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Δπραξηζηίεο    

ην ζεκείν απηό θαη κε ηελ επθαηξία ηεο νινθιήξσζεο ηεο κεηαπηπρηαθήο κνπ 

δηαηξηβήο, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο εηιηθξηλείο κνπ επραξηζηίεο ζηνλ επηβιέπνληα 

Καζεγεηή ηεο παξνύζαο εξγαζίαο, Καζεγεηή ηκήκαηνο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θύξην Θενθάλε Καξαγηώξγν, γηα ηελ 

επηζηεκνληθή ηνπ θαζνδήγεζε θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα 

εθπόλεζεο ηεο. 

Δπηπιένλ, ε νινθιήξσζε ηεο παξνύζαο εξγαζίαο, δελ ζα ήηαλ εθηθηή ρσξίο ηα 

επνηθνδνκεηηθά ζρόιηα θαη ηελ πνιύηηκε αξσγή ηνπ κέινπο ηεο επηηξνπήο θαη ιέθηνξα 

ηνπ ηκήκαηνο θύξην Γεώξγην Γξνγαιά, ηνλ νπνίν επραξηζηώ ζεξκά. 

Γελ ζα κπνξνύζα λα παξαιείςσ λα επραξηζηήζσ επίζεο, όινπο όζνπο ζπκκεηείραλ κε 

πξνζπκία ζηελ έξεπλα, νη νπνίνη κε ηελ άκεζε αληαπόθξηζε ηνπο ζπλέβαιιαλ 

νπζηαζηηθά ζηελ νινθιήξσζε ηεο παξνύζαο κειέηεο θαη ηδηαίηεξα ην ζείν κνπ 

Νηθόιαν Αλαζηαζηάδε, ηνλ μάδειθν κνπ Νηθόιαν Κνινβέηζην θαη ηνλ θίιν Αζαλάζην 

Οηθνλόκνπ γηα ηελ πνιύηηκε ζπκβνιή ηνπο.   

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα, ηνπο γνλείο κνπ, ηελ αδειθή κνπ, ηελ 

πνιπαγαπεκέλε κνπ γηαγηά θαη ηε ζεία κνπ Άλλα γηα  ηε δηαξθή θαη πνιύηηκε 

ζπκπαξάζηαζε θαη ελζάξξπλζε ηνπο, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ κνπ αιιά θαη 

ηεο ζπγγξαθήο ηεο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο, δίρσο ηελ ζηήξημε ησλ 

νπνίσλ δελ ζα ήηαλ δπλαηή ε πξαγκάησζε απηήο. 
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Πεξίιεςε  

ηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο κειέηεο επηδηώρζεθε ε δηεξεύλεζε ηεο ζπκβνιήο ηεο 

ειεγθηηθήο ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ησλ παξαγόλησλ πνπ επηδξνύλ ζε απηήλ. πγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη 

απνθξίζεηο ελόο δείγκαηνο κεγέζνπο 78 επαγγεικαηηώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ θιάδνπ ζε έλα 

δνκεκέλν εξσηεκαηνιόγην, νη νπνίεο επεμεξγάζηεθαλ κε ηε κέζνδν ησλ ζπρλνηήησλ 

θαη ηεο εθηίκεζεο παιηλδξόκεζεο. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηέδεημαλ όηη: 

(1) νη Έιιελεο ειεγθηέο, ινγηζηέο θαη νη ινηπνί απαζρνινύκελνη ζηνλ νηθνλνκηθό 

θιάδν παξνπζηάδνπλ πςειό βαζκό ζπκθσλίαο κεηαμύ ηνπο σο πξνο ηε ζπκβνιή ηεο 

ειεγθηηθήο, ηε ρξεζηκόηεηα ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ, ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο 

εζσηεξηθήο κνλάδαο, ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ, ηηο επζύλεο ησλ 

εμσηεξηθώλ ειεγθηώλ, θαη ηε ζπρλόηεηα ησλ νηθνλνκηθώλ εγθιεκάησλ ζηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθόηεηα, (2) νη απόςεηο ησλ Διιήλσλ ειεγθηώλ, ινγηζηώλ θαη ησλ ινηπώλ 

απαζρνινύκελσλ ζηνλ νηθνλνκηθό θιάδν ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ηεο ειεγθηηθήο ζηε 

ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ δελ εκθαλίδνληαη λα επεξεάδνληαη κε θαλέλαλ ηξόπν από 

ηηο απόςεηο ηνπο γηα ηε ρξεζηκόηεηα ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ, ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα 

ηεο εζσηεξηθήο κνλάδαο, ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ, ηηο επζύλεο ησλ 

εμσηεξηθώλ ειεγθηώλ, θαη ηε ζπρλόηεηα ησλ νηθνλνκηθώλ εγθιεκάησλ ζηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθόηεηα.  

Λέμεηο – Κιεηδηά: Διεγθηηθή, Δζσηεξηθόο Έιεγρνο, Δμσηεξηθόο Έιεγρνο, Οηθνλνκηθό 

Έγθιεκα, Οηθνλνκηθή Απάηε  
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Abstract  

The present study attempts to investigate the contribution of the audit in the 

effectiveness of the operation of Greek enterprises and the factors that affect it. 

Specifically, the present study uses the responses of a sample size 78 professionals of 

the financial sector in a structured questionnaire. These responses were processed by the 

methods of frequencies and regression estimation. The results showed that: (1) the 

Greek auditors, accountants and other employees in the financial sector show a high 

degree of agreement between them as to the contribution of the audit, the usefulness of 

internal audit, the effectiveness of the internal unit, the procedures of the internal 

control, the responsibilities of external auditors, and the frequency of economic crimes 

in Greek reality, (2) the opinions of the Greeks auditors, accountants and other 

employees in the financial sector about the contribution of the audit to the business 

function does not appear to be affected in any way by their views on the usefulness of 

internal audit, the effectiveness of the internal unit, the internal control procedures, the 

responsibilities of external auditors, and the incidence of economic crime in the Greek 

reality. 

Keywords: Audit, Internal Audit, External Audit, Economic Crime, Economic fraud.  
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Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή 

1.1 Δηζαγσγηθέο παξαηεξήζεηο 

Σν πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνύληαη νη ζεκεξηλέο επηρεηξήζεηο κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί σο ηδηαίηεξα πνιύπινθν θαη δπλακηθό, γεγνλόο πνπ απμάλεη ηνπο 

θηλδύλνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ, ελώ νη ζπλζήθεο πνπ δηακόξθσζε ε παγθνζκηνπνίεζε 

δεκηνπξγνύλ εθηόο από θηλδύλνπο από ηνλ αληαγσληζκό θαη επθαηξίεο/απεηιέο γηα 

νηθνλνκηθά εγθιήκαηα.  

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, έιαβαλ ρώξα κηα πιεηάδα νηθνλνκηθώλ απαηώλ  κέζσ ηεο 

παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, όπσο γηα 

παξάδεηγκα ε Enron, ε Xerox, ε UBS θαη άιιεο.  Απηά ηα θξνύζκαηα νηθνλνκηθώλ 

εγθιεκάησλ κείσζαλ ηελ εκπηζηνζύλε ησλ επελδπηώλ, θαη ελ γέλεη ησλ εμσηεξηθώλ 

ρξεζηώλ, γηα ηελ πνηόηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη αύμεζαλ ηηο 

απαηηήζεηο γηα ηνλ έιεγρν ησλ επηρεηξήζεσλ (Alleyne & Howard, 2005). Ζ αμηνπηζηία 

ηεο ινγηζηηθήο επίζεο επιήγε από απηά ηα ζθάλδαια. Γηα παξάδεηγκα, έρεη ππνινγηζηεί 

όηη πεξίπνπ 500 δηο ιίξεο μεπιέλνληαη κέζσ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ αγνξώλ ηνπ 

θόζκνπ θάζε ρξόλν. Σν μέπιπκα βξώκηθνπ ρξήκαηνο ζε ηόζν κεγάιε έθηαζε δελ 

κπνξνύζε λα πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ινγηζηώλ (θαη άιισλ 

επαγγεικαηηώλ), νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνύλ ηελ εκπεηξία ηνπο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ην 

ζύλζεην πιέγκα ησλ ζπλαιιαγώλ ησλ νπνίσλ ν ζθνπόο είλαη λα θξύςεη θάπνηα 

παξάλνκε δξαζηεξηόηεηα. Γηα ην ιόγν απηό, νη ινγηζηέο θαη νη ειεγθηέο αλακέλεηαη λα 

δηαδξακαηίζνπλ εγεηηθό ξόιν ζηελ αλαθνξά ηεο απάηεο θαη ηνπ μεπιύκαηνο ρξήκαηνο 

(Mitchell et al., 1996). 

Ζ ειεγθηηθή απνηειεί έλα ηξόπν γηα ηελ πξόιεςε αληίζηνηρσλ ζθαλδάισλ, κε ηνλ 

εζσηεξηθό έιεγρν λα έρεη ζεκαληηθόηεξν ξόιν, θαζώο κπνξεί λα γλσξίδεη θαιύηεξα ην 

εζσηεξηθό πεξηβάιινλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηηο θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη. Γελ ζα πξέπεη, όκσο, λα ακειείηαη θαη ν ξόινο ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο, ηεο θνπιηνύξαο ηεο επηρείξεζεο, ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο εζηθήο πνπ 

επηθξαηεί ζηελ επηρείξεζε, πνπ απνηεινύλ βαζηθνύο παξάγνληεο πξόιεςεο ησλ 

νηθνλνκηθώλ εγθιεκάησλ θαη δηεπθνιύλνπλ ην ξόιν ηνπ ειεγθηή (Dion, 2008). Σέινο, 

θαη ν εμσηεξηθόο έιεγρνο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα, θαζώο είλαη 

πεξηζζόηεξν αλεμάξηεηνο θαη ακεξόιεπηνο. 
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1.2 πνπδαηόηεηα ηεο επηινγήο ηνπ ζέκαηνο 

Σν κέγεζνο ησλ νηθνλνκηθώλ εγθιεκάησλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ είρε κεγάιεο 

ζπλέπεηεο, ηόζν ζε κεκνλσκέλνπο επελδπηέο, αιιά έπιεμε θαη θιάδνπο νιόθιεξνπο. 

πλεπώο, είλαη ζεκαληηθό λα δηεξεπλεζεί ην ελ ιόγσ δήηεκα, ώζηε λα απμεζεί ε γλώζε 

γηα ηελ πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ησλ νηθνλνκηθώλ απαηώλ, θαη λα πξνζηαηεπζνύλ νη 

ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, αιιά θαη νη επηρεηξήζεηο.  

Δηδηθά ζην ειιεληθό πεξηβάιινλ, αλαδεηνύληαη ηξόπνη γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ πιεγεί από ηελ παξαηεηακέλε 

νηθνλνκηθή ύθεζε. Ζ παξνρή πνηνηηθώλ θαη αμηόπηζησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

πιεξνθνξηώλ κπνξεί λα επεξεάζεη ζεηηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπο, αιιά θαη λα πξνζειθύζεη 

λένπο επελδπηέο. πλνιηθά, ε βειηίσζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ θαη 

ε πξόιεςε νηθνλνκηθώλ εγθιεκάησλ αλακέλεηαη λα βειηηώζεη ζπλνιηθά ην 

επηρεηξεκαηηθό θιίκα ζηε ρώξα. 

 

1.3 θνπόο θαη ζηόρνη ηεο κειέηεο 

Ο ζθνπόο ηεο παξνύζαο κειέηεο είλαη λα εμεηάζεη ηελ ζπκβνιή ηεο ειεγθηηθήο έηζη 

όπσο ηελ αληηιακβάλνληαη νη ειεγθηέο, νη ινγηζηέο θαη άιιεο θαηεγνξίεο 

επαγγεικαηηώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ θιάδνπ ζηελ απνηειεζκαηηθόηεξε ιεηηνπξγία ησλ 

ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ θαζώο θαη νη παξάγνληεο εθείλνη πνπ επηδξνύλ ζηελ αληίιεςε 

απηήλ. Οη επηκέξνπο ζηόρνη ηεο κειέηεο είλαη νη αθόινπζνη: 

 Να δηεξεπλεζεί ε ρξεζηκόηεηα ηεο ειεγθηηθήο ζηελ ιεηηνπξγία ησλ ειιεληθώλ 

επηρεηξήζεσλ. 

 Να κειεηεζεί ε ρξεζηκόηεηα ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ζηνλ εληνπηζκό 

νηθνλνκηθώλ απαηώλ. 

 Να πξνζδηνξηζηεί ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο κνλάδαο ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ.  

 Να εμεηαζηνύλ νη επζύλεο ησλ εμσηεξηθώλ ειεγθηώλ ζηελ πξόιεςε θαη ηνλ 

εληνπηζκό νηθνλνκηθώλ απαηώλ. 

 Να εληνπηζηνύλ νη θπξηόηεξεο δηαδηθαζίεο ηνπ εμσηεξηθνύ ειέγρνπ πνπ 

ζπκβάινπλ ζηνλ εληνπηζκό νηθνλνκηθώλ απαηώλ. 

 Να ζθηαγξαθεζεί ε αληίιεςε ησλ εξσηώκελσλ γηα ηελ έθηαζε θαη ηε 

ζπρλόηεηα ησλ νηθνλνκηθώλ απαηώλ ζηελ Διιάδα. 
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 Να πξνζδηνξηζηεί ε επίδξαζε πνπ αζθεί ε ρξεζηκόηεηα ηνπ εζσηεξηθνύ 

ειέγρνπ ζηε ζπκβνιή ηεο ειεγθηηθήο.  

 Να εληνπηζηεί ε επίδξαζε πνπ αζθεί ε απνηειεζκαηηθόηεηα κίαο κνλάδαο 

εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ζηε ζπκβνιή ηεο ειεγθηηθήο.  

 Να εμεηαζηεί ε επίδξαζε πνπ αζθνύλ ηα θαζήθνληα ησλ εμσηεξηθώλ ειεγθηώλ 

ζηε ζπκβνιή ηεο ειεγθηηθήο.  

 Να πξνζδηνξηζηεί ε επίδξαζε πνπ αζθνύλ νη δηαδηθαζίεο ηνπ εμσηεξηθνύ 

ειέγρνπ ζηε ζπκβνιή ηεο ειεγθηηθήο.  

 Να πξνζδηνξηζηεί ε επίδξαζε πνπ αζθεί ε ζπρλόηεηα ησλ νηθνλνκηθώλ απαηώλ 

ζηελ ζπκβνιή ηεο ειεγθηηθήο.  
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Κεθάιαην 2: Θεσξεηηθό κέξνο 

2.1 Διεγθηηθή 

2.1.1 Ζ έλλνηα θαη νη ζηόρνη ηεο ειεγθηηθήο 

Ζ Διεγθηηθή απνηειεί έλα δηαθξηηό επαγγεικαηηθό θιάδν ησλ δηνηθεηηθώλ-

νηθνλνκηθώλ επηζηεκώλ, ν νπνίνο πξαγκαηεύεηαη ηνπο γεληθνύο θαλόλεο, ηνπο όξνπο 

θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ ζηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο (Παπαζηάζεο, 

2014). 

Ζ δπλακηθή θαη ε αλαγθαηόηεηα ηεο ειεγθηηθήο έρεη αλαδεηρζεί,  ηα ηειεπηαία ρξόληα, 

θαζώο απμήζεθαλ νη αλάγθεο γηα δηαθάλεηα θαη αμηνπηζηία ζηηο δεκνζηεπκέλεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνπλ νη επηρεηξήζεηο θαη νη νξγαληζκνί. Ζ 

ειεγθηηθή είλαη ζε ζέζε λα δηαζθαιίζεη ηελ βειηίσζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, κεξηκλώληαο γηα ηελ ηήξεζε ησλ ινγηζηηθώλ 

αξρώλ, ησλ ινγηζηηθώλ θαλόλσλ θαη ησλ ινγηζηηθώλ παξαδνρώλ (Καξαγηώξγνο θαη 

ζπλ., 2007). 

Ο ζθνπόο ηεο ειεγθηηθήο αθνξά ηελ πξόιεςε ή θαη ηελ απνθάιπςε ησλ ιαζώλ θαη 

παξαιείςεσλ, είηε είλαη εθνύζηεο είηε αθνύζηεο, πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ αμηνπηζηία 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πιεξνθνξηώλ. Ο ζθνπόο ηεο ειεγθηηθήο επηηπγράλεηαη κε ηελ 

δηελέξγεηα ζπζηεκαηηθώλ ειέγρσλ, είηε απηνί είλαη εζσηεξηθνί, είηε εμσηεξηθνί 

(Νεγθάθεο & Σαρπλάθεο, 2013). Αληίζηνηρα, ζύκθσλα κε ηνλ Παπαζηάζε (2003) έρεη 

σο αληηθείκελν ηελ δηαηύπσζε αξρώλ θαη θαλόλσλ γηα ηελ δηεμαγσγή νηθνλνκηθώλ 

ειέγρσλ, νη νπνίνη ζηνρεύνπλ ζηελ επαιήζεπζε ησλ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ πνπ 

δεκνζηεύεη κηα επηρείξεζε. 

Αλάινγα κε ην ζθνπό ηεο ειεγθηηθήο δηακνξθώλεηαη θαη κηα δηάθξηζε ησλ ειέγρσλ ζε 

πξνιεπηηθνύο, θαηαζηαιηηθνύο, επηβεβαησηηθνύο θαη ειέγρνπο ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ. 

πλεπώο, νη ζθνπνί ηεο ειεγθηηθήο είλαη ε πξόιεςε ινγηζηηθώλ ιαζώλ, ε απνθάιπςε 

απαηώλ θαη ιαζώλ, ε πηζηνπνίεζε ηεο αθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ θαη ε 

αμηνιόγεζε ηεο ζύληαμεο ησλ ινγηζηηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ ηάζεσλ πνπ 

αλαδεηθλύνπλ γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο (Σζαθιάγθαλνο, 2005). 
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2.1.2 Οη ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηα ειεγθηηθά πξόηππα 

Ζ ειεγθηηθή εξγαζία είλαη ην ζύλνιν ησλ ελεξγεηώλ ζηηο νπνίεο πξνβαίλνπλ νη 

ειεγθηέο, ελώ ην απνηέιεζκά ηεο είλαη ε ζύληαμε ελόο πνξίζκαηνο γηα ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνύ  θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπο. πλεπώο, κε 

ηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο εμεηάδεηαη ε αθξίβεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ, θαζώο θαη ε δηαθάλεηα κε ηελ νπνία θαηαξηίζηεθαλ. Οη ειεγθηηθέο 

δηαδηθαζίεο πεξηιακβάλνπλ ηα αθόινπζα βήκαηα (ώκα Οξθσηώλ Λνγηζηώλ, 1989): 

 ηελ πξνθαηαξθηηθή Δξγαζία. 

 ηε κειέηε ηνπ πζηήκαηνο ηνπ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ. 

 ηελ αμηνιόγεζε ηεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνύ 

Διέγρνπ. 

 ηελ θαηάξηηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Διέγρνπ Σεθκεξίσζεο. 

 ηνλ έιεγρν Σεθκεξίσζεο ησλ πλαιιαγώλ. 

 ηνλ έιεγρν Σεθκεξίσζεο ησλ Τπνινίπσλ ησλ Λνγαξηαζκώλ. 

 ηελ έθθξαζε Γλώκεο. 

ύκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ Oyinlola  (2010), νη ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο 

ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο θαζήθνληα: 

 ηελ αμηνιόγεζε ησλ εζσηεξηθώλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγεί ε εηαηξία γηα λα 

αληρλεύεη νηθνλνκηθέο απάηεο 

 ηελ αμηνιόγεζε ηνπ ξόινπ ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ζηελ εηαηξία 

 ηελ απνθάιπςε θαη δηεξεύλεζε ησλ ζπλαιιαγώλ όισλ ησλ ελδηαθεξόκελσλ 

κεξώλ 

 ηελ αμηνιόγεζε ηνπ ζηπι εγεζίαο πνπ αθνινπζείηαη ώζηε λα πξνζδηνξηζηεί αλ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ςεπδή νηθνλνκηθά ζηνηρεία 

 ηελ δηεξεύλεζε ηεο ηθαλόηεηαο ηεο επηρείξεζεο λα παξακείλεη βηώζηκε 

 ηε δηαζθάιηζε όηη ε δηνίθεζε απνθαιύπηεη ηα επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ ζην 

δηνηθεηηθό ζπκβνύιην 
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2.1.3 Οη ηύπνη ησλ ειέγρσλ 

Τπάξρνπλ πνιιά θξηηήξηα, κε βάζε ηα νπνία κπνξνύλ λα δηαθξηζνύλ νη έιεγρνη (κε 

βάζε ηελ έθηαζε, ην ζθνπό, ηε δηάξθεηα θηι) (Παπαζηάζεο, 2014). ηελ παξνύζα 

κειέηε, έκθαζε ζα δνζεί ζηνλ εζσηεξηθό θαη ηνλ εμσηεξηθό έιεγρν, επνκέλσο, νη ηύπνη 

ειέγρνπ πνπ ζα κειεηεζνύλ ζα δηαθξηζνύλ αλάινγα κε ηε ζρέζε εξγαζίαο ηνπ ειεγθηή 

κε ηνλ εμεηαδόκελν θνξέα. πλεπώο, ππάξρνπλ δύν βαζηθνί ηύπνη ειέγρνπ, κε βαζηθό 

θξηηήξην δηάθξηζεο ην άηνκν πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν, θαζώο θαη ηε ζρέζε εξγαζίαο 

ηνπ κε ηνλ ειεγρόκελν νξγαληζκό. Με βάζε απηό ην θξηηήξην, νη ηύπνη ησλ ειέγρσλ 

είλαη νη παξαθάησ (ηαπξόπνπινο, 2005): 

 Οη εζσηεξηθνί έιεγρνη 

 Οη εμσηεξηθνί έιεγρνη θαη 

 Οη κηθηνί έιεγρνη 

Πην αλαιπηηθά, ν εμσηεξηθόο έιεγρνο είλαη εθείλνο ν ηύπνο ειέγρνπ πνπ αζθείηαη από 

εμσηεξηθνύο νξθσηνύο ινγηζηέο / ειεγθηέο. Αληίζεηα, ν εζσηεξηθόο έιεγρνο αζθείηαη 

από εξγαδόκελνπο ηνπ εμεηαδόκελνπ νξγαληζκνύ. Ο εζσηεξηθόο έιεγρνο απνηειεί κηα 

δηαξθή δηαδηθαζία, ε νπνία ιακβάλεη ρώξα ζηα πιαίζηα ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

νξγαληζκνύ. πλεπώο, ν εζσηεξηθόο ειεγθηήο νθείιεη αλά πάζα ζηηγκή λα θαηέρεη κηα 

ζαθή θαη δηακνξθσκέλε εηθόλα γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο (Haron, et al., 2004).  

Από ηελ άιιε πιεπξά, ν εμσηεξηθόο ειεγθηήο ρξεζηκνπνηεί σο εηζξνέο γηα ηνλ έιεγρό 

ηνπ, ηα δεδνκέλα πνπ ηνπ παξέρεη ην ηκήκα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ, ώζηε λα θαηαιήμεη ζε 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνύ θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ηνπ δεδνκέλσλ. πλεπώο, δηαπηζηώλεηαη κηα ζρέζε 

αιιειεμάξηεζεο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηνπ εμσηεξηθνύ θαη ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ, 

κε απνηέιεζκα πνιιέο θνξέο, νη δύν ηύπνη ειέγρνπ λα ζεσξείηαη όηη ιεηηνπξγνύλ 

ζπκπιεξσκαηηθά (Haron, et al., 2004). Σέινο, νη κηθηνί έιεγρνη απνηεινύλ απνηέιεζκα 

ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ κε ηνπο εμσηεξηθνύο ειεγθηέο. 
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2.2 Δζσηεξηθόο έιεγρνο 

2.2.1 Ζ έλλνηα ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ θαη ε ρξεζηκόηεηά ηνπ 

Ο εζσηεξηθόο έιεγρνο είλαη εθείλνο ν ηύπνο ειέγρνπ, ν νπνίνο δηελεξγείηαη από θάπνην 

εξγαδόκελν ηνπ εμεηαδόκελνπ νξγαληζκνύ, ν νπνίνο θαηέρεη ηα απαξαίηεηα 

εθπαηδεπηηθά θαη επαγγεικαηηθά πξνζόληα. Σν γεγνλόο όηη ν εζσηεξηθόο ειεγθηήο είλαη 

εξγαδόκελνο ηνπ εμεηαδόκελνπ θνξέα, ηνλ αλαγθάδεη λα αθνινπζεί ηνπο θαλόλεο ηεο 

επηρείξεζεο, αθόκε  θαη αλ εκθαλίδνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ηα γεληθά 

ειεγθηηθά πξόηππα (Νεγθάθεο & Σαρπλάθεο, 2013).  

Ο εζσηεξηθόο έιεγρνο κπνξεί λα νξηζηεί σο κηα αλεμάξηεηε, αληηθεηκεληθή 

δηαβεβαίσζε, θαζώο θαη κηα ζπκβνπιεπηηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ ζθνπό έρεη λα 

πξνζζέηεη αμία θαη λα βειηηώλεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ νξγαληζκνύ. πκβάιεη ζηελ 

επίηεπμε ησλ ζθνπώλ θαη ησλ ζηόρσλ ηνπ νξγαληζκνύ κε ηε δηακόξθσζε ελόο 

ζπζηεκαηηθνύ θαη ζαθώο νξηζκέλνπ πιαηζίνπ. Σν πιαίζην απηό ζέηεη ππό έιεγρν θαη 

επηδηώθεη ηελ βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδύλνπ, θαζώο 

θαη ηνπ ειέγρνπ (Institute of Internal Auditors, 1999). 

Ο εζσηεξηθόο έιεγρνο επηηειεί θξίζηκν ξόιν ζηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ, αθνύ απνηειεί έλα από ηα ηέζζεξα βαζηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο, καδί κε ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην, ηε δηνίθεζε θαη ηνλ εμσηεξηθό 

έιεγρν. Καζέλα από ηα ηέζζεξα απηά ζηνηρεία πξέπεη λα είλαη απνηειεζκαηηθό, ώζηε 

λα επηηπγράλεη ν νξγαληζκόο ηνπο ζθνπνύο θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπ. Οη Oghogho et al. 

(2014) κειεηνύλ ηε ρξεζηκόηεηα ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ,  κε ηε ρξήζε 

βηβιηνγξαθηθήο αλαζθόπεζεο θαη θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα όηη έρεη θξίζηκν ξόιν 

ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Καη νη Karagiorgos et al. 

(2006) ζπκθσλνύλ κε ηε ρξεζηκόηεηα ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ θαζώο ηνλ ζεσξνύλ κηα 

βαζηθή ιεηηνπξγία, πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ηηο επηρεηξήζεηο λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ αληαγσληζηηθνύ πεξηβάιινληνο. Αληίζηνηρα, ν Σζαθιάγθαλνο (2005) 

ππνζηεξίδεη όηη κπνξεί λα βειηηώζεη ηελ πνηόηεηα ηεο δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη 

Drogalas et al. (2012) εζηηάδνπλ ζηελ ρξεζηκόηεηα ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ζηηο 

εμαγνξέο θαη ζπγρσλεύζεηο, ελώ νη Selim et al. (2003) ππνζηεξίδνπλ όηη νη εζσηεξηθνί 

ειεγθηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ πην ελεξγό ξόιν ζηηο εμαγνξέο θαη ζπγρσλεύζεηο. 

Ζ αλαγθαηόηεηα ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ γίλεηαη εκθαλήο θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε ηνπ θηλδύλνπ. Οη Karagiorgos et al. (2009) εμεηάδνπλ απηή ηελ ρξεζηκόηεηα 
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ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ζηελ Διιάδα. Ζ κειέηε ηνπο θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα όηη ε 

ζύλδεζε ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ κε ηε δηαρείξηζε θηλδύλνπ ζα γίλεη ζηελόηεξε ηα 

επόκελα ρξόληα, όκσο απαηηείηαη ν ζρεδηαζκόο ελόο ζπζηήκαηνο πνπ λα ελζσκαηώλεη 

ηηο δύν έλλνηεο. 

Ζ ρξεζηκόηεηα ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ θαζίζηαηαη εκθαλήο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ 

ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο εκθαλίδνπλ έιιεηκκα αληαγσληζηηθόηεηαο, 

ζπλεπώο, θαινύληαη λα βειηηώζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο γηα λα αλαπηπρζνύλ. Ο 

εζσηεξηθόο έιεγρνο είλαη ζε ζέζε λα ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά ζηελ πξνζπάζεηα ησλ 

ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ λα εληνπίζνπλ ηηο αδπλακίεο ηνπο θαη λα αλαθηήζνπλ ηελ 

αμηνπηζηία θαη ηελ αληαγσληζηηθόηεηά ηνπο, κε ηελ βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπο θαη 

ηελ βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ παξέρνπλ ζηα ελδηαθεξόκελα κέξε. 

Αθόκε, ν εζσηεξηθόο έιεγρνο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε δηαρείξηζε ηνπ επηρεηξεζηαθνύ 

θηλδύλνπ, ηελ βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο εηαηξηθήο ηνπο δηαθπβέξλεζεο 

θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθώλ θαη ησλ ζηόρσλ πνπ έρνπλ ζέζεη (Γξνγαιάο θ.ά., 

2011). 

