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Περίληψη 

 

Ως σημαίνον κοινωνικό αγαθό η Υγεία συνιστά έναν από τους πλέον καθοριστικούς 

άξονες που ρυθμίζουν και καθορίζουν την σωματική και ψυχική φροντίδα και 

ευημερία μιας χώρας. Η άρτια λειτουργία των συστημάτων υγείας καθίσταται 

εξαιρετικά σπουδαίο έργο για κάθε πολιτεία. Υπό αυτό το πρίσμα, ο εσωτερικός 

έλεγχος αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό παράγοντα, ακρογωνιαίο λίθο στη εύρυθμη 

λειτουργία των νοσηλευτικών μονάδων. Στο πλαίσιο της παρούσας μεταπτυχιακής 

εργασίας επιχειρείται μια παρουσίαση της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου ως 

εργαλείου διοίκησης και οι συνέπειες που προκύπτουν από την ορθή και συνετή 

εφαρμογή του. Για τους σκοπούς της έρευνας στάλθηκε ερωτηματολόγιο σε Δημόσια 

Νοσηλευτικά Ιδρύματα ανά την Ελλάδα. Τα αποτελέσματα της έρευνας τόνισαν την  

αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου στα Δημόσια Νοσοκομεία καθώς  και 

τον βαθμό συνεισφοράς του εσωτερικού ελέγχου στην δημιουργία προστιθέμενης 

αξίας στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας.  Με γνώμονα τα αποτελέσματα, δύναται 

να δοθούν κίνητρα στις νοσηλευτικές μονάδες, δημόσιες και ιδιωτικές, μεγαλύτερες 

και μικρότερες, να συγκροτήσουν ανάλογα μοντέλα εσωτερικού ελέγχου που θα 

παρέχουν οφέλη τόσο στις ίδιες όσο και στους νοσηλευόμενους όσο και στους 

επαγγελματίες υγείας. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Εσωτερικός Έλεγχος, Διαχείριση Κινδύνου, Δημόσια Νοσοκομεία, 

Διεθνή Πρότυπα Επαγγελματικής Εφαρμογής Εσωτερικού Ελέγχου.  
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Abstract 

 

As a substantial social commodity, health care suggests one of the decisive axes that 

regulate and determine a country’s physical and mental care, as well as its welfare. 

The adequate operation of the healthcare systems renders a considerably great task for 

any state. In the domain of Health Care, especially, Internal Audit constitutes a 

considerably significant factor, a cornerstone into the orderly function of the hospital 

units. In the pages of the present postgraduate dissertation, it is attempted a 

presentation of the services of internal audit as an administrative tool and the 

consequences that emerge from its appropriate and cautious implementation. For the 

purposes of research a questionnaire was send to Public Hospitals across Greece. The 

results of the research highlighted the effectiveness of internal audit in the Public 

Hospitals as well as the degree of contribution of internal control in the establishment 

of added value in the country’s Hospitals. Within this context, motives could be given 

to all healthcare units, regardless to whether they are of a bigger or smaller size or 

they belong to the public or private sector, to form relative models of internal audit 

that will provide benefits to the healthcare unit itself as well as to the patients and 

healthcare professionals. 

 

Key Words: Internal Audit, Risk Management, Public Hospitals, International 
Standards of Internal Audit. 
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 
 

1.1. Αναγκαιότητα Διπλωματικής Εργασίας 
 

Η κακοδιαχείριση, οι αλόγιστες σπατάλες, καθώς και οι λανθασμένες πολιτικές που  

ακολούθησαν οι περισσότερες κυβερνήσεις, από την μεταπολίτευση μέχρι και 

σήμερα, έχουν καταστήσει πιο επίκαιρη από ποτέ την σημασία και την  λειτουργία 

συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου στο σύνολο του Δημοσίου Τομέα της χώρας μας 

και κυρίως στα Δημόσια Νοσοκομεία. Μέσω της λειτουργίας του Εσωτερικού 

Ελέγχου επιδιώκεται η υπεύθυνη οργάνωση, λειτουργία, διοίκηση και ο έλεγχος ενός 

Δημοσίου Φορέα, με στόχο την αύξηση της αξίας του και τη προστασία των έννομων 

συμφερόντων όλων των πολιτών. 

 

Επίσης, η έλλειψη οργανωτικής υποδομής στον δημόσιο τομέα καθώς και η διόγκωση 

των κινδύνων χαρακτηρίζουν τις οικονομικές οντότητες του δημοσίου. Υπό αυτό το 

πρίσμα, επισημαίνεται η βαρύνουσα σημασία εύρεσης των μηχανισμών εκείνων που 

θα βοηθήσουν στην αποτελεσματική διαχείριση των όλων των κινδύνων.   

 

Σε αυτό το εξαιρετικά σύνθετο επιχειρηματικό περιβάλλον, ο Εσωτερικός Έλεγχος 

μέσω των πολλαπλών προσφερόμενων υπηρεσιών του επιδρά θετικά στην 

ελαχιστοποίηση των κινδύνων, αποτελώντας καθοριστικό παράγοντα για την λήψη 

ορθών αποφάσεων από την πλευρά της διοίκησης.  

 

1.2. Σκοπός Διπλωματικής Εργασίας 

 

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η αποτύπωση της συνεισφοράς του 

εσωτερικού ελέγχου στα Δημόσια Νοσοκομεία της χώρας μας, τόσο μέσω 

θεωρητικής διερεύνησης, όσο και με τη χρήση και ανάλυση εμπειρικών δεδομένων. 

Παράλληλα με τον βασικό σκοπό, η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει 

ορισμένες ερευνητικές υποθέσεις, οι οποίες διατυπώνονται σε παρακάτω κεφάλαιο 

και έχουν γνώμονα την πληρέστερη ανάλυση του βασικού σκοπού της έρευνας.      
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1.3. Διάρθρωση Διπλωματικής Εργασίας 

 

Η διπλωματική εργασία απαρτίζεται από επτά (7) κεφάλαια. Ειδικότερα, στο πρώτο 

κεφάλαιο αρχικά αναφέρονται εισαγωγικές παρατηρήσεις. Στη συνέχεια αναλύεται η 

αναγκαιότητα και ο βασικός σκοπός της διπλωματικής εργασίας. Το πρώτο κεφάλαιο 

ολοκληρώνεται με την διάρθρωση των κεφαλαίων της διπλωματικής εργασίας. 

 

Στη συνέχεια στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο της 

διπλωματικής εργασίας. Ειδικότερα αρχικά καταγράφεται το εννοιολογικό πλαίσιο 

αναφορικά με τον εσωτερικό έλεγχο. Στη συνέχεια του εν λόγω κεφαλαίου αναλύεται 

το θεωρητικό πλαίσιο και οι διακρίσεις του εσωτερικού ελέγχου. Το δεύτερο 

κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των προσεγγίσεων αναφορικά με την 

αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου.  

 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται διεξοδικά τα Διεθνή Πρότυπα Επαγγελματικής 

Εφαρμογής Εσωτερικού Ελέγχου, ενώ το τέταρτο κεφάλαιο αναλύει τις βασικότερες 

ερευνητικές προσεγγίσεις αναφορικά το θέμα της διπλωματικής εργασίας. 

 

Το εμπειρικό μέρος της εργασίας ξεκινάει από το πέμπτο κεφάλαιο. Ειδικότερα 

αρχικά αναλύεται ο πληθυσμός και το δείγμα της εμπειρικής έρευνας. Στη συνέχεια 

του κεφαλαίου παρουσιάζεται εκτενώς το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου της 

εμπειρικής έρευνας.  

 

Μετά τη συλλογή των ερωτηματολογίων, παρουσιάζονται αναλυτικά τα 

αποτελέσματα της έρευνας στο έκτο κεφάλαιο και συγκεκριμένα χρησιμοποιείται η 

περιγραφική στατιστική παρουσιάζοντας για την κάθε ερώτηση του ερωτηματολογίου 

περιγραφικά δεδομένα (συχνότητα και ποσοστά) τόσο με τη μορφή πινάκων, όσο και 

τη μορφή διαγραμμάτων.    

 

Στο έβδομο και τελευταίο κεφάλαιο της διπλωματικής παρατίθενται συνοπτικά τα 

βασικά συμπεράσματα της εργασίας. Το εν λόγω κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την 

παράθεση των βασικών περιορισμών συγγραφής της διπλωματικής και των 

προτάσεων για διενέργεια μελλοντικής έρευνας. 
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Κεφάλαιο 2: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

2.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 
 

Η σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα έχει αποδείξει περίτρανα πως όσο μια 

επιχείρηση διευρύνεται και αναπτύσσεται τόσο δυσκολότερο καθίσταται για τον 

επιχειρηματία ή το διοικητικό συμβούλιο να έχει τον άμεσο και καθολικό έλεγχο της 

λειτουργίας της και των κινήσεων του ανθρώπινου δυναμικού της. Για τον λόγο αυτό 

οι διοικούσες αρχές αναγκάζονται σταδιακά να εμπιστεύονται λειτουργίες 

διοικητικού και οικονομικού περιεχομένου στην ευσυνειδησία και την επιμέλεια του 

προσωπικού τους, παρότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα ότι τα επιλεγμένα άτομα 

διαθέτουν πράγματι τις εν λόγω αρετές και μάλιστα σε υψηλό βαθμό, γεγονός που θα 

μπορούσε δυνητικά να δικαιολογήσει την απόφαση του επιχειρηματία. Η 

πραγματικότητα έχει αποδείξει ότι μεγάλο τμήμα των επιλεγμένων ατόμων θα 

σταματήσει να εμφανίζει τον ίδιο ζήλο και ακεραιότητα μόλις αντιληφθεί ότι δεν 

υφίσταται κάποιος έλεγχος των κινήσεών του και των επιδόσεών του1. Καθώς τέτοιου 

είδους συμπεριφορές είναι απόλυτα συμβατές με την ανθρώπινη φύση, ο έλεγχος 

αποτελεί το μοναδικό εργαλείο της αντιμετώπισης τους2. 

Στη διάρκεια των τελευταίων ετών ο εσωτερικός έλεγχος, ως μία ανεξάρτητη 

λειτουργική δραστηριότητα των επιχειρήσεων, έχει γνωρίσει μεγάλη ανάπτυξη και 

πρόοδο στον διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό κόσμο3: 

 Η ανάπτυξη των σύγχρονων επιχειρηματικών μονάδων ως αποτέλεσμα της 

προόδου της τεχνολογίας, των διαρκώς αυξανόμενων καταναλωτικών 

αναγκών, της διεθνούς οικονομικής άνθισης και της κατακόρυφης 

πληθυσμιακής αύξησης έχει προκαλέσει μια μεγάλη σειρά προβλημάτων στις 

διοικήσεις αυτών. Οι εν λόγω διοικήσεις εμφανίζουν δυσκολία στο να 

επιβάλλουν την πολιτική τους στα χαμηλότερα επίπεδα της ιεραρχίας και 

ταυτόχρονα να γίνουν δέκτες των πληροφοριών που απορρέουν από αυτά. Το 

                                                           
1Αισιόπουλος Κ. (1980), Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου στο διαχειριστικό και λογιστικό τομέα των 
επιχειρήσεων, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 
2 Μπαλλής Θ. (1998), Σύγχρονη ελεγκτική - εσωτερικός έλεγχος, Πειραιάς 
3 Moore, G.N. (1999). “Ethics: The Way To Do Business”, Business and Society Review, 104(3), pp. 
305-309. 
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πρόβλημα της επικοινωνίας είναι χωρίς καμία αμφιβολία το σημαντικότερο 

που παρατηρείται στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Ο εσωτερικός έλεγχος είναι σε 

θέση να διευκολύνει την εσωτερική  

επικοινωνία όλων των επιπέδων της ιεραρχίας. 

 Η διεύρυνση των αγορών σε υπερεθνικό επίπεδο και η διεθνοποίηση των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε μεγάλου εύρους γεωγραφικές περιοχές, 

σε αντίθεση με το παρελθόν όπου οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνταν σε ένα  

περιορισμένο και ελεγχόμενο γεωγραφικό εύρος, προκάλεσε αναμενόμενα την 

ανάγκη ενός συστηματικού ελέγχου. Η παγκοσμιοποίηση επέφερε μοιραία την 

αύξηση του επιχειρηματικού ρίσκου και την προσπάθεια για κάλυψη των 

ιδιαίτερων αναγκών ενός πολυδιάσπαρτου προσωπικού που 

δραστηριοποιείται σε πολλές περιοχές. 

 Η επιθυμία για αποκεντρωτική διοίκηση. Σε πολλές επιχειρήσεις έχει 

αποδειχτεί ότι το πρότυπο της συγκεντρωτικής διοίκησης είχε αρνητικά 

αποτελέσματα και οδήγησε σε καθοδική απόδοση. Για να αποφευχθούν και 

στο μέλλον παρόμοια φαινόμενα υιοθετήθηκε το μοντέλο της αποκεντρωτικής 

διοίκησης, στο οποίο συμβαίνει ο έλεγχος όλων των κατώτερων ιεραρχικά 

επιπέδων, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχειρηματικής 

πολιτικής σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας. 

