδημαϊκοί, διευθυντές και ελεγκτές 

είναι υπεύθυνοι γι’ αυτή την έλλειψη. Κατά συνέπεια, οι εξειδικευμένοι και καλά 

εκπαιδευμένοι εργαζόμενοι, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου, η οποία είναι η κρίσιμη προϋπόθεση για τη διαδικασία 

ελέγχου ως σύνολο. 

O Badara (2012)  στη μελέτη του αξιολογεί το ρόλο των εσωτερικών ελεγκτών για την 

εξασφάλιση αποτελεσματικού δημοσιονομικού ελέγχου σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, 

στην περίπτωση του κράτους. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των 

δεδομένων είναι μόνο η κύρια πηγή, στην οποία εμπλέκεται η χρήση ερωτηματολογίων και 

50ερωτηματολόγια χορηγήθηκαν στο προσωπικό της Λογιστικής και το Τμήμα Εσωτερικού 

Ελέγχου της AlkaleriLGA, εκ των οποίων μόνο 35 ερωτηματολόγια είχαν συμπληρωθεί και 

επεστράφησαν. Το κύριο εύρημα της μελέτης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την έλλειψη 

σωστής ανεξάρτητης άσκησης του εσωτερικού ελεγκτή, έλλειψη προσωπικού στην πλευρά 

της μονάδας εσωτερικού ελέγχου,  ότι το σύστημα εσωτερικού ελέγχου είναι πολύ αδύναμο 

προς τους οικονομικούς και άλλους ελέγχους και, επίσης, μη τήρηση από τους ελεγκτές του 

γενικού προτύπου ελέγχου. Η μελέτη συνιστά ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να ασκούν 

το βαθμό ανεξαρτησίας σε διάφορα τμήματα εντός του οργανισμού κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους, το σύστημα εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να είναι αποτελεσματικό ώστε 

να αποτρέψει κάθε πράξη του οικονομικού εγκλήματος και τον εντοπισμότης απάτης και το 

Συμβούλιο της τοπικής αυτοδιοίκησης θα πρέπει να δημιουργήσει ένα σύστημα για 

εσωτερική εκπαίδευση ελεγκτών από καιρό σε καιρό, επειδή θα ενισχύει εκεί λειτουργικές 

δυνατότητες και ικανότητες στη διαχείριση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου με τον 

τρόπο συμμετοχής σε επαγγελματικά σεμινάρια, εργαστήρια και συμπόσια.  

OιCohen&Sayag (2010) μελέτησαν τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου. Ο πληθυσμός-στόχος για αυτή τη 

μελέτηήτανμάνατζερς και εσωτερικοίελεγκτέςαπόισραηλινούςοργανισμούςπου διενεργούν 

εσωτερικούς ελέγχους. Το ερωτηματολόγιο για τους γενικούςδιευθυντέςασχολήθηκε με 

τηναποτελεσματικότητατωνεσωτερικών διαδικασιώνελέγχουτης εταιρείας, ενώ αυτό για τους 

εσωτερικούς ελεγκτέςκάλυπτετιςανεξάρτητες μεταβλητές. Η διαδικασίασυλλογής 

δεδομένωνδιήρκεσε εννέα μήνες και συλλέχθηκαν συνολικά 108 ερωτηματολόγια, 

75ήτανστο δημόσιο τομέακαι 33στον ιδιωτικό. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας  

υπάρχει πολύυψηλήσυσχετίσημεταξύ των αντιλήψεωντης υποστήριξης ανώτατης διοίκησης 

καιτων τριών διαστάσεων τηςαποτελεσματικότηταςελέγχου. Δεν παρατηρήθηκαν 

σημαντικέςσυσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητώντηςεπαγγελματικής επάρκειαςκαιτης εξέλιξης 

της σταδιοδρομίαςκαι της αποτελεσματικότηταςτων ελέγχων. Η υψηλότερη  ποιότητα του 

ελεγκτικού έργου και η μεγαλύτερη οργανωτική ανεξαρτησία ήταν θετικά σχετισμένες με 

την ποιότητα ελέγχου και των ελεγχομένων αξιολογήσεων. Τα ευρήματα δείχνουνότι η 

επίδρασητης ανώτατης διοίκησης είναιισχυρή και συνεπήςανεξάρτητα από το αν ο 

οργανιμόςείναιιδιωτικός ή δημόσιος.  

Οι Karagiorgosκαι συν. (2010)για να περιγράψουν πιο ρεαλιστικά τη σημασίατου 

εσωτερικού ελέγχου στο χώρο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, επέλεξαν το δείγμα με 
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πολλαπλά κριτήρια. Από την πλευρά της άποψης των συγγραφέων είναι σημαντικό να 

αναφέρουμε ότι ο εσωτερικός έλεγχος ως υπηρεσία που προσφέρει προστιθέμενη αξία έχει 

επίσης ένα υψηλό κόστος λειτουργίας(Καραγιώργοςet. al., 2009). Αυτό σημαίνει ότι ο 

εσωτερικός έλεγχος χρησιμοποιείται μόνο σε "μεγάλα" επιχειρηματικά ξενοδοχεία. Για να 

αποφευχθεί η σύγχυση των αποτελεσμάτων,το δείγμα ήταν υποκειμενικής κρίσης και τα 

βασικά κριτήρια που χαρακτηρίζουν "μεγάλη" επιχείρηση το ξενοδοχείο είναι: Κύκλος 

εργασιών (πωλήσεις), Καθαρά Αποτελέσματα(κέρδος), Γενικό Σύνολο Ενεργητικού, Σύνολο 

Ιδίων Κεφαλαίων και τον αριθμό των εργαζομένων. Για κάθε κριτήριο και κατά τα έτη 2005 

– 2009 τα πρώτα εκατό ξενοδοχεία επιλέχθηκαν. Συνεπώς είκοσι ομάδες παρήχθησαν. Από 

αυτές τις ομάδες τα ξενοδοχεία τα οποία ήταν τουλάχιστον σε οκτώ ομάδες επιλέχθηκαν και 

αποτελούν το τελικό δείγμα. Επιλέχθηκε η μέθοδος της διανομής 85 ερωτηματολογίων εκ 

των οποίων συμπληρώθηκαν τα 52 (ποσοστό 61.1%) και προσπαθήθηκε μέσω αυτών να 

εξακριβωθεί η αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου χρησιμοποιώντας τα 5 κριτήρια 

της έκθεσης COCO που αναφέρθηκαν παραπάνω  (1992). Συνολικά, από τα αποτελέσματα, 

είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι όλες οι συνιστώσες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου 

έχουν υψηλή βαθμολογία. Συγκεκριμένα, η συνιστώσα Περιβάλλον λειτουργίας του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου έχει την πιο υψηλή βαθμολογία με μέση τιμή 4,03, ενώ η 

παρακολούθηση είναι το λιγότερο διαβαθμισμένο στοιχείο με μέση τιμή 4,12. Γενικά, τα 

αποτελέσματα τονίζουν την αποτελεσματική λειτουργία όλων των συνιστωσών του 

εσωτερικού συστήματος ελέγχου και τον αποφασιστικό ρόλο τους στην αποτελεσματική 

λειτουργία και συνεπώς την επιτυχία των ελληνικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. 

Οι Burnabyetal. (2009:839) στην έρευνά τους για το επίπεδο της συμμόρφωσης και τη 

χρήση των Διεθνών ΠροτύπωντουΔΣγια τις επαγγελματικέςπρακτικέςτωνΕσωτερικών 

Ελεγκτών(πρότυπα) μεταξύ των χωρών(ΗΠΑ, το Βέλγιο, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες καιτο 

Ηνωμένο Βασίλειοκαι την Ιρλανδία), κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ένα υψηλό 

επίπεδο διακυμάνσεων στη συμμόρφωση που οφείλονται στην εθνική νομοθεσία, τις 

απαιτήσεις των χρηματιστηρίων και τα εταιρικά πρότυπα διακυβέρνησης των διαφόρων 

χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα.  

Οι Bota-Avram&Pafli (2008) στην έρευνά τους προσπάθησαν να προσδιορίσουν τα πιο 

σημαντικά είδη των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό τηςαπόδοσηςτου 

εσωτερικού ελέγχουμε τη χρήση τουθεμελιώδους έρευνας. Η ερευνητική μεθοδολογίατους 

στηρίχθηκε στη βασική έρευνα, προσπαθώντας να συγκεντρώσει τα κύρια σημαντικά 

ευρήματα από τη βιβλιογραφία σχετικά με την τεκμηριωμένη περιοχή. Στην πρώτη φάση, η 

πρόθεση των ερευνητών ήταν να προσφέρουν μια γενική επισκόπηση των πιο σημαντικών 

τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των επιδόσεων της λειτουργίας 

εσωτερικού ελέγχου, με τη διερεύνηση σημαντικών μελετών στον τομέα της έρευνας. Στη 

συνέχεια,προσπάθησαν να συνθέσουν τις πιο σχετικές μεθόδους ώστε να οικοδομήσουν ένα 

πλαισιο με τις σημαντικές κατευθυντήριες γραμμές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 

για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου. Οι ερευνητές 

καταλήγουν ότι η ίδια η επιλογή της χρησιμοποιούμενης μεθόδου εξαρτάται από την επίλυση 

του βασικού στόχου της που προσπαθεί να επιτύχει την καλύτερη αντανάκλαση της 

συνάφειας και της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου, προσφέροντας 
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επιχειρήματα υπέρ των επενδύσεων για τους αναγκαίους πόρους προκειμένου να επιτύχει μια 

καλή ανάπτυξη του εσωτερικού ελέγχου.  

Οι Mihret&Yismaw (2007)  στη μελέτη τους προσπάθησαν να καθορίσουν τους 

παράγοντες που επηρεάζουν τις υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου. Με βάση μια μελέτη 

περίπτωσης ενός μεγάλου δημόσιου τομέα τριτοβάθμιου εκπαιδευτικού ιδρύματος στην 

Αιθιοπία, η μελέτη εξετάζει πώς η ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου, η υποστήριξη της 

διοίκησης, η οργανωτική ρύθμιση, τα ελεγχόμενα χαρακτηριστικά και η αλληλεπίδραση 

μεταξύ αυτών των παραγόντων  επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού 

ελέγχου. Για τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων, πολλαπλές πηγές δεδομένων 

χρησιμοποιήθηκαν. Τα πρωταρχικά δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω ερωτηματολογίων που 

διανεμήθηκαν στο προσωπικό του εσωτερικού ελέγχου και μια συνέντευξη που διεξήχθη με 

το Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου. Μια ανασκόπηση των σχετικών εγγράφων – σχεδίων 

ελέγχου, τα προγράμματα ελέγχου, τα έγγραφα εργασίας, οι εκθέσεις ελέγχου και τα 

εγχειρίδια ελέγχου, χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή δευτερογενών δεδομένων. Τα 

ευρήματα της μελέτης αποκαλύπτουν ότι η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου του οργανισμού 

μελέτησε τις ανάγκες για την ενίσχυση της τεχνικής επάρκειας του προσωπικού για τον 

εσωτερικό έλεγχο και την ελαχιστοποίηση του κύκλου εργασιώντου προσωπικού, ώστε να 

προωθηθεί η αποτελεσματικότητα του ελέγχου. Το οργανωτικό καθεστώς και η εσωτερική 

οργάνωση της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου έχουν βαθμολογηθεί αρκετά, αλλά η έλλειψη 

εσωτερικού ελέγχου της αρχής για τους προϋπολογισμούς μειώνει τον έλεγχο της απόκτησης 

και της χρησιμοποίησης των πόρων. 

Είναι υποχρεωτικό για τα άτομα καιτους οργανισμούς πουπαρέχουνυπηρεσίες 

εσωτερικού ελέγχου να τηρούν και να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις 

κατευθυντήριες γραμμές που προβλέπονται στοπλαίσιο τηςδιοργανικής συμφωνίας. Πολύ 

λίγες μελέτες έχουν ασχοληθεί, αν οι ιδιώτες και οι οργανισμοίσυμμορφώνονταιμε τα 

πρότυπακαι τις κατευθυντήριες γραμμέςτου Ινστιτούτου Εσωτερικών ελεγκτών (Selimetal, 

2003, Sarens&deBeelde, 2006,Melville, 2003). Η συμμόρφωση μετα πρότυπακαιτις 

κατευθυντήριες γραμμές είναι πολύ σημαντική καθώς καθιστάτα άτομα και τους 

οργανισμούς διαφανείς, ειλικρινείς και υπεύθυνους, αυτά τα χαρακτηριστικάτα οποία είναι 

βασικά συστατικά για την καλή εταιρική διακυβέρνηση.  

 

2.4.  Εμπόδια στον εσωτερικό έλεγχο 

 

Παρά το γεγονός ότι οι εσωτερικοί έλεγχοι είναι εξαιρετικής σημασίας, οι MME έχουν 

πολλά εμπόδια που τις εμποδίζουν στην υλοποίηση αποτελεσματικώνσυστημάτων 

εσωτερικού ελέγχου. Υπάρχουν πολλά θέματα σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους στις 

MME, ωστόσο η αμέλεια της διοίκησης και η έλλειψη έμφασης όσον αφορά το περιβάλλον 

ελέγχου, η στρέβλωση των πληροφοριών και η ανεπαρκής εποπτεία φαίνεται να είναι στην 

κορυφή αυτής της λίστας (Jiong& Li, 2010). Η σημερινή κατάσταση, η οποία επηρεάζει την 

πλειονότητα των μικρών επιχειρήσεων, είναι ότι αυτά τα προβλήματα θα μπορούσαν να 
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αποδοθούν στο γεγονός ότι πολλά πρότυπα εσωτερικού ελέγχου, οι οδηγοί και τα πλαίσια 

είναι κυρίως προσανατολισμένα προς τις μεγάλες επιχειρήσεις, σε αντίθεση με τις 

μικρότερες επιχειρήσεις. Αυτό δύσκολο για τις MME να υιοθετήσουν αυτά τα πλαίσια, λόγω 

της έλλειψης οικονομικών πόρων και άλλωνθεμάτων. Τα κυριότερα εμπόδια στον στο 

εσωτερικό έλεγχοείναι:  

1) η διοίκηση αμελεί τον εσωτερικό έλεγχο,  

2) εμφανή προβλήματα στο εσωτερικό του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, 

 3)  νόθευση των λογιστικών στοιχείων και κακή επικοινωνία της διοίκησης,  

4) έλλειψη αποτελεσματικών μηχανισμών εποπτείας,  

5)περιορισμός της χρηματοδότησης και περιορισμένοι πόροι,  

6) τις ασυνήθεις συναλλαγές,  

7) εσκεμμένη αδιαφορία των ελέγχων,  

8) συμπαιγνία,  

9) ανεπαρκής χρήση των πόρων και  

10) μη εγκεκριμένες συναλλαγές (Jiong& Li, 2010, Jackson&Stent, 2007).  

 

2.5. Συνέπειες των αδυναμιών του εσωτερικού ελέγχου 

 

Ένα ισχυρό σύστημα εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να διασφαλίζει τη βιώσιμη 

ανάπτυξη της επιχείρησης (Temkin, 2009). Αντιθέτως, έναμικρόεπιχειρηματικό περιβάλλον 

με αδύναμοεσωτερικόέλεγχο θα είναι επιρρεπές σε όλα τα είδη των επιβλαβών κινδύνων. Ο 

όρος «κίνδυνος»αναφέρεται στην αβεβαιότητα ενός συμβάντος που θα μπορούσε να έχει 

(αρνητικές) επιπτώσεις στην επίτευξητων επιχειρηματικών στόχων. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί 

υφίστανται μέσα σε ένα μικρό επιχειρηματικό περιβάλλον, η συνολική βιωσιμότητα της 

εκάστοτε επιχείρησης θα καταστεί αβέβαια. Ένας κίνδυνος που είναι αρκετά κοινός σε μια 

επιχειρηματική οντότητα η οποία έχει αδύναμο (ανεπαρκή) εσωτερικόέλεγχο είναι 

οιπαρατυπίες. Σύμφωνα με τον Smit (2010) οιπαρατυπίες περιλαμβάνουν όλους τους τύπους 

των παραβάσεων. Μια παράβαση, με τη σειρά της, ορίζεται ως πράξη παραβίασης του νόμου 

ή ένα καθήκον ή μια ηθική αρχή(Wordnetweb, 2010). Οι παραβάσεις των εσωτερικών 

ελέγχων περιλαμβάνουντις πολιτικές της εταιρείας, τις δηλώσεις αποστολής, τον κώδικα 

δεοντολογίας, τις συμβάσεις εργασίας και ούτω καθεξής (Smit, 2010). Σε περίπτωση που μια 

παράβαση συμβεί και δε διαγνωστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, η συνολική βιωσιμότητα 

της κάθε επιχείρησης θα μπορούσε να παρεμποδίζεται. 
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2.6.Εσωτερικός έλεγχος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

 

Οι Cascarino και Hartcher (2003) υποστηρίζουν ότι οι μικρές επιχειρήσειςείναι γνωστές 

για τουςαδύναμουςεσωτερικούς ελέγχους, καθώςηπλειοψηφία αυτών των οντοτήτων βλέπουν 

την εφαρμογή ενός επαρκούς συστήματος εσωτερικού ελέγχουως μια δαπανηρή 

διαδικασία.Η τελευταία αυτή άποψη ενισχύεται περαιτέρω από τους Jackson και Stent(2007), 

οι οποίοι δηλώνουν ότι ένας σημαντικός περιορισμόςτηςεφαρμογήςκατάλληλωνεσωτερικών 

ελέγχωνείναι ότι οι περισσότερες MME ακολουθούντην προσέγγιση κόστους-οφέλους. Η 

προσέγγιση αυτή συνεπάγεταιότι οι ηγέτεςτων MMEζυγίζουντοκόστος εφαρμογής 

ενόςσυστήματος εσωτερικού ελέγχουέναντι των δυνητικών οφελώνπου μπορεί 

ναπροέρχονταιαπό την εφαρμογή του. Αναπόφευκτααυτή η προσέγγιση, τις περισσότερες 

φορές, θα οδηγήσει σεεφαρμογή ανεπαρκών εσωτερικών ελέγχωνγια ναεφαρμοστείκαι, ως 

εκ τούτου, τη δημιουργία ενόςεπιχειρηματικού περιβάλλοντοςπου είναιευπαθές 

σεανεύθυνους κινδύνους. Οι συγγραφείςυποστηρίζουν ότιη βιωσιμότητατων 

MMEεπηρεάζεται δυσμενώςαπότην αξιοποίησητουανεπαρκούς εσωτερικού ελέγχου. 