πλνςίδνληαο, ν εζσηεξηθόο έιεγρνο θαίλεηαη λα απνθηά νινέλα θαη κεγαιύηεξε 

ζεκαζία, ηα ηειεπηαία ρξόληα, ηδηαίηεξα κεηά ηα κεγάια ινγηζηηθά ζθάλδαια, ηα νπνία 

αλέδεημαλ ηε ζεκαζία ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, πνπ εμαζθαιίδεη ηελ νξζή 

εζσηεξηθή ιεηηνπξγηά ησλ νξγαληζκώλ. Γηα ην ιόγν απηό, παξαηεξείηαη κηα ηάζε 

αύμεζεο ησλ θεθαιαίσλ πνπ επελδύνληαη ζηελ νξγάλσζε ηκεκάησλ εζσηεξηθνύ 

ειέγρνπ αθόκε θαη από κηθξέο επηρεηξήζεηο (Carcello et al., 2005). 

 

2.2.2 Ζ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ 

Ζ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ κεηξάηαη κε ην βαζκό ζηνλ νπνίν 

επηηπγράλεη ηνπο ζηόρνπο πνπ έρεη ζέζεη, νη νπνίνη αθνξνύλ ηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ 

ππεξεζηώλ ζηε δηνίθεζε, θαζώο θαη ηελ νξγάλσζε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ 

νξγαληζκνύ (Νεγθάθεο & Σαρπλάθεο, 2013). Ζ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ εζσηεξηθνύ 

ειέγρνπ κπνξεί λα  ζεσξεζεί πσο έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ αμηνπηζηία ησλ 

δεκνζηεπκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ (Ashbaugh-Skaife et al. 2008). 

Πνιιέο έξεπλεο εμεηάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ζε 

επηρεηξήζεηο δηαθόξσλ ρσξώλ θαη θιάδσλ. Οη Bota-Avram θαη Palfi (2009) 

δηεξεύλεζαλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα θαη απνδνηηθόηεηα ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ, θαη 
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θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα όηη ππάξρεη κηα πιεηάδα κεζόδσλ θαη εξγαιείσλ, πνπ 

ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο ηόζν πνζνηηθά όζν θαη πνηνηηθά ζηνηρεία ηνπ εζσηεξηθνύ 

ειέγρνπ. Δπνκέλσο, αλάινγα κε ηνπο ζηόρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί, ζα πξέπεη λα επηιεγνύλ 

θαη νη θαηάιιειεο κέζνδνη αμηνιόγεζήο ηνπ. 

Οη Karagiorgos et al. (2011) εμεηάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ εζσηεξηθνύ 

ειέγρνπ ζηηο ειιεληθέο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο. Ο ζπγθεθξηκέλνο θιάδνο είλαη έλαο 

από ηνπο ηαρύηεξα αλαπηπζζόκελνπο, ηόζν ζηελ Διιάδα, όζν θαη ζε παγθόζκην 

επίπεδν. Οη εξεπλεηέο βξίζθνπλ όηη όια ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ 

έρνπλ θξίζηκν ξόιν ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα θαη θαηά ζπλέπεηα, ζηελ βησζηκόηεηα 

ησλ επηρεηξήζεσλ. Σα ζηνηρεία ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνπ ζπκβάινπλ επνκέλσο ζηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ είλαη ηα εμήο: ην πεξηβάιινλ ηνπ ειέγρνπ, ε αμηνιόγεζε ηνπ 

θηλδύλνπ, νη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ειέγρνπ, νη πιεξνθνξίεο θαη ε επηθνηλσλία, θαζώο θαη 

ε παξαθνινύζεζε.  

Σέινο, νη Drogalas et al. (2015) δηεξεπλνύλ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ζηελ Διιάδα. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο δείρλνπλ όηη νη παξάγνληεο απηνί είλαη: ε πνηόηεηα ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ, ε 

ηθαλόηεηα ηεο νκάδαο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ, ε αλεμαξηεζία ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ θαη 

ε ππνζηήξημε από ηελ πιεπξά ηεο δηνίθεζεο. Από ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο, ην 

ζεκαληηθόηεξν ξόιν θαίλεηαη λα έρεη ε αλεμαξηεζία. 

 

2.3 Δμσηεξηθόο έιεγρνο 

2.3.1 Ζ έλλνηα θαη ε ρξεζηκόηεηα ηνπ εμσηεξηθνύ ειέγρνπ 

Ο εμσηεξηθόο έιεγρνο είλαη ππνρξεσηηθόο ζε πνιιέο θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ. 

Τπάξρνπλ λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ εηζήγαγαλ επηπιένλ θαλνληζκνύο, έπεηηα από 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θξίζεηο ή ειεγθηηθέο θξίζεηο πνπ μεθίλεζαλ κε αθνξκή θάπνην 

ινγηζηηθό ζθάλδαιν (Arunada, 2004). Οη ειεγθηηθέο εηαηξίεο κπνξνύλ λα ζπκβάινπλ κε 

ηελ ηερλνγλσζία ηνπο θαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, κε ηελ ζπλεξγαζία ηνπο 

κε ηηο αξρέο (Kayrak, 2008). 

Ζ ζεκαζία ηνπ εμσηεξηθνύ ειέγρνπ είλαη κεγάιε θαζώο απνηειεί έλα κεραληζκό γηα 

ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη επνκέλσο, έλα παξάγνληα πνπ κπνξεί 

λα επεξεάζεη ηελ επίδνζε θαη ηελ αμία ηεο επηρείξεζεο (Ghosh, 2007). Οη Ying θαη 
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Kangtao (2005) εμεηάδνπλ ηε ζρέζε ηεο ηδηνθηεζηαθήο δνκήο, ησλ θνζηώλ 

αληηπξνζώπεπζεο θαη ηεο δήηεζεο γηα εμσηεξηθνύο ειεγθηέο γηα επηρεηξήζεηο ζηελ 

Κίλα. Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ηνπο βξίζθνπλ όηη νη κεγαιύηεξεο θαη εηζεγκέλεο 

επηρεηξήζεηο ηείλνπλ λα έρνπλ κεγαιύηεξε δήηεζε γηα εμσηεξηθνύο ειεγθηέο. Δπηπιένλ, 

νη επηρεηξήζεηο πνπ ρξεκαηνδνηνύληαη κε δαλεηαθά θεθάιαηα έρνπλ κηθξόηεξε δήηεζε 

γηα εμσηεξηθνύο ειεγθηέο, θαζώο ην θόζηνο αληηπξνζώπεπζεο είλαη κηθξόηεξν. 

Σόζν νη εμσηεξηθνί όζν θαη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν 

ζηε δηαθπβέξλεζε ελόο νξγαληζκνύ. Καη νη δύν θαηεγνξίεο έρνπλ θνηλά ζπκθέξνληα 

όζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ νηθνλνκηθώλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγνύλ ζην 

εζσηεξηθό ελόο νξγαληζκνύ, ελώ θαη νη δύν ηεξνύλ ηνπο εζηθνύο θώδηθεο θαη ηα 

επαγγεικαηηθά πξόηππα πνπ νξίδνληαη από ηνπο αληίζηνηρνπο επαγγεικαηηθνύο θνξείο. 

Δπηπιένλ, θαη νη δύν ηύπνη ειεγθηώλ ιεηηνπξγνύλ αλεμάξηεηα από ηηο δξαζηεξηόηεηεο 

πνπ ειέγρνπλ, θαη απαηηείηαη λα έρνπλ ζε βάζνο γλώζε ζρεηηθά κε ηελ επηρείξεζε, ηνλ 

θιάδν θαη ηνπο ζηξαηεγηθνύο θηλδύλνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ. Ωζηόζν, παξά ηηο 

νκνηόηεηέο ηνπο, ν εζσηεξηθόο θαη ν εμσηεξηθόο έιεγρνο είλαη δύν μερσξηζηέο 

ιεηηνπξγίεο πνπ έρνπλ πνιιέο δηαθνξέο. Ο εζσηεξηθόο έιεγρνο νξίδεηαη σο κία 

αλεμάξηεηε, αληηθεηκεληθή δηαζθάιηζε θαη κηα ζπκβνπιεπηηθή δξαζηεξηόηεηα 

ζρεδηαζκέλε λα πξνζζέηεη αμία θαη λα βειηηώλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνύ ή ηεο 

επηρείξεζεο. Απηό βνεζάεη ηελ επηρείξεζε λα επηηύρεη ηνπο ζηόρνπο ηεο έρνληαο κηα 

ζπζηεκαηηθή θαη πεηζαξρεκέλε πξνζέγγηζε γηα ηελ αμηνιόγεζε θαη βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδύλσλ, ησλ δηαδηθαζηώλ ειέγρνπ θαη ηεο 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο αζρνινύληαη κε όιεο ηηο πηπρέο ηεο 

νξγάλσζεο - θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο  θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο, ελώ 

επηθεληξώλνληαη ζε κειινληηθά γεγνλόηα ζαλ απνηέιεζκα ηεο ζπλερνύο αλαζεώξεζεο 

θαη αμηνιόγεζεο ησλ ειέγρσλ θαη ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπο. Αληίζεηα, νη εμσηεξηθνί 

ειεγθηέο παξέρνπλ κηα αλεμάξηεηε γλώκε γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

εηαηξείαο. Απηό ην είδνο ησλ ειέγρσλ πεξηιακβάλεη αλ νη θαηαζηάζεηο πνπ 

θαηαξηίζηεθαλ είλαη ζύκθσλεο κε ηηο γεληθά παξαδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο, αλ 

παξέρνπλ κηα αθξηβή εηθόλα ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ νξγαληζκνύ, εάλ ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηώλ γηα κηα δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν εθπξνζσπνύληαη κε 

αθξίβεηα. Ο εμσηεξηθόο έιεγρνο έρεη θπξίσο ηζηνξηθό ραξαθηήξα, αλ θαη θάπνηεο 

βειηηώζεηο γηα ην κέιινλ κπνξνύλ λα πξνηαζνύλ κε ηηο ζπζηάζεηο ησλ ειεγθηώλ γηα 

ηελ δηαρείξηζε. πλεπώο, ν εζσηεξηθόο έιεγρνο είλαη πνιύ επξύηεξνο θαη θαιύπηεη 

πεξηζζόηεξεο πηπρέο ηεο επηρείξεζεο από ηνλ εμσηεξηθό έιεγρν. Ζ αμία ηνπ έγθεηηαη 



[11] 

 

ζηελ ηθαλόηεηά ηνπ λα εμεηάδεη ηηο πξάμεηο πνπ κεηαβάιινπλ ηα νηθνλνκηθά κεγέζε, 

πξηλ ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ (Balkaran, 2008). 

Ο εμσηεξηθόο έιεγρνο ζπρλά έρεη ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ εζσηεξηθό έιεγρν ησλ 

εηαηξηώλ. Ζ ζπλεξγαζία απηή κπνξεί λα είλαη επσθειήο θαη γηα ηηο δπν πιεπξέο, θαζώο 

απμάλεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο. Ο εμσηεξηθόο έιεγρνο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ζηνηρεία ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ, αιιά θαη λα επσθειεζεί από ηηο 

γλώζεηο ησλ εζσηεξηθώλ ειεγθηώλ γηα ηελ εηαηξία, θαζώο νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο 

ζπρλά ζπκκεηέρνπλ θαη ζηνλ εμσηεξηθό έιεγρν. Οη Jensen et al. (2003) ππνζηεξίδνπλ 

όηη ππάξρεη ζρέζε ππνθαηάζηαζεο κεηαμύ ηνπ εζσηεξηθνύ θαη ηνπ εμσηεξηθνύ ειέγρνπ, 

αθνύ νη δηνηθήζεηο πνιιώλ εηαηξηώλ ηείλνπλ λα πξνζιακβάλνπλ εμσηεξηθνύο ειεγθηέο 

κε κεγαιύηεξε εκπεηξία, όηαλ δελ δηαζέηνπλ ηκήκα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ή όηαλ ην 

πξνζσπηθό ηνπ ινγηζηεξίνπ ηνπο είλαη άπεηξν.  

Σέινο, ν εμσηεξηθόο έιεγρνο θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη κηα ζεηξά από λέεο πξνθιήζεηο, 

όπσο νη λέεο κνξθέο επηρεηξήζεσλ, πνπ είλαη δπζθνιόηεξν λα ειεγρζνύλ. Έλα 

παξάδεηγκα απνηεινύλ νη ειεθηξνληθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνύληαη 

κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, νη εμσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα 

θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ε ηερλνινγία επεξεάδεη ηνλ ηξόπν δηεμαγσγήο 

ηνπ ειέγρνπ θαη λα ηνλ πξνζαξκόζνπλ αλάινγα. Δπηπιένλ, νη εμσηεξηθνί ειεγθηέο ζα 

πξέπεη λα εμνηθεησζνύλ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο γηα λα ειέγμνπλ απηέο ηηο επηρεηξήζεηο, 

ρσξίο όκσο λα ράλνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο (Abu-Masa, 2004). Οη εμσηεξηθνί 

ειεγθηέο ζα πξέπεη λα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ θαη εξγαιεία εθηόο ηνπ θιάδνπ ηεο 

ινγηζηηθή όπσο γηα παξάδεηγκα ε εμόξπμε δεδνκέλσλ (data mining) (Apparao et al., 

2009). 

 

2.4 Οηθνλνκηθό έγθιεκα 

2.4.1 Ζ έλλνηα ηνπ νηθνλνκηθνύ εγθιήκαηνο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη νη βαζηθέο 

κνξθέο επηρεηξεκαηηθώλ νηθνλνκηθώλ εγθιεκάησλ 

Σν νηθνλνκηθό έγθιεκα κπνξεί λα νξηζηεί σο ην κε βίαην έγθιεκα πνπ νδεγεί ζε 

νηθνλνκηθέο απώιεηεο. Πεξηιακβάλεη ηηο νηθνλνκηθέο απάηεο θαη επηκέξνπο παξάλνκεο 

δξαζηεξηόηεηεο, όπσο ην μέπιπκα βξώκηθνπ ρξήκαηνο θαη ηε θνξνδηαθπγή. Πην 

αλαιπηηθά, ην έγθιεκα νηθνλνκηθνύ ηνκέα πεξηιακβάλεη ην μέπιπκα βξώκηθνπ 
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ρξήκαηνο, ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο απάηεο (πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο απάηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε αζθάιεηεο, επηηαγέο, πηζησηηθέο θάξηεο, ππνζήθεο θηι), ηε 

θνξνδηαθπγή, ηελ θαηαζηξαηήγεζε δηάθνξσλ λνκηθώλ πεξηνξηζκώλ θαη άιια. Άιιεο 

κνξθέο πνπ κπνξεί λα ιάβεη ην νηθνλνκηθό έγθιεκα είλαη ε ρεηξαγώγεζε ησλ ηηκώλ 

ησλ κεηνρώλ, ε πώιεζε πιαζκαηηθώλ ζηνηρείσλ θαη άιια  (Boorman & Ingves, 2001). 

Δπνκέλσο, γίλεηαη ζαθέο όηη ν όξνο νηθνλνκηθό έγθιεκα είλαη δύζθνιν λα νξηζηεί θαη 

λα πξνζδηνξηζηνύλ ηα όξηα θαη νη θαηεγνξίεο ηνπ. ηελ παξνύζα κειέηε, πεξηζζόηεξν 

θαηάιιεινο ζεσξείηαη ν όξνο νηθνλνκηθή απάηε, πνπ απνηειεί κνξθή νηθνλνκηθνύ 

εγθιήκαηνο. Έηζη, νη δύν απηνί όξνη ζπρλά ρξεζηκνπνηνύληαη ελαιιαθηηθά. 

Έλα νηθνλνκηθό έγθιεκα ή απάηε, είλαη ε εθνύζηα παξαπνίεζε ηεο εξκελείαο 

νξηζκέλσλ νηθνλνκηθώλ γεγνλόησλ, κε ζθνπό λα θάλνπλ ηνπο ρξήζηεο ησλ 

νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ λα πηζηέςνπλ ζε απηή ηελ ςεπδή εηθόλα. Δίλαη ε ζθόπηκε 

ιαλζαζκέλε εξκελεία, ε απόθξπςε ή παξάιεηςε ηεο αιήζεηαο κε ζθνπό ηελ εμαπάηεζε 

ή ρεηξαγώγεζε ησλ νηθνλνκνύλησλ αηόκσλ θαη  νξγαληζκώλ. Σα νηθνλνκηθά 

εγθιήκαηα κπνξνύλ λα ιάβνπλ δηάθνξεο κνξθέο. Γηα ην ιόγν απηό, νη επηρεηξήζεηο 

θαινύληαη λα δεκηνπξγήζνπλ δηαθξηηά ηκήκαηα, ηα νπνία ειέγρνπλ απηέο ηηο 

δηαδηθαζίεο. Σν ηκήκα απηό είλαη ην ηκήκα Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ (Robertson & 

Louwers, 2002). 

Οη βαζηθνί ηύπνη νηθνλνκηθώλ απαηώλ είλαη νη εμήο: ε ρεηξαγώγεζε, ε παξαπνίεζε ή 

πιαζηνγξάθεζε, ε αιιαγή ησλ ινγηζηηθώλ ζηνηρείσλ ή ησλ παξαζηαηηθώλ ζηα νπνία 

βαζίδνληαη νη ινγηζηηθέο εγγξαθέο θαη θαηά ζπλέπεηα, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θηι 

(Altman & Hotchikiss, 2006). ε απηνύο ηνπο ηύπνπο, ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ε 

ζθόπηκα ιαλζαζκέλε εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ ζε όηη αθνξά ηα πνζά, ηελ 

ηαμηλόκεζε, ηνλ ηξόπν παξνπζίαζεο ησλ ζηνηρείσλ, ηελ θαηαρώξεζε πιαζκαηηθώλ 

εκεξνινγηαθώλ εγγξαθώλ ηδηαίηεξα ζην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο, ώζηε λα 

ρεηξαγσγεζνύλ ηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα ή λα επηηεπρζνύλ άιινη ζθνπνί 

(Robertson & Louwers, 2002). 

Καηά ηνπο Josiah et al. (2012), νη βαζηθνί ηύπνη νηθνλνκηθώλ απαηώλ είλαη νη 

παξαθάησ: 

 Ζ παξαπνίεζε ησλ ινγηζηηθώλ ζηνηρείσλ 

 Ζ ππεμαίξεζε ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο 
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 Οη απάηεο κέζσ ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ (κε ηε κεηαθνξά θεθαιαίσλ 

ζε δηαθνξεηηθνύο ινγαξηαζκνύο, ε κε εμνπζηνδνηεκέλε πξόζβαζε ζε 

ηξαπεδηθά ζηνηρεία θηι) 

 Οη αζθαιηζηηθέο απάηεο 

 Οη απάηεο πνπ αθνξνύλ ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία 

 Κινπέο ή αληίζηνηρεο παξαβάζεηο από ηξίηα κέξε 

 Ζ δηαθζνξά 

 Σν μέπιπκα βξώκηθνπ ρξήκαηνο 

 Οη απάηεο επελδπηηθώλ ζρεκάησλ 

Ζ νηθνλνκηθή απάηε ιακβάλεη ζπλήζσο ρώξα κε ηελ παξαπνίεζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. Μπνξεί λα νξηζηεί σο ε ζθόπηκε πξνζπάζεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ λα εμαπαηήζνπλ ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, 

αιινηώλνληαο ηα δεκνζηεπκέλα νηθνλνκηθά ηνπο κεγέζε (Razaee, 2002). Κάπνηεο από 

ηηο βαζηθέο κεζόδνπο πνπ εθαξκόδνληαη θαηά ηελ παξαπνίεζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, είλαη θαη νη θάησζη (Schillit, 

2002): 

 Ζ αλαγλώξηζε εζόδσλ πξηλ ηελ είζπξαμή ηνπο ή αλαγλώξηζε εζόδσλ 

πνπ δελ έρνπλ βεβαησζεί.  

 Ζ αλαγλώξηζε  εζόδσλ πνπ δελ πθίζηαληαη, δειαδή πιαζκαηηθώλ 

εζόδσλ 

 Ζ ελίζρπζε ηεο θεξδνθνξίαο κε έθηαθηα ή εθάπαμ θέξδε  

 Ζ θαηαρώξεζε εμόδσλ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο ζε θάπνηα κειινληηθή 

ρξήζε  

 Ζ κε θαηαγξαθή θάπνηαο ππνρξέσζεο ηεο επηρείξεζεο ή ε κείσζε ηνπ 

ύςνπο ηεο κε κε θαλνληθό ηξόπν 

 Ζ κεηάζεζε θάπνησλ κειινληηθώλ εμόδσλ ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε. 

Ζ παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζηνρεύεη ζηελ κείσζε ηνπ 

θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηεο επηρείξεζεο, ώζηε λα κεησζεί ε θνξνινγηθή ηεο 

επηβάξπλζε. Οηθνλνκηθά εγθιήκαηα, όκσο, κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ θαη κε ηελ 

εθκεηάιιεπζε ησλ παγθνζκηνπνηεκέλσλ αγνξώλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρνπλ 

γηα ειεύζεξε θπθινθνξία ησλ θεθαιαίσλ. πλεπώο, κηα αθόκε κνξθή νηθνλνκηθήο 

απάηεο κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη ε κεηαθνξά θαηαζέζεσλ, επελδύζεσλ θηι ζε ρώξεο κε 
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ήπην θνξνινγηθό πεξηβάιινλ. Απηή ε πξαθηηθή ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θόξνλ από ηηο 

ππεξάθηηεο εηαηξίεο. Απηή ε κνξθή ινγηζηηθήο απάηεο ρξεζηκνπνηεί ηερληθέο , όπσο ην 

ρέδην «Kαξνπδέι» θαη ε  επηρείξεζε «Φνίληθαο». Σν  ζρέδην Καξνπδέι είλαη κηα 

θπθιηθή απάηε, θαηά ηελ νπνία ηα αγαζά κηαο ζπλαιιαγήο θπθινθνξνύλ από ρώξα ζε 

ρώξα, θαη επηζηξέθνπλ ρσξίο λα θαηαιήμνπλ ζε θάπνην ρξήζηε. Έηζη, επηδηώθεηαη ε 

παξάλνκε επηζηξνθή ΦΠA θαη κε απόδνζε ηνπ θόξνπ. Αληίζηνηρα, ε ηερληθή ηεο 

επηρείξεζεο «Φνίληθαο» αθνξά επηρεηξήζεηο νη νπνίεο επαλαιεηηνπξγνύλ, κε ζθνπό λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ ελδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο, ρσξίο ηελ απόδνζε ΦΠA ή ηελ έθδνζε 

θαη ιήςε πιαζηώλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ (Βνπξγάλα, 2011).  Απηέο νη ηερληθέο 

απαηηνύλ, όρη απιά ηελ ιεηηνπξγία εζσηεξηθνύ θαη εμσηεξηθνύ ειέγρνπ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο, αιιά επηπιένλ, θαη ηελ ζπλεξγαζία ησλ αξρώλ δηαθνξεηηθώλ ρσξώλ, 

ώζηε λα ππάξρεη αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ γηα ηηο ύπνπηεο ζπλαιιαγέο θαη εηαηξίεο. 

 

2.4.2 Ο ξόινο ηεο ειεγθηηθήο ζηνλ εληνπηζκό νηθνλνκηθώλ απαηώλ 

Γηα ηνλ εληνπηζκό θαη ηελ πξόιεςε ησλ νηθνλνκηθώλ εγθιεκάησλ απαηηείηαη  αύμεζε 

ηεο δηαθάλεηαο ησλ εζσηεξηθώλ ιεηηνπξγηώλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ζπλεπώο είλαη 

απαξαίηεηε ε ελίζρπζε ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ θαη ε ρξήζε εμσηεξηθώλ 

ειεγθηώλ. Γηα ην ιόγν απηό, θξίζηκε είλαη ε δηακόξθσζε ελόο αμηόπηζηνπ 

πεξηβάιινληνο ειέγρνπ, ε πξόζιεςε αηόκσλ κε εζηθέο αξρέο ζύκθσλεο κε ηα 

ειεγθηηθά πξόηππα, ε εθπαίδεπζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ θαη ε ηήξεζε ησλ 

θαλόλσλ εζηθήο δενληνινγίαο. Απαξαίηεηνο είλαη ν απζηεξόο εζσηεξηθόο έιεγρνο, ε 

νξζνινγηθή εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε θαη ε επηινγή θαηάιιεια εθπαηδεπκέλσλ 

ζηειερώλ. Σαπηόρξνλα, ε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ πιεξνθνξηαθώλ 

ζπζηεκάησλ επηηξέπνπλ ηελ θαιύηεξε δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηώλ από ηελ πιεπξά 

ηνπ ειεγθηή θαη ησλ κειώλ ηεο επηρείξεζεο, απνηξέπνληαο ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελόο 

νηθνλνκηθνύ εγθιήκαηνο (Lendez & Korevec, 1999). Ο ξόινο ηεο ειεγθηηθήο, θαη 

πξσηίζησο ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ, είλαη ε αλαζθόπεζε ησλ ινγηζηηθώλ εξγαζηώλ θαη 

εγγξαθώλ, θαζώο θαη ησλ ιεηηνπξγηώλ (Monisola, 2013). 

Ζ επζύλε ησλ ειεγθηώλ γηα ηνλ εληνπηζκό ησλ νηθνλνκηθώλ εγθιεκάησλ απνηειεί κηα 

ζπλερηδόκελε ζπδήηεζε. Ο Howard (2002) ζεσξεί όηη ε βαζηθή επζύλε ηεο ειεγθηηθήο, 

θαη ηδηαίηεξα ησλ εζσηεξηθώλ ειεγθηώλ, είλαη ε πξόιεςε θαη ε αλίρλεπζε ησλ 

νηθνλνκηθώλ εγθιεκάησλ θαη απαηώλ. Αληίζηνηρεο κειέηεο γηα ηελ επζύλε ησλ 
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ειεγθηώλ ζηνλ εληνπηζκό θαη ηελ πξόιεςε νηθνλνκηθώλ απαηώλ παξαηίζεληαη 

αθνινύζσο. 
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Κεθάιαην 3: Αλαζθόπεζε Βηβιηνγξαθίαο  

Ο ξόινο ησλ ειεγθηώλ ζηνλ εληνπηζκό θαη ηελ αληηκεηώπηζε ησλ νηθνλνκηθώλ 

εγθιεκάησλ πξνθαιεί πνηθίιεο απόςεηο ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία.  Από ηελ κία 

πιεπξά, ππάξρνπλ απόςεηο εξεπλεηώλ πνπ ππνζηεξίδνπλ όηη νη ειεγθηέο έρνπλ 

πεξηνξηζκέλεο αξκνδηόηεηεο, ζε δηθαζηηθό επίπεδν, ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ 

νηθνλνκηθώλ εγθιεκάησλ (Porter, 1997). Από ηελ άιιε πιεπξά, ππάξρνπλ εξεπλεηέο 

πνπ ππνζηεξίδνπλ όηη κεηά ην νηθνλνκηθό ζθάλδαιν ηεο Enron, έρνπλ αλαβαζκηζηεί νη 

αξκνδηόηεηεο ησλ ειεγθηώλ ζε όηη αθνξά ηνλ εληνπηζκό θαη ηελ αλαθνξά νηθνλνκηθώλ 

εγθιεκάησλ.  Γηα ην ιόγν απηό, νη ειεγθηέο θαινύληαη πιένλ λα εμεηάδνπλ ηα πηζαλά 

θίλεηξα θαη ηηο επθαηξίεο γηα νηθνλνκηθέο απάηεο, ελώ αλαδεηνύλ αζπλήζηζηεο 

ζπλαιιαγέο (Boynton et al., 2005). 

ην ίδην πιαίζην, νη Coram et al. (2006) εμεηάδνπλ αλ νη νξγαληζκνί πνπ δηαζέηνπλ 

κνλάδεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ είλαη πεξηζζόηεξν πηζαλό λα αληρλεύζνπλ θάπνηα 

νηθνλνκηθή απάηε. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ όηη νη νξγαληζκνί κε 

ζπζηήκαηα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ είλαη πην πηζαλό λα αληρλεύζνπλ θάπνηα απάηε, ζε 

ζρέζε κε ηνπο νξγαληζκνύο πνπ δελ δηαζέηνπλ αληίζηνηρε ιεηηνπξγία. Μάιηζηα, πην 

απνηειεζκαηηθά ζηνλ εληνπηζκό ησλ απαηώλ είλαη ηα ηκήκαηα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ, ηα 

νπνία νξγαλώλνληαη ζην εζσηεξηθό ηνπ νξγαληζκνύ θαη όρη από εμσηεξηθνύο 

ζπλεξγάηεο. πλεπώο, ε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ κπνξεί λα πξνζζέζεη αμία 

ζηνλ νξγαληζκό, κε ηελ βειηίσζε ηεο παξαθνινύζεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ηνπ 

πεξηβάιινληόο ηνπ. 

Ωο πξνο ηηο αληηιήςεηο ησλ ειεγθηώλ θαη ησλ ρξεζηώλ, νη Alleyne & Howard (2005) 

ηηο εμεηάδνπλ ζρεηηθά κε ηελ επζύλε ησλ ειεγθηώλ ζηνλ εληνπηζκό θαη ηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ νηθνλνκηθώλ απαηώλ ζηα Μπαξκπάληνο. ύκθσλα κε ηα επξήκαηα 

ηεο έξεπλαο, νη ειεγθηέο ζεσξνύλ πώο ν εληνπηζκόο απαηώλ είλαη επζύλε ηεο 

δηεύζπλζεο, ελώ νη ρξήζηεο θαη ε δηνίθεζε δηαθσλνύλ κε απηή ηελ αληίιεςε. 

Δπηπιένλ, από ηελ έξεπλα πξνθύπηεη όηη νη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ απνηειεζκαηηθά 

ηκήκαηα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ είλαη θαιύηεξα εθνδηαζκέλεο γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ 

αληηκεηώπηζε νηθνλνκηθώλ εγθιεκάησλ. 