 Το διεθνές περιβάλλον εξαγορών και συγχωνεύσεων.  Η καθημερινή και 

συστηματική αγωνία των επιχειρήσεων να επιτύχουν την μείωση του 

λειτουργικού τους κόστους και την ίδια στιγμή να επεκτείνουν την 

παραγωγική τους δραστηριότητα προκάλεσε ένα διεθνές κύμα εξαγορών και 

συγχωνεύσεων, το οποίο με τη σειρά του οδήγησε σε σημαντικές 

διαρθρωτικές αλλαγές στον πυρήνα και στην συγκρότηση των εμπλεκομένων 

επιχειρήσεων. Ο εσωτερικός έλεγχος σε αυτές τις περιπτώσεις παρέχει 

σημαντικές υπηρεσίες, καθώς συμβάλλει καίρια στην ένταξη των νέων 

επιχειρήσεων στον εσωτερικό κορμό που επεκτείνεται. 

 Η κατακόρυφη ανάπτυξη της τεχνολογίας, η διαρκώς ανανεούμενη εξέλιξή 

της αλλά και η εφαρμογή των τεχνολογικών δεδομένων στην καθημερινότητα 

προκάλεσε διαδοχικές και σημαίνουσες αλλαγές στη λειτουργία των 

επιχειρήσεων, την αύξηση του όγκου των συναλλαγών τους, την εμφάνιση 

νέων μορφών επιχειρηματικής τακτικής αλλά και προϊόντων. Μέσα σε αυτό 
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το πλαίσιο καθίσταται απαραίτητη η ύπαρξη μιας ανεξάρτητης, 

συμβουλευτικού περιεχομένου, αρχής, ενός εσωτερικού ελέγχου, που θα 

αποβλέπει στη βελτίωση των λειτουργιών μιας επιχείρησης. 

Οι λόγοι, που μόλις σημειώθηκαν παραπάνω, είναι αυτοί που προκάλεσαν την 

ανάγκη ύπαρξης του εσωτερικού ελέγχου. Η διαρκής και επιτακτική ανάγκη της 

εφαρμογής του δεν προήλθε από μεμονωμένες περιπτώσεις επιχειρηματικών 

μονάδων, αλλά ως συνέπεια των συστηματικών προσπαθειών που αυτές κατέβαλαν 

με σκοπό τη διαφοροποίηση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους και την 

ταυτόχρονη αύξηση του κέρδους τους. Κάτω από αυτό τις συνθήκες ο όγκος των 

συναλλαγών και η ταυτόχρονη ταχύτητα λήψης των αποφάσεων υπερέβησαν μακράν 

τις δυνατότητες ελέγχου των επιχειρηματικών οργανισμών, καθιστώντας με αυτόν 

τον τρόπο τον εσωτερικό έλεγχο ως μια αναγκαία πλέον λειτουργία των εταιρειών.  

Όσο οι διοικήσεις των επιχειρήσεων απομακρύνονται από την άμεση επίβλεψη όλων 

των οικονομικών και διοικητικών συμβάντων τους οφείλουν να λαμβάνουν μέτρα για 

να καλύπτουν την περιορισμένη επίβλεψή τους και παράλληλα να εξασφαλίζουν την 

εύρυθμη λειτουργία και τα συμφέροντα της επιχείρησης. Τα μέτρα αυτά, πολλά και 

πολυδιάστατα ανάλογα με το μέγεθος και το είδος της επιχειρηματικής μονάδας 

χαρακτηρίζονται ως συστήματα εσωτερικών ελέγχων .  

 

2.2 Η έννοια και οι σκοποί του Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Η εσωτερική επιθεώρηση και πιο συγκεκριμένα η αξιολόγηση των παραγόντων που 

αφορούν κυρίως στον λογιστικό τομέα μιας επιχείρησης ταυτίζονται πολύ συχνά με 

την έννοια του εσωτερικού ελέγχου. Και αυτό γιατί η Ελεγκτική αποτελεί έναν από 

τους πιο σημαντικούς και αναγνωρισμένους κλάδους της Οικονομικής των 

Επιχειρήσεων. Η ταύτιση αυτή όμως αποτελεί μεγάλο λάθος, καθώς η εσωτερική 

επιθεώρηση στην πραγματικότητα αποτελεί ένα μικρό μόνο τμήμα του 

πολυδιάστατου και πολύπλευρου συστήματος του εσωτερικού ελέγχου. Μετά από 60 

και πλέον χρόνια από τη σύσταση του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, το οποίο 

μετρά τουλάχιστον 60.000 μέλη σε περισσότερες από 100 χώρες, και συνιστά μια 

παγκόσμια επαγγελματική οργάνωση εσωτερικών ελεγκτών, έγινε μια συστηματική 
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προσπάθεια να αποδώσει έναν σαφή και περιεκτικό ορισμό της έννοιας του 

εσωτερικού ελέγχου, έναν ορισμό που θα λάμβανε υπόψη του όλες τις καθοριστικές 

εξελίξεις, που έχουν συμβεί στο επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Όπως προκύπτει λοιπόν από ορισμό του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, ο 

εσωτερικός έλεγχος είναι μία ανεξάρτητη και συμβουλευτική λειτουργία, πλήρως 

αντικειμενική, η οποία σχεδιάζεται και εφαρμόζεται με σκοπό να αυξάνει την αξία 

και να βελτιώνει τις λειτουργίες του οργανισμού για τον οποίο είναι σχεδιασμένη. Ο 

εσωτερικός έλεγχος επιτρέπει σε μια επιχείρηση να επιτύχει και να κατακτήσει τους 

στόχους που έχει θέσει καταθέτοντας μια συστηματική προσέγγιση, ολοκληρωτικά 

επιστημονικού χαρακτήρα, βελτιώνοντας στο τέλος την αποτελεσματικότητα του 

συστήματος διαχείρισης κινδύνων (risk management), του συστήματος εσωτερικών 

ελέγχων (internal audit) και των διαδικασιών της διοίκησης (governance 

procedures)4. 

Ο παραπάνω ορισμός καθιστά περισσότερο από ξεκάθαρο ότι ο εσωτερικός έλεγχος 

όχι μόνο δεν περιορίζεται σε λειτουργίες λογιστικού και οικονομικού χαρακτήρα, 

αλλά εκτείνεται πολύ πιο μακριά από αυτές, αφού περιλαμβάνει όλο το εύρος των 

δραστηριοτήτων της εταιρίας και περιλαμβάνει όλους τους τρόπους, σύμφωνα με 

τους οποίους η διοίκηση εκχωρεί ευθύνες και αρμοδιότητες5. Η ανεξαρτησία μάλιστα 

με την οποία περιβάλλεται επιτρέπει στους εσωτερικούς ελεγκτές να δρουν ελεύθερα 

και αντικειμενικά χωρίς περιορισμούς. Εάν το ζητήσουν, κατά τη διάρκεια του 

ελέγχου, μπορούν να έχουν στη διάθεσή τους οποιοδήποτε έγγραφο, αρχείο, βιβλίο, 

τραπεζικό λογαριασμό και χαρτοφυλάκιο της εταιρίας6. Η εν λόγω ανεξαρτησία 

επιτυγχάνεται μέσα από την διαδικασία της σωστής τοποθέτησης των εσωτερικών 

ελεγκτών σε μια επιχείρηση.  

Οι εσωτερικοί ελεγκτές από την πλευρά τους είναι επιφορτισμένοι να παράγουν ένα 

ποιοτικό και ανεπηρέαστο έργο. Η συνεισφορά τους στο διοικητικό μηχανισμό της 

επιχείρησης είναι σπουδαία, αφού με το έργο τους βοηθούν καθοριστικά τις 

επιχειρήσεις να βελτιώσουν όλα τα στάδια των λειτουργικών τους διαδικασιών. Οι 

ίδιοι ελέγχουν τις διαχειριστικές πράξεις, με σκοπό να προλάβουν σφάλματα ή και 

                                                           
4 Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (2000), Πρότυπα για την επαγγελματική εφαρμογή εσωτερικού 
ελέγχου. 
5 Meigs W., Larsen J., Meigs R. (1978), Ελεγκτική, μτφρ. Θ. ∆ιαµαντόπουλος-Ι. Ταλαρούγκας, Αθήνα, 
σ. 105. 
6 Ν.3016/02, Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις 
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παράνομες ενέργειες, και παρέχουν στη διοίκηση σημαντικές πληροφορίες για τη 

λήψη των κατάλληλων αποφάσεων που θα διασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία της 

επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, η συνεισφορά τους στην αντιμετώπιση των 

επιχειρηματικών κινδύνων και στην καλυτέρευση της αποδοτικότητας του 

συστήματος εσωτερικών ελέγχων επιτυγχάνει όχι μόνο την επιβίωση αλλά και την 

επέκταση της επιχείρησης. 

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών7 το σύστημα εσωτερικών ελέγχων 

στοχεύει στην εξασφάλιση 

1. της αξιοπιστίας των πληροφοριών 

2. της λειτουργίας της επιχείρησης στη βάση της πολιτικής που επιθυμεί η 

διοίκηση 

3. της ασφάλειας των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης 

4. της λειτουργίας της επιχείρησης εντός του νομικού πλαισίου 

5. των λειτουργικών σκοπών της επιχείρησης 

6. της αποτελεσματικής χρήσης των διαθέσιμων πόρων 

Όλα τα παραπάνω οδηγούν αβίαστα στο συμπέρασμα ότι η εφαρμογή του 

εσωτερικού ελέγχου στοχεύει από την πλευρά των διοικήσεων στην διασφάλιση της 

εύρυθμης και προβλεπόμενης λειτουργίας, προλαμβάνοντας αρνητικές εξελίξεις στη 

λειτουργία των επιχειρήσεων8. Ο ίδιος ο ορισμός του εσωτερικού ελέγχου καθιστά 

σαφές ότι αυτός ως λειτουργία βρίσκεται πέρα από τον περιορισμένο χαρακτήρα των 

λογιστικών και οικονομικών λειτουργιών, καθώς καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα των 

δραστηριοτήτων μιας εταιρίας, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα εθνικού και διεθνούς 

επιπέδου. Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την 

εισαγωγή των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά. Η δομή και η διάρθρωση 

συστημάτων εσωτερικού ελέγχου αναγνωρίζει τον αυτοτελή χαρακτήρα των 

επιμέρους δραστηριοτήτων9 

 

 

                                                           
7Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (1995), Πληροφοριακό φυλλάδιο προς τα μέλη του Ινστιτούτου,  
8 Colbert, J. (1999). “A consolidated consulting approach”, Internal auditor. 56. 
9Παναγιωτίδης, Χ. (1995), Συστήματα εσωτερικού ελέγχου, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα. 
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2.3 Διακρίσεις εσωτερικού ελέγχου 
 

Η διαφορά του εσωτερικού από τον εξωτερικό έλεγχο είναι ότι αυτός διενεργείται 

από άτομα που συναπαρτίζουν την επιχειρηματική μονάδα, τους εσωτερικούς 

ελεγκτές. Ο ίδιος, όμως, ο εσωτερικός έλεγχος διακρίνεται σε δύο μεγάλες 

κατηγορίες: στον διοικητικό και τον λογιστικό-διαχειριστικό. Βέβαια, στην 

πραγματικότητα, αυτοί οι δυο τομείς λειτουργούν ταυτόχρονα στην πράξη 

συμπληρώνοντας ο ένας τον άλλο, με σκοπό την αποδοτικότερη λειτουργία της 

επιχείρησης. Μάλιστα πολλές μέθοδοι του ενός ή του άλλου είδους μπορούν να 

εξυπηρετούν συγχρόνως τις ανάγκες και του διοικητικού και του λογιστικό-

διαχειριστικού10. 

2.3.1 Ο διοικητικός εσωτερικός έλεγχος 

 

Ο διοικητικός έλεγχος έχει ως αντικείμενο του την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας των διαδικασιών και των συστημάτων ελέγχου μιας 

επιχείρησης και για τον λόγο αυτό στοχεύει στην μέγιστη δυνατή λειτουργία και 

αποδοτικότητα της εταιρίας. Η διοίκηση μιας εταιρίας εφαρμόζει τους διοικητικούς 

ελέγχους  για να πετύχει έναν ισχυρό εσωτερικό έλεγχο σε όλες τις δραστηριότητές 

της και να πετύχει την καλύτερη συμμόρφωση µε τις πολιτικές της. 