Οι ΜΜΕ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 

της Ελλάδας. Παρά τη σημασία τους για την οικονομία της Ελλάδας, εξακολουθεί να 

υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός MME που αποτυγχάνουν. Η έλλειψη διοικητικών και 

λειτουργικών ικανοτήτων των ιδιοκτητών ή / και των διαχειριστών αυτών των 

επιχειρηματικών φορέων είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που οδηγούν σε 

αποτυχίες τις MME. Αυτοί  οι παράγοντες, μεταξύ άλλων, έχουν άμεση επίδραση στο πώς 

μια επιχείρηση διοικείται και ελέγχεται εσωτερικά. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, όταν μια 

επιχείρηση δεν μπορεί να διοικηθεί, δεν μπορεί να ελεγχθεί, κάτι που επηρεάζει αρνητικά την 

εφαρμογή ενός κατάλληλου συστήματος εσωτερικών ελέγχων. Το πρόβλημα λοιπόν, είναι 

ότι οι MME δεν είναι βιώσιμες λόγω της ανεπαρκούς χρήσης αποτελεσματικών εσωτερικών 

ελέγχων. 

 

2.7. Ρόλοι και Υπευθυνότητες στον εσωτερικό έλεγχο των ΜΜΕ 

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται ο ρόλοι και οι αρμοδιότητες των διαφορετικών 

ενδιαφερομένων μερών στις ΜΜΕπου συμμετέχουν στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Αυτή 

η πτυχή του εσωτερικού ελέγχου εξετάζεται χωριστά εδώ, δεδομένου ότι η θεωρίαγιατον 

εσωτερικό έλεγχο υπογραμμίζει τη σημασία που έχει μια πολύ σαφής διάκρισητωνρόλων και 

των ευθυνώνσε τέτοιου είδουςεπιχειρήσεις. 

Κανείςστονοργανισμό δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη γιατον εσωτερικό έλεγχο. 

Όλοι οι υπάλληλοι, σε διαφορετικές βαθμίδες, είτε συμμετέχουν στο σύστημα ελέγχου είτε 

παράγουν πληροφορίες που χρησιμοποιούνται στο σύστημα ελέγχου.  

Διοίκηση: 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος(CEO) παίζει ένα πρωταρχικό ρόλο στο σχεδιασμό και την 
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εφαρμογή ενός αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου. Στην περίπτωση των μικρών 

επιχειρήσεων, η ηγεσία του  Διευθύνοντος Συμβούλου-συχνάένας ιδιοκτήτης-διευθυντής 

είναι συνήθως πιο άμεση. Ωστόσο, σε μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις, ο διευθύνων 

σύμβουλος δίνει την κατεύθυνση στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη και σχολιάζει πως 

ελέγχουν τις επιχειρήσεις, οδηγώντας με αυτόν τον τρόπο πιο έμμεσο τρόπο. Η Διοίκηση έχει 

την ευθύνη να αποφασίσει για το πόσος κίνδυνος είναι αποδεκτός από την εταιρεία. Με τον 

τρόπο αυτό,εξηγείται το επίπεδο της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του 

εσωτερικού συστήματος ελέγχου(Cheney, 2008:.1). 

 

Διοικητικό Συμβούλιο:  

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε ένα σύστημα εσωτερικού 

ελέγχουμε την παροχή διακυβέρνησης και την εταιρική στρατηγική ηγεσία, συμμετέχειστην 

κατανομή των πόρων, στις αποφάσεις του επιχειρηματικού σχεδίου, στην ενίσχυσητης 

ικανότηταςσε διάφορα τμήματα κ.ά.. Μπορεί,  επίσης, ναδιορίζει τη διοίκησηπουπαρέχειτην 

κατεύθυνση του αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου. 

Ελεγκτές:  

Μετον όρο ελεγκτή, αναφερόμαστε τόσο στους εσωτερικούς όσο και τους εξωτερικούς 

ελεγκτές. Αυτοί έχουν μεγάλη συμμετοχή στηδιασφάλισητης αποτελεσματικότητας του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή τωνμηχανισμών ελέγχου 

αξιολογούνται από τους ελεγκτές(Cheney, 2008:2).Ως εκ τούτου, ηΔιοίκηση, τοΔιοικητικό 

Συμβούλιο της εταιρείας και οι ελεγκτές είναι οι κύριοι συμμετέχοντες στο σχεδιασμό και 

την εφαρμογή αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου στους περισσότερους οργανισμούς 

συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ. 

Ανάμεσα στους ρόλους του λειτουργικού έλεγχου και του ελέγχου συμμόρφωσης, ο 

ρόλος της προστιθέμενηςαξίας θεωρείται ως η πιο σημαντική λειτουργία του εσωτερικού 

ελέγχου. Ο ρόλος αυτός έχει μετατοπιστεί από τον παραδοσιακό ρόλο της ενίσχυσης της 

αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων για την αναγνώριση των κινδύνων και 

αδυναμιών του εσωτερικού ελέγχουκαι της κοινοποίησης των παρατυπιώνστην στον 

οργανισμό (Cosserat, 2004:10). Οι SarensκαιLenz(2012:544) γιατις σκέψεις τους για το τι θα 

μπορούσε να πάει στραβάστοεπάγγελματων εσωτερικών ελεγκτών κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι η πορεία προς τα εμπρός είναι ενισχυθεί η βασική λειτουργία γύρω από την 

παροχή των ασφαλιστικών υπηρεσιών. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες είναι ανεξάρτητες 

επαγγελματικές υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν υπηρεσίες πιστοποίησης και δήλωση 

οικονομικού ελέγχου που πραγματοποιούνται για τη βελτίωση της ποιότητας των 

πληροφοριών που παρέχονται στους χρήστεςτων εν λόγω πληροφοριών(Messier, 2008: 25). 

 

2.8. Μελέτες για τον εσωτερικό έλεγχο στις ΜΜΕ 

 



 30 

Η δημιουργία μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) θα πρέπει να ενθαρρύνεται 

από τις χώρες καθώς οδηγούν σε αύξηση της ανάπτυξης και της ανάπτυξης τηςοικονομίας 

μέσω της παροχής ευκαιριών απασχόλησης και με αυτόν τον τρόπο  την ανακούφιση της 

φτώχειας. Το θέμα του εσωτερικού ελέγχου είναι πιο σχετικό στις μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις για διάφορους λόγους. Ένας τέτοιος λόγος σχετίζεται με το μέγεθος τους. 

Πράγματι, οι ΜΜΕ γενικά και οι μικρές επιχειρήσεις, ιδίως προσλαμβάνουν έναν 

περιορισμένο αριθμό εργαζομένων.Ως εκ τούτου, προκύπτει μια σαφής διάκριση της 

εργασίας, που διαχωρίζει τα καθήκοντα και οι ευθύνες κυρίως απουσιάζουν. Μια τέτοια 

έλλειψησαφούςδιαχωρισμούκαθηκόντωναφήνει περιθώρια για δόλιες ενέργειες των 

εργαζομένων. Όπωςσημειώνεται από τον Higson(2002:9), λόγω του υψηλότερου επιπέδου 

εμπιστοσύνης,  το περιβάλλον ελέγχου σε μια ΜΜΕ είναι συχνά λιγότερο οριζόμενο, 

επομένως, μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο για μια δόλια δραστηριότητα.  

Ως εκ τούτου, οι ΜΜΕ επωφεληθούνται πολύ από την υλοποίηση των δραστηριοτήτων 

εσωτερικού ελέγχου, λόγω της ευάλωτης κατάσταση τους που απορρέει από το μέγεθος της 

λειτουργίας τους. Επιπλέον, οιΜΜΕ δεν απαιτείται από το νόμο να υποβληθούν σε 

εξωτερικό έλεγχο. Αυτό συνεπάγεταιότιένα καθαρό μητρώοκαιμια ομαλή λειτουργία 

δραστηριότητας των ΜΜΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον έλεγχο που μπορεί να γίνει 

εσωτερικά.Ως εκ τούτου, ένας ισχυρός εσωτερικός έλεγχος έχει σημαντική αξία για την 

καθαρή λειτουργία των ΜΜΕ.  

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αποκαλύπτειότι οι μικρέςκαιμεσαίες 

επιχειρήσειςέχουν υπαχθεί στο ενδιαφέρον διαφόρων ενδιαφερομένων, όπως οι υπεύθυνοι 

χάραξης πολιτικής, τα νομοθετικά σώματα, οι επιχειρηματικές οντότητες, οι ακαδημαϊκοί 

απόδιάφορα πεδία και ούτω καθεξής. Ημελέτη, που είναιπιο κοντάστοθέμακαι καλύπτει η 

έρευνα είναι πιθανόταταεκείνη των ChavanκαιLambaμε τίτλο «Μια διεθνής προοπτική για 

Εσωτερικού Ελέγχου σε μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις».Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε 

στοπεριοδικό BusinessReview, 2007 αναφέρει τα αποτελέσματα της εμπειρικής 

εξέτασηςτωνπολιτιστικώνεπιρροώνστιςαποφάσειςτωνμάνατζερς των ΜΜΕ της Αγγλίας, της 

Αμερικής και της Ασίαςσε σχέση με τηνκαταγγελία των δυσλειτουργιώνωςμηχανισμός 

εσωτερικούέλεγχου.ΗΑυστραλίαχρησιμεύειωςυποκατάστατογιατοclusterτωνχωρώνπουπεριλ

αμβάνουντις ΗΠΑ,  το Ηνωμένο Βασίλειοκαι τον Καναδά, ενώ η Ινδίακαι η 

Μαλαισίααντιπροσωπεύουντοασιατικόcluster(Chavan&Lamba, 2007). Ημελέτηβασίζεται 

στα πολιτιστικά χαρακτηριστικά και τις διαφορέςμεταξύ των χωρών αυτώνγια να διατυπώσει 

υποθέσεις ότι οι μάνατζερς της Αυστραλίας είναι τόσο πιο πιθανό όσο και πιο αποδεκτό να 

συμμετέχουνστηνκαταγγελίαδυσλειτουργιώντουμηχανισμούεσωτερικούελέγχουαπό ό, 

τιοιμάνατζερςτηςΜαλαισίαςκαι της Ινδίας. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω ενός 

ερωτηματολογίου που χορηγήθηκε σε δείγματα διευθυντικών στελεχών των ΜΜΕ που έχουν 

σημαντικές δραστηριότητες σε όλες τις τρεις χώρες. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

υποστηρίζουν τις υποθέσεις σχετικά με τις διαφορές ανάμεσα στις αποφάσεις των μάνατζερς 

της Αυστραλίας με της Ινδίας και της Μαλαισίας(Chavan&Lamba, 2007, σ.1).  

Τα ευρήματα αυτής της μελέτης δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις που έχουν ως στόχο να 

βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους σε συστήματα ελέγχου ή να επιτύχουν παρόμοια 

επίπεδα αξιοπιστίας σε τμήματα σε διάφορες χώρες πρέπει να εφαρμόσουν τα συστήματα  τις 
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πολιτιστικές αξίες. Ειδικότερα, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι σε σύγκριση με την Ινδία και 

τη Μαλαισία, ο μηχανισμός εσωτερικού ελέγχου είναι πιθανό να είναι πιο αποτελεσματικός 

στην Αυστραλία(Chavan&Lamba, 2007:56). 

Το θέμα τη χρηματοδότησης των μικρών και μεσαίωνεπιχειρήσεων(ΜΜΕ) 

αναγνωρίζεταιστην ακαδημαϊκή και πολιτική βιβλιογραφία. Αναγνωρίζεται επίσηςότι οι 

παράγοντες της οικονομίας μπορεί να είναι ανεπαρκείς, ιδίως όσον αφοράτη χρηματοδότηση. 

Αυτό έχει οδηγήσει σε σημαντική συζήτηση σχετικά με τις καλύτερες μεθόδους για την 

εξυπηρέτηση αυτού του τομέα(Biggs, 2008:1). Όπως σημειώνεται από τουςCressy, Gandemo 

και Olofsson(1996:12), σημαντικά εμπόδια για την επέκταση των οικονομικών πόρων στις 

ΜΜΕ σχετίζονται με τα ακόλουθα χαρακτηριστικάτων ΜΜΕ: 

 Οι ΜΜΕσπάνιαέχουνμιαμακρά ιστορίακαιεπιτυχημένη πορείαπου οι 

δυνητικοίεπενδυτέςμπορούν ναβασίζονταιστηνπραγματοποίηση μιαςεπένδυσης. 

 Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις(ιδίως εκείνες που είναι εισηγμένες 

στοχρηματιστήριο) υποχρεούνται να συντάσσουν καινα 

δημοσιεύουνπολύπιολεπτομερείς οικονομικέςπληροφορίεςκάτι που μπορεί 

πραγματικά ναβοηθήσειστην αύξηση της διαδικασίας χρηματοδότησης. 

 Οι τράπεζεςείναιιδιαίτεραπροσεκτικές προς τις μικρότερεςεπιχειρήσεις, λόγω 

της αντίληψηςότιαντιπροσωπεύουνμεγαλύτερο πιστωτικόκίνδυνο.  

 Οι ΜΜΕ θαπρέπειναδώσουνέναεπιχειρηματικό σχέδιο, κατάλογο 

τωνπεριουσιακών στοιχείωντης εταιρείας, στοιχείαγια την 

εμπειρίατωνδιευθυντώνκαιτωνμάνατζερςκαινααποδείξουνπως μπορούν 

ναδώσουνστουςπαρόχουςτηςχρηματοδότησηςκάποιαεγγύησηγιαταποσάπου 

παρέχονται. 

Οι εσωτερικές πρακτικέςελέγχουoutsourcingμεταξύτωνΜΜΕ(ΜικρέςκαιΜεσαίες 

Επιχειρήσεις) είναιμια περιοχήπουέχει υπόερευνηθεί, καθώς υπάρχουν μελέτεςγια την 

εξωτερική ανάθεσητων πρακτικώντωνλογιστικώνυπηρεσιών, όπως την προετοιμασία των 

οικονομικών καταστάσεων, την υπηρεσία της κοστολόγησης, τη μισθοδοσία, την 

εταιρικήχρηματοδότησηκαι την αποτίμηση(KamyabiκαιDevi,2011). Οι περισσότερες 

ΜΜΕστην Ελλάδα χρησιμοποιούν εξωτερικούς για ναεκτελούν τις 

περισσότερεςαπότιςλογιστικέςλειτουργίες που αναφέρονται παραπάνω(SianκαιRoberts, 

2009). Οι ΜΜΕ στην Ελλάδα,ως επί το πλείστον είναι στελεχωμένες μελίγο 

προσωπικόπουείναι άπειροήμπορεί να μην έχουντην εμπειρίαγια ναλειτουργήσει τον 

οργανισμό αποτελεσματικάκάτιπουεπηρεάζειτηναπόφασηγια την ανάθεση των υπηρεσιώνσε 

έναν εξωτερικό πάροχουπηρεσιών.  

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να βλέπουν τη σημασία της 

ύπαρξηςτων ελεγμένων λογαριασμών καθώς χρηματοδοτούνται κυρίως απότις τράπεζεςκαι 

τις χρηματοοικονομικές εταιρείες. Θα πρέπει να παρουσιάσουν αξιόπιστα αποδεικτικά 

στοιχεία για την οικονομική τουςθέση, τα οποίαθα μπορούσενα είναιμε τη μορφή των 

ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων. Στην περίπτωση τωνΜΜΕ,οι οποίες σκοπεύουν να 

επεκταθούν στο άμεσο μέλλον, είναι πιθανό να έχουν ελεγμένους λογαριασμούς(Collisetal., 

2004). Δεν είναιπραγματικάσαφέςαπό τις προηγούμενεςέρευνες, ποιοι είναι οικύριοι 
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χρήστεςτωνοικονομικών καταστάσεωντωνΜΜΕ, ωστόσο, υποστηρίζεται ότιστο Ηνωμένο 

Βασίλειο, τα πρότυπαχρηματοοικονομικής πληροφόρησηςέχουν σκοπό κυρίως μεγαλύτερες 

επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν τις κεφαλαιαγορές ως κύριο στόχο τους(SianκαιRoberts, 2009).  

Οι ZhangκαιGao(2012:101) χρησιμοποιώνταςτρία βασικά θέματα:την ανεξαρτησία, την 

επικοινωνίακαιτο προσωπικό, καιτην κατάρτισηστην κατανόηση τωνδυσκολιώνπου 

αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕστη δημιουργία των ικανοτήτωντων εσωτερικών ελεγκτών, 

κατέληξε στο συμπέρασμαότι οι ΜΜΕδυσκολεύονταιναπροσλαμβάνουν και 

ναδιατηρούντους εσωτερικούς ελεγκτέςπουέχουν εμπειρίακαιπροσόντα. Οισυγγραφείς 

επισήμαναν επίσης ότι, η ανεξαρτησία του εσωτερικούελεγκτή, δεν έχει αναγνωριστείαπό τις 

ΜΜΕ. Η μελέτη τους δεν μπορεί να γενικευτεί καθώς χρησιμοποίησαν την προσέγγιση της 

μελέτης περίπτωσηςγια να μελετήσουν τις βιομηχανίες του κλάδου των κατασκευώντης 

Κίνας. Μια συγκριτική μελέτη μεταξύ των χωρών θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για 

γενίκευση.  

