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Δπραξηζηίεο 

Σν παξφλ ζχγγξακκα απνηειεί δηπισκαηηθή εξγαζία πνπ ππνβιήζεθε σο 

απαηηνχκελν γηα ηελ απφθηεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο ζηε 

Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, κε εμεηδίθεπζε ζηε Υξεκαηννηθνλνκηθή, πνπ δηνξγάλσζε ην 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. Ζ δηαηξηβή έρεη σο αληηθείκελν κειέηεο ην ζχζηεκα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηε δεκφζηα θνξνινγηθή δηνίθεζε. 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξµά φινπο ηνπο θαζεγεηέο γηα ηηο πνιχηηκεο 

γλψζεηο θαη θαζνδήγεζε πνπ πξνζέθεξαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ. 

Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζα ήζεια λα απνδψζσ ζηνλ θαζεγεηή Γξ. Γεψξγην 

Γξνγαιά, ν νπνίνο σο επηβιέπσλ θαζεγεηήο, µνπ πξνζέθεξε γλψζεηο, βνήζεηα αιιά 

θαη αµέξηζηε ζπκπαξάζηαζε γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζεο εξγαζίαο. 

πλάκα, απνδίδσ επραξηζηίεο ζηα κέιε ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο: θαζεγεηή 

Θενθάλε Καξαγηψξγν θαη θαζεγήηξηα ηαπξνχια Κνπξδνχκπαινπ γηα ηηο εχζηνρεο 

δηνξζψζεηο πνπ κνπ ππέδεημαλ. 

Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο ζπλαδέιθνπο– εθνξηαθνχο γηα ηελ 

παξνρή ζηνηρείσλ µέζσ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ηνπο ζηάιζεθε αιιά θαη ηνλ 

Δπηζεσξεηή-ζηέιερνο ηεο κνλάδαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ θν Θεφδσξν Μαξνχδα, γηα ηηο πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο πνπ κνπ 

κεηέθεξε. 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά µνπ, νη νπνίνη µε ζηήξημαλ 

εθζχµσο, δίλνληαο µνπ ην θνπξάγην θαη ηε ζηήξημε, φρη κφλν γηα ηελ νινθιήξσζε 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, αιιά θαη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο 

ζπλνιηθά. 
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Πεξίιεςε 

Σν παξφλ πφλεκα ζπληάρζεθε µε ζθνπφ ηελ αλάδεημε ηεο ππάξρνπζαο 

θαηάζηαζεο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο θαη ηελ αλίρλεπζε 

ηνπ ηξφπνπ βειηίσζήο ηεο, µε ηελ επηινγή θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. Αθνξµή γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηέιεζαλ νη πξφζθαηεο 

απμεκέλεο αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο πνπ έρεη επσµηζηεί ε ειιεληθή θνξνινγηθή 

δηνίθεζε θαηφπηλ κλεκνληαθψλ επηηαγψλ, θαζψο θαη ην πξνυπάξρνλ θιίκα δηαθζνξάο 

πνπ δηέπλεε, πεξηζζφηεξν ζην παξειζφλ θαη ιηγφηεξν ζήκεξα, ην ρψξν ηεο ειιεληθήο 

δεµφζηαο δηνίθεζεο γεληθφηεξα. πγθεθξηκέλα, δηεξεπλήζεθαλ παξάκεηξνη πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δηακέζνπ 

ελφο εξσηεκαηνιφγηνπ. Με γλψκνλα ην πξνυπάξρνλ εξεπλεηηθφ  πιαίζην, ε παξνχζα 

έξεπλα ζηεξίρζεθε ζηελ επηινγή ησλ εμήο παξακέηξσλ: δηαρείξηζε αλζξσπίλσλ 

πφξσλ, εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, θαλνληζηηθή ζπκκφξθσζε, ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο 

θαη πιεξνθφξεζεο θαη δηαρείξηζε θηλδχλσλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο νδήγεζαλ 

ζηελ αλάδεημε καζεκαηηθνχ κνληέινπ πξφβιεςεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο παξαπάλσ κεηαβιεηέο, γεγνλφο πνπ 

απνηειεί θαη ηελ επηζηεκνληθή πξσηνηππία ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. Βαζηθή 

πξνυπφζεζε γηα λα αληεπεμέιζεη ε δεκφζηα θνξνινγηθή δηνίθεζε ζηηο απμεκέλεο 

απαηηήζεηο ηνπ λεπξαιγηθνχ ηεο ξφινπ γηα έμνδν ηεο Διιάδαο απφ ηελ θξίζε, είλαη ε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζεµαζίαο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

απφ πιεπξάο θεληξηθήο δηνίθεζεο. πκπεξαζκαηηθά, ε εθαξκνγή ελφο 

απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα κπνξνχζε λα εμαζθαιίζεη ηελ 

απνζηνιή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκφζηνπ θνξνινγηθνχ νξγαληζκνχ, λα βειηηψζεη ηελ 

απνδνηηθφηεηά ηνπ θαη λα πξνζδψζεη αμία ζην έξγν ηνπ. 

 

 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Απνηειεζκαηηθφηεηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, Φνξνινγηθή 

δηνίθεζε, Γηαρείξηζε θηλδχλσλ, Δηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, Γηαρείξηζε αλζξσπίλσλ 

πφξσλ, Καλνληζηηθή ζπκκφξθσζε, πζηήκαηα επηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο
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Abstract 

This thesis was written in order to highlight the current situation in the tax 

administration and find ways to improve its performance by adopting the appropriate 

internal audit system. The reason for this research paper has been the recent increased 

responsibilities imposed by the memorandum to the Greek tax administration as well 

as corruption in Greek public administration, more in the past but also today. More 

specifically, parameters affecting the effectiveness of internal audit were investigated 

based on a questionnaire. Taking into consideration the pre-existing bibliography, this 

research is based on the following: human resources management, corporate 

governance, regulatory compliance, communication and information systems and risk 

management. The results led to a mathematical prediction model about internal audit 

effectiveness taking into consideration the above variables, which constitutes the 

scientific originality of the thesis. The awareness of the importance of the internal 

audit effectiveness in central administration is a prerequisite for the public tax 

administration; this way it can meet the increased demands of its neuralgic role to 

Greece's exit from the crisis. In conclusion, the implementation of an effective 

internal audit system could ensure the efficient operation of public tax administration, 

to improve its efficiency and to add value to its work. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΗ ΑΝΑΓΚΑΗΟΣΖΣΑ 

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

1.1 Eηζαγσγή 

 

ην πξψην θεθάιαην ζα παξνπζηαζζεί ζπλνπηηθά δηακέζνπ ηνπ αληηθεηκέλνπ 

θαη ηνπ επηηειηθνχ ζθνπνχ ηεο, ε αλαγθαηφηεηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζε ζρέζε 

κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ζηε δεκφζηα θνξνινγηθή δηνίθεζε θαη ζα αθνινπζήζεη ε 

πεξηγξαθή ηεο δνµήο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο εξγαζίαο. 

 

1.2 Αληηθείκελν ηεο Γηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

 

Τπφ ην πξίζκα ελφο παγθνζκίσο αζηαζνχο, δηαξθψο κεηαβαιιφκελνπ 

εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, ε Διιάδα εθαξκφδεη ζήκεξα κηα 

θηιφδνμε πξνζπάζεηα δεκνζηνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ κε ζηφρν ηελ εμπγίαλζε κηαο 

αθνινπζίαο ζπζζσξεπκέλσλ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ δηακέζνπ ηεο Φνξνινγηθήο 

Γηνίθεζεο. Οη κεηαξξπζκίζεηο απηέο νδήγεζαλ ζηελ πηνζέηεζε ζπζηεκάησλ Δ.Δ. γηα 

ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ.  

Γηακέζνπ ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο θαη ηεο βειηίσζεο ησλ κέζσλ επνπηείαο, 

ν Δ.Δ. κπνξεί λα εμαπισζεί ζε φιεο ηηο επηµέξνπο κνλάδεο ελφο νξγαληζκνχ. Έηζη 

αλαθχπηεη ε αλαγθαηφηεηα πεξαηηέξσ αλαβάζκηζεο αιιά ζπλάκα θαη εμεηδίθεπζήο 

ηνπ. Δηδηθά ν θνξνεηζπξαθηηθφο ηνµέαο, απνηειεί έλα πεδίν πνπ δηαρέεηαη απφ 

απμεκέλνπο θαη πνιιαπινχο θηλδχλνπο, πνπ επηβάιινπλ ηελ αλαγθαηφηεηα 

πεξηνξηζκνχ ηνπο κέζσ ηνπ Δ.Δ. 

Ζ απνηχπσζε ηνπ ζχγρξνλνπ ξφινπ πνπ θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη ν Δ.Δ. 

εθφζνλ γίλεηαη απνηειεζκαηηθά, θαηαδεηθλχεη φηη είλαη θαηαιπηηθφο ζηε δηαρείξηζε 

θηλδχλνπ, ζηε βειηίσζε ησλ αξρψλ ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ζηελ επίηεπμε 

ζηξαηεγηθψλ ζρεδίσλ ελφο νξγαληζκνχ. 

Οη ππφ εμέηαζε παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

Δ.Δ. θαη απνηεινχλ αληηθείκελν κειέηεο είλαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ε εηαηξηθή 
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δηαθπβέξλεζε, ε θαλνληζηηθή ζπκκφξθσζε, ηα ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο θαη 

πιεξνθφξεζεο θαη ε δηαρείξηζε θηλδχλνπ. 

 

1.3 Αλαγθαηόηεηα ηεο Γηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη, ε αλάδεημε ηεο ζεµαζίαο 

χπαξμεο ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο Δ.Δ. ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε 

δηακέζνπ µηαο εθηεηακέλεο βηβιηνγξαθηθήο θαη εκπεηξηθήο έξεπλαο.  

Ζ πξσηνηππία ηεο έγθεηηαη ζην φηη, απφ φζν είλαη γλσζηφ, δελ έρεη 

επαλαιεθζεί ζηελ Διιάδα, εκπεηξηθή έξεπλα θαη αλαιπηηθή παξνπζίαζή ησλ 

επηκέξνπο ζπληζησζψλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Δ.Δ. , φπσο 

απηά βηψλνληαη θαη απνηππψλνληαη ζηε ζπλείδεζε ησλ ππαιιήισλ/ζηειερψλ ησλ 

Γ.Ο.Τ. 

Πξνζδνθία ηνπ παξφληνο πνλήκαηνο είλαη κέζα απφ ηα αληηθεηκεληθέο 

πξνζιακβάλνπζεο ησλ ππαιιήισλ λα ζπλαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα νδεγήζνπλ 

ζε πξνηάζεηο θαη ζπλεπαθφινπζα ζε πηζαλέο βειηηψζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

Σέινο, ε πηνζέηεζε θαη αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ θαη θαηάιιεισλ 

ζπζηεκάησλ Δ.Δ. θξίλεηαη αλαγθαία, θαζψο απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε ζσξάθηζε 

ζηηο απεηιέο εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ θηλδχλσλ ηνπ Φνξνινγηθνχ Οξγαληζκνχ. 

 

1.4 ∆ηάξζξσζε ηεο ∆ηπισµαηηθήο Δξγαζίαο 

 

Σν παξφλ πφλεκα απνηειείηαη ζπλνιηθά απφ επηά ζεµαηηθέο ελφηεηεο µέζα 

απφ ηηο νπνίεο επηρεηξείηαη µηα ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ Δ.Δ. θαη ησλ 

ζπζηεκάησλ ηνπ, ηφζν ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν φζν θαη ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ 

ζηε θνξνινγηθή Γηνίθεζε, µε έµθαζε ζηε ζεµαζία πνπ έρεη γηα ηελ ηειηθή 

πξνζζήθε αμίαο ζηνλ νξγαληζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ, ράξηλ ηνπ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο. 
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Σν πξψην θεθάιαην απνηειεί ηελ εηζαγσγή ηεο εξγαζίαο, φπνπ ζίγεηαη ε 

ζπνπδαηφηεηα ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο Δ.Δ. θαζηζηψληαο έηζη αλαγθαία ηε 

ζπγγξαθή ηεο ελ ιφγσ δηπισκαηηθήο εξγαζίαο αλαθέξνληαο ην ζθνπφ, ηελ 

πξσηνηππία θαη ηελ πξνζδνθία ηεο, ελψ αµέζσο µεηά αλαιχεηαη ε δνµή θαη ην 

πεξηερφµελφ ηεο.  

ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε ειεγθηηθή, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη 

δηαθξίζεηο ησλ ειέγρσλ. Δπίζεο θαηαγξάθεηαη κηα πξνζπάζεηα ελλνηνινγηθήο 

νξηνζέηεζεο ηνπ Δ.Δ. Σέινο, γίλεηαη αλαθνξά ζηηο βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ κέζσ 

ησλ νπνίσλ δηαθαίλεηαη ε αλαγθαηφηεηά ηνπ, ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ηνλ δηέπεη θαη 

πσο εθαξκφδεηαη ζηε δεκφζηα θνξνινγηθή δηνίθεζε. 

Σν ηξίην θεθάιαην πνπ αλαθέξεηαη ζηε Γεκφζηα δηνίθεζε θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηε Φνξνινγηθή θαη ζηε ζρέζε ηεο µε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν. 

Απνδίδεηαη ε ζέζε ηεο κνλάδαο Δ.Δ. ζην νξγαλφγξακκα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ θαη αλαθέξνληαη Νφκνη θαη Γηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηνλ Δ.Δ. ζηνλ ππφ 

εμέηαζε ηνκέα. ηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο Δ.Δ., φπσο απηή 

νξίδεηαη ζην λφµν θαη αλαθέξνληαη πξαθηηθέο Δ.Δ. 

Αθνινπζεί ην ηέηαξην θεθάιαην, φπνπ γίλεηαη αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο 

θαη παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά θάπνηεο έξεπλεο πνπ ζρεηίδνληαη µε ηηο ππφ εμέηαζε 

παξακέηξνπο ηνπ Δ.Δ. δειαδή ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, 

ηελ θαλνληζηηθή ζπκκφξθσζε, ηα ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθφξεζεο θαη ηε 

δηαρείξηζε θηλδχλνπ. 

ηε ζπλέρεηα, ζην πέµπην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία ηεο 

έξεπλαο. Αξρηθά πξνζδηνξίδεηαη ν πιεζπζκφο θαη ην δείγµα, πνπ απνηειεί ην ―target 

group‖ ηεο έξεπλαο, ην ππνζχλνιν δειαδή ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 

ηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο εξγαζίαο. Αµέζσο µεηά, πεξηγξάθεηαη ε 

ηερληθή δεηγµαηνιεςίαο πνπ επηιέρζεθε θαη αθνινπζεί ε πεξηγξαθή ησλ εξσηήζεσλ 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ απεζηάιε ζην δείγµα. Σέινο, γίλεηαη ε πεξηγξαθή ηεο 

κεζνδνινγίαο γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

ην έθην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξσηήζεσλ, φπσο 

απηά πξνέθπςαλ απφ ην ζχλνιν ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ επεζηξάθεζαλ, µεηά απφ 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε µε ην ινγηζµηθφ παθέην SPSS 20 θαη ηε γξαθηθή απεηθφληζή 
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ηνπο ζε ξαβδνγξάκκαηα, µεηά ηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ απφ αξρεία EXCEL. Ζ 

έξεπλα παξνπζηάδεη έλα καζεκαηηθφ κνληέιν πξφβιεςεο, κεηά θαη απφ ηελ 

παιηλδξφκεζε πνπ εθαξκφζηεθε. Σέινο, εθαξκφζηεθε παξαγνληηθή αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ θαη βξέζεθαλ 5 θξίζηκνη παξάγνληεο νκαδνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ. 

Δλ θαηαθιείδη, ζην έβδνκν θεθαιαίν παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

δηπισκαηηθήο. πξαγκαηνπνηνχληαη θάπνηεο ζπγθξίζεηο κε ηα απνηειέζκαηα άιισλ 

εξεπλεηψλ θαη γίλνληαη επηζεκάλζεηο γηα βειηηψζεηο, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ 

έξεπλα ζρεηηθά µε ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ Δ.Δ. ζηε θνξνινγηθή Γηνίθεζε. 

 

 

1.5 ύλνςε 1
νπ

 θεθαιαίνπ 

 

ην πξψην θεθάιαην παξνπζηάζηεθε ζπλνπηηθά ε αλαγθαηφηεηα ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο πνπ  έρεη σο αληηθείκελν ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηε δεκφζηα θνξνινγηθή δηνίθεζε. Καηαγξάθεθε ν ζθνπφο πνπ 

είλαη ε αλάδεημε ηεο ζεµαζίαο χπαξμεο ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο Δ.Δ. ζηε 

Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, ελψ κε ηελ πξσηνηππία ηεο ζπκβάιιεη ζηελ επηζηήκε θαζψο 

δελ ππάξρνπλ απφ φζν είλαη γλσζηφ αξρεηαθφ πιηθφ αληίζηνηρσλ κεηξήζεσλ θαη ε 

πξνζδνθία ηεο ζπλνςίδεηαη ζε βειηησηηθέο πξνηάζεηο ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο. Οη 

παξάκεηξνη πνπ απνηέιεζαλ αληηθείκελν κειέηεο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Δ.Δ. 

είλαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, ε θαλνληζηηθή ζπκκφξθσζε, 

ηα ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθφξεζεο θαη ε δηαρείξηζε θηλδχλνπ. Σέινο 

πεξηγξάθεθε ζπλνπηηθά ε δνµή θαη ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

2.1 Δηζαγσγή 

ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε ειεγθηηθή, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη 

δηαθξίζεηο ησλ ειέγρσλ βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ. ηε ζπλέρεηα θαηαγξάθεηαη 

κηα πξνζπάζεηα ελλνηνινγηθήο νξηνζέηεζεο ηνπ Δ.Δ. Σέινο αλαθέξνληαη νη βαζηθέο 

αξκνδηφηεηέο ηνπ, ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ηνλ δηέπεη θαη πσο εθαξκφδεηαη ζην 

δεκφζην ηνκέα. 

2.2 Γεληθά γηα ηελ Διεγθηηθή 

Ο ξφινο ηεο Διεγθηηθήο γηα ηνλ ηδησηηθφ αιιά θαη ην δεκφζην ηνκέα ηεο 

νηθνλνκίαο, ζε εζληθφ θαη παγθφζκην επίπεδν, είλαη δσηηθφο κε δηαξθψο απμαλφκελε 

ζεκαζία (Καδαληδήο, 2006). Ζ αλαγθαηφηεηα γηα έιεγρν νπνηαζδήπνηε νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο πεγάδεη απφ ηηο αηέιεηεο ηεο αλζξψπηλεο θχζεο (Γξεγνξάθνο,1989), ηνλ 

εληνπηζκφ θαη ηε δηφξζσζε ησλ ινγηζηηθψλ ζθαικάησλ εγθαίξσο, ηελ αλάγθε γηα 

αμηφπηζηεο θαη πνηνηηθέο αλαθνξέο, θαζψο θαη γηα ηελ απνηξνπή ηνπ νηθνλνκηθνχ 

εγθιήκαηνο θαη ηεο απάηεο. 

Ζ Διεγθηηθή είλαη έλαο μερσξηζηφο θιάδνο ησλ δηνηθεηηθψλ-νηθνλνκηθψλ 

επηζηεκψλ πνπ πξαγκαηεχεηαη ηνπο γεληθνχο θαλφλεο, φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηε 

δηελέξγεηα ειέγρνπ ζε θάζε νξγαληζκφ-νηθνλνκηθή κνλάδα, πνπ ζηνρεχεη ζηε 

δηαθχιαμε θαη ηε ζσζηή δηαρείξηζε πφξσλ, κέζσλ θαη πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ. 

Ζ Διεγθηηθή σο θηινζνθία, σο επηζηήκε θαη ηερληθή δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηε λνκηθή 

κνξθή ησλ κνλάδσλ πνπ ειέγρεη. Δπίζεο, δελ ηελ ελδηαθέξεη ην αληηθείκελν 

εθκεηάιιεπζεο, ην αλ είλαη ηδησηηθνχ ή δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, θαζψο θαη ν 

θεξδνζθνπηθφο ή κε ραξαθηήξαο ησλ εηαηξεηψλ νξγαληζκψλ, δηφηη νη ηερληθέο θαη νη 

κεζνδνινγίεο ειέγρνπ είλαη ίδηεο. 

2.2.1 Υαξαθηεξηζηηθά Διέγρσλ  

ε θάζε έιεγρν ελππάξρνπλ ηξία βαζηθά ζπζηαηηθά (Meigs et al, 1984). 

Πίλαθαο 1.πζηαηηθά ειέγρνπ. 

ΤΣΑΣΗΚΑ ΔΡΩΣΖΖ  ΔΡΜΖΝΔΗΑ  

1. Αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ ΣΗ ειέγρεηαη; Αλαγθαηφηεηα ζθνπφο  

2.Τπνθείκελν ηνπ ειέγρνπ ΠΟΗΟ ειέγρεη; Υαξαθηεξηζηηθά θαη πξνζφληα ειεγθηή 

3. Γηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ ΠΩ ειέγρεηαη; Σξφπνο, κεζνδνινγία, ηερληθέο  
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2.2.2 ∆ηαθξίζεηο Διέγρσλ  

Οη έιεγρνη δηαρσξίδνληαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην εμεηαδφκελν θξηηήξην δηάθξηζεο (Παππάο, 1999, Καδαληδήο, 2006, 

Σζαθιάγθαλνο, 2005), φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 2. 

Πίλαθαο 2. Γηαθξίζεηο ειέγρσλ 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΓΗΔΤΚΡΗΝΖΔΗ 

Άηνκν πνπ δηελεξγεί ηνλ 

έιεγρν θαη ε ζρέζε εξγαζίαο 

ηνπ κε ηνλ ειεγρφκελν θνξέα 

Δζσηεξηθφο Οξγαλψλεηαη θαη δηελεξγείηαη κέζα ζηνλ ίδην θνξέα απφ εηδηθά εθπαηδεπκέλα άηνκα, ηνπο Δζσηεξηθνχο Διεγθηέο, 

γηα ινγαξηαζκφ ηεο δηνίθεζεο. 

Δμσηεξηθφο Γηελεξγείηαη απφ εμσηεξηθνχο ειεγθηέο, πνπ δελ έρνπλ θακία ζρέζε εμεξηεκέλεο εξγαζίαο, κε ηελ επηρείξεζε. 

Διέγρνπλ θαη ελεξγνχλ κε εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ησλ κεηφρσλ.  

Έθηαζή ηνπ ειέγρνπ Γεληθφο Δπεθηείλνληαη ζε νιφθιεξε ηε δηαρείξηζε ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ. 

Δηδηθφο Γηεξεπλνχλ έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, αληηθείκελν. 

θνπφο ηνπ ειέγρνπ  Πξνιεπηηθφο Πξνλννχλ γηα ηε δεκηνπξγία κεραληζκψλ – ζπζηεκάησλ πνπ λα εκπνδίδνπλ αλεπηζχκεηεο κειινληηθέο 

θαηαζηάζεηο. Σίζεληαη δηθιείδεο αζθαιείαο ζηα πζηήκαηα Δ.Δ. 

Καηαζηαιηηθφο Γηελεξγείηαη απφ ηνπο Δζσηεξηθνχο Διεγθηέο, απνβιέπνπλ ζηελ επηζθφπεζε εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ, ζηελ 

θαηαζηνιή εθνπζίσλ ή αθνχζησλ ιαζψλ, απαηψλ, θινπψλ, θαθήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ, πξντφλησλ, κεηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξάμεο. Δίλαη ε εθ ησλ πζηέξσλ επηβεβαίσζε θαη εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ, πξάμεσλ, γεγνλφησλ.  

Γηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ Μφληκνο Γηελεξγείηαη ζε ζπλερή βάζε, ζε ν,ηηδήπνηε ιακβάλεη ρψξα θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο (ζπλαιιαγή, 

παξαγσγή, ζπκθσλία ηνπ ηακείνπ θιπ). Πξνιεπηηθφο έιεγρνο, πνπ δε δηελεξγείηαη απφ Δ.Δ. 

Σαθηηθφο, 

πεξηνδηθφο  

Γηελεξγείηαη θαηά ηαθηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο (κεληαίνη, δηκεληαίνη, εμακεληαίνη έιεγρνη, θιπ) απφ ηνπο 

Δζσηεξηθνχο Διεγθηέο. 

Έθηαθηνο Γηελεξγείηαη είηε κε πξσηνβνπιία ηεο Τπεξεζίαο Δ.Δ. είηε κε εληνιή ηεο δηνίθεζεο. 
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2.3 Δλλνηνινγηθό πιαίζην Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

 

Απφ ηελ εκβξπηθή ηνπ µνξθή, πνπ επηηεινχζε κηα ιεηηνπξγία 

παξαθνινχζεζεο σο «ν αζηπλφκνο ηεο νξγάλσζεο θαη θχιαθαο» (Morgan, 1980), 

έρνπλ δηαηππσζεί έλα πιήζνο νξηζκψλ γηα ηνλ Δ.Δ., αλ θαη ε αθξηβήο ελλνηνινγηθή 

νξηνζέηεζε ηνπ απνδεηθλχεηαη δχζθνιε αθφκε θαη ζήκεξα. Απφ απηφ ην πξψηκν 

ζηάδην ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, δηαθαηλφηαλ ε αλαγθαηφηεηα χπαξμήο ηνπ σο απαξαίηεην 

ζπζηαηηθφ ηεο νξγαλσζηαθήο δνκήο, παξφιν πνπ δε δηαδξακάηηδε νπζηαζηηθφ ξφιν 

ζηελ επίηεπμε ησλ νξγαλσζηαθψλ ζηφρσλ. 

Παξαδνζηαθά, ε ιεηηνπξγία ηνπ Δ.Δ. είρε ζρεδηαζηεί γηα λα εμαζθαιίζεη 

αμηφπηζηεο ινγηζηηθέο πιεξνθνξίεο πξνο δηαθχιαμε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

εηαηξείαο. Έηζη ηα πξψηα ρξφληα ζεσξήζεθε απνθιεηζηηθά σο έιεγρνο επηβεβαίσζεο 

ζε ινγαξηαζκνχο (Spekle et al, 2007). 

ε απηά ηα πιαίζηα, ν Meigs κ.ά. (1984) φξηζε ηνλ Δ.Δ. σο ην πιάλν ηεο 

επηρείξεζεο θαη φιεο ηηο κεζφδνπο θαη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζεί ε δηνίθεζε γηα λα 

δηαζθαιίζεη, ηελ φζν ην δπλαηφλ, πην απνδνηηθή ζπλεξγαζία µε ηε δηεχζπλζε ηεο 

επηρείξεζεο, ηε δηαζθάιηζε ηνπ θεθαιαίνπ, ηελ πξφιεςε θαη ηνλ εληνπηζµφ ηεο 

απάηεο θαη ηνπ ιάζνπο, ηελ αθξίβεηα θαη νινθιήξσζε ησλ ινγηζηηθψλ αξρείσλ θαη 

ηελ έγθαηξε πξνεηνηκαζία φισλ ησλ ρξήζηµσλ νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ. 

Έλαο απφ ηνπο πξψηνπο ρξνληθά νινθιεξσκέλνο νξηζµφο ηνπ Δ.Δ. ήηαλ απηφο 

απφ ην επξσπατθφ Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ ΗΗΑ (1991) πνπ νξίδεη ηνλ Δ.Δ. 

σο κηα «αλεμάξηεηε ππεξεζία αμηνιφγεζεο, ε νπνία ζπζηήλεηαη κέζα ζηνλ 

νξγαληζκφ γηα λα εμεηάζεη θαη λα αμηνινγήζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ, παξέρνληαο 

ζεµαληηθή ππεξεζία ζε απηφλ». Έηζη ν Δ.Δ. κε ηε κέηξεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ νξγαλσηηθή δνκή θαη ηνπο γεληθνχο 

θαλφλεο ηνπ νξγαληζκνχ (Cai, 1997). 

Σν 1992, ν Δ.Δ. νξίδεηαη απφ ηε δηεζλνχο αλαγλψξηζεο επηηξνπή COSO, σο 

κηα δηαδηθαζία ε νπνία πξνζθέξεη ζεκειηψδε αζθάιεηα ζηελ επηρείξεζε φζνλ αθνξά 

ηελ αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ. Ζ θξίζηκε δηαθνξά είλαη φηη ππάξρεη ε 

πξνζζήθε θξηηεξίσλ γηα πεξαηηέξσ δηαρείξηζε ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ νη έιεγρνη γηα 

αμηνιφγεζε.  
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Λίγν αξγφηεξα, ην ίδξπµα Οξθσηψλ Λνγηζηψλ ηνπ Καλαδά (CICA, 1995) 

αλέπηπμε ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην ηνπ ειέγρνπ πνπ παξείρε ζπλάκα θαη µηα ζεηξά 

θξηηεξίσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζµαηηθφηεηάο ηνπ. Δπεθηάζεθε ζαθψο ε 

έλλνηα ηνπ Δ.Δ. πέξα απφ ηνλ νηθνλνµηθφ έιεγρν θαη δφζεθε µηα πνιχ επξχηεξε 

πξνζέγγηζε ζηνλ έιεγρν θαη ηνλ θίλδπλν, σο άµεζα ζπζρεηηδφκελνπο γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ νξγαλσζηαθψλ ζηφρσλ. 

Έλα ζεκαληηθφ βήκα ήηαλ ν λένο νξηζκφο ηνπ Δ.Δ. πνπ εθδίδεηαη απφ ην ΗΗΑ 

αξγφηεξα (1999) πνπ νξίδεη ηνλ Δ.Δ., σο «κηα αλεμάξηεηε, αληηθεηκεληθή 

δηαζθαιηζηηθή θαη ζπκβνπιεπηηθή ιεηηνπξγία ζρεδηαζκέλε λα πξνζζέηεη αμία θαη λα 

βειηηψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο νξγαληζκνχ. Βνεζά έλαλ νξγαληζκφ λα επηηχρεη ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ πξνζθέξνληαο κηα ζπζηεκαηηθή επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε γηα ηελ 

αμηνιφγεζε θαη ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, 

ειέγρνπ θαη ηηο δηαδηθαζίεο δηαθπβέξλεζεο». 

Ο λένο νξηζκφο έρεη ππνζηεί κηα παξαδεηγκαηηθή ζηξνθή απφ ηελ έκθαζε ηεο 

ππνρξέσζεο ινγνδνζίαο πξνο ηε βειηίσζε ησλ κειινληηθψλ απνηειεζκάησλ γηα λα 

βνεζήζεη ηνπο ειεγρφκελνπο λα ιεηηνπξγήζνπλ πην απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά. 

Γεδνκέλεο ηεο κεηαηφπηζεο ηνπ επηθέληξνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ.Δ. ζηε δηαζθάιηζε 

ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο, ν νξηζκφο εμππεξεηεί εμίζνπ ηφζν ηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ην 

δεκφζην ηνκέα (Goodwin, 2004). 

Απφ ηνλ Παπαζηάζε (2003). ππνγξακκίζηεθε ηφζν ν ζπκβνπιεπηηθφο φζν θαη 

ν πξνιεπηηθφο ξφινο ηνπ Δ.Δ. θαη ζεσξήζεθε σο «ε ππεξεζία πνπ απνζθνπεί ζηελ 

αμηνιφγεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήµαηνο Δ.Δ. πξνηείλνληαο βειηηψζεηο φπνπ 

δηαπηζηψλνληαη αδπλαµίεο». 

Πην πξφζθαηα, ην ΗΗΑ (2004) πξνζζέηεη ζηα παξαπάλσ θαη αλαγλσξίδεη ην 

ξφιν ηνπ Δ.Δ. ζηε δηαζθάιηζε θαη ηε δηαβνχιεπζε ζηελ Δ.Γ. Ο Δ.Δ. θηλείηαη κέζα ζε 

έλα κεγαιχηεξν πεδίν εθαξκνγήο ηεο θηινζνθίαο ηεο δηαρείξηζεο θαη ηεο πξαθηηθήο 

εθαξκνγήο θαη πξνζζέηεη αμία, πξνζθέξνληαο ηαπηφρξνλα κηα ζπζηεκαηηθή 

επηζηεκνληθά πξνζέγγηζε γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ (Karagiorgos et al, 2010a). 
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Απφ ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο, είλαη ζαθέο φηη ν Δ.Δ. δελ είλαη απιψο κηα 

πξαθηηθή γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηάμεο θαη ηεο νξζφηεηαο νξηζκέλσλ θαηαζηάζεσλ, αιιά 

θαη κηα κέζνδνο αλίρλεπζεο ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο, εληζρχνληαο ηνλ δείθηε 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηελ θεξδνθνξία ηεο εηαηξείαο γεληθφηεξα (Nagy and 

Cenker, 2002, Goodwin, 2004). 

Σν 2005 δηαηππψζεθε απφ ηελ Παπαδάηνπ, ε ζχλδεζε ηεο ζηξαηεγηθή ηεο 

νηθνλνµηθήο µνλάδαο κε ηνλ Δ.Δ. πνπ νξίζηεθε σο «ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ, ησλ 

θαλφλσλ, ησλ µεζφδσλ θαη ησλ επαιεζεχζεσλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία ηεο 

πεξηνπζίαο ηεο νηθνλνµηθήο µνλάδαο θαη ηελ απνηειεζµαηηθή εθαξµνγή ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηεο». 

πκπεξαζκαηηθά απφ ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ν Δ.Δ. 

δελ είλαη έλα µνλνδηάζηαην εξγαιείν ειέγρνπ ηεο νξζφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο 

απνδνηηθφηεηαο αιιά έλα άηππν κέξνο ηεο δηνίθεζεο αθνχ πξνηείλεη ιχζεηο 

(Εαθεηξάθνπ θαη Σαρπλάθεο, 2007). Δπηπξνζζέησο είλαη κηα κέζνδνο γηα ηε 

δηεχξπλζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο κέζα ζε έλα νξγαληζκφ, µέζσ ζπκβνπιεπηηθήο 

δξάζεο πξνο ηελ επίηεπμε κεγαιχηεξεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο (Nagy 

and Cenker, 2002). Δμάιινπ, ζθνπφο ηνπ ειέγρνπ είλαη ε ζθφπηµε θαη εζηηαζκέλε 

επίδξαζε ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα αλακνξθσζεί 

πξνζεγγίδνληαο ην βέιηηζην δπλαηφ κειινληηθά (Goodwin, 2004). 