Ο διοικητικός εσωτερικός έλεγχος περιλαμβάνει μια σειρά κανόνων και αρχών, που 

ορίζει η διοίκηση της επιχείρησης με σκοπό να επιβάλλει την προσήλωση όλων των 

υπαλλήλων της στους στόχους που η ίδια έχει θέσει. Τελικό αποτέλεσμα, στο οποίο 

αποβλέπει πάντα είναι η  κατά το δυνατόν μέγιστη αξιοποίηση του προσωπικού της 

και η παρακολούθηση της αποδοτικότητας όλων των υπηρεσιών. Η πλειονότητα των 

εταιριών διαθέτουν διοικητικό εσωτερικό έλεγχο, απλούστερο ή πολυπλοκότερο στη 

δομή του, ανάλογα με το μέγεθός τους11. Η εφαρμογή των αρχών του διοικητικού 

ελέγχου  εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων που έχουν να κάνουν με: 

 

1. Το μέγεθος της επιχείρησης 

                                                           
10 Μπαλλής, Θ. (1998). Σύγχρονη ελεγκτική - εσωτερικός έλεγχος, Πειραιάς 
11 Αισιόπουλος, Κ. (1980). Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου στο διαχειριστικό και λογιστικό τομέα των 
επιχειρήσεων, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 
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2. Το αντικείμενο της επιχείρησης 

3. Τον όγκο των συναλλαγών που διακινεί 

4. Την βούληση του επιχειρηματία 

Εκείνο που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στην επιτυχημένη λειτουργία του εσωτερικού 

διοικητικού ελέγχου είναι να έχουν διασαφηνισθεί πλήρως από την αρχή οι μέθοδοι, 

οι στόχοι και οι κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται στην λήψη όλων των 

αποφάσεων, δηλαδή η πολιτική της επιχείρησης. Η επιτυχία12 του υπό ανάλυση 

ελέγχου εξαρτάται από το εάν αυτός διακατέχεται από τις ακόλουθες αρχές: 

1. Δίνει σημασία στα κομβικότερα δεδομένα, ώστε να  φαίνονται από την αρχή 

τα όποια προβλήματα 

2. Είναι ευέλικτος, για να προσαρμόζεται με ευκολία στις αλλαγές των 

επιχειρηματικών συνθηκών 

3. Αποτυπώνει καθαρά τις ευθύνες του προσωπικού και τα αποτελέσματα που 

έχουν επιτευχθεί 

4. Δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις αποκλίσεις από τα πρότυπα που έχουν τεθεί 

5. Αποκαλύπτει άμεσα τις αποκλείσεις 

6. Οι ελεγκτές και οι ελεγχόμενοι είναι σε άμεση επαφή 

7. Δίνει τη δυνατότητα πρόβλεψης των αποκλίσεων 

8. Λαμβάνει υπόψη τον ανθρώπινο παράγοντα και πετυχαίνει κλίμα 

ομαδικότητας και εμπιστοσύνης 

2.3.2 Ο λογιστικός-διαχειριστικός εσωτερικός έλεγχος 

 

Ο λογιστικός-διαχειριστικός εσωτερικός έλεγχος ασχολείται με τις λογιστικές 

διαδικασίες που προβλέπονται από την εταιρία. Πρέπει να ελέγχει διαρκώς ότι οι 

συναλλαγές εκτελούνται σύμφωνα με τις επιταγές της διοίκησης και καταχωρούνται 

με τρόπο που επιτρέπει την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων με βάση τις γενικά 

παραδεκτές αρχές της λογιστικής. Βέβαια η πρόσβαση στα περιουσιακά δεδομένα 

επιτρέπεται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της διοίκησης. Κύριος στόχος του είναι η 

διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας και η εξασφάλιση της 

ορθότητας των λογιστικών πληροφοριών, ο περιορισμός των επικίνδυνων λαθών, η 

                                                           
12 Καρανάσιος, Π. (1994). Αρχές διοίκησης επιχειρήσεων, Αθήνα 
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ορθολογική οργάνωση των λογιστικών υπηρεσιών της επιχείρησης και η καθιέρωση 

ενός κώδικα κανόνων και ελέγχων13.  

Η οργάνωση και η λειτουργία ενός επιτυχημένου συστήματος λογιστικο-

διαχειριστικού εσωτερικού ελέγχου προϋποθέτει την αντιμετώπιση καθημερινών 

προβλημάτων που έχουν γίνει αντιληπτά για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και στη 

συνέχεια τον έλεγχο της εφαρμογής διορθώσεων. Η ανάγκη παροχής αληθινών και 

αξιόπιστων πληροφοριών στην διοίκηση από τις λογιστικές υπηρεσίες της 

επιχείρησης καθιστά τον εν λόγω έλεγχο εξαιρετικά σημαντικό στην εφαρμογή του 

επιχειρηματικού έργου. 

Εκτός των δύο παραπάνω μορφών εσωτερικού ελέγχου, που μόλις αναλύθηκαν, 

μπορεί κανείς να διακρίνει και άλλους τρεις. Τον έλεγχο παραγωγής, τον λειτουργικό 

έλεγχο και τον έλεγχο συστημάτων πληροφορικής. Ο έλεγχος παραγωγής μελετά αν η 

παραγωγική διαδικασία εκτελείται με βάση τα χρονοδιαγράμματα και τις 

προδιαγραφές της διοίκησης. Ο λειτουργικός έλεγχος εξετάζει την αποδοτικότητα 

κάθε τμήματος της επιχείρησης. Τέλος, ο έλεγχος συστημάτων πληροφορικής ελέγχει 

τα τεχνολογικά στοιχεία και  τα πληροφοριακά συστήματα. 

 

2.4 Αποτελεσματικότητα Εσωτερικού Ελέγχου 
 

Οι Fadzil et al. (2005) ασχολήθηκαν με τον εσωτερικό έλεγχο και πιο συγκεκριμένα 

με τις πρακτικές και το σύστημα του εσωτερικού ελέγχου. Ξεκίνησαν αυτή την 

έρευνα για να δουν αν η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου των εταιριών της Προύσας 

στη Μαλαισία συμπορεύεται με τα πρότυπα επαγγελματικής άσκηση των εσωτερικών 

ελεγκτών και έπειτα για να διερευνήσουν το αν η εν λόγω συμμόρφωση θα επηρεάσει 

την ποιότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 

σύστημα εσωτερικού ελέγχου επηρεάζεται από την  επαγγελματική επάρκεια και την  

αντικειμενικότητα14. 

                                                           
13 American Hospital Association (1979). Internal control, internal auditing and operations auditing 
for Hospitals 
14 Fadzil, F. H., Haron, H. and Jantan, M. (2005). “Internal auditing practices and internal control 
system”, Managerial Auditing Journal, 20(8), pp. 844 - 866. 
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Δύο χρόνια αργότερα, οι  Mihret και Yismaw (2007) μελέτησαν την 

αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου, με σκοπό να καταδείξουν τις 

συνισταμένες εκείνες που καθορίζουν την αποτελεσματικότητα των λειτουργιών του 

εσωτερικού ελέγχου. Για τις ανάγκες της έρευνάς τους χρησιμοποίησαν την 

περίπτωση ενός μεγάλου εκπαιδευτικού ιδρύματος στην Αιθιοπία. Η ποιότητα του 

εσωτερικού ελέγχου, η υποστήριξη της διοίκησης, οι οργανωτικές αλλαγές και η 

αλληλεπίδραση αυτών των παραγόντων μελετήθηκαν για το κατά πόσο επηρεάζουν 

την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου. Στο τέλος κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι η ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου είναι σημαντική για την 

αποτελεσματικότητά του και καθορίζεται καίρια από την ικανότητα που διαθέτει το 

τμήμα του εσωτερικού ελέγχου να παρέχει αξιόπιστα πορίσματα. Η ποιότητα του 

ελέγχου περιλαμβάνει το τεχνολογικά εκπαιδευμένο προσωπικό, το εύρος των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και τον βαθμό που οι λογιστικοί έλεγχοι σχεδιάζονται 

σωστά. 

Το οργανωτικό προφίλ, οι οργανωτικές πολιτικές και η δημοσιονομική κατάσταση 

του γραφείου του εσωτερικού ελέγχου συγκροτούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο 

λειτουργεί ο εσωτερικός έλεγχος. Η υποστήριξη από την διοίκηση είναι απαραίτητη 

για την επίτευξη της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου. Η έρευνά τους 

έδειξε στο τέλος ότι η αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου καθορίζεται από 

την υποστήριξη από την διοίκηση και πως η οργανωτική ρύθμιση δεν έχει ισχυρό 

αντίκτυπο σε αυτήν15. 

Το 2011 οι Soh και Martinov‐Bennie  

(2011) μελέτησαν με τη σειρά τους την λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του 

εσωτερικού ελέγχου. Χρησιμοποίησαν τη μέθοδο των συνεντεύξεων, που 

διενεργήθηκαν στην Αυστραλία, για να μπορέσουν να δείξουν τον ρόλο και την 

σπουδαιότητα του εσωτερικού ελέγχου αλλά και τους παράγοντες που μπορούν να 

διασφαλίσουν την αποτελεσματικότητά του. Στο τέλος, τα αποτελέσματα της έρευνας 

έδειξαν επαναπροσανατολισμό του ρόλου και των αντιλήψεων του εσωτερικού 

ελέγχου16.  

                                                           
15 Mihret, D. G. and Yismaw, A. W. (2007). “Internal audit effectiveness: an Ethiopian public sector 
case study”, Managerial Auditing Journal, 22(5), pp. 470-484. 
16 Soh, D. S. and Martinov‐Bennie, N. (2011). “The internal audit function: Perceptions of internal 
audit roles, effectiveness and evaluation”, Managerial Auditing Journal, 26(7), pp. 605 - 622. 
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Κεφάλαιο 3: Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου 
 

Ο εσωτερικός έλεγχος πραγματοποιείται σε διεθνές επίπεδο σε πολυποίκιλα 

επιχειρηματικά περιβάλλοντα, αλλά και σε επιχειρήσεις με διαφορετικά μεγέθη και 

δομές. Το διαφορετικό νομικό πλαίσιο που υπάρχει μεταξύ των χωρών επηρεάζει την 

άσκηση του εσωτερικού ελέγχου. Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, για να 

μπορέσει να αντιμετωπίσει τις ιδιαιτερότητες που μόλις αναφέρθηκαν, εισήγαγε το 

1978 τα «πρότυπα για την επαγγελματική εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου» με 

σκοπό «να εξυπηρετήσει την επαγγελματική άσκηση του εσωτερικού ελέγχου στις 

κάθε μορφής εταιρίες, τους κρατικούς οργανισμούς και γενικά παντού, όπου 

συναντώνται εσωτερικοί ελεγκτές.» Τα πρότυπα αυτά έτυχαν μεγάλης αποδοχής από 

όλες τις χώρες και παρά τις ραγδαίες αλλαγές που συμβαίνουν καθημερινά στο 

παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον, κατορθώνουν και παραμένουν σε ισχύ μέχρι 

σήμερα17. 

Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών το 2013 δήλωσε ότι: «Ο εσωτερικός έλεγχος 

διεξάγεται σε πολλές διαφορετικές επιχειρήσεις και σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Οι 

διαφορές των οργανισμών αλλά και των περιβαλλόντων μπορούν να επηρεάσουν την 

εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου, αλλά με την συμμόρφωση στα Πρότυπα αυτό 

μπορεί να αποφευχθεί. Ακόμα και στην περίπτωση που υπάρχει κάποιο νομικό 

πλαίσιο που εμποδίζει την λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου και την εφαρμογή 

ορισμένων Προτύπων, οι εσωτερικοί ελεγκτές έχουν την υποχρέωση να 

συμμορφωθούν με τα υπόλοιπα μέρη τους και να κάνουν τις σχετικές 

γνωστοποιήσεις»18. 

 

 

                                                           
17 Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (2000), Πρότυπα για την επαγγελματική εφαρμογή εσωτερικού 
ελέγχου 

18Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (2013), Διεθνή πρότυπα για την επαγγελματική εφαρμογή του 
εσωτερικού ελέγχου.Διαθέσιμο:https://global.theiia.org/translations/Pages/Greek-Translations.aspx 
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Τα πρότυπα εφαρμογής εσωτερικού ελέγχου: 

1. συμβάλλουν στην κατανόηση του εσωτερικού ελέγχου σε όλα τα επίπεδα της 

διοίκησης 

2. αποτελούν το κέντρο του έργου των εσωτερικών ελεγκτών 

3. συμβάλλουν στην άσκηση του εσωτερικού ελέγχου 

Μέσα από τα πρότυπα διασφαλίζεται: 

1. η αντικειμενικότητα των εσωτερικών ελεγκτών 

2. η επιβεβαίωση των γνώσεων των εσωτερικών ελεγκτών 

3. η οργάνωση του τμήματος εσωτερικού ελέγχου 

4. το εύρος του ελεγκτικού έργου 

5. η εφαρμογή του ελεγκτικού έργου 

Τα πρότυπα αυτά χωρίζονται σε τρία μέρη: 

Α. Πρότυπα Χαρακτηριστικών Ιδιοτήτων (Attribute Standards - Σειρά 1000). 