Υπάρχουν στη βιβλιογραφία συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίουςοι ΜΜΕ, 

ειδικότερα, μπορεί να συρρικνώσουν το σύστημα εσωτερικού ελέγχου(αν υπάρχει) σε 

εξωτερικούς φορείςήθαπροτιμήσουννατουςδιατηρήσουν(VanPeursemκαιJiang, 2008). Οι 

VanPeursemκαιJiang(2008) για την αξιολόγηση των πρακτικών και των λόγων για τους 

οποίους ΜΜΕ αναθέτουν τους σύστημα εσωτερικού ελέγχουστη ΝέαΖηλανδία, βρέθηκε ότι  

το  ποσοστο ανταποκρισης,2τοις εκατό, 57τοις εκατό πραγματοποιήσει κάποια μορφή της 

πρακτικής του εσωτερικού ελέγχου με περίπου 65% outsourcingμερικές χρόνια με το χρόνο 

της έρευνας. Μερικοί από τους περιορισμούς στην μελέτη τους έδειξε το 43%της έρευνας 

εταιρείες δεν έχουν μια λειτουργία εσωτερικού ελέγχου τα οποία είναι απολύτως ένα υψηλό 

ποσοστό των μη-χρήσης και οι περισσότερες από τις γενικεύσεις που διατυπώνονται για τις 

ΜΜΕ δεν μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες χώρες.  

Οι Careyetal. (2006) πρότειναν ότι οι μικρότερες επιχειρήσεις μπορούν να 

αποφασίσουν να αναθέσουν σε τρίτους, εφόσον έχουν υιοθετήσει τη λειτουργία του 

εσωτερικού ελέγχου για πρώτη φορά, καθώς η εμπειρία και το κόστος θα πρέπει να τεθούν 

υπόψη. Παρόμοια επιχειρήματα από προηγούμενες λογοτεχνίες πρότεινε επίσης ότι, οι 

μικρότερες επιχειρήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα και την ικανότητα να εκπαιδεύσει το 

προσωπικό εσωτερικού ελέγχου έτσι outsourcing της IAF(BarrandChang,1993,Niles1997). 

Οι Careyetal. (2006:16), υποστηρίζουνότι«τοσυγκριτικό πλεονέκτηματου εξωτερικού 

παρόχου είναι πιθανό να μειωθεί καθώς αυξάνεται τομέγεθοςτηςεταιρίας, επειδή οι 

μεγαλύτεροι οργανισμοί έχουν μεγαλύτερη ικανότητα να επιτύχουν βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας του κόστους μέσω  οικονομιών κλίμακας.» 

Οι ΜΜΕ,ως επί το πλείστον στελεχώνονται απόυπαλλήλους πουδιαθέτουν την 

εμπειρίαγια ναδιευθύνουν την επιχείρησηή να επιτύχουν τους οργανωτικούςστόχουςκυρίως 

του προσωπικού των ΜΜΕ. Οι VanPeursemκαιWells(2000), στην κατανόηση των 

αναθετουσών πρακτικών μεταξύτων λογιστικών εταιριών της Νέας Ζηλανδίας κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι οι μικρές επιχειρήσεις που αναζητούν τις υπηρεσίες εξωτερικώνμερών, 

λόγω της απειρίας του προσωπικού που έχουν. Ηανάθεση του εσωτερικού ελέγχου σε 

εξωτερικούς παρόχους, λόγω ανεπαρκούς εμπειρίας δεν είναιμόνοκοινόμε τις ΜΜΕκαθώς 
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και μεγαλύτερες επιχειρήσεις αναθέτουν σε τρίτουςλόγω της τεχνογνωσίας τους τις 

υπηρεσίες του εσωτερικού ελέγχου. Οι Spekleetal.(2007) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι 

μικρότερες επιχειρήσεις είναι πιθανό να συρρικνώσουν τις υπηρεσίες των εξωτερικών 

παρόχων υπηρεσιών, επειδή είναι λιγότερο«εντατικές στον έλεγχο». 

 

2.9. Μελέτες για τον εσωτερικό έλεγχο στην Ελλάδα 

 

Για την πιο αποτελεσματική αποτύπωση της διασυσχέτισης των ερευνών στην Ευρώπη 

με τις ερευνητικές προσπάθειες που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδαπαρουσίαζονται 

τέσσερις διδακτορικές διατριβές που έγιναν στην Ελλάδα σχετικά με το θέμα. 

Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη διδακτορική διατριβή (Φίλος, 2000) αναφέρεταιστον 

εσωτερικό έλεγχοστα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα. Μέσω ενός εκτεταμένου 

ερωτηματολογίου, με ποσοστό απαντήσεων44%, ερευνήθηκαν τέσσεριςβασικέςυποθέσεις: η 

συμμόρφωση των εσωτερικών ελεγκτών με τα μοντέλα της επαγγελματικής 

συνειδητοποίησης τουεσωτερικού ελέγχου και η επίδραση του μεγέθους (μεγάλο-μικρό), 

ιδιοκτησίας (δημόσια και ιδιωτική) και την ηλικία της τράπεζας. Βασικό συμπέρασμα της 

διδακτορικής διατριβής αποτέλεσε η συμμόρφωσητ ων εσωτερικών ελεγκτώνσταμοντέλατης 

επαγγελματικής υλοποίησηςτου εσωτερικού ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα, ήταναπό τη μία 

πλευρά στατιστικά σημαντική η επίδραση της ιδιοκτησίας της τράπεζας, ενώαπό την 

άλληπλευρά, όχι στατιστικώς σημαντική επίδραση της ηλικίας και το μέγεθος τηςτράπεζας 

προς το βαθμό συμμόρφωσης.  

Αντίθετα, η δεύτερη διδακτορική διατριβή (Μπαρμπατσουλάκης, 2002)  

αναφέρεται στις χρηματοδοτικές επιπτώσεις του συστήματος εσωτερικού ελέγχου σε μικρές 

και μεσαίου μεγέθους μονάδες νοσηλείας. Στη συγκεκριμένη διατριβή, ο ερευνητής αφού 

αναλύει εκτενώς το θεωρητικό πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου στον τομέα της υγείας όσο 

και στις νοσοκομειακές μονάδες, στο ειδικό μέρος της διατριβής παρουσιάζει μια 

περιπτωσιολογική μελέτη. Ειδικότερα αναλύθηκε το μαιευτήριο«Λητώ» και οι 

χρηματοδοτικές επιπτώσεις από τη στιγμή της εφαρμογής του συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου στο μαιευτήριο.  

Πιο πρόσφατα, ο Κουτούπης(2009) εξέτασε την επίδρασητωνσύγχρονων 

πρακτικώνεταιρικήςδιακυβέρνησης και διαχείρισηςτωνεπιχειρηματικώνκινδύνων, 

στασυστήματακαιστις δραστηριότητεςτουεσωτερικού ελέγχουτωνελληνικών 

εισηγμένωνεπιχειρήσεων. Μέσα από μιαεκτεταμένη έρευνασε σχέση μετην 

πραγματικήκατάστασητων συστημάτωνεσωτερικού ελέγχου, κυρίως μετην επάρκεια, την 

τεκμηρίωση, αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητατουςπροτάθηκανκυρίως 

αναβαθμίσειςστηνσχετικήνομοθεσία, αναφορικά με την οργάνωση τωνσυστημάτων 

εσωτερικού ελέγχουστις επιχειρήσεις. Τέλος, η ερευνητική προσπάθεια 

έδειξετηνανάγκηυιοθέτησηςσημαντικών και απαραίτητων τμημάτωναπότιςεπιχειρήσεις οι 

οποίες διαπραγματεύονται στηνελληνική και σε άλλες αγορέςκεφαλαίων, μεπρωταρχικό 

στόχο τηνυιοθέτηση τωνδιεθνών πρακτικώ στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης, της 
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διαχείρισης του επιχειρηματικού ρίσκου, αλλά και στα συστήματα και στις δραστηριότητες 

τουεσωτερικού ελέγχου.  

Τέλος, ο Ντρογαλάς(2010) αξιολόγησε την εφαρμογήκαι τη συμβολή των συστημάτων 

εσωτερικού ελέγχου απότηνάποψη της λογιστικής και χρηματοδότησης και ειδικότερα των 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Σε μια συνολική εκτίμηση των αποτελεσμάτων 

της διδακτορικής διατριβής αποδείχθηκε ότι η ύπαρξη του συστήματος εσωτερικού ελέγχου 

διαφοροποιεί όχι μόνο την οικονομική, αλλά και ολόκληρητη δραστηριότητα τηςσύγχρονης 

επιχείρησης και έτσι πρότεινε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο εσωτερικού συστήματος ελέγχου 

πιο συγκεκριμένα στον τομέα της λογιστικής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 

3.1. Επιλογή σχεδίου έρευνας 

Ο σχεδιασμός της έρευνας χρησιμοποιείται για να αναφερθεί σε ένα πλαίσιο για τη συλλογή 

καιανάλυση των δεδομένων (Bryman, 2004:27). Ως εκ τούτου, πριν απότη συζήτησητων 

διαφόρων ερευνητικών μεθόδων για τη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων, θαπρέπεινα 

διαμορφωθεί ένα πλαίσιοπου καθοδηγείτην επιλογή μεταξύ των διαφόρωνμεθόδων. 

Τα σχέδια έρευνας που επελέγησαν να χρησιμοποιηθούν στην παρούσα εργασία τόσο 

για να εξασφαλίσουμε ότι η έρευνα θ΄ανταποκρίνεται στη φύση του προβλήματος όσο και 

ότι θα χρησιμοποιηθούν οι κατάλληλες τεχνικές και μέθοδοι, είναι η εξευρευνητική έρευνα 

αγοράς και η περιγραφική έρευνα αγοράς. 

Η εξευρενητική έρευνα αγοράς επιλέχθηκε γιατί αποσκοπεί στη συγκέντρωση 

προκαταρκτικών στοιχείων έτσι ώστε να κατανοηθεί η πραγματική φύση του προβλήματος 

αλλά και για να δημιουργηθούν οι υποθέσεις (Σταθακόπουλος, 2005:54). Αυτό το είδος της 

έρευνας αντιπροσωπεύεται στην παρούσα εργασία από την μέθοδο των δευτερογενών 

στοιχείων. Από την άλλη, η περιγραφική έρευνα χρησιμοποιήθηκε γιατί αποσκοπεί στην 

ακριβή περιγραφή των μεγεθών (ή μεταβλητών) εκείνων που αποτελούν μέρος του 

προβλήματος βασιζόμενη σε πρωτογενή στοιχεία (Σταθακόπουλος, 2005:54) με την χρήση 

δομημένου ερωτηματολογίου.   

Για τις ανάγκες της έρευνας και προκειμένου να ληφθούν τα πρωτογενή στοιχεία 

χρησιμοποιήθηκε ποσοτική έρευνα που αποτελεί την αριθμητική εκπροσώπησηκαι την 

ανάλυση των παρατηρήσεων για το σκοπό της. Περιγράφει και επεξηγεί τα φαινόμενα που 

αντανακλούν αυτές τις παρατηρήσεις. Επιπλέον, σύμφωνα με τονCohen(1980), η ποσοτική 

έρευνα ορίζεται ωςκοινωνική έρευνα που χρησιμοποιεί εμπειρικές μεθόδουςκαι 

εμπειρικέςδηλώσεις.Τυπικά, οιεμπειρικές καταστάσεις εκφράζονταισε αριθμητικούς όρους, 

ενώ ένας άλλος παράγοντας στην ποσοτική έρευναείναιότι εφαρμόζονται εμπειρικές 

εκτιμήσεις. 

Παρουσιαζονται οι οντολογικέςκαιεπιστημολογικέςπαραδοχέςπουαποτελούν τη 

βάσηγια τη μεθοδολογίατηςέρευνας. Οι κυριότερες παραδοχές θεωρούνται σημαντικέςστην 

έρευνα, δεδομένου ότι θα βοηθήσουν τον ερευνητήνα ορίσει τον κατάλληλοερευνητικό 

σχεδιασμόπουεπιτρέπειτοερευνητικόερώτημανα αντιμετωπιστείεπαρκώςστο πλαίσιο της 

διαδικασίαςέρευνας(Bryman, 2004:27).  

Η έρευνα προϋποθέτει την ύπαρξη πολλαπλών μορφών εσωτερικού ελέγχου, ανάλογα 

με το είδος της επιχείρησης. Αναγνωρίζειότι δεν υπάρχει μία ενιαία μορφήτου συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου που να ταιριάζει σε όλους τους τύπουςτων ΜΜΕ, αλλά και ότι, οι 

επιχειρήσεις επωφελούνται περισσότερο από ένα σύστημα εσωτερικού 
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ελέγχουπουείναιπροσαρμοσμένοστομέγεθοςκαι την κλίμακατηςλειτουργίαςτους. Παρά το 

γεγονός ότι οι μορφές εσωτερικού ελέγχου είναι πολλαπλές, η οντολογική υπόθεση της 

έρευναςείναιότι η φύσητου εσωτερικού ελέγχουστιςΜΜΕμπορεί να γίνει αντιληπτή 

δεδομένου ότι ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να επιτυγχάνεται με την αλληλεπίδραση μεταξύ 

των ενδιαφερομένων μερών(Bryman, 2004:16-18).  

 

3.2.  Ερευνητική προσέγγιση 

 

Υπάρχουν κυρίως δύοερευνητικές προσεγγίσεις ανάλογα με τη σχέσηανάμεσα στη 

θεωρίακαιτην παρατήρηση: η απαγωγικήκαι επαγωγικήπροσέγγιση. Η διαδικασία της 

απαγωγικής βασίζεται σε μιαθεωρίαεπί της οποίαςβασίζεται μιαυπόθεση. Το βήμα της 

συλλογής οδηγεί σεσυμπεράσματατα οποία χρησιμοποιούνταιγια νααπορρίψουνή να 

επιβεβαιώσουν μια υπόθεση. Τοτελικόαποτέλεσμαείναιηαναθεώρησητηςθεωρίας(Bryman, 

2004:9).  

Ηεπαγωγικήπροσέγγισηαρχίζειμε την εμπειρική παρατήρηση και οι γενικεύσεις 

γίνονται επί τη βάσει των παρατηρήσεων αυτών,για να σχηματίσουν μιαθεωρία(Bryman, 

2004:10).  

Η προσέγγισηπουυιοθετείταιστην παρούσαέρευναείναι η επαγωγική. Οι 

γενικεύσειςσχετικά μετοσύστημαεσωτερικού ελέγχουτωνΜΜΕγίνονταιμε βάση τις 

εμπειρικές παρατηρήσειςμεποιοτικόπροσανατολισμό. Ωστόσο, σε αντίθεση μετις 

γενικεύσειςστηνθετικιστικήλογική, αυτή η μελέτηπροτίθεταινα διαβιβάσει γενικεύσεις στο 

συγκεκριμένο πλαίσιο. 

 

3.3. Ηθικά ζητήματα 

 

Ο συγγραφέας αυτής της διατριβής αναγνωρίζει ότι το ζήτημα του εσωτερικού ελέγχου 

είναι ένα ευαίσθητο θέμα που απαιτεί απότους ερωτηθέντεςνα αποκαλύψουντη δική τους 

προσωπική εμπειρία καιτο πώςγίνονται τα πράγματαστις επιχειρήσειςτους. Ως εκ τούτου, ο 

στόχος τηςέρευναςέγινεσαφής σε όλουςτους ερωτηθέντες, έτσι ώστε να αισθάνονταιάνετανα 

ανταποκριθούν ελεύθερα. Ο ερευνητής φρόντισε ώστε οι ερωτηθέντεςνα κατανοούνότι οι 

απαντήσεις τηςσυνέντευξης δεν θα χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτεάλλο σκοπόαπότην 

αιτία της έρευνας.Όλοι οι ερωτηθέντες κλήθηκαννα δώσουν τη συγκατάθεσήτουςγια να 

συμμετάσχουν στηνέρευνα.  

 

 



 37 

3.4.ΕμπειρικήΠαρατήρηση 

 

Σε αυτό το τμήμα, οι τεχνικές συλλογής δεδομένωνκαιαυτές της ανάλυσης των 

δεδομένωνθα συζητηθούνδεδομένου ότι αποτελούν τη βάσηγιαμιαυγιήεμπειρική 

παρατήρηση.  

 

3.4.1 Οι μέθοδοι συλλογής δεδομένων 

Η συλλογή των στοιχείων μπορεί να πραγματοποιηθεί με διαφορετικούς τρόπους 

ανάλογα με το αν πρόκειται για πρωτογενή ή δευτερογενή στοιχεία. 

Τα πρωτογενή στοιχεία απαντούν στο σκοπό και τα ερευνητικά ερωτήματα της 

παρούσας μελέτης. Η συλλογή τους γίνεται κυρίως μέσα από παρατήρηση, συνεντεύξεις ή 

ερωτηματολόγια. Δευτερογενή στοιχεία είναι στοιχεία που έχουν συλλεχθεί νωρίτερα, για να 

εκπληρωθεί ο σκοπός κάποιας άλλης μελέτης.  Για την επίτευξη του σκοπού της 

συγκεκριμένης διατριβής είναι αναγκαία τόσο η συλλογή  πρωτογενών όσο και 

δευτερογενών στοιχείων. Ο τρόπος με τον οποίο συλλέχθησαν τα πρωτογενή και 

δευτερογενή στοιχεία σε αυτή τη μελέτη περιγράφονται στις δύο παρακάτω ενότητες. 