 

2.4 Βαζηθέο Αξκνδηόηεηεο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

 

Ο Δ.Δ. ζρεδηάδεηαη θαη ιεηηνπξγεί γηα λα παξέρεη ινγηθή δηαζθάιηζε 

πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ κηαο επηρείξεζεο, ζην πιαίζην ελφο ινγηθνχ θφζηνπο 

ιεηηνπξγίαο. Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο ζρεδηάδεη, πηνζεηεί θαη εθαξκφδεη κέηξα ειέγρνπ 

ηα νπνία ζχκθσλα κε ηνλ Παππά (1999) απνζθνπνχλ: 

1. ζηε ζπζηεκαηηθή δηαθχιαμε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο  

2. ζηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο γεληθά 

παξαδεθηέο αξρέο ηεο Λνγηζηηθήο θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ ζρεηηθψλ λφκσλ  
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3. ζηε ζπλερή ελζάξξπλζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο άκεζεο εθαξκνγήο ησλ 

εληνιψλ ηεο δηνίθεζεο απφ ην πξνζσπηθφ 

4. ζηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο 

5. ζηε ζπλερή θαη πιήξε ζπκκφξθσζε ηεο δηνίθεζεο κε ηνπο λφκνπο πνπ 

δηέπνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο 

 

2.5 Δζσηεξηθόο Έιεγρνο ζηε Γεκόζηα Γηνίθεζε 

 

Ο Δ.Δ. σο απνηέιεζµα ηεο ζχγρξνλεο θνηλσληθννηθνλνµηθήο αλάπηπμεο (Cai, 

1997), δηεπξχλζεθε θαη ζην δεκφζην ηνκέα ζηα πιαίζηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ θαη έηζη ε έλλνηα ηνπ Δ.Δ. εηζάρζεθε ζηε δεκφζηα δηνίθεζε αλ 

θαη εμαξρήο δεκηνπξγήζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 

Ζ Goodwin, (2004) δηεξεχλεζε ηηο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ Δ.Δ. 

ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ βαζίζηεθε ζηελ απμαλφκελε 

έκθαζε ζην ξφιν ηνπ Δ.Δ. σο κεραληζκφο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ζηνπο δχν 

ηνκείο. Έρεη ππνζηεξηρζεί φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα ηνπ Δ.Δ.  θαη ηνλ νκφινγφ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζε ζρέζε κε ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ πιαηζίνπ εληφο ηνπ νπνίνπ ιεηηνπξγεί θαη ην πεδίν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο. Ωζηφζν, νη κεηαξξπζκίζεηο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα έρνπλ κεηψζεη 

νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν ηνκέσλ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηε δηαθπβέξλεζε. Με 

εμεηαδφκελα ραξαθηεξηζηηθά ηελ νξγαλσζηαθή θαηάζηαζε, ηελ εμσηεξηθή αλάζεζε, 

ηε ρξήζε ηνπ Δ.Δ. σο ιεηηνπξγία "θαζήθνλ", ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ζρέζεηο κε 

ηνλ εμσηεξηθφ ειεγθηή βαζίζηεθε ε έξεπλα ζε επηθεθαιήο ησλ Δ.Δ. ζε θνξείο ηεο 

Απζηξαιίαο θαη ηεο Νέαο Εειαλδίαο. πκπεξαίλεη φηη ππάξρνπλ κηθξέο δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ ππφ εμέηαζε ηνκέσλ. 

Ζ Van Gansberghe (2005) εμεγεί φηη ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ έλαο ζπλδπαζκφο 

ησλ δπλάκεσλ νδήγεζε ζε κηα επαλαζηαηηθή αλαζεψξεζε ηνπ Δ.Δ. ζην δεκφζην 

ηνκέα. έρνληαο σο εηθφλα αθξηθαληθέο θπβεξλήζεηο (πρ Κέλπα), ζεσξεί φηη νη 

θπβεξλήζεηο πνπ θηλνχληαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δεκνθξαηίαο πξέπεη λα 

απνδεηθλχνπλ ηε ινγνδνζία ζηε ρξήζε ηνπ δεκνζίνπ ρξήκαηνο θαη ηελ 
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απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ. Μεγαιχηεξα θαη πην πνιχπινθα 

ζπζηήκαηα απαηηνχλ κεγαιχηεξν ζπληνληζκφ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Δ.Δ. θαη νη 

πεξηνξηζκέλνη πφξνη πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ πην απνδνηηθά κε ειαρηζηνπνίεζε θαη 

δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ. Δπηπξνζζέησο, ε ηερλνινγηθή πξφνδνο θαζηζηά δπλαηή ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ κε ζπλερψο απμαλφκελε ηαρχηεηα. Έλαο 

θφζκνο πνπ κεηαβάιιεηαη φιν θαη πην γξήγνξα θαζηζηά απαξαίηεην εξγαιείν γηα ηηο 

θπβεξλήζεηο ηνλ Δ.Δ. Σέινο ζπκπεξαίλεη φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Δ.Δ. ζην 

δεκφζην ηνκέα ζα πξέπεη λα αμηνινγείηαη απφ ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ζπκβάιιεη ζηελ 

επίδεημε ηεο απνηειεζκαηηθήο θαη απνδνηηθήο παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζψο εθεί νδεγεί 

ε ζχγρξνλε ηάζε γηα δήηεζε βειηησκέλσλ ππεξεζηψλ Δ.Δ. 

Οη πην αλαζεσξεκέλεο θαη πεξηεθηηθέο αξρέο πνπ πξνηείλνληαη απφ ην 

Ηλζηηηνχην δεκφζηαο δηνίθεζεο ηεο Ηξιαλδίαο κε ηελ νλνκαζία «ΑCT 2014» (ΗPA) 

βάζεη ησλ νπνίσλ δηελεξγείηαη ν Δ.Δ. ζηελ ηνπηθή Απηνδηνίθεζε είλαη ε 

ζπκκφξθσζε κε ηνπο λφκνπο, ηνπο θαλνληζκνχο, ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο, ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε απνδνηηθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ, ε δηαθχιαμε ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ε αμηνπηζηία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ. 

Δθηφο απφ ηε ιεηηνπξγία λα εμεηάδνπλ ηε δεκφζηα ινγνδνζία κέζσ ηνπ ειέγρνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ελδηαθέξνληαη επίζεο θαη γηα ηελ εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε θαη ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ. Ζ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε αζρνιείηαη κε 

ηελ αλάπηπμε ησλ θαηάιιεισλ δνκψλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηεχζπλζε θαη ηε 

δηαρείξηζε ελφο νξγαληζκνχ, έηζη ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη λα κπνξνχλ λα είλαη 

ζίγνπξνη φηη ν νξγαληζκφο ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά. Έλα πιαίζην 

δηαθπβέξλεζεο επηθεληξψλεηαη ζηηο λνκηθέο, θαλνληζηηθέο θαη ππνρξεψζεηο ησλ 

ππεξεζηψλ αιιά θπξίσο ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ πκβνπιίνπ, ησλ επηηξνπψλ, ηεο 

εθηειεζηηθήο δηνίθεζε ηεο νκάδαο, ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

θνξείο ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο απνζηνιήο θαη ηεο επίδνζεο ηνπ νξγαληζκνχ. 

χκθσλα κε ην πξναλαθεξζέλ ζεζκηθφ πιαίζην, ν Δ.Δ. πξνθεηκέλνπ λα 

ππεξεηήζεη ην ζθνπφ ηνπ, εζηηάδεη: 1. ζηνλ ζθνπφ θαη ηα απνηειέζκαηα πξνθεηκέλνπ 

λα πινπνηεζεί ην φξακα ηνπ νξγαληζκνχ, 2 ζηηο ζρέζεηο ησλ κειψλ θαη ζηειερψλ πνπ 

εξγάδνληαη απφ θνηλνχ γηα ηελ επίηεπμε ελφο θνηλνχ ζθνπνχ κε ζαθψο 

πξνζδηνξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο θαη ξφινπο, 3. ζηελ πξνψζεζε αμηψλ φπσο ηεο ρξεζηήο 

δηνίθεζεο κέζσ απζηεξψλ πξφηππσλ δενληνινγίαο θαη ζπκπεξηθνξάο, 4. ζηε ιήςε 

δηαθαλψλ απνθάζεσλ πνπ ππφθεηληαη ζε αμηνιφγεζε ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ 
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θηλδχλνπ, 5. ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο θαη ηεο δπλαηφηεηαο ησλ ππαιιήισλ 

ψζηε λα είλαη απνηειεζκαηηθνί θαη ηέινο 6. ζηε δέζκεπζε πξνο φινπο ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο θνξείο φηη είλαη δπλαηφ λα εμαζθαιηζηεί ηζρπξή δεκφζηα 

ινγνδνζία. 

 

2.6 Θεζκηθό Πιαίζην Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ  

 

Σα πξφηππα ηνπ ειέγρνπ είλαη έλα ζχλνιν απφ αλαιπηηθέο νδεγίεο 

πξνθεηκέλνπ λα θαζνδεγνχλ ηνπο ειεγθηέο θαηά ηελ ειεγθηηθή δηαδηθαζία. Σα πην 

δηαδεδνκέλα πξφηππα πνπ εθαξκφδνληαη θπξίσο ζηνπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη 

ζηνλ δεκφζην ηνκέα είλαη ηα παξαθάησ: 

 Γεληθψο Παξαδεθηά Κπβεξλεηηθά Διεγθηηθά Πξφηππα (Generally 

Accepted Government Auditing Standards GAGAS, issued by the U.S. 

Government Accountability Office (GAO), Yellow Book )  

 Γεληθψο Παξαδεθηά Διεγθηηθά Πξφηππα (Generally Accepted 

Auditing Standards, GAAS)  

 Κπβεξλεηηθά Πξφηππα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (Government Internal 

Audit Standards issued by Her Majesty’s Treasury, United Kingdom). 

Δπηπξφζζεηα πέξα απφ ηα παξαπάλσ εμεηδηθεπκέλα πξφηππα γηα 

θπβεξλεηηθνχο ειέγρνπο, νη ειεγθηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη άιια πξφηππα 

πνπ εθαξκφδνληαη θαηά θφξνλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, φπσο: 

 Πξφηππα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (The Institute of 

Internal Auditor Standards, IIA) 

 Πξφηππα ηνπ Καλαδηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ησλ Οξθσηψλ Λνγηζηψλ 

(Canadian Institute of Chartered Accountants Standards, CICA)  

 Πξφηππα Διεγθηηθήο (Auditing Standards issued by Internal 

Organization of Supreme Audit Institutions Standards, INTOSAI) 

Ο Δ.Δ. ζηελ Διιάδα άξρηζε λα γίλεηαη γλσζηφο ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1970, αξρέο δεθαεηίαο ηνπ 1980. Μάιηζηα ην 1985 κε ηελ απφθαζε 1457/7.6.85 ηνπ 

Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, ηδξχζεθε ην Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ 
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(Δ.Η.Δ.Δ.) πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα. Απφ ην 1986, κε ηα γλσζηά θαηλφκελα πνπ 

παξνπζηάζζεθαλ ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν (Σξάπεδα Κξήηεο), ν Δ.Δ. άξρηζε 

αλαπηχζζεηαη θαη λα απνθηά ππφζηαζε θαη επηζήκσο. 

Με ηελ πξάμε 2438/6.8.1998 ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξαπέδεο Διιάδνο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζηεξψλεηαη επηζήκσο 

ν Δ.Δ. ζηα Πηζησηηθά Ηδξχκαηα. ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κε ηελ 

απφθαζε 5/204/14.11.2000 ηνπ Γ.., άξζξα 11 θαη 12 ππνρξεψλεη ηηο εηαηξείεο πνπ 

είλαη εηζεγκέλεο λα έρνπλ Καλνληζκφ Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαζψο θαη Σκήκα  

Δ.Δ. Δπίζεο, κε ην Ν. 3016 /2002, πεξί Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζπκπιεξσκέλνο 

κε ην Ν. 3091/2002 ζην άξζξν 7, νξίδεη φηη ε νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία Δ.Δ. 

απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ εηζαγσγή ησλ κεηνρψλ ή άιισλ θηλεηψλ αμηψλ ζε 

νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά. 

Παξάιιεια κε ηα παξαπάλσ πνπ ηζρχνπλ γηα ηνλ Δ.Δ. ζε επηρεηξήζεηο 

ηδησηηθνχ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο, ζεζπίζηεθε λνκνζεζία γηα ηνλ Δ.Δ. θξαηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνµέα. Αξρηθά ν Ν. 3429/2005, πεξί ΓΔΚΟ ζην άξζξν 4 

§ 2α νξίδεη: «Μεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Δηαηξείαο πξέπεη ππνρξεσηηθά λα 

πξνβιέπεηαη θαη Τπεξεζία Δ.Δ. ηε ζπλέρεηα, κε ην Ν. 4025/18.10.2011, άξζξν 25, 

«Αλαζπγθξφηεζε Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Κέληξα Απνθαηάζηαζεο, 

Αλαδηάξζξσζε Δ..Τ» θαζηεξψλεηαη ν Δ.Δ. θαη ζηα Ννζειεπηηθά Ηδξχκαηα ηεο 

Υψξαο. 

 

2.7 ύλνςε 2νπ θεθαιαίνπ 

ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάζηεθε ε ειεγθηηθή, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη 

δηαθξίζεηο ησλ ειέγρσλ. Δπίζεο θαηαγξάθεθε κηα πξνζπάζεηα ελλνηνινγηθήο 

νξηνζέηεζεο ηνπ Δ.Δ. Αλαθέξζεθαλ νη βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ, κέζσ ησλ νπνίσλ 

δηαθαίλεηαη ε αλαγθαηφηεηά ηνπ, ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ζην δεκφζην ηνκέα θαη 

ηέινο έγηλε αλαθνξά ζην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ηνλ δηέπεη. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΓΖΜΟΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ  

3.1 Δηζαγσγή 

 

ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη λέεο ηάζεηο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

φπσο ε κέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο νηθνλνκηθφηεηαο, ε 

αμηνιφγεζε, ε επίηεπμε νξάκαηνο κέζσ ηεο πνξείαο πνπ ραξάζζεη ε απνζηνιή, ε 

χπαξμε ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ θαη επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ επηδεηθλχνπλ 

θαηαθαλψο κηα ζηξνθή ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ζηελ 

θαηλνηνκία. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε θνξνινγηθή δηνίθεζε θαη αλαιχνληαη 

εμεηδηθεπκέλα ην φξακα, ε απνζηνιή θαη νη ζηξαηεγηθνί ηεο ζηφρνη. Δπίζεο 

απεηθνλίδεηαη ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγίαο ηεο σο ππνδηαίξεζε ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα πνπ θαηέρεη λεπξαιγηθφ εζληθφ ξφιν. 

Μέζα απφ ηε ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ηεο πνζνηηθνπνίεζεο ησλ επηδφζεσλ ηεο 

θνξνινγηθήο δηνίθεζεο θαη ηελ εμππεξέηεζε πςειψλ ηδαληθψλ ηνπ νξγαληζκνχ ράξηλ 

ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, πξνθχπηεη θαη ε αλάγθε χπαξμεο ελφο απνηειεζκαηηθνχ 

ζπζηήκαηνο Δ.Δ. 

 

3.2 Γεκόζηα Γηνίθεζε  

 

Αξρηθά ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ θαζνξίδεη ηφζν ηα πνζνηηθά φζν θαη ηα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ελζσκαηψζεθε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία 

κφιηο ην 2004. χµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3230/2004 θαζηεξψλεηαη ε κέηξεζε 

ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο µε ζθνπφ 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο δεµφζηαο δηνίθεζεο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηαθάλεηαο, θαζψο επίζεο θαη ηελ νηθνλνκηθφηεξε αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ 

µε ηξφπν απνδνηηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ. Δπίζεο, ζην ίδην άξζξν νξίδνληαη νη βαζηθέο 

έλλνηεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο σο «ε ηθαλφηεηα ηεο δηνίθεζεο λα εθπιεξψλεη ηνπο 

πξνγξακκαηηζκέλνπο ζηφρνπο» θαη ηελ έλλνηα ηεο απνδνηηθφηεηαο σο «ε ηθαλφηεηα λα 

επηηπγράλεη ηνπο ζηφρνπο απηνχο ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζµφ θαη µε ην ρακειφηεξν 

δπλαηφ θφζηνο (νηθνλνκηθφηεηα)». 
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ήκεξα ππάξρεη ε γεληθή αληίιεςε φηη νη δεκφζηνη νξγαληζκνί είλαη 

κεγαιχηεξνη θαη πην πεξίπινθνη απφ πνηέ. Δληνπίδνληαη αμηνζεκείσηεο δπζιεηηνπξγίεο, 

φρη κφλν απφ ηελ άπνςε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο 

(θαθνδηνίθεζε) αιιά θαη απφ ηελ άπνςε ηεο λνκηκφηεηαο (δηαθζνξά). 

Ο Afonso κ.ά. (2003) ζηελ έξεπλα πνπ δηεμάρζεθε γηα ινγαξηαζκφ ηεο 

επξσπατθήο θεληξηθήο ηξάπεδαο, δηεξεχλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ δεκνζίνπ ηνµέα ζε 23 

βηνκεραληθέο ρψξεο ηνπ Ο.Ο..Α. Οη ρψξεο µε µηθξφ δεµφζην ηνµέα θαηέρνπλ ηηο 

κεγαιχηεξεο βαζµνινγίεο ζηελ ζπλνιηθή απφδνζε θαη ηδηαίηεξα ζηελ νηθνλνµηθή θαη 

δηνηθεηηθή απφδνζε, ελψ ην αληίζηξνθν ζπκβαίλεη γηα απηέο πνπ ν δεκφζηνο ηνµέαο 

ηνπο είλαη µεγαιχηεξνο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε ζρέζε µε ηηο Ζ.Π.Α. θαη ηνλ µέζν φξν 

ησλ άιισλ ρσξψλ ηνπ Ο.Ο..Α, νη 15 ρψξεο ηεο Δ.Δ. παξνπζηάδνπλ ραµειή 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δεµνζίνπ ηνµέα θαη φηη νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ είλαη 

27% πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πην απνηειεζµαηηθέο ρψξεο ελψ ε Διιάδα είλαη νπξαγφο ηεο 

θαηάηαμεο, ζηελ ηειεπηαία ζέζε (23ε). 

Σελ επφκελε ρξνληά απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο παξαπάλσ έξεπλαο, ζηελ Διιάδα 

ζεζπίζηεθε ν πξναλαθεξζείο Ν. 3230/2004 ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ 

ζέηνληαη νη βαζηθέο έλλνηεο κε ηηο νπνίεο επηηεινχληαη νη ιεηηνπξγίεο ησλ Γεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ έσο θαη ζήκεξα. 

Πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί κε επηηπρία ζηηο λέεο ζπλζήθεο θαη ζηηο νινέλα 

απμαλφκελεο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ, ε δεκφζηα δηνίθεζε πξνζαλαηνιίδεηαη πεξηζζφηεξν 

πξνο ηε ρξήζε απνηειεζκαηηθψλ κεζφδσλ, πξαθηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ (Karyotakis and 

Moustakis, 2014). Ήδε απφ ην 2011, νη Bekkers κ.ά. επηζεκαίλνπλ φηη έλα επξχ θάζκα 

ησλ θαηλνηνκηψλ ιακβάλνπλ ρψξα ζε απηφλ ηνλ ηνκέα πξαγκαηνπνηψληαο 

αλαδηνξγάλσζε δηαδηθαζηψλ κε νξγαλσηηθνχο λεσηεξηζκνχο. 

Καζεκεξηλά παξαδείγκαηα ησλ δηνηθεηηθψλ θαηλνηνκηψλ απνηεινχλ ε ρξήζε 

ησλ αξηζκνδεηθηψλ πνπ κεηξνχλ ηα απνηειέζκαηα θαη νη δηάθνξνη κεραληζκνί 

αμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. Έηζη ππνδειψλεηαη 

θαηαθαλψο ε πηνζέηεζε ελφο πην επηρεηξεκαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο (Karyotakis and Moustakis, 2016). 

ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, νη πξαθηηθέο πνπ πεξηέρoπλ ηα ζηνηρεία ηεο 

θαηλνηνκίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη νη ζηξαηεγηθέο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ 

νξγαλσηηθή αιιαγή ζην δεκφζην ηνκέα (Karyotakis et al, 2015). Πξάγκαηη, 



30 
 

θαηαβιήζεθαλ ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο, εηδηθά ζηα ηειεπηαία 15 ρξφληα, πξνθεηκέλνπ 

ν δεκφζηνο ηνκέαο λα απνθηήζεη κηα πην επέιηθηε, απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή 

κνξθή (Zampetakis and Moustakis, 2010). 

3.3 Φνξνινγηθή Γηνίθεζε 

 

Ζ Διιεληθή Φνξνινγηθή Γηνίθεζε είλαη ην ηκήκα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πνπ 

έρεη επηθνξηηζηεί κε ην ξφιν ηεο εθηέιεζεο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, σο πξνο ην 

ζθέινο ηεο βεβαίσζεο θαη είζπξαμεο ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ. Ζ Φνξνινγηθή Γηνίθεζε 

αλαπηχζζεηαη ζε έλα πεξηβάιινλ κε πνιιέο ηδηαηηεξφηεηεο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ηνλ ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα ηεο θνξνινγίαο, απφ ηε λνκηκφηεηα ησλ πξάμεσλ 

επηβνιήο, απφ ηελ αλάγθε θνηλσληθήο απνδνρήο ηεο, απφ ηε δπζθνιία αλάπηπμεο 

ζρέζεσλ ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ θνξνινγηθήο δηνίθεζεο θαη θνξνινγνχκελσλ 

αιιά θαη απφ ηελ αλάγθε πάηαμεο ηεο θνξνδηαθπγήο. 

Ωο ηηο 31/12/2016, νη εξγαδφκελνη ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ αλά θιάδν, 

θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 3 (Γ.Γ.Π.., 1) 

Πίλαθαο 3.Τπάιιεινη ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ (Γ.Γ.Π..) 

Κιάδνο  Αξηζκφο ππαιιήισλ  

Δθνξηαθνί 9.907 

Σεισλεηαθνί 1.977 

Τπάιιεινη Γ.Γ.Π. 346 

Τπάιιεινη Γ.ΖΛΔ.Γ -Γ.ΤΠ.Ζ.. 424 

Γεκνζηνλνκηθνί 1.112 

Τπάιιεινη Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο 397 

Τπάιιεινη Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο 13 

 

Απφ ηελ 01/01/2017 πνπ μεθίλεζε ε ιεηηνπξγία ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο σο 

Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Α.Α.Γ.Δ.) αξηζκεί 11.893 ππαιιήινπο 

(Γ.Γ.Π.., 2) πνπ πεξηιακβάλεη κφλν ηνπο εθνξηαθνχο θαη ηνπο ηεισλεηαθνχο 

ππαιιήινπο, απφ ηνλ Πίλαθα 3. 

Σν ξακά ηεο Α.Α.Γ.Δ., θαζψο είλαη έλα ζεζκφο πνπ βξίζθεηαη ζηα ζπάξγαλα 

κε ιεηηνπξγία πνπ κεηξά κφλν κέξεο, ζπκπίπηεη ηνπιάρηζηνλ πξνο ην παξφλ, κε απηφλ 

πνπ δηαηππψζεθε γηα ηνλ πξνθάηνρν ζεζκφ ηεο, ηε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ 
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Δζφδσλ (Γ.Γ.Γ.Δ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη είλαη «λα ζεκειηψζεη κία ζρέζε 

εκπηζηνζχλεο κε ηνπο πνιίηεο θαη λα εμειηρζεί ζε έλαλ πξφηππν νξγαληζκφ 

δηαζθάιηζεο ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ ηεο ρψξαο». 

Ζ Απνζηνιή ηεο είλαη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ είζπξαμεο ησλ εζφδσλ, ε 

ελίζρπζε ηεο θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο θαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηνπ 

ιαζξεκπνξίνπ, ελεξγψληαο κε πξνζήισζε ζηηο αμίεο ηεο. 

Οη αμίεο  ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

 Αθεξαηφηεηα: Λεηηνπξγία απνθιεηζηηθά ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πκθέξνληνο κε 

επζχλε θαη επαγγεικαηηζκφ θαη ζπλάκα θαηαπνιέκεζε ησλ αληηδενληνινγηθψλ θαη 

παξάλνκσλ ζπκπεξηθνξψλ. 

 Λνγνδνζία: Όπαξμε επζχλεο έλαληη ησλ πνιηηψλ θαη πξάμεηο ειέγρνπ γηα ηε δξάζε 

ηεο απφ ηα αξκφδηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο Πνιηηείαο. 

 Γηαθάλεηα: Λεηηνπξγία κε ζεβαζκφ πξνο ηνπο θνξνινγνχκελνπο, ελίζρπζε ηεο 

δηαθάλεηαο ζηνλ ηξφπν δξάζεο ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο θαη δεκηνπξγία ζρέζεο 

εκπηζηνζχλεο κε ηνπο πνιίηεο. 

 Αληηθεηκεληθφηεηα: Αληηκεηψπηζε θάζε θνξνινγνχκελνπ κε γλψκνλα ηνλ Νφκν θαη 

ηε θνξνινγηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά. 

 Γηθαηνζχλε: Γηαζθάιηζε ηζφηηκεο κεηαρείξηζεο φισλ ησλ θνξνινγνχκελσλ θαη 

εμαζθάιηζε ελφο δίθαηνπ, αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα. 

 πλερήο βειηίσζε: Δπηδίσμε πηνζέηεζεο αιιαγψλ, νη νπνίεο ζα απινπνηήζνπλ ηηο 

πθηζηάκελεο δηαδηθαζίεο, ζα βειηηψζνπλ ηνλ Οξγαληζκφ θαζψο θαη ηελ πνηφηεηα 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

 Γλψζε: Πίζηε ζηε ζεκαζία θαη ηε ζπκβνιή ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα θαη γη’ 

απηφ ππάξρεη ζπλερήο εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ καο θαη αλαβάζκηζε 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Οη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηεο Α.Α.Γ.Δ. είλαη νη εμήο: 

 Μεγηζηνπνίεζε Γεκνζίσλ Δζφδσλ 

 Δλίζρπζε ηεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο θαη θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο 

 Δλίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο 

 Καηαπνιέκεζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θαη πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο 

 Απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε δηνίθεζε κε ζεβαζκφ πξνο ηνλ πνιίηε. 
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3.3.1 Θεζκηθό πιαίζην ιεηηνπξγίαο  ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

 

Αξρηθά ε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζφδσλ ζπζηάζεθε κε ην Ν.4093/2012 

(ν νπνίνο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4336/2015) θαη αληηθαηέζηεζε ηελ πξψελ Γεληθή 

Γξακκαηεία Φνξνινγηθψλ θαη Σεισλεηαθψλ Θεκάησλ. Ο επηθεθαιήο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. 

δεζκεχεηαη κε ζπκβφιαην απνδνηηθφηεηαο, ελψ ειέγρεηαη θαη απφ ην Διιεληθφ 

Κνηλνβνχιην κέζσ ηεο εηήζηαο απνινγηζηηθήο έθζεζεο, ε νπνία ζπδεηείηαη ζηελ 

Δπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ. Με ηε λέα ηεο κνξθή ε Γ.Γ.Γ.Δ. απέθηεζε 

κεγαιχηεξα πεξηζψξηα δηνηθεηηθήο απηνλνκίαο, ελψ παξάιιεια ζεζκνζεηήζεθε έλα πην 

ζχγρξνλν πιαίζην ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν αληαπνθξίλεηαη ζηελ αλάγθε γηα κηα πην 

επέιηθηε θαη απνηειεζκαηηθή Φνξνινγηθή θαη Σεισλεηαθή Γηνίθεζε. ην πιαίζην απηφ 

ε Γ.Γ.Γ.Δ. δχλαηαη λα: 

 Καηαξηίδεη θαη εθηειεί ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηεο.  

 Αλαπηχζζεη ηνλ ηξαηεγηθφ θαη Δπηρεηξεζηαθφ ηεο ρεδηαζκφ.  

 Λακβάλεη κέηξα γηα ηε δηαξθή βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Τπεξεζηψλ ηεο 

θαη απνθαζίδεη γηα αλαδηαξζξψζεηο ηεο νξγαλσηηθήο ηεο δνκήο, θαζψο θαη γηα ηνπο 

θαλφλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πξναγσγέο θαη ηε κεηαθίλεζε ππαιιήισλ. 

 Δληνπίδεη λνκνζεηηθά θελά θαη εηζεγείηαη πξνο ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ ηηο 

απαηηνχκελεο πξάμεηο θαλνληζηηθνχ ραξαθηήξα. 

 Μειεηά ηηο δηεζλείο βέιηηζηεο πξαθηηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

θνξνδηαθπγήο θαη ηνπ ιαζξεκπνξίνπ, ζπκκεηέρεη ζε δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε ζχλαςε 

ή αλαζεψξεζε δηκεξψλ ή πνιπκεξψλ νηθνλνκηθψλ ζπκθσληψλ θαη ζπκβάζεσλ γηα 

θνξνινγηθά θαη ηεισλεηαθά ζέκαηα.  

 Δπηιχεη εμσδηθαζηηθά ηηο πξνζθπγέο ησλ θνξνινγνπκέλσλ γηα πξάμεηο ηεο 

θνξνινγηθήο δηνίθεζεο. 

Αλαθνξηθά κε ηηο ζεκαληηθέο ζεζκηθέο αιιαγέο πνπ ζπληειέζηεθαλ ην 2015 

ζεκεηψλεηαη φηη, κε ην Ν. 4346/2015 ηξνπνπνηήζεθε ε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ 

επηθεθαιήο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. απφ πεληαεηή ζε δηεηή. Δπηπιένλ, κε ην Ν. 4336/2015 

ζεζπίζηεθε ε κεηαθνξά ζηε Γ.Γ.Γ.Δ. φισλ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ .Γ.Ο.Δ. πνπ 

άπηνληαη θνξνινγηθψλ θαη ηεισλεηαθψλ ζεκάησλ, θαζψο θαη ε κεηαθνξά 3.500 

ππνζέζεσλ θαη 500 ππαιιήισλ ηνπ .Γ.Ο.Δ. Παξάιιεια, απφ 01/01/2017 

θαζηεξψζεθε ε ιεηηνπξγηθή απηνηέιεηα ηεο Α.Α.Γ.Δ. θαη ε ζπλεπαθφινπζε δηνηθεηηθή 

θαη νηθνλνκηθή απηνλνκία ηεο. 
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χκθσλα κε ηνλ Tagkalakis (2013), ζε κία έξεπλά ηνπ γηα ηελ Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο ζρεηηθά κε ηηο θνξνινγηθέο παξαβάζεηο, ζήκεξα σο έλα απφ ηα πξσηαξρηθά 

κέηξα ζε εμέιημε ζηε ρψξα καο, είλαη «ε βειηίσζε ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο θαη ε 

θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο», ελψ ε πάηαμε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θαη ε ελίζρπζε 

ηεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο, είλαη ε απάληεζε ζηελ αχμεζε ησλ δεκφζησλ εζφδσλ 

θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά. 

Ο Γηψξγνο Πηηζηιήο, πνπ απφ ηελ 01/01/2017 είλαη ν Γηνηθεηήο ηεο λέαο 

Αλεμάξηεηεο αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, φηαλ αθφκα ήηαλ Γεληθφο Γξακκαηέαο 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ  πξνινγίδνληαο ην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην Γ.Γ.Γ.Δ. (2016) 

επηβεβαηψλεη ηα παξαπάλσ θαη αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο φηη είλαη γλσζηή ζε φινπο ε 

δχζθνιε ζέζε ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ε ρψξα καο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ε Γ.Γ.Γ.Δ. 

ζαθέζηαηα θαηέρεη λεπξαιγηθφ ξφιν ζηελ έμνδν απφ ηελ θξίζε. Πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζεί κε επηηπρία ζην ξφιν απηφ, ν Οξγαληζκφο νθείιεη λα ζπληνλίζεη ηηο 

πξνζπάζεηεο ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ ηνπ, λα πξνηεξαηνπνηήζεη ηηο αλάγθεο, λα 

εληνπίζεη ηνπο θηλδχλνπο θαη λα εζηηάζεη ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ζηε 

βειηίσζε ηεο απφδνζεο. ια ηα παξαπάλσ πξνυπνζέηνπλ έλαλ πξνγξακκαηηζκφ 

ζηφρσλ, δξάζεσλ θαη έξγσλ, πνπ θαιχπηνπλ φιν ην θάζκα δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

Γ.Γ.Γ.Δ. θαη ιεηηνπξγνχλ ππνζηεξηθηηθά πξνο ηνλ ππξήλα ηεο απνζηνιήο ηεο. ε απηή 

ηε ινγηθή, βαξχλνπζα ζεκαζία ιακβάλεη ε αμηνθξαηηθή επηινγή, εμέιημε, αμηνιφγεζε 

θαη επηκφξθσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ  ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ 

Δζφδσλ. 

Δλ θαηαθιείδη, ε πην πξφζθαηε επηδίσμε ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο είλαη ν 

αλαθαζνξηζκφο ησλ ζρέζεψλ ηεο κε ηνπο πνιίηεο, πνπ απνηειεί ζήκεξα πεξηζζφηεξν 

απφ πνηέ επίθαηξν ζηνίρεκα. ε απηφ ην πιαίζην ηα ζηειέρε ηεο, ησλ νπνίσλ ε εκπεηξία 

θαη νη γλψζεηο απνηεινχλ πνιχηηκν θεθάιαην γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ 

ηεο Γ.Γ.Γ.Δ., θαινχληαη λα δξνπλ δίθαηα ζηελ εξκελεία ησλ λφκσλ θαη λα επηιχνπλ 

πξνβιήκαηα ησλ θνξνινγνπκέλσλ. Ζ αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κε 

δηεχξπλζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ε απινπνίεζε ησλ θνξνινγηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ζπληείλνπλ πξνο απηή ηελ επηδίσμε (Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην Γ.Γ.Γ.Δ. 

2016). 

Σν νξγαλφγξακκά ηνπ Οξγαληζκνχ θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 1, ζχκθσλα κε ην 

Π.Γ. 111/2014 θαη ηελ αξηζ. Γ6Α 1058824 ΔΞ2014 /8.4.2014 απφθαζε ηνπ Γεληθνχ 
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Γξακκαηέα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. φπνπ επηζεκαίλεηαη ε Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ.

 

Δηθόλα 1.Οξγαλόγξακκα Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζόδσλ 

Πεγή: Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ  

3.4 Δζσηεξηθόο Έιεγρνο ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε 

 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηζεψξεζε είλαη ην αξραηφηεξν Διεγθηηθφ ψκα ζην ρψξν ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη εηδηθφηεξα ζην ρψξν επζχλεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ. Ηδξχζεθε ην 1859 θαη έθηνηε ιεηηνπξγεί ζπλερψο κε δηάθνξεο κνξθέο. 