Παξνκνίσο, νη De Zoort θαη Harrison (2008) κειεηνύλ ηηο αληηιήςεηο ησλ εζσηεξηθώλ 

ειεγθηώλ από ηελ Απζηξαιία, ην Βέιγην, ηνλ Καλαδά, ην Μεμηθό θαη ηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο Ακεξηθήο, γηα ηελ επζύλε ηνπο ζηνλ εληνπηζκό ησλ νηθνλνκηθώλ 
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εγθιεκάησλ. ηνπο ζπκκεηέρνληεο δόζεθαλ θαληαζηηθέο ππνζέζεηο κηαο απάηεο πνπ 

ιάκβαλε ρώξα ζην ρώξν πνπ εξγάδνληαη. πλνιηθά νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα δήισζαλ πσο έρνπλ κέηξηα επίπεδα επζύλεο γηα ηνλ 

εληνπηζκό ηεο απάηεο. Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ απάληεζαλ επώλπκα έδεημαλ πςειόηεξα 

επίπεδα ππεπζπλόηεηαο από εθείλνπο πνπ απάληεζαλ αλώλπκα. Ζ αληηιακβαλόκελε 

επζύλε γηα ηνλ εληνπηζκό είλαη κεγαιύηεξε ζηηο πεξηπηώζεηο ππεμαίξεζεο, παξά ζηηο 

πεξηπηώζεηο δνιηνθζνξάο ή δηαθζνξάο. Από ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη 

πεξηζζόηεξν κε ηελ αληηιακβαλόκελε επζύλε, ζεκαληηθόηεξν ξόιν έρεη ε αίζζεζε ηνπ 

επαγγεικαηηθνύ θαζήθνληνο ηνπ ειεγθηή, ελώ ε ζαθήλεηα ησλ θαζεθόλησλ θαη ην 

αίζζεκα ηνπ πξνζσπηθνύ ειέγρνπ δελ εκθαλίδνπλ θάπνηα ζρέζε. Δπηπιένλ, όηαλ 

δεηήζεθε από ην δείγκα λα απεπζύλεη επζύλεο γηα ησλ εληνπηζκό ησλ νηθνλνκηθώλ 

απαηώλ, νη ζπκκεηέρνληεο κνίξαζαλ ηελ επζύλε κεηαμύ ηεο δηνίθεζεο, ησλ εζσηεξηθώλ 

ινγηζηώλ θαη ησλ εζσηεξηθώλ ειεγθηώλ. Βξέζεθε αθόκε, όηη νη ειεγθηέο πνπ έδσζαλ 

ηα ζηνηρεία ηνπο, αλαδήηεζαλ θαη πξόηεηλαλ πεξηζζόηεξεο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο από 

ηνπο αλώλπκνπο ζπκκεηέρνληεο. 

Αληηιήςεηο εμεηάδνπλ θαη νη Salameh et al. (2011). πγθεθξηκέλα, εμέηαζαλ ηελ 

αληηιακβαλόκελε απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ κνλάδσλ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ζηελ 

πξόιεςε νηθνλνκηθώλ απαηώλ ζηνλ ηξαπεδηθό θιάδν ηεο Ηνξδαλίαο, όπσο ηελ 

αμηνινγνύλ ηα αλώηαηα ζηειέρε. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ όηη νη κνλάδεο 

εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ζεσξνύληαη απνηειεζκαηηθέο ζηελ αλίρλεπζε νηθνλνκηθώλ 

απαηώλ. Δπηπιένλ, νη κνλάδεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνπ νξγαλώλνληαη από ηα κέιε ηνπ 

νξγαληζκνύ (in-house) είλαη πην απνηειεζκαηηθέο, θαζώο ζεσξείηαη όηη έρνπλ βαζύηεξε 

γλώζε γηα ηελ θνπιηνύξα, ηελ πνιηηηθή θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ εμεηαδόκελνπ 

νξγαληζκνύ. 

Έξεπλεο, όκσο, έρνπλ πινπνηεζεί θαη γηα ην ξόιν ησλ ειεγθηώλ. Έηζη, ν Oyinlola  

(2010) εμεηάδεη ην ξόιν ησλ ειεγθηώλ ζηελ πξόιεςε, ηνλ εληνπηζκό θαη ηελ αλαθνξά 

ησλ νηθνλνκηθώλ εγθιεκάησλ ζηελ Νηγεξία. Ο ζθνπόο ηεο κειέηεο είλαη λα 

πξνζδηνξίζεη ηηο αληηιήςεηο ησλ ρξεζηώλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ γηα 

ηελ έθηαζε ησλ νηθνλνκηθώλ εγθιεκάησλ ζηε Νηγεξία θαη ηελ επζύλε ησλ ειεγθηώλ 

ζηνλ εληνπηζκό ηνπο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ όηη νη ζπκκεηέρνληεο 

ζεσξνύλ όηη ζα πξέπεη λα ππάξρεη λνκνζεζία  πνπ ζα θαζηζηά ηνπο ειεγθηέο 

ππεύζπλνπο γηα ηνλ εληνπηζκό θαη ηελ αλαθνξά ησλ νηθνλνκηθώλ απαηώλ. 
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Μία δεύηεξε έξεπλα γηα ην ξόιν ησλ ειεγθηώλ πινπνηήζεθε από ηνπο Josiah et al. 

(2012). Οη ζπγθεθξηκέλνη εξεπλεηέο εμέηαζαλ ην ξόιν ησλ ειεγθηώλ ζηνλ εληνπηζκό 

ησλ νηθνλνκηθώλ απαηώλ από ηηο επηρεηξήζεηο, κε ηελ ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ θαη 

ζπλεληεύμεσλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη νη ππεξεζίεο ηνπ ειέγρνπ θαζηζηνύλ πνιύ 

δύζθνιε ηελ κε αλίρλεπζε θάπνηαο νηθνλνκηθήο απάηεο. Οη πεξηπηώζεηο ησλ 

νηθνλνκηθώλ εγθιεκάησλ ηείλνπλ λα νθείινληαη ζην αλεπαξθέο κάλαηδκελη, ηελ 

έιιεηςε εζσηεξηθώλ ειεγθηώλ, ην αθαηάιιειν ζύζηεκα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ θαη ηελ 

ύπαξμε θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο. 

Έλα παξόκνην ζέκα, εμεηάδεη θαη ν Monisola (2013) αλαθνξηθά κε ην ξόιν ηνπ 

εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ζηνλ πεξηνξηζκό ησλ ιαζώλ, ησλ αλσκαιηώλ θαη ησλ απαηώλ 

ζηνπο νξγαληζκνύο, κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

δείρλνπλ όηη ε ύπαξμε ελόο ηκήκαηνο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο 

νξγαληζκνύο απνηειεί έλα απνηειεζκαηηθό εξγαιείν γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαη ηελ 

πξόιεςε ησλ ιαζώλ, ησλ αλσκαιηώλ θαη ησλ απαηώλ. 

Ζ πιεηνλόηεηα ησλ εξεπλώλ, εληζρύεη ηελ άπνςε όηη, ε ειεγθηηθή θαη πεξηζζόηεξν ν 

εζσηεξηθόο έιεγρνο κπνξνύλ λα ζπκβάινπλ ζηνλ εληνπηζκό θαη ηελ πξόιεςε ησλ 

νηθνλνκηθώλ εγθιεκάησλ πνπ κπνξνύλ λα ιάβνπλ ρώξα ζηηο επηρεηξήζεηο. πλνιηθά, ν 

ξόινο ηεο ινγηζηηθήο, ηεο ειεγθηηθήο θαη ηδηαίηεξσλ κνξθώλ ηεο ινγηζηηθήο όπσο ε 

δηθαληθή ή εγθιεκαηνινγηθή  ινγηζηηθή (forensic accounting) κπνξνύλ λα ζπκβάινπλ 

ζε απηή ηελ θαηεύζπλζε (Gottschalk, 2011). Οη δηθαληθνί ινγηζηέο (forensic 

accountants) απνηεινύλ έλα ζπλδπαζκό ειεγθηώλ θαη ηδησηηθώλ εξεπλεηώλ, νη νπνίνη 

εθηόο από γλώζεηο ινγηζηηθήο, ειεγθηηθήο θαη λνκηθήο, γλσξίδνπλ πώο λα δηεμάγνπλ 

έξεπλεο γηα λα εληνπίδνπλ ηπρόλ νηθνλνκηθά εγθιήκαηα (Gray, 2008). 

Σέινο, νη Bierstaker et al. (2006) εμέηαζαλ ην βαζκό ζηνλ νπνίν νη ινγηζηέο, νη 

εζσηεξηθνί ειεγθηέο θαη εμσηεξηθνί ειεγθηέο ρξεζηκνπνηνύλ ηηο κεζόδνπο πξόιεςεο 

θαη αλίρλεπζεο ηεο απάηεο, θαζώο θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα απηώλ ησλ κεζόδσλ. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ όηη ηα firewalls, 

ε πξνζηαζία από ηνπο ηνύο κε θσδηθό πξόζβαζεο, θαη ε επαλεμέηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνύ ειέγρνπο ρξεζηκνπνηνύληαη ζπρλά γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ νηθνλνκηθώλ 

απαηώλ. Ωζηόζν, ε αλαθάιπςε κε δεηγκαηνιεςία, ε εμόξπμε δεδνκέλσλ, νη 

Δγθιεκαηνιόγνη ινγηζηέο θαη ε ρξήζε ινγηζκηθνύ ςεθηαθήο αλάιπζεο δελ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζπρλά, παξόηη έιαβαλ πςειέο βαζκνινγίεο απνηειεζκαηηθόηεηαο. 

Δηδηθόηεξα, νη δηθαληθνί ή εγθιεκαηνιόγνη ινγηζηέο θαη ε ςεθηαθή αλάιπζε ήηαλ νη 
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ιηγόηεξν ρξεζηκνπνηνύκελεο κέζνδνη θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο, αλ θαη είραλ ηηο 

πςειόηεξεο κέζεο βαζκνινγίεο απνηειεζκαηηθόηεηαο. Ζ ειιηπήο ρξήζε απηώλ ησλ 

ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθώλ κεζόδσλ κπνξεί λα νθείινληαη ζηελ έιιεηςε πόξσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 



[20] 

 

 

Κεθάιαην 4: ρεδηαζκόο Έξεπλαο  

4.1 θνπόο, ηόρνη θαη Δξεπλεηηθέο Τπνζέζεηο 

Ο ζθνπόο ηεο παξνύζαο κειέηεο είλαη λα εμεηάζεη ηελ ζπκβνιή ηεο ειεγθηηθήο έηζη 

όπσο ηελ αληηιακβάλνληαη νη ειεγθηέο, νη ινγηζηέο θαη άιιεο θαηεγνξίεο 

επαγγεικαηηώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ θιάδνπ ζηελ απνηειεζκαηηθόηεξε ιεηηνπξγία ησλ 

ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ θαζώο θαη νη παξάγνληεο εθείλνη πνπ επηδξνύλ ζηελ αληίιεςε 

απηήλ. Οη επηκέξνπο ζηόρνη ηεο κειέηεο είλαη νη αθόινπζνη: 

1. Να δηεξεπλεζεί ε ρξεζηκόηεηα ηεο ειεγθηηθήο ζηελ ιεηηνπξγία ησλ ειιεληθώλ 

επηρεηξήζεσλ. 

2. Να κειεηεζεί ε ρξεζηκόηεηα ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ζηνλ εληνπηζκό 

νηθνλνκηθώλ απαηώλ. 

3. Να πξνζδηνξηζηεί ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο κνλάδαο ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ.  

4. Να εμεηαζηνύλ νη επζύλεο ησλ εμσηεξηθώλ ειεγθηώλ ζηελ πξόιεςε θαη ηνλ 

εληνπηζκό νηθνλνκηθώλ απαηώλ. 

5. Να εληνπηζηνύλ νη θπξηόηεξεο δηαδηθαζίεο ηνπ εμσηεξηθνύ ειέγρνπ πνπ 

ζπκβάινπλ ζηνλ εληνπηζκό νηθνλνκηθώλ απαηώλ. 

6. Να ζθηαγξαθεζεί ε αληίιεςε ησλ εξσηώκελσλ γηα ηελ έθηαζε θαη ηε 

ζπρλόηεηα ησλ νηθνλνκηθώλ απαηώλ ζηελ Διιάδα. 

7. Να πξνζδηνξηζηεί ε επίδξαζε πνπ αζθεί ε ρξεζηκόηεηα ηνπ εζσηεξηθνύ 

ειέγρνπ ζηε ζπκβνιή ηεο ειεγθηηθήο.  

8. Να εληνπηζηεί ε επίδξαζε πνπ αζθεί ε απνηειεζκαηηθόηεηα κίαο κνλάδαο 

εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ζηε ζπκβνιή ηεο ειεγθηηθήο.  

9. Να εμεηαζηεί ε επίδξαζε πνπ αζθνύλ ηα θαζήθνληα ησλ εμσηεξηθώλ ειεγθηώλ 

ζηε ζπκβνιή ηεο ειεγθηηθήο.  

10. Να πξνζδηνξηζηεί ε επίδξαζε πνπ αζθνύλ νη δηαδηθαζίεο ηνπ εμσηεξηθνύ 

ειέγρνπ ζηε ζπκβνιή ηεο ειεγθηηθήο.  

11. Να πξνζδηνξηζηεί ε επίδξαζε πνπ αζθεί ε ζπρλόηεηα ησλ νηθνλνκηθώλ απαηώλ 

ζηελ ζπκβνιή ηεο ειεγθηηθήο.  

Σν ζύλνιν ησλ παξαπάλσ ζηόρσλ έρνπλ θαιπθζεί ήδε από ηελ αλσηέξσ 

βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε. Βάζεη απηήο, δηαηππώλνληαη νη παξαθάησ εξεπλεηηθέο 
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ππνζέζεηο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη θάζε εξεπλεηηθή ππόζεζε αλαθέξεηαη κε ηελ 

αληίζηνηρε ζεηξά ζε έλαλ εξεπλεηηθό ζηόρν.   

Εξεπλεηηθή Υπόζεζε 1  

Ζ0: Οη Έιιελεο ειεγθηέο, ινγηζηέο θαη νη άιιεο θαηεγνξίεο επαγγεικαηηώλ ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θιάδνπ εθηηκνύλ σο πςειή ηε ζπκβνιή ηεο ειεγθηηθήο ζηε βειηίσζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ. 

Ζ1: Οη Έιιελεο ειεγθηέο, ινγηζηέο θαη νη άιιεο θαηεγνξίεο επαγγεικαηηώλ ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θιάδνπ δελ εθηηκνύλ σο πςειή ηε ζπκβνιή ηεο ειεγθηηθήο ζηε βειηίσζε 

ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ. 

Εξεπλεηηθή Υπόζεζε 2 

Ζ0: Οη Έιιελεο ειεγθηέο, ινγηζηέο θαη νη άιιεο θαηεγνξίεο επαγγεικαηηώλ ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θιάδνπ αμηνινγνύλ σο ηδηαίηεξα ρξήζηκν ηνλ εζσηεξηθό έιεγρν ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ νηθνλνκηθώλ απαηώλ. 

Ζ1: Οη Έιιελεο ειεγθηέο, ινγηζηέο θαη νη άιιεο θαηεγνξίεο επαγγεικαηηώλ ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θιάδνπ δελ αμηνινγνύλ σο ηδηαίηεξα ρξήζηκν ηνλ εζσηεξηθό έιεγρν ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ νηθνλνκηθώλ απαηώλ. 

Εξεπλεηηθή Υπόζεζε 3 

Ζ0: Οη Έιιελεο ειεγθηέο, ινγηζηέο θαη νη άιιεο θαηεγνξίεο επαγγεικαηηώλ ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θιάδνπ ζεσξνύλ όηη ε κνλάδα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ είλαη ηδηαίηεξα 

απνηειεζκαηηθή ζηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Ζ1: Οη Έιιελεο ειεγθηέο, ινγηζηέο θαη νη άιιεο θαηεγνξίεο επαγγεικαηηώλ ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θιάδνπ δε ζεσξνύλ όηη ε κνλάδα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ είλαη ηδηαίηεξα 

απνηειεζκαηηθή ζηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Εξεπλεηηθή Υπόζεζε 4 

Ζ0: Οη Έιιελεο ειεγθηέο, ινγηζηέο θαη νη άιιεο θαηεγνξίεο επαγγεικαηηώλ ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θιάδνπ ζπκθσλνύλ σο πξνο ηηο επζύλεο ησλ Δμσηεξηθώλ ειεγθηώλ. 

Ζ1: Οη Έιιελεο ειεγθηέο, ινγηζηέο θαη νη άιιεο θαηεγνξίεο επαγγεικαηηώλ ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θιάδνπ δε ζπκθσλνύλ σο πξνο ηηο επζύλεο ησλ Δμσηεξηθώλ ειεγθηώλ. 
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Εξεπλεηηθή Υπόζεζε 5 

Ζ0: Οη Έιιελεο ειεγθηέο, ινγηζηέο θαη νη άιιεο θαηεγνξίεο επαγγεικαηηώλ ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θιάδνπ ζπκθσλνύλ σο πξνο ηε ζπνπδαηόηεηα ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ 

εμσηεξηθνύ ειέγρνπ. 

Ζ1: Οη Έιιελεο ειεγθηέο, ινγηζηέο θαη νη άιιεο θαηεγνξίεο επαγγεικαηηώλ ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θιάδνπ δε ζπκθσλνύλ σο πξνο ηε ζπνπδαηόηεηα ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ 

εμσηεξηθνύ ειέγρνπ. 

Εξεπλεηηθή Υπόζεζε 6 

Ζ0: Οη Έιιελεο ειεγθηέο, ινγηζηέο θαη νη άιιεο θαηεγνξίεο επαγγεικαηηώλ ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θιάδνπ πηζηεύνπλ όηη νη νηθνλνκηθέο απάηεο είλαη ζπρλέο ζηηο ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο.  

Ζ1: Οη Έιιελεο ειεγθηέο, ινγηζηέο θαη νη άιιεο θαηεγνξίεο επαγγεικαηηώλ ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θιάδνπ δελ πηζηεύνπλ όηη νη νηθνλνκηθέο απάηεο είλαη ζπρλέο ζηηο 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο.  

Εξεπλεηηθή Υπόζεζε 7 

Ζ0: Γηα ηνπο Έιιελεο ειεγθηέο, ινγηζηέο θαη ηηο άιιεο θαηεγνξίεο επαγγεικαηηώλ ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θιάδνπ, ε ζπκβνιή ηεο ειεγθηηθήο εμαξηάηαη ζεηηθά από ηελ ρξεζηκόηεηα 

ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ. 

Ζ1: Γηα ηνπο Έιιελεο ειεγθηέο, ινγηζηέο θαη ηηο άιιεο θαηεγνξίεο επαγγεικαηηώλ ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θιάδνπ, ε ζπκβνιή ηεο ειεγθηηθήο δελ εμαξηάηαη ζεηηθά από ηελ 

ρξεζηκόηεηα ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ. 

Εξεπλεηηθή Υπόζεζε 8 

Ζ0: Γηα ηνπο Έιιελεο ειεγθηέο, ινγηζηέο θαη ηηο άιιεο θαηεγνξίεο επαγγεικαηηώλ ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θιάδνπ, ε ζπκβνιή ηεο ειεγθηηθήο εμαξηάηαη ζεηηθά από ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο κνλάδαο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ. 

Ζ1: Γηα ηνπο Έιιελεο ειεγθηέο, ινγηζηέο θαη ηηο άιιεο θαηεγνξίεο επαγγεικαηηώλ ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θιάδνπ, ε ζπκβνιή ηεο ειεγθηηθήο δελ εμαξηάηαη ζεηηθά από ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο κνλάδαο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ. 
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Εξεπλεηηθή Υπόζεζε 9 

Ζ0: Γηα ηνπο Έιιελεο ειεγθηέο, ινγηζηέο θαη ηηο άιιεο θαηεγνξίεο επαγγεικαηηώλ ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θιάδνπ, ε ζπκβνιή ηεο ειεγθηηθήο εμαξηάηαη ζεηηθά από ηελ αλαγλώξηζε 

ησλ θαζεθόλησλ ησλ εμσηεξηθώλ ειεγθηώλ. 

Ζ1: Γηα ηνπο Έιιελεο ειεγθηέο, ινγηζηέο θαη ηηο άιιεο θαηεγνξίεο επαγγεικαηηώλ ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θιάδνπ, ε ζπκβνιή ηεο ειεγθηηθήο δελ εμαξηάηαη ζεηηθά από ηελ 

αλαγλώξηζε ησλ θαζεθόλησλ ησλ εμσηεξηθώλ ειεγθηώλ. 

Εξεπλεηηθή Υπόζεζε 10 

Ζ0: Γηα ηνπο Έιιελεο ειεγθηέο, ινγηζηέο θαη ηηο άιιεο θαηεγνξίεο επαγγεικαηηώλ ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θιάδνπ, ε ζπκβνιή ηεο ειεγθηηθήο εμαξηάηαη ζεηηθά από ηε ζπνπδαηόηεηα 

ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ. 

Ζ1: Γηα ηνπο Έιιελεο ειεγθηέο, ινγηζηέο θαη ηηο άιιεο θαηεγνξίεο επαγγεικαηηώλ ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θιάδνπ, ε ζπκβνιή ηεο ειεγθηηθήο δελ εμαξηάηαη ζεηηθά από ηε 

ζπνπδαηόηεηα ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ. 

Εξεπλεηηθή Υπόζεζε 11 

Ζ0: Γηα ηνπο Έιιελεο ειεγθηέο, ινγηζηέο θαη ηηο άιιεο θαηεγνξίεο επαγγεικαηηώλ ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θιάδνπ, ε ζπκβνιή ηεο ειεγθηηθήο εμαξηάηαη ζεηηθά από ηε ζπρλόηεηα 

ησλ νηθνλνκηθώλ απαηώλ. 

Ζ1: Γηα ηνπο Έιιελεο ειεγθηέο, ινγηζηέο θαη ηηο άιιεο θαηεγνξίεο επαγγεικαηηώλ ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θιάδνπ, ε ζπκβνιή ηεο ειεγθηηθήο δελ εμαξηάηαη ζεηηθά από ηε 

ζπρλόηεηα ησλ νηθνλνκηθώλ απαηώλ. 

 

4.2 Δξεπλεηηθό Δξγαιείν: Σν Δξσηεκαηνιόγην ηεο Έξεπλαο   

ηα πιαίζηα ηεο πξνεγνύκελεο ελόηεηαο παξνπζηάζηεθε κία ζεηξά κεηαβιεηώλ θαη 

παξαγόλησλ, νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζηε δνκή ηνπ εξεπλεηηθνύ εξγαιείνπ. Σν 

εξεπλεηηθό εξγαιείν είλαη έλα εξσηεκαηνιόγην πνπ ζρεδηάζηεθε εηδηθά γηα ηνπο 

ζθνπνύο ηεο παξνύζεο κειέηεο. πγθεθξηκέλα, ην εξσηεκαηνιόγην πεξηέρεη έμη νκάδεο 

εξσηήζεσλ θαζεκία από ηηο νπνίεο εθθξάδεη θαη έλαλ παξάγνληα πιένλ ηεο ελόηεηαο 
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ησλ δεκνγξαθηθώλ εξσηήζεσλ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά θαη 

πεξηεθηηθά νη νκάδεο απηέο.  

Οκάδα 1 – Δεκνγξαθηθά Σηνηρεία: Πεξηέρνληαη έμη (6) εξσηήζεηο, νη νπνίεο 

αλαθέξνληαη ζηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερόλησλ. πγθεθξηκέλα, ηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη είλαη ην θύιν, ε ειηθία, ην επίπεδν ζπνπδώλ 

νηθνλνκηθήο θαηεύζπλζεο, ηα ρξόληα εκπεηξίαο, ε παξαθνινύζεζε ζεκηλαξίσλ, θαη ε 

ζέζε επζύλεο. Σν ζύλνιν απηώλ ησλ εξσηήζεσλ είλαη πνιιαπιήο επηινγήο κε εμαίξεζε 

ην θύιν πνπ είκαη κία δηρνηνκηθή εξώηεζε.  

Οκάδα 2
ε
 – Η Σπκβνιή ηεο Ειεγθηηθήο: Πεξηέρεη έμη (6) εξσηήζεηο, θαζεκία από ηηο 

νπνίεο αλαθέξεηαη ζε έλα πιενλέθηεκα ηεο ειεγθηηθήο. Σα ζπγθεθξηκέλα 

πιενλεθηήκαηα πξνέθπςαλ από ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε πνπ πξνεγήζεθε. Οη 

εξσηώκελνη θαινύληαη λα αλαγλσξίζνπλ ηελ έληαζε ηνπ αλαθεξόκελνπ 

πιενλεθηήκαηνο ζε κία πεληαβάζκηα θιίκαθα Likert πνπ δηακνξθώλεηαη σο εμήο: 

θαζόινπ, ιίγν, κέηξηα, αξθεηά, πνιύ.  

3
ε
 Οκάδα – Η Φξεζηκόηεηα ηνπ Εζσηεξηθνύ Ειέγρνπ ζηε Μείσζε ησλ Οηθνλνκηθώλ 

Απαηώλ: Πεξηιακβάλνληαη ηξεηο (3) εξσηήζεηο θαζεκία από ηηο νπνίεο δηεξεπλά ηελ 

απνδηδόκελε ρξεζηκόηεηα ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ εθ κέξνπο ησλ ζπκκεηερόλησλ. Σν 

ζύλνιν ησλ εξσηήζεσλ είλαη δηαβαζκηζκέλεο ζε κία πεληαβάζκηα θιίκαθα Likert κε ηηο 

εμήο επηινγέο: θαζόινπ, ιίγν, κέηξηα, αξθεηά, πνιύ. 

4
ε
 Οκάδα – Η Απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο Μνλάδαο Εζσηεξηθνύ Ειέγρνπ: Ζ ζπγθεθξηκέλε 

ελόηεηα πεξηέρεη ηξεηο (3) εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην βαζκό ζπκθσλίαο ή 

δηαθσλίαο ησλ ζπκκεηερόλησλ σο πξνο ην θαηά πόζνλ είλαη απνηειεζκαηηθή κία 

κνλάδα ειέγρνπ θαη πξνέθπςαλ από πξνγελέζηεξε έξεπλα ησλ Salameh et al (2011). Ζ 

θιίκαθα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο εξσηήζεηο είλαη κία θιίκαθα Likert πέληε 

βαζκίδσλ: Γηαθσλώ Απόιπηα, Γηαθσλώ, Οπδέηεξνο, πκθσλώ Απόιπηα, πκθσλώ.  

5
ε
 Οκάδα – Επζύλεο (Καζήθνληα ή αξκνδηόηεηεο) Εμσηεξηθώλ Ειεγθηώλ: 

Πεξηιακβάλνληαη ηξεηο (3) εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ζην βαζκό ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο 

ησλ εξσηώκελσλ σο πξνο ζπγθεθξηκέλεο επζύλεο ησλ εμσηεξηθώλ ειεγθηώλ θαη έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε πξνγελέζηεξε έξεπλα ηνπ Oyinlola (2010). Οη εξσηήζεηο είλαη 

δνκεκέλεο ζε θιίκαθα Likert πέληε βαζκίδσλ: Γηαθσλώ Απόιπηα, Γηαθσλώ, 

Οπδέηεξνο, πκθσλώ Απόιπηα, πκθσλώ. 
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6
ε
 Οκάδα – Δηαδηθαζίεο Εμσηεξηθνύ Ειέγρνπ: Πεξηέρεη ηξεηο (3) εξσηήζεηο πνπ 

αθνξνύλ ζην βαζκό ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζρεηηθά κε ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνύληαη θαηά ηνλ εμσηεξηθό έιεγρν, νη νπνίεο επίζεο 

πξνέθπςαλ από ηελ έξεπλα ηνπ Oyinlola (2010). Γηα άιιε κία θνξά ρξεζηκνπνηείηαη 

κία θιίκαθα Likert πέληε βαζκίδσλ, ε νπνία είλαη ε εμήο:  Γηαθσλώ Απόιπηα, 

Γηαθσλώ, Οπδέηεξνο, πκθσλώ Απόιπηα, πκθσλώ. 

7
ε
 Οκάδα – Σπρλόηεηα Οηθνλνκηθώλ Απαηώλ: Δλζσκαηώλεη έμη (6) εξσηήζεηο πνπ 

εθκαηεύνπλ ηελ άπνςε ησλ ζπκκεηερόλησλ ζρεηηθά κε ηε ζπρλόηεηα νηθνλνκηθώλ 

εγθιεκάησλ θαη απαηώλ ζηα πιαίζηα ησλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ. Σα νηθνλνκηθά 

εγθιήκαηα θαη νη απάηεο πνπ εμεηάδνληαη πξνέθπςαλ από ηε βηβιηνγξαθηθή 

επηζθόπεζε ηεο παξνύζεο. Ζ θιίκαθα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη θαη εδώ Likert πέληε 

βαζκίδσλ: Πνηέ, πάληα, πρλά, Αξθεηά πρλά, Πνιύ πρλά.  

Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη έγηλαλ όιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πνπ δηαζθαιίδνπλ 

ηελ εγθπξόηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Ζ 

εγθπξόηεηα αλαθέξεηαη ζην θαηά πόζνλ νη απνθξίζεηο ησλ εξσηώκελσλ εθθξάδνπλ 

πξαγκαηηθά ηε βνύιεζή ηνπο, δειαδή από ηελ ηθαλόηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ λα 

κεηξά αθξηβώο ηελ παξάκεηξν γηα ηελ νπνία ζρεδηάζηεθε (Wainer & Braun, 1998). 