Περιγράφουν τα χαρακτηριστικά των οργανισμών καθώς και των προσώπων που 

ασκούν εσωτερικό έλεγχο. Αποτελούνται από τα παρακάτω πρότυπα: 

 1000 - Σκοπός, Αρμοδιότητες, Υπευθυνότητες: του εσωτερικού ελέγχου θα 

πρέπει  να υπάρχουν γραμμένα στο Καταστατικό Έγγραφο (charter), που θα 

είναι συμβατό µε τα πρότυπα και θα εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο 

 1100 - Ανεξαρτησία και Αντικειμενικότητα: η λειτουργία  του εσωτερικού 

ελέγχου θα πρέπει  να είναι ανεξάρτητη και οι εσωτερικοί ελεγκτές να ασκούν 

τα καθήκοντά τους µε αντικειμενικό τρόπο 

 1200 - Επάρκεια Γνώσεων και Δέουσα Επαγγελματική Επιμέλεια: θα πρέπει 

να προκύπτουν από τους εσωτερικούς ελέγχους 

 1300 - Πρόγραμμα Ποιοτικής Διασφάλισης και Βελτίωσης: που να καλύπτει 

σε όλο του το εύρος τον εσωτερικό έλεγχο και να ελέγχει διαρκώς την 

αποτελεσματικότητα του. Το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να διαβεβαιώνει ότι 

η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου διενεργείται σύμφωνα µε τα Πρότυπα 

και τον Κώδικα Ηθικής 
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B.   Πρότυπα Απόδοσης (Performance Standards - Σειρά 2000). Περιγράφουν το 

είδος των δραστηριοτήτων του εσωτερικού ελέγχου και τα κριτήρια βάσει των 

οποίων γίνεται η αξιολόγησή του. Διακρίνονται στα παρακάτω πρότυπα: 

 2000 - Διοίκηση του Εσωτερικού Ελέγχου: ο διευθυντής του εσωτερικού 

ελέγχου θα πρέπει να διοικεί αποτελεσματικά για να προκύπτει ότι προσθέτει 

αξία στην επιχείρηση 

 2100 - Φύση Εργασιών: συμβάλλει στην βελτίωση των συστημάτων 

Διαχείρισης Κινδύνων, Ελέγχου και Εταιρικής Διακυβέρνησης 

 2200 - Σχεδιασμός Ελεγκτικών Εργασιών: πλάνο για κάθε ελεγκτική 

ενασχόλησή τους θα πρέπει να αναπτύσσουν οι εσωτερικοί ελεγκτές 

 2300 - Διενέργεια των Ελεγκτικών Εργασιών: οι εσωτερικοί ελεγκτές θα 

πρέπει να αξιολογούν και να αναλύουν όλες τις πληροφορίες για την επίτευξη 

του έργου τους 

 2400 - Επικοινωνία των Αποτελεσμάτων: οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να 

επικοινωνούν τα αποτελέσματα της δουλειάς τους 

 2500 - Διαδικασία Επόπτευσης: ο Διευθυντής του εσωτερικού ελέγχου θα 

πρέπει να εποπτεύει τις διαπιστώσεις που έχουν γνωστοποιηθεί στη Διοίκηση 

 2600 - Αποδοχή των Κινδύνων από τη Διοίκηση : σε επαφή και πλήρη 

συνεργασία να βρίσκεται η Διοίκηση με τον Διευθυντή εσωτερικού ελέγχου 

Γ. Πρότυπα Εφαρμογής (Implementation Standards). Εξειδικεύουν τις δύο πρώτες 

κατηγορίες Προτύπων σε συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας (π.χ. έλεγχος 

απάτης) 
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Κεφάλαιο 4: Επισκόπηση Ερευνών 
 

4.1  Εσωτερικός Έλεγχος – Προστιθέμενη Αξία 
 

Το 2000 η Giselle Bou Raad (2000) μελέτησε  την προστιθέμενη αξία του 

εσωτερικού ελέγχου. Θέμα της έρευνάς της: «Εσωτερικοί Ελεγκτές και προσέγγιση 

προστιθέμενης αξίας». Η Raad σημειώνει πως ο ρόλος των εσωτερικών ελεγκτών 

μετεξελίσσεται από την παραδοσιακή προσέγγιση του ελέγχου σε μια πιο δραστήρια, 

κατά την οποία οι εσωτερικοί ελεγκτές συνάπτουν εταιρικές σχέσεις με τη διοίκηση. 

Κατά την άποψή της η ανάγκη αυτή υπήρχε πολλά χρόνια και σταδιακά εμφανίζονται 

ορατά παραδείγματα που επιβεβαιώνουν την αλλαγή του εσωτερικού ελέγχου. Από 

την δική τους πλευρά, οι εσωτερικοί ελεγκτές δέχονται αυτή την αλλαγή για να 

μπορούν να συμβαδίσουν με τις απαιτήσεις της αγοράς. Οι εταιρείες Southcorp , 

Qantas και KMPG Consulting έχουν τους δικούς τους εσωτερικούς ελεγκτές, που 

καθοδηγούν τα διευθυντικά στελέχη για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας19. 

Οκτώ χρόνια αργότερα οι Mihret και Woldeyohannis (2008) μελέτησαν την 

προστιθέμενη αξία του εσωτερικού ελέγχου σε μια εταιρία του δημόσιου τομέα στην 

Αιθιοπία. Όπως δήλωσαν οι ίδιοι σκοπός τους ήταν να ελέγξουν τα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα της προστιθέμενης αξίας του εσωτερικού ελέγχου. Χρησιμοποίησαν 

ερωτηματολόγια που διένημαν στους διευθυντές και τους εσωτερικούς ελεγκτές και 

έκαναν μια συνέντευξη με την εσωτερική διευθύντρια του τμήματος ελέγχου. Εκείνο 

που αποδείχθηκε ήταν ότι ο παραδοσιακός έλεγχος ως «συμμόρφωση» ήταν 

κυρίαρχος σε αντίθεση με τον εσωτερικό έλεγχο «που παρέχει προστιθέμενη αξία»20. 

Το 2012 ο Aziz (2012) μελέτησε τη σχέση που υπάρχει μεταξύ εσωτερικού ελέγχου, 

διαχείρισης κινδύνου και εταιρικής διακυβέρνησης. Η μελέτη του συνέβαλε 

καθοριστικά στην ενσωμάτωση της εταιρικής διακυβέρνησης, του εσωτερικού 

ελέγχου και της διαχείρισης κινδύνων στο νόμο περί εταιριών της Μαλαισίας. 

Βασικός σκοπός της μελέτης του ήταν να διερευνήσει τον τρόπο που οι νομοθετικές 

διατάξεις θα μπορέσουν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις στην εφαρμογή μηχανισμών 

                                                           
19 Bou‐Raad, G. (2000). "Internal auditors and a value‐added approach: the new business regime", 
Managerial Auditing Journal, 15(4), pp. 182-187. 
20 Mihret, D.G. and Woldeyohannis, G.Z. (2008). "Value‐added role of internal audit: an Ethiopian 
case study", Managerial Auditing Journal, 23(6), pp. 567-595. 
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εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων, με σκοπό την ενίσχυση της 

αποδοτικότητας των επιχειρήσεων. Πιο αναλυτικά η εξέτασή του έδειξε ότι οι 

εταιρίες μπορούν να κερδίσουν τεράστια οφέλη αν έχουν αποτελεσματική διαχείριση, 

συντονισμό και προστιθέμενη  αξία της επιχείρησης21. 

Ο Δικτυακός τόπος KPMG σε άρθρο του το 2013 θέτει το ερώτημα εάν ο εσωτερικός 

έλεγχος μπορεί να προσθέσει στρατηγική αξία πέρα από τον πρωταρχικό σκοπό του 

και εάν ναι, με ποιο τρόπο. Η απάντηση είναι ότι μπορεί. Υπάρχει μια έκκληση για 

στενότερη και συχνότερη επικοινωνία μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών, 

αλλά συμμόρφωσης του οικονομικού τμήματος. Οι ελεγκτές μπορεί να εκθλιφθούν 

ως «αστυνόμοι» των εταιριών και έτσι να έχουν μικρή σχέση με άλλες λειτουργίες 

ελέγχου στην επιχείρηση. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αναποτελεσματικότητα καθώς 

ο ρυθμιστικός τους ρόλος στον εσωτερικό έλεγχο είναι με αυτό τον τρόπο 

περιορισμένος. Επιπλέον, αναφέρεται η απόφαση των βιομηχανιών για τη διεύρυνση 

της εμβέλειας των εσωτερικών ελεγκτών. Ο ρόλος του  εσωτερικού ελέγχου 

καθορίζεται καίρια από την ενθάρρυνση ατόμων να ηγηθούν ώστε  να προωθήσουν 

την αλλαγή και να κάνουν τη ελεγκτική να βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με τον 

επιχειρηματικό κόσμο, να εμπλέκεται με την ημερήσια διάταξη των κινδύνων και 

μάλιστα  στην κορυφή των συνεδριάσεων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο βαθμός που θα 

είναι αποτελεσματικός ο εσωτερικός έλεγχος εξαρτάται απολύτως από τον κάθε 

οργανισμό ξεχωριστά22. 

 

4.2  Εσωτερικός Έλεγχος – Διαχείριση Κινδύνου 
 

Οι Sarens και DeBeelde (2006) ερεύνησαν την αλληλεξάρτηση  μεταξύ εσωτερικού 

ελέγχου και διαχείρισης κινδύνου. Συνέκριναν εταιρίες του Βελγίου και των ΗΠΑ και 

μέσα από δέκα συνεντεύξεις περιέγραψαν τον τρόπο με τον οποίο κατανοούν οι 

εσωτερικοί ελεγκτές το ρόλο τους στη διαχείριση κινδύνου. Κύριο συμπέρασμα της 

εμπειρικής έρευνας 

                                                           
21 Aziz, N.A.A. (2012). “Managing corporate risk and achieving internal control through statutory 
compliance”, Journal of Financial Crime, Vol. 20, No. 1, pp. 25-38. 
22 Δικτυακός Τόπος KPMG, http://www.per-ardua.com/how-internal-audit-can-add-strategic-
value/8461205     
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ήταν η αναγκαιότητα διαχείρισης του επιχειρησιακού κινδύνου από τον εσωτερικό 

ελεγκτή εξαιτίας των νέων συνθηκών του οικονομικού περιβάλλοντος των 

επιχειρήσεων23.   

Οι Castanheira et al. (2010) μελέτησαν το ζήτημα του εσωτερικού ελέγχου και το 

ρόλο του στη διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου, μέσω ερωτηματολογίου, σε 

96 επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου. Κυρίαρχο συμπέρασμα της μελέτης ήταν ότι 

όταν σχεδιάζεται ένα ετήσιο χρονοδιάγραμμα εσωτερικού ελέγχου, το να 

συμπεριλάβεις μια προσέγγιση που να βασίζεται στον κίνδυνο είναι στατιστικά 

σημαντική. Ταυτόχρονα οι ερευνητές εντόπισαν μια σημαντική συσχέτιση μεταξύ του 

ετήσιου προγραμματισμού με βάση τον κίνδυνο ελέγχου και της μορφής της 

οικονομικής οντότητας. Τα συμπεράσματα απέδειξαν ότι ο εσωτερικός έλεγχος της 

διαχείρισης επιχειρηματικού κινδύνου είναι «περισσότερο δραστήριος» σε 

μικρότερους οργανισμούς24. 

Στον ελληνικό χώρο η ιδιαίτερη αλληλεξάρτηση μεταξύ του εσωτερικού ελέγχου και 

των επιχειρηματικών κινδύνων μελετήθηκε από τους Karagiorgos et al. (2010). Κύριο 

συμπεράσματα ήταν ότι ο εσωτερικός έλεγχος είναι καθοριστικός παράγοντας για την 

αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και επομένως μπορεί να συμβάλλει στην 

ανάπτυξη των οικονομικών οντοτήτων25. 

Οι DeZwaan et al. (2011) μελέτησαν επίσης το θέμα του εσωτερικού ελέγχου και της 

διαχείρισης κινδύνου το 2011. 117 πιστοποιημένοι εσωτερικοί ελεγκτές της 

Αυστραλίας έδωσαν τα δεδομένα της έρευνας, η οποία κατέληξε στο βασικό 

συμπέρασμα ότι μία υψηλή συμμετοχή στη διαχείριση επιχειρηματικού κινδύνου 

(ERM) καθορίζει την προθυμία των εσωτερικών ελεγκτών να αναφέρουν στην 

ελεγκτική επιτροπή μία ανάλυση διαδικασιών κίνδυνου. Η ίδια έρευνα συμπέρανε 

επίσης ότι η πλειοψηφία των οργανισμών έχει υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια τη 

διαχείριση επιχειρηματικού κινδύνου (ERM). Οι εσωτερικοί ελεγκτές εμπλέκονται σε 

λειτουργίες διασφάλισης διαχείρισης επιχειρηματικού κινδύνου (ERM), αλλά μερικοί 

                                                           
23 Sarens, G. and De Beelde, I. (2006). “Internal auditors’ perception about their role in risk 
management: a comparison between US and Belgian companies”, Managerial Auditing Journal, 21(1), 
pp. 63-80. 
24 Castanheira, N., Rodrigues, L.L. and Craig, R. (2010). “Factors associated with the adoption of risk-
based internal auditing”, Managerial Auditing Journal, 25(1), pp. 79-98. 
25 Karagiorgos, T., Drogalas, G., Eleftheriadis, I. and Christodoulou P. (2010). "Internal Audit 
Contribution to Efficient Risk Management ", Journal of Business Management, 2(1), pp. 15-24. 
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συμμετέχουν και σε δραστηριότητες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την 

αντικειμενικότητα26. 