Άιινηε ππφ κνξθή Γεληθήο Γηεχζπλζεο Π.Γ.636/77 θαη άιινηε σο Τπεξεζία εληφο ησλ 

δηνηθήζεσλ, δειαδή Δπηζεψξεζε Σεισλείσλ, Δπηζεψξεζε Οηθνλνκηθψλ Δθνξηψλ, 
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Δπηζεψξεζε Γεκνζίσλ Τπνιφγσλ θαη Ν.Π.Γ.Γ. Π.Γ.284/88, Π.Γ. 551/88, Π.Γ. 271/90 

κέρξη θαη ηε κεηαγελέζηεξε ιεηηνπξγία ηεο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 

2343/1995 θαζψο θαη ησλ Π.Γ. 167/96 (Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη 

ζπγθξφηεζε Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ), Π.Γ. 211/96 (χζηαζε Οηθνλνκηθψλ 

Δπηζεσξήζεσλ) θαη Π.Γ.156/2001 (Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο Δπηζεσξήζεσο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη αλαδηνξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο). 

Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3296/2006 εκπεξηέρνπλ κεηαβνιέο φζνλ αθνξά θπξίσο ζηελ 

απνζηνιή θαη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηζεψξεζεο ιφγσ ηεο ζχζηαζεο ηεο 

Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ θαη ηεο εθρψξεζεο αξκνδηνηήησλ. 

Ζ λενζχζηαηε Μνλάδα Δ.Δ. ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (Δγθχθιηνο Αξηζ. 

Γ6Α 1069061 ΔΞ 2014 /ΦΔΚ Β' 1170/07-05-2014), βάζεη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο 

θαιείηαη λα απνηειέζεη ην κέζν γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Φνξνινγηθήο 

Γηνίθεζεο, θαζψο νη επηρεηξεζηαθνί ζηφρνη ηεο, αλάκεζα ζε άιινπο, είλαη νη 

αθφινπζνη: 

(α) Ζ ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ θαη γηα ηελ ιήςε κέηξσλ, φπνπ απαηηείηαη. 

(β) Ο εληνπηζκφο θαη ε απνηειεζκαηηθή δηεξεχλεζε ππνζέζεσλ δηαθζνξάο 

ππαιιήισλ. 

(γ) Ζ δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο ζπκβαηφηεηαο ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ε επζπγξάκκηζή ηνπο κε ηελ εζληθή ζηξαηεγηθή γηα 

ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε. 

(δ) Ζ αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, 

βάζεη ησλ αξρψλ ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο. 

ε θάζε πεξίπησζε πξνθχπηεη δηαρξνληθά θαη μεθάζαξα ν πξνεμέρσλ ξφινο ηεο 

σο θνξπθαίαο θαη αλεμάξηεηεο ειεγθηηθήο ππεξεζίαο εληφο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ, ζηνλ έιεγρν ηεο νπνίαο ππάγνληαη φιεο νη ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ, 

αλεμαξηήησο επηπέδνπ θαη ηάμεο θαζψο θαη φινη νη ππεξεηνχληεο ζε απηέο ππάιιεινη.  
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3.5 ύλνςε 3νπ Κεθαιαίνπ 

 

ην 3
ν
 παξφλ θεθάιαην αθνχ αξρηθά θαηαγξάθεθαλ νη λέεο ηάζεηο ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο κε θαηλνηνκίεο πνπ επηδεηθλχνπλ θαηαθαλψο κηα ζηξνθή ηνπ δεκνζίνπ 

ηνκέα ζε επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάζηεθε 

ε θνξνινγηθή δηνίθεζε θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο. Σέινο, θαζψο απνηειεί 

κηα ππνδηαίξεζε ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα πνπ θαηέρεη λεπξαιγηθφ εζληθφ ξφιν, πξνθχπηεη ε 

αλαγθαηφηεηα χπαξμεο ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο Δ.Δ. γηα βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο θαη ελίζρπζε ηεο επίδνζήο ηεο. Ωο εθ ηνχηνπ γίλεηαη 

παξνπζίαζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ ζηφρσλ πνπ δηέπεη ηνλ Δ.Δ. ζηε 

θνξνινγηθή δηνίθεζε.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΔΡΔΤΝΩΝ  

 

4.1 Δηζαγσγή 

 

ην παξφλ θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη αλαζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε 

ηηο ππφ εμέηαζε παξακέηξνπο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Δ.Δ. Οη κεηαβιεηέο απηέο 

είλαη ε δηαρείξηζε αλζξσπίλσλ πφξσλ, ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, ε θαλνληζηηθή 

ζπκκφξθσζε, ηα ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθφξεζεο θαη ε δηαρείξηζε 

θηλδχλσλ. Παξαθάησ αλαιχεηαη  ε ζρέζε ηνπο κε ηνλ Δ.Δ. ελψ δηαηππψλνληαη θαη νη 

εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο. 

 

4.2 Δζσηεξηθόο έιεγρνο θαη Αλζξσπηλό Γπλακηθό (Α.Γ.) 

 

Απφ ηελ Πνιηηεία ηνπ Πιάησλα αθφκα είλαη γλσζηφ φηη ε αχμεζε ηεο απφδνζεο 

ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο εμαξηάηαη απφ ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ αλζξψπνπ 

πνπ ελαζρνιείηαη θαη αλαθέξεη φηη «γηα ηνλ ζθνπφ ηνχην πξέπεη θαζέλαο λα 

ηνπνζεηεζεί ζηελ θαηάιιειε ζέζε, ζε εθείλε πνπ ηνπ ηαηξηάδεη, γηαηί ζε απηήλ ζα 

κπνξέζεη λα αλαπηχμεη ηελ αμηφηεξε ηνπ ηθαλφηεηα» (Σζάηζνο, 1993). Oη αξκνδηφηεηεο 

αλζξψπηλσλ πφξσλ, φπσο ε πξφζιεςε, ε θαηάξηηζε, ε επηκφξθσζε θ.ά. είλαη κεηαμχ 

άιισλ θαη εξγαιεία γηα ηε δηακφξθσζε ηεο "θαιήο πξνζαξκνγήο" κεηαμχ ησλ 

ππαιιήισλ θαη ησλ ζέζεσλ πνπ θαηέρνπλ. πρλά είλαη άζηνρε ε εξψηεζε πνηφο είλαη ν 

αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζε ζρέζε κε ην εξψηεκα «πφζνη δεκηνπξγηθνί, 

θαηαξηηζκέλνη θαη επηκνξθσκέλνη ππάιιεινη βξίζθνληαη ζηε δχλακε ηνπ νξγαληζκνχ» 

(Ghazala and Javed, 2012). 

ήκεξα, ε ζσζηή Γηνίθεζε Α.Γ. έρεη αλαιάβεη θαίξην ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

νξγαληζκνχ. Δηαηξείεο, νξγαληζκνί, ηδξχκαηα απνηεινχληαη απφ αλζξψπνπο πνπ 

πξννξίδνληαη γηα εμππεξέηεζε κε παξνρή ππεξεζηψλ ή/ θαη δηάζεζε πξντφλησλ. Οη 

άλζξσπνη, σο εθ ηνχηνπ, δελ είλαη κφλν νη απαξαίηεηνη πφξνη γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

απνζηνιήο ησλ νξγαλψζεσλ απηψλ αιιά απνηεινχλ ην θχξην κέζν ηεο πξνφδνπ ηνπο.  

Οη Ghazala θαη Javed (2012), αλαθέξνπλ ζα πξέπεη λα απνδνζεί ε ίδηα ε χπαξμε 

ηεο εηαηξείαο ή ηνπ νξγαληζκνχ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο) 

ζε αλζξψπηλν δεκηνχξγεκα. κσο, απφ απηφ ην αλακθηζβήηεην θηινζνθηθφ επίπεδν 
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πνπ εμπςψλεη ζε πξσηαξρηθφ ην ξφιν ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ, ζηελ πξάμε πνιινί 

βιέπνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο σο κηα απφ ηηο εηζξνέο πνπ δεκηνπξγνχλ θφζηνο. Μάιηζηα, 

εθηφο απφ ηελ αξρηθή πεξίνδν ηεο ρεηξσλαθηηθήο εξγαζίαο, νη άλζξσπνη δελ έρνπλ 

πιήξσο αμηνινγεζεί γηα ηε δεκηνπξγηθφηεηα ηνπο.  

Οη πξναλαθεξζέληεο εξεπλεηέο (Ghazala and Javed, 2012a), κεηά ηελ 

επηζήκαλζε φηη ειάρηζηεο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο έρνπλ γίλεη ζρεηηθά κε ηνλ Δ.Δ. ζην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, ζε κηα έξεπλα κε ην παξαπάλσ αληηθείκελν 

πνπ δηεμάρζεθε ζε παλεπηζηήκην κε ζθνπφ λα απνηειέζεη πξφηππν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ηνκέα ζηελ Ηλδία, θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν Δ.Δ. ηνπ Α.Γ. βνεζά λα 

ζπλδεζνχλ νη καθξνπξφζεζκνη ζθνπνί κε ηνπο βξαρππξφζεζκνπο ζηφρνπο ησλ ζρεδίσλ 

θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ. Δπίζεο, εμεηάδνληαο πνην θαζήθνλ θαη πνηνη εξγαδφκελνη ην 

επηηεινχλ κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ νη παξνχζεο δπλάκεηο θαη αδπλακίεο. θαη λα 

πξνζδηνξηζηνχλ νη πηζαλέο επηπηψζεηο ηνπο. Σέινο, δηακέζνπ ηνπ Δ.Δ. γίλεηαη 

ππνινγηζκφο ησλ απαξαίηεησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζρεδηαζκέλσλ ζηφρσλ θαη ζπγθξίλεηαη ην παξφλ θαη ην κέιινλ 

ηεο απαζρφιεζεο θαη ησλ πξαθηηθψλ ζρεηηθά κε ην Α.Γ. 

Ο Datar (2014), πξνζζέηεη ζηα παξαπάλσ φηη ζην δεκφζην ηνκέα, νη 

εξγαδφκελνη δελ είλαη κφλν νη πφξνη ησλ νξγαληζκψλ αιιά είλαη ην πνιπηηκφηεξν 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Έηζη, ζε έξεπλα πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ ζηξαηεγηθέο 

απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηε ζπλέρηζε ή δηαθνπή ιεηηνπξγίαο πθηζηακέλσλ ζρνιψλ θαη 

ηκεκάησλ ζην Παλεπηζηήκην Pune, ην κνλαδηθφ θξηηήξην ήηαλ ην πψο εθηειείηαη ε 

εξγαζία ζε δηάθνξνπο ηνκείο. Δμεηάζηεθαλ φιεο νη ηξέρνπζεο πνιηηηθέο, πξαθηηθέο θαη 

ζηξαηεγηθέο ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη αλζξψπηλνη πφξνη ψζηε λα επαιεζεπηεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ θαη λα πξνηαζνχλ ζρέδηα βειηίσζεο ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο, ηεο δηαθάλεηα θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ. Έηζη, 

πξαγκαηνπνηήζεθε Δ.Δ. ζηνλ ηνκέα Α.Γ. ζηα εμήο πεδία εθαξκνγήο: ζηηο ιεηηνπξγηέο, 

ζηηο ππεξεζίεο, ζηε ζπκκφξθσζε κε ηα ζεζπηζκέλα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, ζηε 

ζηξαηεγηθή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηέινο ζηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ θάζε 

ηκήκαηνο ή ζρνιήο. ε απηήλ ηελ έξεπλα, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη πάγηα ζεσξήζεθαλ, 

εθηφο ηνπ εμνπιηζκνχ, ην πξνζσπηθφ θαη νη ππεξεζίεο ηνπ. 

Με βάζε θαη ηελ παξαπάλσ έξεπλα, ν Δ.Δ. ζηε δηαρείξηζε Α.Γ. ζεσξείηαη σο 

«κηα θαζνιηθή κέζνδνο ειέγρνπ δηφηη πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε φισλ ησλ πηπρψλ ησλ 

αλζξσπίλσλ πφξσλ», φπσο ηηο ηξέρνπζεο πνιηηηθέο Α.Γ., ηηο δξάζεηο, ηελ ηεθκεξίσζε 
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θαη ηα ζπζηήκαηα πνπ εμαζθαιίδνπλ ζπκκφξθσζε κε ηνπο ζπλερψο κεηαβαιιφκελν 

θαλνληζηηθφ πιαίζην, θαζψο θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ αλαγθψλ γηα βειηίσζε θαη 

ελίζρπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αλζξσπηλψλ πφξσλ. 

Απφ ην 1982, νη Hercus θαη Oades νξίδνπλ φηη ν Δ.Δ. ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ 

είλαη «κηα ζπζηεκαηηθή θαη επίζεκε αμηνιφγεζε φισλ ησλ πνιηηηθψλ θαη 

πξνγξακκάησλ ηνπ Α.Γ. ζε έλαλ νξγαληζκφ». Δπηθεληξψλεηαη ζε δεηήκαηα φπσο ζε 

πνην βαζκφ ην ηκήκα Α.Γ. ππνζηεξίδεη ην ζθνπφ θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ νξγαληζκνχ, ζε 

πνην βαζκφ ε δνκή ησλ ηκεκάησλ θαη ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ είλαη ζπκβαηέο κε ηελ 

ηθαλφηεηά ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηέινο πφζν επηηπρεκέλε είλαη ε ζηειέρσζε 

ησλ ηκεκάησλ ψζηε νη επηκέξνπο πνιηηηθέο λα είλαη ζπκβαηέο κε ην ζθνπφ ηνπ 

νξγαληζκνχ (Fombrun et al, 1984). 

Οη Ma θ.ά. (2010) αλαθέξνπλ φηη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ απνηειεί κία απφ ηηο 

πην ζεκαληηθέο παξακέηξνπο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ίδηνπ ηνπ Δ.Δ. ζε έλα 

νξγαληζκφ θαζψο δελ είλαη κφλν ε βαζηθή εγγχεζε γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ αιιά θαη κηα 

δηαζθάιηζε λα επηηεπρζεί απνηειεζκαηηθή εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε. Αλαθέξνπλ πνιχ 

απιά, φηη ν Δ.Δ. πεξηιακβάλεη ηνπο ειέγρνπο ηνπ Α.Γ., ησλ νηθνλνκηθψλ θαη παγίσλ 

ζηνηρείσλ. Με δεδνκέλν φηη ν έιεγρνο εθηειείηαη απφ αλζξψπνπο, ν έιεγρνο ηνπ 

πξνζσπηθνχ είλαη ε βάζε γηα ηνλ έιεγρν φισλ ησλ ππνινίπσλ παξακέηξσλ επεηδή ε 

πνηφηεηα θαη ε επάξθεηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαζνξίδεη θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη κε 

ηα άιια πεδία ειέγρνπ. 

Πάλησο ειιεληθή εηαηξεία ζπκβνπιεπηηθήο θαη Δ.Δ. αλαθέξεη φηη «θαλέλα 

ζχζηεκα Δ.Δ. δελ ζα κπνξέζεη λα θέξεη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα, αλ δελ 

εμαζθαιηζηεί φηη ην πξνζσπηθφ πνπ θαιείηαη λα ην εθαξκφζεη έρεη ηηο απαηηνχκελεο 

ηθαλφηεηεο θαη εθπαίδεπζε γηα λα αληεπεμέιζεη ζηα θαζήθνληα ηνπ, θαζψο θαη ηελ 

αλαγθαία επζπλεηδεζία θαη εληηκφηεηα γηα λα εθηειεί ηα θαζήθνληά ηνπ απηά κε 

απαξαίηεηε επηκέιεηα θαη κε γλψκνλα ην ζπκθέξνλ ηεο επηρεηξήζεσο» 

(http://epilisis.net/). 

Σέινο, ζε ζεκηλάξην πνπ δηνξγαλψζεθε ην 2013 απφ ηελ παγθνζκίνπ θήκεο 

ειεγθηηθή εηαηξεία Ernst and Young αλαθέξεηαη φηη ε πην ζεκαληηθή ζπληζηψζα ηνπ 

Δ.Δ. απνηειεί ην απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ ηνπ Α.Γ. θαη κάιηζηα κφλν φηαλ 

είλαη επηηπρεκέλν ππάξρεη ε ινγηθή εγγχεζε φηη κπνξεί λα επηηεπρζεί θαη ε 

απνηειεζκαηηθή εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε πνπ εμεηάδεηαη ζηελ επφκελε ελφηεηα. 
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Βάζεη ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ πξνθχπηεη ε εμήο ππφζεζε: 

H1: Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Δ.Δ. ζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά (0,05 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο) κε ηε δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

 

4.3 Δζσηεξηθόο έιεγρνο θαη Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε (Δ.Γ.) 

 

Ζ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε έρεη επηηχρεη απμαλφκελε αλαγλψξηζε ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ιφγσ αληηκεηψπηζεο νηθνλνκηθψλ ζθαλδάισλ (Enron, WorldCom, Parmalat) 

πνπ πεξηφξηζαλ ηελ εκπηζηνζχλε ζηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ αμηνπηζηία φρη κφλν ησλ 

εκπιεθνκέλσλ ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ αιιά θαη ηεο ινγηζηηθήο σο επάγγεικα θαη 

θιφληζαλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ πξνο ηηο θεθαιαηαγνξέο (El-Sayed Ebaid, 

2011). 

Οη νηθνλνκηθέο απηέο αηαζζαιίεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, πνπ θαηά θχξην ιφγν 

νθείινληαλ ζηε θαηάρξεζε εμνπζίαο απφ ηα αλψηαηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη 

απνδφζεθαλ ζηελ αδπλακία ησλ ζπζηεκάησλ δηαθπβέξλεζεο, ηε ραιάξσζε επίβιεςεο 

απφ ηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα θαη ηελ πιήξε παξαρψξεζε ηνπ ειέγρνπ ζε έλα 

πξφζσπν, απνηέιεζαλ αθνξκή γηα ηε ζσξάθηζε ηεο έλλνηαο ηεο Δ.Γ. Έηζη ην 1992 

εθδφζεθε ζηε Βξεηαλία ν θψδηθαο βέιηηζηεο ζπκπεξηθνξάο απφ ηελ επηηξνπή Cadbury 

πνπ απνηέιεζε πξφηππν γηα Δ.Γ. ζε πνιιέο ρψξεο. 

Καζψο κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο Δ.Γ., είλαη νη δξαζηεξηφηεηεο 

επνπηείαο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

πιεξνθφξεζεο (Cohen θαη Hanno, 2000), θξίζεθαλ αλαγθαίεο κεηαξξπζκίζεηο, πνπ 

μεθίλεζαλ απφ ηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο ζε πνιιέο ρψξεο, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε Δ.Γ. 

θαη λα απνθαηαζηαζεί ε εκπηζηνζχλε ηνπ θνηλνχ. Ο λφκνο Sarbanes-Oxley Act ηνπ 

2002 (SOX) ζηηο ΖΠΑ είλαη ην πην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα σο απάληεζε ζε απηά 

ηα νηθνλνκηθά ζθάλδαια ((US Congress, 2002). 

Ο πιεξέζηεξνο ηξφπνο γηα λα νξίζνπκε ηελ έλλνηα είλαη λα πηνζεηεζεί ν 

νξηζκφο ηνπ ΟΟΑ (2004): "Ζ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε είλαη ην ζχζηεκα κε ην νπνίν 

κηα επηρείξεζε (ή κηα κε θεξδνζθνπηθή νξγάλσζε) δηεπζχλεηαη θαη ειέγρεηαη, ζε 

αλψηεξν επίπεδν, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο, ηηο επηδφζεηο θαη ηελ 

νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, αιιά θαη ηελ ππεπζπλφηεηα, ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηε 

δηαθάλεηα». 
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Ο ειιεληθφο θψδηθαο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο νξίδεη ηελ εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε (Δ.Γ), «σο ην ζχλνιν ησλ πξαθηηθψλ πνπ πηνζεηεί κηα επηρείξεζε 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο, ηελ πξνζηαζία ησλ 

κεηφρσλ ηεο αιιά θαη ην ζχλνιν απηψλ πνπ έρνπλ λφκηκα ζπκθέξνληα ζηελ εηαηξία ζε 

έλα αέλαα κεηαζρεκαηηδφκελν πεξηβάιινλ» (Eπηηξνπή Δ.Γ. Διιάδαο, 1999) Έηζη 

θαίλεηαη φηη εζηηάδεη ζηελ πηνζέηεζε ζπκβνπιψλ, έλα ξφιν πνπ θαιείηαη λα 

εθπιεξψζεη θαη ν Δ.Δ. πνπ πξνζαλαηνιίδεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηελ παξνρή 

ζπκβνπιψλ πξνο ηε δηνίθεζε γηα απνηειεζκαηηθή Δ.Γ. 

Μέζα ζην απαηηεηηθφ πιαίζην ηνπ ζχγρξνλνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ, ν ξφινο 

ηνπ ζπζηήκαηνο Δ.Δ. είλαη θαηαιπηηθφο αθνχ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα πεγή 

εληνπηζκνχ αζηνρηψλ θαη πξνζζήθεο ηθαλνηήησλ πνπ ζηε ζπλέρεηα κεηαηξέπνληαη ζε 

αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ (Drogalas et al, 2011). 

Ωζηφζν, ν θξίζηκνο ξφινο ηνπ E.E. ζηελ επηρεηξεκαηηθή επηηπρία θαη ηε 

ζπκβνιή ηνπ ζηελ Δ.Γ. απεηθνλίδεηαη κέζσ ηεο εμέηαζεο ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ 

ηνπο (Κaragiorgos et al., 2010). Ζ απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία ηεο Δ.Γ. θαη ηνπ Δ.Δ. 

βειηηψλεη ηελ απφδνζε, θαη κάιηζηα έλαο απφ ηνπο πξφζθαηνπο νξηζκνχο ηνπ Δ.Δ. 

εζηηάδεη ζηελ Δ.Γ., ηδίσο ζην Γηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί σο ν 

βαζηθφο παξάγνληαο ηεο Δ.Γ. απφ ηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο παγθνζκίσο (ASX, 2003).  

Σν ζχζηεκα Δ.Δ. έρεη επηθξαηήζεη λα παξνκνηάδεηαη επηηπρψο κε ην αλζξψπηλν 

λεπξηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν έρεη εμαπισζεί ζε φιν ηνλ νξγαληζκφ θαη κεηαθέξεη εληνιέο 

θαη αληηδξάζεηο απφ θαη πξνο ηε δηνίθεζε (Cook and Wincle,1976) Έηζη ε κέηξεζε θαη 

αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ Δ.Δ., είλαη έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν πνπ 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ νξγαλσηηθή δνκή θαη ηνπο γεληθνχο θαλφλεο ηεο επηρείξεζεο 

(Cai, 1997). 

Ο Δ.Δ. ζπκβάιιεη ζηελ Δ.Γ.: 1.κεηαθέξνληαο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζρεηηθά κε ηε 

δηαρείξηζε θηλδχλσλ, 2. παξέρνληαο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε παξαηππίεο, 3. 

δηεμάγνληαο εηήζηνπο ειέγρνπο θαη ππνβάιινληαο εθζέζεηο ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ 

επηηξνπή ειέγρνπ, 4. ελζαξξχλνληαο γηα πεξηνδηθέο αλαζεσξήζεηο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, πηνζεηψληαο ηξέρνπζεο βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαη 5 ηέινο 

εμαζθαιίδνληαο φηη ε αλαζεσξεκέλε πνιηηηθή θαη ν Κψδηθαο δενληνινγίαο 

θνηλνπνηνχληαη επαξθψο ηνπο ππαιιήινπο.  
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Σα απνηειέζκαηα ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο απφ ηνπο Karagiorgos θ.ά. 

(2010a), θαηαδεηθλχνπλ φηη ν Δ.Δ. δηαδξακαηίδεη δσηηθφ ξφιν ζηελ απνηειεζκαηηθή 

E.Γ. Καζφξηζε φηη ππάξρεη ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ γεληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

Δ.Γ. θαη ηνπ Δ.Δ. θαη κάιηζηα αλάγεη ηνλ Δ.Δ. σο αλεθηίκεην ππνζηεξηθηηθφ εξγαιείν 

ζηε δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ. ην ίδην ζπκπέξαζκα θαηαιήγνπλ θαη νη Caratas θαη 

Spatariu (2013) πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ζε έξεπλα ηνπο ζε ξνπκαληθέο επηρεηξήζεηο, ν 

Δ.Δ. έρεη θαζνξηζηηθφ αληίθηππν ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Δ.Γ. 

ην δεκφζην ηνκέα, ηα πξψηα δεδνκέλα γηα κηα πξψηκε κνξθή εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο αλαθέξζεθαλ πεξί ην 100 π.Υ. αθφκα, πνπ ν Ρσκαίνο έπαξρνο 

Κνινπκέια, είρε θαζηεξψζεη ηελ ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο επαξρίαο ηνπ ζε 

ζπκβνχιην κε ζπκβνπιεπηηθέο αξκνδηφηεηεο, ζρεηηθά κε λέεο εξγαζίεο κε απνηέιεζκα 

λα απμεζεί ε απφδνζε θαη ε πξνζπκία αλάιεςήο ηνπο. 

O Morrell (2009) εμέηαζε ηνλ έιεγρν ηεο εμνπζίαο, ράξηλ ηνπ δεκφζηνπ 

ζπκθέξνληνο, πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Αξηζηνηέιε αθφκα, κε ηξεηο δηαθνξεηηθέο 

νπηηθέο γσλίεο: ηελ «θπβεξλεηηθή», ηελ «αμηνινγηθή» πξννπηηθή, θαη ηελ πξννπηηθή 

ηεο «θξηηηθήο». Σν πιαίζην απηφ πξνζθέξεη έλαλ ηξφπν ειέγρνπ άζθεζεο ηεο 

δηαθπβέξλεζεο γηα ην θνηλφ θαιφ θαη αμηνιφγεζεο ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ κηαο πνιηηηθήο 

δηνίθεζεο θαη ησλ πνιηηψλ ηεο. Τπνδειψλεηαη φηη πξέπεη λα δηεξεπλεζεί ε «δεκφζηα 

αμία» δειαδή πψο κηα δηνίθεζε: (1) ειέγρεη ηηο δπλάκεηο ηεο δηαρξνληθά (2) 

παξνπζηάδεη «αξεηή» θαη (3) δεκηνπξγεί ζπλζήθεο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο πνιίηεο ηεο λα 

βηψλνπλ έλα επηζπκεηφ επίπεδν δσήο. 

Οη Cohen κ.ά. (2002) αλαθέξνπλ φηη ν Δ.Δ. σο εξγαιείν παξαθνινχζεζεο 

απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ ςεθηδσηνχ ηεο Δ.Γ. ηφζν ζην δεκφζην φζν θαη ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα. Έηζη ελψ έλα κεγάιν κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο έρεη επηθεληξσζεί ζηελ 

Δ.Γ. επηρεηξήζεσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, απφ ην 2003, ζε έξεπλα ηνπ ΟΑΑ, νη 

Barrados θαη Mayne απνδεηθλχνπλ φηη νη νξγαληζκνί ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πθίζηαληαη 

ζεκαληηθέο κεηαξξπζκίζεηο ψζηε λα θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ ίζεο πξνθιήζεηο γηα 

Δ.Γ. κε απηέο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 

Οη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ Ο.Ο..Α., πνπ εθδφζεθαλ γηα πξψηε θνξά ην 

2005, παξέρεη κηα ζεηξά θαιψλ πξαθηηθψλ ζρεηηθά κε ην λνκηθφ θαη θαλνληζηηθφ 

πιαίζην γηα ηηο θξαηηθέο επηρεηξήζεηο, ηελ επηρεηξεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο θξαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ηηο ξπζκίζεηο Δ.Γ. ησλ θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 
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Οη λέεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ ΟΟΑ (2015) γηα ηελ Δ.Γ. θξαηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ παξέρνπλ έλα δηεζλψο απνδεθηφ ζεκείν αλαθνξάο γηα λα βνεζήζνπλ ηηο 

θπβεξλήζεηο λα αμηνινγνχλ θαη λα βειηηψλνπλ ηνλ ηξφπν πνπ αζθνχλ ηα θαζήθνληά 

ηνπο ζε επηρεηξήζεηο θξαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Ζ επηηπρήο Δ.Γ. ησλ θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

απνηειεί βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο κεηαξξχζκηζεο ζε πνιιέο ρψξεο. Ζ βειηίσζε ηεο 

απφδνζεο θαη ε κεγαιχηεξε δηαθάλεηα ζην δεκφζην ηνκέα νδεγεί ζε ζεκαληηθά 

νηθνλνκηθά νθέιε, ηδίσο ζε ρψξεο φπνπ ε θξαηηθή ηδηνθηεζία είλαη ζεκαληηθή. 

Δπηπιένλ, ε δεκηνπξγία ηζφηηκσλ φξσλ αληαγσληζκνχ γηα ηηο ηδησηηθέο θαη θξαηηθέο 

επηρεηξήζεηο ελζαξξχλεη ηνλ πγηή αληαγσληζκφ ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα. 

Σνλ ηειεπηαίν θαηξφ ε θπβέξλεζε ηεο απζηξαιηαλήο Κνηλνπνιηηείαο εζηηάδεη κε 

απμεκέλν ελδηαθέξνλ ζηελ Δ.Γ. σο κέζν γηα ηελ αχμεζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο θαη ησλ 

απνδείμεσλ γηα επαξθή επνπηεία ησλ θξαηηθψλ θνξέσλ. Ζ Δ.Γ. ζην δεκφζην ηνκέα 

αλαθέξεηαη σο «νη δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο νη νξγαληζκνί δηεπζχλνληαη, ειέγρνληαη θαη 

ινγνδνηνχλ. Πεξηιακβάλεη ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε αξκνδηφηεηα ηεο δεκφζηαο αξρήο, ε 

ινγνδνζία, ε δηαρείξηζε, ε εγεζία, ε θαηεχζπλζε θαη ν έιεγρνο πνπ αζθείηαη ζηνλ 

νξγαληζκφ» (ANAO, 2003) πνπ ζπλαληψληαη θαη ζε παγθφζκην επίπεδν. 

Oη Zaghdar θαη Salhi (2015) πξνζδηφξηζαλ ην ξφιν θαη ηε ζεκαζία ηνπ Δ.Δ. σο 

έλαο απφ ηνπο ππιψλεο ηεο Δ.Γ. ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ νξγαληζκνχ, 

δεδνκέλνπ φηη είλαη κηα ππεξεζία πνπ ζρεδηάζηεθε γηα λα εκπινπηίζεη θαη λα αλαπηχμεη 

ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη λα θαζνδεγήζεη ηε δηνίθεζε γηα απνθάζεηο πνπ ζα 

ζπλδξάκνπλ απνηειεζκαηηθά ζηελ αχμεζε απφδνζεο. Σα απνηειέζκαηα ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ηνπο ζπλνςίδνληαη ζην φηη ν Δ.Δ. απνηειεί απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν 

γηα ηελ Δ.Γ. ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ νξγαληζκνχ, κέζα απφ ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο επάξθεηαο ησλ ζπζηεκάησλ Δ.Δ. θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηνπ νξγαληζκνχ, 

παξέρνληαο αλαγθαίεο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, θαζψο επίζεο θαη απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζε θαη ζπλεξγαζία ηνπ κε ηα άιια εξγαιεία ηεο Δ.Γ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε 

πξνζηηζέκελε αμία ηνπ Δ.Δ. ζα πξέπεη λα ρξεζηκεχεη σο νδεγφο ηεο Δ.Γ. ε νπνία 

γεληθφηεξα αληαλαθιά ζεηηθά ζηελ απφδνζε ηνπ νξγαληζκνχ. 

Βάζεη ησλ  παξαπάλσ ζηνηρείσλ πξνθχπηεη ε εμήο ππφζεζε: 

H2: Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Δ.Δ. ζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά (0,05 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο) κε ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε. 
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4.4 Δζσηεξηθόο έιεγρνο θαη Καλνληζηηθή πκκόξθσζε (Κ..) 

 

Οη Deis θαη Giroux (1992), ζε έξεπλά ηνπο πνπ αθνξά ηνλ Δ.Δ. δεκνζίνπ 

ζρνιείνπ ζην Σέμαο πεξηιακβάλνπλ ζην κνληέιν ηνπο γηα ηε κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο 

ηνπ Δ.Δ., ηε ζπκκφξθσζε, σο κηα επηπιένλ κεηαβιεηή πνπ ηελ νλνκάδεη εηθνληθή 

κεηαβιεηή ή «ςεπδνκεηαβιεηή» δηφηη ηε ζεσξεί κηα de facto ζπληζηψζα ηεο πνηφηεηαο 

ηνπ Δ.Δ. Ο ειεγθηήο αλαθέξεη κηα παξάβαζε-κε ζπκκφξθσζε κφλν εάλ ππάξρνπλ 

επαξθή απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ηελ ηεθκεξηψλνπλ. Έηζη θάζε θνξά πνπ ν ειεγθηήο 

αλαθέξεη αδπλακία ηνπ Δ.Δ. ή κε ζπκκφξθσζε κε λφκνπο θαη θαλνληζκνχο, ή εθδίδεη 

γλψκε κε επηθχιαμε, αλακέλνληαη a priori ρακειφηεξεο βαζκνινγίεο ηεο πνηφηεηαο 

Δ.Δ. θαη εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ είλαη δεδνκέλε ε ξπζκηζηηθή ζρέζε ηεο κε ηνλ Δ.Δ. 

Ο Δ.Δ., φπσο εθαξκφδεηαη ζην δεκφζην ηνκέα ζε πέληε ρψξεο: ηε Γαιιία, ηε 

Φηλιαλδία, ηελ Οιιαλδία, ηε νπεδία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, μεθίλεζε ζρεηηθά 

πξφζθαηα αιιά είλαη ηαρέσο αλαπηπζζφκελνο ζην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

θξάηνπο, θαηά ηνλ Pollitt θ.ά (1999). Οη ειεγθηέο, αθνχ πξσηαξρηθά εμεηάδνπλ ην 

επίπεδν θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο θαη θαλνληθφηεηαο ρσξίο παξαηππίεο ζηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ δεκνζίνπ, ηζρπξίδνληαη φηη είλαη ζε ζέζε λα δηεξεπλήζνπλ άκεζα, 

δηακέζνπ κηαο ζεηξάο δηαθνξεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δεκφζησλ πξνγξακκάησλ, έξγσλ θαη ζεζκψλ. Απηέο 

νη εμειίμεηο έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ηφζν γηα ηε δεκνθξαηηθή ινγνδνζία φζν θαη 

γηα ηε δηνηθεηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα. 

