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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο αλαπηχζζεηαη σο κηα αλεμάξηεηε, αληηθεηκεληθή ππεξεζία πνπ 

εθηφο ησλ άιισλ έρεη ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα θαη ζηνρεχεη ζηελ ζπλερφκελε 

παξαθνινχζεζε, αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εμαξηάηαη απφ 

ζπγθεθξηκέλα εγγελή ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε νηθνλνκηθήο κνλάδαο. πγθεθξηκέλα, 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζπκβάιιεη ε επαγγεικαηηθή επάξθεηα ηνπ πξνζσπηθνχ, ε 

νξγαλσηηθή δνκή ηεο επηρείξεζεο, ην θαινζρεδηαζκέλν ινγηζηηθφ ζχζηεκα θαη ε 

ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ζ ζεκαληηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απμάλεηαη 

φηαλ νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο είλαη πνιιαπιέο αιιά θαη φηαλ ε 

επηρείξεζε δξαζηεξηνπνηείηαη ζε πεξηζζφηεξεο αγνξέο θαη ρψξεο. Δπνκέλσο, φζν 

κεγαιχηεξε ε πνιππινθφηεηα ησλ επηρεηξεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηφζν 

ζεκαληηθφηεξε θξίλεηαη ε ζπκβνιή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία 

ηεο επηρείξεζεο. Με βάζε ην γεγνλφο απηφ, ε παξνχζα έξεπλα ηεο δηπισκαηηθήο απηήο 

εξγαζίαο έρεη σο ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη δηεζλψο. Σν δείγκα ηεο 

έξεπλαο ήηαλ 54 επηρεηξήζεηο κε εγρψξηα θαη δηεζλή παξνπζία, ε ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ θαη κεηαμχ άιισλ βξέζεθε πσο ζε 

κεγάιν βαζκφ, ε ππεξεζία ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη αλεμάξηεηε απφ ηα ππφινηπα 

ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο, πσο ε ππεξεζία ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη ζηειερσκέλε 

κε εμεηδηθεπκέλν θαη θαηάιιειν δπλακηθφ θαη πσο ην χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

πνπ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηηο επηρεηξήζεηο είλαη ιεηηνπξγηθφ. Αληηζέησο, βειηηψζεηο ζα 

πξέπεη λα γίλνπλ αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ αδπλακηψλ ηνπ πζηήκαηνο 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ. 

 

Λέμεηο-θιεηδηά: ειεγθηηθή, εζωηεξηθόο έιεγρνο, δηεζλέο πεξηβάιινλ, ζπζηήκαηα 

εζωηεξηθνύ ειέγρνπ, απνηειεζκαηηθόηεηα. 
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ABSTRACT 

 

Internal Control Systems are referred to as an organized grid of functions and 

procedures, in an integrated control system established by the management of a 

company and it is aiming at its efficient operation. Internal control is developed as an 

independent and objective driven service that, among other things, it aims at 

continuously monitoring, developing and improving the operation of the company. The 

effectiveness of an internal control system depends on the specific inherent 

characteristics of each enterprise. In particular, the efficiency of the staff, the 

organizational structure of the company, the design of the accounting system and the 

internal audit service contribute to its efficiency. The importance of internal control 

increases when the activities of the individual business are multiple as well as when the 

company operates in more than one markets and countries. Therefore, the greater the 

complexity of business activities, the more important is the contribution of internal 

control to the smooth operation of the company. Based on this fact, the current research 

aimed at investigating the effectiveness of the internal control system of companies 

operating internationally. The sample of the survey was 54 companies with domestic 

and international presence, the data collection was made with the use of a questionnaire 

and among others the findings suggest that to a larger extent the Internal Audit Service 

is independent of the other departments of the company, internal control process is made 

by specialized and well-educated personell and that the Internal Control System adopted 

by the companies can be characterized as effective. However, improvements should be 

made regarding the management of Internal Audit process and the risk management 

system. 

 

Key-words: audit, internal audit, international environment, internal control systems, 

effectiveness. 
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1 

ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο, ε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία εμειίζζεηαη ε ηερλνινγία 

θαζψο  θαη ην γεγνλφο φηη ε ιεηηνπξγία θαη ε νξγαλσηηθή δνκή ησλ επηρεηξήζεσλ έρεη 

γίλεη πνιπζχλζεηε θαζηζηνχλ ηελ αλάγθε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ φιν θαη πην έληνλε 

(Karagiorgos et al., 2008). ε έλα επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ πνπ ηαιαλίδεηαη απφ 

αζηάζεηα, αμηνζεκείσηε είλαη ε πξνζπάζεηα ησλ επηρεηξήζεσλ λα επηβηψζνπλ. 