Πξνο ην ζθνπό απηό, ε εξεπλήηξηα ηεο παξνύζαο θξόληηζε λα είλαη δηαζέζηκε αλά 

πάζα ζηηγκή ζηνπο ζπκκεηέρνληεο πξνθεηκέλνπ λα απνθξίλεηαη ζε ηπρνύζεο απνξίεο 

θαη λα παξέρεη ηπρνύζεο δηεπθξηλίζεηο. Από ηελ άιιε κεξηά, ε αμηνπηζηία αλαθέξεηαη 

ζηελ εζσηεξηθή ζπλέπεηα ελόο εξσηεκαηνινγίνπ (Tavakol & Dennick, 2011). Πξνο ηε 

δηαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ππνινγίζηεθαλ θαη παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ Πίλαθα 1 πνπ αθνινπζεί νη ζπληειεζηέο Cronbach’s alpha γηα ηελ θάζε νκάδα ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ μερσξηζηά, αιιά θαη γηα ην ζύλνιό ηνπ. Οη ηηκέο πνπ δείρλνπλ 

ηθαλνπνηεηηθή αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θπκαίλνληαη από 0,70 έσο 0,95 

(Nunnally & Bernstein, 1994). Δπνκέλσο, ζύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 1. κε εμαίξεζε κία 

θαη κόλν νκάδα, ηελ νκάδα ησλ επζπλώλ, ραξαθηεξίδνληαη σο ηθαλνπνηεηηθήο 

αμηνπηζηίαο.  

Πίλαθαο 1: Αμηνιόγεζε Αμηνπηζηίαο Δξσηεκαηνινγίνπ κε ην Cronbach’s Alpha 

Οκάδα Δξσηήζεσλ 

Αξηζκόο 

Δξσηήζεσλ 

Cronbach’s 

Alpha 

1ε: Ζ ζπκβνιή ηεο Διεγθηηθήο 6 87,93% 

2ε: Ζ Υξεζηκόηεηα ηνπ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ζηε Μείσζε ησλ 

Οηθνλνκηθώλ Απαηώλ 
3 70,66% 

3ε: Ζ Απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο Μνλάδαο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 3 70,05% 
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4ε: Δπζύλεο (Καζήθνληα ή αξκνδηόηεηεο) Δμσηεξηθώλ Διεγθηώλ 3 48,45% 

5ε: Γηαδηθαζίεο Δμσηεξηθνύ Διέγρνπ 3 77,53% 

6ε: πρλόηεηα Οηθνλνκηθώλ Απαηώλ 6 72,85% 

ύλνιν 24 77,71% 

 

4.3 ηαηηζηηθή Μεζνδνινγία 

Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη ζηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο εκπίπηεη ζηηο 

κεζόδνπο ηόζν ηεο πεξηγξαθηθήο όζν θαη ηεο επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο. Παξαθάησ 

πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά θαη πεξηεθηηθά νη ζηαηηζηηθέο κέζνδνη αλάινγα κε ηηο 

εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο ζηηο νπνίεο αλαθέξνληαη. Όζνλ αθνξά ζπγθεθξηκέλα ηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο, απηά εμεηάδνληαη κε ηε ρξήζε απιώλ πηλάθσλ 

ζπρλνηήησλ.  

Ξεθηλώληαο, ινηπόλ, από ηηο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο 1 έσο 6, δεκηνπξγνύληαη νη πίλαθεο 

ζπρλνηήησλ ησλ απνθξίζεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ. Οη πίλαθεο ζπρλνηήησλ απνδίδνπλ 

ηε ζηάζε θαη ηε δηάζεζε ηνπ δείγκαηνο απέλαληη ζηηο εξσηήζεηο, ελώ αθνινπζνύληαη 

θαη από ηα θαηάιιεια δηαγξάκκαηά ηνπο, ηα νπνία είλαη δηαγξάκκαηα πίηαο (Κάηνο, 

2004).  

Πξνρσξώληαο ζηηο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο 7 έσο 11, ε εμέηαζή ηνπο πινπνηείηαη βάζεη 

ησλ κέζσλ όξσλ ησλ απνθξίζεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζε θάζε νκάδα εξσηήζεσλ. Γηα 

ηνπο κέζνπο όξνπο απηνύο ππνινγίδνληαη νη κέζνη όξνη θαη νη ηππηθέο ηνπο απνθιίζεηο. 

Οη ηηκέο απηέο ζα εληζρύνπλ ή ζα απνδπλακώζνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ 

γηα ηηο πξώηεο έμη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο, ελώ ζα απεηθνληζηνύλ δηαγξακκαηηθά θαη ζε 

ζρεηηθά ηζηνγξάκκαηα. Δπηπιένλ, ζεσξώληαο σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ην κέζν όξν 

ησλ απνθξίζεσλ ζηελ νκάδα ηεο ζπκβνιήο ηεο ειεγθηηθήο ζηελ απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ (Μ.Ο. απνθξίζεσλ ηεο Οκάδαο 1) εθηηκώληαη πέληε 

παιηλδξνκήζεηο κε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θαζέλαλ από ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο:  

1. Ζ Υξεζηκόηεηα ηνπ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ζηε Μείσζε ησλ Οηθνλνκηθώλ 

Απαηώλ (Μ.Ο. απνθξίζεσλ 3
εο

 Οκάδαο):  

2. Ζ Απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο Μνλάδαο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ (Μ.Ο. απνθξίζεσλ 

4
εο

 Οκάδαο):  

3. Οη Δπζύλεο (Καζήθνληα ή αξκνδηόηεηεο) Δμσηεξηθώλ Διεγθηώλ (Μ.Ο. 

απνθξίζεσλ 5
εο

 Οκάδαο):  

4. Οη Γηαδηθαζίεο Δμσηεξηθνύ Διέγρνπ (Μ.Ο. απνθξίζεσλ 6
εο

 Οκάδαο):  
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5. Ζ πρλόηεηα Οηθνλνκηθώλ Απαηώλ (Μ.Ο. απνθξίζεσλ 7
εο

 Οκάδαο):  

 Γηαγξακκαηηθά, νη παξαπάλσ παιηλδξνκήζεηο ζα παξνπζηαζηνύλ κε ηε βνήζεηα ησλ 

ζηηθηνγξακκάησλ, ελώ γηα θαζεκία από απηέο, ζα εμεηαζηνύλ ηα θάησζη: 

Σηαηηζηηθή Σεκαληηθόηεηα ηνπ Σπληειεζηή ηεο Αλεμάξηεηεο Μεηαβιεηήο: Δμεηάδεηαη 

θαηά πόζνλ κία αλεμάξηεηε κεηαβιεηή έρεη κεδεληθή επίδξαζε ζηελ εμαξηεκέλε 

ειέγρνληαο ηηο εμήο ζηαηηζηηθέο ππνζέζεηο (Κάηνο, 2004):  

Ζ0: β1 = 0 vs H1: β1 ≠ 0  

Ζ βαζηθή ππόζεζε γίλεηαη απνδεθηή εθόζνλ ην θξηηήξην ηνπ ζηαηηζηηθνύ ειέγρνπ είλαη 

κηθξόηεξν από za, όπνπ zα όπσο παξαπάλσ, ή ην εθηηκώκελν επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο 

(p-value) είλαη κεγαιύηεξν από ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο α (Κάηνο, 

2004). ε πεξίπησζε απόξξηςεο ηεο βαζηθήο ππόζεζεο επηβεβαηώλεηαη ε ύπαξμε ηεο 

εμεηαδόκελεο επίδξαζε ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο ζηελ εμαξηεκέλε.  

Σηαηηζηηθή Σεκαληηθόηεηα ηεο Σπλνιηθήο Παιηλδξόκεζεο: Δμεηάδεηαη θαηά πόζνλ ε 

εθηηκώκελε παιηλδξόκεζε είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ή θαηά πόζνλ ν ζπληειεζηήο 

πξνζδηνξηζκνύ ηεο παιηλδξόκεζεο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθόο ειέγρνληαο ηηο εμήο 

ζηαηηζηηθέο ππνζέζεηο (Κάηνο, 2004):  

Ζ0: R
2
 = 0 vs H1: R

2 
≠ 0  

Ζ βαζηθή ππόζεζε γίλεηαη απνδεθηή εθόζνλ ην εθηηκώκελν επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο 

(p-value) ηνπ ειέγρνπ ANOVA είλαη κεγαιύηεξν από ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθόηεηαο α (Κάηνο, 2004). ε πεξίπησζε απόξξηςεο ηεο βαζηθήο ππόζεζεο 

επηβεβαηώλεηαη ε ύπαξμε ηεο εμεηαδόκελεο επίδξαζε ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο 

ζηελ εμαξηεκέλε. 

Έιεγρνο Durbin – Watson Απηνζπζρέηηζεο ησλ Καηαινίπσλ: Οη ππνζέζεηο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ειέγρνπ αλαθέξνληαη ζε κία βαζηθή πξνϋπόζεζε ηεο ζεσξίαο ηεο 

παιηλδξόκεζεο, απηήο ηεο κε απηνζπζρέηηζεο ησλ θαηαινίπσλ. πγθεθξηκέλα, νη 

ππνζέζεηο είλαη νη εμήο (Κάηνο, 2004):  

Ζ0:Τπάξρεη απηνζπζρέηηζε 1
νπ

 βαζκνύ vs Ζ1:Γελ ππάξρεη απηνζπζρέηηζε 1
νπ

 βαζκνύ 

Δάλ ην ζηαηηζηηθό θξηηήξην ηνπ ειέγρνπ είλαη θνληά ζηελ ηηκή ηνπ 2, ηόηε ε κεδεληθή 

ππόζεζε γίλεηαη απνδεθηή (Κάηνο, 2004).  
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Ζ έληαζε ηεο επίδξαζεο πνπ αζθεί θαζέλαο από ηνπο πέληε παξάγνληεο ζηελ 

αλαγλσξηδόκελε ζπκβνιή ηεο ινγηζηηθήο εθηηκάηαη κέζσ ηεο ηηκήο ηνπ ζπληειεζηή 

πξνζδηνξηζκνύ (R
2
). Τπελζπκίδεηαη όηη ην ζπγθεθξηκέλν ζηαηηζηηθό θξηηήξην εθθξάδεη 

ην πνζνζηό ηεο κεηαβιεηόηεηαο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο πνπ εξκελεύεηαη από ηε 

κεηαβιεηόηεηα ηεο εθηηκώκελεο παιηλδξόκεζεο (Κάηνο, 2004). Δπνκέλσο, όζν 

πςειόηεξε ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή, ηόζν πςειόηεξε θαη ε εμεηαδόκελε επίδξαζε.  

Σέινο, ην ζύλνιν ησλ παξαπάλσ πινπνηνύληαη κε ηε βνήζεηα ηνπ ζηαηηζηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο Statistical Package for Social Sciences, γλσζηνύ θαη σο SPSS, ελώ ηα 

δηαγξάκκαηα, όπνπ ρξεηάζηεθε, δεκηνπξγήζεθαλ κε ηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Excel. 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη ην επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο ηεο έξεπλαο νξίδεηαη ίζν κε 1%, 

5% θαη 10%.  

 

4.4 Δπηινγή ηνπ Γείγκαηνο  

Ζ ζπγθέληξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πινπνηήζεθε κε ρξήζε ηεο κεζόδνπ ηεο απιήο 

ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο, ε νπνία απνηειεί αθελόο ηελ απινύζηεξε θαη αθεηέξνπ ηελ 

αθξηβέζηεξε κέζνδν δεηγκαηνιεςίαο (Κπξηαδόπνπινο & ακαληά, 2011). ύκθσλα κε 

απηήλ, ζε θαζέλα από ηα δπλαηά δείγκαηα δεδνκέλνπ κεγέζνπο, έζησ n, πνπ κπνξεί λα 

επηιεγεί από έλαλ πεπεξαζκέλν πιεζπζκό αληηζηνηρεί γλσζηή θαη ίζε πηζαλόηεηα 

επηινγήο (Εαραξνπνύινπ, 2003).  

Έηζη, απεζηάιεζαλ θαηόπηλ επηθνηλσλίαο κέζσ ηειεθώλνπ ή ειεθηξνληθνύ 

ηαρπδξνκείνπ, εξσηεκαηνιόγηα ζε 300 ειεγθηέο, ινγηζηέο θαη άιινπο επαγγεικαηίεο 

ηνπ νηθνλνκηθνύ ηνκέα θαη θαηόπηλ 30 εκεξώλ ειήθζεζαλ πίζσ ηα 78. Δπνκέλσο, ην 

26% ηνπ αξρηθά επηιεγκέλνπ δείγκαηνο αληαπνθξίζεθε ζηελ έξεπλα. πγθεθξηκέλα, ε 

εξεπλήηξηα πξνζέγγηζε απεπζείαο επαγγεικαηίεο ηνπ νηθνλνκηθνύ θιάδνπ πνπ 

εξγάδνληαη σο ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο ή ζε κεγάιεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ή 

πξνζέγγηζε κέιε ηνπ ώκαηνο Οξθσηώλ Διιήλσλ Λνγηζηώλ (ΟΔΛ) ή/θαη ηνπ 

Διιεληθνύ Ηλζηηηνύηνπ Δζσηεξηθώλ Διεγθηώλ (ΔΗΔΔ). Σα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο παξνπζηάδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ επόκελνπ θεθαιαίνπ. 
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Κεθάιαην 5: Αλάιπζε ησλ Απνηειεζκάησλ 

 

5.1 Γεκνγξαθηθά ηνηρεία  

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην πξνεγνύκελν θεθάιαην, κε ηε ρξήζε ηεο κεζόδνπ ηεο απιήο 

ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο, πξνέθπςε έλα δείγκα κεγέζνπο 78 αηόκσλ. Ωο πξνο ηα 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, ην δείγκα πεξηγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα 2 πνπ αθνινπζεί. 

πγθεθξηκέλα:  

 Ωο πξνο ην θύιν, νη 47 (60,3%) είλαη άλδξεο θαη νη 31 (39,7%) είλαη γπλαίθεο 

(Γηάγξακκα 2).  

 Ωο πξνο ηελ ειηθία, νη 13 (16,7%) είλαη ειηθίαο κεηαμύ 18 θαη 30 εηώλ, νη 44 

(56,4%) είλαη από 31 έσο 45 εηώλ, νη 20 (25,6%) από 45 έσο 60 εηώλ θαη κόιηο 1 

(1,3%) είλαη άλσ ησλ 60 εηώλ (Γηάγξακκα 3). 

 Ωο πξνο ην επίπεδν ζπνπδώλ νηθνλνκηθήο θαηεύζπλζεο, νη 4 (5,1%) είλαη 

απόθνηηνη Λπθείνπ, νη 25 (32,1%) έρνπλ πξνπηπρηαθό ηίηιν ζπνπδώλ, νη 43 

(55,1%) είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ θαη νη 6 (7,7%) θαηέρνπλ δηδαθηνξηθό 

ηίηιν ζπνπδώλ (Γηάγξακκα 4).  

 Ωο πξνο ηα ρξόληα εκπεηξίαο, νη 13 (16,7%) δειώλνπλ σο 5 έηε εκπεηξίαο, νη 21 

(26,9%) κεηαμύ 6 θαη 10 εηώλ, νη 26 (33,3%) κεηαμύ 11 θαη 20 εηώλ, θαη 18 

(23,1%) δειώλνπλ πάλσ από 21 έηε εκπεηξίαο (Γηάγξακκα 5).  

 Ωο πξνο ηελ παξαθνινύζεζε ζεκηλαξίσλ, κόιηο 4 (5,1%) δειώλνπλ όηη δελ έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη θαζόινπ ζεκηλάξηα, νη  32 (41%) δειώλνπλ ιίγν, νη 28 (35,9%) 

δειώλνπλ ζπρλά, θαη 14 (17,9%) δειώλνπλ πάξα πνιύ (Γηάγξακκα 6).  

 Σέινο, σο πξνο ηε ζέζε επζύλεο, νη 26 (33,3%) είλαη ινγηζηέο, νη 12 (15,4%) είλαη 

εμσηεξηθνί ειεγθηέο, νη 14 (17,9%) είλαη εζσηεξηθνί ειεγθηέο, ελώ 26 (33,3%) 

δειώλνπλ άιιν νηθνλνκηθό επάγγεικα (Γηάγξακκα 7).  

Γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ ζπλόινπ ησλ παξαπάλσ, παξαηίζεληαη ζηα πιαίζηα 

ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ ηα ζρεηηθά δηαγξάκκαηα πίηαο.   
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Πίλαθαο 2: Πεξηγξαθή Γείγκαηνο σο πξνο ηα Γεκνγξαθηθά Υαξαθηεξηζηηθά  

  N % 

Φύιν 

Άλδξαο 47 60,3 

Γπλαίθα 31 39,7 

Ηιηθία 

18-30 εηώλ 13 16,7 

31-45 εηώλ 44 56,4 

45-60 εηώλ 20 25,6 

>60 εηώλ 1 1,3 

Επίπεδν ζπνπδώλ νηθνλνκηθήο θαηεύζπλζεο 

Απόθνηηνο ιπθείνπ 4 5,1 

Πξνπηπρηαθόο ηίηινο ζπνπδώλ (Παλεπηζηήκην - ΣΔΗ) 25 32,1 

Μεηαπηπρηαθό 43 55,1 

Γηδαθηνξηθό 6 7,7 

Φξόληα Εκπεηξίαο 

< 5 έηε 13 16,7 

6-10 έηε 21 26,9 

11-20 έηε 26 33,3 

> 21 έηε 18 23,1 

Παξαθνινύζεζε Σεκηλαξίσλ 

Καζόινπ 4 5,1 

Λίγν 32 41,0 

πρλά 28 35,9 

Πάξα πνιύ 14 17,9 

Θέζε Επζύλεο 

Λνγηζηήο 26 33,3 

Δμσηεξηθόο Διεγθηήο 12 15,4 

Δζσηεξηθόο Διεγθηήο 14 17,9 

Άιιν 26 33,3 

ύλνιν 78 100,0 

 

5.2 Ζ ηάζε ησλ Δξσηώκελσλ: Γηεξεύλεζε Δξεπλεηηθώλ Τπνζέζεσλ 1 - 6  

ηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο ελόηεηαο παξνπζηάδνληαη νη απόςεηο θαη νη ζηάζεηο ησλ 

εξσηώκελσλ σο πξνο ηηο παξακέηξνπο πνπ εμεηάδνληαη ζηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο 

εξγαζίαο. Τπελζπκίδεηαη όηη νη παξάκεηξνη απηέο είλαη ε ζπκβνιή ηεο ειεγθηηθήο, ε 

ρξεζηκόηεηα ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ζηε κείσζε ησλ νηθνλνκηθώλ απαηώλ, ε 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο κνλάδαο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ, νη επζύλεο (θαζήθνληα ή 

αξκνδηόηεηεο) εμσηεξηθώλ ειεγθηώλ, νη δηαδηθαζίεο ηνπ εμσηεξηθνύ ειέγρνπ, θαη ε 

ζπρλόηεηα ησλ νηθνλνκηθώλ απαηώλ εθ κέξνπο ησλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ. Ζ 

παξνπζίαζε απηή πινπνηείηαη κέζσ ησλ Πηλάθσλ πρλνηήησλ ησλ απνθξίζεσλ ησλ 

ζπκκεηερόλησλ ζηηο εξσηήζεηο ησλ ζρεηηθώλ ελνηήησλ, νη νπνίνη ζπλνδεύνληαη θαη από 

ηα ζρεηηθά θπθιηθά δηαγξάκκαηα, γλσζηά θαη σο δηαγξάκκαηα πίηαο.  
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5.2.1 Ζ ηάζε ησλ Δξσηώκελσλ σο πξνο ηεο πκβνιή ηεο Διεγθηηθήο  

ηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο ελόηεηαο παξνπζηάδνληαη νη Πίλαθεο ζπρλνηήησλ ησλ έμη 

εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλαγλσξηδόκελε εθ κέξνπο 

ησλ ζπκκεηερόλησλ ζπκβνιή ηεο ειεγθηηθήο ζηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Ο Πίλαθαο 3 παξνπζηάδεη ηηο απνθξίζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή 

ηεο ειεγθηηθήο ζηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε. πγθεθξηκέλα, παξνπζηάδνληαη νη 

απαληήζεηο ηνπο ζηε δήισζε όηη «Ζ ειεγθηηθή βειηηώλεη ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε».  

Πίλαθαο 3: Ζ ηάζε ησλ Δξσηώκελσλ σο πξνο ην θαηά πόζνλ «Ζ ειεγθηηθή βειηηώλεη ηελ 

εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε»  

  N % Αζξνηζηηθό % 

Καζόινπ 4 5,1 5,1 

Λίγν 8 10,3 15,4 

Μέηξηα 16 20,5 35,9 

Αξθεηά 33 42,3 78,2 

Πνιύ 17 21,8 100,0 

ύλνιν 78 100,0   

 

Από ην ζύλνιν ησλ 78 ζπκκεηερόλησλ νη 4 (5,1%) απνθξίλνληαη θαζόινπ, νη 8 (10,3%) 

ιίγν, νη 16 (20,2%) κέηξηα, νη 33 (42,3%) αξθεηά θαη νη 17 (21, 8%) πνιύ. 

Παξαηεξείηαη όηη ε απόιπηε πιεηνλόηεηα ηνπ δείγκαηνο (64,1%) ζεσξεί όηη ε 

ειεγθηηθή βειηηώλεη ηνπιάρηζηνλ αξθεηά ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε. Ζ θαηαλνκή ησλ 

παξαπάλσ απνθξίζεσλ αλαπαξηζηάηαη ζρεκαηηθά θαη ζην Γηάγξακκα 1 πνπ αθνινπζεί.  
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Γηάγξακκα 1: Κπθιηθό Γηάγξακκα γηα ηάζε ησλ Δξσηώκελσλ σο πξνο ην θαηά πόζνλ «Ζ 

ειεγθηηθή βειηηώλεη ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε» 

 

Ο Πίλαθαο πρλνηήησλ ησλ απνθξίζεσλ ηνπ δείγκαηνο ζηε δήισζε «Ζ ειεγθηηθή 

απμάλεη ηε δηαθάλεηα» παξνπζηάδεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πίλαθα 4, επηρεηξώληαο ηελ 

εμαγσγή ηεο αληηιακβαλόκελεο ζρέζεο κεηαμύ ειεγθηηθήο θαη δηαθάλεηαο.   

Πίλαθαο 4: Ζ ηάζε ησλ Δξσηώκελσλ σο πξνο ην θαηά πόζνλ «Ζ ειεγθηηθή απμάλεη ηε 

δηαθάλεηα»  

  N % Αζξνηζηηθό % 

Καζόινπ 2 2,6 2,6 

Λίγν 3 3,8 6,4 

Μέηξηα 11 14,1 20,5 

Αξθεηά 29 37,2 57,7 

Πνιύ 33 42,3 100,0 

ύλνιν 78 100,0   

 

ύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 4, νη δπλεηηθέο απνθξίζεηο «θαζόινπ», «ιίγν», «κέηξηα», 

«αξθεηά», θαη «πνιύ» ζπγθεληξώλνπλ 2 (2,6%), 3 (3,8%), 11 (14,1%), 29 (37,2%) θαη 

33 (42,3%) αληηζηνίρσο. πλεπώο, κόιηο ην 20,5% ηνπ δείγκαηνο αμηνινγεί σο κέηξηα 

ζεκαληηθή ηε ζπκβνιή ηεο ειεγθηηθήο ζηε δηαθάλεηα κε ηελ νπνία ιεηηνπξγεί κία 

επηρείξεζε. Σέινο, ε γξαθηθή αλαπαξάζηαζή ηνπο παξνπζηάδεηαη ζην Γηάγξακκα 2 πνπ 

ηνλ αθνινπζεί. 
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Γηάγξακκα 2: Κπθιηθό Γηάγξακκα γηα ηε ηάζε ησλ Δξσηώκελσλ σο πξνο ην θαηά πόζνλ «Ζ 

ειεγθηηθή απμάλεη ηε δηαθάλεηα» 

 

Ζ επόκελε ζπκβνιή ηεο ειεγθηηθήο πνπ κειεηάηαη αθνξά ζην θαηά πόζνλ επηηπγράλεη 

ηε κείσζε ησλ νηθνλνκηθώλ εγθιεκάησλ θαη παξνπζηάδεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πίλαθα 5. 

πγθεθξηκέλα, ε δήισζε ζηελ νπνία θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο είλαη 

όηη «Ζ ειεγθηηθή κεηώλεη ηα νηθνλνκηθά εγθιήκαηα».  

Πίλαθαο 5: Ζ ηάζε ησλ Δξσηώκελσλ σο πξνο ην θαηά πόζνλ «Ζ ειεγθηηθή κεηώλεη ηα 

νηθνλνκηθά εγθιήκαηα»  

  N % Αζξνηζηηθό % 

Καζόινπ 2 2,6 2,6 

Λίγν 4 5,1 7,7 

Μέηξηα 14 17,9 25,6 

Αξθεηά 37 47,4 73,1 

Πνιύ 21 26,9 100,0 

ύλνιν 78 100,0   

 

ύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 5, νη 78 ζπκκεηέρνληεο θαηαλέκνληαη ζηηο πέληε απνθξίζεηο σο 

εμήο: 2 (2,6%) απαληνύλ θαζόινπ, 4 (5,1%) ιίγν, 14 (17,9%) ιίγν, 37 (47,4%) αξθεηά 

θαη 21 (26,9%) πνιύ. Οη ζπκκεηέρνληεο, δειαδή, αλαγλσξίδνπλ όηη ε ειεγθηηθή έρεη ηε 

ζπγθεθξηκέλε ηθαλόηεηα, εθόζνλ ην 74,3% ηνπ δείγκαηνο απνθξίλεηαη ηνπιάρηζηνλ 

αξθεηά. Σν Γηάγξακκα 3 παξνπζηάδεη ζρεκαηηθά ηελ άπνςε ησλ ζπκκεηερόλησλ 

ζρεηηθά κε ην θαηά πόζνλ ε ειεγθηηθή επηηπγράλεη ηε κείσζε ησλ νηθνλνκηθώλ 

εγθιεκάησλ.  



[34] 

 

 

Γηάγξακκα 3: Κπθιηθό Γηάγξακκα γηα ηε ηάζε ησλ Δξσηώκελσλ σο πξνο ην θαηά πόζνλ «Ζ 

ειεγθηηθή κεηώλεη ηα νηθνλνκηθά εγθιήκαηα» 

 

Ο Πίλαθαο 6 παξνπζηάδεηο ηηο απνθξίζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε δήισζε όηη «Ζ 

ειεγθηηθή απμάλεη ηελ αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ». Με ηνλ ηξόπν 

απηόλ, επηδηώθεηαη ε εμαγσγή ηεο αληηιακβαλόκελεο ζρέζεο κεηαμύ ειεγθηηθήο θαη 

αμηνπηζηίαο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.  

Πίλαθαο 6: Ζ ηάζε ησλ Δξσηώκελσλ σο πξνο ην θαηά πόζνλ «Ζ ειεγθηηθή απμάλεη ηελ 

αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ»  

  N % Αζξνηζηηθό % 

Καζόινπ 3 3,8 3,8 

Λίγν 2 2,6 6,4 

Μέηξηα 11 14,1 20,5 

Αξθεηά 37 47,4 67,9 

Πνιύ 25 32,1 100,0 

ύλνιν 78 100,0   

 

ύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 6, από ην ζύλνιν ησλ 78 ζπκκεηερόλησλ νη 3 (3,8%) 

απνθξίλνληαη θαζόινπ, νη 2 (2,6%) ιίγν, νη 11 (14,1%) κέηξηα, νη 37 (47,4%) αξθεηά 

θαη νη 25 (32,1%) πνιύ. Παξαηεξείηαη όηη ε απόιπηε πιεηνλόηεηα ηνπ δείγκαηνο 

(79,5%) ζεσξεί όηη ε ειεγθηηθή απμάλεη ηνπιάρηζηνλ αξθεηά ηελ αμηνπηζηία ησλ 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. Ζ θαηαλνκή ησλ παξαπάλσ απνθξίζεσλ αλαπαξηζηάηαη 

ζρεκαηηθά θαη ζην Γηάγξακκα 4 πνπ αθνινπζεί. 
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Γηάγξακκα 4: Κπθιηθό Γηάγξακκα γηα ηε ηάζε ησλ Δξσηώκελσλ σο πξνο ην θαηά πόζνλ «Ζ 

ειεγθηηθή απμάλεη ηελ αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ» 

 

Ο Πίλαθαο πρλνηήησλ ησλ απνθξίζεσλ ηνπ δείγκαηνο ζηε δήισζε «Ζ ειεγθηηθή 

νξζνινγηθνπνεί ηηο ινγηζηηθέο θαη άιιεο δηαδηθαζίεο ησλ επηρεηξήζεσλ» παξνπζηάδεηαη 

ζηα πιαίζηα ηνπ Πίλαθα 7.  πλεπώο, νη εξσηώκελνη δειώλνπλ θαηά πόζνλ πηζηεύνπλ 

όηη ε ειεγθηηθή κπνξεί λα επεξεάζεη ην βαζκό νξζνινγηθόηεηαο ησλ δηαδηθαζηώλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ.  