Ένα χρόνο αργότερα εκδόθηκε το άρθρο των Miller et al. (2012) με την ίδια 

θεματική. Οι μελετητές οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι σε αντίθεση με τον ορισμό 

των ελεγκτικών προτύπων του εγγενούς κινδύνου οι ελεγκτές μάλλον υποθέτουν 

κάποιο επίπεδο της αναμενόμενης αποτελεσματικότητάς του κατά την αξιολόγηση 

του εγγενούς κινδύνου (IR) και επιπλέον είναι σε θέση να αυξήσουν τον κίνδυνο 

ουσιώδους ανακρίβειας (RMM) για την αντιμετώπιση των ελλείψεων του εσωτερικού 

ελέγχου. Ωστόσο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η έρευνα μελέτησε μικρό μέγεθος 

δείγματος και μικρό αριθμό των παραγόντων κινδύνου που έχουν διερευνηθεί27. 

Οι Abdullatif και Kawuq (2015) χρησιμοποιώντας ερωτηματολόγιο που κατέθεσαν 

στον τραπεζικό τομέα της Ιορδανίας μελέτησαν περίπου 20 διαφορετικά είδη 

κινδύνων. Οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι ο ρόλος των εσωτερικών ελεγκτών στη 

διαχείριση του κινδύνου στις τράπεζες στην Ιορδανία είναι περιορισμένος28. 

Η Coetzee (2016) συγκέντρωσε τα στοιχεία της έρευνάς της από φορείς του δημοσίου 

τομέα της Νότιας Αφρικής. Τα ερωτηματολόγια συμπλήρωσαν διευθύνοντες 

σύμβουλοι, πρόεδροι επιτροπών ελέγχου και ανώτερα διοικητικά στελέχη. 

Αποδείχτηκε στο τέλος ότι οι διευθύνοντες σύμβουλοι ελέγχου είχαν εξαιρετικά 

διαφορετικές απόψεις από τους προέδρους των επιτροπών ελέγχου και από τα 

ανώτερα διοικητικά στελέχη. Να σημειωθεί ότι στην έρευνα δεν υπήρχε καθόλου η 

άποψη των επικεφαλής των λειτουργιών διαχείρισης κινδύνων29. 

                                                           
26 De Zwaan, L., Stewart, J., Subramaniam, N. (2011). “Internal audit    involvement in enterprise risk 
management”, Managerial Auditing Journal, 26(7), pp. 586-604. 
27 Miller, T., Cipriano, M., Ramsay, R. (2012). “Do auditors assess inherent risk as if there are no 
controls?”,Managerial Auditing Journal, 27(5), pp. 448 - 461. 
28 Abdullatif, M., Kawuq, S. (2015). “The role of internal auditing in risk management: evidence from 
banks in Jordan”. Journal of Economic and Administrative Sciences, 31(1), pp. 30-50. 
29 Coetzee, P. (2016). “Contribution of internal auditing to risk management: perceptions of public 
sector senior management”, International Journal of Public Sector Management, 29(4), pp. 348-364 
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Κεφάλαιο 5: Μεθοδολογία Έρευνας  

 

5.1. Εισαγωγή 

 

Από το πέμπτο κεφάλαιο ξεκινάει το εμπειρικό μέρος της εργασίας. Πιο 

συγκεκριμένα αρχικά αναλύεται ο πληθυσμός και το δείγμα της εμπειρικής έρευνας. 

Στη συνέχεια του κεφαλαίου περιγράφεται εκτενώς το περιεχόμενο του 

ερωτηματολογίου της εμπειρικής έρευνας.  

 

5.2. Πληθυσμός – Δείγμα 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος εφαρμόζεται υποχρεωτικά  σε όλα τα Δημόσια Νοσοκομεία 

της χώρας. Υπό αυτό το πρίσμα, το δείγμα της εμπειρικής έρευνας αποτελείται από 

ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας και οι Φορείς τους 

διαθέτουν  τμήμα εσωτερικού ελέγχου.  

 

5.3. Ερωτηματολόγιο Έρευνας 

 

Μέσα από λεπτομερή εξέταση της διεθνούς βιβλιογραφίας δημιουργήθηκε 

ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο το οποίο στάλθηκε στις επιχειρήσεις μέσα από το 

δικτυακό τόπο του επιβλέποντα καθηγητή της διπλωματικής εργασίας, όσο και μέσω 

των φορμών του Google.  

 

Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου ήταν κλειστού τύπου, πολλαπλής επιλογής 

χρησιμοποιώντας την πενταβάθμια βαθμολογική κλίμακα Likert., όπου ο 

εργαζόμενος καλείται να δηλώσει το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας του με μια σειρά 

προτάσεων σχετικά με το αντικείμενο της έρευνας.  
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5.4. Μεθοδολογία Στατιστικής Ανάλυσης 
 

Με γνώμονα την πληρέστερη ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε η 

περιγραφική στατιστική. Πιο συγκεκριμένα αναφορικά με την περιγραφική 

στατιστική για την κάθε μία ερώτηση του ερωτηματολογίου εξήχθησαν ο μέσος όρος, 

η συχνότητα και τα αντίστοιχα ποσοστά. Τα δεδομένα της περιγραφικής στατιστικής 

παρουσιάστηκαν τόσο με τη μορφή πινάκων, όσο και με τη μορφή διαγραμμάτων.  
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Κεφάλαιο 6: Αποτελέσματα Έρευνας 
 

6.1. Εισαγωγή 

 
 

Μετά τη συλλογή των απαντημένων ερωτηματολογίων, σειρά έχει η επεξεργασία και 

η παρουσίαση των αποτελεσμάτων που έχουν προκύψει. Στο παρόν κεφάλαιο 

παρέχονται περιγραφικά στοιχεία και γραφήματα, όπως διαμορφώθηκαν μέσα από τη 

στατιστική ανάλυση που προσφέρει το λογισμικό πακέτο SPSS.  

 

 

6.2. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Περιγραφικής Στατιστικής 
 
 

Για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας, απεστάλησαν ερωτηματολόγια σε 30 

Δημόσια Νοσοκομεία της 3ης ΥΠΕ και της 4ης ΥΠΕ, από τα οποία ανταποκρίθηκαν 

όλα είτε μέσω της Διοίκησης, είτε μέσω Διευθυντών και Προϊσταμένων , είτε τέλος 

μέσω Υπαλλήλων των Οικονομικών Υπηρεσιών και έχουν συλλεχθεί 72 

ερωτηματολόγια.   
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Στην πρώτη ερώτηση διερευνάται η ιδιότητα του ερωτώμενου στο Νοσοκομείο. Τα 

αποτελέσματα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

1. Θέση εργασίας 

  

Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerc

ent 

Valid Υπάλληλος Οικονομικής 

Υπηρεσίας 
32 44,4 44,4 44,4 

Προιστάμενος Οικονομικής 

Υπηρεσίας 

32 44,4 44,4 88,9 

Διευθυντής 6 8,3 8,3 97,2 

Υποδιοικητής/Διοικητής 2 2,8 2,8 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

Πίνακας 1: Περιγραφικά ερώτηση 1 
 
Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτώμενων είναι 

είτε υπάλληλοι της οικονομικής υπηρεσίας είτε προϊστάμενοι της οικονομικής 

υπηρεσίας. Αντίθετα μόλις δύο ερωτώμενοι είναι διοικητές ή υποδιοικητές. Στην 

πρώτη ερώτηση διερευνάται η ιδιότητα του ερωτώμενου στο Νοσοκομείο. Τα 

αποτελέσματα εμφανίζονται διαγραμματικά.  

 

Διάγραμμα 1: Διάγραμμα ερώτηση 1 
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Στην δεύτερη ερώτηση διερευνάται ο αριθμός των ετών προϋπηρεσίας του 

ερωτώμενου. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

2. Έτη προϋπηρεσίας 

  

Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerce

nt 

Valid 1-5 1 1,4 1,4 1,4 

6-10 12 16,7 16,7 18,1 

11-15 53 73,6 73,6 91,7 

16 και πάνω 6 8,3 8,3 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

Πίνακας 2: Περιγραφικά ερώτηση 2 
Από τον πίνακα φαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτώμενων έχουν από 11-

15 έτη προϋπηρεσίας. Μάλιστα μόλις ένας ερωτώμενος έχει από 1-5 έτη 

προϋπηρεσίας. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται διαγραμματικά. 

 

Διάγραμμα 2: Διάγραμμα ερώτηση 2 



Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ 
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Στην τρίτη ερώτηση διερευνάται η ηλικία του ερωτώμενου. Τα αποτελέσματα 

εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

3. Ηλικία 

  

Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerce

nt 

Valid < 30 3 4,2 4,2 4,2 

31-40 9 12,5 12,5 16,7 

41-50 54 75,0 75,0 91,7 

51-60 6 8,3 8,3 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

Πίνακας 3: Περιγραφικά ερώτηση 3 
Από τον πίνακα φαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτώμενων είναι μεταξύ 

41-50 ετών. Σημαντικό ποσοστό επίσης των ερωτώμενων είναι μεταξύ 31-40 ετών. 

Τα αποτελέσματα εμφανίζονται διαγραμματικά. 

 
Διάγραμμα 3: Διάγραμμα ερώτηση 3 
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Στην τέταρτη ερώτηση διερευνάται ο αριθμός των σεμιναρίων (σχετικών με το 

αντικείμενο εργασίας του) που έχει παρακολουθήσει ο ερωτώμενος. Τα 

αποτελέσματα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

4. Παρακολούθηση σεμιναρίων 

  

Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerce

nt 

Valid 1-4 19 26,4 26,4 26,4 

5-8 49 68,1 68,1 94,4 

9 και πάνω 4 5,6 5,6 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

Πίνακας 4: Περιγραφικά ερώτηση 4 
 
Από τον πίνακα φαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτώμενων έχουν 

παρακολουθήσει από 5-8 σεμινάρια. Σημαντικό ποσοστό επίσης των ερωτώμενων 

έχουν παρακολουθήσει από 1-4 σεμινάρια. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται και 

διαγραμματικά. 

 
Διάγραμμα 4: Διάγραμμα ερώτηση 4 
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Στην συνέχεια διερευνάται ο βαθμός αναγνώρισης των υποχρεωτικών Οδηγιών στον 

Κανονισμό Εσωτερικού Ελέγχου. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον παρακάτω 

πίνακα. 

5. Σε ποιό βαθμό υπάρχει αναγνώριση των υποχρεωτικών Οδηγιών στον Κανονισμό 

Εσωτερικού Ελέγχου; 

  

Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerce

nt 

Valid Σε μέτρια κλίμακα 15 20,8 20,8 20,8 

Σε μεγάλη κλίμακα 41 56,9 56,9 77,8 

Πάρα πολύ 16 22,2 22,2 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

Πίνακας 5: Περιγραφικά ερώτηση 5 
Από τον πίνακα τα αποτελέσματα εμφανίζονται ενθαρρυντικά. Το μεγαλύτερο 

ποσοστό των ερωτώμενων (56,9%) θεωρεί ότι «υπάρχει αναγνώριση των 

υποχρεωτικών Οδηγιών στον Κανονισμό Εσωτερικού Ελέγχου» «σε μεγάλη 

κλίμακα». Τα αποτελέσματα εμφανίζονται και διαγραμματικά. 

 
Διάγραμμα 5: Διάγραμμα ερώτηση 5 
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Ο βαθμός ύπαρξης ανεξαρτησίας και αντικειμενικότητας του Εσωτερικού Ελέγχου 

διερευνάται με την ερώτηση 6. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον παρακάτω 

πίνακα. 

 

6. Σε ποιό βαθμό υπάρχει Ανεξαρτησία και Αντικειμενικότητα του Εσωτερικού 

Ελέγχου; 

  

Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerc

ent 

Valid Σε μέτρια κλίμακα 13 18,1 18,1 18,1 

Σε μεγάλη κλίμακα 51 70,8 70,8 88,9 

Πάρα πολύ 8 11,1 11,1 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

Πίνακας 6: Περιγραφικά ερώτηση 6 
Από τον πίνακα φαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (70,8%) των ερωτώμενων 

θεωρεί ότι «υπάρχει Ανεξαρτησία και Αντικειμενικότητα του Εσωτερικού Ελέγχου» 

«σε μεγάλη κλίμακα». Τα αποτελέσματα εμφανίζονται και διαγραμματικά. 

 

 

Διάγραμμα 6: Διάγραμμα ερώτηση 6 
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Στην συνέχεια διερευνάται ο βαθμός που ο επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου 

υποβάλλει αναφορές στην Διοίκηση του Οργανισμού. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται 

στον παρακάτω πίνακα. 

 

7. Σε ποιό βαθμό ο επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου υποβάλλει αναφορές στην 

Διοίκηση του Οργανισμού; 

  

Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerc

ent 

Valid Σε μικρή κλίμακα 3 4,2 4,2 4,2 

Σε μέτρια κλίμακα 13 18,1 18,1 22,2 

Σε μεγάλη κλίμακα 33 45,8 45,8 68,1 

Πάρα πολύ 23 31,9 31,9 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

Πίνακας 7: Περιγραφικά ερώτηση 7 
Από τον πίνακα φαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (45,8%) των ερωτώμενων 

θεωρεί ότι «ο επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου υποβάλλει αναφορές στην Διοίκηση 

του Οργανισμού» είτε «σε μεγάλη κλίμακα», είτε «πάρα πολύ». Βέβαια σημαντικό 

ποσοστό (18,1%) θεωρεί ότι η παραπάνω άποψη πραγματοποιείτε «σε μέτρια 

κλίμακα». Τα αποτελέσματα εμφανίζονται και διαγραμματικά. 