πλεξγφο ζε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα θαζίζηαηαη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο πξνθεηκέλνπ λα 

βξεζνχλ κεραληζκνί   πνπ ζα ππνβνεζήζνπλ  ηηο επηρεηξήζεηο λα ειαρηζηνπνηήζνπλ 

ηνπο θηλδχλνπο, λα πξνιάβνπλ ηπρφλ παξαιήςεηο, λα βειηηψζνπλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπο, 

κε ζηφρν θπζηθά ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπο (Drogalas et al., 2011).  

ε απηφ ινηπφ ην πιαίζην, νη αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή 

θαζνξίδνληαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο εθάζηνηε εηαηξείαο νθείινληαο βέβαηα 

λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα Γηεζλή Πξφηππα επαγγεικαηηθήο εθαξκνγήο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. Σα ηειεπηαία, θαζνξίδνπλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππεξεζίαο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (Νεγθάθεο θαη Σαρπλάθεο, 2013). ε έλα επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ πνπ ζπλερψο κεηαβάιιεηαη ε εθαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζχκθσλα 

πάληα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα απνηειεί φπιν ζηε θαξέηξα ησλ επηρεηξήζεσλ γηα 

βησζηκφηεηα θαη αλάπηπμε. 

ηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ 

εθαξκνγήο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 

εγρψξην θαη ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ   θαη θαηά πφζνλ απηή θξίλεηαη απνηειεζκαηηθή   

γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ πέληε θεθάιαηα, ην 

πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ αλαιχεηαη παξαθάησ. 

ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη ε ζεσξεηηθή αλάιπζε ησλ ελλνηψλ ηεο παξνχζαο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Οη έλλνηεο πνπ αλαθέξνληαη  είλαη ε ειεγθηηθή, ηα είδε ηεο 

ειεγθηηθήο, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο, ηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Αθνινπζεί ην  δεχηεξν θεθάιαην, ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε επηζθφπεζε ησλ 

εξεπλψλ. 
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Οη έξεπλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή είλαη βαζηζκέλεο ζε  κειέηεο 

θαη άξζξα πνπ αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ζηνλ θαηά πφζνλ 

απηή είλαη απνηειεζκαηηθή γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ. Βάζεη απηψλ 

ησλ εξεπλψλ ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ έξεπλα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο δηεμάγνληαη 

θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εκπεηξηθήο έξεπλαο.  

Δλ ζπλερεία, ην ηξίην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο. 

Πξαγκαηνπνηείηαη αλάιπζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο έξεπλαο, ηνπ δείγκαηνο ηεο 

έξεπλαο θαη πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο. Δπηπιένλ, 

παξαηίζεηαη κηα κηθξή αλάιπζε ησλ εξσηήζεσλ πνπ πεξηιήθζεθαλ ζην 

εξσηεκαηνιφγην πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηνχλ πην θαηαλνεηέο. 

ην ηέηαξην θεθάιαην αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. Πξνθεηκέλνπ λα 

δηεμαρζνχλ ηα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS. 

χκθσλα κε απηφ, ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζε πίλαθεο θαη απεηθνλίδνληαη κε 

δηαγξάκκαηα ξάβδσλ γηα θάζε εξψηεζε μερσξηζηά. Δπίζεο, πξαγκαηνπνηείηαη θαη 

πεξηγξαθηθή αλάιπζή ηνπο. ην ηέινο γίλεηαη θαη αλάιπζε κε παιηλδξφκεζε γηα ηηο πην 

ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο. 

Σέινο, ζην πέκπην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα άιισλ 

εξεπλψλ πνπ αλαιχζεθαλ ζηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, ηα απνηειέζκαηα ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο, αλαθέξνληαη νη πεξηνξηζκνί ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο θαζψο θαη νη 

πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
ο
  Δλεγκηική 

 

1.1. Διζαγωγή 

ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδεηαη κηα ζχληνκε αλάιπζε πνπ αθνξά ζην 

ελλνηνινγηθφ πιαίζην ηεο ειεγθηηθήο, ηηο δηαθξίζεηο ηεο ειεγθηηθήο, ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, επίζεο, νξηζκνί πνπ δίλνληαη απφ δηάθνξνπο θνξείο θαη νηθνλνκνιφγνπο γηα 

ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν παξαηίζεληαη ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ, ηα 

είδε ηνπ, ν ζθνπφο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαζψο θαη ε ζεκαζία ηεο 

αλεμαξηεζίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

1.2. Δννοιολογικό πλαίζιο 

Ο  έιεγρνο ζεσξείηαη ε κεζνδνινγηθά ηππνπνηεκέλε, πξνγξακκαηηζκέλε θαη 

ηεθκεξησκέλε δηαδηθαζία, πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ελφο νξγαληζκνχ πνπ ζθνπφ έρεη λα 

δηαπηζηψζεη θαηαζηάζεηο, λα εμεηάδεη ηελ ηήξεζε ή φρη ηεο λνκνζεζίαο, ησλ εληνιψλ 