ε παλεπηζηήκην ηεο Αηζηνπίαο, νη Getie Mihret θαη Wondim Yismaw (2007), 

ζηελ έξεπλα ηνπο πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπλ ζηηο παξακέηξνπο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Δ.Δ. δηελήξγεζαλ ειέγρνπο νηθνλνκηθνχο, ζπκκφξθσζεο θαη 

επίδνζεο. πκπεξαίλνπλ φηη πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνηειεζκαηηθφο έλαο Δ.Δ., ζα 

πξέπεη λα ππάξρνπλ ζαθείο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο γηα φιεο ηηο πξαθηηθέο ηνπ 

νξγαληζκνχ. Έηζη ν Δ.Δ. θαηαγξάθνληαο ηε ζπκκφξθσζε κε απηέο λα είλαη ζε ζέζε λα 

ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε απηψλ ησλ πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ. Μάιηζηα αλάγνπλ 

απηφλ ηνλ παξάγνληα εμφρσο ξπζκηζηηθφ ζηελ επηξξνή ηνπ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Δ.Δ. 

Δπίζεο ζηελ Απζηξαιία, απηήλ ηελ ππνρξεσηηθφηεηα ελφο θνηλνχ θαη 

μεθάζαξνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ αλαθέξνπλ ην 2015 νη Jones θαη Beattie 
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πξνθεηκέλνπ λα ππεξεηεί ην ξφιν ηνπ ν Δ.Δ. ηελ πνιηηεία ηεο Νέαο Νφηηαο Οπαιίαο, 

ην Γξαθείν Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ην 2010, ζέζπηζε έλα ζχλνιν θαηεπζπληήξησλ 

γξακκψλ Δ.Δ. πξνθεηκέλνπ ε ζπκκφξθσζε πξνο απηέο λα δηαζθαιίδεη ηε ρξεζηή 

δηνίθεζε θαη ηελ εθπιήξσζε νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. Kαηά ηελ αξρηθή ζέζπηζε 

ησλ θαηεπζπληήξησλ απηψλ θαλφλσλ ππνγξακκίζηεθε φηη γηα ηε βειηίσζε ηεο 

δηαθπβέξλεζεο θαη ηεο ινγνδνζίαο ησλ ζπκβνπιίσλ, νη επηηξνπέο απηέο ζα πξέπεη λα 

απνηεινχληαη απφ αλεμάξηεηα κέιε θαη φηη ν Γήκαξρνο δελ ζα πξέπεη λα είλαη κέινο 

ηεο επηηξνπήο. Ωζηφζν, νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, φζν δελ απνηεινχλ λνκνζεηεκέλεο 

απαηηήζεηο ηπγράλνπλ αλεπαξθνχο ζπκκφξθσζεο. ην ίδην πεδίν έξεπλαο, νη Jones θαη 

Bowrey (2013), βάζεη ησλ εθζέζεσλ ηνπ 2012-2013, αλαθέξνπλ φηη ζηα 2/3 ησλ 

ζπκβνπιίσλ απνπζηάδεη ε χπαξμε επηηξνπήο Δ.Δ. ή φηη ζην 44% απφ ηηο επηηξνπέο 

ζπκκεηέρεη ή πξνεδξεχεη ν δήκαξρνο, νπφηε θαη ζίγεηαη ε αλεμαξηεζία ησλ επηηξνπψλ 

θαη έηζη δελ εθπιεξψλεηαη επαξθψο ε ινγνδνζία ησλ θξαηηθψλ ιεηηνπξγψλ. 

H Reichborn-Kjennerud (2015) αλαθέξεη φηη νη E.E. ηεο Ννξβεγηθήο 

Κπβέξλεζεο ζην δεκφζην ηνκέα ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ 

ειεγρφκελσλ νξγαληζκψλ. Οη κε ηθαλνπνηεηηθέο επηδφζεηο αιιά θαη ε έιιεηςε 

ζπκκφξθσζεο ζηελ πνιηηηθή ηεο, κέζσ ηεο ειιηπνχο εθαξκνγήο ησλ ζεζπηζκέλσλ 

λφκσλ ηεο θεληξηθήο Γηνίθεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ Κπβέξλεζε ψζηε ηα 

ππνπξγεία λα ινγνδνηνχλ. Έηζη ν Δ.Δ. απνηειεί έλα εξγαιείν εμνξζνινγηζκνχ ησλ 

αλακελφκελσλ απνηειεζκάησλ απφ ηα ππνπξγεία θαη βαζίδεηαη ζηελ αλίρλεπζε ηεο 

απφθιηζεο. Ζ "Γηνίθεζε κε ηφρνπο θαη Απνηειέζκαηα» (Management by Objectives 

and Results) είλαη θαη ε γξακκή ζθέςεο πνπ δηαπλέεη θαη ηνλ ίδην ην Δ.Δ. ζηε 

Ννξβεγία. 

Πάλησο, ε ζνβαξφηεξε ίζσο παζνγέλεηα ηεο ειιεληθήο δεκνθξαηίαο, κε 

ζπλέπεηεο πνπ δελ αθήλνπλ αιψβεηε θακία πηπρή ηεο δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο δσήο 

απνηειεί ην ηξίπηπρν «πνιπλνκία, θαθνλνκία, αλνκία». Γηα λα γίλεη αληηιεπηφ ην 

κέγεζνο ηεο ζηξέβισζεο απηήο ηεο αηέξκνλεο λνκνπαξαγσγήο, αξθεί λα αλαθεξζεί 

πσο ζηηο ΖΠΑ απφ ην 1776, πνπ θεξχρζεθε ε ακεξηθαληθή αλεμαξηεζία, έσο θαη 

ζήκεξα ςεθίζηεθαλ θαη ηζρχνπλ κφλνλ δέθα θνξνινγηθνί λφκνη ελψ ζηελ Διιάδα, 

φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθέληξσζε ε πξφεδξνο ησλ Γηνηθεηηθψλ 

Γηθαζηψλ Δηξήλε Γηαλλαδάθε, ε θαηάζηαζε έρεη σο εμήο: απφ ην 1975 έσο θαη ζήκεξα, 

ζε 40 ρξφληα δειαδή, ςεθίζηεθαλ 250 θνξνινγηθά λνκνζεηήκαηα κε άπεηξεο 

ηξνπνινγίεο δηάζπαξηεο ζε δηάθνξνπο άιινπο λφκνπο, ελψ κφιηο ηα ηειεπηαία δχν 

ρξφληα (έσο ην ηέινο 2014) ςεθίζηεθαλ έμη ακηγψο θνξνινγηθνί λφκνη, ζηνπο νπνίνπο 
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ζπκπεξηειήθζεζαλ 71 λέεο θνξνινγηθέο ξπζκίζεηο. Γηα ηηο δηαηάμεηο απηέο, παξάιιεια 

εθδφζεθαλ 111 ππνπξγηθέο απνθάζεηο θαη 138 δηεπθξηληζηηθέο εγθχθιηνη (Mάλδξνπ, 

2016). Δπνκέλσο θξίλεηαη δχζθνιν ηνπ έξγν ηεο θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο ζε έλα 

ζεζκηθφ πιαίζην δηαξθψο κεηαβαιιφκελν. 

Πξνο επηβεβαίσζε ησλ παξαπάλσ, νη Drogalas κ.ά. (2015a) ζέηνληαο εξσηήζεηο 

ζρεηηθά κε ην αλ ην θνξνινγηθφ λνκηθφ πιαίζην είλαη πεξίπινθν, αλ εξκελεχεηαη κε 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαη αλ είλαη εχθνια πξνζβάζηκν, απνδεηθλχνπλ φηη ην εχξνο 

ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ. 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ πξνθχπηεη ε εμήο ππφζεζε: 

H3: Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Δ.Δ. ζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά (0,05 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο) κε ηελ Καλνληζηηθή πκκφξθσζε. 

 

 

4.5 Δζσηεξηθόο έιεγρνο θαη πζηήκαηα Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο  

 

Απφ ην 1994 νη Hooks κ.ά. αλαθέξνπλ σο κηα ζεκαληηθή δηάζηαζε ηνπ Δ.Δ. ηελ 

επηθνηλσλία θαη ηελ πιεξνθφξεζε, θαζψο ε απάηε αθνξά απφθξπςε ελψ ε επηθνηλσλία 

εληζρχεη ηε δηαθάλεηα. 

Ζ επηηξνπή COSO, ζε κηα εθηελή έθζεζή ηεο ζρεηηθά κε ηνλ E.E., ηδίσο φζνλ 

αθνξά ζηελ απνηξνπή ηεο απάηεο, αλαθέξεη φηη ε πξαθηηθή «θαηαγγειίαο 

δπζιεηηνπξγηψλ - ζπλαγεξκνχ» έρεη ελζσκαησζεί ζηελ αληίζηνηρε έλλνηα ηεο 

εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο. Ζ πξαθηηθή απηή νξίδεηαη απφ ηνπο Near θαη Miceli (1985) 

σο «ε απνθάιπςε απφ ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ παξάλνκσλ δεδνκέλσλ ζε άιια ελ 

δπλάκεη ζπλαιιαζζφκελα πξφζσπα ή νξγαληζκνχο». εκεία αλαθνξάο ηεο απνηεινχλ 

απφ ηε κία πιεπξά, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο επηθνηλσλίαο θαη απφ ηελ άιιε 

πιεπξά κε πνην ηξφπν νη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξνχλ λα απνθηνχλ επαξθή 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα λα απνηξέπεηαη ε απάηε. Οη ίδηνη ζεσξνχλ φηη ε θαηαγγειία 

ησλ πξνβιεκαηηθψλ πεξηπηψζεσλ πνπ γίλεηαη πξνιεπηηθά-κπνξεί λα είλαη πην 

επεξγεηηθή απφ ηελ θαηαζηαιηηθή πξαθηηθή «ειεγθηή ληεηέθηηβ». 
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Οη Βaldwin θαη Baldwin (1981) δηαπίζησζαλ φηη νη θψδηθεο ζπκπεξηθνξάο 

έρνπλ κηθξφ αληίθηππν, αλ ε αλψηεξε δηνίθεζε δελ εληζρχζεη απηέο ηηο ελέξγεηεο, φπσο 

λα δεκηνπξγία δηαχινπο πιεξνθφξεζεο θαη λα ελζαξξχλεη ηε ρξήζε ηνπο. Έηζη νη 

αλαθνξέο ζηα εζσηεξηθά θαλάιηα ηείλνπλ λα αλαδεηρζνχλ ζε κηα ππνζηεξηθηηθή κνξθή 

νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο.  

ε έλα νξγαληζκφ, κνλάδεο κνηξάδνληαη έλα θνηλφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν 

ελππάξρεη ε νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα. Οη Camerer θαη Vapsalainen (1988) νξίδνπλ 

απηήλ ηελ θνπιηνχξα σο "έλα επξχ ζχλνιν απφ ζησπεξνχο θαλφλεο πνπ θαζνξίδνπλ ηη 

πξέπεη λα θάλνπλ νη εξγαδφκελνη ζε κηα κεγάιε πνηθηιία απφ «απξφβιεπηεο» 

πεξηζηάζεηο." Έηζη θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ Δ.Δ. είλαη φιν θαη πην ζεκαληηθφ, θαζψο 

ρξεζηκεχεη σο ζπλδεηηθφο θξίθνο. 

Ζ πξαθηηθή ηεο αλαθνξάο ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ηνπ νξγαληζκνχ έδσζε 

αλάκηθηα απνηειέζκαηα ζε δηάθνξεο έξεπλεο. κε ηνπο Near θαη Miceli (1985) λα 

επηθξαηνχλ φηη ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην πιήζνο ησλ αλαθνξψλ θαη ζην 

κέγεζνο ηνπ νξγαληζκνχ, εηδηθά φηαλ ε θνπιηνχξα δελ είλαη γξαθεηνθξαηηθή. ε 

αληίζεζε κε ην κέγεζνο ηνπ νξγαληζκνχ πνπ δηεπθνιχλεη ηελ αλαθνξά, ν Glazer (1983) 

δηαπίζησζε φηη ε πξνο ηα πάλσ επηθνηλσλία ήηαλ κεησκέλε φζν κεγάισλε ν αξηζκφο 

ησλ ελδηάκεζσλ ζπλδέζεσλ θαη δηαπίζησζε ηελ αλάγθε γηα κείσζε ησλ πξντζηακέλσλ 

κεζαίνπ βαζκνχ. 

Μηα άιιε πηπρή ηεο εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθφξεζεο πνπ ζίγεηαη 

απφ ηνλ Keenan (1988). είλαη φηη νη δηαρεηξηζηέο ζηελ θεληξηθή δηνίθεζε είραλ 

ιηγφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη κηθξφηεξε ελζάξξπλζε γηα ππνβνιή αλαθνξψλ απφ ηνπο 

νκνιφγνπο ηνπο πεξηθεξεηαθά. 

Πάλησο θαη ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππαιιήινπ επεξεάδνπλ ηελ 

πξαθηηθή ηεο εζσηεξηθήο πιεξνθφξεζεο. Ζ πξνεγνχκελε εκπεηξία θαη εθπαίδεπζε, ε 

δηαθνξεηηθή ηθαλφηεηα δηάγλσζεο ηεο απάηεο, ε γλψζε κεζφδσλ Δ.Δ. θαη ηέινο ε 

πξνζσπηθή εζηθή αλάπηπμε θαζνξίδνπλ απνθαζηζηηθά ηνλ ηξφπν έθθξαζεο 

δηαθνξεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαηά άηνκν (Arnold and Ponemon, 1991) 

Μφλν ε ζπλερήο εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ αιιά 

θαη ε ηζρπξή νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα κπνξνχλ λα εγγπεζνχλ φηη δηαθνξεηηθά άηνκα 

ζα παξνπζηάζνπλ παξφκνηα ζπκπεξηθνξά ζηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο θαη 

πιεξνθφξεζεο.  
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Βάζεη ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ πξνθχπηεη ε εμήο ππφζεζε: 

H4: Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Δ.Δ. ζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά (0,05 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο) κε ηα πζηήκαηα Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο. 

 

4.6 Δζσηεξηθόο έιεγρνο θαη Γηαρείξηζε Κηλδύλνπ (Γ.Κ.) 

 

«There is no such thing as a risk-free area of activity!». 

Απηφ είλαη ην κφην πνπ αλαθέξεηαη ζε πξφζθαηε κπξνζνχξα ζρεηηθνχ 

ζεκηλαξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Αθαδεκίαο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα γηα Φφξνπο-Οηθνλνκηθά 

θαη Γίθαην (2016) αλαδεηθλχνληαο γιαθπξά πφζν αλεπηζχκεηνο είλαη ν θίλδπλνο ζε 

θάζε δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε ηνπο παξαπάλσ ηνκείο. Οη θίλδπλνη είηε εζσηεξηθνί 

είηε εμσηεξηθνί, ζηξαηεγηθνί, νηθνλνκηθνί, ιεηηνπξγηθνί ή αθφκα θαη θήκεο –κπνξνχλ 

λα παξεκπνδίζνπλ ζεκαληηθά ην έξγν ελφο δεκφζηνπ νξγαληζκνχ ή φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη «ζηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θαη δεκνζηνλνκηθή ζπγθπξία, 

ε έιιεηςε θαηάιιειεο πξνζέγγηζεο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ είλαη κηα ηεξάζηηα 

θαη πξαγκαηηθή απεηιή γηα ην έξγν θάζε δεκφζηαο δηνίθεζεο». 

ήκεξα ε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα είλαη πην 

ζεκαληηθή απφ πνηέ. Με δεδνκέλν φηη ε ιεηηνπξγία ηεο απνηππψλεηαη θαη βειηηψλεηαη 

κέζσ ζπζηεκάησλ Δ.Δ., είλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο νη δεκφζηεο αξρέο λα κε 

βαζίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηε δηαίζζεζε ηνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ, αιιά 

λα ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεκα πξφηππα δηαρείξηζεο θηλδχλνπ κέζσ ηνπ Δ.Δ. σο 

αλαπφζπαζηε ζπληζηψζα ηεο γεληθήο δηαρείξηζεο ηνπο. 

Σν 2007, ν Fernandez-Laviada κειέηεζε ην παγθφζκην πιαίζην δηαρείξηζεο 

ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ απφ άπνςε Δ.Δ. Βαζηθφ ζπκπέξαζκα ηεο κειέηεο ηνπ ήηαλ φηη 

κηα απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θηλδχλνπ ζα βειηηψζεη θαη ζα εληζρχζεη ηνλ Δ.Δ. ηνπ 

νξγαληζκνχ. Αιιά θαη ν Δ.Δ. πξέπεη λα επαγξππλά γηα ηελ φιε δηαδηθαζία ηεο 

εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο. 

Σν 2012 δεκνζηεχηεθε έθζεζε πνπ εθπνλήζεθε απφ ην Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ 

Διεγθηψλ (IIA) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Κνηλσλία Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ θαη 

Αζθαιίζεσλ (RIMS), κε ζέκα ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δχν απηψλ θιάδσλ 

πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνληαη πην απνηειεζκαηηθέο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε 

θηλδχλσλ θαη ηε ζπκβνιή ζηελ πξνζζήθε αμίαο ζηνλ νξγαληζκφ. Ζγεηηθφ ζηέιερνο ηνπ 
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RIMS, ηφληζε φηη ε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ν ξφινο ηνπ Δ.Δ. είλαη φξνη 

ζπκπιεξσκαηηθνί θη φηη έλαο θπξίαξρνο θνηλφο ζηφρνο ηνπο είλαη λα πινπνηνχλ 

επηηπρψο ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ζηφρνπο κε ηηο αληίζηνηρεο απνζηνιέο ηνπο. 

Με θνηλφ παξαλνκαζηή ηνλ έιεγρν ησλ θηλδχλσλ νη Daneci-Patrau θ.ά. (2014) 

ηνλίδνπλ φηη o Δ.Δ. θαη ε δηαρείξηζε θηλδχλσλ έρνπλ ηνλ ίδην ζηφρν, ππεξζεκαηίδνληαο 

ζηελ παξαπάλσ έθζεζε. Αλ θαη νη ζηφρνη ηνπ Δ.Δ. δηαθέξνπλ απφ εηαηξεία ζε εηαηξεία, 

ζε φινπο ηνπο νξγαληζκνχο, ε ιεηηνπξγία ηνπ Δ.Δ. έρεη ζθνπφ λα εληζρχζεη ηε 

δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαη λα βειηηψζεη ην ζχζηεκα Δ.Δ. Έηζη ν Δ.Δ. εθπιεξψλεη 

πνιινχο ξφινπο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ θαη φπνπ ππάξρεη ππεξεζία Δ.Δ. 

θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο λα δηαζθαιηζηεί φηη δελ 

αιιειεπηθαιχπηνληαη άζθνπα, κε ελδερφκελε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ. 

Σε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηνπ Δ.Δ. ζηε δηαρείξηζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

θηλδχλνπ επηδίσμαλ νη Castanheira κ.ά., (2010). Eζηάιεζαλ εξσηεκαηνιφγηα ην 2006, 

ζε 96 επηθεθαιήο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο νη νπνίνη ήηαλ κέιε ηνπ ΗIA ηεο Πνξηνγαιίαο. 

Σα απνηειέζκαηά έδεημαλ φηη ην 82% ησλ θνξέσλ ρξεζηκνπνηνχλ κηα πξνζέγγηζε κε 

βάζε ηνλ θίλδπλν ζηνλ εηήζην ζρεδηαζκφ ηνπ ειέγρνπ θαη επηπξνζζέησο ην 31% 

εθαξκφδεη απηή ηελ πξνζέγγηζε ζην ζρεδηαζκφ θάζε ειεγθηηθήο. ε πέληε θνξείο ν 

δηεπζπληήο ηνπ ηκήκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ζπλέπηπηε λα είλαη θαη ν δηεπζπληήο ηνπ 

ηκήκαηνο E.E. Σέινο, ην 50% πεξίπνπ είρε ζέζεη ζε εθαξκνγή κηα ηππηθή δηαδηθαζία 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ή επξφθεηην λα ζέζνπλ ζχληνκα θαη πεξίπνπ ζην 60% ησλ 

θνξέσλ ν Δ.Δ. απνθαιχθζεθε φηη δηαδξακαηίδεη έλα δπλακηθφ ξφιν ζηελ εθαξκνγή ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ. 

ηελ Κξναηία, νη Pocrovac κ.ά. (2010) ζηε κειέηε ηνπο εμεξεχλεζαλ ην ξφιν 

θαη ηε ζεκαζία ηνπ Δ.Δ. ζηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, θαζψο θαη ηηο ζπλέπεηεο 

απηήο ηεο ζπκκεηνρήο Δ.Δ. ζρεηηθά κε ηελ εζσηεξηθή δηαδηθαζία. Έηζη δηεμήγαγαλ 

εκπεηξηθή έξεπλα ζε δείγκα 78 εξσηεζέλησλ, ηφζν εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ φζν θαη 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ησλ θξναηηθψλ εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ ζεζπίζεη ιεηηνπξγία ηνπ 

Δ.Δ. χκθσλα κε ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα, απφ ην δείγκα ησλ εζσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ θαη δηαρεηξηζηψλ, θαηά κέζν φξν, πηζηεχνπλ φηη ε εκπινθή ηνπ Δ.Δ. ζηηο 

δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ πνηφηεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο θαη γη΄ απηφ ν Δ.Δ. θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζρεδφλ πάληα ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ θηλδχλνπ, σο έλα απφ ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο 

δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ. Απφ ηα απνηειέζκαηα απηά εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη 
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ππάξρεη ακνηβαίν φθεινο απφ ηελ ζρέζε κεηαμχ ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ 

θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Δπηβεβαηψζεθε δειαδή φηη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ηνπ Δ.Δ. 

ζηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θηλδχλνπ έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο, ηελ ελίζρπζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηθήο 

ηνπ ιεηηνπξγίαο. Έηζη απηή ε ακνηβαίσο επσθειήο ζρέζε Δ.Δ. θαη δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ. 

Αθνινχζσο νη Wang θαη Li (2011) ζε κειέηε ηνπο ζε θαηαζθεπαζηηθέο 

επηρεηξήζεηο ζηελ Κίλα αλαθέξνπλ φηη ην ηκήκα Δ.Δ. αξρίδεη λα ζπκκεηέρεη ζηε 

δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη απψιεηεο πνπ 

πξνθιήζεθαλ απφ ηνπο εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο θαη 

λα επηηεπρζεί ε κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο ηεο επηρείξεζεο,. Ζ κειέηε ηνπο έρεη σο ζηφρν 

λα απνηππψζεη ηνλ ηξφπν πνπ κηα θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία νθείιεη λα δηελεξγεί Δ.Δ. 

γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ κε ηελ πηνζέηεζε δηαθφξσλ κεζφδσλ εληνπηζκνχ θαη 

αμηνιφγεζεο θηλδχλνπ. Σέινο, δεδνκέλεο ηεο αμηνιφγεζεο θηλδχλσλ, πξνηείλεηαη ε 

εθηεηακέλε εθαξκνγή ηνπ Δ.Δ. ζε φιν ην θάζκα ιεηηνπξγίαο, ψζηε νη επηρεηξήζεηο λα 

κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ κε επηηπρία ηελ νηθνλνκηθή αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο ζηε 

ζχγρξνλε επνρή ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. 

Tν ζεκεξηλφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιιέο πηέζεηο θαη 

γηα κηα πην απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ζηε Ρνπκαλία, νη Caratas θαη 

Spatariu (2013) αλέδεημαλ ηνλ Δ.Δ. σο θαζνξηζηηθφ παξάγνληα πξνφδνπ επηρεηξήζεηο. 

Σα επξήκαηά ηεο κειέηεο δείρλνπλ φηη ε Ρνπκαλία έρεη δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο 

γηα ηε κειινληηθή αλάπηπμε ηνπ Δ.Δ. σο θχξηα ιεηηνπξγία εληφο ησλ εηαηξεηψλ πνπ ζα 

κπνξνχζε λα ηνπο βνεζήζεη λα γίλνπλ πην απνδνηηθέο θαη αληαγσληζηηθέο. Με ηνλ 

έιεγρν ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ, νη ειεγθηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα κεγηζηνπνηήζνπλ 

ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ηνπ. Σέινο πξνηείλνληαη ζπκπεξάζκαηα γηα ηε 

βειηίσζε ησλ εζσηεξηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ δηακέζνπ ηεο 

απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζε νξγαλσηηθψλ θαη δηαξζξσηηθψλ θηλδχλσλ. 

Σν 2015, νη Bozek θαη Emerling αλαθέξνπλ φηη ζην ζχγρξνλν νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ πνπ νη νξγαλσηηθέο δνκέο ζηνρεχνπλ ηφζν ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα φζν 

θαη ζηελ απνδνηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο, δίλεηαη κεγάιε ζεκαζία ζηνλ νηθνλνκηθφ 

έιεγρν σο έλα ζεκαληηθφ κέζν γηα ηελ πξνζηαζία ηεο νξγάλσζεο έλαληη ησλ 

παξαγφλησλ θηλδχλνπ. Γηακέζνπ ηνπ άξζξνπ ηνπο είραλ ζαλ ζθνπφ λα παξνπζηάζνπλ 

ηηο ζεσξεηηθέο θαη πξαθηηθέο πηπρέο πνπ αθνξνχλ ηνλ εζσηεξηθφ δεκνζηνλνκηθφ 
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έιεγρν ζηηο επηρεηξήζεηο, ζην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο ηεο έθζεζεο ζε θίλδπλν. Οη 

κέζνδνη έξεπλαο πνπ εθαξκφζηεθαλ είλαη ε ελλνηνινγηθή αλάιπζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, 

θαζψο θαη ε πεξίπησζε ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ ηνπ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ. Σα 

απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ αλάγνπλ ηνλ νηθνλνκηθφ έιεγρν ζε έλα απνηειεζκαηηθφ 

εξγαιείν γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ νξγαληζκνχ έλαληη ησλ θηλδχλσλ, ηφζν εζσηεξηθψλ 

φζν θαη εμσηεξηθψλ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ εηθνζηνχ πξψηνπ αηψλα, ν Δ.Δ. παξνπζηάδεη κεγάιε 

πξφνδν ζε πνιιέο επηρεηξεκαηηθέο παξακέηξνπο, φπσο ε αμηνιφγεζε θαη ε δηαρείξηζε 

ησλ θηλδχλσλ. Σν κέιινλ ζα απνδείμεη φηη ζηνλ Δ.Δ., παξά ηηο δπζθνιίεο, ππάξρεη ε 

πξννπηηθή πνπ ππφζρεηαη επηηπρία ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ 

(Karagiorgos et al, 2010).  

Βάζεη ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ πξνθχπηεη ε εμήο ππφζεζε: 

H5: Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Δ.Δ. ζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά (0,05 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο) κε ηε Γηαρείξηζε Κηλδχλνπ. 

 

4.7 Απνηειεζκαηηθόηεηα Δζσηεξηθνύ ειέγρνπ  

 

Ο Ridley (2008) ππνζηεξίδεη φηη ν ζχγρξνλνο Δ.Δ. απαξηίδεηαη απφ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ νηθνλνκία. (φπσο ραξαθηεξηζηηθά ιέεη 

απφ ηα ηξία «Δ»: effectiveness, efficiency and economy.) 

Ήδε απφ ην 1992, ν Chambers εμήγεζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Δ.Δ. σο 

«ην λα πξάηηεηαη ην νξζφ», ηελ απνδνηηθφηεηα σο «ην λα πξάηηεηαη κε ηνλ νξζφ ηξφπν» 

θαη ηέινο ηελ νηθνλνκία σο ην «λα γίλεηαη κε ηνπο ιηγφηεξνπο δπλαηνχο πφξνπο». 

Μάιηζηα ε απνηειεζκαηηθφηεηα ζεσξείηαη σο ην πην ζεκαληηθφ απφ ηηο άιιεο δχν 

παξακέηξνπο. Δάλ δειαδή ν Δ.Δ. είλαη αλαπνηειεζκαηηθφο, είλαη ηειηθά κάηαηνο 

αλεμάξηεηα απφ ην πφζν απνδνηηθά θαη νηθνλνκηθά παξέρεηαη ε ππεξεζία ηνπ. 

Πεξίπνπ κία δεθαεηία αξγφηεξα, ν Dittenhofer (2001) επηβεβαηψλεη ηα 

παξαπάλσ δίλνληαο έκθαζε ζην γεγνλφο φηη απηφ πνπ πξαγκαηηθά έρεη ζεκαζία γηα 

έλαλ νξγαληζκφ είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ελψ ε απνδνηηθφηεηα ζηελ 

αλαπνηειεζκαηηθή άζθεζε δελ σθειεί θαζφινπ. Αθφκα θαη πεξηνρέο καθξηά απφ ηελ 
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απνζηνιή θαη ην φξακα ηνπ νξγαληζκνχ κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ κε έλαλ πνιχ 

απνδνηηθφ θαη επαξθή ηξφπν, αιιά εθιακβάλεηαη σο απψιεηα ρξφλνπ θαη ζηφρνπ. 

Ο Lenz (2013) ζεσξεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα σο: «έλλνηα πνπ έρνληαο σο 

βάζε ηελ θίλδπλν, βνεζά ηνλ νξγαληζκφ λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ, επεξεάδνληαο 

ζεηηθά ηελ πνηφηεηα ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο». Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν Δ.Δ. 

ζεσξείηαη σο παξνρή ππεξεζίαο ζηνλ νξγαληζκφ θαη κφλν φηαλ είλαη απνηειεζκαηηθφο. 

αλακέλεηαη λα εμεηάδεη ηηο κεγάιεο πεξηνρέο ηνπ θηλδχλνπ, λα ζπκβάιεη κε ζεηηθή 

επίδξαζε ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο εηαηξείαο θαη ζηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε. 

Οη Lenz θαη Ζahn (2015) αλαθέξνπλ φηη ε παξνρή απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ γηα 

πξνζηηζέκελε αμία θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη έλαο ηξφπνο γηα λα αλαγλσξηζζεί 

θαη λα αλαδεηρζεί ν Δ.Δ. σο κηα απαξαίηεηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ απφ φια ηα 

εκπιεθφκελα κέξε. 

Οη Getie Mihret θαη Wondim Yismaw (2007) επέιεμαλ λα εμεηάζνπλ 4 

παξακέηξνπο σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο Δ.Δ. ζηνλ 

αηζηνπηθφ δεκφζην ηνκέα. Σα επξήκαηα ηεο κειέηεο ηνλίδνπλ φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπ Δ.Δ. είλαη έληνλα επεξεαζκέλε απφ ηελ πνηφηεηα ηνπ Δ.Δ. θαη ηελ ππνζηήξημε απφ 

ηε δηνίθεζε ελψ ε νξγαλσηηθή ξχζκηζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειεγρφκελνπ δελ 

είλαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Δ.Δ. 

ηελ Διιάδα, ην 2015 νη Drogalas κ.ά. επέιεμαλ λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηνπο 

εμεηαδφκελνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Δ.Δ. ζε 

ειιεληθέο εηαηξείεο. Σα απνηειέζκαηά δείρλνπλ φηη ππάξρνπλ ηέζζεξηο ζεκαληηθνί 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Δ.Δ. ζηνλ ειιεληθφ 

επηρεηξεζηαθφ ηνκέα: 1) ε πνηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 2) ε αξκνδηφηεηα ηεο 

ειεγθηηθήο νκάδαο, 3) ε αλεμαξηεζία ηνπ Δ.Δ. θαη ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη 4) ε 

ππνζηήξημε απφ ηε δηνίθεζε. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ ν θξηζηκφηεξνο παξάγνληαο 

ζην κνληέιν πνπ αλέπηπμαλ είλαη ε αλεμαξηεζία ηνπ Δ.Δ. θαη ζπκπεξαίλνπλ φηη ηα 

επξήκαηά ηεο κειέηεο ηνπο δχλαληαη λα βνεζήζνπλ ζηελ αχμεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Δ.Δ. 

Σν 2016, ε Ciak εμέηαζε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ Δ.Δ. κέζα 

απφ εκπεηξίεο ησλ ππαιιήισλ ζε δεκφζηνπο νηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο ζηελ Πνισλία. 

Παξαδέρεηαη φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ Δ.Δ. ζθνπφ έρεη λα ππνζηεξίμεη ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ, γεγνλφο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ έρεη ζεηηθή επίδξαζε 
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ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο. Μέζα απφ κηα ζπζηεκαηηθή 

πξνζέγγηζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο, ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

επηρεηξεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο ελφο νξγαληζκνχ, ν Δ.Δ. νθείιεη λα πξνζθέξεη 

πξνζηηζέκελε αμία. Σα απνηειέζκαηα ηεο δηεμαρζείζαο έξεπλαο έδεημαλ φηη ε 

νξγάλσζε ηνπ Δ.Δ. ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ήηαλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία, θαζψο ηα ζεζπηζκέλα κέηξα επέηξεςαλ ζηνπο ειεγθηέο λα ελεξγνχλ 

αλεμάξηεηα. Παξά ην γεγνλφο φηη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο νξγαληζκνχο 

αλαθέξζεθαλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ.Δ., εληνχηνηο ζε 

θάπνηνπο ηνκείο, ππήξμαλ ζεκαληηθέο αδπλακίεο, πνπ επεξέαζαλ ηελ πνηφηεηα αθφκα 

θαη ηνπ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ. Έηζη ηα απνηειέζκαηα πνπ επηηεχρζεθαλ κεηά απφ ηηο 

πξνηεηλφκελεο -απφ ηνλ Δ.Δ.- αιιαγέο, βειηίσζαλ ηε ιεηηνπξγία, εμάιεηςαλ παξαηππίεο 

θαη αχμεζαλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ. 