 
Διάγραμμα 7: Διάγραμμα ερώτηση 7 
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Στο ίδιο πλαίσιο, με την ερώτηση 8 διερευνάται ο βαθμός που ο επικεφαλής 

Εσωτερικού Ελέγχου επικοινωνεί και συνεργάζεται άμεσα με την Διοίκηση. Τα 

αποτελέσματα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

8. Σε ποιό βαθμό ο επικεφαλής του Εσωτερικού Ελέγχου επικοινωνεί και 

συνεργάζεται άμεσα με την Διοίκηση; 

  

Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerce

nt 

Valid Σε μικρή κλίμακα 2 2,8 2,8 2,8 

Σε μεγάλη κλίμακα 31 43,1 43,1 45,8 

Πάρα πολύ 39 54,2 54,2 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

Πίνακας 8: Περιγραφικά ερώτηση 8 
Από τον πίνακα τα αποτελέσματα είναι άκρως ενθαρρυντικά. Το 97% των 

ερωτώμενων θεωρεί ότι «ο επικεφαλής του Εσωτερικού Ελέγχου επικοινωνεί και 

συνεργάζεται άμεσα με την Διοίκηση» είτε «σε μεγάλη κλίμακα», είτε «πάρα πολύ». 

Τα αποτελέσματα εμφανίζονται και διαγραμματικά. 

 

Διάγραμμα 8: Διάγραμμα ερώτηση 8 
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Στην ερώτηση 9 διερευνάται ο βαθμός που οι Εσωτερικοί Ελεγκτές τηρούν 

απροκατάληπτη, αμερόληπτη στάση και αποφεύγουν συγκρούσεις συμφερόντων. Τα 

αποτελέσματα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

9. Σε ποιό βαθμό οι Εσωτερικοί Ελεγκτές τηρούν απροκατάληπτη, αμερόληπτη στάση 

και αποφεύγουν συγκρούσεις συμφερόντων 

  

Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerce

nt 

Valid Σε μικρή κλίμακα 5 6,9 6,9 6,9 

Σε μέτρια κλίμακα 18 25,0 25,0 31,9 

Σε μεγάλη κλίμακα 30 41,7 41,7 73,6 

Πάρα πολύ 19 26,4 26,4 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

Πίνακας 9: Περιγραφικά ερώτηση 9 
Λίγο διαφοροποιημένα είναι τα αποτελέσματα στην εν λόγω ερώτηση. Το μεγαλύτερο 

ποσοστό (42%) των ερωτώμενων θεωρεί ότι «οι Εσωτερικοί Ελεγκτές τηρούν 

απροκατάληπτη, αμερόληπτη στάση και αποφεύγουν συγκρούσεις συμφερόντων» 

«σε μεγάλη κλίμακα». Βέβαια σημαντικό ποσοστό (25%) συμφωνεί με την παραπάνω 

άποψη «σε μέτρια κλίμακα». Τα αποτελέσματα εμφανίζονται και διαγραμματικά. 

 
Διάγραμμα 9: Διάγραμμα ερώτηση 9 
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Στην συνέχεια με την ερώτηση 10 εξετάζεται ο βαθμός που ΔΕΝ υπάρχει 

παρεμπόδιση της Ανεξαρτησίας και της Αντικειμενικότητας στο έργο του Εσωτερικού 

Ελέγχου. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

10. Σε ποιό βαθμό ΔΕΝ υπάρχει παρεμπόδιση της Ανεξαρτησίας και της 

Αντικειμενικότητας στο έργο του Εσωτερικού Ελέγχου 

  

Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerce

nt 

Valid Σε μικρή κλίμακα 6 8,3 8,3 8,3 

Σε μέτρια κλίμακα 23 31,9 31,9 40,3 

Σε μεγάλη κλίμακα 34 47,2 47,2 87,5 

Πάρα πολύ 9 12,5 12,5 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

Πίνακας 10: Περιγραφικά ερώτηση 10 
Όμοια με την προηγμένη ερώτηση τα αποτελέσματα είναι διαφοροποιημένα (σε 

σύγκριση με τις προηγούμενες ερωτήσεις). Από την μία πλευρά το μεγαλύτερο 

ποσοστό (47,2%) θεωρεί ότι «ΔΕΝ υπάρχει παρεμπόδιση της Ανεξαρτησίας και της 

Αντικειμενικότητας στο έργο του Εσωτερικού Ελέγχου» «σε μεγάλη κλίμακα». Από 

την άλλη πλευρά εξίσου σημαντικό ποσοστό (32%) θεωρεί ότι πραγματοποιείται η 

παραπάνω άποψη «σε μέτρια κλίμακα» 

Διάγραμμα 10: Διάγραμμα ερώτηση 10 



Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

38 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 

Ο βαθμός που οι Εσωτερικοί Ελεγκτές εκτελούν το έργο τους με επαγγελματική 

επάρκεια εξετάζεται με την ερώτηση 11. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον 

παρακάτω πίνακα. 

11. Σε ποιό βαθμό οι Εσωτερικοί Ελεγκτές εκτελούν το έργο τους με επαγγελματική 

επάρκεια  

  

Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerce

nt 

Valid Σε μικρή κλίμακα 4 5,6 5,6 5,6 

Σε μέτρια κλίμακα 7 9,7 9,7 15,3 

Σε μεγάλη κλίμακα 43 59,7 59,7 75,0 

Πάρα πολύ 18 25,0 25,0 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

Πίνακας 11: Περιγραφικά ερώτηση 11 
Από τον πίνακα φαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (60%) των ερωτώμενων θεωρεί 

ότι «οι Εσωτερικοί Ελεγκτές εκτελούν το έργο τους με επαγγελματική επάρκεια» «σε 

μεγάλη κλίμακα». Επίσης σημαντικό ποσοστό (25%) θεωρεί ότι η παραπάνω άποψη 

πραγματοποιείτε «πάρα πολύ». Τα αποτελέσματα εμφανίζονται και διαγραμματικά. 

 

 

Διάγραμμα 11: Διάγραμμα ερώτηση 11 



Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

39 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 

Στο ίδιο πλαίσιο με την ερώτηση 12 διερευνάται ο βαθμός που οι Εσωτερικοί 

Ελεγκτές διαθέτουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις λοιπές ικανότητες που 

απαιτούνται για την εκπλήρωση των ατομικών καθηκόντων τους. Τα αποτελέσματα 

εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

12. Σε ποιό βαθμό οι Εσωτερικοί Ελεγκτές διαθέτουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις 

λοιπές ικανότητες που απαιτούνται για την εκπλήρωση των ατομικών καθηκόντων 

τους; 

  

Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerce

nt 

Valid Σε μικρή κλίμακα 3 4,2 4,2 4,2 

Σε μέτρια κλίμακα 8 11,1 11,1 15,3 

Σε μεγάλη κλίμακα 34 47,2 47,2 62,5 

Πάρα πολύ 27 37,5 37,5 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

Πίνακας 12: Περιγραφικά ερώτηση 12 
Όμοια με την προηγούμενη ερώτηση τα αποτελέσματα κρίνονται θετικά. Από τον 

πίνακα φαίνεται ότι το 88% των ερωτώμενων θεωρεί ότι «οι Εσωτερικοί Ελεγκτές 

διαθέτουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις λοιπές ικανότητες που απαιτούνται για 

την εκπλήρωση των ατομικών καθηκόντων τους» είτε «σε μεγάλη κλίμακα», είτε 

«πάρα πολύ». Τα αποτελέσματα εμφανίζονται και διαγραμματικά. 

 

 
Διάγραμμα 12: Διάγραμμα ερώτηση 12 



Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

40 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 

Με την ερώτηση 13 εξετάζεται ο βαθμός που οι Εσωτερικοί Ελεγκτές διαθέτουν την 

δέουσα επαγγελματική εμπειρία. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον παρακάτω 

πίνακα. 

13. Σε ποιό βαθμό οι Εσωτερικοί Ελεγκτές διαθέτουν την δέουσα επαγγελματική 

εμπειρία; 

  

Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerce

nt 

Valid Σε μικρή κλίμακα 2 2,8 2,8 2,8 

Σε μέτρια κλίμακα 2 2,8 2,8 5,6 

Σε μεγάλη κλίμακα 23 31,9 31,9 37,5 

Πάρα πολύ 45 62,5 62,5 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

Πίνακας 13: Περιγραφικά ερώτηση 13 
Άκρως ενθαρρυντικά κρίνονται τα αποτελέσματα από την ερώτηση 13. Από τον 

πίνακα φαίνεται ότι το 95% των ερωτώμενων θεωρεί ότι «οι Εσωτερικοί Ελεγκτές 

διαθέτουν την δέουσα επαγγελματική εμπειρία» είτε «σε μεγάλη κλίμακα», είτε 

«πάρα πολύ». Τα αποτελέσματα εμφανίζονται και διαγραμματικά. 

 
Διάγραμμα 13: Διάγραμμα ερώτηση 13 



Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

41 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 

Στο ίδιο πλαίσιο με την ερώτηση 14 εξετάζεται ο βαθμός που οι Εσωτερικοί ελεγκτές 

βελτιώνουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις λοιπές ικανότητες τους μέσω συνεχούς 

επαγγελματικής επιμόρφωσης. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον παρακάτω 

πίνακα. 

14. Σε ποιό βαθμό οι Εσωτερικοί Ελεγκτές βελτιώνουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και 

τις λοιπές ικανότητες τους μέσω συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης; 

  

Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerce

nt 

Valid Σε μικρή κλίμακα 2 2,8 2,8 2,8 

Σε μέτρια κλίμακα 7 9,7 9,7 12,5 

Σε μεγάλη κλίμακα 47 65,3 65,3 77,8 

Πάρα πολύ 16 22,2 22,2 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

Πίνακας 14: Περιγραφικά ερώτηση 14 
Όμοια με την προηγούμενη ερώτηση αλλά σε μικρότερο βαθμό είναι τα 

αποτελέσματα της ερώτησης 14. Από τον πίνακα φαίνεται ότι 89% των ερωτώμενων 

θεωρεί ότι «οι Εσωτερικοί Ελεγκτές βελτιώνουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις 

λοιπές ικανότητες τους μέσω συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης» είτε «σε 

μεγάλη κλίμακα», είτε «πάρα πολύ». Τα αποτελέσματα εμφανίζονται και 

διαγραμματικά. 

 
Διάγραμμα 14: Διάγραμμα ερώτηση 14 



Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

42 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 

Στην ερώτηση 15 εξετάζεται ο βαθμός που ο επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου 

αναπτύσσει και διατηρεί ένα πρόγραμμα διαβεβαίωσης και βελτίωσης της ποιότητας. 

Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

15. Σε ποιό βαθμό ο επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου αναπτύσσει και διατηρεί 

ένα πρόγραμμα διαβεβαίωσης και βελτίωσης της ποιότητας; 

  

Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerc

ent 

Valid Σε μικρή κλίμακα 5 6,9 6,9 6,9 

Σε μέτρια κλίμακα 14 19,4 19,4 26,4 

Σε μεγάλη κλίμακα 49 68,1 68,1 94,4 

Πάρα πολύ 4 5,6 5,6 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

Πίνακας 15: Περιγραφικά ερώτηση 15 
Διαφοροποιημένα είναι τα αποτελέσματα στην εν λόγω ερώτηση. Το μεγαλύτερο 

ποσοστό (68%) των ερωτώμενων θεωρεί ότι «ο επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου 

αναπτύσσει και διατηρεί ένα πρόγραμμα διαβεβαίωσης και βελτίωσης της ποιότητας» 

«σε μεγάλη κλίμακα». Βέβαια σημαντικό ποσοστό (20%) θεωρεί ότι το πρόγραμμα 

διαβεβαίωσης και βελτίωσης της ποιότητας αναπτύσσεται «σε μέτρια κλίμακα». Τα 

αποτελέσματα εμφανίζονται και διαγραμματικά. 

 
Διάγραμμα 15: Διάγραμμα ερώτηση 15 



Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

43 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 

 

Στην επόμενη ερώτηση εξετάζεται ο βαθμός που ο επικεφαλής του Εσωτερικού 

Ελέγχου καταρτίζει ένα πρόγραμμα ελέγχων με βάση την εκτίμηση κινδύνων. Τα 

αποτελέσματα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

16. Σε ποιό βαθμό ο επικεφαλής του Εσωτερικού Ελέγχου καταρτίζει ένα πρόγραμμα 

ελέγχων με βάση την εκτίμηση κινδύνων; 

  

Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerce

nt 

Valid Σε μικρή κλίμακα 1 1,4 1,4 1,4 

Σε μέτρια κλίμακα 5 6,9 6,9 8,3 

Σε μεγάλη κλίμακα 58 80,6 80,6 88,9 

Πάρα πολύ 8 11,1 11,1 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

Πίνακας 16: Περιγραφικά ερώτηση 16 
Εμφανώς καλύτερα κρίνονται τα αποτελέσματα στην ερώτηση 16. Το μεγαλύτερο 

ποσοστό (81%) των ερωτώμενων θεωρεί ότι «ο επικεφαλής του Εσωτερικού Ελέγχου 

καταρτίζει ένα πρόγραμμα ελέγχων με βάση την εκτίμηση κινδύνων» «σε μεγάλη 

κλίμακα». Επίσης σημαντικό ποσοστό (11%) θεωρεί ότι το πρόγραμμα ελέγχων με 

βάση την εκτίμηση κινδύνων καταρτίζεται «πάρα πολύ». Τα αποτελέσματα 

εμφανίζονται και διαγραμματικά. 