θαζψο θαη ησλ νδεγηψλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο 

(Abdolmohammadi & Usoff, 2001). Δπηπξφζζεηα, παξαθνινπζεί ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ, ηελ απφδνζε ησλ ελεξγεηψλ θαη ηελ εθαξκνγή 

ησλ πξνγξακκάησλ, ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ ηεο ειεγρφκελεο  

επηρείξεζεο έηζη ψζηε λα επέιζεη ε έγθαηξε δηαπίζησζε ησλ φπνησλ πξνβιεκάησλ, 

πξηλ απηά δηνγθσζνχλ θαη ζπκβάιινπλ ζηελ κείσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο 

δηαθάλεηαο ζηελ επηρείξεζε (Johnson, Khurana & Reynolds, 2002).   

Δπίζεο, ν έιεγρνο έρεη σο ζθνπφ ηελ παξνρή πξνηάζεσλ βνήζεηαο θαη ζπκβνπιψλ 

πξνο ηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε  θαη ζηα άηνκα πνπ έρνπλ ηελ επζχλε, ψζηε λα 

ιάβνπλ ζπγθεθξηκέλεο απνθάζεηο πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ εμάιεηςε ησλ 

πξνβιεκάησλ θαη ζηελ αληηκεηψπηζε θαηλνκέλσλ παξαβαηηθφηεηαο πνπ πηζαλφλ λα 

ιακβάλνπλ ρψξα (Srinivasan, 2005; Hogan & Wilkins, 2008). 

Κάζε έιεγρνο, αλάινγα κε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά φπσο ν ρξφλνο, ην αληηθείκελν, 

ηνλ ηφπν δηελέξγεηαο, ηελ έθηαζε θαη ηα φξγαλα πνπ ηνλ δηελεξγνχλ, δηαθξίλεηαη ζε 

δηάθνξεο θαηεγνξίεο πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ παξαθάησ.  
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1.3. Δλεγκηική 

Ζ ειεγθηηθή απνηειεί έλα μερσξηζηφ επαγγεικαηηθφ θαη επηζηεκνληθφ θιάδν ησλ 

δηνηθεηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ επηζηεκψλ. Έρεη σο αληηθείκελν ηνπο γεληθνχο θαλφλεο, 

ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ ζε θάζε νηθνλνκηθή 

κνλάδα πνπ επηδηψθεη ηε δηαθχιαμε θαη ηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο  

πφξσλ, θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ. Ζ ειεγθηηθή 

σο θιάδνο ηεο νηθνλνκηθήο – δηνηθεηηθήο ησλ επηρεηξήζεσλ απνηειεί ζπγρξφλσο 

ηφζν επηζηήκε φζν θαη ηερληθή. Δπηζηήκε, δηφηη κέζα απφ ηε δηεξεχλεζε παξέρεη 

ζπλερψο θαηλνχξγηα γλψζε, θαη ηερληθή, γηαηί ζε ζπλδπαζκφ µε ηελ επηζηεκνληθή 

γλψζε ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ ειέγρνπ θαη εθηειεί ηελ απνζηνιή ηεο (Καδαληδήο, 

2006). Ζ αξρηθή ζεζκνζέηεζε ηνπ ειέγρνπ, ησλ βαζηθψλ θαλφλσλ θαη ησλ 

πξαθηηθψλ ηεο ειεγθηηθήο θαίλεηαη λα ρξνλνινγείηαη απφ ηελ επνρή ησλ πξψησλ 

αληαιιαγψλ κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. Ζ εηζαγσγή ηνπ 

ρξήκαηνο σο κνλάδαο κέηξεζεο ησλ αμηψλ θαη σο κέζνπ δηεμαγσγήο ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ, δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε εμέιημεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπλαιιαγψλ θαη ειέγρνπ ηεο ζσζηήο δηαρείξηζεο ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε δηαθάλεηα  ησλ νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ θαη ελεξγεηψλ 

(Kandemir, 2013; Cohen, Krishnamoorthy & Wright, 2002). 

 

1.4. Γιακπίζειρ ηηρ Δλεγκηικήρ 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη νη δηαθξίζεηο ηεο ειεγθηηθήο επηζηήκεο αλάινγα 

κε ηα φξγαλα πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν, ην αληηθείκελν, ην λνκνζεηηθφ πιαίζην, ηνλ 

ζθνπφ, ηνλ ηξφπν δηελέξγεηαο, ηνλ ηφπν δηελέξγεηαο θαη ηελ έθηαζε ηνπ ειέγρνπ. Ζ 

έλλνηα ηεο ειεγθηηθήο δηαθξίλεηαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο. 