ην ίδην πλεχκα ελφο απνηειεζκαηηθνχ Δ.Δ., κία εηθνζαεηία λσξίηεξα ν Sawyer 

(1995) αλαθέξεη φηη "Ζ δνπιεηά ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή δελ έρεη επηηεπρζεί κέρξη λα 

δηνξζσζνχλ νη αηέιεηεο θαη λα παξακείλνπλ δηνξζσκέλεο» θαη ην 2007, νη Getie Mihret 

θαη Wondim Yismaw αλαθέξνπλ φηη ν Δ.Δ. δελ είλαη απηνζθνπφο αιιά είλαη 

απνηειεζκαηηθφο κφλν εάλ πιεξνί ην επηδησθφκελν απνηέιεζκα πνπ ππνηίζεηαη φηη 

επηθέξεη, λα βειηηψλεη ηελ επίδνζε ηνπ νξγαληζκνχ. 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ πξνθχπηεη ε εμήο ππφζεζε: 

H6: Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Δ.Δ. ζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά (0,05 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο) κε ηελ απφδνζε ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

4.8 ύλνςε 4νπ Κεθαιαίνπ 

 

ην 4ν θεθάιαην πξαγκαηνπνηήζεθε αλαζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηηο 

ππφ εμέηαζε παξακέηξνπο θαη αλαιχζεθε ε ζρέζε ηνπο κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

Δ.Δ. Οη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πνπ εμεηάζηεθαλ ήηαλ ε δηαρείξηζε αλζξσπίλσλ 

πφξσλ, ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, ε θαλνληζηηθή ζπκκφξθσζε, ηα ζπζηήκαηα 

επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθφξεζεο θαη ε δηαρείξηζε θηλδχλνπ. Σέινο δηαηππψζεθαλ νη 

ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ  

5.1 Δηζαγσγή 

 

Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 

εκπίπηεη ζηηο κεζφδνπο ηφζν ηεο πεξηγξαθηθήο φζν θαη ηεο επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο. 

Σν θεθάιαην απηφ αλαθέξεηαη ζηελ έξεπλα πνπ δηεμήρζε κε ζθνπφ ηε κειέηε 

ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο, πνπ είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Δ.Δ. ζηε δεκφζηα 

θνξνινγηθή δηνίθεζε, κέζσ θαζνξηζκνχ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ- παξαγφλησλ πνπ 

κε βάζε ηε βηβιηνγξαθία απνηεινχλ πεγέο απφθιηζεο (θίλδπλνη) απφ ηελ πξφηππε 

ιεηηνπξγία ελφο δεκφζηνπ θνξνινγηθνχ νξγαληζκνχ. 

Έηζη νη ππνζέζεηο ηεο εξγαζίαο επηιέρζεθαλ απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθηθή 

επηζθφπεζε, ιφγσ έιιεηςεο δηαζέζηκσλ αξρεηαθψλ δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη µε 

ηνλ Δ.Δ. ζηελ ειιεληθή θνξνινγηθή δηνίθεζε. Γηεξεπλήζεθαλ κέζσ εκπεηξηθήο 

έξεπλαο θαη ζπγθεθξηκέλα δηεμάρζεθε ε κέζνδνο δηάζεζεο εξσηεκαηνινγίνπ. 

Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη λα γίλεη αληηιεπηφ κέζσ ηεο 

πθηζηακέλεο ιεηηνπξγηθήο θαη νξγαλσηηθήο θαηάζηαζεο ηη ζα φθεηιαλ λα εμεηάδνπλ 

ηα ηπρφλ ππάξρνληα ζπζηήµαηα Δ.Δ. ψζηε λα είλαη απνηειεζκαηηθά γηα ηελ νµαιή 

ιεηηνπξγία θάζε νξγαληζκνχ. 

Οη απαληήζεηο ζην εξσηεκαηνιφγην πνπ ζπληάρζεθε απνηέιεζαλ ηα 

πξσηνγελή ζηνηρεία γηα εθηίκεζε ηεο χπαξμεο ή φρη αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηεο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο θαη ησλ ππφ εμέηαζε αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Δπίζεο, 

ζηελ πεξίπησζε χπαξμεο αιιειεπίδξαζεο, έγηλε αξηζκεηηθή απνηίκεζε ηεο κε ζθνπφ 

ηελ θαηαγξαθή ηεο ζπλαξηεζηαθά. Αθνινχζσο, εθηφο ηεο αλαθνξάο ζηνηρείσλ 

ζρεηηθά κε ηνλ πιεζπζκφ θαη ην δείγκα ηεο έξεπλαο, αθνινπζεί αλαιπηηθή πεξηγξαθή 

ησλ εξσηήζεσλ πνπ ηέζεθαλ θαζψο θαη ε κεζνδνινγία ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο 

ησλ απαληήζεσλ ζηηο νπνίεο εθαξκφζζεθε. 
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5.2 Δξεπλεηηθό Γείγκα 

 

Καζψο ε έξεπλα απηή κειεηά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Δ.Δ. ζηε 

Φνξνινγηθή Γηνίθεζε είλαη αλαγθαίν λα αλαθεξζεί ν πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο. 

Ζ Α.Α.Γ.Δ. απαζρνιεί 11.893 ππαιιήινπο απφ ηνπο νπνίνπο νη 9.907 είλαη 

εθνξηαθνί, πνπ είλαη θαη ν εμεηαδφκελνο πιεζπζκφο θαη νη ππφινηπνη ηεισλεηαθνί. Σν 

εξεπλεηηθφ δείγκα απαξηίδεηαη απφ ελ ελεξγεία ππαιιήινπο- ζηειέρε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ζπγθεθξηκέλα αθνξά ζηνπο ππεξεηνχληεο ζηηο Γ.Ο.Τ. 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, θαηέρνληαο πνηθίιεο θαη δηαθνξεηηθέο βαζκίδεο επζχλεο. 

Ζ έξεπλα δηεμήρζε απφ ηηο αξρέο ηνπ Ννεκβξίνπ 2016 έσο θαη ηα ηέιε 

Γεθεκβξίνπ 2016. Σα έληππα εξσηεκαηνιφγηα είηε κνηξάζηεθαλ ηδηνρείξσο είηε 

εζηάιεζαλ ζε Γ.Ο.Τ. ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο µέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

(email). Σα ππεξεζηαθά e- mail ησλ ππαιιήισλ επξέζεζαλ κέζα απφ ηε Νεζίδα 

«χδεπμηο» φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 1. 

 

 

Δηθόλα 2. Νεζίδα επηθνηλσλίαο Γεκνζίνπ Σνκέα «ύδεπμηο» 
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Δλαιιαθηηθά δεκηνπξγήζεθε θφξκα κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηεο google 

https://docs.google.com/forms/u/0/ πνπ αλαξηήζεθε ζε θιεηζηά επαγγεικαηηθά fora 

θαη ζε θιεηζηέο νκάδεο (κφλν γηα εθνξηαθνχο) ζε κέζν θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

(facebook). 

 

5.3 Δξσηεκαηνιόγην Έξεπλαο 

 

Αξρηθά ην εξσηεκαηνιφγην πεξηέρεη εξσηήζεηο (I-IV) απνγξαθηθνχ 

ραξαθηήξα πξνθεηκέλνπ λα ζθηαγξαθεζεί ην πξνθίι ησλ εξσηψκελσλ. 

Σν θχξην ζψκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη δνκεκέλν κφλν κε εξσηήζεηο 

«θιεηζηνχ ηχπνπ», φπνπ νη εξσηψκελνη θαινχληαη λα δηαιέμνπλ απφ πξνεπηιεγκέλεο 

απαληήζεηο. πγθεθξηκέλα, νη εξσηεζέληεο θιήζεθαλ λα δειψζνπλ ην βαζκφ 

ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο ηνπο κε κηα ζεηξά εξσηήζεσλ πνπ αθνξά ην αληηθείκελν ηεο 

έξεπλαο πνπ πξναλαθέξζεθε ζε πεληαβάζµηεο θιίµαθεο Likert απιήο επηινγήο φπνπ 

ε δηαβάζκηζε ησλ απαληήζεσλ έρεη σο εμήο: Καζφινπ = 1, Μηθξφ Βαζκφ = 2, Μέηξην 

Βαζκφ = 3, Μεγάιν Βαζκφ = 4, Πάξα πνιχ =5. 

Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειεί έλα ηππνπνηεκέλν ζρέδην γηα ηε ζπιινγή θαη 

ηελ θαηαγξαθή εμεηδηθεπκέλσλ θαη ζπλαθψλ κε έλα ζέκα δεδνκέλσλ κε ζρεηηθή 

αθξίβεηα θαη πιεξφηεηα. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη κηα ιεπηή θαη 

θξίζηκε εξγαζία πνπ δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ επηηπρία κηαο ζηαηηζηηθήο 

έξεπλαο. 

Σν εξσηεκαηνιφγην ζρεδηάζηεθε κε ηξφπν ψζηε λα είλαη απιφ θαη θαηαλνεηφ 

θαη λα κελ απαηηείηαη πνιχο ρξφλνο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαη ρσξίδεηαη ζε 7 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο. πγθεθξηκέλα ε πξψηε ελφηεηα εμεηάδεη ηα δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία ησλ εξσηεζέλησλ, ε δεχηεξε ελφηεηα αθνξά ηε δηαρείξηζε αλζξσπίλσλ 

πφξσλ, ε ηξίηε ελφηεηα ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, ε ηέηαξηε ελφηεηα ηελ 

θαλνληζηηθή ζπκκφξθσζε, ε πέκπηε ηα ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθφξεζεο, 

ε έθηε ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαη ε έβδνκε ελφηεηα ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ ίδηνπ 

ηνπ ζπζηήκαηνο Δ.Δ. πάληα ζε ζρέζε κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Δ.Δ. 

Αξρηθά, ε πξψηε ελφηεηα απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο εξσηήζεηο (Η-ΗV). Ζ 

πξψηε εξψηεζε αλαθέξεηαη ζην θχιν ησλ εξσηψκελσλ, ε δεχηεξε εξψηεζε 

αλαθέξεηαη ζην επίπεδν εθπαίδεπζεο (δεπηεξνβάζκηα, βαζηθφο ηίηινο ζπνπδψλ 

δειαδή Σ.Δ.Η ή Α.Δ.Η., κεηαπηπρηαθφ, δηδαθηνξηθφ), ε ηξίηε αλαθέξεηαη ζηα έηε 

https://docs.google.com/forms/u/0/
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εκπεηξίαο (1 έσο 5, 6 έσο 15, 16 θαη πάλσ) θαη ε ηέηαξηε εξψηεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ 

ζεκηλαξίσλ πνπ παξαθνινχζεζαλ νη εξσηψκελνη (0 έσο 3, 4 έσο 7 θαη8 θαη πάλσ). 

Αθνινπζεί ε δεχηεξε ελφηεηα κε ηέζζεξηο εξσηήζεηο απφ ηελ 1 κέρξη ηελ 4 

ζρεηηθά κε ηε ζρέζε ηνπ Δ.Δ. θαη ην Αλζξσπηλφ Γπλακηθφ. Ζ 1
ε
 εξψηεζε εξεπλά ζε 

πνην βαζκφ ν Δ.Δ εμεηάδεη αλ ην πξνζσπηθφ ιακβάλεη ηελ θαηάιιειε αξρηθή 

εθπαίδεπζε, ε 2
ε
 αλ ην πξνζσπηθφ ιακβάλεη δηαξθή επηκφξθσζε , ε 3

ε
 αλ ην 

πξνζσπηθφ ηνπνζεηείηαη αλάινγα κε ηηο γλψζεηο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ θαη ε 4
ε
 αλ 

ππάξρεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαζεθφλησλ. 

Αθνινπζεί ε ηξίηε ελφηεηα κε ηέζζεξηο εξσηήζεηο, απφ ηελ 5 κέρξη ηελ 8 

ζρεηηθά κε ηε ζρέζε ηνπ Δ.Δ. θαη ηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε. Ζ 5
ε
 εξψηεζε εξεπλά 

ζε πνην βαζκφ ν Δ.Δ εμεηάδεη αλ γλσζηνπνηνχληαη ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο νη 

ηηζέκελνη ζηφρνη, ε 6
ε
 αλ ππάξρεη επαξθήο ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ κνλάδσλ, ε 7

ε
 αλ 

νη εξγαδφκελνη αηζζάλνληαη αθνζίσζε ζηνλ νξγαληζκφ θαη ε 8
ε
 αλ εθαξκφδεηαη 

Κψδηθαο Ζζηθήο θαη Γενληνινγίαο. 

ηε ζπλέρεηα ε ηέηαξηε ελφηεηα (9-12 εξσηήζεηο) εζηηάδεη ζηε ζρέζε Δ.Δ. θαη 

ηελ Καλνληζηηθή πκκφξθσζε. Ζ 9
ε
 εξψηεζε εξεπλά ζε πνην βαζκφ ν Δ.Δ εμεηάδεη 

αλ ην θαλνληζηηθφ πιαίζην είλαη πιήξεο, ε 10
ε
 αλ ην θαλνληζηηθφ πιαίζην είλαη ζαθέο, 

ε 11
ε
 αλ ην ππάξρνπλ ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο θαη ε 12

ε
 αλ ππάξρνπλ γξαπηέο 

κέζνδνη εξγαζίαο ή βνεζήκαηα αλαθνξάο. 

Σν εξσηεκαηνιφγην ζπλερίδεηαη κε ηελ πέκπηε ελφηεηα (εξσηήζεηο 13-16) 

πνπ δηεξεπλά ηε ζρέζε Δ.Δ. θαη πζηεκάησλ Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο. Ζ 

13
ε
 εξψηεζε αλαθέξεηαη ζε πνην βαζκφ ν Δ.Δ. εμεηάδεη αλ εθαξκφδεηαη έλα 

νινθιεξσκέλν ζχζηεκα (θαλφλεο, δηαδηθαζίεο, κέζα) εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο. Ζ 

14
ε 

αλ κεηαδίδεηαη ε ρξήζηκε πιεξνθνξία ζε φιεο ηηο εκπιεθφκελεο κνλάδεο ή 

πξφζσπα. Ζ 15
ε 

αλ ππάξρεη νινθιεξσκέλν ζχζηεκα επηθνηλσλίαο κε εμσηεξηθέο 

πεγέο (π.ρ. ηξάπεδεο) θαη ηέινο αλ ε 16
ε
 αλ ππάξρεη νινθιεξσκέλν ζχζηεκα 

επηθνηλσλίαο πξνο ην θνηλφ. 

Ζ ζρέζε κεηαμχ Δ.Δ. θαη δηαρείξηζεο Κηλδχλσλ εμεηάδεηαη ζηελ έθηε ελφηεηα 

(17-20 εξσηήζεηο). Ζ 17
ε
 εξψηεζε αλαθέξεηαη ζε πνην βαζκφ ν Δ.Δ. εμεηάδεη αλ 

εληνπίδεη ηνπο εζσηεξηθνχο θηλδχλνπο ηνπ νξγαληζκνχ, ε 18
ε
 αλ πξνζηαηεχεη απ΄ 

ηνπο εζσηεξηθνχο θηλδχλνπο ηνπ νξγαληζκνχ, ε 19
ε
 αλ ειαρηζηνπνηεί ηηο επηπηψζεηο 

απφ ηνπο εμσηεξηθνχο θηλδχλνπο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ε 20
ε
 αλ 

πξνιακβάλεη απφ επηπηψζεηο επηθείκελσλ εμσηεξηθψλ θηλδχλσλ. 
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Σέινο, ζηελ έβδνκε ελφηεηα (21-24 εξσηήζεηο) εμεηάδεηαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο Δ.Δ. δηακέζνπ ηνπ ίδηνπ ηνπ Δ.Δ. ηελ 21
ε 

εξψηεζε εξσηάηαη ζε πνην βαζκφ ζεσξείηαη αλ ν Δ.Δ. εμεηάδεη αλ ζπλεηζθέξεη ζε έλα 

νξγαληζκφ λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ, ε 22
ε
 αλ εμαζθαιίδεη ην επίπεδν αζθαιείαο 

ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ νξγαληζκνχ, ε 23
ε
 αλ πξνζζέηεη αμία ζηνλ νξγαληζκφ θαη ηέινο 

ε 24
ε 

αλ βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα δηαδηθαζηψλ ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

 

5.4 Μεζνδνινγία ηαηηζηηθήο Αλάιπζεο Δξσηεκαηνινγίνπ 

 

Γηα ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ παθέην ινγηζκηθνχ SPSS 20, ην 

πνίν βνεζάεη ζεκαληηθά ζηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην 

ζχλνιν ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ απαληήζεθαλ. πγθεθξηκέλα απφ ηα απαληεκέλα 

εξσηεκαηνιφγηα, θαηαγξάθεθαλ νη απαληήζεηο ζε κνξθή ινγηζηηθνχ θχιινπ excel 

θαη ζηε ζπλέρεηα ηα ζπγθεθξηκέλα αξηζκεηηθά ζηνηρεία εηζήρζεζαλ ζην ζηαηηζηηθφ 

παθέην ινγηζκηθνχ SPSS 20. 

Αλαιχζεθαλ πεξηγξαθηθά νη απαληήζεηο ησλ 4 εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εξσηεζέλησλ φζν θαη νη απαληήζεηο ησλ 24 εξσηήζεσλ, 

πνπ βαζίζηεθαλ ζηελ 5βάζκηα θιίκαθα Likert. Απφ ην ζηαηηζηηθφ παθέην έγηλε 

εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ ηφζν κε ηε κνξθή πηλάθσλ φζν θαη κε ηε κνξθή 

δηαγξακκάησλ.  

Διέγρζεθε ε αιιειινζπζρέηηζε ησλ δεδνκέλσλ θαη νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ 

ησλ εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ εμαξηεκέλε θαη ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο κε 

αλάιπζε πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηνχλ νη παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηε δηαρείξηζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ. Δπίζεο δηεξεπλήζεθε ε 

αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο κε ηνλ έιεγρν ζπλάθεηαο ζηηο εξσηήζεηο ηεο θάζε νκάδαο- 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Σέινο πξαγκαηνπνηήζεθε παξαγνληηθή αλάιπζε 

δεδνκέλσλ. 
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5.5 ύλνςε 5
νπ 

Κεθαιαίνπ  

 

Μέζα απφ κεζφδνπο ηφζν ηεο πεξηγξαθηθήο φζν θαη ηεο επαγσγηθήο 

ζηαηηζηηθήο, κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ ζε έλα αξθνχλησο επκέγεζεο δείγκα θαη 

κε ηε βνήζεηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ ινγηζκηθνχ SPSS 20 είλαη δπλαηφ λα 

πξνθχςνπλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ελφο 

ζπζηήκαηνο Δ.Δ. κέζα απφ πξαθηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε αλζξσπίλσλ 

πφξσλ, ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, ηελ θαλνληζηηθή ζπκκφξθσζε, ηα ζπζηήκαηα 

επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθφξεζεο θαη ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ, ψζηε ε ειιεληθή 

θνξνινγηθή δηνίθεζε λα ππεξεηεί επαξθψο ηηο αξρέο, ην φξακα, ηελ απνζηνιή θαη 

ηνπο ζηξαηεγηθνχο ηεο ζηφρνπο, ζε πςειά πνηνηηθφ επίπεδν παξνρήο ππεξεζηψλ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 

6.1 Δηζαγσγή  

 

ην παξφλ θεθάιαην παξέρνληαη ηα πεξηγξαθηθά απνηειέζκαηα, φπσο 

δηακνξθψζεθαλ κέζα απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε πνπ πξνζθέξεη ην ζηαηηζηηθφ 

ινγηζκηθφ παθέην SPSS 20. Αλαδεηήζεθαλ νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηεο εμαξηεκέλεο 

κε ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο απφ ηελ αλάιπζε πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο  γηα ηελ 

ηελ εμαγσγή ελφο καζεκαηηθνχ κνληέινπ πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηνχλ νη παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Δ.Δ. Σέινο έγηλε παξαγνληηθή 

αλάιπζε. 

 

 

6.2 Απνηειέζκαηα πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο 

 

Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο, δεκηνπξγήζεθαλ 

εξσηεκαηνιφγηα πνπ, -φπσο θάλεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην-, επηθνηλσλήζεθαλ 

κε πνηθίινπο ηξφπνπο ζε ππαιιήινπο- ζηειέρε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζε ππεξεηνχληεο ζε Γ.Ο.Τ. ηεο θνξνινγηθήο πεξηθέξεηαο Βνξείνπ 

Διιάδνο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. Απφ ηνπο εξσηψκελνπο αληαπνθξίζεθαλ 102 ππάιιεινη θαη 

έηζη επέζηξεςε ν αληίζηνηρνο αξηζκφο εξσηεκαηνιφγησλ. 

Οη 4 πξψηεο εξσηήζεηο είλαη γεληθέο, απνγξαθηθνχ ραξαθηήξα θαη 

ζθηαγξαθνχλ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εξσηεζέλησλ. Οη ππφινηπεο 25 

απαληήζεηο βαζίζηεθαλ ζηελ πεληαβάζκηα θιίκαθα Likert απιήο επηινγήο κε ηηο εμήο 

δηαβαζκίζεηο  Καζφινπ = 1, Μηθξφ Βαζκφ = 2, Μέηξην Βαζκφ = 3, Μεγάιν Βαζκφ = 

4, Πάξα πνιχ =5. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο θάζε εξψηεζεο παξάγνπλ 

έλα πίλαθαο ζπρλφηεηαο, πνζνζηνχ, έγθπξνπ θαη αζξνηζηηθνχ πνζνζηνχ, ελψ 

αθνινπζεί γξάθεκα (ξαβδφγξακκα) κε ηε ζρεκαηηθή απεηθφληζε ησλ 

απνηειεζκάησλ. 
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6.2.1 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

 

ηελ εξψηεζε I εμεηάδεηαη ην θχιν. Σα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 

4.  

 

Πίλαθαο 4. Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ην θύιν ησλ εξσηώκελσλ 

I. Φύιν 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Άληξαο 37 36,3 36,3 36,3 

Γπλαίθα 65 63,7 63,7 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Απφ ηνλ Πίλαθα 4 πξνθχπηεη φηη απφ ηα 102 άηνκα πνπ απάληεζαλ ζην 

εξσηεκαηνιφγην, ην 36,3% ήηαλ άληξεο θαη ην 63,7% ζε. Σα παξαπάλσ 

απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη ζην Γηάγξακκα1. 

 
Γηάγξακκα 1. Γηάγξακκα ξάβδσλ ζρεηηθά κε ην θύιν ησλ εξσηώκελσλ 
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ηελ εξψηεζε II εμεηάδεηαη ε εθπαίδεπζε. Σα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 5. 

Πίλαθαο 5. Πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ 

εξσηώκελσλ  

II. Eθπαίδεπζε 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 17 16,7 16,7 16,7 

ΣΔΗ 32 31,4 31,4 48,0 

ΑΔΗ 29 28,4 28,4 76,5 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ 21 20,6 20,6 97,1 

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΟ 3 2,9 2,9 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Απφ ηνλ Πίλαθα 5 πξνθχπηεη φηη απφ ηα 102 άηνκα πνπ απάληεζαλ ζην 

εξσηεκαηνιφγην, ην 16,7% ήηαλ απφθνηηνη ιπθείνπ, ην 31,4% ήηαλ απφθνηηνη Σ.Δ.Η., 

ην 28,4% ήηαλ θάηνρνη πηπρίνπ Α.Δ.Η., ην 20,6% ήηαλ θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ 

θαη  κφιηο ην 2,9% λα είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ. Σα παξαπάλσ 

απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη ζην Γηάγξακκα 2.

 

Γηάγξακκα 2. Γηάγξακκα ξάβδσλ ζρεηηθά κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ 

εξσηώκελσλ  
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ηελ εξψηεζε III εμεηάδεηαη ε πξνυπεξεζία ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. Σα 

απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 6. 

 

Πίλαθαο 6. Πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ πξνϋπεξεζία ζην Τπ. 

Οηθνλνκηθώλ 

III. Πόζα έηε ππεξεζίαο έρεηε ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1-5 12 11,8 11,8 11,8 

6-15 40 39,2 39,2 51,0 

16 θαη 

πάλσ 
50 49,0 49,0 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Απφ ηνλ Πίλαθα 6 πξνθχπηεη φηη απφ ηα 102 άηνκα πνπ απάληεζαλ ζην 

εξσηεκαηνιφγην, ην 11,8% ππεξεηεί 1 σο 5 ρξφληα, ην 39,2% ππεξεηεί 6 σο 15 

ρξφληα θαη ηέινο ην 49% ππεξεηεί πάλσ απφ 16 ρξφληα. Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα 

απεηθνλίδνληαη ζην Γηάγξακκα 3. 

 

Γηάγξακκα 3. Γηάγξακκα ξάβδσλ ζρεηηθά κε ηελ πξνϋπεξεζία ζην Τπoπξγείν 

Οηθνλνκηθώλ 
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ηελ εξψηεζε IV εμεηάδεηαη ε παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ . Σα 

απνηειέζκαηα θαηαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 7. 

Πίλαθαο 7. Πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ παξαθνινύζεζε ζεκηλαξίσλ  

IV. Πόζα ζεκηλάξηα έρεηε παξαθνινπζήζεη 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

0-3 31 30,4 30,4 30,4 

4-7 37 36,3 36,3 66,7 

8 θαη άλσ  34 33,3 33,3 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Απφ ηνλ Πίλαθα 7 πξνθχπηεη φηη απφ ηα 102 άηνκα πνπ απάληεζαλ ζην 

εξσηεκαηνιφγην, ην 30,4% έρεη παξαθνινπζήζεη απφ θαλέλα σο 3 ζεκηλάξηα, ην 

36,3% παξαθνινχζεζε 4 σο 7 ζεκηλάξηα θαη ηέινο ην 33,3% έρεη παξαθνινπζήζεη 

απφ 8 ζεκηλάξηα θαη πάλσ. Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη ζην 

Γηάγξακκα 4. 

 
Γηάγξακκα 4. Γηάγξακκα ξάβδσλ ζρεηηθά κε ηελ παξαθνινύζεζε ζεκηλαξίσλ 
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6.2.2 Δζσηεξηθόο έιεγρνο θαη Αλζξσπηλό Γπλακηθό  

ηελ εξψηεζε 1 εξσηάηαη ζε πνην βαζκφ ν Δ.Δ. εμεηάδεη αλ ην πξνζσπηθφ 

ιακβάλεη ηελ θαηάιιειε αξρηθή εθπαίδεπζε. Σα απνηειέζκαηα θαηαγξάθνληαη 

ζηνλ Πίλαθα 8. 

Πίλαθαο 8 Πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ην αλ εμεηάδεη ν Δ.Δ. αλ ην 

πξνζσπηθό ιακβάλεη ηελ θαηάιιειε αξρηθή εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ 

1. ε πνην βαζκό ν εζσηεξηθόο έιεγρνο εμεηάδεη αλ  

ην πξνζσπηθό ιακβάλεη ηελ θαηάιιειε αξρηθή εθπαίδεπζε; 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Καζόινπ 13 12,7 12,7 12,7 

ε κηθξό βαζκό 19 18,6 18,6 31,4 

ε κέηξην βαζκό 58 56,9 56,9 88,2 

ε κεγάιν βαζκό 12 11,8 11,8 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Απφ ηνλ Πίλαθα 8 πξνθχπηεη φηη απφ ηα 102 άηνκα πνπ απάληεζαλ ζην 

εξσηεκαηνιφγην, ην 12,7% απάληεζε θαζφινπ, ην 18,6% ζε κηθξφ βαζκφ, ην 56,9% 

ζε κέηξην βαζκφ θαη ηέινο ην 11,8% απάληεζε ζε κεγάιν βαζκφ. Σα παξαπάλσ 

απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη ζην Γηάγξακκα 5.

 

Γηάγξακκα 5 Γηάγξακκα ξάβδσλ ζρεηηθά κε ην αλ εμεηάδεη ν Δ.Δ. αλ ην 

πξνζσπηθό ιακβάλεη ηελ θαηάιιειε αξρηθή εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ 
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ηελ εξψηεζε 2 εξσηάηαη ζε πνην βαζκφ ν Δ.Δ. εμεηάδεη αλ ην πξνζσπηθφ 

ιακβάλεη δηαξθή επηκφξθσζή. Σα απνηειέζκαηα θαηαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 9. 

 

Πίλαθαο 9. Πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ην αλ εμεηάδεη ν Δ.Δ. αλ ππάξρεη 

δηαξθήο επηκόξθσζε ηνπ πξνζσπηθνύ 

2. ε πνην βαζκό ν εζσηεξηθόο έιεγρνο εμεηάδεη αλ 

 ην πξνζσπηθό ιακβάλεη δηαξθή επηκόξθσζε; 

 Frequency Percent Valid  

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Καζόινπ 11 10,8 10,8 10,8 

ε κηθξό βαζκό 19 18,6 18,6 29,4 

ε κέηξην βαζκό 61 59,8 59,8 89,2 

ε κεγάιν βαζκό 11 10,8 10,8 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Απφ ηνλ Πίλαθα 9 πξνθχπηεη φηη απφ ηα 102 άηνκα πνπ απάληεζαλ ζην 

εξσηεκαηνιφγην, ην 10,8% απάληεζε θαζφινπ, ην 18,6% ζε κηθξφ βαζκφ, ην 59,8% 

ζε κέηξην βαζκφ θαη ηέινο ην 10,8% απάληεζε ζε κεγάιν βαζκφ. Σα παξαπάλσ 

απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη ζην Γηάγξακκα 6. 

 
Γηάγξακκα 6. Γηάγξακκα ξάβδσλ ζρεηηθά κε αλ εμεηάδεη ν Δ.Δ. αλ ππάξρεη 

δηαξθήο επηκόξθσζε ηνπ πξνζσπηθνύ 
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ηελ εξψηεζε 3 εξσηάηαη ζε πνην βαζκφ ν Δ.Δ. εμεηάδεη αλ ε ηνπνζέηεζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ γίλεηαη αλάινγα κε ηηο γλψζεηο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο. Σα 

απνηειέζκαηα θαηαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 10. 

 

Πίλαθαο 10. Πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ην αλ εμεηάδεη ν Δ.Δ. αλ ε 

ηνπνζέηεζε ησλ εξγαδνκέλσλ γίλεηαη αλάινγα κε ηηο γλώζεηο θαη ηηο ηθαλόηεηεο  

3. ε πνην βαζκό ν εζσηεξηθόο έιεγρνο εμεηάδεη αλ 

 ην πξνζσπηθό ηνπνζεηείηαη αλάινγα κε ηηο γλώζεηο θαη ηηο ηθαλόηεηέο ηνπ; 

 Frequency Percent Valid  

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Καζόινπ 16 15,7 15,7 15,7 

ε κηθξό βαζκό 7 6,9 6,9 22,5 

ε κέηξην βαζκό 33 32,4 32,4 54,9 

ε κεγάιν βαζκό 46 45,1 45,1 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Απφ ηνλ Πίλαθα 10 πξνθχπηεη φηη απφ ηα 102 άηνκα πνπ απάληεζαλ ζην 

εξσηεκαηνιφγην, ην 15,7% απάληεζε θαζφινπ, ην 6,9% ζε κηθξφ βαζκφ, ην 32,4% ζε 

κέηξην βαζκφ θαη ηέινο ην 45,1% απάληεζε ζε κεγάιν βαζκφ. Σα παξαπάλσ 

απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη ζην Γηάγξακκα 7.

 

Γηάγξακκα 7. Γηάγξακκα ξάβδσλ ζρεηηθά κε ην αλ εμεηάδεη ν Δ.Δ. αλ ε 

ηνπνζέηεζε ησλ εξγαδνκέλσλ γίλεηαη αλάινγα κε ηηο γλώζεηο θαη ηηο ηθαλόηεηεο 

ηνπο 
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ηελ εξψηεζε 4 εξσηάηαη ζε πνην βαζκφ ν Δ.Δ. εμεηάδεη αλ ππάξρεη αλαιπηηθή 

πεξηγξαθή θαζεθφλησλ. Σα απνηειέζκαηα θαηαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 11. 

Πίλαθαο 11. Πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ην αλ εμεηάδεη ν Δ.Δ. αλ ππάξρεη 

αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαζεθόλησλ 

4. ε πνην βαζκό ν εζσηεξηθόο έιεγρνο εμεηάδεη αλ 

 ππάξρεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαζεθόλησλ; 

 Frequency Percent Valid 

 Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Καζόινπ 10 9,8 9,8 9,8 

ε κηθξό βαζκό 16 15,7 15,7 25,5 

ε κέηξην βαζκό 29 28,4 28,4 53,9 

ε κεγάιν βαζκό 47 46,1 46,1 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Απφ ηνλ Πίλαθα 11 πξνθχπηεη φηη απφ ηα 102 άηνκα πνπ απάληεζαλ ζην 

εξσηεκαηνιφγην, ην 9,8% απάληεζε θαζφινπ, ην 15,7% ζε κηθξφ βαζκφ, ην 28,4% ζε 

κέηξην βαζκφ θαη ηέινο ην 46,1% απάληεζε ζε κεγάιν βαζκφ. Σα παξαπάλσ 

απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη ζην Γηάγξακκα 8. 

 
Γηάγξακκα 8. Γηάγξακκα ξάβδσλ ζρεηηθά κε ην αλ εμεηάδεη ν Δ.Δ. αλ ππάξρεη 

αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαζεθόλησλ
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Πίλαθαο 12. πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ηεο ελόηεηαο Δ.Δ. θαη αλζξώπηλν 

δπλακηθό όπνπ θαίλεηαη ν κέζνο όξνο θαη ε ηππηθή απόθιηζε 

Δζωηεξηθόο έιεγρνο θαη Αλζξωπηλό Γπλακηθό 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

1. Το προζωπικό λαμβάνει ηην 

καηάλληλη αρτική εκπαίδεσζη 
102 1 4 2,68 ,846 

2. Το προζωπικό λαμβάνει 

διαρκή επιμόρθωζη 
102 1 4 2,71 ,803 

3. Το προζωπικό ηοποθεηείηαι 

ανάλογα με ηις γνώζεις και ηις 

ικανόηηηές ηοσ 

102 1 4 3,07 1,074 

4. Υπάρτει αναλσηική 

περιγραθή καθηκόνηων 
102 1 4 3,11 1,004 

Valid N (listwise) 102     

  

 

 

 Ο Πίλαθαο 12, εκθαλίδεη ζπγθεληξσηηθά ηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα ηνπ 

κέζνπ φξνπ θαη ηεο ηππηθήο απφθιηζεο γηα ηελ ελφηεηα πνπ αθνξά ζηε ζρέζε Δ.Δ. 

θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα απηφ, ν Μ.Ο. νη εξσηήζεηο 1-4 έρνπλ απαληεζεί απφ 

θαζφινπ σο ζε κεγάιν βαζκφ. ηηο εξσηήζεηο 1 θαη 2 ν Μ.Ο. απαληά ζην κηθξφ 

βαζκφ θαη ζχκθσλα κε ηελ ηππηθή απφθιηζε κηα απάληεζε έρεη κεγαιχηεξεο 

πηζαλφηεηεο λα βξίζθεηαη εληφο ηνπ δηαζηήκαηνο απφ θαζφινπ σο κέηξην βαζκφ. 