 
Διάγραμμα 16: Διάγραμμα ερώτηση 16 



Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

44 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 

Ο βαθμός που ο επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου εξασφαλίζει ότι οι πόροι του 

εσωτερικού ελέγχου είναι κατάλληλοι, επαρκείς και αξιοποιούνται αποτελεσματικά 

εξετάζεται με την ερώτηση 17. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον παρακάτω 

πίνακα. 

17. Σε ποιό βαθμό ο επικεφαλής του Εσωτερικού ελέγχου εξασφαλίζει ότι οι πόροι 

του εσωτερικού ελέγχου είναι κατάλληλοι, επαρκείς και αξιοποιούνται 

αποτελεσματικά; 

  

Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerce

nt 

Valid Σε μικρή κλίμακα 2 2,8 2,8 2,8 

Σε μέτρια κλίμακα 20 27,8 27,8 30,6 

Σε μεγάλη κλίμακα 38 52,8 52,8 83,3 

Πάρα πολύ 12 16,7 16,7 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

Πίνακας 17: Περιγραφικά ερώτηση 17 
 
Και στην εν λόγω ερώτηση τα αποτελέσματα είναι διφορούμενα. Από τη μία πλευρά, 

το μεγαλύτερο ποσοστό (52%) των ερωτώμενων θεωρεί ότι «ο επικεφαλής του 

Εσωτερικού Ελέγχου εξασφαλίζει ότι οι πόροι του εσωτερικού ελέγχου είναι 

κατάλληλοι, επαρκείς και αξιοποιούνται αποτελεσματικά» «σε μεγάλη κλίμακα». 

Βέβαια σημαντικό ποσοστό (28%) θεωρεί ότι η εξασφάλιση των πόρων του 

εσωτερικού ελέγχου από τον επικεφαλή  Εσωτερικού Ελέγχου πραγματοποιείται «σε 

μέτρια κλίμακα». Τα αποτελέσματα εμφανίζονται και διαγραμματικά. 

 
Διάγραμμα 17: Διάγραμμα ερώτηση 17 



Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

45 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 

Στη συνέχεια με την ερώτηση 18 εξετάζεται ο βαθμός που η λειτουργία του 

Εσωτερικού Ελέγχου εκτιμά την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών διαχείρισης 

κινδύνων και συμβάλλει στην βελτίωση τους. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον 

παρακάτω πίνακα. 

18. Σε ποιο βαθμό η λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου εκτιμά την 

αποτελεσματικότητα των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και συμβάλλει στην 

βελτίωση τους; 

  

Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerc

ent 

Valid Σε μικρή κλίμακα 5 6,9 6,9 6,9 

Σε μέτρια κλίμακα 9 12,5 12,5 19,4 

Σε μεγάλη κλίμακα 45 62,5 62,5 81,9 

Πάρα πολύ 13 18,1 18,1 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

Πίνακας 18: Περιγραφικά ερώτηση 18 
Παρόμοια κρίνονται τα αποτελέσματα και στην ερώτηση 18. Από τη μία πλευρά, το 

μεγαλύτερο ποσοστό (63%) των ερωτώμενων θεωρεί ότι «η λειτουργία του 

Εσωτερικού Ελέγχου εκτιμά την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών διαχείρισης 

κινδύνων και συμβάλλει στην βελτίωση τους» «σε μεγάλη κλίμακα». Βέβαια 

σημαντικό ποσοστό (20%) θεωρεί ότι η παραπάνω ενέργεια πραγματοποιείται είτε 

«σε μέτρια κλίμακα» είτε «σε μικρή κλίμακα». Τα αποτελέσματα εμφανίζονται και 

διαγραμματικά. 

 

 
Διάγραμμα 18: Διάγραμμα ερώτηση 18 



Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

46 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 

Με την ερώτηση 19 διερευνάται ο βαθμός που σε κάθε έργο του Εσωτερικού Ελέγχου 

καθορίζονται επαρκώς οι αντικειμενικοί σκοποί του. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται 

στον παρακάτω πίνακα. 

19. Σε ποιό βαθμό σε κάθε έργο του Εσωτερικού Ελέγχου καθορίζονται επαρκώς 

οι αντικειμενικοί σκοποί του; 

  

Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerc

ent 

Valid Σε μικρή κλίμακα 8 11,1 11,1 11,1 

Σε μέτρια κλίμακα 26 36,1 36,1 47,2 

Σε μεγάλη κλίμακα 22 30,6 30,6 77,8 

Πάρα πολύ 16 22,2 22,2 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

Πίνακας 19: Περιγραφικά ερώτηση 19 
Ακόμη αρνητικότερα κρίνονται τα αποτελέσματα της ερώτησης 19. Από τη μία 

πλευρά, το μεγαλύτερο ποσοστό (36%) των ερωτώμενων θεωρεί ότι «σε κάθε έργο 

του Εσωτερικού Ελέγχου καθορίζονται επαρκώς οι αντικειμενικοί σκοποί του» «σε 

μέτρια κλίμακα». Βέβαια σημαντικό ποσοστό (30%) θεωρεί ότι ο επαρκής 

καθορισμός των αντικειμενικών σκοπών του εσωτερικού ελέγχου πραγματοποιείται 

«σε μεγάλη κλίμακα». Τα αποτελέσματα εμφανίζονται και διαγραμματικά. 

 
Διάγραμμα 19: Διάγραμμα ερώτηση 19 
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Στη συνέχεια με την ερώτηση 20 διερευνάται ο  βαθμός που οι Εσωτερικοί Ελεγκτές 

καταγράφουν επαρκείς, αξιόπιστες, σχετικές και χρήσιμες πληροφορίες για την 

υποστήριξη των συμπερασμάτων και των αποτελεσμάτων των έργων. Τα 

αποτελέσματα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

20. Σε ποιό βαθμό οι Εσωτερικοί Ελεγκτές καταγράφουν επαρκείς, αξιόπιστες, 

σχετικές και χρήσιμες πληροφορίες για την υποστήριξη των συμπερασμάτων και 

των αποτελεσμάτων των έργων. 

  

Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerce

nt 

Valid Σε μέτρια κλίμακα 5 6,9 6,9 6,9 

Σε μεγάλη κλίμακα 29 40,3 40,3 47,2 

Πάρα πολύ 38 52,8 52,8 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

Πίνακας 20: Περιγραφικά ερώτηση 20 
Αντίθετα με την προηγούμενη ερώτηση, τα αποτελέσματα της ερώτησης 20 κρίνονται 

άκρως ενθαρρυντικά. Από τον πίνακα φαίνεται ότι το 93% των ερωτώμενων θεωρεί 

ότι «οι Εσωτερικοί Ελεγκτές καταγράφουν επαρκείς, αξιόπιστες, σχετικές και 

χρήσιμες πληροφορίες για την υποστήριξη των συμπερασμάτων και των 

αποτελεσμάτων των έργων» είτε «σε μεγάλη κλίμακα», είτε «πάρα πολύ». Τα 

αποτελέσματα εμφανίζονται και διαγραμματικά. 

 
Διάγραμμα 20: Διάγραμμα ερώτηση 20 
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Στο ίδιο πλαίσιο με την ερώτηση 21 εξετάζεται ο βαθμός που τα έργα εποπτεύονται 

κατάλληλα, ώστε να εξασφαλίζεται  η επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών τους, η 

διασφάλιση της ποιότητας και η βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού. Τα 

αποτελέσματα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

21. Σε ποιό βαθμό τα έργα εποπτεύονται κατάλληλα, ώστε να εξασφαλίζεται  η 

επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών τους, η διασφάλιση της ποιότητας και η 

βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού; 

  

Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerc

ent 

Valid Σε μέτρια κλίμακα 6 8,3 8,3 8,3 

Σε μεγάλη κλίμακα 49 68,1 68,1 76,4 

Πάρα πολύ 17 23,6 23,6 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

Πίνακας 21: Περιγραφικά ερώτηση 21 
Όμοια με την προηγούμενη ερώτηση, τα αποτελέσματα της ερώτησης 21 κρίνονται 

ενθαρρυντικά. Από τον πίνακα φαίνεται ότι το 92% των ερωτώμενων θεωρεί ότι «τα 

έργα εποπτεύονται κατάλληλα, ώστε να εξασφαλίζεται  η επίτευξη των 

αντικειμενικών σκοπών τους, η διασφάλιση της ποιότητας και η βελτίωση του 

ανθρώπινου δυναμικού» είτε «σε μεγάλη κλίμακα», είτε «πάρα πολύ». Τα 

αποτελέσματα εμφανίζονται και διαγραμματικά. 

 

 

 
Διάγραμμα 21: Διάγραμμα ερώτηση 21 
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Ο βαθμός που στις κοινοποιήσεις των αποτελεσμάτων του Εσωτερικού Ελέγχου 

περιλαμβάνονται οι αντικειμενικοί σκοποί και το εύρος του έργου εξετάζεται με την 

ερώτηση 22. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

22. Σε ποιό βαθμό στις κοινοποιήσεις των αποτελεσμάτων του Εσωτερικού 

Ελέγχου περιλαμβάνονται οι αντικειμενικοί σκοποί και το εύρος του έργου; 

  

Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerc

ent 

Valid Σε μέτρια κλίμακα 11 15,3 15,3 15,3 

Σε μεγάλη κλίμακα 44 61,1 61,1 76,4 

Πάρα πολύ 17 23,6 23,6 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

Πίνακας 22: Περιγραφικά ερώτηση 22 
Όμοια με την προηγούμενη ερώτηση, τα αποτελέσματα της ερώτησης 22 κρίνονται 

ενθαρρυντικά. Από τον πίνακα φαίνεται ότι το 85% των ερωτώμενων θεωρεί ότι 

«στις κοινοποιήσεις των αποτελεσμάτων του Εσωτερικού Ελέγχου περιλαμβάνονται 

οι αντικειμενικοί σκοποί και το εύρος του έργου» είτε «σε μεγάλη κλίμακα», είτε 

«πάρα πολύ». Τα αποτελέσματα εμφανίζονται και διαγραμματικά. 

 

 
Διάγραμμα 22: Διάγραμμα ερώτηση 22 
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Με την ερώτηση 23 διερευνάται ο βαθμός που οι κοινοποιήσεις των αποτελεσμάτων 

είναι ακριβείς, αντικειμενικές, σαφείς, περιεκτικές, εποικοδομητικές, ολοκληρωμένες 

και έγκαιρες. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

23. Σε ποιό βαθμό οι κοινοποιήσεις των αποτελεσμάτων είναι ακριβείς, 

αντικειμενικές, σαφείς, περιεκτικές, εποικοδομητικές, ολοκληρωμένες και 

έγκαιρες; 

  

Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerc

ent 

Valid Σε μικρή κλίμακα 1 1,4 1,4 1,4 

Σε μέτρια κλίμακα 18 25,0 25,0 26,4 

Σε μεγάλη κλίμακα 26 36,1 36,1 62,5 

Πάρα πολύ 27 37,5 37,5 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

Πίνακας 23: Περιγραφικά ερώτηση 23 
Παρόμοια κρίνονται και τα αποτελέσματα της ερώτησης 23. Από τη μία πλευρά, το 

72% των ερωτώμενων θεωρεί ότι «οι κοινοποιήσεις των αποτελεσμάτων είναι 

ακριβείς, αντικειμενικές, σαφείς, περιεκτικές, εποικοδομητικές, ολοκληρωμένες και 

έγκαιρες» «σε μεγάλη κλίμακα». Βέβαια σημαντικό ποσοστό (25%) συμφωνεί με την 

παραπάνω άποψη «σε μέτρια κλίμακα». Τα αποτελέσματα εμφανίζονται και 

διαγραμματικά. 