Πίλαθαο 7: Ζ ηάζε ησλ Δξσηώκελσλ σο πξνο ην θαηά πόζνλ «Ζ ειεγθηηθή νξζνινγηθνπνηεί ηηο 

ινγηζηηθέο θαη άιιεο δηαδηθαζίεο ησλ επηρεηξήζεσλ»  

  N % Αζξνηζηηθό % 

Καζόινπ 3 3,8 3,8 

Λίγν 5 6,4 10,3 

Μέηξηα 13 16,7 26,9 

Αξθεηά 45 57,7 84,6 

Πνιύ 12 15,4 100,0 

ύλνιν 78 100,0   

 

ύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 7, νη δπλεηηθέο απνθξίζεηο «θαζόινπ», «ιίγν», «κέηξηα», 

«αξθεηά», θαη «πνιύ» ζπγθεληξώλνπλ 3 (3,8%), 5 (6,4%), 13 (16,7%), 45 (57,7%) θαη 

12 (15,4%) αληηζηνίρσο. πλεπώο, κόιηο ην 26,9% ηνπ δείγκαηνο αμηνινγεί σο κέηξηα 

ζεκαληηθή ηε ζπκβνιή ηεο ειεγθηηθήο ζηελ νξζνινγηθνπνίεζε ησλ ινγηζηηθώλ θαη ησλ 

άιισλ δηαδηθαζηώλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Ο Πίλαθαο 7 αλαπαξίζηαηαη γξαθηθά ζην 

Γηάγξακκα 5 πνπ ηνλ αθνινπζεί. 
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Γηάγξακκα 5: Κπθιηθό Γηάγξακκα γηα ηε ηάζε ησλ Δξσηώκελσλ σο πξνο ην θαηά πόζνλ «Ζ 

ειεγθηηθή νξζνινγηθνπνηεί ηηο ινγηζηηθέο θαη άιιεο δηαδηθαζίεο ησλ επηρεηξήζεσλ» 

 

Ζ ηειεπηαία ζπκβνιή ηεο ειεγθηηθήο πνπ κειεηάηαη αθνξά ζην θαηά πόζνλ επηηξέπεη 

ηελ θαιύηεξε απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη παξνπζηάδεηαη ζηα πιαίζηα 

ηνπ Πίλαθα 8. Γειαδή, εμεηάδεηαη θαηά πόζνλ νη εμεηαδόκελνη πηζηεύνπλ όηη ε ζσζηή 

θαη νξζή εθαξκνγή ηεο ειεγθηηθήο εληζρύεη ηελ ηθαλόηεηα απνηίκεζεο ηεο αγνξαίαο 

αμίαο κίαο επηρείξεζεο.   

Πίλαθαο 8: Ζ ηάζε ησλ Δξσηώκελσλ σο πξνο ην θαηά πόζνλ «Ζ ειεγθηηθή επηηξέπεη ηελ 

θαιύηεξε απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ επηρεηξήζεσλ»  

  N % Αζξνηζηηθό % 

Καζόινπ 3 3,8 3,8 

Λίγν 4 5,1 9,0 

Μέηξηα 18 23,1 32,1 

Αξθεηά 38 48,7 80,8 

Πνιύ 15 19,2 100,0 

ύλνιν 78 100,0   

 

ύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 8, νη 78 ζπκκεηέρνληεο θαηαλέκνληαη ζηηο πέληε απνθξίζεηο σο 

εμήο: 3 (3,8%) απαληνύλ θαζόινπ, 4 (5,1%) ιίγν, 18 (23,1%) κέηξηα, 38 (48,7%) 

αξθεηά θαη 15 (19,2%) πνιύ. Οη ζπκκεηέρνληεο, δειαδή, αλαγλσξίδνπλ όηη ε ειεγθηηθή 

έρεη ηε ζπγθεθξηκέλε ηθαλόηεηα, εθόζνλ ην 67,9% ηνπ δείγκαηνο απνθξίλεηαη 

ηνπιάρηζηνλ αξθεηά. Οη απνθξίζεηο ηνπ Πίλαθα 8 παξνπζηάδνληαη θαη γξαθηθά ζηα 

πιαίζηα ηνπ Γηαγξάκκαηνο 6. 



[37] 

 

 

Γηάγξακκα 6: Κπθιηθό Γηάγξακκα γηα ηε ηάζε ησλ Δξσηώκελσλ σο πξνο ην θαηά πόζνλ «Ζ 

ειεγθηηθή επηηξέπεη ηελ θαιύηεξε απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ επηρεηξήζεσλ» 

 

πλεπώο, από ην ζύλνιν ησλ παξαπάλσ θαηαλνκώλ ησλ απνθξίζεσλ δηαπηζηώλεηαη όηη 

νη Έιιελεο ειεγθηέο, ινγηζηέο θαη νη άιιεο θαηεγνξίεο επαγγεικαηηώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θιάδνπ εθηηκνύλ σο πςειή ηε ζπκβνιή ηεο ειεγθηηθήο ζηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ ζην ζύλνιό ηεο. Με ηνλ ηξόπν απηόλ επηβεβαηώλεηαη ε 

πξώηε εξεπλεηηθή ππόζεζε ηεο παξνύζαο κειέηεο.  

 

5.2.2 Ζ ηάζε ησλ Δξσηώκελσλ σο πξνο ηε Υξεζηκόηεηα ηνπ Δζσηεξηθνύ 

Διέγρνπ ζηε Μείσζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Απαηώλ   

ηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο ελόηεηαο παξνπζηάδνληαη νη Πίλαθεο ζπρλνηήησλ ησλ ηξηώλ 

εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλαγλσξηδόκελε εθ κέξνπο 

ησλ ζπκκεηερόλησλ ρξεζηκόηεηα ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ζηε κείσζε ησλ 

νηθνλνκηθώλ απαηώλ. 

Ο Πίλαθαο 9 παξνπζηάδεη ηηο απνθξίζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε «πόζν 

ρξήζηκνο ζεσξείηε όηη είλαη ν εζσηεξηθόο έιεγρνο ζηνλ εληνπηζκό ησλ νηθνλνκηθώλ 

απαηώλ». Δμεηάδεηαη δειαδή ε άπνςε ησλ ζπκκεηερόλησλ ζρεηηθά κε ηελ ηθαλόηεηα 

ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ λα εληνπίδεη ηηο νηθνλνκηθέο απάηεο.  
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Πίλαθαο 9: Ζ ηάζε ησλ Δξσηώκελσλ ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκόηεηα ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ζηνλ 

εληνπηζκό ησλ νηθνλνκηθώλ απαηώλ  

  N % Αζξνηζηηθό % 

Καζόινπ 4 5,1 5,1 

Μέηξηα 12 15,4 20,5 

Αξθεηά 33 42,3 62,8 

Πνιύ 29 37,2 100,0 

ύλνιν 78 100,0   

 

ύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 9, από ην ζύλνιν ησλ 78 ζπκκεηερόλησλ νη 4 (5,1%) 

απνθξίλνληαη θαζόινπ, θαλέλαο (0,0%) ιίγν, νη 12 (15,4%) κέηξηα, νη 33 (42,3%) 

αξθεηά θαη νη 29 (37,2%) πνιύ. Παξαηεξείηαη όηη ε απόιπηε πιεηνλόηεηα ηνπ 

δείγκαηνο (79,5%) ζεσξεί όηη ε ν εζσηεξηθόο έιεγρνο είλαη ηνπιάρηζηνλ αξθεηά 

ρξήζηκνο ζηνλ εληνπηζκό ησλ νηθνλνκηθώλ απαηώλ. Ζ θαηαλνκή ησλ παξαπάλσ 

απνθξίζεσλ αλαπαξηζηάηαη ζρεκαηηθά θαη ζην Γηάγξακκα 7 πνπ αθνινπζεί 

 

Γηάγξακκα 7: Κπθιηθό Γηάγξακκα γηα ηε ηάζε ησλ Δξσηώκελσλ ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκόηεηα ηνπ 

εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ζηνλ εληνπηζκό ησλ νηθνλνκηθώλ απαηώλ 

 

Ο Πίλαθαο πρλνηήησλ ησλ απνθξίζεσλ ηνπ δείγκαηνο ζηελ εξώηεζε θαηά πόζνλ ν 

εζσηεξηθόο έιεγρνο έρεη σο θύξην θαζήθνλ ηνλ εληνπηζκό ησλ νηθνλνκηθώλ απαηώλ 

παξνπζηάδεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πίλαθα 10. πγθεθξηκέλα, ν Πίλαθαο 10 παξνπζηάδεη 

ηελ απόθξηζε ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε «Θεσξείηε όηη ν εζσηεξηθόο έιεγρνο 

έρεη σο θύξην θαζήθνλ ηνλ εληνπηζκό ησλ νηθνλνκηθώλ απαηώλ;».   
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Πίλαθαο 10: Ζ ηάζε ησλ Δξσηώκελσλ σο πξνο ην θαηά πόζνλ ν εζσηεξηθόο έιεγρνο έρεη σο θύξην 

θαζήθνλ ηνλ εληνπηζκό ησλ νηθνλνκηθώλ απαηώλ  

  N % Αζξνηζηηθό % 

Καζόινπ 13 16,7 16,7 

Μέηξηα 20 25,6 42,3 

Αξθεηά 32 41,0 83,3 

Πνιύ 13 16,7 100,0 

ύλνιν 78 100,0   

 

ύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 10, νη δπλεηηθέο απνθξίζεηο «θαζόινπ», «ιίγν», «κέηξηα», 

«αξθεηά», θαη «πνιύ» ζπγθεληξώλνπλ 13 (16,7%), 0 (0,0%), 20 (25,6%), 32 (41,0%) 

θαη 13 (16,7%) αληηζηνίρσο. πλεπώο, ην 58,7% ηνπ δείγκαηνο αμηνινγεί αξθεηά 

ρξήζηκν ηνλ εζσηεξηθό έιεγρν ζηελ εθπιήξσζε ηνπ θύξηνπ θαζήθνληόο ηνπ λα 

εληνπίδεη ηηο νηθνλνκηθέο απάηεο. Ζ γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ησλ απνθξίζεσλ 

παξνπζηάδεηαη ζην Γηάγξακκα 8 πνπ ηνλ αθνινπζεί. 

 

Γηάγξακκα 8: Κπθιηθό Γηάγξακκα γηα ηε ηάζε ησλ Δξσηώκελσλ σο πξνο ην θαηά πόζνλ ν 

εζσηεξηθόο έιεγρνο έρεη σο θύξην θαζήθνλ ηνλ εληνπηζκό ησλ νηθνλνκηθώλ απαηώλ  

 

Ζ επόκελε εξώηεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηε ρξεζηκόηεηα ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ αθνξά 

ζην θαηά πόζνλ είλαη πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθόο ζηνλ εληνπηζκό ησλ νηθνλνκηθώλ 

απαηώλ ζε ζρέζε κε ηνλ εμσηεξηθό έιεγρν θαη παξνπζηάδεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πίλαθα 

11.  
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Πίλαθαο 11: Ζ ηάζε ησλ Δξσηώκελσλ σο πξνο ην θαηά πόζνλ ν εζσηεξηθόο έιεγρνο είλαη 

πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθόο ζηνλ εληνπηζκό ησλ νηθνλνκηθώλ απαηώλ ζε ζρέζε κε ηνλ εμσηεξηθό 

έιεγρν   

  N % Αζξνηζηηθό % 

Καζόινπ 13 16,7 16,7 

Μέηξηα 19 24,4 41,0 

Αξθεηά 29 37,2 78,2 

Πνιύ 17 21,8 100,0 

ύλνιν 78 100,0   

 

ύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 11, νη 78 ζπκκεηέρνληεο θαηαλέκνληαη ζηηο πέληε απνθξίζεηο 

σο εμήο: 13 (16,7%) απαληνύλ θαζόινπ, 0 (0,0%) ιίγν, 19 (24,4%) κέηξηα, 29 (37,2%) 

αξθεηά θαη 17 (21,8%) πνιύ. Οη ζπκκεηέρνληεο, δειαδή, αλαγλσξίδνπλ όηη εζσηεξηθόο 

έιεγρνο είλαη ρξεζηκόηεξνο από ηνλ εμσηεξηθό ζηνλ εληνπηζκό ησλ νηθνλνκηθώλ 

απαηώλ ησλ επηρεηξήζεσλ, εθόζνλ ην 59% ηνπ δείγκαηνο απνθξίλεηαη ηνπιάρηζηνλ 

αξθεηά. Οη ίδηεο απνθξίζεηο παξνπζηάδνληαη γξαθηθά ζην Γηάγξακκα 9. 

 

 

Γηάγξακκα 9: Κπθιηθό Γηάγξακκα γηα ηε ηάζε ησλ Δξσηώκελσλ σο πξνο ην θαηά πόζνλ ν 

εζσηεξηθόο έιεγρνο είλαη πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθόο ζηνλ εληνπηζκό ησλ νηθνλνκηθώλ απαηώλ 

ζε ζρέζε κε ηνλ εμσηεξηθό έιεγρν   

 

πλεπώο, από ην ζύλνιν ησλ παξαπάλσ θαηαλνκώλ ησλ απνθξίζεσλ δηαπηζηώλεηαη όηη 

νη Έιιελεο ειεγθηέο, ινγηζηέο θαη νη άιιεο θαηεγνξίεο επαγγεικαηηώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θιάδνπ αμηνινγνύλ σο ηδηαίηεξα ρξήζηκν ηνλ εζσηεξηθό έιεγρν ζηελ θαηαπνιέκεζε 
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ησλ νηθνλνκηθώλ απαηώλ. Με ηνλ ηξόπν απηόλ επηβεβαηώλεηαη θαη ε δεύηεξε 

εξεπλεηηθή ππόζεζε ηεο παξνύζαο κειέηεο.  

 

5.2.3 Ζ ηάζε ησλ Δξσηώκελσλ σο πξνο ηελ Απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο Μνλάδαο 

Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ    

ηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο ελόηεηαο παξνπζηάδνληαη νη Πίλαθεο ζπρλνηήησλ ησλ ηξηώλ 

εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλαγλσξηδόκελε εθ κέξνπο 

ησλ ζπκκεηερόλησλ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο Μνλάδαο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ. 

Ο Πίλαθαο 12 παξνπζηάδεη ηηο απνθξίζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε δήισζε όηη «ε 

κνλάδα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ βνεζά ηηο επηρεηξήζεηο λα επηιύζνπλ πξνβιήκαηα πνπ 

ζπλδένληαη κε δήισζε ςεπδώλ ζηνηρείσλ πνπ πξνέξρνληαη από ηελ αλώηαηε δηνίθεζε 

ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο».  

Πίλαθαο 12: Ζ ηάζε ησλ Δξσηώκελσλ σο πξνο ην θαηά πόζνλ ε κνλάδα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ 

βνεζά ηηο επηρεηξήζεηο λα επηιύζνπλ πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε δήισζε ςεπδώλ ζηνηρείσλ 

πνπ πξνέξρνληαη από ηελ αλώηαηε δηνίθεζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

  N % Αζξνηζηηθό % 

Γηαθσλώ Απόιπηα 2 2,6 2,6 

Γηαθσλώ 13 16,7 19,2 

Οπδέηεξνο 21 26,9 46,2 

πκθσλώ 36 46,2 92,3 

πκθσλώ Απόιπηα 6 7,7 100,0 

ύλνιν 78 100,0   

 

Από ην ζύλνιν ησλ 78 ζπκκεηερόλησλ νη 2 (2,6%) δηαθσλνύλ απόιπηα καδί ηεο, νη 13 

(16,7%) δηαθσλνύλ, νη 21 (26,9%) παξνπζηάδνληαη νπδέηεξνη, νη 36 (46,2%) 

ζπκθσλνύλ θαη νη 6 (7,7%) ζπκθσλνύλ απόιπηα. Παξαηεξείηαη όηη ε απόιπηε 

πιεηνλόηεηα ηνπ δείγκαηνο (53,9%) ζεσξεί όηη ε κνλάδα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ 

εληζρύνπλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο επηρείξεζεο ζηελ αληηκεηώπηζε απηνύ ηνπ 

είδνπο πξνβιεκάησλ. Ζ θαηαλνκή ησλ παξαπάλσ απνθξίζεσλ αλαπαξηζηάηαη 

ζρεκαηηθά θαη ζην Γηάγξακκα 10 πνπ αθνινπζεί.   
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Γηάγξακκα 10: Κπθιηθό Γηάγξακκα γηα ηε ηάζε ησλ Δξσηώκελσλ σο πξνο ην θαηά πόζνλ ε 

κνλάδα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ βνεζά ηηο επηρεηξήζεηο λα επηιύζνπλ πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε 

δήισζε ςεπδώλ ζηνηρείσλ πνπ πξνέξρνληαη από ηελ αλώηαηε δηνίθεζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. 

 

Ο Πίλαθαο πρλνηήησλ ησλ απνθξίζεσλ ηνπ δείγκαηνο ζηε δήισζε «Ζ κνλάδα 

εζσηεξηθνύ ειέγρνπ βνεζά ηηο επηρεηξήζεηο λα κεηώζνπλ ηηο απώιεηεο πνπ πξνθύπηνπλ 

από απάηεο» παξνπζηάδεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πίλαθα 13. Δπηρεηξείηαη, δειαδή, ε 

εμαγσγή ηεο άπνςεο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο κνλάδαο 

εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ζηηο απώιεηεο εμαηηίαο ησλ νηθνλνκηθώλ εγθιεκάησλ θαη απαηώλ.  

Πίλαθαο 13: Ζ ηάζε ησλ Δξσηώκελσλ σο πξνο ην θαηά πόζνλ ε κνλάδα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ 

βνεζά ηηο επηρεηξήζεηο λα κεηώζνπλ ηηο απώιεηεο πνπ πξνθύπηνπλ από απάηεο. 

  N % Αζξνηζηηθό % 

Γηαθσλώ Απόιπηα 1 1,3 1,3 

Γηαθσλώ 3 3,8 5,1 

Οπδέηεξνο 14 17,9 23,1 

πκθσλώ 51 65,4 88,5 

πκθσλώ Απόιπηα 9 11,5 100,0 

ύλνιν 78 100,0   

 

ύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 13, νη δπλεηηθέο απνθξίζεηο «δηαθσλώλ απόιπηα», 

«δηαθσλώ», «είκαη νπδέηεξνο», «ζπκθσλώ», θαη «ζπκθσλώ απόιπηα» ζπγθεληξώλνπλ 

1 (1,3%), 3 (3,8%), 14 (17,9%), 51 (65,4%) θαη 9 (11,5%) αληηζηνίρσο. πλεπώο, κόιηο 

ην 23,1% ηνπ δείγκαηνο παξνπζηάδεηαη αληίζεην ή νπδέηεξν σο πξνο ηε δήισζε 

ζρεηηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε ηθαλόηεηα ηεο κνλάδαο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ. Ζ γξαθηθή 
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αλαπαξάζηαζή ησλ απνθξίζεσλ ηνπ Πίλαθα 13 παξνπζηάδεηαη ζην Γηάγξακκα 11 πνπ 

ηνλ αθνινπζεί. 

 

Γηάγξακκα 11: Κπθιηθό Γηάγξακκα γηα ηε ηάζε ησλ Δξσηώκελσλ σο πξνο ην θαηά πόζνλ ε 

κνλάδα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ βνεζά ηηο επηρεηξήζεηο λα κεηώζνπλ ηηο απώιεηεο πνπ πξνθύπηνπλ από 

απάηεο. 

 

Ζ ηειεπηαία δήισζε ζρεηηθά κε ηε κνλάδα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνπ κειεηάηαη αθνξά 

ζην θαηά πόζνλ παξέρεη αληηθεηκεληθή δηαβεβαίσζε θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζηε 

δηνίθεζε, βνεζώληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν ζηελ απνθπγή ηεο απάηεο, θαη παξνπζηάδεηαη 

ζηα πιαίζηα ηνπ Πίλαθα 14.  

Πίλαθαο 14: Ζ ηάζε ησλ Δξσηώκελσλ σο πξνο ην θαηά πόζνλ ε κνλάδα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ 

παξέρεη αληηθεηκεληθή δηαβεβαίσζε θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζηε Γηνίθεζε, βνεζώληαο ζηελ 

απνθπγή ηεο απάηεο. 

  N % Αζξνηζηηθό % 

Γηαθσλώ 6 7,7 7,7 

Οπδέηεξνο 9 11,5 19,2 

πκθσλώ 51 65,4 84,6 

πκθσλώ Απόιπηα 12 15,4 100,0 

ύλνιν 78 100,0   

  

ύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 14, νη 78 ζπκκεηέρνληεο θαηαλέκνληαη ζηηο πέληε απνθξίζεηο 

σο εμήο: 0 (0,0%) δηαθσλνύλ απόιπηα, 6 (7,7%) δηαθσλνύλ, 9 (11,5%) είλαη νπδέηεξνη, 

51 (65,4%) ζπκθσλνύλ θαη 12 (15,4%) ζπκθσλνύλ απόιπηα. Οη ζπκκεηέρνληεο, 

δειαδή, αλαγλσξίδνπλ όηη ε κνλάδα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ δηαθξίλεηαη από ηε 

ζπγθεθξηκέλε ηθαλόηεηα, εθόζνλ ην 80,8% ηνπ δείγκαηνο απνθξίλεηαη όηη ηνπιάρηζηνλ 
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ζπκθσλεί καδί ηεο. Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα είλαη δπλαηόλ λα εμαρζεί θαη από ην 

Γηάγξακκα 12 πνπ παξνπζηάδεη ηηο ίδηεο απνθξίζεηο γξαθηθά.  

 

Γηάγξακκα 12: Κπθιηθό Γηάγξακκα γηα ηε ηάζε ησλ Δξσηώκελσλ σο πξνο ην θαηά πόζνλ ε 

κνλάδα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ παξέρεη αληηθεηκεληθή δηαβεβαίσζε θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο 

ζηε Γηνίθεζε, βνεζώληαο ζηελ απνθπγή ηεο απάηεο. 

 

πλεπώο, από ην ζύλνιν ησλ παξαπάλσ θαηαλνκώλ ησλ απνθξίζεσλ δηαπηζηώλεηαη όηη 

νη Έιιελεο ειεγθηέο, ινγηζηέο θαη νη άιιεο θαηεγνξίεο επαγγεικαηηώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θιάδνπ ζεσξνύλ όηη ε κνλάδα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή ζηε 

βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Με ηνλ ηξόπν απηόλ επηβεβαηώλεηαη ε 

ηξίηε εξεπλεηηθή ππόζεζε ηεο παξνύζαο κειέηεο.  

 

5.2.4 Ζ ηάζε ησλ Δξσηώκελσλ σο πξνο ηηο Δπζύλεο (Καζήθνληα ή 

Αξκνδηόηεηεο) ησλ Δμσηεξηθώλ Διεγθηώλ    

ηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο ελόηεηαο παξνπζηάδνληαη νη Πίλαθεο ζπρλνηήησλ ησλ ηξηώλ 

εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αλαγλσξηδόκελεο εθ κέξνπο 

ησλ ζπκκεηερόλησλ επζύλεο (θαζήθνληα ή αξκνδηόηεηεο) ησλ εμσηεξηθώλ ειεγθηώλ. 

Ο Πίλαθαο 15 παξνπζηάδεη ηηο απνθξίζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε δήισζε όηη «ν 

εμσηεξηθόο έιεγρνο έρεη επζύλε λα απνθαιύςεη ηπρνύζα απάηε».  Δπηρεηξείηαη, δειαδή, 

ε εμαγσγή ηεο ζηάζεο ησλ απνθξηλόκελσλ ζρεηηθά κε ηελ αληηιακβαλόκελε επζύλε 

ηνπ εμσηεξηθνύ ειέγρνπ ζηελ απνθάιπςε κίαο νηθνλνκηθήο απάηεο.   
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Πίλαθαο 15: Ζ ηάζε ησλ Δξσηώκελσλ σο πξνο ην θαηά πόζνλ ν εμσηεξηθόο ειεγθηήο έρεη επζύλε 

λα απνθαιύςεη ηπρνύζα απάηε 

  N % Αζξνηζηηθό % 

Γηαθσλώ Απόιπηα 2 2,6 2,6 

Γηαθσλώ 4 5,1 7,7 

Οπδέηεξνο 5 6,4 14,1 

πκθσλώ 27 34,6 48,7 

πκθσλώ Απόιπηα 40 51,3 100,0 

ύλνιν 78 100,0   

 

ύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 15, από ην ζύλνιν ησλ 78 ζπκκεηερόλησλ νη 2 (2,6%) 

δηαθσλνύλ απόιπηα καδί ηεο, νη 4 (5,1%) δηαθσλνύλ, νη 5 (6,4%) παξνπζηάδνληαη 

νπδέηεξνη, νη 27 (34,6%) ζπκθσλνύλ θαη νη 40 (51,3%) ζπκθσλνύλ απόιπηα. 

Παξαηεξείηαη όηη ε απόιπηε πιεηνλόηεηα ηνπ δείγκαηνο (85,9%) ζεσξεί όηη ν 

εμσηεξηθόο ειεγθηήο επζύλεηαη γηα ηελ απνθάιπςε ηπρνπζώλ νηθνλνκηθώλ απαηώλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Ζ θαηαλνκή ησλ παξαπάλσ απνθξίζεσλ αλαπαξηζηάηαη ζρεκαηηθά θαη 

ζην Γηάγξακκα 13 πνπ αθνινπζεί. 

 

Γηάγξακκα 13: Κπθιηθό Γηάγξακκα γηα ηε ηάζε ησλ Δξσηώκελσλ σο πξνο ην θαηά πόζνλ ν 

εμσηεξηθόο ειεγθηήο έρεη επζύλε λα απνθαιύςεη ηπρνύζα απάηε 

 

Ο Πίλαθαο πρλνηήησλ ησλ απνθξίζεσλ ηνπ δείγκαηνο ζηε δήισζε όηη «ν εμσηεξηθόο 

ειεγθηήο έρεη επζύλε λα αλαθέξεη ηπρνύζα απάηε» παξνπζηάδεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ 

Πίλαθα 16. Δπηρεηξείηαη, δειαδή, ε εμαγσγή ηεο ζηάζεο ησλ απνθξηλόκελσλ ζρεηηθά 

κε ηελ αληηιακβαλόκελε επζύλε ηνπ εμσηεξηθνύ ειέγρνπ ζηελ αλαθνξά κίαο 

νηθνλνκηθήο απάηεο. 
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Πίλαθαο 16: Ζ ηάζε ησλ Δξσηώκελσλ σο πξνο ην θαηά πόζνλ ν εμσηεξηθόο ειεγθηήο έρεη επζύλε 

λα αλαθέξεη ηπρνύζα απάηε 

  N % Αζξνηζηηθό % 

Γηαθσλώ 1 1,3 1,3 

Οπδέηεξνο 2 2,6 3,8 

πκθσλώ 29 37,2 41,0 

πκθσλώ Απόιπηα 46 59,0 100,0 

ύλνιν 78 100,0   

 

ύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 16, νη δπλεηηθέο απνθξίζεηο «δηαθσλώ απόιπηα», «δηαθσλώ», 

«είκαη νπδέηεξνο», «ζπκθσλώ», θαη «ζπκθσλώ απόιπηα» ζπγθεληξώλνπλ 0 (0,0%), 1 

(1,3%), 2 (2,6%), 29 (37,2%) θαη 46 (59,0%) αληηζηνίρσο. πλεπώο, κόιηο ην 3,8% ηνπ 

δείγκαηνο παξνπζηάδεηαη αληίζεην ή νπδέηεξν σο πξνο ηε δήισζε ζρεηηθά κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε αξκνδηόηεηα ηνπ εμσηεξηθνύ ειεγθηή. Ζ γξαθηθή αλαπαξάζηαζή ησλ 

απνθξίζεσλ πινπνηείηαη ζην Γηάγξακκα 14 πνπ αθνινπζεί. 

 

Γηάγξακκα 14: Κπθιηθό Γηάγξακκα γηα ηε ηάζε ησλ Δξσηώκελσλ σο πξνο ην θαηά πόζνλ ν 

εμσηεξηθόο ειεγθηήο έρεη επζύλε λα αλαθέξεη ηπρνύζα απάηε 

 

Ζ ηειεπηαία δήισζε ζρεηηθά κε ηηο επζύλεο ησλ εμσηεξηθώλ ειεγθηώλ πνπ κειεηάηαη 

αθνξά ζην θαηά πόζνλ ε λνκνζεζία ηνπο βνεζά ζηελ απνθάιπςε θαη ηελ αλαθνξά ησλ 

νηθνλνκηθώλ απαηώλ πνπ εληνπίδνπλ θαη παξνπζηάδεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πίλαθα 17. 