 

3.4.1.1.Συλλογή δευτερογενών στοιχείων 

 

Για πολλά ερευνητικά ερωτήματα και στόχους το κύριο πλεονέκτημα της χρήσης 

δευτερογενών στοιχείων είναι η τεράστια εξοικονόμηση πόρων, σε συγκεκριμένο χρόνο και 

χρήμα. Τα δευτερογενή στοιχεία έδωσαν την δυνατότητα της διάθεσης περισσότερου χρόνου 

για να τεθούν οι θεωρητικοί στόχοι αλλά και ουσιαστικά ζητήματα. Περαιτέρω, μπορεί να 

είναι χρήσιμο να συγκριθούν τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί με δευτερογενή στοιχεία, 

πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να τοποθετήσουμε τα ευρήματά μας σε ένα γενικότερο 

πλαίσιο ή εναλλακτικά, να γίνει τριγωνοποίηση των ευρημάτων. Ωστόσο, το μειονέκτημα 

είναι ότι τα δεδομένα δεν ταιριάζουν απόλυτα με το πρόβλημα και ότι η ακρίβεια μπορεί να 

είναι πιο δύσκολο να εξακριβωθεί για δευτερογενή στοιχεία από ότι για τα πρωτογενή 

στοιχεία.  

 

3.4.1.2.Συλλογή πρωτογενών στοιχείων 

 

Πρωτογενή στοιχεία μπορούν να συλλέγονται μέσω της παρατήρησης, των 

συνεντεύξεων και των ερωτηματολογίων. Το ερωτηματολόγιο μπορεί να διακριθεί με 

διάφορες μεθόδους, όπως η συνέντευξη, το τηλέφωνο, το ταχυδρομείο και on-line. Γι΄ αυτή 

τη συλλογή δεδομένων, η απόφαση ήταν να χρησιμοποιηθείημι-δομημένη συνέντευξη.  
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H συλλογή πρωτογενών στοιχείων διήρκησε από τις 27 Μαϊου2014 έως τις 21 Ιουνίου 

2014. Ένα σημαντικό μειονέκτημα  αυτής της μεθόδου αφορά την διάρκειά της η οποία ήταν 

πολύ μεγαλύτερη από την διάρκεια για την συλλογή των δευτερογενών στοιχείων. Ένα άλλο 

μειονέκτημα της συλλογής πρωτογενών στοιχείων είναι η δυσκολία του να φτάσει κανείς 

στην κάθε ομάδα –στόχο.  

 

α) Ημι-δομημένη συνέντευξη 

Η μέθοδοςσυλλογής δεδομένωνπου χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα είναι η ποιοτική 

μέθοδος τηςσυνέντευξης.Αυτή θεωρεί τη πιο κατάλληλη για τη φύση της έρευνας αυτής, 

δεδομένου ότι επιτρέπει τηνπεριγραφήτης φύσηςτου εσωτερικού ελέγχου στις ΜΜΕ, καθώς 

και εξήγησητου βαθμού στονοποίο ο εσωτερικός έλεγχος είναι σημαντικόςστις μικρομεσαίες  

επιχειρήσεις. Η μέθοδος επιτρέπει επίσης να αντιληφθείκανείς πώς οι ερωτηθέντες 

πλαισιώνουν και κατανοούν τονεσωτερικόέλεγχοστις ΜΜΕ. Επιπλέον,ο βαθμός στον οποίο 

ο εσωτερικός έλεγχοςτων ΜΜΕείναι σύμφωνος μετις αρχέςτου αποτελεσματικού 

εσωτερικού ελέγχου αναμένεται να είναι πιο εμφανής απότα δεδομένα που συλλέγονται 

μέσω αυτής τηςημι-δομημένης συνέντευξης.  

Κατά τη συλλογήτων δεδομένων, οιερευνητέςέκανανχρήσητωνημι-δομημένεων 

συνεντεύξεων. Έγινανπροηγούμενα ραντεβού γιατησυνέντευξηγια ναβρεθείμια βολική 

ώρακαι τον τόπογια νατοσυμμετέχοντα. Οι συνεντεύξειςδιεξήχθησανστις 

αντίστοιχεςθέσειςεργασίαςτωνσυμμετεχόντωνκαιαυτόέγινε ώστε ο συμμετέχωννα 

αισθάνεταιάνετανα ανταποκριθείφυσικά στις ερωτήσεις του ερευνητή. Μεημι-δομημένες 

συνεντεύξεις, οερευνητήςέχειμιαλίστα ερωτήσεων που ο ερωτώμενος καλείται να απαντήσει. 

 

β) Λόγοι για την επιλογή της ημι-δομημένης συνέντευξης 

Αν και οι μέθοδοισυλλογήςδεδομένωνπου έχουν επιλεγεί γιααυτή τη μελέτηείναιη 

ποιοτική μέθοδοςσυνέντευξης η οποία είναιμία από τις πιοδημοφιλείςμεθόδουςγια την 

πραγματοποίηση μιας έρευνας, αν και υπάρχουντρία είδησυνέντευξης(δομημένες, αδόμητες 

καιημι-δομημένες συνεντεύξεις), ο ερευνητής επέλεξε μια ημι-δομημένηηοποίαφαίνεται πιο 

πρακτική και κατάλληλη για το σκοπό αυτό που εστιάζει περισσότεροστηνπεριγραφήκαι την 

εξήγηση της αντιληπτής φύσηςτουεσωτερικού ελέγχου στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.  

Με τη χρήση της μεθόδου της ημι-δομημένηςσυνέντευξης, οερευνητήςείναι σε θέση να 

εξαλείψει τηνενδεχόμενηπαρερμηνείατωνερωτήσεων. Αυτόήτανδυνατό, δίνοντας 

συμπληρωματικές εξηγήσεις για τα ερευνητικά ερωτήματα, έτσι ώστε ο ερωτώμενοςνα 

παρέχει εύλογες και κατάλληλες απαντήσεις.  

Σχετικά μετο σημείο αυτό, η μέθοδος της ημι-δομημένης συνέντευξης 

συνέντευξηςεπέτρεψεστον ερευνητή να δημιουργήσει προσωπική επικοινωνία με τους 

ερωτηθέντες. Αυτό ήταν σημαντικό σε αυτή την έρευνα, λόγω της φύσης των ερευνητικών 

ερωτημάτων. 
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Πράγματι, ο εσωτερικός έλεγχος είναιέναευαίσθητοθέμα, το οποίοτα φυσικά 

πρόσωπαδεν είναι έτοιμα νασυζητήσουν. Όσοιείναι υπεύθυνοιγια τη διασφάλισητων 

μηχανισμών ελέγχου που εφαρμόζονταιστην επιχείρησηδενείναισυνήθως πρόθυμοι να 

αποκαλύψουν πώς αυτοί οι μηχανισμοίστην πραγματικότηταλειτουργούν με το φόβο ότιη 

επιχείρηση είναι εκτεθειμένη σε δόλιεςενέργειες. Η πρόσωπο με πρόσωπο συνέντευξηδίνει 

τη δυνατότητα να μειώσειτον κίνδυνο της μη απάντησης.  

Από την άλλη πλευρά, η μέθοδος επιτρέπει τη διατύπωσητωνπιο μακρών και 

περίπλοκων ζητημάτων. Λεπτά θέματα όπως η ανεξαρτησία των ελεγκτώνκαι των 

διευθυντών, οι μηχανισμοί της ανίχνευσης της απάτηςκαιπαρόμοιεςαπαιτήσειςθέτουνμια 

σειρά από αλληλένδετα ζητήματα μέσω της μεθόδουτης συνέντευξης. 

Επιπλέον, η μέθοδος τηςημι-δομημένης συνέντευξηςείναιεπιεικήςγιατο χρονικό διάστημα 

που απαιτείται για συνεντεύξεις(Bryman, 2004:327). Ως εκ τούτου, με την υιοθέτηση αυτής 

της μεθόδου, ο ερευνητής ήταν σε θέση να εξασφαλίσει την πληρότητα της διαδικασίας της 

συνέντευξης. 

 

γ) Μονάδα ΑνάλυσηςκαιΧαρακτηριστικά του δείγματος 

Η μέθοδος  δειγματοληψίας που χρησιμοποιείται για την επιλογή τουδείγματος των 

ερωτηθέντωνείναι η σκόπιμηδειγματοληψία. Έγιναν προσπάθειεςναπεριληφθούνμικρές 

επιχειρήσεις, καθώς και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις στο δείγμα, ώστε οιπροκλήσειςτων 

δύο τύπωντωνεπιχειρήσεων να απευθύνονταιστηνέρευνα. Ως εκ τούτου, έγινε συνέντευξη σε 

τρειςμικρές επιχειρήσειςκαιτέσσεριςμεσαίεςεπιχειρήσεις-ηδιάκρισηγίνεται με βάσητοόριο 

των ΜΜΕπου ορίζονταιαπότηνΕυρωπαϊκήΕπιτροπή, όπως αναφέρθηκαν σε προηγούμενη 

ενότητα. Οιεπιχειρήσεις δραστηριοποιούνταισε διαφορετικούς κλάδους μεταποιητικών 

επιχειρήσεων. Θεωρείται ότιαυτή η ετερογένειατωνεπιχειρήσεωνπροσθέτειενδιαφέρον 

γιαταδεδομένα που συλλέγονταιαπόκάθε επιχείρησηκαιτην ίδια στιγμή επιτρέπουντην 

ενδεχόμενη εμφάνιση μιαςθεωρίας που αντικατοπτρίζει την ποικιλία των 

περιπτώσεωντουπραγματικού κόσμου των επιχειρήσεων. Τα πρόσωπα που επιλέγονταιγια 

τησυνέντευξηείναιαυτοί πουέχουν τη μεγαλύτερησυμμετοχήστιςοικονομικές δραστηριότητες 

τωνΜΜΕ.Πιστεύουμε ότι αυτοί οι ερωτώμενοι είναι σε καλύτερη θέση ναμας δώσουν 

ακριβείς και ολοκληρωμένες πληροφορίεςσχετικά με τις λειτουργίεςτηςεπιχειρηματικής 

οντότητας.  

 

3.5. Μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων 
 

3.5.1.Εισαγωγή 

 

ΌπωςαναγνωρίζεταιαπότονBryman(2004:398), η ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων δεν 

είναι απλήάσκηση, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν σαφείς κανόνες, όπως εκείνη της ανάλυσης 
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τωνποσοτικών δεδομένων. Ως εκ τούτου, μια προσεκτική επιλογή των μεθόδων ανάλυσης 

καθορίζει την ποιότητα της ερμηνείαςκαι της ανάλυσης.Ως εκ τούτου, σεαυτό το τμήμα της 

ανάλυσης επισημαίνονται οι μέθοδοιανάλυσης, καθώς και τα βήματα που πρέπει να 

ακολουθηθούν.  

 

3.5.2.ΜέθοδοιΑνάλυσης 
 

Μεταξύ των διαφόρων προσεγγίσεων της ποιοτικής ανάλυσης των δεδομένων, εκείνηπου 

θεωρείται πιοκατάλληληγια την έρευνα αυτήείναιηθεμελιωμένη προσέγγισητης θεωρίας. 

Αυτή η μέθοδος ανάλυσης επιτρέπει στον ερευνητή νααντλήσειμια θεωρία για τησημασία 

του αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχουγια τις ΜΜΕ,με βάσηταστοιχεία που 

συγκεντρώθηκαν συστηματικά και αναλύθηκαν μέσω της κατάλληλης ερευνητικής 

διαδικασίας (Bryman, 2004:401).  

Γιατην έρευνα αυτή, τα δεδομένα αναλύονται με μια επαναληπτική διαδικασία, κινούμενα 

από τα δεδομένα που συλλέγονται, με το θεωρητικό υπόβαθρο και την αναδυόμενηθεωρία. 

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, μετά την υλοποίησητων ημι-δομημένων συνεντεύξεων, θα 

γίνουν απομαγνητοφωνήσεις των συνεντεύξεων αμέσως προκειμένου να συγκεντρωθεί και 

να διασφαλιστεί ο πλούτος των δεδομένων που λαμβάνονται. Βρέθηκε ότι είναισκόπιμο να 

προσαρμοστεί μια μορφή θεμελιωμένηςθεωρίαςγιατη μελέτη αυτήγια αρκετούς 

λόγους. Η θεμελιωμένηθεωρία έχει ως στόχο την παραγωγή ιδεών που εξηγούν το ερώτημα 

της έρευνας(Bryman, 2004:401) και δεδομένου ότι η μελέτη αυτή έχει ένα επεξηγηματικό 

σκοπό, θεωρείται ότι η μέθοδος είναι κατάλληλη για να απαντήσει επαρκώς το ερευνητικό 

ερώτημα. Επιπλέον,η έρευνά μας ασχολείται με ένα πρακτικό θέμα.Ως εκ τούτου,μια θεωρία 

πουστηρίζεται στην εμπειρία ταιριάζει καλύτερα στο σκοπό τηςσυγκεκριμένης έρευνας.  

Οι Glaser&Strauss(1967 στο Bryman2004:401) δίνουν έμφαση στο ότιο ερευνητής 

δε θα πρέπει να έχει«προκατάληψη» κατά τη συλλογήκαιτην ανάλυση των δεδομένων. 

Ωστόσο,ο ερευνητής της παρούσας μελέτης συμμερίζεται την ανησυχίατουAllan(2003: 8) 

ότιθαπρέπειναυπάρχει κάποια ατζέντα για έρευναμε συνέντευξη και ότι η έλλειψη χρόνου 

και πόρων απαγορεύειτην αόριστη έρευνα. Όπωςειπώθηκε από τον Bulmer(1979) 

στοBryman(2004:406), δεν είναι σαφές«εάνοι ερευνητές μπορούν νααναστείλουντην 

ευαισθητοποίησή τουςαπόσχετικές θεωρίεςήιδέεςμέχρι ένααρκετάπροχωρημένο στάδιο 

τηςδιαδικασίας ανάλυσης». 

Ως εκ τούτου, κατανοείται ότι υπάρχει ένα ορισμένο σύνολο επιθυμητών 

χαρακτηριστικώνγια τα αποτελεσματικά συστήματα εσωτερικού ελέγχουσεεπιχειρηματικές 

οντότητες. Με βάση αυτό το εννοιολογικό σύστημα, είναι σκόπιμο να προσαρμοστεί μια 

μορφή θεμελιωμένης θεωρίας που επιτρέπει στον ερευνητή να συμπεριλάβει το πλεονέκτημα 

της οικοδόμησης στις προηγούμενες γνώσεις που έχουν επιτευχθείκαιτο θεωρητικό 

υπόβαθρο σχετικά με το θέμα του εσωτερικού ελέγχου. 
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3.5.3. Εφαρμογή της ανάλυσης 

 

Η ανάλυση των δεδομένων, σε αυτή την έρευνα, αποτελεί αναπόσπαστο μέροςτης 

όληςερευνητικής διαδικασίας που σημαίνει ότι ησυλλογή δεδομένων, ηανάλυση των 

δεδομένωνκαιη ενδεχόμενηεπαγωγήμιας γενικής δήλωσηςγια τον αποτελεσματικό 

εσωτερικόέλεγχοστιςΜΜΕέρχονταιόλαμαζίσε στενή συνεργασία το ένα με το άλλο. Σεαυτή 

την έρευνα, ακολουθήθηκανουσιαστικάτέσσεραστάδια τηςανάλυσης, που αντιστοιχούν σε 

δραστηριότητες που σχετίζονται μετην παραγωγήκωδικών, εννοιών, 

κατηγοριώνκαιθεωρίαςαντίστοιχα. 

 

Πίνακας 2- Τέσσερα στάδια ανάλυσης στην προσαρμοσμένη θεωρία 

Κώδικες Εντοπισμόςσημείων πουεπιτρέπουντα βασικάσημείατωνδεδομένων που πρέπει 

νασυγκεντρωθούν 

Έννοιες Συλλογέςκωδίκωνπαρόμοιο περιεχόμενο πουεπιτρέπειταδεδομένανα 

ομαδοποιηθούν 

Κατηγορίες Ευρείεςομάδεςπαρόμοιων εννοιώνπουχρησιμοποιούνται για 

ναδημιουργήσουνμια θεωρία 

Θεωρία Μια συλλογή απότις εξηγήσειςπου εξηγούντο θέματηςέρευνας 

 

Πηγή: Allan, 2003:3 

 

Mετά την καταγραφή της συνέντευξης, η ανάλυσηξεκίνησεμετον προσδιορισμό των 

βασικώνσημείωνπου είναι σημαντικά για τηνέρευνα.Τα σημεία αυτάεπισημαίνονταιμε 

πλάγια γράμματα 

και δίνεται ένα αναγνωριστικό(P) που αποδίδεται διαδοχικάξεκινώντας 

απότηνπρώτησυνέντευξηκαισυνεχίζονταςμέσωεπόμενωνσυνεντεύξεων.  

Γιανατονιστούνταειδικά χαρακτηριστικάτωνμικρών επιχειρήσεωνκαι τωνμεσαίων 

επιχειρήσεων, διαφοροποιούνταιμεταξύ αυτών τωνδύο, ορίζοντας 

Pmαυτάταβασικάσημείαπου προσδιορίζονται στιςσυνεντεύξειςτωνμεσαίων επιχειρήσεων, 

ενώ εκείνεςτωνμικρώνεπιχειρήσεωνχαρακτηρίζονται με Ps.  