Αλάινγα κε ην ππνθείκελν ειέγρνπ δηαθξίλεηαη ζε εμσηεξηθφ, ζε εζσηεξηθφ έιεγρν 

θαη ζε κηθηφ έιεγρν. Ο εμσηεξηθφο έιεγρνο δηελεξγείηαη απφ επαγγεικαηίεο 

εμσηεξηθνχο ειεγθηέο, νη νπνίνη δελ είλαη ππάιιεινη ηνπ νξγαληζκνχ θαη δελ έρνπλ 

ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. Οθείινπλ λα ειέγμνπλ ηε ζσζηή παξνπζίαζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ ειεγρφκελνπ νξγαληζκνχ θαη είλαη 

ππεχζπλνη απέλαληη ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε ηεο επηρείξεζεο. 
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Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο δηελεξγείηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ απφ ζηειέρε ηα 

νπνία έρνπλ εμαξηεκέλε ζρέζε απφ ηελ επηρείξεζε. ηνρεχεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο θαη ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηε δηνίθεζε κε ζθνπφ ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ. Ο κηθηφο έιεγρνο 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηνπ νξγαληζκνχ ζε ζπλεξγαζία 

κε εμσηεξηθνχο ειεγθηέο. 

Δπίζεο, κε βάζε ην αληηθείκελν ειέγρνπ, ν έιεγρνο δηαθξίλεηαη ζε έιεγρν ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ζε έιεγρν ζπκκφξθσζεο κε ζθνπφ ηε κέηξεζε ηνπ βαζκνχ 

ζπκκφξθσζεο ηεο εθάζηνηε νηθνλνκηθήο κνλάδαο κε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο θαη 

δηαδηθαζίεο, ζε ιεηηνπξγηθφ έιεγρν πνπ θαιείηαη λα πξνζδηνξίζεη ηελ απφδνζε ηεο 

επηρείξεζεο θαη λα ππνβάιιεη ζπζηάζεηο γηα βειηίσζε, ζε έιεγρν απνδνηηθφηεηαο 

πνπ αμηνινγεί ηνπο ζηφρνπο ηεο δηνίθεζεο θαη ην βαζκφ επίηεπμήο ηνπο, ζε 

θνηλσληθφ έιεγρν πνπ ζηνρεχεη ζην λα επαιεζεχζεη θαη λα επηθπξψζεη ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξψλεη ε θνηλσληθή ινγηζηηθή, ζε έιεγρν νηθνλνκηθνχ 

εγθιήκαηνο θαη απάηεο γηα απνθάιπςε ηπρφλ απάηεο ζηηο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο 

θαη ζηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηέινο ζε εηδηθφ έιεγρν. 

ηε ζπλέρεηα, κε βάζε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην δηαθξίλεηαη ν ππνρξεσηηθφο έιεγρνο 

πνπ επηβάιιεηαη απφ λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο θαη ν πξναηξεηηθφο έιεγρνο πνπ 

επηβάιιεηαη απφ ηε δηνίθεζε θαη ηνπο κεηφρνπο. 

Αλάινγα κε ην ζθνπφ ειέγρνπ ν ηειεπηαίνο δηαθξίλεηαη ζε πξνιεπηηθφ έιεγρν θαη ζε 

θαηαζηαιηηθφ έιεγρν ελψ αλάινγα κε ηνλ ηξφπν δηελέξγεηαο ηνπ δηαθξίλεηαη ζε 

θαζνιηθφ θαη δεηγκαηνιεπηηθφ. Δπηπιένλ, κε βάζε ηνλ ηφπν δηελέξγεηαο ν έιεγρνο 

δηαθξίλεηαη ζε ζπγθεληξσηηθφ πνπ δηελεξγείηαη ζην θέληξν ηνπ ειεγθηηθνχ νξγάλνπ 

θαη ζε επηηφπην πνπ δηελεξγείηαη ζηελ έδξα ηνπ ειεγρφκελνπ θνξέα. Δπηπξφζζεηα, 

αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηνπ, δηαθξίλεηαη ζε γεληθφ έιεγρν πνπ δηελεξγείηαη ζην 

ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζε εηδηθφ πνπ δηελεξγείηαη ζε ηκήκα ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

Σέινο, αλάινγα κε ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ ππάξρεη ν κφληκνο έιεγρνο πνπ 

δηελεξγείηαη ζε κφληκε βάζε, ν ηαθηηθφο ζε ζπγθεθξηκέλεο ηαθηηθέο πεξηφδνπο θαη ν 

έθηαθηνο φπνηε ζεσξείηαη ζθφπηκν (Bonchi et al., 1999; Αsare, 2008). 
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1.5. Δζωηεπικόρ Έλεγσορ 

Ο φξνο εζσηεξηθφο έιεγρνο, ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα απνδψζεη δχν βαζηθέο έλλνηεο: ην 

χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ηνλ θαζαπηφ Δζσηεξηθφ Έιεγρν (Kral, 2014; 

Adams, 1994). Σα πζηήκαηα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ αλαθέξνληαη σο έλα νξγαλσκέλν 

πιέγκα ιεηηνπξγηψλ θαη δηαδηθαζηψλ, ζε έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ειέγρσλ πνπ 

θαζηεξψλεη ε δηνίθεζε θαη απνζθνπεί ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο. 