 
Διάγραμμα 23: Διάγραμμα ερώτηση 23 
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Τέλος το ερωτηματολόγιο ολοκληρώνεται με την ερώτηση 24, όπου διερευνάται ο 

βαθμός που ο επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου καθιερώσει ένα σύστημα 

παρακολούθησης της τακτοποίησης των αποτελεσμάτων που κοινοποιούνται στην 

Διοίκηση. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

24. Σε ποιό βαθμό ο επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου καθιερώσει ένα σύστημα 

παρακολούθησης της τακτοποίησης των αποτελεσμάτων που κοινοποιούνται 

στην Διοίκηση; 

  

Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerc

ent 

Valid Σε μέτρια κλίμακα 14 19,4 19,4 19,4 

Σε μεγάλη κλίμακα 41 56,9 56,9 76,4 

Πάρα πολύ 17 23,6 23,6 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

Πίνακας 24: Περιγραφικά ερώτηση 24 
Ακολουθώντας το ίδιο σκεπτικό τα αποτελέσματα της ερώτησης 23 κρίνονται εν 

μέρει θετικά. Από τη μία πλευρά, το 80% των ερωτώμενων θεωρεί ότι «ο επικεφαλής 

Εσωτερικού Ελέγχου καθιερώσει ένα σύστημα παρακολούθησης της τακτοποίησης 

των αποτελεσμάτων που κοινοποιούνται στην Διοίκηση» «σε μεγάλη κλίμακα». 

Βέβαια σημαντικό ποσοστό (20%) συμφωνεί με την παραπάνω άποψη «σε μέτρια 

κλίμακα». Τα αποτελέσματα εμφανίζονται και διαγραμματικά. 

 
Διάγραμμα 24: Διάγραμμα ερώτηση 24 
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Κεφάλαιο 7: Συμπεράσματα, Περιορισμοί και Προτάσεις για 
Μελλοντική Έρευνα 
 

7.1. Εισαγωγή 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο της διπλωματικής παρατίθενται με συνοπτικό τρόπο τα 

ουσιαστικά συμπεράσματα της εργασίας. Το εν λόγω κεφάλαιο ολοκληρώνεται με 

την παράθεση των βασικών περιορισμών συγγραφής της διπλωματικής εργασίας και 

των προτάσεων για διενέργεια μελλοντικής έρευνας 

 

7.2 Εξαγωγή Συμπερασμάτων 
 

Από την εμπειρική έρευνα εξήχθησαν σημαντικά συμπεράσματα. Μεγάλο ποσοστό 

των ερωτώμενων (56,9%) θεωρεί ότι «υπάρχει αναγνώριση των υποχρεωτικών 

Οδηγιών στον Κανονισμό Εσωτερικού Ελέγχου» «σε μεγάλη κλίμακα». Φαίνεται 

επίσης ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (70,8%)  θεωρεί ότι «υπάρχει Ανεξαρτησία και 

Αντικειμενικότητα του Εσωτερικού Ελέγχου» «σε μεγάλη κλίμακα», και ταυτόχρονα 

προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος (97%) θεωρεί ότι «ο 

επικεφαλής του Εσωτερικού Ελέγχου επικοινωνεί και συνεργάζεται άμεσα με την 

Διοίκηση» είτε «σε μεγάλη κλίμακα», είτε «πάρα πολύ», ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό 

(45,8%) των ερωτώμενων θεωρεί ότι «ο επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου υποβάλλει 

αναφορές στην Διοίκηση του Οργανισμού» είτε «σε μεγάλη κλίμακα», είτε «πάρα 

πολύ». Βέβαια σημαντικό ποσοστό (18,1%) θεωρεί ότι η παραπάνω άποψη 

πραγματοποιείται «σε μέτρια κλίμακα». 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται επίσης ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (60%) 

των ερωτώμενων θεωρεί ότι «οι Εσωτερικοί Ελεγκτές εκτελούν το έργο τους με 

επαγγελματική επάρκεια» «σε μεγάλη κλίμακα» και σημαντικό ποσοστό (25%) 

θεωρεί ότι η παραπάνω άποψη πραγματοποιείται σε «πάρα πολύ» μεγάλο βαθμό, ενώ 

το (88%) των ερωτώμενων θεωρεί ότι «οι Εσωτερικοί Ελεγκτές διαθέτουν τις 

γνώσεις, τις δεξιότητες και τις λοιπές ικανότητες που απαιτούνται για την εκπλήρωση 

των ατομικών καθηκόντων τους» είτε «σε μεγάλη κλίμακα», είτε «πάρα πολύ». 
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Άκρως ενθαρρυντικά κρίνονται τα αποτελέσματα της έρευνας  όσο αφορά την άποψη 

των ερωτώμενων  για την επαγγελματική εμπειρία των Εσωτερικών Ελεγκτών καθώς 

το (95%)  θεωρεί ότι «οι Εσωτερικοί Ελεγκτές διαθέτουν την δέουσα επαγγελματική 

εμπειρία» είτε «σε μεγάλη κλίμακα», είτε «πάρα πολύ», όπως επίσης και ότι (89%)  

θεωρεί ότι «οι Εσωτερικοί Ελεγκτές βελτιώνουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις 

λοιπές ικανότητες τους μέσω συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης» είτε «σε 

μεγάλη κλίμακα», είτε «πάρα πολύ». Φαίνεται επίσης ότι το (93%) των ερωτώμενων 

θεωρεί ότι «οι Εσωτερικοί Ελεγκτές καταγράφουν επαρκείς, αξιόπιστες, σχετικές και 

χρήσιμες πληροφορίες για την υποστήριξη των συμπερασμάτων και των 

αποτελεσμάτων των έργων» είτε «σε μεγάλη κλίμακα», είτε «πάρα πολύ», ενώ το 

92% των ερωτώμενων θεωρεί ότι «τα έργα εποπτεύονται κατάλληλα, ώστε να 

εξασφαλίζεται  η επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών τους, η διασφάλιση της 

ποιότητας και η βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού» είτε «σε μεγάλη κλίμακα», 

είτε «πάρα πολύ». 

Λίγο διαφοροποιημένα είναι τα αποτελέσματα στην ερώτηση που αφορά τον βαθμό 

κατά τον οποίο η στάση των Εσωτερικών Ελεγκτών κρίνεται απροκατάληπτη και 

αμερόληπτη. Το μεγαλύτερο ποσοστό (42%) των ερωτώμενων θεωρεί ότι «οι 

Εσωτερικοί Ελεγκτές τηρούν απροκατάληπτη, αμερόληπτη στάση και αποφεύγουν 

συγκρούσεις συμφερόντων» «σε μεγάλη κλίμακα». Βέβαια σημαντικό ποσοστό 

(25%) συμφωνεί με την παραπάνω άποψη «σε μέτρια κλίμακα». Όπως επίσης 

διαφοροποιημένα είναι και τα αποτελέσματα τα οποία αφορούν τον βαθμό 

Ανεξαρτησίας και Αντικειμενικότητας στο έργο του Εσωτερικού Ελεγκτή. Από την 

μία πλευρά το μεγαλύτερο ποσοστό (47,2%) θεωρεί ότι «ΔΕΝ υπάρχει παρεμπόδιση 

της Ανεξαρτησίας και της Αντικειμενικότητας στο έργο του Εσωτερικού Ελέγχου» 

«σε μεγάλη κλίμακα», ενώ από την άλλη πλευρά εξίσου σημαντικό ποσοστό (32%) 

θεωρεί ότι πραγματοποιείται η παραπάνω άποψη «σε μέτρια κλίμακα» 

Εν κατακλείδι αξίζει να σημειωθεί  ότι η έρευνα παρά τα χρήσιμα  συμπεράσματά 

της υπόκειται σε  αρκετούς περιορισμούς. Ο βασικότερος περιορισμός έγκειται στο 

μικρό χρονικό διάστημα διεξαγωγής της εμπειρικής έρευνας. Ένας δεύτερος 

περιορισμός είναι η έλλειψη αντίστοιχων ποσοτικών αλλά ταυτόχρονα και ποιοτικών 

ερευνών στο ελληνικό δημόσιο σύστημα υγείας έτσι ώστε να είναι δυνατή η 

σύγκριση των αποτελεσμάτων. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω περιγραφόμενων 

περιορισμών ως μελλοντική έρευνα προτείνεται η διενέργεια εμπειρικής έρευνας για 
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μεγαλύτερο χρονικό διάστημα όπου και με τη χρήση της μεθόδου των συνεντεύξεων 

θα μπορέσουν να εξαχθούν περισσότερο εξειδικευμένα αποτελέσματα.  
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Παράρτημα: Ερωτηματολόγιο Έρευνας 
 

 

(Δηλώστε με   ή υπογραμμίστε την απάντησή σας) 

 

1. Ποία είναι η ιδιότητά σας στο Νοσοκομείο;  

 Υπάλληλος Οικονομικής Υπηρεσίας       Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας       Διευθυντής    

 Υποδιοικητής/Διοικητής   

 

2. Πόσα έτη προϋπηρεσίας έχετε; 

 1-5                 6-10                   11-15                16 και πάνω 

 

3. Ποια είναι η ηλικία σας; 

 < 30                 31-40                   41-50               51-60 

 

4. Πόσα σεμινάρια έχετε παρακολουθήσει αναφορικά με το αντικείμενο εργασίας σας; 

 1-4                 5-8                   9 και πάνω 

 

 

 

 

Σε ποιο βαθμό:  
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5. Σε ποιό βαθμό υπάρχει αναγνώριση των υποχρεωτικών Οδηγιών στον 

Κανονισμό Εσωτερικού Ελέγχου; 
     

6. Σε ποιό βαθμό υπάρχει Ανεξαρτησία και Αντικειμενικότητα του 

Εσωτερικού Ελέγχου; 
     

7. Σε ποιό βαθμό ο επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου υποβάλλει αναφορές 

στην Διοίκηση του Οργανισμού; 
     

8. Σε ποιό βαθμό ο επικεφαλής του Εσωτερικού Ελέγχου επικοινωνεί και 

συνεργάζεται άμεσα με την Διοίκηση; 
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9.          Σε ποιό βαθμό οι Εσωτερικοί Ελεγκτές τηρούν απροκατάληπτη, 

αμερόληπτη στάση και αποφεύγουν συγκρούσεις συμφερόντων 
     

10. Σε ποιό βαθμό ΔΕΝ υπάρχει παρεμπόδιση της Ανεξαρτησίας και της 

Αντικειμενικότητας στο έργο του Εσωτερικού Ελέγχου 
     

11.  Σε ποιό βαθμό οι Εσωτερικοί Ελεγκτές εκτελούν το έργο τους με 

επαγγελματική επάρκεια 
     

12.  Σε ποιό βαθμό οι Εσωτερικοί Ελεγκτές διαθέτουν τις γνώσεις, τις 

δεξιότητες και τις λοιπές ικανότητες που απαιτούνται για την εκπλήρωση 

των ατομικών καθηκόντων τους; 

     

13.  Σε ποιό βαθμό οι Εσωτερικοί Ελεγκτές διαθέτουν την δέουσα 

επαγγελματική εμπειρία; 
     

14.  Σε ποιό βαθμό οι Εσωτερικοί Ελεγκτές βελτιώνουν τις γνώσεις, τις 

δεξιότητες και τις λοιπές ικανότητες τους μέσω συνεχούς επαγγελματικής 

επιμόρφωσης; 

     

15.  Σε ποιό βαθμό ο επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου αναπτύσσει και 

διατηρεί ένα πρόγραμμα διαβεβαίωσης και βελτίωσης της ποιότητας; 
     

16.   Σε ποιό βαθμό ο επικεφαλής του Εσωτερικού Ελέγχου καταρτίζει 

ένα πρόγραμμα ελέγχων με βάση την εκτίμηση κινδύνων; 
     

17.  Σε ποιό βαθμό ο επικεφαλής του Εσωτερικού ελέγχου εξασφαλίζει 

ότι οι πόροι του εσωτερικού ελέγχου είναι κατάλληλοι, επαρκείς και 

αξιοποιούνται αποτελεσματικά; 
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18. Σε ποιο βαθμό η λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου εκτιμά την 

αποτελεσματικότητα των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και 

συμβάλλει στην βελτίωση τους; 

     

19. Σε ποιό βαθμό σε κάθε έργο του Εσωτερικού Ελέγχου καθορίζονται 

επαρκώς οι αντικειμενικοί σκοποί του; 
     

20. Σε ποιό βαθμό οι Εσωτερικοί Ελεγκτές καταγράφουν επαρκείς, 

αξιόπιστες, σχετικές και χρήσιμες πληροφορίες για την υποστήριξη 

των συμπερασμάτων και των αποτελεσμάτων των έργων. 

     

21. Σε ποιό βαθμό τα έργα εποπτεύονται κατάλληλα, ώστε να 

εξασφαλίζεται  η επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών τους, η 

διασφάλιση της ποιότητας και η βελτίωση του ανθρώπινου 

δυναμικού; 

     

22.  Σε ποιό βαθμό στις κοινοποιήσεις των αποτελεσμάτων του 

Εσωτερικού Ελέγχου περιλαμβάνονται οι αντικειμενικοί σκοποί και 

το εύρος του έργου; 

     

23. Σε ποιό βαθμό οι κοινοποιήσεις των αποτελεσμάτων είναι ακριβείς, 

αντικειμενικές, σαφείς, περιεκτικές, εποικοδομητικές, 

ολοκληρωμένες και έγκαιρες 

     

24. Σε ποιό βαθμό ο επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου καθιερώσει ένα 

σύστημα παρακολούθησης της τακτοποίησης των αποτελεσμάτων 

που κοινοποιούνται στην Διοίκηση; 

     

 

 

Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας στην έρευνα και για το χρόνο που 

αφιερώσατε. 

 