Όπως αναφέρεταισταηθικάζητήματα, ηανωνυμίατωνεπιχειρήσεων αυτώνείναι εγγυημένη.  

Ως εκ τούτου, τα βασικά σημείαπου σχετίζονται μετιςσυνεντεύξειςτου 

πρώτουμεσαίουμεγέθουςεπιχειρήσειςαναγνωρίζονταιωςPm1, το δεύτεροPm2, Pm3γιατο 

τρίτοκαιτελικάPm4 γιατοτελευταίο. Μετην ίδια λογική, τααναγνωριστικά στοιχεία για 

ταμικράσημειώνονταιωςPs1, Ps2καιPs3. 

Για ναδοθεί ένα παράδειγματηςδιαδικασίας, αντίγραφατριών διαφορετικώνσυνεντεύξεωντων 

μικρώνεπιχειρήσεωνείναι τα εξής:  
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 «Έχουμε ένασύστημαηλεκτρονικών υπολογιστώνστη μεταποιητική μας επιχείρηση το 

οποίο καταγράφεικάθεπροϊόν που παράγεται και τιςτιμέςπώλησηςκαιότανκάθε προϊόν 

πωλείται ο υπολογιστήςθακαταγράψει αυτόματατην πώληση καιστο 

τέλοςτηςκάθεημέραςσυνολικών πωλήσεων πραγματοποιούνταιαπότονυπολογιστήκαιοι 

πραγματικέςεισπράξειςθα εξισορροπηθούν».  

 «Το μηχανογραφικό μας σύστημα θα ελέγχειτοσύνολο της απογραφήςπου έχουμεστην 

εταιρία μας, όταναγοράζουνταπροϊόντα που κατασκευάζουμε όλες οι πληροφορίεςαπό 

τιςουσίες όπωςο κωδικός της κάθε μονάδαςκαιη διαφορετική ταυτότηταστοσύστημα του 

υπολογιστή, επομένως, κάθε μήναουπολογιστήςπαρέχειέκθεσησχετικάμετα εισερχόμενα 

και εξερχόμενα προϊόντα, επομένως, μπορούμεεύκολα να 

κάνουμε αυτό τον έλεγχοαυτό.» 

 «Το σύστημα του υπολογιστήπαρέχειεπίσηςμηνιαίαέκθεσηγιαόλαταείδηπου εισέρχονται 

και εξέρχονται, τουπόλοιποστοκατάστημακαιγιακάθεπροϊόν που έχει ξεπουληθείή μένει 

απούλητο γιακαιρό.» 

 

Πίνακας 3- Παράδειγμα κωδικών και εννοιών από τα δεδομένα στην περίπτωση των 

μικρών επιχειρήσεων 

 

Id Κωδικός Έννοια 

Ps1 Kαταγραφή των συνολικών πωλήσεων στο 

τέλοςτηςκάθεημέραςκαι ηεξισορρόπησητων 

πραγματικώνμετρητών  που συλλέγονται 

Η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή για 

την εξισορρόπηση και το συμβιβασμό των 

ημερήσιων συναλλαγών 

Ps2 Ο έλεγχος όλων των αποθεμάτων 

είναι δυνατός μέσω του υπολογιστή 

επειδή οι προδιαγραφές του 

προσωπικού είναι αναβαθμισμένες 

Η χρήση του υπολογιστή στον έλεγχο των 

αποθεμάτων 

Ps3 Το λογισμικό του υπολογιστή παρέχει 

μηνιαίες πληροφορίες για το τι 

εισέρχεται και τι εξέρχεται από την 

επιχείρηση 

Η χρήση λογισμικού του υπολογιστή ια την 

παραγωγή μηνιαίων αναφορών 

Ps4 Ο έλεγχος των προϊόντων με την 

υψηλότερη και τη χαμηλότερη ζήτηση 

για μια μακρά χρονική περίοδο 

Η χρήση του υπολογιστή στον έλεγχο της 

ποιότητας των αποθεμάτων 

 

Αυτή ηδιαδικασίακωδικοποίησηςαποδίδει έννοιες, οι οποίεςομαδοποιούνταικαι 

μετατρέπονται σεκατηγορίες. Ως εκ τούτου, με την ομαδοποίηση, την εξέταση, τη 

σύγκρισηκαιτην αντίληψη των δεδομένων απότοκείμενο της συνέντευξης, υπάρχουν μια 

σειράαπόκατηγορίες. Στοπαραπάνω παράδειγμα, ηκατηγορίαπουπροκύπτειαπό τη διαδικασία 

αυτήείναι, όπως απεικονίζεται στο Σχήμα1, το γεγονός ότι «η τεχνολογία της πληροφορίας 

είναιένας μηχανισμόςγια τον αποτελεσματικόεσωτερικό έλεγχο». 
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Η χρήση του υπολογιστή  

Στην εξισορρόπηση των καθημερινών συναλλαγών  

Η χρήση του υπολογιστή στον έλεγχο του αποθέματος Η τεχνολογία της πληροφορίας 

ως μηχανισμόςγια τον 

αποτελεσματικόεσωτερικό 

έλεγχο 

Η χρήση του λογισμικού του υπολογιστή στην παραγωγή 

μηνιαίων εκθέσεων   

 

Η χρήση του υπολογιστή για τον έλεγχο της ποιότητας 

του αποθέματος 

 

 

Σχήμα 1 – Διαγραμματική απεικόνιση της έννοιας «η τεχνολογία της πληροφορίας 

είναιένας μηχανισμόςγια τον αποτελεσματικόεσωτερικό έλεγχο» 

 

Έτσι, αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεταιγιακάθε βασικόσημείο που προσδιορίζεται στην 

καταγραφή των συνεντεύξεων καιγιαόλες  τις περιπτώσεις του δείγματοςτων μικρών 

καιμεσαίων επιχειρήσεων. Οικατηγορίεςπουπροέρχονταιαπόαυτή τη 

διαδικασίασυνδέονταιμεταξύ τους καιη σύνδεσημεταξύτων διαφόρωνεννοιώνεπιτρέπει την 

εμφάνισητηςθεμελιώδους θεωρίας.  

Ηθεμελιώδηςθεωρίαωςμιαμέθοδοςτηςέρευνας των 

επιχειρήσεωνεπικρίνεταιότιωςθεωρίαπουείναιθεμελιωμένησεσυγκεκριμέναδεδομέναδενισχύε

ιγιαμιαευρύτερηκλίμακαγενίκευσης(Allan, 2003:8-9). Πρέπεινα σημειωθείότισε αυτή 

τημελέτη, ο στόχος είναι ναδημιουργήσειμια θεωρία 

πουαγκυρώνεταισταδεδομέναπουσυλλέγονταικαιαναλύονταιέτσιώστενα είναι δυνατή 

μιασυγκεκριμένη δημιουργία μιας θεωρίας από τα συμφραζόμενα.  

Ως εκ τούτου, σε αυτό το κεφάλαιο, έγιναν προσπάθειεςγια να καθοριστούνοι βασικές 

υποθέσειςτης έρευνας, οι οποίεςείναιηβάσηγια τον προσδιορισμότου κατάλληλουσχεδιασμού 

της έρευνας, της στρατηγικήςκαι της προσέγγισης. Με τον τρόπο αυτό, λαμβάνονται 

υπόψηκατάλληλεςηθικέςθεωρήσεις. Όσον αφορά τιςεμπειρικέςπαρατηρήσεις, έχει, 

επίσης,υπογραμμιστεί η συλλογήδεδομένωνκαιοι μέθοδοι ανάλυσηςδεδομένων 

μεπαραδείγματα που απεικονίζουν ταδιάφορα στάδιαπου εμπλέκονται στη διαδικασία.  

Ακολουθεί μιαπερίληψητωνσημαντικών ευρημάτωνκαι 

συζήτησητωνεμπειρικώναποτελεσμάτων της έρευνας. 
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3.6. Κριτήρια της έρευνας 

3.6.1. Εισαγωγή 
 

Μια συζήτηση σχετικά με ταμεθοδολογικάζητήματαθαείναιατελής χωρίςσυζήτηση για το 

θέματηςαξιοπιστίας. Η αξιοπιστίαείναιτοκριτήριο γιατην αξιολόγηση τηςποιότητας, για 

κάθεερευνητική μελέτηλαμβάνοντας υπόψητο ποσότων στοιχείων που χρησιμοποιούνται.  

Στηνπερίπτωσητηςποιοτικήςμελέτης, για νακαθοριστείηαξίατων αποδεικτικών 

στοιχείωνείναινα προσδιοριστεί η ποιότηταήηβιωσιμότητατηςέρευνας(Spenceret. al, 2003:3). 

Για να ικανοποιηθούν αυτά τα κριτήρια, πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες δοκιμές 

μέτρησηςαπό την άποψη τηςαξιοπιστίαςκαι της εγκυρότηταςγια ναεπιτευχθεί ο 

στόχοςτηςμελέτης. Παρά το γεγονός ότιαυτάτακριτήρια μέτρησης χρησιμοποιούνταιπιο 

συχνάγιαποσοτικές μελέτες, η αντίστοιχησημασίατουςγια την 

ποιοτικήέρευνααναγνωρίζεταικαιαφομοιώνεταισεποιοτικέςέρευνες(Bryman, 2004:272).  

 

3.6.2. Αξιοπιστία 
 

Η εξωτερική αξιοπιστία αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο μια μελέτη μπορεί να 

αναπαραχθεί (Bryman, 2004:273). Είναι αλήθεια ότι, στην ποιοτική έρευνα, όπως στην 

παρούσα, είναι δύσκολο να υπάρξει μια ακριβής αντιγραφή μιας μελέτης(Bryman, 

2004:272). Επιπλέον, η προσδιορισμένη θεωρία αναμένει οι ερευνητές να μην έχουν 

καθόλου «προκατασκευασμένες ιδέες κατά τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων»(Allan, 

2003:8). Όπως σημειώνεται από τον Allan (2003: 8-9), ο χρόνος  

και άλλοι περιορισμοί πόρων απαγορεύουν την αόριστηέρευνα. Ως εκ τούτου, η αξιοπιστία 

της έρευναςεξυπηρετείται καλύτερα αν αυτές οι ιδέες σαφώς αναφέρονται ρητά στην έρευνα.  

Πράγματι, σε όλη την έρευνα, έχουν γίνει συνειδητές προσπάθειες για να 

ικανοποιηθούν τα κριτήρια της αξιοπιστίας. Εντοπίστηκαν οι πιθανές απειλές για μεροληψία 

στη συνέντευξή μας και προσπαθήθηκε η αντιμετώπισή τους με διάφορους τρόπους. 

Συλλέχθηκαν τα δεδομένα μέσω ημι-δομημένης συνέντευξης σύμφωνα με την οποία 

υπήρξαν μόνο γενικές κατευθυντήριες ερωτήσεις. Αυτά τα ερωτήματα τέθηκαν με σαφή 

τρόπο και δόθηκανπεραιτέρω εξηγήσεις όταν ζητήθηκαν από τον ερωτώμενο. 

Αυτόενεργοποίησε τους ερωτηθέντες να απαντήσουν ελεύθερα και να αντιμετωπίσουν όλες 

τις πτυχές του θέματος, δεδομένου ότι σκέφτηκαν κατάλληλα. Έτσι, με αυτό τον τρόπο, 

αποφεύχθηκε να εμφανιστούν οι τάσεις στα δεδομένα της διαδικασίας συλλογής.  

Θα αποφευχθούν, επίσης, μακρά και πολλαπλά πολύπλοκα ερωτήματα από αυτά που 

μπορεί να οδηγήσουν σε σύγχυση. Με τον τρόπο αυτό, έγινε προσπάθεια να 

ελαχιστοποιηθούν τυχόν αποκλίσεις στη διαμόρφωση των κατευθυντήριων ερωτήσεων.  

Επιπλέον, έχουν παρουσιαστεί οι μέθοδοι της ανάλυσης δεδομένων με σαφείς όρους, 

ώστε να η ερμηνεία να περιορίζεται σε ό, τι τα δεδομένα μας λένε στην πραγματικότητα. Τα 

βήματα της ανάλυσης περιγράφονται με παραδείγματα, έτσι ώστε ο καθένας που 
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ενδιαφέρεται για την επανάληψη της ανάλυσης μπορεί να είναι σε θέση να το πράξει. Ως εκ 

τούτου, θεωρούμε ότι η έρευνα μας πληροί τα κριτήρια του εξωτερικού κύρους τόσο στη 

συλλογή στοιχείων και δεδομένων σε όλα τα στάδια επεξεργασίας.  

Από την άλλη πλευρά, η εσωτερική αξιοπιστία αναφέρεται στο κατά πόσο ο ερευνητής 

συμφωνείγια το τι θα δει και να ακούσει. Εξηγήθηκαν οι ερευνητικές ερωτήσεις στους 

ερωτώμενους και ο ερευνητής παρενέβη όταν υπήρχε ανάγκη να διευκρινιστούν ορισμένα 

σημεία. Πραγματοποιήθηκε, επίσης, συζήτηση για τις αντιλήψεις του ερευνητή, μετά από τις 

συνεντεύξεις. Ως εκ τούτου, η μελέτη μαςείναιεσωτερικάαξιόπιστη, δεδομένου ότι πληροί 

τακριτήριατης συνέπειας (Bryman, 2004:273).  

 

3.6.3Εγκυρότητα 

 

Η εγκυρότηταείναιτο μέτροτηςορθότηταςκαιακρίβειαςγιατα αποτελέσματα της έρευνας που 

μπορεί νακαλύτερανα εξηγηθεί χρησιμοποιώνταςδύο διαφορετικές έννοιες.Ηπρώτη 

έννοιαείναιηεσωτερική εγκυρότητακαιη δεύτερη είναι ηεξωτερική εγκυρότητα.  

Η εσωτερικήεγκυρότηταμετράει πόσοκοντάη παρατήρησητου 

ερευνητήείναιστιςθεωρητικέςιδέεςπου αυτός / αυτήαναπτύσσει. Στηνπερίπτωσή μας, έχουμε 

χρησιμοποιήσειτην βάσιμηθεωρίαωςμιαμέθοδοανάλυσηςδεδομένων. Ως εκ τούτου, από τη 

φύση, οι παρατηρήσειςμαςείναιλόγοιγιατην ανάπτυξη τηςθεωρίαςόπως συζητήθηκε. 

Θεωρείται ότι ηπαρούσα μελέτηείναιεξωτερικάαξιόπιστηγιατη σύναψηγενικεύσεωνσε ένα 

ευρύτεροφάσμα(Bryman, 2004:273). Έχουνληφθεί δείγματατόσο από μικρές όσο 

καιμεσαίουμεγέθους επιχειρήσεις, έτσι ώστε τα ερευνητικά ερωτήματα να 

εγείρουνανησυχίεςκαι για τις δύοοντότητες. Με αυτόν τον τρόπο, ο ερευνητής είναι 

θέσηναδημιουργήσειμια βάσιμη θεωρίαπουγίνεται με βάση τοεμπειρικό περιεχόμενο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

 

Το κεφάλαιο αυτό, στην πρώτηενότητατου, παρουσιάζειγενικά 

εμπειρικάζητήματακαιευρήματαπου προέρχονται απότιςσυνεντεύξειςμε τους διευθυντές 

καιτους εργαζόμενουςτων μικρώνκαιμεσαίων επιχειρήσεων. Οι 

συνεντεύξειςστιςεπιχειρήσειςεμπλέκονταισεδιαφορετικού τύπουεπιχειρηματικές 

δραστηριότητεςστην Ελλάδα. Στηδεύτερηενότηταγίνεται μια 

συζήτησηκαιανάλυσητωνευρημάτων αυτώνσε σχέση με τοθεωρητικόπλαίσιο που 

ορίζεταιστο κεφάλαιοδύο. Η ανάλυσητων δεδομένων διοργανώνεταιμε βάσητα κύρια 

συστατικάτου αποτελεσματικούεσωτερικού ελέγχουπου καλύπτονταιστοθεωρητικό 

πλαίσιομετιςσυνοπτικές ερωτήσειςτων συνεντευξιαζόμενων για να ανταποκρίνεται στο στόχο 

τηςέρευνας.  

 

4.1.Βασικά στοιχεία της εμπειρικήςμελέτης 
 

Επιλέχθηκανσκόπιματέσσεριςμεσαίου μεγέθουςκαιτρία μικρούμεγέθους επιχειρήσεις. Μια 

τέτοιαεπιλογήεπέτρεψεστον ερευνητή να εξετάσει τιςποικίλεςεμπειρίεςτόσο τωνμικρώνόσο 

και των μεσαίουμεγέθους επιχειρήσεων. Ωςμιαπρώτη προσπάθειαναπροσεγγίσειαυτές τις 

επιχειρήσεις, ο ερευνητήςπεριηγήθηκεστις ενδιαφερόμενεςιστοσελίδεςσεμια προσπάθεια για 

να αποκτήσειτα στοιχεία επικοινωνίας. Σε κάποιες από τις  ΜΜΕ ο ερευνητής ήρθε σε επαφή 

μέσω γνωστών ενώ σε άλλεςεπί τόπουχωρίς προηγούμενηεπαφή.  

Η συνέντευξηήταν προγραμματισμένηγιατη διευκόλυνση τωνερωτηθέντων. 