πγθεθξηκέλα, ζηε δήισζε απηήλ θαινύληαη νη ζπκκεηέρνληεο λα θαηαζέζνπλ ην 

βαζκό ζπκθσλίαο ηνπο σο πξνο βαζκό παξερόκελεο ελίζρπζεο από ηε λνκνζεζία πξνο 

ηνπο ειεγθηέο. 
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Πίλαθαο 17: Ζ ηάζε ησλ Δξσηώκελσλ σο πξνο ην θαηά πόζνλ ε λνκνζεζία βνεζά ηνπο ειεγθηέο 

ζηελ απνθάιπςε θαη ζηελ αλαθνξά ησλ απαηώλ  

  N % Αζξνηζηηθό % 

Γηαθσλώ Απόιπηα 5 6,4 6,4 

Γηαθσλώ 8 10,3 16,7 

Οπδέηεξνο 29 37,2 53,8 

πκθσλώ 30 38,5 92,3 

πκθσλώ Απόιπηα 6 7,7 100,0 

ύλνιν 78 100,0   

 

ύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 17, νη 78 ζπκκεηέρνληεο θαηαλέκνληαη ζηηο πέληε απνθξίζεηο 

σο εμήο: 5 (6,4%) δηαθσλνύλ απόιπηα, 8 (10,3%) δηαθσλνύλ, 29 (37,2%) είλαη 

νπδέηεξνη, 30 (38,5%) ζπκθσλνύλ θαη 6 (7,7%) ζπκθσλνύλ απόιπηα. Οη 

ζπκκεηέρνληεο, δειαδή, δελ εκθαλίδνληαη λα ζεσξνύλ όηη ε λνκνζεζία ζπλδξάκεη ζηελ 

απνθάιπςε ησλ νηθνλνκηθώλ απαηώλ εθ κέξνπο ησλ εμσηεξηθώλ ειεγθηώλ, εθόζνλ ην 

16,4% εκθαλίδνληαη αξλεηηθνί απέλαληη ζηε ζπγθεθξηκέλε δήισζε έλαληη ηνπ 46,2% 

πνπ εκθαλίδνληαη ζεηηθνί. Γηαθξίλεηαη, όκσο, κία ηάζε ππέξ ηεο ελίζρπζεο ηεο 

λνκνζεζίαο παξά θαηά ηεο. Σν Γηάγξακκα 15 παξνπζηάδεη ηελ παξαπάλσ θαηαλνκή.  

 

Γηάγξακκα 15: Κπθιηθό Γηάγξακκα γηα ηε ηάζε ησλ Δξσηώκελσλ σο πξνο ην θαηά πόζνλ ε 

λνκνζεζία βνεζά ηνπο ειεγθηέο ζηελ απνθάιπςε θαη ζηελ αλαθνξά ησλ απαηώλ 

 

πλεπώο, από ην ζύλνιν ησλ παξαπάλσ θαηαλνκώλ ησλ απνθξίζεσλ δηαπηζηώλεηαη όηη 

νη Έιιελεο ειεγθηέο, ινγηζηέο θαη νη άιιεο θαηεγνξίεο επαγγεικαηηώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θιάδνπ ζπκθσλνύλ σο πξνο ηηο επζύλεο ησλ Δμσηεξηθώλ ειεγθηώλ. Με ηνλ ηξόπν 

απηόλ επηβεβαηώλεηαη θαη ε ηέηαξηε εξεπλεηηθή ππόζεζε ηεο παξνύζαο κειέηεο.  
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5.2.5 Ζ ηάζε ησλ Δξσηώκελσλ σο πξνο ηηο Γηαδηθαζίεο ηνπ Δμσηεξηθνύ Διέγρνπ  

ηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο ελόηεηαο παξνπζηάδνληαη νη Πίλαθεο ζπρλνηήησλ ησλ ηξηώλ 

εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλαγλσξηδόκελε εθ κέξνπο 

ησλ ζπκκεηερόλησλ αμία ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ εμσηεξηθνύ ειέγρνπ. 

Ο Πίλαθαο 18 παξνπζηάδεη ηηο απνθξίζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε δήισζε όηη «ν 

εμσηεξηθόο ειεγθηήο αμηνινγεί ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξία γηα ηελ απνθπγή ή ηνλ εληνπηζκό πξνζπαζεηώλ θινπήο 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ».  

Πίλαθαο 18: Ζ ηάζε ησλ Δξσηώκελσλ σο πξνο ην θαηά πόζνλ ν εμσηεξηθόο ειεγθηήο αμηνινγεί 

ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ  πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξία γηα ηελ απνθπγή ή ηνλ 

εληνπηζκό πξνζπαζεηώλ θινπήο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ  

  N % Αζξνηζηηθό % 

Γηαθσλώ Απόιπηα 2 2,6 2,6 

Γηαθσλώ 1 1,3 3,8 

Οπδέηεξνο 17 21,8 25,6 

πκθσλώ 46 59,0 84,6 

πκθσλώ Απόιπηα 12 15,4 100,0 

ύλνιν 78 100,0   

 

ύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 18, από ην ζύλνιν ησλ 78 ζπκκεηερόλησλ νη 2 (2,6%) 

δηαθσλνύλ απόιπηα καδί ηεο, ν 1 (1,3%) δηαθσλεί, νη 17 (21,8%) παξνπζηάδνληαη 

νπδέηεξνη, νη 46 (59,0%) ζπκθσλνύλ θαη νη 12 (15,4%) ζπκθσλνύλ απόιπηα. 

Παξαηεξείηαη όηη ε απόιπηε πιεηνλόηεηα ηνπ δείγκαηνο (74,4%) ζεσξεί όηη νη 

εμσηεξηθνί ειεγθηέο ζα πξέπεη λα αμηνινγνύλ ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ. 

Ζ θαηαλνκή ησλ παξαπάλσ απνθξίζεσλ αλαπαξηζηάηαη ζρεκαηηθά θαη ζην Γηάγξακκα 

16 πνπ αθνινπζεί.  
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Γηάγξακκα 16: Κπθιηθό Γηάγξακκα γηα ηε ηάζε ησλ Δξσηώκελσλ σο πξνο ην θαηά πόζνλ ν 

εμσηεξηθόο ειεγθηήο αμηνινγεί ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ  πνπ ρξεζηκνπνηεί ε 

εηαηξία γηα ηελ απνθπγή ή ηνλ εληνπηζκό πξνζπαζεηώλ θινπήο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

 

Ο Πίλαθαο πρλνηήησλ ησλ απνθξίζεσλ ηνπ δείγκαηνο ζηε δήισζε «ν εμσηεξηθόο 

ειεγθηήο αμηνινγεί ην ξόιν ησλ εζσηεξηθώλ ειεγθηώλ» παξνπζηάδεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ 

Πίλαθα 19. Γειαδή, επηρεηξείηαη λα γίλεη αληηιεπηή ε ζηάζε ησλ ζπκκεηερόλησλ ζην 

θαηά πόζνλ νη εμσηεξηθνί ειεγθηέο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο ην ξόιν ησλ 

εζσηεξηθώλ ειεγθηώλ.  

Πίλαθαο 19: Ζ ηάζε ησλ Δξσηώκελσλ σο πξνο ην θαηά πόζνλ ν εμσηεξηθόο ειεγθηήο αμηνινγεί 

ην ξόιν ησλ εζσηεξηθώλ ειεγθηώλ 

  N % Αζξνηζηηθό % 

Γηαθσλώ Απόιπηα 2 2,6 2,6 

Γηαθσλώ 4 5,1 7,7 

Οπδέηεξνο 21 26,9 34,6 

πκθσλώ 36 46,2 80,8 

πκθσλώ Απόιπηα 15 19,2 100,0 

ύλνιν 78 100,0   

 

ύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 19, νη δπλεηηθέο απνθξίζεηο «δηαθσλώλ απόιπηα», 

«δηαθσλώ», «είκαη νπδέηεξνο», «ζπκθσλώ», θαη «ζπκθσλώ απόιπηα» ζπγθεληξώλνπλ 

2 (2,6%), 4 (5,1%), 21 (26,9%), 36 (46,2%) θαη 15 (19,2%) αληηζηνίρσο. πλεπώο, 

κόιηο ην 34,6% ηνπ δείγκαηνο παξνπζηάδεηαη αληίζεην ή νπδέηεξν σο πξνο ηε δήισζε 

ζρεηηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. Γξαθηθά, ε θαηαλνκή ησλ απνθξίζεσλ 

παξνπζηάδεηαη ζην Γηάγξακκα 17.  
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Γηάγξακκα 17: Κπθιηθό Γηάγξακκα γηα ηε ηάζε ησλ Δξσηώκελσλ σο πξνο ην θαηά πόζνλ ν 

εμσηεξηθόο ειεγθηήο αμηνινγεί ην ξόιν ησλ εζσηεξηθώλ ειεγθηώλ 

 

Ζ ηειεπηαία δήισζε ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ εμσηεξηθνύ ειέγρνπ πνπ κειεηάηαη 

αθνξά ζην θαηά πόζνλ ν εμσηεξηθόο ειεγθηήο αμηνινγεί ην ζηπι δηνίθεζεο 

πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζεη εάλ απηό κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ςεπδείο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο αλαθνξάο θαη παξνπζηάδεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πίλαθα 20.  

Πίλαθαο 20: Ζ ηάζε ησλ Δξσηώκελσλ σο πξνο ην θαηά πόζνλ ν εμσηεξηθόο ειεγθηήο αμηνινγεί 

ην ζηπι δηνίθεζεο πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζεη εάλ απηό κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ςεπδείο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο αλαθνξέο  

  N % Αζξνηζηηθό % 

Γηαθσλώ Απόιπηα 4 5,1 5,1 

Γηαθσλώ 8 10,3 15,4 

Οπδέηεξνο 23 29,5 44,9 

πκθσλώ 33 42,3 87,2 

πκθσλώ Απόιπηα 10 12,8 100,0 

ύλνιν 78 100,0   

 

ύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 20, νη 78 ζπκκεηέρνληεο θαηαλέκνληαη ζηηο πέληε απνθξίζεηο 

σο εμήο: 4 (5,1%) δηαθσλνύλ απόιπηα, 8 (10,3%) δηαθσλνύλ, 23 (29,5%) είλαη 

νπδέηεξνη, 33 (42,3%) ζπκθσλνύλ θαη 10 (12,8%) ζπκθσλνύλ απόιπηα. Οη 

ζπκκεηέρνληεο, δειαδή, αλαγλσξίδνπλ όηη νη εμσηεξηθνί ειεγθηέο ζα πξέπεη λα 

αμηνινγνύλ θαη ην ζηπι δηνίθεζεο, εθόζνλ ην 55,1% ηνπ δείγκαηνο απνθξίλεηαη όηη 

ηνπιάρηζηνλ ζπκθσλεί κε ηε ζπγθεθξηκέλε δήισζε. Σν Γηάγξακκα 18 πνπ αθνινπζεί 

αλαπαξηζηά γξαθηθά ηελ παξαπάλσ θαηαλνκή απνθξίζεσλ. 
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Γηάγξακκα 18: Κπθιηθό Γηάγξακκα γηα ηε ηάζε ησλ Δξσηώκελσλ σο πξνο ην θαηά πόζνλ ν 

εμσηεξηθόο ειεγθηήο αμηνινγεί ην ζηπι δηνίθεζεο πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζεη εάλ απηό κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε ςεπδείο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αλαθνξέο 

 

πλεπώο, από ην ζύλνιν ησλ παξαπάλσ θαηαλνκώλ ησλ απνθξίζεσλ δηαπηζηώλεηαη όηη 

νη Έιιελεο ειεγθηέο, ινγηζηέο θαη νη άιιεο θαηεγνξίεο επαγγεικαηηώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θιάδνπ ζπκθσλνύλ σο πξνο ηε ζπνπδαηόηεηα ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ εμσηεξηθνύ 

ειέγρνπ. Με ηνλ ηξόπν απηόλ επηβεβαηώλεηαη θαη ε πέκπηε εξεπλεηηθή ππόζεζε ηεο 

παξνύζαο κειέηεο.  

 

5.2.6 Ζ ηάζε ησλ Δξσηώκελσλ σο πξνο ηε πρλόηεηα ησλ Οηθνλνκηθώλ Απαηώλ   

ηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο ελόηεηαο παξνπζηάδνληαη νη Πίλαθεο ζπρλνηήησλ ησλ έμη 

εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλαγλσξηδόκελε εθ κέξνπο 

ησλ ζπκκεηερόλησλ ζπρλόηεηα ησλ νηθνλνκηθώλ απαηώλ ζηα πιαίζηα ηεο ειιεληθήο 

πξαγκαηηθόηεηαο, δειαδή ζηα πιαίζηα ησλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ. 

 Ο Πίλαθαο 21 παξνπζηάδεη ηηο απνθξίζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε «πόζν 

ζπρλά ζεσξείηαη όηη δηαπξάηηνπλ νηθνλνκηθά εγθιήκαηα / απάηεο νη ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο».  Δπηρεηξείηαη, δειαδή, ε εμαγσγή ηεο άπνςεο ησλ εξσηώκελσλ ζρεηηθά 

κε ηε ζπρλόηεηα ησλ νηθνλνκηθώλ εγθιεκάησλ  / απαηώλ ζηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθόηεηα.  
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Πίλαθαο 21: Ζ ηάζε ησλ Δξσηώκελσλ σο πξνο ηε ζπρλόηεηα δηάπξαμεο νηθνλνκηθώλ 

εγθιεκάησλ / απαηώλ από ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο  

  N % Αζξνηζηηθό % 

Πνηέ 8 10,3 10,3 

πάληα 29 37,2 47,4 

πρλά 22 28,2 75,6 

Πνιύ πρλά 19 24,4 100,0 

ύλνιν 78 100,0   

 

ύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 21, από ην ζύλνιν ησλ 78 ζπκκεηερόλησλ νη 8 (10,3%) 

απνθξίλνληαη πνηέ, νη 29 (37,2%) ζπάληα, νη 22 (28,2%) ζπρλά, νη 0 (0,0%) αξθεηά 

ζπρλά θαη νη 19 (24,4%) πνιύ ζπρλά. Παξαηεξείηαη όηη ε απόιπηε πιεηνλόηεηα ηνπ 

δείγκαηνο (75,6%) ζεσξεί όηη νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο δελ πξνβαίλνπλ ζπρλά ζε 

δηάπξαμε νηθνλνκηθώλ εγθιεκάησλ. Ζ θαηαλνκή ησλ παξαπάλσ απνθξίζεσλ 

αλαπαξηζηάηαη ζρεκαηηθά θαη ζην Γηάγξακκα 19 πνπ αθνινπζεί. 

 

Γηάγξακκα 19: Κπθιηθό Γηάγξακκα γηα ηε ηάζε ησλ Δξσηώκελσλ σο πξνο ηε ζπρλόηεηα 

δηάπξαμεο νηθνλνκηθώλ εγθιεκάησλ / απαηώλ από ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο 

 

Ο Πίλαθαο πρλνηήησλ ησλ απνθξίζεσλ ηνπ δείγκαηνο ζηελ εξώηεζε «πόζν ζπρλά 

ζεσξείηε όηη δηαπξάηηνπλ νηθνλνκηθά εγθιήκαηα / απάηεο κεγάιεο θιίκαθαο νη 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο» παξνπζηάδεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πίλαθα 22. Δπηρεηξείηαη, 

δειαδή, ε εμαγσγή ηεο άπνςεο ησλ εξσηώκελσλ ζρεηηθά κε ηε ζπρλόηεηα ησλ 

νηθνλνκηθώλ εγθιεκάησλ  / απαηώλ κεγάιεο θιίκαθαο ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα.  
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Πίλαθαο 22: Ζ ηάζε ησλ Δξσηώκελσλ σο πξνο ηε ζπρλόηεηα δηάπξαμεο νηθνλνκηθώλ 

εγθιεκάησλ / απαηώλ κεγάιεο θιίκαθαο από ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο  

  N % Αζξνηζηηθό % 

Πνηέ 14 17,9 17,9 

πάληα 27 34,6 52,6 

πρλά 20 25,6 78,2 

Πνιύ πρλά 17 21,8 100,0 

ύλνιν 78 100,0   

 

ύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 22, νη δπλεηηθέο απνθξίζεηο «πνηέ», «ζπάληα», «ζπρλά», 

«αξθεηά ζπρλά», θαη «πνιύ ζπρλά» ζπγθεληξώλνπλ 14 (17,9%), 27 (34,6%), 20 

(25,6%), 0 (0,0%) θαη 17 (21,8%) αληηζηνίρσο. πλεπώο, κόιηο ην 22,8% ηνπ δείγκαηνο 

ζεσξεί όηη νη κεγάιεο έθηαζεο νηθνλνκηθέο απάηεο είλαη ηνπιάρηζηνλ ζπρλέο γηα ηηο 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. Σν Γηάγξακκα 20 παξαθάησ παξαζέηεη ηε γξαθηθή απεηθόληζε 

ησλ απνθξίζεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ.  

 

 

Γηάγξακκα 20: Κπθιηθό Γηάγξακκα γηα ηε ηάζε ησλ Δξσηώκελσλ σο πξνο ηε ζπρλόηεηα 

δηάπξαμεο νηθνλνκηθώλ εγθιεκάησλ / απαηώλ κεγάιεο θιίκαθαο από ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο 

 

Ζ επόκελε εξώηεζε ζρεηηθά κε ηε ζπρλόηεηα δηάπξαμεο νηθνλνκηθώλ απαηώλ από ηηο 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο αθνξά ζην θαηά πόζνλ ζεσξνύλ όηη δηαπξάηηνπλ νηθνλνκηθά 

εγθιήκαηα / απάηεο κηθξήο θιίκαθαο θαη παξνπζηάδεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πίλαθα 23. 

Δπηρεηξείηαη, δειαδή, ε εμαγσγή ηεο άπνςεο ησλ εξσηώκελσλ ζρεηηθά κε ηε 
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ζπρλόηεηα ησλ νηθνλνκηθώλ εγθιεκάησλ  / απαηώλ κηθξήο θιίκαθαο ζηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθόηεηα.  

Πίλαθαο 23: Ζ ηάζε ησλ Δξσηώκελσλ σο πξνο ηε ζπρλόηεηα δηάπξαμεο νηθνλνκηθώλ 

εγθιεκάησλ / απαηώλ κηθξήο θιίκαθαο από ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο  

  N % Αζξνηζηηθό % 

Πνηέ 14 17,9 17,9 

πάληα 24 30,8 48,7 

πρλά 22 28,2 76,9 

Πνιύ πρλά 18 23,1 100,0 

ύλνιν 78 100,0   

 

ύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 23, νη 78 ζπκκεηέρνληεο θαηαλέκνληαη ζηηο πέληε απνθξίζεηο 

σο εμήο: 14 (17,9%) δειώλνπλ πνηέ, 24 (30,8%) ζπάληα, 22 (28,2%) ζπρλά, 0 (0,0%) 

αξθεηά ζπρλά θαη 18 (23,1%) πνιύ ζπρλά. Οη ζπκκεηέρνληεο, δειαδή, ζεσξνύλ όηη νη 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο δελ πξνβαίλνπλ ζε νηθνλνκηθέο απάηεο κηθξήο θιίκαθαο ζπρλά, 

εθόζνλ ην 76,9% ηνπ δείγκαηνο απνθξίλεηαη όηη ε κέγηζηε ζπρλόηεηα πνπ παξαηεξείηαη 

είλαη απιά ζπρλά. Σν Γηάγξακκα 21 παξνπζηάδεη ηελ θαηαλνκή ησλ απνθξίζεσλ ηνπ 

Πίλαθα 23.  

 

Γηάγξακκα 21: Κπθιηθό Γηάγξακκα γηα ηε ηάζε ησλ Δξσηώκελσλ σο πξνο ηε ζπρλόηεηα 

δηάπξαμεο νηθνλνκηθώλ εγθιεκάησλ / απαηώλ κηθξήο θιίκαθαο από ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο 

 

Ο Πίλαθαο 24 παξνπζηάδεη ηηο απνθξίζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε «πόζν 

ζπρλά ζεσξείηαη όηη εληνπίδνληαη ηα νηθνλνκηθά εγθιήκαηα / απάηεο πνπ δηαπξάηηνπλ 

νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο». Δπηδηώθεηαη, δειαδή, ε εμαγσγή ηεο άπνςεο ησλ 
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εξσηώκελσλ ζρεηηθά κε ηε ζπρλόηεηα εληνπηζκνύ ησλ νηθνλνκηθώλ εγθιεκάησλ  / 

απαηώλ ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα. 

Πίλαθαο 24: Ζ ηάζε ησλ Δξσηώκελσλ σο πξνο ηε ζπρλόηεηα εληνπηζκνύ ησλ νηθνλνκηθώλ 

εγθιεκάησλ / απαηώλ πνπ δηαπξάηηνπλ νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο  

  N % Αζξνηζηηθό % 

Πνηέ 48 61,5 61,5 

πάληα 23 29,5 91,0 

πρλά 5 6,4 97,4 

Πνιύ πρλά 2 2,6 100,0 

ύλνιν 78 100,0   

 

ύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 24, από ην ζύλνιν ησλ 78 ζπκκεηερόλησλ νη 48 (61,5%) 

απνθξίλνληαη πνηέ, νη 23 (29,5%) ζπάληα, νη 5 (6,4%) ζπρλά, νη 0 (0,0%) αξθεηά ζπρλά 

θαη νη 2 (2,6%) πνιύ ζπρλά. Παξαηεξείηαη όηη ε απόιπηε πιεηνλόηεηα ηνπ δείγκαηνο 

(91,0%) ζεσξεί όηη νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο δελ εληνπίδνπλ ζπρλά ηα νηθνλνκηθά 

εγθιήκαηα. Ζ θαηαλνκή ησλ παξαπάλσ απνθξίζεσλ αλαπαξηζηάηαη ζρεκαηηθά θαη ζην 

Γηάγξακκα 22 πνπ αθνινπζεί.   

 

 

Γηάγξακκα 22: Κπθιηθό Γηάγξακκα γηα ηε ηάζε ησλ Δξσηώκελσλ σο πξνο ηε ζπρλόηεηα 

εληνπηζκνύ ησλ νηθνλνκηθώλ εγθιεκάησλ / απαηώλ πνπ δηαπξάηηνπλ νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο 

 

Ο Πίλαθαο πρλνηήησλ ησλ απνθξίζεσλ ηνπ δείγκαηνο ζηελ εξώηεζε «πόζν ζπρλά 

ζεσξείηε όηη εληνπίδνληαη ηα νηθνλνκηθά εγθιήκαηα / απάηεο κηθξήο θιίκαθαο πνπ 
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δηαπξάηηνπλ νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο» παξνπζηάδεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πίλαθα 25. 

Δπηδηώθεηαη, δειαδή, ε εμαγσγή ηεο άπνςεο ησλ εξσηώκελσλ ζρεηηθά κε ηε 

ζπρλόηεηα εληνπηζκνύ ησλ νηθνλνκηθώλ εγθιεκάησλ  / απαηώλ κηθξήο αμίαο ζηελ 

ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα. 

Πίλαθαο 25: Ζ ηάζε ησλ Δξσηώκελσλ σο πξνο ηε ζπρλόηεηα εληνπηζκνύ ησλ νηθνλνκηθώλ 

εγθιεκάησλ / απαηώλ κηθξήο αμίαο πνπ δηαπξάηηνπλ νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο  

  N % Αζξνηζηηθό % 

Πνηέ 43 55,1 55,1 

πάληα 17 21,8 76,9 

πρλά 12 15,4 92,3 

Αξθεηά πρλά 4 5,1 97,4 

Πνιύ πρλά 2 2,6 100,0 

ύλνιν 78 100,0   

 

ύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 25, νη δπλεηηθέο απνθξίζεηο «πνηέ», «ζπάληα», «ζπρλά», 

«αξθεηά ζπρλά», θαη «πνιύ ζπρλά» ζπγθεληξώλνπλ 43 (55,1%), 17 (21,8%), 12 

(15,4%), 4 (5,1%) θαη 2 (2,6%) αληηζηνίρσο. πλεπώο, κόιηο ην 7,7% ηνπ δείγκαηνο 

ζεσξεί όηη νη κηθξήο έθηαζεο νηθνλνκηθέο απάηεο εληνπίδνληαη ηνπιάρηζηνλ αξθεηά 

ζπρλά από ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. Ζ γξαθηθή απεηθόληζε ησλ παξαπάλσ 

απνθξίζεσλ εκθαλίδεηαη ζην Γηάγξακκα 23 πνπ αθνινπζεί.  

 

Γηάγξακκα 23: Κπθιηθό Γηάγξακκα γηα ηε ηάζε ησλ Δξσηώκελσλ σο πξνο ηε ζπρλόηεηα 

εληνπηζκνύ ησλ νηθνλνκηθώλ εγθιεκάησλ / απαηώλ κηθξήο αμίαο πνπ δηαπξάηηνπλ νη ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο 
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Ζ ηειεπηαία εξώηεζε ζρεηηθά κε ηε ζπρλόηεηα εληνπηζκνύ ηεο δηάπξαμεο νηθνλνκηθώλ 

απαηώλ από ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο αθνξά ζην θαηά πόζνλ νη ζπκκεηέρνληεο 

ζεσξνύλ όηη εληνπίδνληαη ηα νηθνλνκηθά εγθιήκαηα / απάηεο κεγάιεο θιίκαθαο θαη 

παξνπζηάδεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πίλαθα 26. Δπηδηώθεηαη, δειαδή, ε εμαγσγή ηεο 

άπνςεο ησλ εξσηώκελσλ ζρεηηθά κε ηε ζπρλόηεηα εληνπηζκνύ ησλ νηθνλνκηθώλ 

εγθιεκάησλ  / απαηώλ κεγάιεο θιίκαθαο ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα. 

Πίλαθαο 26: Ζ ηάζε ησλ Δξσηώκελσλ σο πξνο ηε ζπρλόηεηα εληνπηζκνύ ησλ νηθνλνκηθώλ 

εγθιεκάησλ / απαηώλ κεγάιεο αμίαο πνπ δηαπξάηηνπλ νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο  

  N % Αζξνηζηηθό % 

Πνηέ 41 52,6 52,6 

πάληα 25 32,1 84,6 

πρλά 5 6,4 91,0 

Αξθεηά πρλά 4 5,1 96,2 

Πνιύ πρλά 3 3,8 100,0 

ύλνιν 78 100,0   

 

ύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 23, νη 78 ζπκκεηέρνληεο θαηαλέκνληαη ζηηο πέληε απνθξίζεηο 

σο εμήο: 41 (52,6%) δειώλνπλ πνηέ, 25 (32,1%) ζπάληα, 5 (6,4%) ζπρλά, 4 (5,1%) 

αξθεηά ζπρλά θαη 3 (3,8%) πνιύ ζπρλά. Οη ζπκκεηέρνληεο, δειαδή, ζεσξνύλ όηη νη 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο δελ εληνπίδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο απάηεο κηθξήο θιίκαθαο ζπρλά, 

εθόζνλ ην 91,0% ηνπ δείγκαηνο απνθξίλεηαη όηη ε κέγηζηε ζπρλόηεηα εληνπηζκνύ πνπ 

παξαηεξείηαη είλαη απιά ζπρλά. Ζ θαηαλνκή ηνπ Πίλαθα 26 παξνπζηάδεηαη γξαθηθά 

ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαγξάκκαηνο 24.  

 

Γηάγξακκα 24: Κπθιηθό Γηάγξακκα γηα ηε ηάζε ησλ Δξσηώκελσλ σο πξνο ηε ζπρλόηεηα 

εληνπηζκνύ ησλ νηθνλνκηθώλ εγθιεκάησλ / απαηώλ κεγάιεο αμίαο πνπ δηαπξάηηνπλ νη ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο 
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πλεπώο, από ην ζύλνιν ησλ παξαπάλσ θαηαλνκώλ ησλ απνθξίζεσλ δηαπηζηώλεηαη όηη 

νη Έιιελεο ειεγθηέο, ινγηζηέο θαη νη άιιεο θαηεγνξίεο επαγγεικαηηώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θιάδνπ πηζηεύνπλ όηη νη νηθνλνκηθέο απάηεο δελ είλαη ζπρλέο ζηηο ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο. Με ηνλ ηξόπν απηόλ απνξξίπηεηαη ε έθηε θαη ηειεπηαία εξεπλεηηθή 

ππόζεζε ηεο παξνύζαο κειέηεο.  

 

5.3 Οη Παξάγνληεο πνπ Δπηδξνύλ ζηε πκβνιή ηεο Διεγθηηθήο: Γηεξεύλεζε 

Δξεπλεηηθώλ Τπνζέζεσλ 7 - 11  

 

ηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο ελόηεηαο εμεηάδεηαη ε επίδξαζε ησλ δηαθόξσλ παξαγόλησλ 

(ε ρξεζηκόηεηα ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ζηε κείσζε ησλ νηθνλνκηθώλ απαηώλ, ε 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο κνλάδαο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ, νη επζύλεο (θαζήθνληα ή 

αξκνδηόηεηεο) εμσηεξηθώλ ειεγθηώλ, νη δηαδηθαζίεο ηνπ εμσηεξηθνύ ειέγρνπ, θαη ε 

ζπρλόηεηα ησλ νηθνλνκηθώλ απαηώλ εθ κέξνπο ησλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ) ζηελ 

αλαγλσξηδόκελε εθ κέξνπο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζπκβνιή ηεο ειεγθηηθήο ζηε 

ιεηηνπξγία ησλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ. Ζ εμέηαζε απηήλ πινπνηείηαη κέζσ ησλ ηεο 

εθηίκεζεο ησλ ζρεηηθώλ παιηλδξνκήζεσλ, ελώ ηεο εθηίκεζεο απηήο πξνεγείηαη κία 

ελόηεηα ζηελ νπνία παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά κέηξα θεληξηθήο ζέζεο θαη 

κεηαβιεηόηεηαο ηόζν ηεο εμαξηεκέλεο όζν θαη ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηώλ.  

 

5.3.1 Παξνπζίαζε ησλ Δμεηαδόκελσλ Παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε πκβνιή 

ηεο Διεγθηηθήο  

Ο Πίλαθαο 27 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ηα βαζηθά πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά κέηξα 

ησλ έμη κεηαβιεηώλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κέζσ ηνπ ππνινγηζκνύ ησλ κέζσλ όξσλ ησλ 

εξσηήζεσλ ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα γηα ηελ θαζεκία νκάδα εξσηήζεσλ. πγθεθξηκέλα, 

ηα ζηαηηζηηθά απηά κέηξα είλαη ν αξηζκεηηθόο κέζνο όξνο από ηα κέηξα θεληξηθήο 

ζέζεο θαη ε ηππηθή απόθιηζε από ηα κέηξα κεηαβιεηόηεηαο. Ζ πεξηγξαθή 

ζπκπιεξώλεηαη κε ηα αληίζηνηρα ηζηνγξάκκαηα.  