ηηο εξσηήζεηο 3 θαη 4, ν Μ.Ο. απαληά ζην κέηξην βαζκφ θαη ζχκθσλα κε ηελ 

ηππηθή απφθιηζε. κηα απάληεζε έρεη κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα βξίζθεηαη εληφο ηνπ 

δηαζηήκαηνο απφ κηθξφ σο κεγάιν βαζκφ. 
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6.2.3 Δζσηεξηθόο έιεγρνο θαη Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε 

ηελ εξψηεζε 5 εξσηάηαη ζε πνην βαζκφ ν Δ.Δ. εμεηάδεη αλ γλσζηνπνηνχληαη 

ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο νη ηηζέκελνη ζηφρνη. Σα απνηειέζκαηα θαηαγξάθνληαη 

ζηνλ Πίλαθα 13. 

Πίλαθαο 13. Πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ην αλ εμεηάδεη ν Δ.Δ. αλ 

γλσζηνπνηνύληαη ζε όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο νη ηηζέκελνη ζηόρνη 

5. ε πνην βαζκό ν εζσηεξηθόο έιεγρνο εμεηάδεη αλ 

 γλσζηνπνηνύληαη ζε όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο νη ηηζέκελνη ζηόρνη; 

 Frequency Percent Valid  

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Καζόινπ 9 8,8 8,8 8,8 

ε κηθξό βαζκό 15 14,7 14,7 23,5 

ε κέηξην βαζκό 52 51,0 51,0 74,5 

ε κεγάιν βαζκό 25 24,5 24,5 99,0 

Πάξα πνιύ 1 1,0 1,0 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Απφ ηνλ Πίλαθα 13 πξνθχπηεη φηη απφ ηα 102 άηνκα πνπ απάληεζαλ ζην 

εξσηεκαηνιφγην, ην 8,8% απάληεζε θαζφινπ, ην 14,7% ζε κηθξφ βαζκφ, ην 51% ζε 

κέηξην βαζκφ, ην 24,5% ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηέινο ην 1% απάληεζε πάξα πνιχ. Σα 

παξαπάλσ απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη ζην Γηάγξακκα 9.

 

Γηάγξακκα 9. Γηάγξακκα ξάβδσλ ζρεηηθά κε ην αλ εμεηάδεη ν Δ.Δ. αλ 

γλσζηνπνηνύληαη ζε όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο νη ηηζέκελνη ζηόρνη 
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ηελ εξψηεζε 6 εξσηάηαη ζε πνην βαζκφ ν Δ.Δ. εμεηάδεη αλ ππάξρεη επαξθήο 

ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ κνλάδσλ. Σα απνηειέζκαηα θαηαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 

14. 

Πίλαθαο 14. Πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ην αλ εμεηάδεη ν Δ.Δ. αλ ππάξρεη 

επαξθήο ζπληνληζκόο κεηαμύ ησλ κνλάδσλ 

6. ε πνην βαζκό ν εζσηεξηθόο έιεγρνο εμεηάδεη αλ 

 ππάξρεη επαξθήο ζπληνληζκόο κεηαμύ ησλ κνλάδσλ 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Καζόινπ 10 9,8 9,8 9,8 

ε κηθξό βαζκό 15 14,7 14,7 24,5 

ε κέηξην βαζκό 49 48,0 48,0 72,5 

ε κεγάιν βαζκό 27 26,5 26,5 99,0 

Πάξα πνιύ 1 1,0 1,0 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Απφ ηνλ Πίλαθα 14 πξνθχπηεη φηη απφ ηα 102 άηνκα πνπ απάληεζαλ ζην 

εξσηεκαηνιφγην, ην 9,8% απάληεζε θαζφινπ, ην 14,7% ζε κηθξφ βαζκφ, ην 48% ζε 

κέηξην βαζκφ, ην 26,5% ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηέινο ην 1% απάληεζε πάξα πνιχ. Σα 

παξαπάλσ απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη ζην Γηάγξακκα 10. 

 
Γηάγξακκα 10. Γηάγξακκα ξάβδσλ ζρεηηθά κε ην αλ εμεηάδεη ν Δ.Δ. αλ ππάξρεη 

επαξθήο ζπληνληζκόο κεηαμύ ησλ κνλάδσλ 
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ηελ εξψηεζε 7 εξσηάηαη ζε πνην βαζκφ ν Δ.Δ. εμεηάδεη αλ νη εξγαδφκελνη 

αηζζάλνληαη αθνζίσζε ζηνλ νξγαληζκφ. Σα απνηειέζκαηα θαηαγξάθνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 15. 

Πίλαθαο 15. Πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ην αλ εμεηάδεη ν Δ.Δ. αλ νη 

εξγαδόκελνη αηζζάλνληαη αθνζίσζε ζηνλ νξγαληζκό 

7. ε πνην βαζκό ν εζσηεξηθόο έιεγρνο εμεηάδεη αλ 

 νη εξγαδόκελνη αηζζάλνληαη αθνζίσζε ζηνλ νξγαληζκό 

 Frequency Percent Valid  

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Καζόινπ 3 2,9 2,9 2,9 

ε κηθξό βαζκό 16 15,7 15,7 18,6 

ε κέηξην βαζκό 43 42,2 42,2 60,8 

ε κεγάιν βαζκό 39 38,2 38,2 99,0 

Πάξα πνιύ 1 1,0 1,0 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Απφ ηνλ Πίλαθα 15 πξνθχπηεη φηη απφ ηα 102 άηνκα πνπ απάληεζαλ ζην 

εξσηεκαηνιφγην, ην 2,9% απάληεζε θαζφινπ, ην 15,7% ζε κηθξφ βαζκφ, ην 42,2% ζε 

κέηξην βαζκφ, ην 38,2% ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηέινο ην 1% απάληεζε πάξα πνιχ. Σα 

παξαπάλσ απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη ζην Γηάγξακκα 11.

 

Γηάγξακκα 11. Γηάγξακκα ξάβδσλ ζρεηηθά κε ην αλ εμεηάδεη ν Δ.Δ. αλ νη 

εξγαδόκελνη αηζζάλνληαη αθνζίσζε ζηνλ νξγαληζκό 
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ηελ εξψηεζε 8 εξσηάηαη ζε πνην βαζκφ ν Δ.Δ. εμεηάδεη αλ εθαξκφδεηαη 

Κψδηθαο Ζζηθήο θαη Γενληνινγίαο. Σα απνηειέζκαηα θαηαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 

16. 

Πίλαθαο 16. Πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ην αλ εμεηάδεη ν Δ.Δ. αλ 

εθαξκόδεηαη Κώδηθαο Ζζηθήο θαη Γενληνινγίαο 

8. ε πνην βαζκό ν εζσηεξηθόο έιεγρνο εμεηάδεη αλ  

εθαξκόδεηαη Κώδηθαο Ζζηθήο θαη Γενληνινγίαο 

 Frequency Percent Valid  

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Καζόινπ 5 4,9 4,9 4,9 

ε κηθξό βαζκό 8 7,8 7,8 12,7 

ε κέηξην βαζκό 44 43,1 43,1 55,9 

ε κεγάιν βαζκό 44 43,1 43,1 99,0 

Πάξα πνιύ 1 1,0 1,0 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Απφ ηνλ Πίλαθα 16 πξνθχπηεη φηη απφ ηα 102 άηνκα πνπ απάληεζαλ ζην 

εξσηεκαηνιφγην, ην 4,9% απάληεζε θαζφινπ, ην 7,8% ζε κηθξφ βαζκφ, ην 43,1% ζε 

κέηξην βαζκφ, ην 43,1% ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηέινο ην 1% απάληεζε πάξα πνιχ. Σα 

παξαπάλσ απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη ζην Γηάγξακκα 12.

 

Γηάγξακκα 12. Γηάγξακκα ξάβδσλ ζρεηηθά κε ην αλ εμεηάδεη ν Δ.Δ. αλ 

εθαξκόδεηαη Κώδηθαο Ζζηθήο θαη Γενληνινγίαο 
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Πίλαθαο 17. .πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ηεο ελόηεηαο Δ.Δ. θαη Δηαηξηθή 

Γηαθπβέξλεζε όπνπ θαίλεηαη ν κέζνο όξνο θαη ε ηππηθή απόθιηζε 

Δζωηεξηθόο έιεγρνο θαη Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

5. Γλωζηνπνηνύληαη ζε όινπο 

ηνπο εκπιεθόκελνπο νη 

ηηζέκελνη ζηόρνη 

102 1 5 2,94 ,888 

6. Υπάξρεη επαξθήο 

ζπληνληζκόο κεηαμύ ηωλ 

κνλάδωλ 

102 1 5 2,94 ,921 

7. Οη εξγαδόκελνη 

αηζζάλνληαη αθνζίωζε ζηνλ 

νξγαληζκό 

102 1 5 3,19 ,817 

8. Δθαξκόδεηαη Κώδηθαο 

Ηζηθήο θαη Γενληνινγίαο 
102 1 5 3,27 ,822 

Valid N (listwise) 102     

 

 Ο Πίλαθαο 17, εκθαλίδεη ζπγθεληξσηηθά ηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα ηνπ 

κέζνπ φξνπ θαη ηεο ηππηθήο απφθιηζεο γηα ηελ ελφηεηα πνπ αθνξά ζηε ζρέζε Δ.Δ. 

θαη Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε. 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα απηφ ν Μ.Ο. νη εξσηήζεηο 5-8 έρνπλ απαληεζεί απφ 

θαζφινπ σο πάξα πνιχ. ηηο εξσηήζεηο 5 θαη 6, ν Μ.Ο. απαληά ζην κηθξφ βαζκφ θαη 

ζχκθσλα κε ηελ ηππηθή απφθιηζε κηα απάληεζε έρεη κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

θπκαίλεηαη εληφο ηνπ δηαζηήκαηνο απφ κηθξφ βαζκφ σο κεγάιν βαζκφ. 

ηηο εξσηήζεηο 7 θαη 8 ν Μ.Ο. απαληά ζην κέηξην βαζκφ θαη ζχκθσλα κε ηελ 

ηππηθή απφθιηζε, κηα απάληεζε έρεη κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα βξίζθεηαη εληφο ηνπ 

δηαζηήκαηνο απφ κηθξφ σο κεγάιν βαζκφ. 
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6.2.4 Δζσηεξηθόο έιεγρνο θαη Καλνληζηηθή πκκόξθσζε 

ηελ εξψηεζε 9 εξσηάηαη ζε πνην βαζκφ ν Δ.Δ. εμεηάδεη αλ ην θαλνληζηηθφ 

πιαίζην είλαη πιήξεο. Σα απνηειέζκαηα θαηαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 18. 

Πίλαθαο 18. Πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ην αλ εμεηάδεη ν Δ.Δ. αλ ην  

θαλνληζηηθό πιαίζην είλαη πιήξεο 

9. ε πνην βαζκό ν εζσηεξηθόο έιεγρνο εμεηάδεη  

αλ ην θαλνληζηηθό πιαίζην είλαη πιήξεο; 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Καζόινπ 8 7,8 7,8 7,8 

ε κηθξό βαζκό 18 17,6 17,6 25,5 

ε κέηξην βαζκό 71 69,6 69,6 95,1 

ε κεγάιν βαζκό 5 4,9 4,9 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Απφ ηνλ Πίλαθα 18 πξνθχπηεη φηη απφ ηα 102 άηνκα πνπ απάληεζαλ ζην 

εξσηεκαηνιφγην, ην 7,8% απάληεζε θαζφινπ, ην 17,6% ζε κηθξφ βαζκφ, ην 69,6% ζε 

κέηξην βαζκφ θαη ηέινο ην 4,9% ζε κεγάιν βαζκφ. Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα 

απεηθνλίδνληαη ζην Γηάγξακκα 13.

 

Γηάγξακκα 13. Γηάγξακκα ξάβδσλ ζρεηηθά κε ην αλ εμεηάδεη ν Δ.Δ. αλ ην 

θαλνληζηηθό πιαίζην είλαη πιήξεο 
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ηελ εξψηεζε 10 εξσηάηαη ζε πνην βαζκφ ν Δ.Δ. εμεηάδεη αλ ην θαλνληζηηθφ 

πιαίζην είλαη ζαθέο. Σα απνηειέζκαηα θαηαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 19. 

Πίλαθαο 19. Πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ην αλ εμεηάδεη ν Δ.Δ. αλ ην 

θαλνληζηηθό πιαίζην είλαη ζαθέο 

10. ε πνην βαζκό ν εζσηεξηθόο έιεγρνο εμεηάδεη αλ 

 ην θαλνληζηηθό πιαίζην είλαη ζαθέο; 

 Freque

ncy 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Καζόινπ 10 9,8 9,8 9,8 

ε κηθξό βαζκό 19 18,6 18,6 28,4 

ε κέηξην βαζκό 58 56,9 56,9 85,3 

ε κεγάιν βαζκό 15 14,7 14,7 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Απφ ηνλ Πίλαθα 19 πξνθχπηεη φηη απφ ηα 102 άηνκα πνπ απάληεζαλ ζην 

εξσηεκαηνιφγην, ην 9,8% απάληεζε θαζφινπ, ην 18,6% ζε κηθξφ βαζκφ, ην 56,9% ζε 

κέηξην βαζκφ θαη ηέινο ην 14,7% ζε κεγάιν βαζκφ. Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα 

απεηθνλίδνληαη ζην Γηάγξακκα 14. 

 
Γηάγξακκα 14. Γηάγξακκα ξάβδσλ ζρεηηθά κε ην αλ εμεηάδεη ν Δ.Δ. αλ ην 

θαλνληζηηθό πιαίζην είλαη ζαθέο 



77 
 

ηελ εξψηεζε 11 εξσηάηαη ζε πνην βαζκφ ν Δ.Δ. εμεηάδεη αλ ππάξρνπλ 

ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο. Σα απνηειέζκαηα θαηαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 20. 

Πίλαθαο 20. Πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ην αλ εμεηάδεη ν Δ.Δ. αλ ππάξρνπλ 

ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο  

11. ε πνην βαζκό ν εζσηεξηθόο έιεγρνο εμεηάδεη αλ  

ππάξρνπλ ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο; 

 Frequency Percent Valid  

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Καζόινπ 3 2,9 2,9 2,9 

ε κηθξό βαζκό 33 32,4 32,4 35,3 

ε κέηξην βαζκό 60 58,8 58,8 94,1 

ε κεγάιν βαζκό 6 5,9 5,9 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Απφ ηνλ Πίλαθα 20 πξνθχπηεη φηη απφ ηα 102 άηνκα πνπ απάληεζαλ ζην 

εξσηεκαηνιφγην, ην 2,9% απάληεζε θαζφινπ, ην 32,4% ζε κηθξφ βαζκφ, ην 58,8% ζε 

κέηξην βαζκφ θαη ηέινο ην 5,9% ζε κεγάιν βαζκφ. Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα 

απεηθνλίδνληαη ζην Γηάγξακκα 15.

 

Γηάγξακκα 15. Γηάγξακκα ξάβδσλ ζρεηηθά κε ην αλ εμεηάδεη ν Δ.Δ. αλ ππάξρνπλ 

ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο 
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ηελ εξψηεζε 12 εξσηάηαη ζε πνην βαζκφ ν Δ.Δ. εμεηάδεη αλ ππάξρνπλ 

γξαπηέο κέζνδνη εξγαζίαο ή βνεζήκαηα αλαθνξάο. Σα απνηειέζκαηα 

θαηαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 21. 

Πίλαθαο 21. Πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ην αλ εμεηάδεη ν Δ.Δ. αλ ππάξρνπλ 

γξαπηέο κέζνδνη εξγαζίαο ή βνεζήκαηα αλαθνξάο  

12. ε πνην βαζκό ν εζσηεξηθόο έιεγρνο εμεηάδεη αλ  

ππάξρνπλ γξαπηέο κέζνδνη εξγαζίαο ή βνεζήκαηα αλαθνξάο; 

 Freque

ncy 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Καζόινπ 7 6,9 6,9 6,9 

ε κηθξό βαζκό 34 33,3 33,3 40,2 

ε κέηξην βαζκό 60 58,8 58,8 99,0 

ε κεγάιν βαζκό 1 1,0 1,0 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Απφ ηνλ Πίλαθα 21 πξνθχπηεη φηη απφ ηα 102 άηνκα πνπ απάληεζαλ ζην 

εξσηεκαηνιφγην, ην 6,9% απάληεζε θαζφινπ, ην 33,3% ζε κηθξφ βαζκφ, ην 58,8% ζε 

κέηξην βαζκφ θαη ηέινο ην 1% ζε κεγάιν βαζκφ. Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα 

απεηθνλίδνληαη ζην Γηάγξακκα 16.

 

Γηάγξακκα 16. Γηάγξακκα ξάβδσλ ζρεηηθά κε ην αλ εμεηάδεη ν Δ.Δ. αλ ππάξρνπλ 

γξαπηέο κέζνδνη εξγαζίαο ή βνεζήκαηα αλαθνξάο
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Πίλαθαο 22.πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ηεο ελόηεηαο Δ.Δ. θαη  

Καλνληζηηθή πκκόξθσζε, όπνπ θαίλεηαη ν κέζνο όξνο θαη ε ηππηθή απόθιηζε 

Δζσηεξηθόο έιεγρνο θαη Καλνληζηηθή πκκόξθσζε 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

9. Τν θαλνληζηηθό πιαίζην 

είλαη πιήξεο 
102 1 4 2,72 ,680 

10. Τν θαλνληζηηθό 

πιαίζην είλαη ζαθέο 
102 1 4 2,76 ,823 

11. Υπάξρνπλ 

ηππνπνηεκέλεο 

δηαδηθαζίεο 

102 1 4 2,68 ,632 

12. Υπάξρνπλ γξαπηέο 

κέζνδνη εξγαζίαο ή 

βνεζήκαηα αλαθνξάο 

102 1 4 2,54 ,640 

Valid N (listwise) 102     

  

 Ο Πίλαθαο 22, εκθαλίδεη ζπγθεληξσηηθά ηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα ηνπ 

κέζνπ φξνπ θαη ηεο ηππηθήο απφθιηζεο γηα ηελ ελφηεηα πνπ αθνξά ζηε ζρέζε Δ.Δ. 

θαη Καλνληζηηθή πκκφξθσζε. 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα απηφ ν Μ.Ο. νη εξσηήζεηο 9-12 έρνπλ απαληεζεί απφ 

θαζφινπ σο κεγάιν βαζκφ. ηηο απαληήζεηο 9 θαη 11 ν Μ.Ο. απαληά ζην κηθξφ βαζκφ 

θαη ζχκθσλα κε ηελ ηππηθή απφθιηζε κηα απάληεζε έρεη κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

θπκαίλεηαη εληφο ηνπ δηαζηήκαηνο απφ κηθξφ βαζκφ σο κέηξην βαζκφ. 

ηηο απαληήζεηο 10 θαη 12 ν Μ.Ο. απαληά ζην κηθξφ βαζκφ θαη ζχκθσλα κε 

ηελ ηππηθή απφθιηζε κηα απάληεζε έρεη κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα θπκαίλεηαη 

εληφο ηνπ δηαζηήκαηνο απφ θαζφινπ σο κέηξην βαζκφ. 

.
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6.2.5 Δζσηεξηθόο έιεγρνο θαη πζηήκαηα Δπηθνηλσλίαο θαη 

Πιεξνθόξεζεο 

ηελ εξψηεζε 13 εξσηάηαη ζε πνην βαζκφ ν Δ.Δ. εμεηάδεη αλ εθαξκφδεηαη 

νινθιεξσκέλν ζχζηεκα (θαλφλεο, δηαδηθαζίεο, κέζα) εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο. Σα 

απνηειέζκαηα θαηαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 23. 

Πίλαθαο 23. Πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ην αλ εμεηάδεη ν Δ.Δ. αλ 

εθαξκόδεηαη νινθιεξσκέλν ζύζηεκα εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο 

13. ε πνην βαζκό ν εζσηεξηθόο έιεγρνο εμεηάδεη αλ εθαξκόδεηαη νινθιεξσκέλν 

ζύζηεκα (θαλόλεο, δηαδηθαζίεο, κέζα) εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο; 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Καζόινπ 4 3,9 3,9 3,9 

ε κηθξό βαζκό 16 15,7 15,7 19,6 

ε κέηξην βαζκό 70 68,6 68,6 88,2 

ε κεγάιν βαζκό 12 11,8 11,8 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Απφ ηνλ Πίλαθα 23 πξνθχπηεη φηη απφ ηνπο 102 εξσηψκελνπο πνπ απάληεζαλ 

ζην εξσηεκαηνιφγην, ην 3,9% απάληεζε θαζφινπ, ην 15,7% ζε κηθξφ βαζκφ, ην 

68,6% ζε κέηξην βαζκφ θαη ηέινο ην 11,8% ζε κεγάιν βαζκφ. Σα παξαπάλσ 

απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη ζην Γηάγξακκα 17.

 

Γηάγξακκα 17. Γηάγξακκα ξάβδσλ ζρεηηθά κε ην αλ εμεηάδεη ν Δ.Δ. αλ 

εθαξκόδεηαη νινθιεξσκέλν ζύζηεκα εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο 
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ηελ εξψηεζε 14 εξσηάηαη ζε πνην βαζκφ ν Δ.Δ. εμεηάδεη αλ κεηαδίδεηαη ε 

ρξήζηκε πιεξνθνξία ζε φιεο ηηο εκπιεθφκελεο κνλάδεο ή πξφζσπα. Σα 

απνηειέζκαηα θαηαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 24. 

Πίλαθαο 24. Πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ην αλ εμεηάδεη ν Δ.Δ. αλ 

κεηαδίδεηαη ε ρξήζηκε πιεξνθνξία ζε όιεο ηηο εκπιεθόκελεο κνλάδεο ή 

πξόζσπα  

14. ε πνην βαζκό ν εζσηεξηθόο έιεγρνο εμεηάδεη αλ κεηαδίδεηαη ε ρξήζηκε 

πιεξνθνξία ζε όιεο ηηο εκπιεθόκελεο κνλάδεο ή πξόζσπα; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Καζόινπ 7 6,9 6,9 6,9 

ε κηθξό βαζκό 14 13,7 13,7 20,6 

ε κέηξην βαζκό 64 62,7 62,7 83,3 

ε κεγάιν βαζκό 16 15,7 15,7 99,0 

Πάξα πνιύ 1 1,0 1,0 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Απφ ηνλ Πίλαθα 24 πξνθχπηεη φηη απφ ηνπο 102 εξσηψκελνπο πνπ απάληεζαλ 

ζην εξσηεκαηνιφγην, ην 6,9% απάληεζε θαζφινπ, ην 13,7% ζε κηθξφ βαζκφ, ην 

62,7% ζε κέηξην βαζκφ, ην 15,7% ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηέινο ην 1% πάξα πνιχ. Σα 

παξαπάλσ απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη ζην Γηάγξακκα 18. 

 
Γηάγξακκα 18. Γηάγξακκα ξάβδσλ ζρεηηθά κε ην αλ εμεηάδεη ν Δ.Δ. αλ 

κεηαδίδεηαη ε ρξήζηκε πιεξνθνξία ζε όιεο ηηο εκπιεθόκελεο κνλάδεο ή 

πξόζσπα  
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ηελ εξψηεζε 15 εξσηάηαη ζε πνην βαζκφ ν Δ.Δ. εμεηάδεη αλ ππάξρεη 

νινθιεξσκέλν ζχζηεκα επηθνηλσλίαο απφ εμσηεξηθέο πεγέο (π.ρ. ηξάπεδεο). Σα 

απνηειέζκαηα θαηαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 25. 

Πίλαθαο 25. Πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ην αλ εμεηάδεη ν Δ.Δ. αλ ππάξρεη 

νινθιεξσκέλν ζύζηεκα επηθνηλσλίαο από εμσηεξηθέο πεγέο (π.ρ. ηξάπεδεο) 

15. ε πνην βαζκό ν εζσηεξηθόο έιεγρνο εμεηάδεη αλ ππάξρεη νινθιεξσκέλν 

ζύζηεκα επηθνηλσλίαο από εμσηεξηθέο πεγέο (π.ρ. ηξάπεδεο); 

 Frequency Percent Valid  

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Καζόινπ 10 9,8 9,8 9,8 

ε κηθξό βαζκό 36 35,3 35,3 45,1 

ε κέηξην βαζκό 53 52,0 52,0 97,1 

ε κεγάιν βαζκό 3 2,9 2,9 100,0 

Total 102 100,0 100,0 
 

Απφ ηνλ Πίλαθα 25 πξνθχπηεη φηη απφ ηνπο 102 εξσηψκελνπο πνπ απάληεζαλ 

ζην εξσηεκαηνιφγην, ην 9,8% απάληεζε θαζφινπ, ην 35,3% ζε κηθξφ βαζκφ, ην 52% 

ζε κέηξην βαζκφ θαη ηέινο ην 2,9% ζε κεγάιν βαζκφ. Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα 

απεηθνλίδνληαη ζην Γηάγξακκα 19.

 

Γηάγξακκα 19. Γηάγξακκα ξάβδσλ ζρεηηθά κε ην αλ εμεηάδεη ν Δ.Δ. αλ ππάξρεη 

νινθιεξσκέλν ζύζηεκα επηθνηλσλίαο από εμσηεξηθέο πεγέο (π.ρ. ηξάπεδεο) 
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ηελ εξψηεζε 16 εξσηάηαη ζε πνην βαζκφ ν Δ.Δ. εμεηάδεη αλ ππάξρεη 

νινθιεξσκέλν ζχζηεκα επηθνηλσλίαο πξνο ην θνηλφ. Σα απνηειέζκαηα 

θαηαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 26. 

Πίλαθαο 26. Πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ην αλ εμεηάδεη ν Δ.Δ. αλ ππάξρεη 

νινθιεξσκέλν ζύζηεκα επηθνηλσλίαο πξνο ην θνηλό 

16. ε πνην βαζκό ν εζσηεξηθόο έιεγρνο εμεηάδεη αλ ππάξρεη νινθιεξσκέλν 

ζύζηεκα επηθνηλσλίαο πξνο ην θνηλό; 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Καζόινπ 8 7,8 7,8 7,8 

ε κηθξό βαζκό 47 46,1 46,1 53,9 

ε κέηξην βαζκό 42 41,2 41,2 95,1 

ε κεγάιν βαζκό 5 4,9 4,9 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Απφ ηνλ Πίλαθα 26 πξνθχπηεη φηη απφ ηνπο 102 εξσηψκελνπο πνπ απάληεζαλ 

ζην εξσηεκαηνιφγην, ην 7,8% απάληεζε θαζφινπ, ην 46,1% ζε κηθξφ βαζκφ, ην 

41,2% ζε κέηξην βαζκφ θαη ηέινο ην 4,9% ζε κεγάιν βαζκφ. Σα παξαπάλσ 

απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη ζην Γηάγξακκα 20.

 

Γηάγξακκα 20. Γηάγξακκα ξάβδσλ ζρεηηθά κε ην αλ εμεηάδεη ν Δ.Δ. αλ ππάξρεη 

νινθιεξσκέλν ζύζηεκα επηθνηλσλίαο πξνο ην θνηλό 
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Πίλαθαο 27.πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ηεο ελόηεηαο Δ.Δ. θαη πζηήκαηα 

Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο, όπνπ θαίλεηαη ν κέζνο όξνο θαη ε ηππηθή 

απόθιηζε 

Δζσηεξηθόο έιεγρνο θαη πζηήκαηα Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο  

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

13. Δθαξκόδεηαη 

νινθιεξωκέλν ζύζηεκα 

(θαλόλεο, δηαδηθαζίεο, κέζα) 

εζωηεξηθήο επηθνηλωλίαο 
102 1 4 2,88 ,649 

14. Μεηαδίδεηαη ε ρξήζηκε 

πιεξνθνξία ζε όιεο ηηο 

εκπιεθόκελεο κνλάδεο ή 

πξόζωπα. 
102 1 5 2,90 ,777 

15. Υπάξρεη νινθιεξωκέλν 

ζύζηεκα επηθνηλωλίαο από 

εμωηεξηθέο πεγέο (π.ρ. 

ηξάπεδεο) 
102 1 4 2,48 ,714 

16. Υπάξρεη νινθιεξωκέλν 

ζύζηεκα επηθνηλωλίαο πξνο 

ην θνηλό  102 1 4 2,43 ,711 

Valid N (listwise) 102     

  

 Ο Πίλαθαο 27, εκθαλίδεη ζπγθεληξσηηθά ηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα ηνπ 

κέζνπ φξνπ θαη ηεο ηππηθήο απφθιηζεο γηα ηελ ελφηεηα πνπ αθνξά ζηε ζρέζε Δ.Δ. 

θαη πζηήκαηα Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο. 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα απηφ ν Μ.Ο. νη εξσηήζεηο 13, 15 θαη 16 έρνπλ 

απαληεζεί απφ θαζφινπ σο κεγάιν βαζκφ θαη ε εξψηεζε 14 απαληήζεθε απφ 

θαζφινπ σο πάξα πνιχ. ε φιεο ηηο εξσηήζεηο ν Μ.Ο. απαληά ζην κηθξφ βαζκφ. 

χκθσλα κε ηελ ηππηθή απφθιηζε κηα απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο 13 θαη 14 έρεη 

κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα θπκαίλεηαη εληφο ηνπ δηαζηήκαηνο απφ κηθξφ βαζκφ σο 

κέηξην βαζκφ. 

χκθσλα κε ηελ ηππηθή απφθιηζε κηα απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο 15 θαη 16 έρεη 

κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα θπκαίλεηαη εληφο ηνπ δηαζηήκαηνο απφ θαζφινπ σο 

κέηξην βαζκφ. 

 

.
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6.2.6 Δζσηεξηθόο έιεγρνο θαη Γηαρείξηζε Κηλδύλνπ  

ηελ εξψηεζε 17 εξσηάηαη ζε πνην βαζκφ ν Δ.Δ. εμεηάδεη αλ εληνπίδεη ηνπο 

εζσηεξηθνχο θηλδχλνπο ηνπ νξγαληζκνχ. Σα απνηειέζκαηα θαηαγξάθνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 28. 

Πίλαθαο 28. Πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ην αλ εληνπίδεη ν Δ.Δ. ηνπο 

εζσηεξηθνύο θηλδύλνπο ηνπ νξγαληζκνύ 

17. ε πνην βαζκό ν εζσηεξηθόο έιεγρνο εμεηάδεη αλ εληνπίδεη ηνπο εζσηεξηθνύο 

θηλδύλνπο ηνπ νξγαληζκνύ; 

 Frequency Percent Valid 

 Percent 

Cumulative 

 Percent 

Valid 

Καζόινπ 9 8,8 8,8 8,8 

ε κηθξό βαζκό 16 15,7 15,7 24,5 

ε κέηξην βαζκό 61 59,8 59,8 84,3 

ε κεγάιν βαζκό 15 14,7 14,7 99,0 

Πάξα πνιύ 1 1,0 1,0 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Απφ ηνλ Πίλαθα 28 πξνθχπηεη φηη απφ ηνπο 102 εξσηψκελνπο πνπ απάληεζαλ 

ζην εξσηεκαηνιφγην, ην 8,8% απάληεζε θαζφινπ, ην 15,7% ζε κηθξφ βαζκφ, ην 

59,8% ζε κέηξην βαζκφ θαη ην 14,7% ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηέινο ην 1% πάξα πνιχ. 

Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη ζην Γηάγξακκα 21.

 

Γηάγξακκα 21. Γηάγξακκα ξάβδσλ ζρεηηθά κε ην αλ εληνπίδεη ν Δ.Δ. ηνπο 

εζσηεξηθνύο θηλδύλνπο ηνπ νξγαληζκνύ 
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ηελ εξψηεζε 18 εξσηάηαη ζε πνην βαζκφ ν Δ.Δ. εμεηάδεη αλ πξνζηαηεχεη απ΄ 

ηνπο εζσηεξηθνχο θηλδχλνπο ηνπ νξγαληζκνχ. Σα απνηειέζκαηα θαηαγξάθνληαη 

ζηνλ Πίλαθα 29. 

Πίλαθαο 29. Πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ην αλ πξνζηαηεύεη ν Δ.Δ. απ΄ ηνπο 

εζσηεξηθνύο θηλδύλνπο ηνπ νξγαληζκνύ 

18. ε πνην βαζκό ν εζσηεξηθόο έιεγρνο εμεηάδεη αλ πξνζηαηεύεη απ΄ ηνπο 

εζσηεξηθνύο θηλδύλνπο ηνπ νξγαληζκνύ; 

 Frequency Percent Valid  

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Καζόινπ 12 11,8 11,8 11,8 

ε κηθξό βαζκό 10 9,8 9,8 21,6 

ε κέηξην βαζκό 64 62,7 62,7 84,3 

ε κεγάιν βαζκό 16 15,7 15,7 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Απφ ηνλ Πίλαθα 29 πξνθχπηεη φηη απφ ηνπο 102 εξσηψκελνπο πνπ απάληεζαλ 

ζην εξσηεκαηνιφγην, ην 11,8% απάληεζε θαζφινπ, ην 9,8% ζε κηθξφ βαζκφ, ην 

62,7% ζε κέηξην βαζκφ θαη ηέινο ην 15,7% ζε κεγάιν βαζκφ. Σα παξαπάλσ 

απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη ζην Γηάγξακκα 22.

 

Γηάγξακκα 22. Γηάγξακκα ξάβδσλ ζρεηηθά κε ην αλ πξνζηαηεύεη ν Δ.Δ. απ΄ ηνπο 

εζσηεξηθνύο θηλδύλνπο ηνπ νξγαληζκνύ 
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ηελ εξψηεζε 19 εξσηάηαη ζε πνην βαζκφ ν Δ.Δ. εμεηάδεη αλ ειαρηζηνπνηεί ηηο 

επηπηψζεηο απφ ηνπο εμσηεξηθνχο θηλδχλνπο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ νξγαληζκνχ. Σα 

απνηειέζκαηα θαηαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 30. 

Πίλαθαο 30. Πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ην αλ ειαρηζηνπνηεί ν Δ.Δ. ηηο 

επηπηώζεηο από ηνπο εμσηεξηθνύο θηλδύλνπο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ νξγαληζκνύ 

19.ε πνην βαζκό ν εζσηεξηθόο έιεγρνο εμεηάδεη αλ ειαρηζηνπνηεί ηηο επηπηώζεηο 

από ηνπο εμσηεξηθνύο θηλδύλνπο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ νξγαληζκνύ; 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Καζόινπ 11 10,8 10,8 10,8 

ε κηθξό βαζκό 38 37,3 37,3 48,0 

ε κέηξην βαζκό 36 35,3 35,3 83,3 

ε κεγάιν βαζκό 16 15,7 15,7 99,0 

Πάξα πνιύ 1 1,0 1,0 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Απφ ηνλ Πίλαθα 30 πξνθχπηεη φηη απφ ηνπο 102 εξσηψκελνπο πνπ απάληεζαλ 

ζην εξσηεκαηνιφγην, ην 10,8% απάληεζε θαζφινπ, ην 37,3% ζε κηθξφ βαζκφ, ην 

35,3% ζε κέηξην βαζκφ, ην 15,7% ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηέινο ην 1% πάξα πνιχ. Σα 

παξαπάλσ απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη ζην Γηάγξακκα 23. 