Όλεςοισυνεντεύξειςπραγματοποιήθηκανστοχώρο εργασίαςτουερωτώμενου. Είναι 

γεγονόότισε αυτό το χώροενθαρρύνονται οι ερωτηθέντεςνα αισθάνονταιάνετακαινα 

αποφευχθείοποιοσδήποτεεκφοβισμός στοάγνωστοπεριβάλλον.Η 

κάθεσυνέντευξηδιήρκεσεκατά μέσο όρομία ώρα καιμισή έως δύοώρες.Η συλλογή των 

στοιχείωνέγινεκατά τη διάρκεια τουμήναΙουνίου 2014.  
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4.2. Σημαντικά ευρήματα 

4.2.1. Ενημερότητα για το εσωτερικό έλεγχο 

 
Ένα από τα σημαντικότεραευρήματατηςσυνέντευξηςείναιότι οι 

μάνατζερςτωνμικρώνκαθώςκαιμεσαίωνεπιχειρήσεωνέχουνεπίγνωσητηςσημασίαςτουεσωτερι

κού ελέγχουγια τις πράξειςτους-αν και ο βαθμόςσυνειδητοποίησηςποικίλλειαπό τη 

μιαΜΜΕστην άλλη. Αυτή η συνειδητοποίηση είναιαισθητήμε τα λόγιαενός 

απότουςερωτηθέντες:  

«... Στο τέλοςτηςκάθεημέρας, όλαταυπόλοιπαπροϊόντα που έχουν 

παραχθείήελιναιαπούλητασυνυπολογίζονταικαι η εξισορρόπησήτουςελέγχεταιαπό 

τομάνατζεραπόό, τι 

δείχνειο υπολογιστής....καιόληη συλλογήτωνμετρητώνγίνεταιεπίσηςκατά τη διάρκειααυτής της 

περιόδουμετο συνολικό ποσό των πωλήσεων που εμφανίζονται στονυπολογιστή»(κωδικός 

ερωτώμενου s2).  

Η περιγραφήτωνδραστηριοτήτωνελέγχουσε 

καθημερινήκαιμηνιαίαβάσηείναικοινήστιςδιάφορες συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν. 

Οιλεπτομέρειεςτων εν λόγωδραστηριοτήτων καλύπτονταιστις επόμενεςενότητες. Αυτό που 

πρέπει νατονιστείσε αυτό το στάδιοείναιότι οι μάνατζερς στο δείγμα 

τωνσυνεντεύξεωντονίζουνότι έχουνεπίγνωσητηςευθύνηςτουςγια ναεξασφαλιστεί η 

ορθήπαρακολούθησητων καθημερινών συναλλαγών- οποιοσδήποτε και αν είναι ο 

μηχανισμός.  

 

4.2.2. Η χρήσητουσυστήματοςηλεκτρονικών υπολογιστών 
 

Ότανρωτήθηκε ανχρησιμοποιούν λογισμικότου υπολογιστή για ναδιευκολύνουντην 

καθημερινή λειτουργίατους, οιμάνατζερςομόφωνατόνισανπωςσε μεγάλο βαθμόεξαρτώνται 

απότηνεφαρμογήτουλογισμικούτωνηλεκτρονικών υπολογιστών.  

Αυτόήρθεωςέναενδιαφέρονθέμαεδώείναιότιείπανότι χρησιμοποιούν τοσύστηματου 

υπολογιστήόχι μόνο επειδή διευκολύνειτις καθημερινές συναλλαγές, αλλά και ως 

εργαλείογια ναελέγχουν την ομαλήροήτων καθημερινών λειτουργιών. Είναι ενδιαφέρον ότι, 

ότανρωτήθηκαν ανέχουνέναν εσωτερικό ελεγκτή, ηπλειοψηφίασημείωσε 

ότιχρησιμοποιούντοσύστηματου υπολογιστή για να«ελέγχουν» ήνα κάνουν διασταύρωση 

των συναλλαγών. Όπωςσυνοψίζεταιαπό έναν απότους ερωτώμενους,το λογισμικότου 

υπολογιστήχρησιμοποιείται ευρέωςγιαδιάφορεςδραστηριότητες, όπως ο έλεγχος 

τωναποθεμάτων, η διασταύρωσητωνκαταχωρήσεωνκαιη συλλογή των μετρητών, καθώς και 

για διάφορες ημερήσιεςκαιμηνιαίες εκθέσεις:  

«... Χρησιμοποιούμετο σύστημα του υπολογιστήγια ναελέγξουμε κάθεαπογραφήκαιόλα τα 

μετρητά που συλλέγονταικαθημερινά. Αυτόκαθιστά τονεσωτερικό έλεγχοπιο 
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αξιόπιστο.Ελέγχουμε τον κάθε εργαζόμενομε βάσητοσύστηματου υπολογιστήσε κάποιο βαθμό, 

δηλαδή μπορούμε να ελέγξουμετα στοιχείατων πωλήσεωνκαιτηνείσπραξη των 

μετρητώνκαθημερινά. Μπορούμε να ελέγξουμετααπούλητααντικείμενα, τα προϊόντα που 

ξεπουλήθηκαν και όσα παρουσιάουν μειωμένες πωλήσεις»(ερωτώμενοςκωδικόςm2). 

Με την υιοθέτηση του λογισμικού τουυπολογιστήγια τις συναλλαγέςτους, 

οιεπιχειρήσειςστην πραγματικότηταεγκρίνουν 

τουςενσωματωμένουςμηχανισμούςελέγχουπουείναι ενσωματωμένοιστοπλαίσιο 

τουπρογράμματος του ηλεκτρονικού υπολογιστή.  

Ότανρωτήθηκε ανοι διευθυντές αν έχουνέναεγχειρίδιο λογιστικήςγια να 

καθοδηγούνταιισχυρίστηκανότιδεν έχουντέτοιο εγχειρίδιο, δεδομένου ότι χρησιμοποιούν το 

λογισμικόηλεκτρονικών υπολογιστών.  

 

4.2.3. Τα επίπεδατης εξουσίαςκαιτων ευθυνών 
 

Δεδομένου του μικρούαριθμούτωνεργαζομένων στις μικρέςεπιχειρήσεις, θα υπέθετε 

κανείςότι ηδιαίρεσητωνρόλωνκαιτων ευθυνώνείναιανύπαρκτη. Ωστόσο, αυτό 

πουαποκαλύπτουντα ευρήματατης έρευνας είναιότι οι μικρές 

επιχειρήσειςέχουντους δικούς τους μηχανισμούςγια νατοποθετούν τονέλεγχοκαι την 

ισορροπίαστις οικονομικέςσυναλλαγές. 

«Όλες οι οικονομικέςδραστηριότητεςτης μεταποιητικής μας επιχείρηση, όπως οι 

συναλλαγές των πωλήσεωνκαιτων αγορώνκαταγράφονταιαπότο διευθυντήτης 

εταιρίαςκαιαποστέλλονταισεκαθημερινή βάσηστο κεντρικό γραφείοτης εταιρίας, οιοικονομικές 

εκθέσειςπαρασκευάζονταιεκείσεενοποιημένη μορφή. Ηορθότητατου συνόλου 

τωνπωλήσεωνκαιτων αγορώνκαι, επίσης, η έκθεσητης είσπραξης των μετρητώνπου γίνονται 

από το διευθυντή»(ερωτώμενος με κωδικόs2).  

Όπως εξήγησε οσυνεντευξιαζόμενοςνε κωδικόs2, ανο διευθυντήςείναιο 

μόνοςυπεύθυνοςγιατις οικονομικέςδραστηριότητεςστο εσωτερικό της επιχείρησης, 

οισυναλλαγέςτουδεν αφήνονται ανεξέλεγκτες. Οιμηχανισμοίελέγχου, όπως ο έλεγχος των 

εγγράφωνκαιοι εγγραφέςγίνονταισεέναυψηλότεροεπίπεδοδιοίκησης.  

Στηνπερίπτωσητωνμεσαίουμεγέθουςεπιχειρήσεων, παρατηρείται έναςυψηλότερος 

βαθμόςδιαχωρισμού των καθηκόντωνμεταξύ των εργαζομένων. Παρά το γεγονός ότικαμία 

από τιςτέσσεριςεπιχειρήσειςδεν έχειμιαλειτουργία της εσωτερικού ελέγχου του προσωπικού, 

όλοιαναγνωρίζουντο γεγονόςότι 

«η κατάθεση, συλλογήκαικαταγραφήτων εισπράξεων τηςεπιχείρησηςγίνονται από 

κάποιονάλλο»(ερωτώμενοικωδικόm1, m2, m3καιm4). Μία από αυτές τιςεπιχειρήσεις, οι 

οποίεςστην πραγματικότητααπασχολείτομεγαλύτεροανθρώπινο δυναμικόστο δείγμα των 

ΜΜΕ(συνολικά 240υπάλληλοι), προσθέτειστοπαραπάνωσημείοότιοιτραπεζικοί 

λογαριασμοίελέγχονται από ένανεργαζόμενο πουδενυπογράφει τις επιταγές, το χειρισμόήτην 
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εγγραφήσε μετρητά. Επιπλέον, όταν ρωτήθηκε αν θεωρούν τη διαίρεση τηςευθύνης ως μια 

πτυχή εσωτερικού ελέγχου, οι διευθυντές απάντησαν καταφατικά. 

Ως εκ τούτου, είτε είναι ισε επίπεδο μεσαίας είτε σε μικρής επιχείρησης, ημέριμνα για 

την εξασφάλιση καλού εσωτερικού ελέγχου είναιεμφανήςγια τέτοια προσπάθειαγια την 

εκχώρηση της αρχήςκαι την ευθύνη της διοίκησης, καθώς των εργαζομένων αυτών των 

επιχειρήσεων. 

 

4.2.5. Άμβλυνση του κινδύνου 
 

Οι μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις έχουν επίγνωση των κινδύνων που 

ελλοχεύουν στις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Οι καθημερινές δραστηριότητες 

συμβιβασμού των εσόδων και εξόδων και άλλοι έλεγχοι που περιγράφονται παραπάνω έχουν 

απώτερο στόχο τημείωση των κινδύνων.  

Οι τρεις κατευθυντήριες ερωτήσεις που απευθύνονται σε μεσαίες επιχειρήσεις που 

σχετίζονται με τον παράγοντα του κινδύνουήτανοιοι εξής:  

 Σε ποιο βαθμό η επιχείρηση προσδιορίζει και αναλύει τους κινδύνους που 

προκύπτουναπό τις εσωτερικές και εξωτερικέςπηγές; 

 Η επιχείρησηθεσπίζει σαφείςστόχους προϋπολογισμούκαιοικονομικούς 

στόχους; 

Αυτά τα κατευθυντήριαερωτήματα οδηγούνστο γεγονός ότιη έννοιατουπεριορισμού του 

κινδύνου είναι παρούσασε αυτές οι επιχειρήσεις στο ότι οι εσωτερικές καιεξωτερικές πηγές 

κινδύνων έχουν εντοπιστείκαιαναλυθεί.Επίσης,προσπάθειεςγίνονται για νακαθοριστούν οι 

τρόποι διαχείρισης των πραγματικών κινδύνων. Ένας από τους συνεντευξιαζόμενος 

περιγράφει αυτό ως εξής:  

«Για την αντιμετώπιση και την ολοκλήρωση του κινδύνου, ηημερήσιαείσπραξητων 

μετρητώναξιολογείται μετη συνολικήέκθεση για τις πωλήσειςηλεκτρονικών υπολογιστών: 

 κάθε 15ημέρες, ηέκθεση πωλήσεων ελέγχεται από τον εξωτερικό ελεγκτή 

 κάθε μηνιαία έκθεση που εκπονήθηκεαπό τον λογιστή ελέγχεται από τον εξωτερικό 

ελεγκτή και 

 κάθε μήνα όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα της απογραφής ελέγχονται επίσηςαπό 

τον εξωτερικό ελεγκτή και το διαχειριστή»(ερωτώμενοςm2). 

Ωστόσο, δε σκέπτονται όλοι οι διευθυντές ότι έργο της ανάλυσηςτων κινδύνων είναι 

ευθύνητους. Ένας διευθυντής μεσαίων επιχειρήσεων δηλώνει«... Δενείναιδική μου ευθύνηνα 

παρέχω επαρκή σαφήνεια και τα κριτήρια για τους κιδύνους για την αξιόπιστη 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση» (ερωτώμενος m1).  

Οι ερωτηθέντες, επίσης, σημειώνουνότι έχουν την πρακτική κάθεχρόνο να εξασφαλίζουν ότι 

θα έχουν σαφείς προϋπολογιστικούς και οικονομικούς στόχους που θα έχουν δημιουργήσει-
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συμπεριλαμβανομένων των«συνολικών πωλήσεων και αγορών». Ένας τέτοιος 

προγραμματισμός θεωρείται ότι είναι ένας μηχανισμός διαχείρισης κινδύνων από τους 

μάνατζερς. 

Ένας διευθυντήςπαραδέχεται τηνπρόκληση της μετριασμό των κινδύνων που οφείλονται σε 

απάτη, αν και εμφανίζεται σπάνια.  

«Μπορούμε να ελέγχουμετααπούληταπροϊόνα, τα προϊόντα που έχουνξεπουληθεί, τα μη 

πωληθέντα προϊόντα με βάση τοσύστηματου υπολογιστή. Αλλάδεν μπορούμε να ελέγξουμετο 

τα στοιχεία που έχουν κλαπείαπόκάποιο υπάλληλο: μερικές φορέςαντιμετωπίζουμεαυτού του 

είδους το πρόβλημα, αλλά είναισπάνιο»(ερωτώμενος m2).  

Επίσης, οιΜΜΕ προσδιορίζουν την ταυτότητα των εξωτερικών κινδύνων που σχετίζονται με 

τιςπιστώσεις τωνπωλήσεων. Σύμφωνα με έναν υπεύθυνο του τμήματος πωλήσεωνστην 

περίπτωση της ΜΜΕ με κώδικαm4, η εταιρεία προβάλλει διάφορους μηχανισμούς, για να 

μετριάσει τον κίνδυνοτης μη καταβολής των πιστωτικών πωλήσεων 

συμπεριλαμβανομένουτου ενδελεχούς ελέγχου των πελατών, επιφυλάσσει το προνόμιο των 

πιστωτικών πωλήσεων για λίγους αξιόπιστους πελάτες, αυστηρή παρακολούθηση των 

εκκρεμώνπληρωμών  και ούτω καθεξής.  

Από την άλλη πλευρά, οι διευθυντές(m1, m2καιm4) έχουν επίγνωσητηςανακρίβειας που 

οφείλεταιστην απάτηκαιότι το γεγονός αυτόσαφώς λαμβάνεται υπόψηστηναξιολόγηση των 

κινδύνωνγιατηνέκτασητηςπροσφυγής σεεξωτερικό ελεγκτή.Για ναπαρατεθούντα λόγια 

τουερωτώμενουm2ωςέναπαράδειγμα:  

«Επειδή χρησιμοποιούμεμηχανογραφημένοσύστημα ελέγχουκαιεκτός από αυτό 

ελέγχουμετιςδραστηριότητεςτης μεταποιητικής μας επιχείρησης απότον εξωτερικό ελεγκτή, τα 

στοιχεία της ανακρίβειας τωνοικονομικώνκαταστάσεωναξιολογούνταιαποτελεσματικάγια την 

επίτευξητωνσττόχωντης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.» 

 

4.2.6. ΠολιτικέςΑνθρώπινου Δυναμικούκαικώδικεςδεοντολογίας 
 

Οι επιχειρήσεις επιμένουν ότι συνήθως έχουν ένα κώδικα δεοντολογίας .Αυτό αντανακλά το 

γενικότερο προσανατολισμό της επιχείρησης και χρησιμεύει ως μηχανισμός ελέγχου. Ένας 

διευθυντής μεσαίας επιχείρησης το περιγράφει αυτό στους παρακάτω απλούς όρους:  

«Έχουμε σαφείςαρμοδιότητες καιδικαίωμαγιακάθεεργαζόμενο, ανάλογα με τηθέσηπου αυτός ή 

αυτή κατέχει.Γιαπαράδειγμα,  

 σε το προσωπικό των πωλήσεωνπρέπει να επικοινωνεί με τους πελάτεςευγενικά, πρέπει 

να δίνουναπόδειξηστον αγοραστή, πρέπει να δίνουντις απαραίτητες υπηρεσίες. 

 Οι άλλοι που εργάζονταιστοκατάστημαθαβοηθήσουν τον πελάτηανά πάσα στιγμή όταν 

απαιτούνκάθευποστήριξη ευγενικά. 
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 Το προσωπικό των πωλήσεωνθα πρέπει να σταθμίζει τησυλλογήτουπρινπάει  

σπίτι καθημερινά.  

 Το σύνολοτων εργαζομένωνπρέπει να φορά τη στολή.Ότανυπάρχει νέα πληροφόρηση 

θα παρέχουμε μια συνάντηση και βεβαιώνουμε ότι το ξέρουν» 

(κωδικός Συνέντευξηm2).  

 

Ο ίδιος ο συνεντευξιαζόμενοςτονίζει, σεάλλη περίπτωση, τον πιο απλόχαρακτήρατων 

ευθυνώνγιατους εργαζόμενους καιότι αυτόστην πραγματικότηταεπιτρέπει 

περισσότερηευελιξίαμεταξύτων καθηκόντωνκαιέτσιδιασφαλίζει τηβέλτιστη χρήσητωνπόρων.  

«Δεν έχουμε γράψει την περιγραφή της θέσης εργασίαςγιακάθεεργαζόμενο, 

αλλάδίνουμεπροφορική παραγγελίαγιαόλους τουςεργαζόμενουςμε βάση την κατάστασητης 

αγοράς. Ότανέχουμεπολλούςπελάτες, χρησιμοποιούμεόλατα πρόσωπατων 

πωλήσεωνμαςδιαφορετικά, θατους δώσουμεκαι άλλεςθέσεις εργασίαςκαι θα χρησιμοποιήσουμε 

αποτελεσματικάτο εργατικό δυναμικόμας.» (ερωτώμενος m2).  