Σν παξαπάλσ ζχζηεκα πεξηιακβάλεη κεζφδνπο θαη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζεί ε 

δηνίθεζε γηα ηελ πξφιεςε θαη ηνλ εληνπηζκφ ηεο απάηεο θαη ηνπ ιάζνπο, ηελ 

αθξίβεηα ησλ ινγηζηηθψλ αξρείσλ θαη ηελ έγθαηξε πξνεηνηκαζία φισλ ησλ ρξήζηκσλ 

νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ (James, 2003; Schneider, 2010). 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο αλαπηχζζεηαη σο κηα αλεμάξηεηε, αληηθεηκεληθή ππεξεζία πνπ 

εθηφο ησλ άιισλ έρεη θαη ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα. Έρεη επηπιένλ σο ζηφρν ηε 

ζπλερφκελε παξαθνινχζεζε, αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Πξσηαξρηθή ηνπ απνζηνιή ζεσξείηαη ε εμέηαζε θαη ε 

αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο θαη 

δηαδηθαζίεο, ψζηε λα δηαζθαιίζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εηαηξηθψλ ζηφρσλ. 

Δπίζεο, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζεσξείηαη ε δξαζηεξηφηεηα εθείλε πνπ κε 

πεηζαξρεκέλν θαη ζπζηεκαηηθφ ηξφπν έρεη σο ζηφρν ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ 

βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ, ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο ηεο επηρείξεζεο πνπ αζθείηαη. Με βαζηθέο αμίεο ηελ αλεμαξηεζία θαη 

ηελ αληηθεηκεληθφηεηα απμάλεη ηελ αμία ηεο επηρείξεζεο βνεζψληαο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ επίηεπμε  ησλ λφκηκσλ ζηφρσλ θάζε επηρείξεζεο 

(Gramling et al., 2004; Barua, 2010).   

Ζ αλεμαξηεζία ηνπ  εζσηεξηθνχ  ειέγρνπ ζρεηίδεηαη αξρηθά κε ην επίπεδν  

ζπλεξγαζίαο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ θαη ηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ κε ηνπο θνξείο 

ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο Γηνίθεζεο (Καδαληδήο, 2006). Ζ αλεμαξηεζία εληζρχεηαη ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο απφ ηηο απνθάζεηο θαη ηηο δξάζεηο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ 

φηαλ απηέο δηελεξγνχληαη απφ ην ζχλνιν ηεο ειεγθηηθήο επηηξνπήο θαη φρη απφ ηνλ  

επηθεθαιήο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Έρεη παξαηεξεζεί, φηη ε αλεμαξηεζία ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απαζρνιεί θαηά πνιχ  ηηο ειεγθηηθέο εηαηξίεο, νη νπνίεο  

ππνζηήξηδαλ φηη ε επίβιεςε ησλ νκάδσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα 
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πξαγκαηνπνηείηαη απφ εμσηεξηθέο αξρέο (Καξαγηψξγνο, 2007).  Ζ επηινγή ηεο 

επηηξνπήο ειέγρνπ πξέπεη ζπλδέεηαη κε ηελ επίβιεςε ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, ελψ 

ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ Γηνίθεζε ηνπ  Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ πνπ έρεη 

ηελ επζχλε ηεο δηαρείξηζεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο εθηέιεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ 

ηνπ Διέγρνπ (Καξαγηψξγνο, 2007). 

 Ζ αλεμαξηεζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηα Γηεζλή Διεγθηηθά 

Πξφηππα, θαη σο απνηέιεζκα ε νκάδα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κπνξεί λα αλαπηχζζεη  

κηα πιεζψξα δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ βειηίσζε ησλ 

δηελεξγεηψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (Brown, 2001; Goodwin & Yeo, 2001). 

Ζ νκάδα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαηέρεη εθηφο ησλ άιισλ θαη ηηο εμήο 

αξκνδηφηεηεο: Να ειέγρεη ηελ ηήξεζε θαη ελαξκφληζε  ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ 

Λεηηνπξγίαο θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ ησλ εηαηξηψλ αιιά  θαη ζπλνιηθά ηεο λνκνζεζίαο 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ Δηαηξεία θαη θπξίσο κε ηε λνκνινγία ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ, 

ηνπο λφκνπο πνπ αθνξνχλ ην ρξεκαηηζηήξην  θαη ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε. Δπίζεο, 

λα εηνηκάδεη ην Δηήζην Διεγθηηθφ ρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

θξνληίδνληαο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ, ελψ ελεκεξψλεη γξαπηψο ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην γηα ην πξαγκαηνπνηνχκελν  έιεγρν. Δπηπιένλ, λα πξνηείλεη ηελ εθαξκνγή 