 
Γηάγξακκα 23. Γηάγξακκα ξάβδσλ ζρεηηθά κε ην αλ ειαρηζηνπνηεί ν Δ.Δ. ηηο 

επηπηώζεηο από ηνπο εμσηεξηθνύο θηλδύλνπο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ νξγαληζκνύ 
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ηελ εξψηεζε 20 εξσηάηαη ζε πνην βαζκφ ν Δ.Δ. εμεηάδεη αλ πξνιακβάλεη 

απφ επηπηψζεηο επηθείκελσλ εμσηεξηθψλ θηλδχλσλ. Σα απνηειέζκαηα 

θαηαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 31. 

Πίλαθαο 31. Πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ην αλ ν Δ.Δ. πξνιακβάλεη από 

επηπηώζεηο επηθείκελσλ εμσηεξηθώλ θηλδύλσλ 

20. ε πνην βαζκό ν εζσηεξηθόο έιεγρνο εμεηάδεη αλ πξνιακβάλεη από 

επηπηώζεηο επηθείκελσλ εμσηεξηθώλ θηλδύλσλ; 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Καζόινπ 9 8,8 8,8 8,8 

ε κηθξό βαζκό 41 40,2 40,2 49,0 

ε κέηξην βαζκό 49 48,0 48,0 97,1 

ε κεγάιν βαζκό 2 2,0 2,0 99,0 

Πάξα πνιύ 1 1,0 1,0 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Απφ ηνλ Πίλαθα 31 πξνθχπηεη φηη απφ ηνπο 102 εξσηψκελνπο πνπ απάληεζαλ 

ζην εξσηεκαηνιφγην, ην 8,8% απάληεζε θαζφινπ, ην 40,2% ζε κηθξφ βαζκφ, ην 48% 

ζε κέηξην βαζκφ, ην 2% ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηέινο ην 1% πάξα πνιχ. Σα παξαπάλσ 

απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη ζην Γηάγξακκα 24.

 

Γηάγξακκα 24. Γηάγξακκα ξάβδσλ ζρεηηθά κε ην αλ ν Δ.Δ. πξνιακβάλεη από 

επηπηώζεηο επηθείκελσλ εμσηεξηθώλ θηλδύλσλ 
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Πίλαθαο 32. πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ηεο ελόηεηαο Δ.Δ. θαη Γηαρείξηζε 

Κηλδύλνπ, όπνπ θαίλεηαη ν κέζνο όξνο θαη ε ηππηθή απόθιηζε 

Δζωηεξηθόο έιεγρνο θαη Γηαρείξηζε Κηλδύλνπ 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

17. Δληνπίδεη ηνπο 

εζωηεξηθνύο 

θηλδύλνπο ηνπ 

νξγαληζκνύ  

102 1 5 2,83 ,822 

18. Πξνζηαηεύεη απ΄ 

ηνπο εζωηεξηθνύο 

θηλδύλνπο ηνπ 

νξγαληζκνύ  

102 1 4 2,82 ,837 

19. Διαρηζηνπνηεί ηηο 

επηπηώζεηο από ηνπο 

εμωηεξηθνύο 

θηλδύλνπο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηνπ 

νξγαληζκνύ   

102 1 5 2,59 ,916 

 

20. Πξνιακβάλεη από 

επηπηώζεηο επηθείκελωλ 

 εμωηεξηθώλ θηλδύλωλ 

102 1 5 2,46 ,727 

Valid N (listwise) 102     

  

 Ο Πίλαθαο 32, εκθαλίδεη ζπγθεληξσηηθά ηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα ηνπ 

κέζνπ φξνπ θαη ηεο ηππηθήο απφθιηζεο γηα ηελ ελφηεηα πνπ αθνξά ζηε ζρέζε Δ.Δ. 

θαη πζηήκαηα Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο. 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα απηφ ν Μ.Ο. νη εξσηήζεηο 17, 19 θαη 20 έρνπλ 

απαληεζεί απφ θαζφινπ σο  πάξα πνιχ θαη ε εξψηεζε 18 απαληήζεθε απφ θαζφινπ 

σο ζε κεγάιν βαζκφ. ε φιεο ηηο εξσηήζεηο ν Μ.Ο. απαληά ζην κηθξφ βαζκφ. 

χκθσλα κε ηελ ηππηθή απφθιηζε κηα απάληεζε ζηελ εξψηεζε 17 έρεη κεγαιχηεξεο 

πηζαλφηεηεο λα θπκαίλεηαη εληφο ηνπ δηαζηήκαηνο απφ κηθξφ βαζκφ σο κέηξην βαζκφ. 

χκθσλα κε ηελ ηππηθή απφθιηζε κηα απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο 18, 19 θαη 20 

έρεη κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα θπκαίλεηαη εληφο ηνπ δηαζηήκαηνο απφ θαζφινπ σο 

κέηξην βαζκφ. 
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6.2.7 Απνηειεζκαηηθόηεηα Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

ηελ εξψηεζε 21 εξσηάηαη ζε πνην βαζκφ ν Δ.Δ. εμεηάδεη αλ ζπλεηζθέξεη ζε 

έλα νξγαληζκφ λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ. Σα απνηειέζκαηα θαηαγξάθνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 33. 

Πίλαθαο 33. Πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ην αλ ζπλεηζθέξεη ν Δ.Δ. ζε έλα 

νξγαληζκό λα επηηύρεη ηνπο ζηόρνπο ηνπ  

21. ε πνην βαζκό ν εζσηεξηθόο έιεγρνο εμεηάδεη αλ ζπλεηζθέξεη ζε έλα νξγαληζκό 

λα επηηύρεη ηνπο ζηόρνπο ηνπ; 

 Frequency Percent Valid 

 Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Καζόινπ 3 2,9 2,9 2,9 

ε κηθξό βαζκό 16 15,7 15,7 18,6 

ε κέηξην βαζκό 38 37,3 37,3 55,9 

ε κεγάιν βαζκό 44 43,1 43,1 99,0 

Πάξα πνιύ 1 1,0 1,0 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Απφ ηνλ Πίλαθα 33 πξνθχπηεη φηη απφ ηνπο 102 εξσηψκελνπο πνπ απάληεζαλ 

ζην εξσηεκαηνιφγην, ην 2,9% απάληεζε θαζφινπ, ην 15,7% ζε κηθξφ βαζκφ, ην 

37,3% ζε κέηξην βαζκφ, ην 43,1% ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηέινο ην 1% πάξα πνιχ. Σα 

παξαπάλσ απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη ζην Γηάγξακκα 25.

 

Γηάγξακκα 25. Γηάγξακκα ξάβδσλ ζρεηηθά κε ην αλ ζπλεηζθέξεη ν Δ.Δ ζε έλα 

νξγαληζκό λα επηηύρεη ηνπο ζηόρνπο ηνπ 
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ηελ εξψηεζε 22 εξσηάηαη ζε πνην βαζκφ ν Δ.Δ. εμεηάδεη αλ εμαζθαιίδεη ην 

επίπεδν αζθαιείαο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ νξγαληζκνχ. Σα απνηειέζκαηα 

θαηαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 34. 

Πίλαθαο 34. Πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ην αλ εμαζθαιίδεη ν Δ.Δ. ην επίπεδν 

αζθαιείαο ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ νξγαληζκνύ  

22. ε πνην βαζκό ν εζσηεξηθόο έιεγρνο εμεηάδεη αλ εμαζθαιίδεη ην επίπεδν 

αζθαιείαο ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ νξγαληζκνύ; 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Καζόινπ 4 3,9 3,9 3,9 

ε κηθξό βαζκό 18 17,6 17,6 21,6 

ε κέηξην βαζκό 64 62,7 62,7 84,3 

ε κεγάιν βαζκό 14 13,7 13,7 98,0 

Πάξα πνιύ 2 2,0 2,0 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Απφ ηνλ Πίλαθα 34 πξνθχπηεη φηη απφ ηνπο 102 εξσηψκελνπο πνπ απάληεζαλ 

ζην εξσηεκαηνιφγην, ην 3,9% απάληεζε θαζφινπ, ην 17,6% ζε κηθξφ βαζκφ, ην 

62,7% ζε κέηξην βαζκφ, ην 13,7% ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηέινο ην 2% πάξα πνιχ. Σα 

παξαπάλσ απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη ζην Γηάγξακκα 26. 

 
Γηάγξακκα 26. Γηάγξακκα ξάβδσλ ζρεηηθά κε ην αλ εμαζθαιίδεη ν Δ.Δ ην 

επίπεδν αζθαιείαο ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ νξγαληζκνύ 
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ηελ εξψηεζε 23 εξσηάηαη ζε πνην βαζκφ ν Δ.Δ. εμεηάδεη αλ πξνζζέηεη αμία 

ζηνλ νξγαληζκφ. Σα απνηειέζκαηα θαηαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 35. 

Πίλαθαο 35. Πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ην αλ ν Δ.Δ πξνζζέηεη αμία ζηνλ 

νξγαληζκό  

22. ε πνην βαζκό ν Δ.Δ. εμεηάδεη αλ πξνζζέηεη αμία ζηνλ νξγαληζκό; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Καζόινπ 3 2,9 2,9 2,9 

ε κηθξό βαζκό 19 18,6 18,6 21,6 

ε κέηξην βαζκό 54 52,9 52,9 74,5 

ε κεγάιν βαζκό 24 23,5 23,5 98,0 

Πάξα πνιύ 2 2,0 2,0 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Απφ ηνλ Πίλαθα 35 πξνθχπηεη φηη απφ ηνπο 102 εξσηψκελνπο πνπ απάληεζαλ 

ζην εξσηεκαηνιφγην, ην 2,9% απάληεζε θαζφινπ, ην 18,6% ζε κηθξφ βαζκφ, ην 

52,9% ζε κέηξην βαζκφ, ην 23,5% ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηέινο ην 2% πάξα πνιχ. Σα 

παξαπάλσ απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη ζην Γηάγξακκα 27. 

 
Γηάγξακκα 27. Γηάγξακκα ξάβδσλ ζρεηηθά κε ην αλ ν Δ.Δ. πξνζζέηεη αμία ζηνλ 

νξγαληζκό 
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ηελ εξψηεζε 24 εξσηάηαη ζε πνην βαζκφ ν Δ.Δ. εμεηάδεη αλ βειηηψλεη ηελ 

πνηφηεηα δηαδηθαζηψλ ηνπ νξγαληζκνχ. Σα απνηειέζκαηα θαηαγξάθνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 36. 

Πίλαθαο 36. Πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζρεηηθά κε ην αλ βειηηώλεη ν Δ.Δ ηελ πνηόηεηα 

δηαδηθαζηώλ ηνπ νξγαληζκνύ 

24. ε πνην βαζκό ν εζσηεξηθόο έιεγρνο εμεηάδεη αλ 

βειηηώλεη ηελ πνηόηεηα  δηαδηθαζηώλ ηνπ νξγαληζκνύ; 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Καζόινπ 4 3,9 3,9 3,9 

ε κηθξό βαζκό 19 18,6 18,6 22,5 

ε κέηξην βαζκό 34 33,3 33,3 55,9 

ε κεγάιν βαζκό 38 37,3 37,3 93,1 

Πάξα πνιύ 7 6,9 6,9 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Απφ ηνλ Πίλαθα 36 πξνθχπηεη φηη απφ ηνπο 102 εξσηψκελνπο πνπ απάληεζαλ 

ζην εξσηεκαηνιφγην, ην 3,9% απάληεζε θαζφινπ, ην 18,6% ζε κηθξφ βαζκφ, ην 

33,3% ζε κέηξην βαζκφ, ην 37,3% ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηέινο ην 6,9% πάξα πνιχ. Σα 

παξαπάλσ απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη ζην Γηάγξακκα 28. 

 
Γηάγξακκα 28. Γηάγξακκα ξάβδσλ ζρεηηθά κε ην αλ βειηηώλεη ν Δ.Δ ηελ 

πνηόηεηα δηαδηθαζηώλ ηνπ νξγαληζκνύ 



94 
 

 

Πίλαθαο 37. πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ηεο ελόηεηαο Απνηειεζκαηηθόηεηα 

Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ, όπνπ θαίλεηαη ν κέζνο όξνο θαη ε ηππηθή απόθιηζε  

Απνηειεζκαηηθόηεηα Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

21. Σπλεηζθέξεη ζε έλα  

νξγαληζκό λα επηηύρεη ηνπο ζηόρνπο ηνπ  
102 1 5 3,24 ,835 

22. Δμαζθαιίδεη ην επίπεδν αζθαιείαο  

ηωλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ 

 νξγαληζκνύ  
102 1 5 2,92 ,740 

23. Πξνζζέηεη  

αμία ζηνλ νξγαληζκό  
102 1 5 3,03 ,789 

24. Βειηηώλεη ηελ πνηόηεηα 

ηωλ δηαδηθαζηώλ ηνπ 

 νξγαληζκνύ 
102 1 5 3,25 ,969 

Valid N (listwise) 102     

 

 Ο Πίλαθαο 37, εκθαλίδεη ζπγθεληξσηηθά ηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα ηνπ 

κέζνπ φξνπ θαη ηεο ηππηθήο απφθιηζεο γηα ηελ ελφηεηα πνπ αθνξά ζηελ 

Απνηειεζκαηηθφηεηα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα απηφ ν Μ.Ο. φιεο νη εξσηήζεηο έρνπλ απαληεζεί απφ 

θαζφινπ σο πάξα πνιχ.  

ηηο εξσηήζεηο 21, 23 θαη 24, ν Μ.Ο. απαληά ζε κέηξην βαζκφ, ελψ ζηελ 

εξψηεζε 22
ν
 Μ.Ο. απαληά ζην κηθξφ βαζκφ. χκθσλα κε ηελ ηππηθή απφθιηζε κηα 

απάληεζε ζηελ εξψηεζε 22 έρεη κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα θπκαίλεηαη εληφο ηνπ 

δηαζηήκαηνο απφ κηθξφ βαζκφ σο κέηξην βαζκφ. 

χκθσλα κε ηελ ηππηθή απφθιηζε κηα απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο 21 θαη 24 έρεη 

κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα θπκαίλεηαη εληφο ηνπ δηαζηήκαηνο απφ κηθξφ σο κεγάιν 

βαζκφ. 

Σέινο, ζχκθσλα κε ηελ ηππηθή απφθιηζε κηα απάληεζε ζηελ εξψηεζε 23 έρεη 

κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα θπκαίλεηαη εληφο ηνπ δηαζηήκαηνο απφ κηθξφ σο κέηξην 

βαζκφ. 
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  6.3. Παιηλδξόκεζε 

 

Ζ αλάιπζε ηεο δηαθχκαλζεο (ANalysis Of VAriance – ANOVA) είλαη κία 

ζηαηηζηηθή κέζνδνο κε ηελ νπνία ε κεηαβιεηφηεηα πνπ ππάξρεη ζ’ έλα ζχλνιν 

δεδνκέλσλ δηαζπάηαη ζηηο επηκέξνπο ζπληζηψζεο ηεο, κε ζηφρν ηελ θαηαλφεζε ηεο 

ζεκαληηθφηεηαο ησλ δηαθνξεηηθψλ πεγψλ πξνέιεπζήο ηεο. Πεξηγξάθεη κία ζεηξά 

αλαιχζεσλ πνπ βνεζά λα εμεηάζνπκε ζρέζεηο αηηηφηεηαο, λα εξκελεχζνπκε δειαδή ηε 

δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο κε βάζε κία ή πεξηζζφηεξεο 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θαζψο ηφρνο θάζε ζηαηηζηηθνχ πεηξάκαηνο είλαη ν 

πξνζδηνξηζκφο ηεο επίδξαζεο κηαο ε πεξηζζνηέξσλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ πάλσ 

ζηελ απφθξηζε. Οη κεηαβιεηέο απηέο αλαθέξνληαη ζπλήζσο ζαλ παξάγνληεο (factors). 

ιεο νη κεηαβιεηέο ζεσξνχληαη ζπλερείο θαη γηα ην ιφγν απηφ ρξεζηκνπνηνχκε 

πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή: ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Δ.Δ. Ωο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, εηζήρζεζαλ ε δηαρείξηζε 

αλζξσπίλσλ πφξσλ, ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, ε θαλνληζηηθή ζπκκφξθσζε, ηα 

ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθφξεζεο θαη ηέινο ε δηαρείξηζε θηλδχλσλ. 

Έλα κνληέιν πνιπδηάζηαηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο έρεη ηελ εμήο κνξθή: 

eXXX kk   ...22110  

,φπνπ  ην Y: είλαη ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

                 X1…Xk : είλαη νη αλεμάξηεηεο ή αιιηψο εξκελεπηηθέο κεηαβιεηέο    

                 β0  :είλαη ν εξκελεπηηθφο φξνο  

                 β1  :είλαη νη ζπληειεζηέο παιηλδξφκεζεο γηα ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο 

                 e   :είλαη ην ηππηθφ ζθάικα 

Aλ 1Y  θαη 2Y  είλαη αλεμάξηεηεο ηπραίεο κεηαβιεηέο απφ ηελ θαηαλνκή 2  κε 

βαζκνχο ειεπζεξίαο 1n  θαη 2n  αληίζηνηρα, ηφηε ην θιάζκα 

 1 1

2 2

/

/

Y n
W

Y n
  

είλαη ηπραία κεηαβιεηή πνπ αθνινπζεί κία θαηαλνκή ηελ νπνία κειέηεζε θαη αλέπηπμε 

ν Sir R.A.Fisher θαη ε νπνία πξνο ηηκή ηνπ ζπκβνιίδεηαη κε F. Έηζη ε ηηκή ηνπ F είλαη 

ην πειίθν ησλ ηηκψλ ηεο ζηήιεο Mean Square. Δθφζνλ ππάξρνπλ νη ππνζέζεηο: 

Ζ0: Γελ ππάξρεη γξακκηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ  
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Ζ : Τπάξρεη γξακκηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ 

Aλ ε ηηκή significance ηνπ πίλαθα ANOVA είλαη < 0,05 απνξξίπηνπκε ηελ Ζ0 

θαη δερφκαζηε ηελ Ζ1, πνπ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη κηα γξακκηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ θη φηη νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηνπ κνληέινπ ζπλδπαζκέλεο γξακκηθά 

κε ηελ εμίζσζε ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ εξκελεία 

ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο πνπ ζηελ πεξίπησζή καο είλαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 

Πίλαθαο 38. Πεξίιεςε κνληέινπ παιηλδξόκεζεο 

Mod

el 

R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change 

df1 df2 Sig. F 

Change 

1 ,722
a
 ,521 ,496 ,50674 ,521 20,863 5 96 ,000 

Απφ ηνλ Πίλαθα 38, παίξλνπκε ζηνηρεία. γηα ην R ηεηξάγσλν πνπ είλαη ν 

πνιιαπιφο ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ θαη θαηαδεηθλχεη ηε δχλακε ηεο ζρέζεο κεηαμχ 

ηεο εμαξηεκέλεο θαη ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ, δειαδή επηδεηθλχεη ηελ 

εξκελεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ κνληέινπ. ηελ παιηλδξφκεζή καο ην R
2

 = 0,521,πνπ 

δείρλεη φηη ην 52,1% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ εμεγείηαη απφ ηηο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο πνπ απνηειεί έλα νξηαθά επαξθέο ζπληαίξηαζκα. 

ην ίδην ζπκπέξαζκα θαηαιήγνπκε θαη απφ ην άζξνηζκα ηεηξαγψλσλ 

Παιηλδξφκεζεο (26,787) πνπ εξκελεχεηαη απφ ηελ παιηλδξφκεζε αιιά είλαη πνιχ 

θνληά ζην άζξνηζκα ηεηξαγψλσλ ησλ ζθαικάησλ (θαηαινίπσλ) (24,652) θαη δελ 

εξκελεχεηαη αιιά νθείιεηαη ζε ηπραίνπο παξάγνληεο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ 

Πίλαθα. 

 

 

 

 

Πίλαθαο 39. Πίλαθαο ΑΝΟVA 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 26,787 5 5,357 20,863 ,000
b
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Residual 24,652 96 ,257   

Total 51,439 101    

a. Dependent Variable: Aπνηειεζκαηηθόηεηα Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

b. Predictors: (Constant), A.Γ., Δ.Γ., Κ.Σ., Σ.Δ.Π, Γ.Κ. 

 

ηνλ Πίλαθα ANOVA, ν νπνίνο εκθαλίδεηαη παξαπάλσ, γίλεηαη έλαο έιεγρνο 

γηα ηε ζεκαληηθφηεηα φινπ ηνπ κνληέινπ ηεο παιηλδξφκεζεο. Απφ ηνλ πίλαθα απηφλ 

παίξλνπκε πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηηκέο ηνπ F θαη ην Significance θαη κάιηζηα ε ηηκή 

Significance ζηελ ηειεπηαία ζηήιε ηνπ πίλαθα απνηειεί ηελ ηηκή κε βάζε ηελ νπνία 

απνδερφκαζηε ή απνξξίπηνπκε ηε κεδεληθή ππφζεζε.  

Πίλαθαο 40. Πίλαθαο Coefficients 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficien

ts 

t Sig. 95,0% Confidence 

Interval for B 

Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Tolera

nce 

VIF 

1 

(Constant) ,587 ,314  1,870 ,065 -,036 1,211   

Α.Γ. 
,039 ,107 ,046 ,359 ,720 -,175 ,252 ,309 3,231 

Δ.Γ. 
,158 ,104 ,164 1,515 ,133 -,049 ,364 ,424 2,360 

Κ.. 
,104 ,147 ,074 ,708 ,481 -,188 ,396 ,452 2,213 

.Δ.Π 
,144 ,138 ,108 1,046 ,298 -,129 ,418 ,472 2,117 

Γ.Κ 
,470 ,111 ,456 4,234 ,000 ,250 ,691 ,430 2,326 

a. Dependent Variable: Aπνηειεζκαηηθόηεηα Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

 

Αξρηθά απφ ηνλ πίλαθα Coefficients ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ηηκή Β, πνπ είλαη 

ν ζπληειεζηήο ηεο παιηλδξφκεζεο γηα θάζε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή, ε νπνία καο δείρλεη 

ηε κεηαβνιή ηεο κέζεο ηηκήο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο φηαλ απμάλεηαη θαηά κία 

κνλάδα θάζε κία απφ ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, δεδνκέλνπ φηη φιεο νη άιιεο 

παξάκεηξνη παξακέλνπλ ζηαζεξέο. Δπίζεο, απφ ηελ ηηκή Β παίξλνπκε ηελ εμίζσζε 

παιηλδξφκεζεο πνπ είλαη ηεο κνξθήο: y = bo + b1x1 + b2x2 + b3x3. + b4x4. + b5x5. + b6x6 

.+ e. Με βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ παξαπάλσ πίλαθα, ε εμίζσζε παιηλδξφκεζεο 

δηακνξθψλεηαη σο εμήο:  
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V6=0.587+ 0.039V1 +0.158V2 + 0.104V3 +0.144V4 +0.470V5     (1) 

Σα Beta ρξεζηκεχνπλ ζην λα ηαμηλνκήζνπκε ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο σο 

πξνο ηελ εξκελεπηηθή ηνπο ηθαλφηεηα. Έηζη, ινηπφλ, πξψηε ζε εξκελεπηηθή ηθαλφηεηα 

είλαη ε κεηαβιεηή πνπ είλαη ε V5= δηαρείξηζε θηλδχλνπ (Βeta = 0.456) θαη αθνινπζνχλ 

φιεο νη άιιεο κε κηθξή δηαθνξά κεηαμχ ηνπο. Γεχηεξε είλαη ε V3= θαλνληζηηθή 

ζπκκφξθσζε (Βeta = 0.147), αθνινπζεί ηξίηε ε V4 πνπ είλαη ηα ζπζηήκαηα 

επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθφξεζεο (Βeta = 0.138), ηέηαξηε είλαη ε V1 πνπ είλαη ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ (Βeta = 0.107) θαη ηειεπηαία είλαη ε V2 πνπ είλαη ε εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε (Βeta = 0.104). 

Σέινο, καο ελδηαθέξνπλ ηα t θαη ην Sig, ηα νπνία ζπληζηνχλ ηνλ έιεγρν 

ζεκαληηθφηεηαο ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο. 

 t1 = 0,359 θαη p2 = 0,720> 0,05 άξα ν ζπληειεζηήο ηεο V1 (ζρέζε εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ) δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο 

 t2 = 1,515 θαη p3 = 0,133> 0,05 άξα ν ζπληειεζηήο ηεο V2 (ζρέζε εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο) δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο 

 t3 = ,708 θαη p3 = 0,481 > 0,05 άξα ν ζπληειεζηήο ηεο V3 (ζρέζε εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο) δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο 

 t4 = 1,046 θαη p5 = 0,298 > 0,05 άξα ν ζπληειεζηήο ηεο V4 (ζρέζε εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη ζπζηεκάησλ επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθφξεζεο) δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφο 

 t5 = 4,234 θαη p5 = ,000 < 0,05 άξα ν ζπληειεζηήο ηεο V5 (ζρέζε εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ) είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο 

Οπφηε ε κφλε απφ ηηο ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο πνπ δηαηππψζεθαλ ζην θεθάιαην 4 

πνπ επηβεβαηψλεηαη είλαη ε H5: Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Δ.Δ. ζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθά (0,05 επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο) κε ηε Γηαρείξηζε Κηλδχλνπ. 

Έλα θαιφ κνληέιν παιηλδξφκεζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κφλν ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο (Ησαλλίδεο, 2011). Έηζη πξνηείλεηαη ε stepwise 

regression θαη κάιηζηα ε κέζνδνο backward elimination (πξνο ηα πίζσ απνβνιή), ε 

νπνία πεξηιακβάλεη αξρηθά φιεο ηηο ππνςήθηεο κεηαβιεηέο, δνθηκάδνληαο ηε δηαγξαθή 

ησλ κεηαβιεηψλ ησλ νπνίσλ ε απψιεηα δίλεη ηελ πην ζηαηηζηηθά αζήκαληε θζνξά ηνπ 

κνληέινπ θαη επαλάιεςε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο κέρξη λα κελ επηδέρεηαη ην κνληέιν 

πεξαηηέξσ δηαγξαθή κεηαβιεηήο. 
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Μεηά ηελ επαλάιεςε ηεο παιηλδξφκεζεο θαη θαηαιήγνληαο λα ιακβάλνληαη 

ππφςε κφλν ε δηαρείξηζε θηλδχλνπ σο αλεμάξηεηε κεηαβιεηή πξνθχπηνπλ νη παξαθάησ 

πίλαθεο. 

 

Πίλαθαο 41. Πίλαθαο ΑΝΟVA κεηά από stepwise regression  

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 24,031 1 24,031 87,679 ,000
b
 

Residual 27,408 100 ,274 
  

Total 51,439 101 
   

a. Dependent Variable: Aπνηειεζκαηηθόηεηα Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

b. Predictors: (Constant), Γ.Κ, 

 

Πίλαθαο 42. Πίλαθαο Coefficients κεηά από stepwise regression 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 1,223 ,208 

 
5,883 ,000 

Γ.Κ ,704 ,075 ,684 9,364 ,000 

a. Dependent Variable: Aπνηειεζκαηηθόηεηα Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

 

Απφ ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο 41 θαη 42 πξνθχπηεη ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ κνληέινπ 

Sig=0 <0.05. Σν beta απμήζεθε σο πξνο ηελ εξκελεπηηθή ηνπ ηθαλφηεηα θαη κε  

 t5 = 9,364 θαη p5 = ,000 < 0,05 απνδεηθλχεηαη φηη ν ζπληειεζηήο ηεο V5 (ζρέζε 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ) είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο 

Έηζη ε ζρέζε (1) κεηά ηελ stepwise παιηλδξφκεζε δηακνξθψλεηαη σο εμήο  

V6=1.223+0.704V5     (2) 

Σέηνηεο αλσκαιίεο κπνξνχλ λα ζπκβνχλ ζε κνληέια πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο 

γηα πνιινχο ιφγνπο, πεξηιακβάλνληαο ηε πνιπζπγγξακηθφηεηα  πνπ ζπκβαίλεη φηαλ 2 ή 

πεξηζζφηεξεο κεηαβιεηέο είλαη ζπζρεηηζκέλεο κεηαμχ ηνπο δειαδή ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε ε γξακκηθή εμάξηεζε κεηαμχ ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ δελ είλαη 

επηζπκεηή ηδηφηεηα (Howitt θαη Cramer, 2010).  
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Δηθόλα 3. Γηάγξακκα δηαζπνξάο (scatterplot) ησλ κεηαβιεηώλ ηνπ 

 Απφ ην δηάγξακκα δηαζπνξάο (Δηθφλα 3) ζθηαγξαθήζεθε ην πξφβιεκα ηεο 

πνιπζπγγξακκαηηθφηεηαο θαη επηβεβαηψζεθε θαη αξηζκεηηθψο κε ηνλ πίλαθα 43 πνπ 

θαίλνληαη νη ζπζρεηίζεηο θαηά Pearson.  

Με ηα παξαθάησ θξηηήξηα θαηεγνξηνπνίεζεο (Δκβαισηή θ.ά., 2006) ηνπ 

ζπληειεζηή Pearson, πνπ κεηξάεη ηε ζπζρέηηζε ηνπ, νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ παξακέηξσλ 

αλά δεχγε είλαη απφ κέηξηεο σο πνιχ δπλαηέο. 

 

 

0.00-0.2 

Μεδεληθή ζρέζε  

0.21-0.4 Μηθξή ζρέζε  

0.41-0.6 0.60 Μέηξηα ζρέζε  

0.61-0.8 Γπλαηή ζρέζε  

> 0.81 Δμαηξεηηθά δπλαηή ζρέζε Δμαηξεηηθά δπλαηή ζρέζε 
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Πίλαθαο 43. Πίλαθαο ζπζρεηίζεσλ θαηά Pearson 

Correlations 

 ΑΔ ΕΔ ΚΣ ΣΕΠ ΔΚ ΑΕΕ 

ΑΔ 

Pearson Correlation 1 ,755
**
 ,628

**
 ,558

**
 ,616

**
 ,558

**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 102 102 102 102 102 102 

ΕΔ 

Pearson Correlation ,755
**
 1 ,457

**
 ,471

**
 ,478

**
 ,502

**
 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 102 102 102 102 102 102 

ΚΣ 

Pearson Correlation ,628
**
 ,457

**
 1 ,629

**
 ,652

**
 ,543

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

N 102 102 102 102 102 102 

ΣΕΠ 

Pearson Correlation ,558
**
 ,471

**
 ,629

**
 1 ,670

**
 ,563

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 102 102 102 102 102 102 

ΔΚ 

Pearson Correlation ,616
**
 ,478

**
 ,652

**
 ,670

**
 1 ,684

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

N 102 102 102 102 102 102 

ΑΕΕ 

Pearson Correlation ,558
**
 ,502

**
 ,543

**
 ,563

**
 ,684

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 102 102 102 102 102 102 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

6.4 Αμηνπηζηία έξεπλαο 

Ζ αμηνπηζηία εζσηεξηθήο ζπλνρήο εθηηκάηαη κε ην ζπληειεζηή Cronbach’s alpha 

πνπ δείρλεη ηελ νκνηνγέλεηα ησλ εξσηήζεσλ ζε θάζε παξάκεηξν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

Γηα λα ζεσξείηαη απνδεθηή ε ηηκή ηνπ Cronbach’s alpha ζα πξέπεη λα είλαη >0.7 θαζψο 

φζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή απηνχ ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε αμηνπηζηία 

εζσηεξηθήο ζπλνρήο. 

Απφ ηνλ πίλαθα 44 θαίλεηαη φηη φιεο νη εξσηήζεηο πνπ αλήθαλ ζε κηα ελφηεηα 

είραλ ζπλάθεηα κεηαμχ ηνπο (>,7). Ζ θζίλνπζα θαηάηαμε ζπλάθεηαο αλά ελφηεηα είλαη 

1
ε
 ην αλζξψπηλν δπλακηθνχ (0,92), 2

ε
 ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε (0,886), 3

ε
 ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα Δ.Δ. (0,8747), 4
ε
 ε δηαρείξηζε θηλδχλνπ (0,857), 5

ε
 ηα ζπζηήκαηα 

πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο (0,733) θαη ηέινο ε θαλνληζηηθή ζπκκφξθσζε (0,708): 
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Πίλαθαο 44. Πίλαθαο αμηνπηζηίαο ηεο έξεπλαο 

 
Cronbach's 
Alpha 

Item-Total Statistics 

ΑΓ 

0,920 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

V.5 8,88 7,194 ,764 ,915 

V.6 8,85 7,137 ,838 ,895 

V.7 8,49 5,797 ,856 ,887 

V.8 8,45 6,151 ,847 ,887 
 

ΔΓ 

 

 

 

 

0,886 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

V.9 9,40 5,154 ,729 ,862 

V.10 9,40 4,797 ,802 ,833 

V.11 9,16 5,223 ,801 ,836 

V.12 9,07 5,570 ,679 ,879 
 

ΚΣ 

 

 

 

 

 

0,708 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

V.13 7,98 2,435 ,592 ,585 

V.14 7,93 2,084 ,586 ,585 

V.15 8,02 3,089 ,300 ,748 

V.16 8,16 2,648 ,527 ,628 
 

ΣΔΠ 

 

 

 

 

 

0,733 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

V.17 7,81 2,727 ,644 ,610 

V.18 7,79 2,621 ,519 ,678 

V.19 8,22 2,785 ,519 ,675 

V.20 8,26 2,969 ,431 ,724 
 

ΓΚ 

 

 

 

 

 

0,857 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

V.21 7,87 4,508 ,714 ,812 

V.22 7,88 4,402 ,732 ,804 

V.23 8,12 4,422 ,627 ,854 

V.24 8,25 4,761 ,752 ,802 
 

ΔΑΑ 

 

 

 

 

 

0,874 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

V. 

25 
9,20 4,773 ,735 ,837 

v.26 9,51 5,282 ,681 ,859 

v.27 9,40 4,916 ,746 ,834 

v.28 9,19 4,133 ,781 ,822 
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6.5 Παξαγνληηθή αλάιπζε  

 

Ζ παξαγνληηθή αλάιπζε ζπζρεηίδεη κεγάιν αξηζκφ αιιεινζπλδεφκελσλ 

κεηαβιεηψλ δηα κέζνπ ηεο νκαδνπνίεζεο απηψλ ζε παξάγνληεο (factor). Μεηά ηελ 

νκαδνπνίεζε νη κεηαβιεηέο ηνπ θάζε παξάγνληα είλαη κεηαμχ ηνπο πεξηζζφηεξν 

ζπζρεηηζκέλεο ζε ζρέζε κε ηηο κεηαβιεηέο πνπ αλήθνπλ ζε άιινπο παξάγνληεο. Με 

άιια ιφγηα, ζπγθεληξψλεη πνιιέο κεηαβιεηέο δεκηνπξγψληαο ιίγνπο παξάγνληεο. 