[59] 

 

Πίλαθαο 27: Πεξηγξαθηθά ηαηηζηηθά ησλ Έμη Δμεηαδόκελσλ Παξαγόλησλ    

 N Μέζνο Όξνο Τππηθή Απόθιηζε 

Ζ ζπκβνιή ηεο Διεγθηηθήο 78 2,8654 0,7720 

Υξεζηκόηεηα ηνπ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ζηελ Μείσζε ησλ Οηθνλνκηθώλ 

Απαηώλ 
78 2,6496 0,9503 

Απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο Μνλάδαο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 78 2,7009 0,6460 

Δπζύλεο (Καζήθνληα ή αξκνδηόηεηεο) Δμσηεξηθώλ Διεγθηώλ 78 3,0385 0,6148 

Γηαδηθαζίεο Δμσηεξηθνύ Διέγρνπ 78 2,6838 0,7595 

πρλόηεηα ηνπ Οηθνλνκηθώλ Απαηώλ 78 1,2500 0,7747 

 

Ξεθηλώληαο κε ηε κεηαβιεηή ηεο ζπκβνιήο ηεο ειεγθηηθήο, ν κέζνο όξνο ησλ 

απνθξίζεσλ θπκαίλεηαη ζηα 2,8654 κε κία ηππηθή απόθιηζε ίζε κε 0,7720. Ζ ηηκή 

απηήλ αληηζηνηρεί ζε απαληήζεηο πνπ θπκαίλνληαη από κέηξηα (2) σο αξθεηά (3), 

γεγνλόο πνπ επηβεβαηώλεη θαη πάιη ην γεγνλόο όηη νη Έιιελεο ειεγθηέο, ινγηζηέο θαη νη 

άιιεο θαηεγνξίεο επαγγεικαηηώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ θιάδνπ εθηηκνύλ σο πςειή ηε 

ζπκβνιή ηεο ειεγθηηθήο ζηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ 

(δειαδή γίλεηαη απνδεθηή ε πξώηε εξεπλεηηθή ππόζεζε).  Σν Γηάγξακκα 25 πνπ 

αθνινπζεί παξνπζηάδεη ην ζρεηηθό ηζηόγξακκα ησλ απνθξίζεσλ.  

 

Γηάγξακκα 25:  Σν Ηζηόγξακκα ηεο πκβνιήο ηεο Διεγθηηθήο 

 

Γηα ηε κεηαβιεηή ηεο ρξεζηκόηεηαο ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ζηε κείσζε ησλ 

νηθνλνκηθώλ απαηώλ, ν κέζνο όξνο ησλ απνθξίζεσλ θπκαίλεηαη ζηα 2,6496 κε κία 

ηππηθή απόθιηζε ίζε κε 0,9503. Ζ ηηκή απηήλ αληηζηνηρεί ζε απαληήζεηο πνπ 

θπκαίλνληαη από κέηξηα (2) σο αξθεηά (3), γεγνλόο πνπ επηβεβαηώλεη θαη πάιη ην 
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γεγνλόο όηη νη Έιιελεο ειεγθηέο, ινγηζηέο θαη νη άιιεο θαηεγνξίεο επαγγεικαηηώλ ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θιάδνπ αμηνινγνύλ σο ηδηαίηεξα ρξήζηκν ηνλ εζσηεξηθό έιεγρν ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ νηθνλνκηθώλ απαηώλ (δειαδή γίλεηαη απνδεθηή ε δεύηεξε 

εξεπλεηηθή ππόζεζε).  Σν Γηάγξακκα 26 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ην ζρεηηθό 

ηζηόγξακκα ησλ απνθξίζεσλ.  

 

Γηάγξακκα 26: Σν Ηζηόγξακκα ηεο Υξεζηκόηεηαο ηνπ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ζηε κείσζε ησλ 

Οηθνλνκηθώλ Απαηώλ 

Γηα ηε κεηαβιεηή ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο κνλάδαο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ, ν κέζνο 

όξνο ησλ απνθξίζεσλ θπκαίλεηαη ζηα 2,7009 κε κία ηππηθή απόθιηζε ίζε κε 0,6460. Ζ 

ηηκή απηήλ αληηζηνηρεί ζε απαληήζεηο πνπ θπκαίλνληαη από νπδέηεξνο (2) σο ζπκθσλώ 

(3), γεγνλόο πνπ επηβεβαηώλεη θαη πάιη ην γεγνλόο όηη νη Έιιελεο ειεγθηέο, ινγηζηέο 

θαη νη άιιεο θαηεγνξίεο επαγγεικαηηώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ θιάδνπ ζεσξνύλ όηη ε κνλάδα 

εζσηεξηθνύ ειέγρνπ είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή ζηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ (δειαδή γίλεηαη απνδεθηή ε ηξίηε εξεπλεηηθή ππόζεζε).  Σν Γηάγξακκα 

27 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ην ζρεηηθό ηζηόγξακκα ησλ απνθξίζεσλ.  
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Γηάγξακκα 27: Σν Ηζηόγξακκα ηεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο Μνλάδαο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

 

Γηα ηε κεηαβιεηή ησλ επζπλώλ (θαζεθόλησλ ή αξκνδηνηήησλ) ησλ εμσηεξηθώλ 

ειεγθηώλ, ν κέζνο όξνο ησλ απνθξίζεσλ θπκαίλεηαη ζηα 3,0385 κε κία ηππηθή 

απόθιηζε ίζε κε 0,6148. Ζ ηηκή απηήλ αληηζηνηρεί ζε απαληήζεηο πνπ θπκαίλνληαη από 

ζπκθσλώ (3) σο ζπκθσλώ απόιπηα (4), γεγνλόο πνπ επηβεβαηώλεη θαη πάιη ην γεγνλόο 

όηη νη Έιιελεο ειεγθηέο, ινγηζηέο θαη νη άιιεο θαηεγνξίεο επαγγεικαηηώλ ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θιάδνπ ζπκθσλνύλ σο πξνο ηηο επζύλεο ησλ Δμσηεξηθώλ ειεγθηώλ 

(δειαδή γίλεηαη απνδεθηή ε ηέηαξηε εξεπλεηηθή ππόζεζε).  Σν Γηάγξακκα 28 πνπ 

αθνινπζεί παξνπζηάδεη ην ζρεηηθό ηζηόγξακκα ησλ απνθξίζεσλ.  
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Γηάγξακκα 28: Σν Ηζηόγξακκα ησλ Δπζπλώλ (Καζεθόλησλ ή Αξκνδηνηήησλ) ησλ εμσηεξηθώλ 

ειεγθηώλ 

 

Γηα ηε κεηαβιεηή ησλ δηαδηθαζηώλ ησλ εμσηεξηθώλ ειεγθηώλ, ν κέζνο όξνο ησλ 

απνθξίζεσλ θπκαίλεηαη ζηα 2,6838 κε κία ηππηθή απόθιηζε ίζε κε 0,7595. Ζ ηηκή 

απηήλ αληηζηνηρεί ζε απαληήζεηο πνπ θπκαίλνληαη από νπδέηεξνο (2) σο ζπκθσλώ (3), 

γεγνλόο πνπ επηβεβαηώλεη θαη πάιη ην γεγνλόο όηη νη Έιιελεο ειεγθηέο, ινγηζηέο θαη νη 

άιιεο θαηεγνξίεο επαγγεικαηηώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ θιάδνπ ζπκθσλνύλ σο πξνο ηε 

ζπνπδαηόηεηα ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ εμσηεξηθνύ ειέγρνπ (δειαδή γίλεηαη απνδεθηή ε 

πέκπηε εξεπλεηηθή ππόζεζε). Σν Γηάγξακκα 29 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ην ζρεηηθό 

ηζηόγξακκα ησλ απνθξίζεσλ.  

 

Γηάγξακκα 29: Σν Ηζηόγξακκα ησλ Γηαδηθαζηώλ ησλ εμσηεξηθώλ ειεγθηώλ 

Σέινο, γηα ηε κεηαβιεηή ηεο ζπρλόηεηαο ησλ νηθνλνκηθώλ εγθιεκάησλ / απαηώλ εθ 

κέξνπο ησλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ, ν κέζνο όξνο ησλ απνθξίζεσλ θπκαίλεηαη ζηα 

1,25 κε κία ηππηθή απόθιηζε ίζε κε 0,7747. Ζ ηηκή απηήλ αληηζηνηρεί ζε απαληήζεηο 

πνπ θπκαίλνληαη από ζπάληα (2) σο ζπρλά (2), γεγνλόο πνπ επηβεβαηώλεη θαη πάιη ην 

γεγνλόο όηη νη Έιιελεο ειεγθηέο, ινγηζηέο θαη νη άιιεο θαηεγνξίεο επαγγεικαηηώλ ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θιάδνπ δελ πηζηεύνπλ όηη νη νηθνλνκηθέο απάηεο είλαη ζπρλέο ζηηο 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο (δειαδή απνξξίπηεηαη θαη πάιη ε έθηε εξεπλεηηθή ππόζεζε). Σν 

Γηάγξακκα 30 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ην ζρεηηθό ηζηόγξακκα ησλ απνθξίζεσλ.  
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Γηάγξακκα 30: Σν Ηζηόγξακκα ηεο πρλόηεηαο ησλ Οηθνλνκηθώλ Δγθιεκάησλ / Απαηώλ από ηηο 

Διιεληθέο Δπηρεηξήζεηο  

5.3.2 Ζ Δπίδξαζε ηεο Υξεζηκόηεηαο ηνπ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ζηε πκβνιή ηεο 

Διεγθηηθήο  

Ζ εθηίκεζε ηεο παιηλδξόκεζεο κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηε πκβνιή ηεο Διεγθηηθήο 

ζηε ιεηηνπξγία ησλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ (ΣΕ) θαη αλεμάξηεηε ηε Υξεζηκόηεηα ηνπ 

Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ζηε κείσζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Απαηώλ (ΦΕΕ), έηζη όπσο απηήλ 

πξνθύπηεη από ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πίλαθα 28, έρεη 

σο εμήο:  

ΣΕi  = 2,4848 + 0,1436 ∙ ΦΕΕi + εi 

Πίλαθαο 28: Δθηίκεζε Παιηλδξόκεζεο κε Δμαξηεκέλε Μεηαβιεηή ηε Σςμβολή ηηρ Ελεγκηικήρ θαη 

Αλεμάξηεηε ηε Χπηζιμόηηηα ηος Εζυηεπικού Ελέγσος ζηη Μείυζη ηυν Οικονομικών Απαηών   

Εμαξηεκέλε Μεηαβιεηή: Ζ πκβνιή ηεο Διεγθηηθήο 

Εθηίκεζε Παιηλδξόκεζεο βj Σηαηηζηηθή p-value 

ηαζεξόο πληειεζηήο 2,4848*** 9,6314 0,0000 

Υξεζηκόηεηα ηνπ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

ζηελ Μείσζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Απαηώλ 
0,1436*** 1,5660 0,1215 

Λνηπέο Παξάκεηξνη Παιηλδξόκεζεο       

Έιεγρνο ANOVA  2,452 0,1220 

πληειεζηήο Πξνζδηνξηζκνύ (R2)  0,031  

Durbin – Watson   1,923   

*** ηαηηζηηθά εκαληηθό ζε α = 1% 

 

ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 28:  
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 Ζ ηηκή ηεο πκβνιήο ηεο Διεγθηηθήο πνπ είλαη αλεμάξηεηε από ηε Υξεζηκόηεηα 

ηνπ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ζηε Μείσζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Απαηώλ αλέξρεηαη ζε 

2,4848. Ζ ηηκή απηήλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο 1% 

(t76=9,6314, p<0,01).  

 Ζ κεηαβνιή ηεο πκβνιήο ηεο Διεγθηηθήο εάλ κεηαβιεζεί θαηά κία κνλάδα ε 

Υξεζηκόηεηα ηνπ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ζηε Μείσζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Απαηώλ 

αλέξρεηαη ζε 0,1436 κνλάδεο πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε, δειαδή παξνπζηάδεηαη 

ζεηηθή ζρέζε κεηαμύ ησλ δύν κεηαβιεηώλ. Ζ ζρέζε απηήλ, όκσο, δελ είλαη  

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (t76=1,5660, p>0,10). 

 Σν κνληέιν δελ παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα απηνζπζρέηηζεο πξώηνπ βαζκνύ εθόζνλ 

ε ηηκή ηεο ζηαηηζηηθήο Durbin – Watson είλαη θνληά ζηελ ηηκή 2.  

 Σν εθηηκώκελν κνληέιν εξκελεύεη κόιηο ην 3,1% ηεο κεηαβιεηόηεηαο ηεο 

πκβνιήο ηεο Διεγθηηθήο, πνζνζηό πνπ είλαη ηδηαίηεξα ρακειό. Δπηπιένλ, βάζεη 

ηνπ ειέγρνπ ANOVA, ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνύ δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθόο (F1,77=2,452, p>0,10).  

Καηόπηλ ηνύησλ, γηα ηνπο Έιιελεο ειεγθηέο, ινγηζηέο θαη ηηο άιιεο θαηεγνξίεο 

επαγγεικαηηώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ θιάδνπ, ε ζπκβνιή ηεο ειεγθηηθήο δελ εμαξηάηαη από 

ηελ ρξεζηκόηεηα ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ. Σν γεγνλόο απηό καο νδεγεί ζηελ απόξξηςε 

ηεο έβδνκεο εξεπλεηηθήο ππόζεζεο. Γηαγξακκαηηθά ην ζύλνιν ησλ παξαπάλσ 

εκθαλίδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαγξάκκαηνο 31.  

 

Γηάγξακκα 31: ηηθηόγξακκα κεηαμύ ηεο πκβνιήο ηεο Διεγθηηθήο (Δμαξηεκέλε) θαη ηεο 

Υξεζηκόηεηαο ηνπ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ζηε Μείσζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Απαηώλ (Αλεμάξηεηε) 
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5.3.2 Ζ Δπίδξαζε ηεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο Μνλάδαο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

ζηε πκβνιή ηεο Διεγθηηθήο  

Ζ εθηίκεζε ηεο παιηλδξόκεζεο κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηε πκβνιή ηεο Διεγθηηθήο 

ζηε ιεηηνπξγία ησλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ (ΣΕ) θαη αλεμάξηεηε ηελ 

Απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο Μνλάδαο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ (ΑΜΕΕ), έηζη όπσο απηήλ 

πξνθύπηεη από ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πίλαθα 29, έρεη 

σο εμήο:  

ΣΕi  = 2,8772 - 0,0044 ∙ ΑΜΕΕi + εi 

 

Πίλαθαο 29: Δθηίκεζε Παιηλδξόκεζεο κε Δμαξηεκέλε Μεηαβιεηή ηε Σςμβολή ηηρ Ελεγκηικήρ θαη 

Αλεμάξηεηε ηελ Αποηελεζμαηικόηηηα ηηρ Μονάδαρ Εζυηεπικού Ελέγσος   

Εμαξηεκέλε Μεηαβιεηή: Ζ πκβνιή ηεο Διεγθηηθήο 

Εθηίκεζε Παιηλδξόκεζεο βj Σηαηηζηηθή p-value 

ηαζεξόο πληειεζηήο 2,8772*** 7,5605 0,0000 

Απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο Μνλάδαο 

Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 
-0,0044*** -0,0320 0,9745 

Λνηπέο Παξάκεηξνη Παιηλδξόκεζεο       

Έιεγρνο ANOVA  0,001 0,9750 

πληειεζηήο Πξνζδηνξηζκνύ (R2)  0,000  

Durbin - Watson   1,871   

*** ηαηηζηηθά εκαληηθό ζε α = 1% 

 

ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 29:  

 Ζ ηηκή ηεο πκβνιήο ηεο Διεγθηηθήο πνπ είλαη αλεμάξηεηε από ηελ 

Απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο Μνλάδαο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ αλέξρεηαη ζε 2,8772. Ζ 

ηηκή απηήλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο 1% 

(t76=7,5605, p<0,01).  

 Ζ κεηαβνιή ηεο πκβνιήο ηεο Διεγθηηθήο εάλ κεηαβιεζεί θαηά κία κνλάδα ε 

Απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο Μνλάδαο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ αλέξρεηαη ζε 0,0044 

κνλάδεο πξνο ηελ αληίζεηε θαηεύζπλζε, δειαδή παξνπζηάδεηαη αξλεηηθή ζρέζε 

κεηαμύ ησλ δύν κεηαβιεηώλ. Ζ ζρέζε απηήλ, όκσο, δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή (t76=0,0320, p>0,10). 

 Σν κνληέιν δελ παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα απηνζπζρέηηζεο πξώηνπ βαζκνύ εθόζνλ 

ε ηηκή ηεο ζηαηηζηηθήο Durbin – Watson είλαη θνληά ζηελ ηηκή 2.  
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 Σν εθηηκώκελν κνληέιν εξκελεύεη 0% ηεο κεηαβιεηόηεηαο ηεο πκβνιήο ηεο 

Διεγθηηθήο, πνζνζηό πνπ είλαη ηδηαίηεξα ρακειό. Δπηπιένλ, βάζεη ηνπ ειέγρνπ 

ANOVA, ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνύ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθόο 

(F1,77=0,001, p>0,10).  

Καηόπηλ ηνύησλ, γηα ηνπο Έιιελεο ειεγθηέο, ινγηζηέο θαη ηηο άιιεο θαηεγνξίεο 

επαγγεικαηηώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ θιάδνπ, ε ζπκβνιή ηεο ειεγθηηθήο δελ εμαξηάηαη 

ζεηηθά από ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο κνλάδαο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ. Σν γεγνλόο 

απηό καο νδεγεί ζηελ απόξξηςε ηεο όγδνεο εξεπλεηηθήο ππόζεζεο. Γηαγξακκαηηθά ην 

ζύλνιν ησλ παξαπάλσ εκθαλίδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαγξάκκαηνο 32.  

 

Γηάγξακκα 32: ηηθηόγξακκα κεηαμύ ηεο πκβνιήο ηεο Διεγθηηθήο (Δμαξηεκέλε) θαη ηεο 

Απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο Μνλάδαο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ (Αλεμάξηεηε) 

 

 

5.3.2 Ζ Δπίδξαζε ησλ Δπζπλώλ ησλ Δμσηεξηθώλ Διεγθηώλ ζηε πκβνιή ηεο 

Διεγθηηθήο  

Ζ εθηίκεζε ηεο παιηλδξόκεζεο κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηε πκβνιή ηεο Διεγθηηθήο 

ζηε ιεηηνπξγία ησλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ (ΣΕ) θαη αλεμάξηεηε ηηο Δπζύλεο ησλ 

Δμσηεξηθώλ Διεγθηώλ (ΕΕΕ), έηζη όπσο απηήλ πξνθύπηεη από ηα απνηειέζκαηα πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πίλαθα 30, έρεη σο εμήο:  

ΣΕi  = 2,4057 + 0,1513 ∙ ΕΕΕi + εi 
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Πίλαθαο 30: Δθηίκεζε Παιηλδξόκεζεο κε Δμαξηεκέλε Μεηαβιεηή ηε Σςμβολή ηηρ Ελεγκηικήρ θαη 

Αλεμάξηεηε ηηο Εςθύνερ ηυν Εξυηεπικών Ελεγκηών  

Εμαξηεκέλε Μεηαβιεηή: Ζ πκβνιή ηεο Διεγθηηθήο 

Εθηίκεζε Παιηλδξόκεζεο βj Σηαηηζηηθή p-value 

ηαζεξόο πληειεζηήο 2,4057*** 5,4286 0,0000 

Δπζύλεο (Καζήθνληα ή αξκνδηόηεηεο) 

Δμσηεξηθώλ Διεγθηώλ 
0,1513*** 1,0582 0,2933 

Λνηπέο Παξάκεηξνη Παιηλδξόκεζεο       

Έιεγρνο ANOVA  1,120 0,2930 

πληειεζηήο Πξνζδηνξηζκνύ (R2)  0,015  

Durbin - Watson   1,909   

*** ηαηηζηηθά εκαληηθό ζε α = 1% 

ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 30:  

 Ζ ηηκή ηεο πκβνιήο ηεο Διεγθηηθήο πνπ είλαη αλεμάξηεηε από ηελ ηηο Δπζύλεο 

ησλ Δμσηεξηθώλ Διεγθηώλ αλέξρεηαη ζε 2,4057. Ζ ηηκή απηήλ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο 1% (t76=5,4286, p<0,01).  

 Ζ κεηαβνιή ηεο πκβνιήο ηεο Διεγθηηθήο εάλ κεηαβιεζεί θαηά κία κνλάδα ε 

κεηαβιεηή ησλ Δπζπλώλ ησλ Δμσηεξηθώλ Διεγθηώλ αλέξρεηαη ζε 0,1513 κνλάδεο 

πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε, δειαδή παξνπζηάδεηαη ζεηηθή ζρέζε κεηαμύ ησλ δύν 

κεηαβιεηώλ. Ζ ζρέζε απηήλ, όκσο, δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (t76=1,0582, 

p>0,10). 

 Σν κνληέιν δελ παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα απηνζπζρέηηζεο πξώηνπ βαζκνύ εθόζνλ 

ε ηηκή ηεο ζηαηηζηηθήο Durbin – Watson είλαη θνληά ζηελ ηηκή 2.  

 Σν εθηηκώκελν κνληέιν εξκελεύεη κόιηο ην 1,5% ηεο κεηαβιεηόηεηαο ηεο 

πκβνιήο ηεο Διεγθηηθήο, πνζνζηό πνπ είλαη ηδηαίηεξα ρακειό. Δπηπιένλ, βάζεη 

ηνπ ειέγρνπ ANOVA, ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνύ δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθόο (F1,77=1,120, p>0,10).  

Καηόπηλ ηνύησλ, γηα ηνπο Έιιελεο ειεγθηέο, ινγηζηέο θαη ηηο άιιεο θαηεγνξίεο 

επαγγεικαηηώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ θιάδνπ, ε ζπκβνιή ηεο ειεγθηηθήο δελ εμαξηάηαη από 

ηελ αλαγλώξηζε ησλ θαζεθόλησλ ησλ εμσηεξηθώλ ειεγθηώλ. Σν γεγνλόο απηό καο 

νδεγεί ζηελ απόξξηςε ηεο έλαηεο εξεπλεηηθήο ππόζεζεο. Γηαγξακκαηηθά ην ζύλνιν 

ησλ παξαπάλσ εκθαλίδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαγξάκκαηνο 33.  
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Γηάγξακκα 33: ηηθηόγξακκα κεηαμύ ηεο πκβνιήο ηεο Διεγθηηθήο (Δμαξηεκέλε) θαη ησλ 

Δπζπλώλ (Καζεθόλησλ ή Αξκνδηνηήησλ) ησλ Δμσηεξηθώλ Διεγθηώλ (Αλεμάξηεηε) 

  

 

5.3.2 Ζ Δπίδξαζε ησλ Δπζπλώλ ησλ Γηαδηθαζηώλ Δμσηεξηθνύ Διέγρνπ ζηε 

πκβνιή ηεο Διεγθηηθήο  

Ζ εθηίκεζε ηεο παιηλδξόκεζεο κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηε πκβνιή ηεο Διεγθηηθήο 

ζηε ιεηηνπξγία ησλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ (ΣΕ) θαη αλεμάξηεηε ηηο Γηαδηθαζίεο ηνπ 

Δμσηεξηθνύ Διέγρνπ (ΔΕΕ), έηζη όπσο απηήλ πξνθύπηεη από ηα απνηειέζκαηα πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πίλαθα 31, έρεη σο εμήο:  

ΣΕi  = 2,4115 + 0,1691 ∙ ΔΕΕi + εi 

 

Πίλαθαο 31: Δθηίκεζε Παιηλδξόκεζεο κε Δμαξηεκέλε Μεηαβιεηή ηε Σςμβολή ηηρ Ελεγκηικήρ θαη 

Αλεμάξηεηε ηηο Διαδικαζίερ Εξυηεπικού Ελέγσος  

Εμαξηεκέλε Μεηαβιεηή: Ζ πκβνιή ηεο Διεγθηηθήο 

Εθηίκεζε Παιηλδξόκεζεο βj Σηαηηζηηθή p-value 

ηαζεξόο πληειεζηήο 2,4115*** 7,5240 0,0000 

Γηαδηθαζίεο Δμσηεξηθνύ Διέγρνπ 0,1691*** 1,4711 0,1454 

Λνηπέο Παξάκεηξνη Παιηλδξόκεζεο       

Έιεγρνο ANOVA  2,164 0,1450 

πληειεζηήο Πξνζδηνξηζκνύ (R2)  0,028  

Durbin - Watson   1,934   

*** ηαηηζηηθά εκαληηθό ζε α = 1% 
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ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 31:  

 Ζ ηηκή ηεο πκβνιήο ηεο Διεγθηηθήο πνπ είλαη αλεμάξηεηε από ηε κεηαβιεηή ησλ 

Γηαδηθαζηώλ ηνπ Δμσηεξηθνύ Διέγρνπ αλέξρεηαη ζε 2,4115. Ζ ηηκή απηήλ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο 1% (t76=7,5240, p<0,01).  

 Ζ κεηαβνιή ηεο πκβνιήο ηεο Διεγθηηθήο εάλ κεηαβιεζεί θαηά κία ε κεηαβιεηή 

ησλ Γηαδηθαζηώλ ηνπ Δμσηεξηθνύ Διέγρνπ αλέξρεηαη ζε 0,1691 κνλάδεο πξνο ηελ 

ίδηα θαηεύζπλζε, δειαδή παξνπζηάδεηαη ζεηηθή ζρέζε κεηαμύ ησλ δύν 

κεηαβιεηώλ. Ζ ζρέζε απηήλ, όκσο, δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (t76=1,4711, 

p>0,10). 

 Σν κνληέιν δελ παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα απηνζπζρέηηζεο πξώηνπ βαζκνύ εθόζνλ 

ε ηηκή ηεο ζηαηηζηηθήο Durbin – Watson είλαη θνληά ζηελ ηηκή 2.  

 Σν εθηηκώκελν κνληέιν εξκελεύεη κόιηο ην 2,8% ηεο κεηαβιεηόηεηαο ηεο 

πκβνιήο ηεο Διεγθηηθήο, πνζνζηό πνπ είλαη ηδηαίηεξα ρακειό. Δπηπιένλ, βάζεη 

ηνπ ειέγρνπ ANOVA, ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνύ δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθόο (F1,77=2,164, p>0,10).  

Καηόπηλ ηνύησλ, γηα ηνπο Έιιελεο ειεγθηέο, ινγηζηέο θαη ηηο άιιεο θαηεγνξίεο 

επαγγεικαηηώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ θιάδνπ ε ζπκβνιή ηεο ειεγθηηθήο δελ εμαξηάηαη από 

ηε ζπνπδαηόηεηα ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ. Σν γεγνλόο απηό καο 

νδεγεί ζηελ απόξξηςε ηεο δέθαηεο εξεπλεηηθήο ππόζεζεο. Γηαγξακκαηηθά ην ζύλνιν 

ησλ παξαπάλσ εκθαλίδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαγξάκκαηνο 34.  

 

Γηάγξακκα 34: ηηθηόγξακκα κεηαμύ ηεο πκβνιήο ηεο Διεγθηηθήο (Δμαξηεκέλε) θαη ησλ 

Γηαδηθαζηώλ Δμσηεξηθνύ Διέγρνπ (Αλεμάξηεηε) 



[70] 

 

 

5.3.2 Ζ Δπίδξαζε ηεο πρλόηεηαο ησλ Οηθνλνκηθώλ Απαηώλ ζηε πκβνιή ηεο 

Διεγθηηθήο  

Ζ εθηίκεζε ηεο παιηλδξόκεζεο κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηε πκβνιή ηεο Διεγθηηθήο 

ζηε ιεηηνπξγία ησλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ (ΣΕ) θαη αλεμάξηεηε ηε πρλόηεηα ησλ 

Οηθνλνκηθώλ Απαηώλ (ΣΟΑ), έηζη όπσο απηήλ πξνθύπηεη από ηα απνηειέζκαηα πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πίλαθα 32, έρεη σο εμήο:  

ΣΕi  = 2,4848 + 0,1436 ∙ ΣΟΑi + εi 

 

Πίλαθαο 32: Δθηίκεζε Παιηλδξόκεζεο κε Δμαξηεκέλε Μεηαβιεηή ηε Σςμβολή ηηρ Ελεγκηικήρ θαη 

Αλεμάξηεηε ηε Σςσνόηηηα ηυν Οικονομικών Απαηών   

Εμαξηεκέλε Μεηαβιεηή: Ζ πκβνιή ηεο Διεγθηηθήο 

Εθηίκεζε Παιηλδξόκεζεο βj Σηαηηζηηθή p-value 

ηαζεξόο πληειεζηήο 3,0499*** 18,3771 0,0000 

πρλόηεηα ησλ Οηθνλνκηθώλ Απαηώλ -0,1476*** -1,3054 0,1957 

Λνηπέο Παξάκεηξνη Παιηλδξόκεζεο       

Έιεγρνο ANOVA  1,704 0,1960 

πληειεζηήο Πξνζδηνξηζκνύ (R2)  0,022  

Durbin - Watson   1,923   

*** ηαηηζηηθά εκαληηθό ζε α = 1% 

 

ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 32:  

 Ζ ηηκή ηεο πκβνιήο ηεο Διεγθηηθήο πνπ είλαη αλεμάξηεηε από ηε πρλόηεηα ησλ 

Οηθνλνκηθώλ Απαηώλ αλέξρεηαη ζε 3,0499. Ζ ηηκή απηήλ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο 1% (t76=18,3771, p<0,01).  