Όσον αφορά τηνεκπαιδευτική πολιτική της επιχείρησης, ηπλειοψηφίαθεωρεί ότι δεν 

υπάρχειανάγκηγιατακτικέςπροπονήσεις. Θεωρούν«η εργασίαδενχρειάζεται τόσο 

πολύκατάρτιση» (ερωτώμενος m1). Το γεγονός αυτόείναιπιοεξειδικευμένομε βάση 

ταπαρακάτωλόγια τουερωτώμενουm2:  

 «Οι υπάλληλοί μας εργάζονταιγια ναικανοποιήσουν τον πελάτηστηνπαροχή 

κατάλληληςυπηρεσίαςπουδεναπαιτεί τόσο πολύεκπαίδευση,  

 Το προσωπικό των πωλήσεωνείναιεξοικειωμένομετο μηχάνημα της 

συλλογήςδεδομένου ότι δίνουμεσύντομηκατάρτιση με την έναρξη της δουλειάςτους.  

 Ο λογιστήςμαςείναιεξοικειωμένοςμετηνεφαρμογή λογισμικούυπολογιστή 

καιδεδομένου ότιτο σύστημά μαςδεν αλλάζειτακτικά, η εκπαίδευσηδεν είναι τόσο 

αναγκαία».  

Επομένως, περισσότερο απόμιαεπίσημηπολιτική ανθρώπινων πόρωνσεαυστηρούς όρους, οι 

μικρέςκαιμεσαίες επιχειρήσειςδίνουν μεγαλύτερηέμφαση στοσυστηματικό τρόποτης 

διασφάλισης του εσωτερικού ελέγχου.Είναιό, τιοακόλουθοςδιευθυντής συμπεραίνει: 

«Ακόμα κι αν δεν υπάρχουνπολιτικέςκαιπρακτικέςανθρώπινου δυναμικούπου έχουν 

σχεδιαστείωςρυθμιστικό πλαίσιο, ο τρόπος πουο οργανισμόςλειτουργείκαιτα εργαλεία 

διευκολύνουν τοναποτελεσματικόεσωτερικόέλεγχομε τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, 

όπως ο συστηματικόςτρόποςαπότον έλεγχοκαιτην παρακολούθησημέσωυπολογιστήαπό το 

διευθυντή,  το λογιστήςκαιούτω καθεξής»(ερωτώμενοςm1).  

 

4.2.7. Επικοινωνία 
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Σχετικά μετογεγονός ότιυπάρχουνορισμέναεπίπεδαεξουσίαςκαι ευθύνες εντός των 

ΜΜΕτου δείγματος, ο ερευνητής ενδιαφέρεται να μάθει ότι οι υπάλληλοι κάνουν 

προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η ακρίβειατωνοικονομικών καταστάσεων. Η 

εσωτερικήκαιεξωτερική επικοινωνίαθεωρείται γενικάσημαντικήγια την επιχείρηση. Οι 

ακόλουθοι όροιτουερωτώμενουμε κωδικόm1, καθιστά σαφές:  

 «Οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνταιγια ναεκτελεστεί ο έλεγχος στον οργανισμό που 

το άτομομπορεί να χειριστείγια ναπραγματοποιήσει 

τηνεσωτερικήευθύνηπαρακολούθησηςόπως, ο τρόπος που οταμίαςκαιο 

λογιστήςκάνειπροσδιορισμένο έλεγχο κάνει τον έλεγχοπολύισχυρό».  

 «Η εσωτερική επικοινωνίακαικαθιστά πιο γρήγορατηνεκτέλεσητων 

εσωτερικώνστόχωνκαιείναι αλήθεια, επίσης,στην εταιρείαμας». 

 Ηεταιρείαεπικοινωνείμεεξωτερικά μέρηόπως οιεξωτερικοί 

ελεγκτέςδύο φορές το χρόνο, έτσι ώστε η οικονομικήαναφοράνα μπορείνα 

είναιαξιόπιστηκαιελεύθερηαπόοποιεσδήποτεανακρίβειες».  

 

4.2.8. Οι αξιολογήσεις 
 

Δεδομένων των προσπαθειώνγια να διασφαλιστεί ένακαλόεσωτερικό σύστημα 

παρακολούθησης ήτανενδιαφέρον να παρατηρηθεί ότι οι διευθυντέςτωνΜΜΕ έκαναν 

κατάλληλες ενέργειες παρακολούθησηςτου δείγματοςγιανα εντοπίσουν τα προβλήματαήτις 

αδυναμίες στους εσωτερικούς ελέγχους. Επίσης,οι εργαζόμενοιυποβάλλονταιτακτικάσε 

αξιολογήσειςτηςαπόδοσης στην εργασία.  

Έναςσημαντικός δείκτηςπου θα εξασφαλίζει τηνορθή εσωτερική παρακολούθηση για τις 

ΜΜΕείναι η εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων πουέχουν σχεδιαστείγια την 

πραγματοποίηση του εσωτερικού ελέγχου. Το ζήτημα αυτόεκφράζεται κατά τους 

ακόλουθουςόρουςμεκωδικόσυνέντευξηςm2:  

 «Πάντα ελέγχουμε καθημερινά το τι συλλέχθηκε με τα αποτελέσματα από το 

σύστημα αναφοράς τουυπολογιστήκαι τις πληρωμές, ως εκ τούτου αναυτότο 

σύστημαδουλεύειαποτελεσματικά πιστεύουμε ότιο εσωτερικός έλεγχοςεπί της 

οικονομικήςαναφοράςλειτουργεί σωστά».  

Σύμφωνα με τα λόγια τουερωτώμενουm1γίνεται αξιολόγησητωνδραστηριοτήτων της 

εσωτερικήςπαρακολούθησηςγια την επιχείρηση:  

 «Η εταιρία μαςχρησιμοποιείσυνεχή αξιολόγησηγια τη χρηματοοικονομική 

πληροφόρησημετον προσδιορισμότης αποτελεσματικότηταςτου εσωτερικού ελέγχουως 

επί το πλείστον(ο διευθυντής) καιτο κεντρικό γραφείοαξιολογούν τηλειτουργίατου 

εσωτερικού ελέγχου τωνοικονομικών εκθέσεων».  

 «Δύο φορές το χρόνο, ηδιοίκηση με το διοικητικό συμβούλιοπροσδιόρισαν τηδύναμη 

του εσωτερικούελέγχου καιτις ελλείψειςκαι λαμβάνουν διορθωτικάμέτρα, 
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γιατηνανεπάρκειατου εσωτερικού ελέγχου και συζητούν για το πώς να 

κάνουνβελτιώσεις».  

Με βάσητα ευρήματατηςέρευνας, προχωράμεστη συζήτησηκαι την ανάλυσητωνεν 

λόγωεμπειρικών ευρημάτων. 

 

4.3. Ανάλυση 
 

Στην ενότητα αυτή, τα εμπειρικά ευρήματα που ελήφθησαν συνοψίζονται σε σχηματική 

μορφή για να υπογραμμιστεί η σχέση τους ανάμεσά τους και να αναλυθεί η σχέση με το 

θεωρητικό πλαίσιο.  

 

4.3.1. ΕυαισθητοποίησητωνΜΜΕστον εσωτερικόέλεγχο 
 

Με βάση ταδεδομένα της συνέντευξης, η ευαισθητοποίησησχετικά με τα πλεονεκτήματατου 

αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικής παρακολούθησης έρχεται ως βάση που καθορίζει 

όλες τις άλλες δραστηριότητες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που σχετίζονται μετον 

εσωτερικό έλεγχο.  

Το αποτέλεσμα από αυτής της μελέτης εξισορροπεί τα συμπεράσματα που συνάγονται από 

τον Lau, (2008:15) για την αντίληψητωνΜΜΕσχετικά με τησημασίατου εσωτερικού 

ελέγχου. Πράγματι, η μελέτητου βρήκεότι ένα αποτελεσματικόσύστημαεσωτερικού 

ελέγχου,λέγεται ότι είναισυνήθωςαπουσιάζει ή δεν είναι αρκετά ισχυρό στις περισσότερες 

ΜΜΕ γενικά. Ωστόσο, τα εμπειρικά ευρήματα της έρευνας δίνουν έμφαση στο ότι οι 

ΜΜΕγνωρίζουν καλά τη σημασία της αποτελεσματικήςεσωτερικήςπαρακολούθησηςκαι 

εργάζονταισυνειδητάγια να φέρουν ένα τέτοιο σύστημαστις αντίστοιχεςεπιχειρήσειςτους.  

 

4.3.2. Περιβάλλονελέγχου 
 

Βάσει των δεδομένωνπου συλλέχθηκαν,το συνολικό περιβάλλον του ελέγχου βασίζεται σε 

μιασωστήδιάκρισητωνεπιπέδωνεξουσίαςκαιευθύνης, τη διάθεση τυποποιημένων κωδίκων 

συμπεριφοράς που διασφαλίζουντην ακεραιότητακαι τις ηθικές αξίες μεταξύτης διοίκησης 

και των εργαζομένων και μετριασμού των κινδύνων που μπορούν να αποφευχθούν. 

Η εξασφάλιση ενόςκατάλληλου περιβάλλοντοςπαρακολούθησηςπροσδιορίζεται απότο 

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Εσωτερικού Ελέγχου της COSO ως ένα χαρακτηριστικό του 

αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου. Τοθεωρητικό υπόβαθρο της μελέτης στηρίζεται 

στοπλαίσιο της COS. Τα κύρια ευρήματα της μελέτης αποκαλύπτουν ότι αυτό το 

χαρακτηριστικό είναι επίσης κεντρικό στην περίπτωσητωνΜΜΕ. 
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4.3.3. Δραστηριότητες ελέγχου 
 

Οι δραστηριότητες ελέγχου γίνονται πιο αποτελεσματικές, αν οισυναλλαγέςτων ΜΜΕ 

διευκολύνονται απόένασύστημα του υπολογιστή. Αυτό το σύστημαεπιτρέπει την 

παρακολούθηση για την καταγραφή του αποθέματος, επεξεργασία των ημερήσιων 

συναλλαγών καιακριβήαναφορά των οικονομικώνδραστηριοτήτων. Η ενσωμάτωσημετην 

εκτίμησητου κινδύνου, η δημιουργία πολιτικών καιδιαδικασιών, βρέθηκενα αποτελούν 

σημαντικά στοιχεία τωνσυνολικώνδραστηριοτήτωνελέγχουπου στηρίζονται στα δεδομένα 

που συλλέγονται. Οι δραστηριότητες αυτές, επίσης,τονίζονται απότοπλαίσιοCOSOωςβασικά 

χαρακτηριστικάτου αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου. 

 

4.3.4. Διαχείριση του κινδύνου 
 

Ένας από τους σημαντικότερους λόγουςγια την ύπαρξη ενός αποτελεσματικούεσωτερικού 

ελέγχουγια τις ΜΜΕ έχει βρεθεί ότι είναι η διαχείρισητωνκινδύνων. ΟιΜΜΕφαίνεταινα 

εντοπίζουν και να αναλύουν τους κινδύνους που προκύπτουν απότις εσωτερικές 

καιεξωτερικές πηγές.Επίσης, οιΜΜΕμετριάζουν τους κινδύνουςαπό τηνκαθιέρωση σαφούς 

προϋπολογισμού και δημοσιονομικών στόχων. Με αυτό τον τρόπο, οι ΜΜΕ ελαχιστοποιούν 

το ενδεχόμενογια την ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεταιστην απάτη. 

 

4.3.5. Πληροφορίες και επικοινωνία 
 

Η ομαλή ροή των πληροφοριών, καθώς και η εξωτερική και εσωτερική επικοινωνία 

εμφανίζεται στα αποτελέσματαναείναιένας μηχανισμός για την εξασφάλιση της 

αποτελεσματικής εσωτερικής παρακολούθησης στην περίπτωση των ΜΜΕ. 

4.3.6. Πληροφορίες και επικοινωνία 
 

Οι δραστηριότητες κα ιοι μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου υποβάλλονται σεσυνεχή 

αξιολόγηση.Επιπρόσθετα, έχει βρεθεί ότι οιεσωτερικές ανεπάρκειες εντοπίζονται και 

κοινοποιούνται κατά έγκαιρο τρόπο στα μέρη που είναι υπεύθυνα γιατη λήψη διορθωτικών 

μέτρων.  

Αυτή η λογική επίσης αναφέρεται από το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Εσωτερικού Ελέγχου. 

Επομένως, ομαδοποιώντας τα ευρήματα της μελέτηςμε αυτό τον τρόπο φαίνεται ότι τα 

βασικά χαρακτηριστικά της αποτελεσματικής εσωτερικής παρακολούθησης προέρχονται από 

τα δεδομένα που συλλέγονται. Αυτά τα συστατικά είναι το περιβάλλον του ελέγχου, οι 

δραστηριότητες παρακολούθησης, η διαχείριση κινδύνων,  οι πληροφορίες και επικοινωνίες 

και, τέλος, η παρακολούθηση και οι αξιολογήσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
 

5.1.Εισαγωγή 

 

Στο σημερινό άκρως ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, ο εσωτερικός έλεγχος 

διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο καθώς έχει καθιερωθεί ως ένα βασικό μέσο για την ακριβή 

διαχείριση των οικονομικών πόρων της κάθε επιχείρησης (Papastathis, 2003, 

SarensκαιDeBeelde, 2006). Μέσα σε αυτό τοπεριβάλλον, σημαντικό μέρος της έρευναςέχει 

πραγματοποιηθεί στον εσωτερικόέλεγχο(Karagiorgoset al.,2011).  

Σεαυτό το τελευταίο κεφάλαιο, θα παρουσιαστεί μια σύντομησύνοψητων κύριων 

πορισμάτων. Αναγνωρίζεται ότι οι έρευνα ανριμετωπίζει συγκεκριμένους περιορισμούς και 

αυτοί θασυζητηθούν σε αυτό τοκεφάλαιο. Λαμβάνονταςυπόψητέτοιους περιορισμούςκαιμε 
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βάσητιςθεωρητικές και εμπειρικές διαπιστώσεις, ο ερευνητής προσπαθεί να δώσει 

κάποιεςκατευθύνσειςγια περιοχές μελλοντικής έρευνας.  

 

5.2Σύνοψη των κύριων πορισμάτων 
 

Με βάση αυτή τηνπροσαρμοστική μορφή τηςθεωρίας, ένα από τα κύρια εμπειρικά 

ευρήματα της έρευνας είναι τογεγονός ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του δείγματος 

γνωρίζουν τησημασία της διατήρησης του αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικής 

παρακολούθησης των δραστηριοτήτων τους. Η αντίληψη αυτή πιστεύεται ότι είναι μια 

θετική συμβολή για όλες τις μορφές της προσπάθειαςγια την ενίσχυση των συστημάτων 

εσωτερικής παρακολούθησηςσεΜΜΕ.  

Παρά το γεγονός ότιο βαθμόςευαισθητοποίησης ποικίλλει σε βάθος από τη μια ΜΜΕστην 

άλλη, η μελέτη βρήκε ότι υπάρχει μια βασική κατανόηση ενός καλού συστήματος 

εσωτερικής παρακολούθησης. Αυτή η αντίληψη έχει εκτιμηθεί ότι αποτελεί μια θετική 

εισροή για όλα τα είδη  των προσπαθειών για την αποτελεσματικότητα των συστημάτων 

εσωτερικής παρακολούθησης στις ΜΜΕ.  

 

 Έλεγχος περιβάλλοντος 

 

Βάσειτου δείγματος των ΜΜΕ, ανακαλύφθηκε ότι ο έλεγχος του περιβάλλοντοςέχει 

σημασία. Το γεγονός αυτό στηρίζετα ισταστοιχεία που συλλέγονται. Πράγματι, σε κάθε ένα 

από το δείγμα τωνΜΜΕ, τα επίπεδα της εξουσίαςκαι η ευθύνη είναι σωστάδιαχωρισμένα. 

Επιπρόσθετα, βρέθηκε ότι υπάρχουν τυποποιημένες προσπάθειεςγια την καθιέρωση κώδικων 

συμπεριφοράς. Παρά το γεγονός ότι ο βαθμός στον οποίο οι κωδικοί αυτοίεπισημοποιούνται 

διαφέρει από μια ΜΜΕστην άλλη, το σκεπτικόγια την εισαγωγήτέτοιων κωδικών παραμένει 

το ίδιο στο δείγμα των ΜΜΕ, δηλαδήγια να διασφαλιστεί ηακεραιότητακαιοι ηθικές αξίες 

μεταξύ των στελεχών και των εργαζομένων των ΜΜΕ.  

Επομένως,οι μικρο μεσαίες επιχειρήσειςτου δείγματος έχουν ένα καλό περιβάλλον ελέγχου 

που είναι ευνοϊκόγια ένα αποτελεσματικό σύστημαεσωτερικήςπαρακολούθησης.  

 Διαδικασία εκτίμησης του κινδύνου 

Οιδραστηριότητες αξιολόγησηςκινδύνουσεΜΜΕτου δείγματοςβρέθηκε να περιλαμβάνουν 

διαδικασίες μετριασμού τουκινδύνου. Τα δεδομένα που συλλέγονταιμέσωτης 

συνέντευξηςαποκαλύπτουνότι όλο τοδείγματων ΜΜΕ συμμετέχειστο συμβιβασμό 

τωνσυναλλαγών. Αυτή η δραστηριότητα γίνεται σε καθημερινή βάση και οι δραστηριότητες 

διασταυρώνονται με απώτερο στόχο τον περιορισμότου ελέγχου των κινδύνων.  

Οι ΜΜΕ του δείγματος βρέθηκανόχι μόνο να αναλύουν και να προσδιορίσουντην ταυτότητα 

των κινδύνωνπου προκύπτουν από εσωτερικές πηγές αλλά από κινδύνουςπου προέρχονται  
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από εξωτερικές πηγές όπως η μη καταβολή των κινδύνων 

 των   πιστωτικών πωλήσεων από τους πελάτες. 