Γηελεξγείηαη ην KMO and Bartlett’s Test. Σα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα. 

 

Πίλαθαο 45. Πίλαθαο αμηνπηζηίαο ηεο έξεπλαοt 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,821 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 2208,281 

df 276 

Sig. ,000 

 

Με βάζε ηελ βηβιηνγξαθία, κεγάιεο ηηκέο ηνπ δείθηε Kaiser-Meyer-Olkin (άλσ 

ηνπ 0,50), σο δείθηε ζχγθξηζεο ησλ κεγεζψλ ησλ παξαηεξνχκελσλ ζπληειεζηψλ 

ζπζρέηηζεο πξνο ηνπο ζπληειεζηέο κεξηθήο ζπζρέηηζεο, δειψλνπλ φηη ε κέζνδνο ηεο 

παξαγνληηθήο αλάιπζεο ησλ κεηαβιεηψλ ελδείθλπηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. πσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ε ηηκή ηνπ 

δείθηε ΚΜΟ είλαη πςειή, 0,821. 

Ο Πίλαθαο απνηειεζκάησλ 47 (Communalities) καο πιεξνθνξεί γηα ην πνζνζηφ 

ηεο δηαθχκαλζεο θάζε κεηαβιεηήο‐ πξφηαζεο πνπ εμεγείηαη απφ ηνπο 5 παξάγνληεο. 

Σηκέο κεγαιχηεξεο ηνπ 0,5 ζεσξνχληαη ηθαλνπνηεηηθέο, ελψ νη κηθξφηεξεο θαλεξψλνπλ 

φηη ε δηαθχκαλζε ησλ αληίζηνηρσλ κεηαβιεηψλ δελ εμεγείηαη ηθαλνπνηεηηθά απφ ην 

απνηέιεζκα ηεο Αλάιπζεο Παξαγφλησλ. Παξαηεξείηαη φηη ην πνζνζηφ κεηαβνιήο είλαη 

πάλσ απφ ην 55.3% πνπ ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθφ 
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Πίλαθαο 46. Πίλαθαο Communalities 

Communalities 

 Initial Extraction 

VAR00005 1,000 ,725 

VAR00006 1,000 ,748 

VAR00007 1,000 ,807 

VAR00008 1,000 ,773 

VAR00009 1,000 ,705 

VAR00010 1,000 ,819 

VAR00011 1,000 ,759 

VAR00012 1,000 ,553 

VAR00013 1,000 ,590 

VAR00014 1,000 ,634 

VAR00015 1,000 ,595 

VAR00016 1,000 ,661 

VAR00017 1,000 ,779 

VAR00018 1,000 ,636 

VAR00019 1,000 ,661 

VAR00020 1,000 ,792 

VAR00021 1,000 ,822 

VAR00022 1,000 ,843 

VAR00023 1,000 ,772 

VAR00024 1,000 ,738 

VAR00025 1,000 ,694 

VAR00026 1,000 ,717 

VAR00027 1,000 ,812 

VAR00028 1,000 ,784 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 

O αξηζκφο ησλ παξαγφλησλ ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 

Total Variance Explained, φπνπ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο. Αξρηθά ζηε ζηήιε 

Initial Eingenvalues, ε δηαθχκαλζε πνπ εμεγείηαη απφ ηελ 1
ε
 θχξηα ζπληζηψζα 

(ραξαθηεξηζηηθή ηηκή) είλαη 10,973 (πνζνζηφ 45,72%), απφ ηε 2
ε
  θχξηα ζπληζηψζα 

2,755 (πνζνζηφ 11,48%), απφ ηελ3ε θχξηα ζπληζηψζα 1,497 (πνζνζηφ 6,23%), θ.φ.θ 

ελψ ην ππφινηπν πνζνζηφ 36,75% ηεο δηαθχκαλζεο εμεγείηαη απφ ηηο ππφινηπεο είθνζη 

21 ζπληζηψζεο. 
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Πίλαθαο 47. Πίλαθαο Σνtal Variance Explained 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 10,973 45,723 45,723 10,973 45,723 45,723 

2 2,755 11,480 57,202 2,755 11,480 57,202 

3 1,497 6,237 63,439 1,497 6,237 63,439 

4 1,159 4,831 68,271 1,159 4,831 68,271 

5 1,034 4,307 72,578 1,034 4,307 72,578 

6 ,998 4,157 76,735    

7 ,779 3,246 79,981    

8 ,705 2,937 82,919    

9 ,641 2,670 85,589    

10 ,576 2,399 87,988    

11 ,520 2,165 90,152    

12 ,421 1,752 91,905    

13 ,379 1,581 93,486    

14 ,323 1,344 94,830    

15 ,259 1,078 95,908    

16 ,202 ,841 96,749    

17 ,180 ,749 97,498    

18 ,146 ,607 98,106    

19 ,122 ,509 98,615    

20 ,103 ,427 99,042    

21 ,083 ,346 99,388    

22 ,076 ,318 99,706    

23 ,039 ,162 99,868    

24 ,032 ,132 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

ηε ζπλέρεηα ην πφζνη παξάγνληεο ζα πξέπεη ηειηθά λα εμαρζνχλ βαζίδεηαη ζηηο 

ηδηνηηκέο (eigenvalues). χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ε ζηήιε Total (Extraction of 

Sums of Squared Loadings) δίλεη ηηο ηδηνηηκέο νη νπνίεο έρνπλ eigenvalue κεγαιχηεξν 

ηνπ 1. Οη παξάγνληεο εθείλνη νη νπνίνη έρνπλ ηδηνηηκή κεγαιχηεξε απφ ηε κνλάδα ζα 

απνηειέζνπλ ηνπο ηειηθνχο παξάγνληεο αλάιπζεο. Δπηπιένλ, ε ζηήιε % of Variance 

(Extraction of Sums of Squared Loadings) δίλεη ην πνζνζηφ δηαθχκαλζεο ην νπνίν 

πεξηγξάθεηαη απφ ηνπο 5 παξάγνληεο, κε ηδηνηηκή κεγαιχηεξε ηνπ 1. Έηζη, ν 1
νο

 

παξάγνληαο πεξηγξάθεη ην 45,72%, ν 2
νο

 ην 11,48%, ν 3
νο

 ην 6,237%, ν 4
νο

 4,831% θαη 

ν 5
νο 

 ην 4,307%. Παξάιιεια, ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί (Scree Plot) βιέπνληαο ηελ 

ηδηνηηκή ηνπ θάζε παξάγνληα κπνξνχλ εχθνια λα πξνζδηνξηζηνχλ απηνί πνπ 

ππεξβαίλνπλ ην 1.  
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Δηθόλα 4. Scree plot 

 

 

 

 

Αθνινπζεί ν πίλαθαο Component Matrix, ηα απνηειέζκαηα ηνπ νπνίνπ 

εκθαλίδνληαη παξαθάησ. Απφ απηφλ ηνλ πίλαθα πξνθχπηνπλ πιένλ νη 5 παξάγνληεο 

(component 1, 2, 3, 4, 5, ) θαη νη αληίζηνηρεο θνξηίζεηο (loadings) ησλ κεηαβιεηψλ 

ζηνπο πέληε απηνχο παξάγνληεο. Οη ηηκέο απηέο θπκαίλνληαη απφ -1 έσο 1. 
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Πίλαθαο 48. Πίλαθαο Component Matrix 

Component Matrix
a
 

Ερωηήζεις  Component 

1 2 3 4 5 

1 ,731 -,308 ,253 -,164 -,067 

2 ,783 -,251 ,159 -,198 -,088 

3 ,832 -,204 ,191 -,186 -,059 

4 ,815 -,234 ,213 -,091 ,005 

5 ,715 -,427 ,087 ,038 -,052 

6 ,809 -,401 ,004 ,054 ,025 

7 ,615 -,547 -,188 -,015 ,215 

8 ,571 -,394 -,196 ,077 ,165 

9 ,622 ,034 ,403 ,198 -,011 

10 ,772 -,096 ,170 -,004 -,007 

11 ,322 ,501 -,117 ,436 -,191 

12 ,492 ,359 ,488 -,227 -,014 

13 ,761 ,121 -,125 ,410 ,026 

14 ,711 -,052 -,102 ,343 ,007 

15 ,519 ,365 ,400 ,060 ,308 

16 ,293 ,490 ,232 ,253 ,590 

17 ,818 ,007 -,150 ,229 -,279 

18 ,831 ,070 -,144 ,264 -,241 

19 ,587 ,548 ,061 -,267 -,230 

20 ,561 ,571 ,003 -,140 -,279 

21 ,697 ,080 -,354 -,178 ,212 

22 ,570 ,385 -,313 -,224 ,309 

23 ,683 ,356 -,372 -,262 -,111 

24 ,732 ,104 -,392 -,208 ,201 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 5 components extracted. 

 

Ο Πίλαθαο 48 Component Matrix πεξηέρεη ηα θνξηία (loadings) ησλ πξνηάζεσλ 

ζε θάζε παξάγνληα. Σα θνξηία κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ σο ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο 

θάζε πξφηαζεο κε ηνλ παξάγνληα ζηνλ νπνίν αλήθνπλ. Δχθνια δηαπηζηψλνπκε φηη ν 1
νο

 

πξψηνο παξάγνληαο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πξνηάζεηο κε θνξηία πνπ θπκαίλνληαη απφ 

0,293 σο 0,832. Παξφκνηα, ν 2
νο

 δεχηεξνο παξάγνληαο πεξηιακβάλεη θνξηία < 0,571. Ο 

3
νο

 παξάγνληαο πεξηιακβάλεη θνξηία < 0,488. Ο 4
νο

 παξάγνληαο πεξηιακβάλεη θνξηία < 

0,436 θαη ν 5
νο

 παξάγνληαο πεξηιακβάλεη θνξηία < 0,590. Σέινο, εμάγεηαη ν πίλαθαο 

Rotated Component Matrix πνπ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ.
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Πίλαθαο 49. Πίλαθαο Rotated component Matrix 

 

Rotated Component Matrix
a
 

εξψηεζε Component 

1 2 3 4 5 

6 ,850 ,218 ,215   

5 ,817  ,166   

4 ,805 ,168 ,110 ,240 ,164 

1 ,803   ,259  

3 ,799 ,213  ,327  

2 ,786 ,197  ,294  

7 ,754 ,326  -,289  

10 ,672 ,178 ,217 ,251 ,201 

8 ,620 ,299 ,147 -,240  

9 ,523  ,289 ,279 ,382 

24 ,395 ,757 ,182 ,117  

22 ,116 ,752 ,132 ,209 ,279 

21 ,392 ,701 ,170  ,111 

23 ,213 ,700 ,306 ,425  

11 -,120 ,109 ,699 ,215 ,181 

18 ,531 ,278 ,658 ,223  

13 ,440 ,285 ,655  ,271 

17 ,561 ,261 ,624 ,218  

14 ,520 ,223 ,534  ,174 

19 ,122 ,369 ,253 ,735 ,131 

20  ,338 ,378 ,682 ,104 

12 ,263   ,650 ,409 

16  ,197 ,169  ,848 

15 ,239 ,119 ,130 ,337 ,678 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 9 iterations. 
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ηνλ πίλαθα 49, δίλνληαη νη 5 παξάγνληεο κε ηηο αληίζηνηρεο θνξηίζεηο 

(loadings) ησλ κεηαβιεηψλ ζηνπο δέθα απηνχο παξάγνληεο, κεηά ηελ νξζνγσληθή 

πεξηζηξνθή ησλ 5 παξαγφλησλ. Ζ πεξηζηξνθή έρεη σο ζθνπφ ηελ αχμεζε ησλ κεγάισλ 

θνξηίζεσλ θαη αληίζηνηρα ηε κείσζε ησλ κηθξψλ. Απφ ηνλ πίλαθα απηφ γίλεηαη ε 

ζχλζεζε ησλ παξαγφλησλ. Σν θξηηήξην ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ην κέγεζνο ηεο 

θφξηηζεο ηεο θάζε κεηαβιεηήο ζηνπο παξάγνληεο, δειαδή ε κεηαβιεηή αλήθεη ζηνλ 

παξάγνληα ζηνλ νπνίν έρεη κεγάιε θφξηηζε. 

Έηζη, νη εξσηήζεηο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 θαη 10 αλήθνπλ ζηνλ 1ν  πξψην παξάγνληα 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ Oξγαλσζηαθή δνκή ηνπ νξγαληζκνχ. Οη εξσηήζεηο 21 έσο 24 

αλήθνπλ ζην δεχηεξν παξάγνληα πνπ απνηειεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. ηνλ ηξίην παξάγνληα αλήθνπλ νη εξσηήζεηο 11, 13, 14 17θαη 18 

πνπ ζα νλνκαζηεί Καλάιηα πιεξνθφξεζεο πξνο απνθπγή εζσηεξηθψλ θηλδχλσλ. ηνλ 

4
ν
 παξάγνληα αλήθνπλ νη 12, 19 θαη 20 πνπ ζα νλνκαζηεί Δξγαιεία θαη Δμσηεξηθνί 

Κίλδπλνη. Σέινο, ν 5
νο

 παξάγνληαο έρεη ηηο εξσηήζεηο 15 θαη 16 πνπ ζα νλνκαζηεί 

Δμσηεξηθή Δπηθνηλσλία. 

 

 

6.6 ύλνςε 6νπ Κεθαιαίνπ 

 

ην 6
ν
 παξφλ θεθάιαην ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, αθνχ αξρηθά εηζήρζεζαλ 

ζην ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ παθέην SPSS 20 παξνπζηάζηεθαλ ηφζν κε ηε βνήζεηα 

πηλάθσλ φζν θαη δηαγξακκάησλ. Αθνινχζσο πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε 

παιηλδξφκεζεο θαη εμαγσγή ελφο καζεκαηηθνχ κνληέινπ πνπ απφ ηηο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο πνπ ήηαλ ε δηαρείξηζε αλζξσπίλσλ πφξσλ, ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, ε 

θαλνληζηηθή ζπκκφξθσζε, ηα ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθφξεζεο θαη ε 

δηαρείξηζε θηλδχλσλ, δηαπηζηψζεθε φηη κφλν ε δηαρείξηζε θηλδχλνπ επεξεάδεη 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Δ.Δ. Πξνο βειηίσζε ηνπ κνληέινπ 

εθαξκφζηεθε stepwise παιηλδξφκεζε. Απνθαιχθζεθε σο αηηία αλσκαιίαο ηνπ αξρηθνχ 

κνληέινπ ε πνιπζπγγξακηθφηεηα πνπ απνδείρζεθε ηφζν δηαγξακκαηηθά φζν θαη 

αξηζκεηηθά. Αλαδεηήζεθε ε αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο κέζσ ηνπ ππνινγηζκνχ ζπλάθεηαο 

ησλ εξσηήζεσλ αλά ελφηεηα. Σέινο έγηλε παξαγνληηθή αλάιπζε πνπ είρε σο 

απνηέιεζκα φηη ππάξρνπλ 5 παξάγνληεο-πεξηνρέο θφξηηζεο ησλ απαληήζεσλ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

ήκεξα σο έλα απφ ηα πξσηαξρηθά κέηξα ζε εμέιημε ζηε ρψξα καο, ζηα πιαίζηα 

θαη ησλ κλεκνληθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο, είλαη ε βειηίσζε ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο. 

Δίλαη γλσζηή ζε φινπο ε δχζθνιε ζέζε ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ε Διιάδα ηα 

ηειεπηαία ρξφληα θαη ε θνξνινγηθή δηνίθεζε ζαθέζηαηα θαηέρεη λεπξαιγηθφ ξφιν ζηελ 

έμνδν απφ ηελ θξίζε. Πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί κε επηηπρία ζην ξφιν απηφ, νθείιεη 

λα επηδηψθεη κε θάζε ηξφπν ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο θαη λα ιεηηνπξγεί 

ππνζηεξηθηηθά πξνο ηνλ ππξήλα ηεο απνζηνιήο ηεο. 

Ζ ζχγρξνλε δεκφζηα δηνίθεζε πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηνλ -πςειψλ 

απαηηήζεσλ- ξφιν ηεο, θαηλνηνκεί, πηνζεηεί πξαθηηθέο ησλ ηδησηηθψλ νηθνλνκηθψλ 

κνλάδσλ θαη κεηαξξπζκίδεηαη ζε κηα πην επηρεηξεζηαθή πνξεία. Ο E.E., πνπ 

πξνζαξκφδεηαη ζε απηφ ην δηαξθψο κεηαβαιιφκελν θαη απαηηεηηθφ πεξηβάιινλ 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζζέζεη αμία θαη λα απνηειέζεη πεγή αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο δχλαηαη λα αλαδεηρζεί ζε θνµβηθή ιεηηνπξγία κέζα ζε έλα νξγαληζκφ. 

Μέζα απφ ηελ παξνχζα έξεπλα, έγηλε πξνζπάζεηα αθελφο ζεσξεηηθήο 

νξηνζέηεζεο, αθεηέξνπ εκπεηξηθήο επηβεβαίσζεο ησλ ζχγρξνλσλ πξνζεγγίζεσλ 

αλαθνξηθά µε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ E.E. ζηε θνξνινγηθή δηνίθεζε. Οη 

εμεηαδφκελεο παξάκεηξνη, πνπ απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πξνέθπςε φηη 

επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Δ.Δ. είλαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ε εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε, ε θαλνληζηηθή ζπκκφξθσζε, ηα ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο θαη 

πιεξνθφξεζεο θαη ε δηαρείξηζε θηλδχλνπ. Απφ απηέο ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο κφλν 

ε επίδξαζε ηεο δηαρείξηζε θηλδχλνπ απνδείρζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή σο πξνο ηελ 

επίδξαζή ηεο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ E.E. 

Tα απνηειέζκαηα ζπκθσλνχλ κε απηά ησλ Mihret θαη Yasmaw (2007) γηα ηνλ 

αηζηνπηθφ δεκφζην ηνκέα φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Δ.Δ. δε ζπζρεηίδεηαη 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά κε ηνπο ειεγρφκελνπο, δειαδή απφ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ. 

Δπίζεο ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ παξάκεηξν θαλνληζηηθή ζπκκφξθσζε, 

ζπκθσλνχλ κε απηά ησλ Deis θαη Giroux (1992) πνπ ζηελ έξεπλα ηνπο ζηνλ 

ακεξηθάληθν δεκφζην ηνκέα, δηαπίζησζαλ φηη ε ζπκκφξθσζε δε ζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθά κε ηνλ Δ.Δ., κε ηε ζπκπιήξσζε φηη ηε ζεσξνχλ ξπζκηζηηθή 
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«ςεπδνκεηαβιεηή» θαη αλ δηαπηζησζεί έζησ θαη κία αλαθνξά κε ζπκκφξθσζεο 

αλακέλνληαη a priori ρακειφηεξεο βαζκνινγίεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Δ.Δ. 

Δπηπξνζζέησο ζπκθσλνχλ κεξηθψο κφλν θαηά ηνλ παξάγνληα δηαρείξηζε 

θηλδχλνπ κε ηα απνηειέζκαηα ησλ Karagiorgos θ.ά. (2011) θαη δηαθσλνχλ ζρεηηθά κε 

ηηο παξακέηξνπο ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο- πιεξνθφξεζεο θαη εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, 

θαζψο απνδεηθλχνπλ κε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή φηη θαη νη 3 πξναλαθεξζέληεο, είλαη 

θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Δ.Δ. 

Σεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ κε ηε Νφηηα Αθξηθή, φπνπ ηφζν νη νξγαλσκέλεο 

πξαθηηθέο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ φζν θαη ν Δ.Δ. είλαη φξνη ζρεηηθά πξφζθαηνη ζην 

δεκφζην ηνκέα ηεο, φπσο θαη ζηε ρψξα καο, ην απνηέιεζκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη 

αληίζεην κε ηα επξήκαηα ηνπ Coetzee (2016). Αλ θαη ε βηβιηνγξαθία ππνζηεξίδεη φηη ε 

δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Δ.Δ. 

φπσο απνδείρζεθε θαη ζηελ έξεπλα καο, ε πιεηνςεθία ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Coetzee 

(2016) απνδεηθλχεη φηη ε χπαξμε ησλ δνκψλ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ζπκβάιιεη ειάρηζηα 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα Δ.Δ. Δπίζεο έλα άιιν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη, είλαη φηη 

νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο έρνπλ αηζζεηά δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο απφ ππαιιήινπο θαη 

δηνίθεζε. 

Απηφ επηβεβαηψζεθε θαη απφ ηνλ πιένλ αξκφδην γηα ηνλ Δ.Δ., Γηεπζχλνληα 

χκβνπιν ηνπ δηεζλνχο Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ (IIA), πνπ ην 2014, εγείξεη 

ζνβαξέο αλεζπρίεο, φηαλ ζέηεη ην δήηεκα ηνπ ράζκαηνο κεηαμχ ησλ αληηιήςεσλ θαη 

πξνζδνθηψλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ θαη ηελ αμία ησλ Δ.Δ. Απηφ αληαλαθιάηαη θαη 

απφ ην ΗΗΑ (2014) ζε έξεπλα, ζηελ νπνία αλαθεξφηαλ φηη κηα απφ ηηο πέληε θνξπθαίεο 

ζηξαηεγηθέο ηνπ Δ.Δ. παγθνζκίσο είλαη λα επηθεληξσζεί ζηελ επζπγξάκκηζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ βαζηθψλ ελδηαθεξνκέλσλ. 

Σελ ίδηα ρξνληά, ε παγθφζκηα ειεγθηηθή εηαηξεία PwC (2014), δηεξεπλψληαο ηελ 

αιινίσζε ζηελ αληηιακβαλφκελε αμία ηνπ Δ.Δ., ηνλίδεη φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζηηο απφςεηο κεηαμχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ ηνπ Δ.Δ., δειαδή ησλ 

ειεγθηψλ, ησλ ειεγρφκελσλ θαη ηεο δηνίθεζεο ζρεηηθά κε ην ηη αλακέλεηαη απφ ηνλ Δ.Δ. 

Σν 55% ησλ αλψηεξσλ ζηειερψλ έζεζε επζέσο ην δήηεκα φηη ν Δ.Δ. δελ πξνζζέηεη 

ζεκαληηθή αμία. 

Πεξηζψξηα βειηίσζεο ζε ζέµαηα αλαθνξηθά µε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

Δ.Δ. ζην δεκφζην ηνκέα γεληθφηεξα, θξίλνληαη αλαγθαία θαζψο νη πεξηζζφηεξνη 
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ππάιιεινη είηε αγλννχλ είηε ππνβηβάδνπλ ηνλ πςίζηεο ζεκαζίαο ξφιν πνπ θαιείηαη λα 

δηαδξακαηίζεη. Απηφ θάλεθε θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, θαζψο 

θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ φρη εζσηεξηθνί ειεγθηέο αιιά ππάιιεινη, φπσο απηνί 

αληηιακβάλνληαη θαη βηψλνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ Δ.Δ. θαζεκεξηλά ζηελ ππεξεζία ηνπο. 

ηνπο Τπάιιεινπο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ππάξρνπλ ζπγθερπκέλεο 

απφςεηο γηα ηνλ Δ.Δ. πνπ αθνινπζνχλ ηα ζηάδηα ελλνηνινγηθήο δηεχξπλζεο ηνπ φξνπ. 

Παξαδνζηαθά, ν Δ.Δ. ζπλδέεηαη κε κηα κνξθή εζσηεξηθήο νηθνλνκηθήο επηζεψξεζεο 

πνπ ζθνπφ είρε λα πξνζηαηέςεη απφ νηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο, είηε εζσηεξηθνχο φπσο πρ 

ππεμαηξέζεηο απφ ππαιιήινπο είηε εμσηεξηθνχο, φπσο εμαπάηεζε απφ πιεπξάο 

θνξνινγνπκέλσλ. Ωο εθ ηνχηνπ επηβεβαηψλεηαη ην βαζηθφ ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο, 

φηη ζηε ζπλείδεζε ησλ εθνξηαθψλ ππαιιήισλ κφλν ε δηαρείξηζε θηλδχλσλ ζρεηίδεηαη 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Δ.Δ. 

Δληνχηνηο, ε πιεξνθφξεζε φηη ν ζχγρξνλνο Δ.Δ. πιένλ επηηειεί θαη άιιεο 

ιεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο, ηελ πξνζζήθε αμίαο 

ζηνλ νξγαληζκφ, ηε ζπλεηζθνξά ζηελ επίηεπμε ζηφρσλ, ηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

θαη ηελ πηνζέηεζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ, ψζηε νη ππάιιεινη λα αηζζάλνληαη 

πξνζηαηεπκέλνη θαη λα είλαη αθνζησκέλνη ζηελ απνζηνιή ηνπ, δελ έρεη πηζαλφλ 

επηθνηλσλεζεί επαξθψο απφ ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε ή δελ έρεη αθφκα δηαπεξάζεη 

θαηαιιήισο ηα θαλάιηα ιεηηνπξγίαο θαη ηελ νξγαλσζηαθή δνκή ηνπ νξγαληζκνχ. 

Απηφ ην κήλπκα είλαη θαη ε πξφθιεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ψζηε λα 

απνηειέζεη εξγαιείν ζηηο απνθάζεηο αλψηεξσλ ζηειερψλ γηα πεξαηηέξσ πξαθηηθή 

εθαξκνγή, αλ είλαη ζηφρνο ε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ 

πηνζέηεζε θαη αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ θαη θαηάιιεισλ ζπζηεκάησλ Δ.Δ. θξίλεηαη 

αλαγθαία, θαζψο απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε ζσξάθηζε ζηηο απεηιέο εζσηεξηθψλ θαη 

εμσηεξηθψλ θηλδχλσλ ηνπ Φνξνινγηθνχ Οξγαληζκνχ. 

Οη πεξηνξηζµνί ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο νξηνζεηνχληαη ζην βξαρχ ρξνληθφ 

δηάζηεµα θαη ζηελ έιιεηςε ζπγθξίζεσλ µε πξνεγνχκελεο εξεπλεηηθέο απφπεηξεο ηφζν 

γηα ηα ειιεληθά φζν θαη γηα δηεζλή δεδνκέλα.  

Τπφ απηφ ην πξίζµα, πξνηείλνληαη λέεο έξεπλεο πεδίνπ, γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, κε επαλαιήςεηο πξηλ θαη κεηά απφ αλαιεθζείζεο δξάζεηο ηεο θεληξηθήο 

δηνίθεζεο ζρεηηθέο κε ηνλ Δ.Δ. Οη ρξεζηκνπνηνχκελεο κεηαβιεηέο αθελφο ζα 

επηβεβαηψζνπλ ή ζα απνξξίςνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο, αθεηέξνπ µέζσ 
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ρξεζηκνπνίεζεο δηαθνξνπνηεκέλσλ παξακέηξσλ ζα πνζνηηθνπνηήζνπλ θαη άιιεο 

κεηαβιεηέο θαη ζα δηεξεπλεζνχλ πεξαηηέξσ αιιεινζπζρεηίζεηο δηαηππψλνληαο, πην 

εκπινπηηζκέλα ή αληηζέησο πην εζηηαζκέλα καζεκαηηθά κνληέια. Σα κνληέια απηά 

αλακέλεηαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζε λέεο πξαθηηθέο θαη λα απνηειέζνπλ εξγαιεία ηεο 

θνξνινγηθήο δηνίθεζεο. 

Σέινο, ζπληζηάηαη ε παξνχζα κειέηε λα επαλαιεθζεί κεηά απφ ιίγα ρξφληα 

φηαλ ζα έρνπλ σξηκάζεη νη ζπλζήθεο ηφζν ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία, φζν θαη ζηε 

ζπλείδεζε ησλ ππαιιήισλ, θαζψο ν Δ.Δ. κε ηε δηεπξπκέλε έλλνηα ηνπ εηζάρζεθε 

ζρεηηθά πξφζθαηα ζηε δεκφζηα δηνίθεζε ηε ρψξα καο. 

Δλ θαηαθιείδη, απνηειεί αλαληίξξεην γεγνλφο φηη ε πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ 

παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο δχλαηαη λα εθπνξεπζεί απφ ηα 

αδηακθηζβήηεηα νθέιε ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο Δ.Δ., φπσο νξίδεη ν ξφινο 

ηνπ κέζα ζην ζχγρξνλν πνιπδχλακν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ.
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ε αλσλπκία θαη ην απφξξεην ησλ αηνκηθψλ ή ππεξεζηαθψλ ζαο ζηνηρείσλ είλαη 

πιήξσο δηαζθαιηζκέλα. 

αο επραξηζηψ πνιχ γηα ην ρξφλν θαη ηε ζπλεξγαζία ζαο θαη είκαη ζηε 

δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε επηζπκείηε. 

 

Με ηηκή 

Λαγνχξνπ Ηνπιία 
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ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

«Δξγαιεία θαη πξαθηηθέο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε» 

Σκήκα A: Γεληθέο Δξσηήζεηο 

(Γειώζηε κε  ή ππνγξακκίζηε ηελ απάληεζή ζαο) 
I. Φχιν 

 Άλδξαο κεηαμχ                    Γπλαίθα       

II. Δθπαίδεπζε 

 Γεπηεξνβάζκηα        Σ.Δ.Η.                 Α.Δ.Η.                Μεηαπηπρηαθφ          

 Γηδαθηνξηθφ 

III. Πφζα έηε ππεξεζίαο έρεηε ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ; 

 1-5                            6-15                   16 θαη πάλσ  

IV. Πφζα ζεκηλάξηα έρεηε παξαθνινπζήζεη;  

 0-3                         4-7                  8 θαη άλσ         

 

 

 

 

 

 

Αμηνινγήζηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ζεκεηώλνληαο x ζην αληίζηνηρν πεδίν 

Σκήκα Β: Δζσηεξηθόο έιεγρνο θαη Αλζξσπηλό Γπλακηθό  

ε πνην βαζκό ν εζσηεξηθόο έιεγρνο  

ζεσξείηαη όηη εμεηάδεη αλ: 

Κ
α
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π
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ε 

κ
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ξ
ό
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ε 

κ
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ξ
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ε 

Μ
εγ

ά
ιν

 

Π
ά
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α
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ν
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1. Σν πξνζσπηθφ ιακβάλεη ηελ θαηάιιειε αξρηθή εθπαίδεπζε       

2. Σν πξνζσπηθφ ιακβάλεη δηαξθή επηκφξθσζε     f  

3. Σν πξνζσπηθφ ηνπνζεηείηαη αλάινγα κε ηηο γλψζεηο θαη ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπ  

     

4. Τπάξρεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαζεθφλησλ      

Σκήκα Γ: Δζσηεξηθόο έιεγρνο θαη Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε 

ε πνην βαζκό ν εζσηεξηθόο έιεγρνο ζεσξείηαη όηη εμεηάδεη αλ: 

5. Γλσζηνπνηνχληαη ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο νη ηηζέκελνη 

ζηφρνη  

     

6. Τπάξρεη επαξθήο ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ κνλάδσλ      

7. Οη εξγαδφκελνη αηζζάλνληαη αθνζίσζε ζηνλ νξγαληζκφ      

8. Δθαξκφδεηαη Κψδηθαο Ζζηθήο θαη Γενληνινγίαο       
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Σκήκα Γ: Δζσηεξηθόο έιεγρνο θαη Καλνληζηηθή πκκόξθσζε. 

ε πνην βαζκό ν εζσηεξηθόο έιεγρνο  

ζεσξείηαη όηη εμεηάδεη αλ: 
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9. Σν θαλνληζηηθφ πιαίζην είλαη πιήξεο       

10. Σν θαλνληζηηθφ πιαίζην είλαη ζαθέο       

11. Τπάξρνπλ ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο       

12. Τπάξρνπλ γξαπηέο κέζνδνη εξγαζίαο ή βνεζήκαηα αλαθνξάο      

Σκήκα Δ: Δζσηεξηθόο έιεγρνο θαη πζηήκαηα Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο  

ε πνην βαζκό ν εζσηεξηθόο έιεγρνο ζεσξείηαη όηη εμεηάδεη αλ: 

13. Δθαξκφδεηαη νινθιεξσκέλν ζχζηεκα (θαλφλεο, δηαδηθαζίεο, 

κέζα) εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο 

     

14. Μεηαδίδεηαη ε ρξήζηκε πιεξνθνξία ζε φιεο ηηο εκπιεθφκελεο 

κνλάδεο ή πξφζσπα. 

     

15. Τπάξρεη νινθιεξσκέλν ζχζηεκα επηθνηλσλίαο απφ εμσηεξηθέο 

πεγέο (π.ρ. ηξάπεδεο) 

     

16. Τπάξρεη νινθιεξσκέλν ζχζηεκα επηθνηλσλίαο πξνο ην θνηλφ       

Σκήκα Σ: Δζσηεξηθόο έιεγρνο θαη Γηαρείξηζε Κηλδύλνπ  

ε πνην βαζκό ν εζσηεξηθόο έιεγρνο ζεσξείηαη όηη εμεηάδεη αλ: 

17. Δληνπίδεη ηνπο εζσηεξηθνχο θηλδχλνπο ηνπ νξγαληζκνχ       

18. Πξνζηαηεχεη απ΄ ηνπο εζσηεξηθνχο θηλδχλνπο ηνπ νξγαληζκνχ       

19. Διαρηζηνπνηεί ηηο επηπηψζεηο απφ ηνπο εμσηεξηθνχο θηλδχλνπο 

ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ νξγαληζκνχ  

     

20. Πξνιακβάλεη απφ επηπηψζεηο επηθείκελσλ 

 εμσηεξηθψλ θηλδχλσλ 

     

Σκήκα Ε: Απνηειεζκαηηθόηεηα Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

ε πνην βαζκό ν εζσηεξηθόο έιεγρνο ζεσξείηαη όηη εμεηάδεη αλ: 

21. πλεηζθέξεη ζε έλα νξγαληζκφ λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ       

22. Δμαζθαιίδεη ην επίπεδν αζθαιείαο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ 

 νξγαληζκνχ  

     

23. Πξνζζέηεη αμία ζηνλ νξγαληζκφ       

24. Βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα δηαδηθαζηψλ ηνπ νξγαληζκνχ      

αο επραξηζηώ πνιύ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηελ έξεπλα 

θαη γηα ην ρξόλν πνπ δηαζέζαηε! 