ζεκείσλ ειέγρνπ  ησλ  δηαδηθαζηψλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ  αιιά θαη λα εηζάγεη λέα,  

ψζηε λα εληζρπζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπίζεο, λα παξαζέηεη ζην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δεηήκαηα ζχγθξνπζεο ησλ ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

πκβνχισλ θαη  ζηειερψλ ηεο Δηαηξείαο αλαθνξηθά κε ηα ζπκθέξνληα ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηέινο λα πξαγκαηνπνηεί έιεγρν ησλ ακνηβψλ ησλ κειψλ ηεο 

δηνίθεζεο, ειέγρνληαο παξάιιεια θαη ηελ λνκηκφηεηα απηψλ. 

Οη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο ιακβάλνπλ γλψζε γηα νπνηνδήπνηε έγγξαθν, αξρείν, βηβιίν, 

ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο επηρείξεζεο ψζηε λα έρνπλ πξφζβαζε ζε νπνηαδήπνηε 

ππεξεζία. Έπεηηα απφ έγθξηζε ζπκβνπιίνπ, παξέρεηαη ε φπνηα πιεξνθνξία δεηεζεί 

απφ ηηο Δπνπηηθέο Αξρέο ελψ κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί κε απηέο γηα λα δηεπθνιπλζεί 

ζην έξγν ηεο παξαθνινχζεζεο, ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο επνπηείαο πνπ αζθείηαη απφ 

απηέο ηηο αξρέο. 

Ζ απφδνζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εμαξηάηαη ζεκαληηθά  απφ ηε ζχλζεζε ηεο 

ειεγθηηθήο νκάδαο. Τπνζηεξίδεηαη φηη ε πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ έρνπλ 

αλαπηχμεη ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη  νη ειεγθηηθέο επηηξνπέο 
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επαλεμεηάδνπλ ζπρλά ηα πξνζφληα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ εκπιέθεηαη κε ηηο 

δηαδηθαζίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ εμεηάδεηαη, αθνξά ζηελ 

πνηφηεηα θαζψο θαη ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ εθζέζεσλ ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, νη νπνίεο ζπληάζζνληαη απφ ηελ ειεγθηηθή νκάδα (Sarens & De 

Beelde, 2006; Kral, 2014). 

Σν Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ (2012, ζει.78)  νξίδεη φηη: «Ζ ππεξεζία 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη κηα αλεμάξηεηε, αληηθεηκεληθή θαη ζπκβνπιεπηηθή 

ππεξεζία, ζρεδηαζκέλε θαη νξγαλσκέλε, ψζηε λα πξνζζέηεη αμία θαη λα βειηηψλεη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ. Μέζσ ησλ ηερληθψλ θαη επηζηεκνληθψλ πξνζεγγίζεσλ, 

αμηνινγεί ηελ επάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζηνρεχεη 

ζηελ εθηίκεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, ηνλ πεξηνξηζκφ ή ηελ 

εμάιεηςε ηνπ, βνεζψληαο ηνλ νξγαληζκφ λα εθπιεξψζεη ηνπο ζηξαηεγηθνχο θαη 

επηρεηξεζηαθνχο ηνπ ζηφρνπο». 

Καηά ζπλέπεηα, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζεσξείηαη θξίζηκνο παξάγνληαο γηα λα 

κεηαβνχλ νη επηρεηξήζεηο ζην ζχγρξνλν κνληέιν δηνίθεζεο ζην δηαξθψο 

κεηαβαιιφκελν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ( Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, 2002). 

Έηζη, ν Κψδηθαο Γενληνινγίαο είλαη απαξαίηεηνο γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν αθνχ 

εμαζθαιίδεη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα γηα ζέκαηα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ θαη ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Ο Κψδηθαο Γενληνινγίαο πεξηιακβάλεη δχν ζεκειηψδε ζπζηαηηθά ζηνηρεία, δειαδή 

ηηο Αξρέο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην επάγγεικα θαη ηελ πξαθηηθή ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη ηνπο Καλφλεο πκπεξηθνξάο πνπ νθείινπλ λα αθνινπζνχλ νη εζσηεξηθνί 

ειεγθηέο. Απηνί νη Καλφλεο νπζηαζηηθά κεηαηξέπνπλ ηηο Αξρέο ζε πξαθηηθή 

εθαξκνγή θαη ζέηνπλ ηα πιαίζηα γηα ηελ εζηθή ζπκπεξηθνξά ησλ εζσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ. 