Η έκθεση των πωλήσεων, τα αποθέματακαιάλλαελέγχονταιαπό εξωτερικούςελεγκτέςγια να 

διασφαλιστεί ηαξιοπιστίατων οικονομικών εκθέσεωνκαι ναελαχιστοποιηθεί το 

ενδεχόμενογιαουσιώδη ανακρίβεια, πουοφείλεται σε απάτη. Οι ΜΜΕ, 

επίσης,συμμετέχουνστον να εξασφαλιστεί ότι ο προϋπολογισμόςκαιοι οικονομικοί 

στόχοιέχουνσαφώςπροσδιοριστεί. Πράγματι, δείγματων ΜΜΕκάθε χρόνοβεβαιώνει 

ότιοισυνολικές πωλήσειςκαιαγορέςέχουν προγραμματιστεί επαρκώς έτσι ώστε ένας τέτοιος 

προγραμματισμόςνα λειτουργεί επαρκώςωςένας μηχανισμόςδιαχείρισηςκινδύνων από τους 

διευθυντές των ΜΜΕ.  

Επομένως, όπωςμπορεί να δει κανείς, δεν είναι μόνο οι ΜΜΕ που συμμετέχουνστον 

εντοπισμό των κινδύνων, αλλά γίνονται προσπάθειεςγια τη διαχείριση και τον μετριασμότων 

κινδύνων αυτών. 'Ετσι, η διαχείριση τουκινδύνουβρέθηκε να είναι ένα 

ουσιώδες χαρακτηριστικό ενός αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχουγια τις ΜΜΕ.  

 Δραστηριότητεςεπιχειρησιακούελέγχου 

Ένα από ταχαρακτηριστικάενός αποτελεσματικούσυστήματοςεσωτερικού ελέγχου είναι η 

συχνότητα των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων. ΟιΜΜΕτου δείγματοςεξαρτώνταισε 

μεγάλο βαθμό απότη χρήση του λογισμικού τωνηλεκτρονικών υπολογιστώνγια τις 

καθημερινές συναλλαγές. Οι ημερήσιες καταχωρήσεις φυλάσσονται στον υπολογιστή. 

Πάνω από τοκαθήκοντης διευκόλυνσηςτων καθημερινώνεγγραφών, οι ΜΜΕτου δείγματος 

κάνουν χρήσητωνηλεκτρονικών υπολογιστών ως εργαλείων ελέγχου για την ομαλή ροή των 

καθημερινών εργασιών. Το κάνουνένασημείο που χρησιμοποιούν το 

σύστημα του υπολογιστή για να«ελέγχουν» ή ναδιασταυρώνουνόχι μόνοτις συναλλαγέςαλλά 

και τα αποθέματα. Η ακριβήςαναφορά των οικονομικώνδραστηριοτήτωνείναιδυνατή με τη 

χρήση, επίσης, ενόςτέτοιουσυστήματος.  

Υιοθετώντας το λογισμικό του υπολογιστή για τις συναλλαγές τους, οι επιχειρήσεις στην 

πραγματικότητα υιοθετούν τους ενσωματωμένους μηχανισμούς ελέγχου στοπλαίσιοτου 

προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή. Επομένως, μπορεί κανείς ναπειότι το δείγμα των 

ΜΜΕ πληρούν τα χαρακτηριστικά υγιών δραστηριοτήτων επιχειρησιακού ελέγχου. 

 

 Αποτελεσματικό σύστημαπληροφόρησης και επικοινωνίας 

Το αποτελεσματικό σύστημα επικοινωνίας επικρατεί στο δείγμα των ΜΜΕαπό τη στιγμή 

που οι υπάλληλοι στα διαφορετικά επίπεδα της εξουσίας και αρμοδιότητες κάνουν 

συνειδητές προσπάθειεςγια να συμβιβάσουν σωστάτις χωριστές καταγραφές καινα 

επιλύσουντις διαφορές. Η ακρίβεια των οικονομικών εκθέσεων διασφαλίζεται 

από τους διευθυντέςανά περιοχή των ΜΜΕ σετακτικήβάση. Η επικοινωνία επίσης 

διατηρείται με εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη όσον αφορά εφαρμογή συγκεκριμένων 

οικονομικώνεκθέσεων.  
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Αυτά τα χαρακτηριστικά, επομένως, επιτρέπουν να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η 

εσωτερικήκαιεξωτερικήεπικοινωνία, καιτο πληροφοριακό σύστημαλέγεται ότι 

είναιαποτελεσματικόστο δείγμα τωνΜΜΕ.  

 Αποτελεσματικό σύστημαπαρακολούθησηςκαιαξιολόγησης 

Διαπιστώθηκε ότι οι κατάλληλες ενέργειες παρακολούθησηςγιαπροβλήματαήαδυναμίες που 

εντοπίστηκαν στον εσωτερικόέλεγχολαμβάνονταιαπό τους διευθυντές τωνΜΜΕτου 

δείγματος. Πράγματι, δίκαιησυζήτησηέχει πραγματοποιηθείαπότη διοίκησηκαιτο διοικητικό 

συμβούλιοστο δείγματων ΜΜΕγια τον εντοπισμότων δυνάμεωνκαιτων ελλείψεωντου 

εσωτερικούελέγχουκαι να κάνουν διορθωτικέςενέργειεςπου είναι απαραίτητες 

γιατηνανεπάρκεια και επίσηςσυζητούν πώςκάνουνβελτιώσεις. Επιπρόσθετα, ηαπόδοση στην 

εργασίατων υπαλλήλων αξιολογείται τακτικάστο μεγαλύτερο μέρος του δείγματος. 

Επομένως, έναςσημαντικός δείκτης εξασφαλίζει αποτελεσματικό εσωτερικό έλεγχο για τις 

ΜΜΕ είναι η επικράτηση ενός αποτελεσματικού συστήματος παρακολούθησης και 

αξιολόγησης που φαίνεται να είναι η περίπτωση του δείγματοςτωνΜΜΕ.  

Εν κατακλείδι, μπορούμε να πούμεότι, αν καιτο επίπεδοτηςσυνειδητοποίησηςδιαφέρει 

απόμια ΜΜΕστην άλλη, οι ΜΜΕέχουν επίγνωση τηςσημασίαςτουαποτελεσματικού 

εσωτερικούελέγχου. Η αντίληψη αυτήαξιολογείται με βάση ταπέντεσυστατικάενός 

συστήματος αποτελεσματικούεσωτερικούελέγχου.  

Τα παραπάνω ευρήματατης έρευναςβρέθηκε να συμβαδίζουν μετοθεωρητικό υπόβαθρο 

στο οποίο βασίζεται το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο ΕσωτερικούΕλέγχουτης COSO. Πράγματι, η 

μελέτη υποστηρίζειτογεγονός ότι οι βασικές συνιστώσεςενός αποτελεσματικού εσωτερικού 

ελέγχου που εντοπίστηκαν επίσης, στη γενική θεωρία ισχύουνεξίσου στην περίπτωση των 

ΜΜΕ. 'Ετσι, το δείγμα των ΜΜΕ έχει ένα εσωτερικό σύστημα ελέγχου που συμμορφώνεται 

με τις αρχές του αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου. 

Επομένως, τα θεωρητικά και εμπειρικά ευρήματα της έρευνας κατέστησαν δυνατό να 

αντιμετωπιστεί επαρκώς το ερευνητικό ερώτημα, δεδομένου ότι αποκαλύπτεται ο βαθμός 

στον οποίο η πρακτική του εσωτερικού ελέγχουστις ΜΜΕ συμμορφώνεται με τις αρχές του 

αποτελεσματικού συστήματοςεσωτερικούελέγχου. 

 

5.3. Περιορισμοί της έρευνας 
 

Τα αποτελέσματα της έρευνας υπόκειται σε αρκετούς περιορισμούς, όπως είναι η περίπτωση 

των ερευνητικών εργασιών. Τομέγεθος του δείγματοςτωνσυνεντεύξεωνείναιένας 

περιορισμός. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, παράτις αμείλικτεςπροσπάθειεςνα έρθουμε 

σε επαφή, όπως πολλοί διευθυντές και υπάλληλοι τωνΜΜΕ,όσο το δυνατόν, επιτεύχθηκε η 

διεξαγωγήμόνο επτά συνεντεύξεων. Ένας λόγοςγια αυτό είναιτο γεγονός ότι οι διευθυντές 

θεωρούν ότι είναι δύσκολονα δώσουν μια συνέντευξη λόγω φόρτου εργασίας. Ωστόσο,  

έγιναν προσπάθειες για ναεξαχθούν εκτενείς πληροφορίες όσο το δυνατόν απότο υφιστάμενο 
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δείγμα έτσι ώστε οι συνεντεύξειςτων ευρημάτων της έρευνας να προκύπτουν από τα 

δεδομένα που συλλέγονται.  

Ο χρόνος που διατέθηκε για τη διεξαγωγή της έρευνας θεωρείταιένας περιορισμόςσεαυτή τη 

μελέτη δεδομένου του ευρύ πεδίου εφαρμογής του θέματοςο ερευνητήςμερικές φορές 

αναγκάζεται νακινηθεί για να τηρήσει τις προθεσμίες υποβολής ακόμα και όταν δεν είναι 

απόλυτα ικανοποιημένος με τα αποτελέσματα που λαμβάνει.  

Ο τελευταίος περιορισμόςέχει να κάνει μετον ίδιοτον ορισμότουεσωτερικού ελέγχου. Μια 

ανασκόπησητης βιβλιογραφία σχετικά με τους ορισμούς του εσωτερικού ελέγχου δίνει όχι 

μόνο το τι εννοούμε με τον εσωτερικό έλεγχο αλλά επίσης τονίζει σχετικά με το τι δεν 

εννοούμε με τον όρο του εσωτερικού ελέγχου.  

Ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί  να παρέχει μόνο εύλογη βεβαιότητα-όχι απόλυτη 

διαβεβαίωση–σε ό, τι αφορά την επίτευξη των στόχων ενός οργανισμού. Ο αποτελεσματικός 

εσωτερικός έλεγχος βοηθά στην επίτευξη στόχων του οργανισμού δεν επιβεβαιώνει την 

επιτυχία. Υπάρχουνδιάφοροι λόγοι για τουςοποίους ο εσωτερικός έλεγχος δενμπορεί να 

παρέχει απόλυτη διαβεβαίωση ότι οι στόχοι θα επιτευχθούν:  η πραγματικότητα του 

κόστους/οφέλους, οι προστριβές μεταξύ των εργαζομένωνκαι τα εξωτερικά γεγονόταπέρα 

από τον έλεγχο ενός οργανισμού είναι μερικοί από τους λόγους για τους οποίους ο 

εσωτερικός έλεγχος δεν παρέχει απόλυτη βεβαιότητα(Sampson, 1999: 4). 

 

5.4.Πιθανέςμελλοντικές ερευνητικές κατευθύνσεις 
 

Μπορούμε ναπαρατηρήσουμε από τα ευρήματατης έρευνας είναι ότι ακόμη και αν οι ΜΜΕ 

οι οικονομικές δραστηριότητες των μεταποιητικών ΜΜΕ έχουν μειωθεί στην Ελλάδα τα 

τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης και έχουν κλείσει πολλές από αυτές, ωστόσο, 

αυτές που έχουν απομείνει εφαρμόζουν στο μεγαλύτερο βαθμό συστήματα εσωτερικού 

ελέγχου. 

Επομένως, το θέμα εξακολουθεί να είναι μια περιοχή που απαιτεί περαιτέρω εμπειρικέςκαι 

θεωρητικές μελέτεςτων οποίων τα αποτελέσματαμπορούν να έχουνπρακτική σημασίαγια τη 

βελτίωση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου στις μικρομεσαίες μεταποιητικές 

επιχειρήσεις στην Ελλάδα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Ερωτήσεις για τις συνεντεύξεις 

Ενότητα 1ΓενικέςΕρωτήσεις 

1.Ποιο είναιτο όνοματηςεταιρείαςσας;  

2.Πόσοι μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι εχει η εταιρεία σας;  

3.Ποια είναι η τρέχουσα θέση σας και πόσα χρόνια έχετε εργαστεί σε αυτή τη θέση;  

4.Πόσα ίδια κεφάλαια έχει η εταιρεία σας;  

 

Ενότητα2Ερωτήσεις σχετικά μετον ΕσωτερικόΈλεγχο 

2.1Περιβάλλονελέγχου 

1.Ο οργανισμός σας έχει δημιουργήσει πολιτικές σε ό,τι αφορά τέτοια θέματα ως αποδεκτές 

επιχειρηματικές πρακτικές, συγκρούσεις συμφερόντων κα ικωδίκων συμπεριφοράς;  

2.Σε ποιο βαθμό θεωρείτε την επιχείρησή σας δεσμεύεται στην αρμοδιότητα; Το προσωπικό 

σας έχει την κατάλληλη εκπαίδευση; τα απαιτούμενα προσόντακλπ;  

3.Μήπως η επιχείρησή σαςέχει μια ελεγκτική επιτροπή; Εάν ναι, σε ποιο βαθμό αυτή η 

επιτροπή έχει τους πόρους και τις αρμοδιότητες που απαιτούνται για να εκπληρώσει τα 

καθήκοντα και τις ευθύνες;  

4.Η εταιρεία σας έχει μια σαφώς οριζόμενη φιλοσοφία διοίκησης και στυλ 

λειτουργίαςσυμπεριλαμβανομένης της σαφούς δήλωσηςτουοράματος, της αποστολήςκαιτων 

στόχων; 

5.Πιστεύετε ότι η οργανωτική δομή της εταιρείας σας είναι κατάλληλη για το μέγεθόςτης και 

την πολυπλοκότητα των εργασιών της;  

6.Σε ποιο βαθμό οι γραμμέςτης εξουσίαςκαι οι ευθύνεςέχουν σχεδιαστεί και ολοκληρωθεί για 

τη δημιουργία αποτελεσματικών εσωτερικών ελέγχων στις οικονομικές καταστάσεις; 

 

7.Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι οι πολιτικές ανθρώπινου δυναμικού και πρακτικές έχουν 

σχεδιαστεί για τον αποτελεσματικό εσωτερικό έλεγχο; 
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2.2. Αξιολόγηση κινδύνου 

8.Σε ποιο βαθμόοι στόχοιτης διοίκησης καθορίζουν τους στόχους της χρηματοοικονομικής 

αναφοράςμεεπαρκήσαφήνειακαι κριτήρια πουθα επιτρέψουν την αναγνώρισητων κίνδυνοι 

γιααξιόπιστες οικονομικέςεκθέσεις;  

9. Σεποιο βαθμό ηεταιρείαεντοπίζεικαιαναλύειτους κινδύνους γιατηνεπίτευξη των 

οικονομικών στόχων ως βάση γιατον προσδιορισμό του πώςοικίνδυνοι μπορούν να 

διαχειριστούν;  

 

2.3ΈλεγχοςΔραστηριοτήτων 

10.Μήπωςηεταιρείαλαμβάνει μέτρα για να αντιμετωπίσεικαι ναεντάξει το θέματων κινδύνων 

γιατηνεπίτευξη των στόχωντης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης;  

11.Σε ποιο βαθμόοιδραστηριότητεςελέγχουεπιλέγονται καιαναπτύσσονται λαμβάνοντας 

υπόψητο κόστοςτουςκαι την αποτελεσματικότηταστην άμβλυνσητων δυνητικών κινδύνων 

γιατηνεπίτευξητωνστόχων τηςχρηματοοικονομικής πληροφόρησης;  

12Οι έλεγχοι των τεχνολογιών της πληροφορίας έχουν σχεδιαστεί και ολοκληρωθεί για 

ναυποστηρίξουν την επίτευξητων στόχωντης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης; 

 

2.4.Πληροφόρηση καιΕπικοινωνία 

13Σε ποιο βαθμόείναιδυνατόν να εντοπιστούν κατάλληλεςπληροφορίεςκαι να 

χρησιμοποιηθούνσε όλα τα επίπεδατηςεταιρείαςκαινα διανέμονταιμε τη μορφή καιτο χρονικό 

πλαίσιοπουυποστηρίζειτηνεπίτευξη των οικονομικώνστόχων;  

14 Σε ποιοβαθμό θεωρείτεότι οι 

πληροφορίεςπουχρησιμοποιούνταιγιαναεκτελεστούνάλλαστοιχείαελέγχουμπορούν να 

προσδιοριστούν ώτσε το προσωπικό να διεξάγει τις αρμοδιότητεςεσωτερικού ελέγχου;  

15. Οι εσωτερικές επικοινωνίεςεπιτρέπουνκαιυποστηρίζουντην κατανόησηκαι την 

εκτέλεσητωνστόχων, των διαδικασιών καιτων ατομικών ευθυνώνσεόλα τα επίπεδα του 

οργανισμούσας; 

16. Πόσο αποτελεσματικά επικοινωνεί η εταιρία με τα εξωτερικά μέρηγια θέματα που 

επηρεάζουν τηνεπίτευξητωνστόχων τηςχρηματοοικονομικής πληροφόρησης; 

 

2.5. Παρακολούθηση 

19. Σε ποιο βαθμόη εταιρεία σας κάνει συνεχείς ήχωριστές αξιολογήσειςπροκειμένου να 

καθοριστεί κατά πόσο ο εσωτερικόςέλεγχος λειτουργεί επί των οικονομικών εκθέσεων.  
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20. Σε ποιο βαθμόδιαπιστώνονται ελλείψειςεσωτερικού ελέγχου και κοινοποιούνται ε έναν 

έγκαιρο τρόπο στα μέρη που είναι υπεύθυνα γιατη λήψη διορθωτικών μέτρωνκαι στη 

διοίκηση της εταιρίας; 