 Ζ κεηαβνιή ηεο πκβνιήο ηεο Διεγθηηθήο εάλ κεηαβιεζεί θαηά κία κνλάδα ε 

πρλόηεηα ησλ Οηθνλνκηθώλ Απαηώλ αλέξρεηαη ζε 0,1476 κνλάδεο πξνο ηελ 

αληίζεηε θαηεύζπλζε, δειαδή παξνπζηάδεηαη αξλεηηθή ζρέζε κεηαμύ ησλ δύν 

κεηαβιεηώλ. Ζ ζρέζε απηήλ, όκσο, δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (t76=-1,3054, 

p>0,10). 

 Σν κνληέιν δελ παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα απηνζπζρέηηζεο πξώηνπ βαζκνύ εθόζνλ 

ε ηηκή ηεο ζηαηηζηηθήο Durbin – Watson είλαη θνληά ζηελ ηηκή 2.  

 Σν εθηηκώκελν κνληέιν εξκελεύεη 2,2% ηεο κεηαβιεηόηεηαο ηεο πκβνιήο ηεο 

Διεγθηηθήο, πνζνζηό πνπ είλαη ηδηαίηεξα ρακειό. Δπηπιένλ, βάζεη ηνπ ειέγρνπ 
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ANOVA, ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνύ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθόο 

(F1,77=1,704, p>0,10).  

Καηόπηλ ηνύησλ, γηα ηνπο Έιιελεο ειεγθηέο, ινγηζηέο θαη ηηο άιιεο θαηεγνξίεο 

επαγγεικαηηώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ θιάδνπ, ε ζπκβνιή ηεο ειεγθηηθήο δελ εμαξηάηαη από 

ηε ζπρλόηεηα ησλ νηθνλνκηθώλ απαηώλ. Σν γεγνλόο απηό καο νδεγεί ζηελ απόξξηςε 

ηεο ελδέθαηεο εξεπλεηηθήο ππόζεζεο. Γηαγξακκαηηθά ην ζύλνιν ησλ παξαπάλσ 

εκθαλίδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαγξάκκαηνο 35.  

 

Γηάγξακκα 35: ηηθηόγξακκα κεηαμύ ηεο πκβνιήο ηεο Διεγθηηθήο (Δμαξηεκέλε) θαη ηεο 

πρλόηεηαο ησλ Οηθνλνκηθώλ Απαηώλ (Αλεμάξηεηε) 
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Κεφάλαιο 6: πκπεξάζκαηα – Πξνηάζεηο   

Ζ ειεγθηηθή εξγαζία αλαθέξεηαη ζην ζύλνιν ησλ ελεξγεηώλ, νη νπνίεο έρνπλ σο ζθνπό 

ηε ζύληαμε ελόο πνξίζκαηνο γηα ηελ νξζόηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ κίαο εηαηξίαο. Δπνκέλσο, ζθνπόο ηεο ειεγθηηθήο είλαη ε πξόιεςε θαη ε 

απνθάιπςε ιαζώλ ή/θαη παξαιείςεσλ, νη νπνίεο κπνξεί λα γίλνληαη είηε αθνύζηα είηε 

εθνύζηα. Τπό ην πξίζκα ησλ πνιιώλ παξαδεηγκάησλ νηθνλνκηθώλ απαηώλ ησλ 

ηειεπηαίσλ δεθαεηηώλ, όπσο είλαη ε Enron θαη Xerox, γίλεηαη πιήξσο αληηιεπηή ε 

αλαγθαηόηεηα γηα αμηόπηζηεο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο. Απηήλ ηελ αλάγθε θαιείηαη λα 

θαιύςεη ε ειεγθηηθή εξγαζία.  

Οη έιεγρνη δηαθξίλνληαη αθελόο ζε πξνιεπηηθνύο, θαηαζηαιηηθνύο, επηβεβαησηηθνύο θαη 

ειέγρνπο ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ, αλάινγα κε ην ζθνπό, θαη αθεηέξνπ ζε εζσηεξηθνύο, 

εμσηεξηθνύο θαη κηθηνύο, αλάινγα κε ηνλ ππεύζπλν ηεο δηελέξγεηαο ειέγρνπ ζε ζρέζε 

κε ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα. Όινη νη ηύπνη ειέγρνπ, όκσο, αθνινπζνύλ θάπνηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο, από ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ειέγρσλ σο ηελ εμαγσγή ηνπ 

πνξίζκαηνο.  

Ο εζσηεξηθόο έιεγρνο πινπνηείηαη από θάπνηνλ εξγαδόκελν ηνπ εμεηαδόκελνπ 

νξγαληζκνύ θαη θξίλεηαη απαξαίηεηνο θαζώο επηηπγράλεη ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ηεο απνηειεζκαηηθόηεξεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, εληζρύεη 

ηελ αληαπόθξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ αληαγσληζηηθνύ πεξηβάιινληνο 

θαη βειηηώλεη ηελ πνηόηεηα ηεο δηνίθεζεο. Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο, απνθηά νινέλα θαη 

κεγαιύηεξε ζεκαζία, ηα ηειεπηαία ρξόληα, ηδηαίηεξα κεηά ηα κεγάια ινγηζηηθά 

ζθάλδαια, ηα νπνία αλέδεημαλ ηε ζεκαζία ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, πνπ 

εμαζθαιίδεη ηελ νξζή εζσηεξηθή ιεηηνπξγηά ησλ νξγαληζκώλ. Ζ απνηειεζκαηηθόηεηά 

ηνπ εμαξηάηαη από ην βαζκό ζηνλ νπνίν επηηπγράλνληαη νη ζηόρνη πνπ ηίζεληαη.  

Ο εμσηεξηθόο έιεγρνο πξνθύπηεη σο ππνρξέσζε ηεο επηρείξεζεο απέλαληη ζε 

λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαη έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία, θαζώο απνηειεί έλα κεραληζκό γηα 

ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη επνκέλσο, έλα παξάγνληα πνπ κπνξεί 

λα επεξεάζεη ηελ επίδνζε θαη ηελ αμία ηεο επηρείξεζεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη δελ 

είλαη αλεμάξηεηνο ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ, αιιά ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ζπλερή 

ζπλεξγαζία καδί ηνπ, θαζώο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα ζηνηρεία ηνπ 

θαη λα επσθειεζεί ησλ γλώζεσλ ησλ εζσηεξηθώλ ειεγθηώλ.  
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Σόζν ν εζσηεξηθόο όζν θαη ν εμσηεξηθόο έιεγρνο, δειαδή ζην ζύλνιό ηεο ε ελέξγεηα 

ηεο ειεγθηηθήο, απνζθνπνύλ θαη ζηνλ εληνπηζκό, ηελ αλαθνξά θαη ηελ αληηκεηώπηζε 

ησλ νηθνλνκηθώλ εγθιεκάησλ. Έλα νηθνλνκηθό έγθιεκα ή απάηε, είλαη ε εθνύζηα 

παξαπνίεζε ηεο εξκελείαο νξηζκέλσλ νηθνλνκηθώλ γεγνλόησλ, κε ζθνπό λα θάλνπλ 

ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ λα πηζηέςνπλ ζε απηή ηελ ςεπδή εηθόλα. 

ηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο κειέηεο επηδηώρζεθε ε δηεξεύλεζε ηεο ζπκβνιήο ηεο 

ειεγθηηθήο ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ησλ παξαγόλησλ πνπ επηδξνύλ ζε απηήλ. πγθεθξηκέλα, ηέζεθαλ νη παξαθάησ 

επηκέξνπο εξεπλεηηθνί ζηόρνη, γηα ηνλ θαζέλαλ από ηνπο νπνίνπο δηακνξθώζεθε θαη 

κία εξεπλεηηθή ππόζεζε:  

1. Ζ δηεξεύλεζε ηεο ρξεζηκόηεηα ηεο ειεγθηηθήο ζηελ ιεηηνπξγία ησλ ειιεληθώλ 

επηρεηξήζεσλ. 

2. Ζ κειέηε ηεο ρξεζηκόηεηα ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ζηνλ εληνπηζκό 

νηθνλνκηθώλ απαηώλ. 

3. Ο πξνζδηνξηζκόο ηεο απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο κνλάδαο ηνπ εζσηεξηθνύ 

ειέγρνπ.  

4. Ζ εμέηαζε ησλ επζπλώλ ησλ εμσηεξηθώλ ειεγθηώλ ζηελ πξόιεςε θαη ηνλ 

εληνπηζκό νηθνλνκηθώλ απαηώλ. 

5. Ο εληνπηζκόο ησλ θπξηόηεξσλ δηαδηθαζηώλ ηνπ εμσηεξηθνύ ειέγρνπ πνπ 

ζπκβάινπλ ζηνλ εληνπηζκό νηθνλνκηθώλ απαηώλ. 

6. Ζ ζθηαγξάθεζε ηεο αληίιεςεο ησλ εξσηώκελσλ γηα ηελ έθηαζε θαη ηε 

ζπρλόηεηα ησλ νηθνλνκηθώλ απαηώλ ζηελ Διιάδα. 

7. Ο πξνζδηνξηζκόο ηεο επίδξαζεο πνπ αζθεί ε ρξεζηκόηεηα ηνπ εζσηεξηθνύ 

ειέγρνπ ζηε ζπκβνιή ηεο ειεγθηηθήο.  

8. Ο εληνπηζκόο ηεο επίδξαζεο πνπ αζθεί ε απνηειεζκαηηθόηεηα κίαο κνλάδαο 

εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ζηε ζπκβνιή ηεο ειεγθηηθήο.  

9. Ζ εμέηαζε ηεο επίδξαζεο πνπ αζθνύλ ηα θαζήθνληα ησλ εμσηεξηθώλ ειεγθηώλ 

ζηε ζπκβνιή ηεο ειεγθηηθήο.  

10. Ο πξνζδηνξηζκόο ηεο επίδξαζε πνπ αζθνύλ νη δηαδηθαζίεο ηνπ εμσηεξηθνύ 

ειέγρνπ ζηε ζπκβνιή ηεο ειεγθηηθήο.  

11. Ο πξνζδηνξηζκόο ηεο επίδξαζε πνπ αζθεί ε ζπρλόηεηα ησλ νηθνλνκηθώλ 

απαηώλ ζηελ ζπκβνιή ηεο ειεγθηηθήο.  
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Ζ εκπεηξηθή δηεξεύλεζε ησλ παξαπάλσ ζηόρσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ρξήζε ελόο 

εξσηεκαηνινγίνπ πνπ θαηαζθεπάζηεθε βάζεη ηεο βηβιηνγξαθίαο γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο. Με ρξήζε ηεο κεζόδνπ ηεο απιήο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο 

επηιέρζεθε έλα αξρηθό δείγκα 300 ειεγθηώλ, ινγηζηώλ θαη άιισλ θαηεγνξηώλ 

επαγγεικαηηώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ θιάδνπ, εθ ησλ νπνίσλ αληαπνθξίζεθαλ νη 78. Οη 

απνθξίζεηο ηνπο επεμεξγάζηεθαλ κε ρξήζε πηλάθσλ ζπρλνηήησλ θαη παιηλδξνκήζεσλ. 

Σα επεμεξγαζκέλα απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο απηήο αλάιπζεο νδήγεζαλ ζηελ 

απνδνρή ή ηελ απόξξηςε θαζεκίαο από ηηο έληεθα δηακνξθσκέλεο εξεπλεηηθέο 

ππνζέζεηο.  

ην πξώην κέξνο ηεο παξαπάλσ εκπεηξηθήο δηεξεύλεζεο, θαη όζνλ αθνξά ζηνπο 

πξώηνπο έμη εξεπλεηηθνύο ζηόρνπο, ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ θαηαδεηθλύνπλ 

όηη ζηα πιαίζηα ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθόηεηαο:  

1. Δθηηκάηαη σο πςειή ηε ζπκβνιή ηεο ειεγθηηθήο ζηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ. 

2. Αμηνινγείηαη σο ηδηαίηεξα ρξήζηκνο ν εζσηεξηθόο έιεγρνο ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

νηθνλνκηθώλ απαηώλ. 

3. Θεσξείηαη όηη ε κνλάδα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή ζηε 

βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

4. Τπάξρεη ζπκθσλία σο πξνο ηε ζπνπδαηόηεηα ησλ επζπλώλ (θαζεθόλησλ ή 

αξκνδηνηήησλ) ησλ Δμσηεξηθώλ ειεγθηώλ.  

5. Τπάξρεη ζπκθσλία σο πξνο ηε ζπνπδαηόηεηα ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ εμσηεξηθνύ 

ειέγρνπ.  

6. Δθηηκάηαη σο ρακειήο ζπρλόηεηαο ε εθδήισζε θαηλνκέλσλ νηθνλνκηθώλ απαηώλ 

ή εγθιεκάησλ από ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, θαζώο θαη ν εληνπηζκόο ηνπο.  

ην δεύηεξν κέξνο ηεο ίδηα εκπεηξηθήο δηεξεύλεζεο, θαη όζνλ αθνξά ζηνπο ηειεπηαίνπο 

πέληε εξεπλεηηθνύο ζηόρνπο, ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ θαηαδεηθλύνπλ όηη ζηα 

πιαίζηα ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθόηεηαο:  

1. Ζ ρξεζηκόηεηα ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ζηε κείσζε ησλ νηθνλνκηθώλ εγθιεκάησλ 

δελ επηδξά ζηε ζπκβνιή ηεο ειεγθηηθήο ζηελ απνηειεζκαηηθόηεξε ιεηηνπξγία ησλ 

επηρεηξήζεσλ.  

2. Ζ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο κνλάδαο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ δελ επηδξά ζηε ζπκβνιή 

ηεο ειεγθηηθήο ζηελ απνηειεζκαηηθόηεξε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ. 
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3. Ζ αλαγλώξηζε θαη ε ζπκθσλία ζρεηηθά κε ηα θαζήθνληα, ηηο αξκνδηόηεηεο ή ηηο 

επζύλεο ησλ εμσηεξηθώλ ειεγθηώλ δελ επηδξνύλ ζηε ζπκβνιή ηεο ειεγθηηθήο ζηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ. 

4. Ζ ζπνπδαηόηεηα ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ εμσηεξηθνύ ειέγρνπ δελ επηδξά ζηε ζπκβνιή 

ηεο ειεγθηηθήο ζηελ απνηειεζκαηηθόηεξε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ. 

5. Ζ ζπρλόηεηα ησλ νηθνλνκηθώλ απαηώλ πνπ δηελεξγνύληαη από ηηο ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο δελ επηδξά ζηε ζπκβνιή ηεο ειεγθηηθήο ζηελ απνηειεζκαηηθόηεξε 

ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Σν ζύλνιν ησλ παξαπάλσ ζπκπεξαζκάησλ, όκσο, εκπίπηνπλ θάπνηνπο ζεκαληηθνύο 

πεξηνξηζκνύο ζηνπο νπνίνπο θαη ζα πξέπεη λα αλαθεξζνύκε.  

Πξώηνλ, ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ δείγκαηνο. Σν δείγκα απνηειείηαη από κόιηο 78 

εξγαδόκελνπο νηθνλνκηθήο θύζεο, νη νπνίνη αληηπξνζσπεύνπλ έλα πνιύ κηθξό θνκκάηη 

ησλ ζπλνιηθώλ εξγαδόκελσλ ηνπ νηθνλνκηθνύ ηνκέα. Γηα ην ιόγν απηό πξνηείλεηαη ζε 

κειινληηθνύο εξεπλεηέο, ε ρξήζε ηεο ίδηαο κεζόδνπ δεηγκαηνιεςίαο κε κεγαιύηεξν 

ησλ 300 αξρηθό δείγκα. Καιό ζα ήηαλ λα αλαινγηζηνύλ όηη ην κέζν πνζνζηό 

αληαπόθξηζεο ηεο παξνύζαο έξεπλαο αλήιζε ζε 26%.  

Γεύηεξνλ, ηνλ πεξηνξηζκό ηεο πεξηόδνπ. Καηά ηε δηάξθεηα πνπ γξάθνληαη νη παξνύζεο 

γξακκέο, ε ειιεληθή νηθνλνκία πιήηηεηαη από κία ζπλερηδόκελε θξίζε, ε νπνία είλαη 

πηζαλόλ λα έρεη επεξεάζεη ηηο απόςεηο ησλ εξσηώκελσλ ή θαη λα έρεη ακβιύλεη ηηο 

απόςεηο θαη ηηο ζηάζεηο ηνπο απέλαληη ζηελ ειεγθηηθή. Έηζη, παξνπζηάδεηαη σο 

εγρείξεκα ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο ε κειινληηθή κειέηε ησλ ίδησλ παξακέηξσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνύλ θαη ε ηπρνύζα επίδξαζε ησλ ηξερνπζώλ νηθνλνκηθώλ 

ζπλζεθώλ.  

Σξίηνλ θαη ηειεπηαίνλ, ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ είδνπο ησλ ζπκκεηερόλησλ. Οη 

ζπκκεηέρνληεο ζην επάγγεικά ηνπο είλαη είηε ινγηζηέο, είηε ειεγθηέο (εζσηεξηθνί ή 

εμσηεξηθνί), είηε εμαζθνύλ άιιεο νηθνλνκηθήο θύζεσο επάγγεικα. Ζ δηαζπνξά απηήλ 

ησλ επαγγεικάησλ είλαη πηζαλόλ λα δηαθνξνπνηεί ζεκαληηθά ηα απνηειέζκαηα θαη λα 

νδεγεί ζηε κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ησλ εμεηαδόκελσλ παξαγόλησλ ζηελ 

αλαγλσξηδόκελε ζπκβνιή ηεο ειεγθηηθήο. ε κία κειινληηθή έξεπλα κε κεγαιύηεξν 

δείγκα, θξίλεηαη απαξαίηεηνο ν θαζνξηζκόο σο ειάρηζηνπ αξηζκνύ ζπκκεηερόλησλ αλά 

θαηεγνξία. Δλαιιαθηηθά, ζα κπνξνύζαλ λα πινπνηεζνύλ θαη δηαθνξεηηθέο έξεπλεο γηα 

ηελ θαζεκία από απηέο.  
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πλνςίδνληαο, νη Έιιελεο ειεγθηέο, ινγηζηέο θαη νη ινηπνί απαζρνινύκελνη ζηνλ 

νηθνλνκηθό θιάδν παξνπζηάδνπλ πςειό βαζκό ζπκθσλίαο κεηαμύ ηνπο σο πξνο ηε 

ζπκβνιή ηεο ειεγθηηθήο, ηε ρξεζηκόηεηα ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ, ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο εζσηεξηθήο κνλάδαο, ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ, 

ηηο επζύλεο ησλ εμσηεξηθώλ ειεγθηώλ, θαη ηε ζπρλόηεηα ησλ νηθνλνκηθώλ εγθιεκάησλ 

ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα. Οη απόςεηο ηνπο, όκσο, γηα ηε ζπκβνιή ηεο ινγηζηηθήο 

δελ εκθαλίδνληαη λα επεξεάδνληαη κε θαλέλαλ ηξόπν από ηηο απόςεηο ηνπο γηα ηνπο 

ππόινηπνπο παξάγνληεο ζηελ ηξέρνπζα ρξνληθή πεξίνδν.  
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Παξάξηεκα Η: Σν Δξσηεκαηνιόγην  

Τν εξσηεκαηνιόγην πνπ θξαηάηε ζηα ρέξηα ζαο απνηειεί ην εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

γηα ηελ δηεμαγσγή έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

κε ηίηιν «Ειεγθηηθή Εζσηεξηθόο Έιεγρνο θαη Οηθνλνκηθό Έγθιεκα». Η ζπκπιήξσζή ηνπ 

είλαη εύθνιε θαη δηαξθεί κόλν ιίγα ιεπηά. Τα απνηειέζκαηα ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

απνθιεηζηηθά γηα εξεπλεηηθνύο ζθνπνύο. Σαο επραξηζηνύκε γηα ην ρξόλν ζαο. 

Α. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία: 

1. Φύιν: 

Α. Άλδξαο   

Β. Γπλαίθα 

 

2. Ηιηθία: 

Α. 18-30        

Β. 31-45   

Γ. 45-60  

Γ. >60 

 

3. Επίπεδν ζπνπδώλ νηθνλνκηθήο θαηεύζπλζεο: 

Α. Απόθνηηνο ιπθείνπ 

Β. Πξνπηπρηαθόο ηίηινο ζπνπδώλ (Παλεπηζηήκην-ΣΔΗ) 

Γ. Μεηαπηπρηαθό  

Γ.   Γηδαθηνξηθό 

 

4. Φξόληα εκπεηξίαο: 

Α. <5   

Β. 6-10   

Γ. 11-20   

Γ. >21 

 

5. Παξαθνινύζεζε Σεκηλαξίσλ   

Α. Καζόινπ 

Β. Λίγν 

Γ. πρλά 
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Γ. Πάξα πνιύ 

6. Θέζε επζύλεο 

Α. Λνγηζηήο. 

Β. Δμσηεξηθόο Διεγθηήο.  

Γ. Δζσηεξηθόο Διεγθηήο 

Γ. Άιιν. Ση; _______________________ 

 

Β. Ζ πκβνιή ηεο Διεγθηηθήο  

7. Με πνηνπο ηξόπνπο ζεσξείηε όηη κπνξεί ε ειεγθηηθή λα ζπκβάιεη ζηελ θαιύηεξε 

ιεηηνπξγία ησλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ; 

Πιενλέθηεκα Καζόινπ Λίγν Μέηξηα Αξθεηά Πνιύ 

α. Βειηηώλεη ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε      

β. Απμάλεη ηε δηαθάλεηα      

γ. Μεηώλεη ηα νηθνλνκηθά εγθιήκαηα      

δ. Απμάλεη ηελ αμηνπηζηία ησλ 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

     

ε. Οξζνινγηθνπνηεί ηηο ινγηζηηθέο θαη 

άιιεο δηαδηθαζίεο ησλ επηρεηξήζεσλ 

     

ζη. Δπηηξέπεη ηελ θαιύηεξε απνηίκεζε ηεο 

αμίαο ησλ επηρεηξήζεσλ 

     

 

Γ. Υξεζηκόηεηα ηνπ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ζηελ Μείσζε ησλ Οηθνλνκηθώλ 

Απαηώλ 

8. Πόζν ρξήζηκνο ζεσξείηε όηη είλαη ν εζσηεξηθόο έιεγρνο ζηνλ εληνπηζκό ησλ 

νηθνλνκηθώλ απαηώλ (π.ρ. ζηελ παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ); 

Καζόινπ Λίγν Μέηξηα Αξθεηά Πνιύ 

     

 

9. Θεσξείηε όηη ν εζσηεξηθόο έιεγρνο έρεη σο θύξην θαζήθνλ ηνλ εληνπηζκό ησλ 

νηθνλνκηθώλ απαηώλ (π.ρ. ηελ παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ); 

Καζόινπ Λίγν Μέηξηα Αξθεηά Πνιύ 

     

 

10. Θεσξείηε όηη  ν εζσηεξηθόο έιεγρνο είλαη πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθόο ζηνλ 

εληνπηζκό ησλ νηθνλνκηθώλ απαηώλ  ζε ζρέζε κε ηνλ εμσηεξηθό έιεγρν; 

Πνιύ πην 

απνηειεζκαηηθόο 

ν εμσηεξηθόο 

έιεγρνο 

Λίγν πην 

απνηειεζκαηηθόο 

ν εμσηεξηθόο 

έιεγρνο 

Σν ίδην 

απνηειεζκαηηθνί 

θαη νη δύν. 

Λίγν πην 

απνηειεζκαηηθόο 

ν εζσηεξηθόο 

έιεγρνο 

Πνιύ πην 

απνηειεζκαηηθόο 

ν εζσηεξηθόο 

έιεγρνο 
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Γ. Απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο Μνλάδαο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ  

11. Η κνλάδα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ βνεζά ηηο επηρεηξήζεηο λα επηιύζνπλ πξνβιήκαηα πνπ 

ζπλδένληαη κε δήισζε ςεπδώλ ζηνηρείσλ πνπ πξνέξρνληαη από ηελ αλώηαηε δηνίθεζε 

ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

Γηαθσλώ 

Απόιπηα 

Γηαθσλώ Οπδέηεξνο πκθσλώ πκθσλώ 

Απόιπηα 

     

 

12. Η κνλάδα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ βνεζά ηηο επηρεηξήζεηο λα κεηώζνπλ ηηο απώιεηεο πνπ 

πξνθύπηνπλ από απάηεο;  

Γηαθσλώ 

Απόιπηα 

Γηαθσλώ Οπδέηεξνο πκθσλώ πκθσλώ 

Απόιπηα 

     

 

13. Η κνλάδα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ παξέρεη αληηθεηκεληθή δηαβεβαίσζε θαη 

ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζηε Δηνίθεζε, βνεζώληαο ζηελ απνθπγή απάηεο.  

Γηαθσλώ 

Απόιπηα 

Γηαθσλώ Οπδέηεξνο πκθσλώ πκθσλώ 

Απόιπηα 

     

 

 

Σ. Δπζύλεο (Καζήθνληα ή αξκνδηόηεηεο) Δμσηεξηθώλ Διεγθηώλ  

14. Ο εμσηεξηθόο ειεγθηήο έρεη επζύλε (θαζήθνλ) να αποκαλύτει ηπρνύζα  απάηε  

Γηαθσλώ 

Απόιπηα 

Γηαθσλώ Οπδέηεξνο πκθσλώ πκθσλώ 

Απόιπηα 

     

 

15. Ο εμσηεξηθόο ειεγθηήο έρεη επζύλε (θαζήθνλ) να αναθέπει ηπρνύζα απάηε  

Γηαθσλώ 

Απόιπηα 

Γηαθσλώ Οπδέηεξνο πκθσλώ πκθσλώ 

Απόιπηα 

     

 

16. Η λνκνζεζία βνεζά ηνπο ειεγθηέο ζηελ απνθάιπςε θαη ζηελ αλαθνξά ησλ απαηώλ 

Γηαθσλώ 

Απόιπηα 

Γηαθσλώ Οπδέηεξνο πκθσλώ πκθσλώ 

Απόιπηα 
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Δ. Γηαδηθαζίεο Δμσηεξηθνύ Διέγρνπ 

17. Ο εμσηεξηθόο ειεγθηήο αμηνινγεί ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξία γηα ηελ απνθπγή ή ηνλ εληνπηζκώλ πξνζπαζεηώλ θινπήο 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ.  

Γηαθσλώ 

Απόιπηα 

Γηαθσλώ Οπδέηεξνο πκθσλώ πκθσλώ 

Απόιπηα 

     

 

18. Ο εμσηεξηθόο ειεγθηήο αμηνινγεί ην ξόιν ησλ εζσηεξηθώλ ειεγθηώλ.  

Γηαθσλώ 

Απόιπηα 

Γηαθσλώ Οπδέηεξνο πκθσλώ πκθσλώ 

Απόιπηα 

     

 

19. Ο εμσηεξηθόο ειεγθηήο αμηνινγεί ην ζηπι δηνίθεζεο πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζεη εάλ 

απηό κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ςεπδείο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αλαθνξέο.  

Γηαθσλώ 

Απόιπηα 

Γηαθσλώ Οπδέηεξνο πκθσλώ πκθσλώ 

Απόιπηα 

     

 

Ε. πρλόηεηα ηνπ Οηθνλνκηθώλ Απαηώλ 

20. Πόζν ζπρλά ζεσξείηε όηη δηαπξάηηνπλ νηθνλνκηθά εγθιήκαηα/απάηεο νη ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο; 

Πνηέ πάληα πρλά Αξθεηά πρλά Πνιύ πρλά 

     

 

21. Πόζν ζπρλά ζεσξείηε όηη δηαπξάηηνπλ νηθνλνκηθά εγθιήκαηα/απάηεο νη κεγάιεο 

θιίκαθαο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο; 

Πνηέ πάληα πρλά Αξθεηά πρλά Πνιύ πρλά 

     

 

22. Πόζν ζπρλά ζεσξείηε όηη δηαπξάηηνπλ νηθνλνκηθά εγθιήκαηα/απάηεο νη κηθξήο 

θιίκαθαο  ειιεληθέο επηρεηξήζεηο; 

Πνηέ πάληα πρλά Αξθεηά πρλά Πνιύ πρλά 

     

 

23. Πόζν ζπρλά ζεσξείηε όηη εληνπίδνληαη ηα νηθνλνκηθά εγθιήκαηα/απάηεο πνπ 

δηαπξάηηνπλ νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο; 

Πνηέ πάληα πρλά Αξθεηά πρλά Πνιύ πρλά 
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24. Πόζν ζπρλά ζεσξείηε όηη εληνπίδνληαη ηα νηθνλνκηθά εγθιήκαηα/απάηεο κηθξήο αμίαο 

πνπ δηαπξάηηνπλ νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο; 

Πνηέ πάληα πρλά Αξθεηά πρλά Πνιύ πρλά 

     

 

25. Πόζν ζπρλά ζεσξείηε όηη εληνπίδνληαη ηα νηθνλνκηθά εγθιήκαηα/απάηεο κεγάιεο 

αμίαο πνπ δηαπξάηηνπλ νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο; 

Πνηέ πάληα πρλά Αξθεηά πρλά Πνιύ πρλά 

     

 

 

αο επραξηζηνύκε πνιύ! 
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