Οη Αξρέο ινηπφλ, ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο πεξηιακβάλνπλ ηελ αληηθεηκεληθφηεηα, 

ηελ αθεξαηφηεηα, ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα θαη ηελ επάξθεηα. Ζ επάξθεηα ζρεηίδεηαη κε 

ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο, ε εκπηζηεπηηθφηεηα κε ην γεγνλφο φηη ζέβνληαη ηελ αμία θαη ηελ 

θπξηφηεηα ηεο  πιεξνθφξεζεο νπφηε  θαη δελ πξνβαίλνπλ ζε θνηλνπνίεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ ρσξίο ηελ θαηάιιειε εμνπζηνδφηεζε, εθηφο εάλ νξίδεη ν λφκνο 

δηαθνξεηηθά. Ζ αξρή ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο επηβάιιεη ζηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο 
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λα θάλνπλ ηζνξξνπεκέλεο εθηηκήζεηο φισλ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ αλαιακβάλνπλ 

ρσξίο λα επεξεάδνληαη απφ ην ίδηνλ ζπκθέξνλ ή ηα ζπκθέξνληα ηξίησλ, θαηά ην 

ζρεκαηηζκφ ησλ θξίζεσλ ηνπο θαη ηέινο ε εκπηζηνζχλε ζέηεη ηα ζεκέιηα πξνθεηκέλνπ 

λα εδξαησζεί ε εκπηζηνζχλε αθνχ ζε απηήλ πάλσ ζα ζηεξίμνπλ θαη ηελ θξίζε ηνπο. 

Έηζη, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο νθείινπλ λα εθηεινχλ ηελ εξγαζία ηνπο κε εληηκφηεηα, 

επηκέιεηα θαη ππεπζπλφηεηα, λα ηεξνχλ ηνπο λφκνπο, λα κελ εκπιέθνληαη ζπλεηδεηά 

ζε παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα ζπκβάιινπλ ζην λα επηηεπρζνχλ νη λφκηκνη θαη 

εζηθνί ζηφρνη ηνπ νξγαληζκνχ. Δπίζεο, νθείινπλ λα δηαηεξνχλ ηελ εθηίκεζή ηνπο 

ακεξφιεπηε απνξξίπηνληαο νηηδήπνηε κπνξεί λα βιάςεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

εθηίκεζε θαη λα γλσζηνπνηνχλ φιεο εθείλεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ε απφθξπςή ηνπο 

ελδερνκέλσο λα παξαπνηήζεη ηελ έθζεζε ησλ ππφ έιεγρν δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. 

Δπίζεο, έρνπλ ρξένο λα είλαη ζπλεηνί ζηε ρξήζε θαη πξνζηαζία ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ απνθηνχλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Δπηπιένλ, λα κελ ηηο 

ρξεζηκνπνηνχλ γηα πξνζσπηθφ φθεινο ή αληίζεηα ζην λφκν παξά κφλν γηα ηνπο 

λφκηκνπο, εζηθνχο θαη αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο ηεο επηρείξεζεο. Δπίζεο, ζα πξέπεη 

λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο κφλν εθεί πνπ έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή Δθαξκνγή ηνπ 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ πξνζπαζψληαο γηα ζπλερή βειηίσζε, απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπο ( Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ, 2012).  

 

1.6. Δίδη ηων Δζωηεπικών Δλέγσων 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο, φπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνχκελα, αμηνινγεί θαη ηελ 

επάξθεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη δελ 

πεξηνξίδεηαη κφλν ζηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ αιιά δηαζέηεη 

επξχηεξν ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα γηα φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο. Σα 

είδε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ. Σα 

είδε είλαη αιιεινεμαξηψκελα, ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά θαη δηαθξίλνληαη ζηηο 

παξαθάησ θαηεγνξίεο. 

Τπάξρνπλ νη νξγαλσηηθνί- δηνηθεηηθνί έιεγρνη νη νπνίνη εμεηάδνπλ ηε ζπλνιηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηηο επηκέξνπο δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο. 

Έρνπλ σο ζηφρν λα αμηνινγήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο 
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ζηξαηεγηθήο ηνπ νξγαληζκνχ θξίλνληαο απφ ην βαζκφ πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ πνπ 

έρνπλ ηεζεί. 

Αθνινπζνχλ νη νηθνλνκηθνί έιεγρνη, νη νπνίνη επηδηψθνπλ λα επαιεζεχζνπλ ηελ 

αθξίβεηα θαη εηιηθξίλεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη έιεγρνη απηνί θξνληίδνπλ 

ηελ εμαθξίβσζε ηεο λνκηκφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη ηε 

ζσζηή απεηθφληζε ησλ ζπλαιιαγψλ. 

Δπίζεο, νη ιεηηνπξγηθνί έιεγρνη εμεηάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

δηαδηθαζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο πνπ έρεη πηνζεηεζεί. 

Σέινο, νη έιεγρνη παξαγσγήο έρνπλ λα θάλνπλ κε ην παξαγσγηθφ ηκήκα ηεο 

επηρείξεζεο. Δάλ νη παξαγφκελεο κνλάδεο είλαη απηέο πνπ πξνβιέπνληαλ ζην πιάλν 

ηεο επηρείξεζεο, εάλ ηεξνχληαη νη παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο, εάλ ε ρξήζε ηνπ 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ είλαη ε δένπζα, εάλ ν εθνδηαζκφο είλαη έγθαηξνο θαη 

ηαθηηθφο, εάλ ην πξνζσπηθφ είλαη εθπαηδεπκέλν θαη εάλ ηα παξαγφκελα πξντφληα 

ηεξνχλ ηηο πξνθαζνξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο (Καξαγηψξγνο, 2007; Καξακάλεο, 2008). 

 

1.7. Ο κοπόρ και η αποηελεζμαηικόηηηα ηος εζωηεπικού ελέγσος 

Πνιιέο έξεπλεο έρνπλ παξνπζηάζεη φηη ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα 

ζηνλ αξηζκφ ησλ εηδηθψλ αηφκσλ ζε ινγηζηηθά ζέκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε 

ζπλεδξηάζεηο θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπλεδξίσλ ησλ επηηξνπψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε 

θάζε επηρείξεζε. χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο «επηηξνπήο ινγηζηηθνχ ειέγρνπ» θαη 

ηνπ νηθνλνκηθνχ εκπεηξνγλψκνλα εκθαλίδνληαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν 

απηψλ ελλνηψλ (Γξνγαιάο, 2009). Πην ζπγθεθξηκέλα, νη εκπεηξνγλψκνλεο ηεο 

επηηξνπήο ειέγρνπ ιφγσ ηεο εκπεηξίαο ηνπο, κεηψλνπλ ηα εζσηεξηθά πξνβιήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηεξγαζίεο θαη ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο νκάδαο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ.  

Ζ Δπηηξνπή Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ αλαπηχζζεηαη ζηα πιαίζηα ηεο επηρείξεζεο 

σο έλα αλεμάξηεην θαη αληηθεηκεληθφ ηκήκα πνπ ζεσξείηαη ππεχζπλν γηα ηελ 

επηζθφπεζε, αμηνιφγεζε θαη δηεξγαζία ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο εμέιημεο 

ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ειέγρσλ.  Βαζηθφο ζηφρνο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ 

απνηειεί ε βνήζεηα πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αλαθνξηθά κε ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ, επηβιέπνληαο ηαπηφρξνλα ηηο δηαδηθαζίεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 
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πιεξνθφξεζεο θαζψο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο Οηθνλνκηθήο 

Μνλάδαο. Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ επηβιέπεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

παξνρή ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη  ζπκβάιιεη  ζηελ 

απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία ησλ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ θαη ησλ Δμσηεξηθψλ 

Διεγθηψλ κε ηελ  Αλψηεξε Γηεχζπλζε θαη ην Γηνηθεηηθφ  πκβνχιην.  Δπηπιένλ,   

παξαθνινπζεί ηνπο ηαθηηθνχο ειέγρνπο ησλ εηήζησλ θαη ελνπνηεκέλσλ ινγαξηαζκψλ 

θαζψο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πιεξνθφξεζεο πνπ ζπλδένληαη κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

ζηνηρεία ηεο Δηαηξίαο. Ωο επηπιένλ θαζήθνληα, νξίδνληαη ε επίβιεςε ηεο πξφζιεςεο 

ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ελψ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ απφδνζε θαη ηελ αλεμαξηεζία 

απηψλ (Kral, 2014). Οη ειεγθηηθέο επηηξνπέο αμηνινγνχλ ηηο επηδφζεηο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε ηε ρξήζε εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ πεγψλ ηνπ ειέγρνπ. Οη 

πεγέο απηέο αθνξνχλ νκάδεο απφ ην Γ, ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο άιισλ 

επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη εμσηεξηθνχο ειεγθηέο. Καηά ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο 

ειέγρνπ πνπ αθνξνχλ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο,  εκπεξηέρνληαη  έλλνηεο φπσο ε 

εηαηξηθή δηαρείξηζε θαη νη απηφ-αμηνινγήζεηο απφ ηελ Γηεχζπλζε ηνπ  εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. Αλαιπηηθφηεξα, ε επηηξνπή Γηεχζπλζεο ηνπ ειέγρνπ, κπνξεί λα επηζεσξεί 

ηελ απφδνζε ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ θαη λα ειέγρεη ηηο ππεξεζίεο ησλ ππνινίπσλ 

ειεγθηηθψλ εμσηεξηθψλ  νκάδσλ. Απηή ε νκάδα ηνπ ειέγρνπ, παξαθνινπζεί θαη 

ειέγρεη ην ζχζηεκα  εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο κνλάδαο, ελψ παξάιιεια παξαθνινπζεί 

ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ έιεγρν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ  ηεο ειεγρφκελεο κνλάδα (Chen, 2013). Έηζη δηαζθαιίδεηαη ην γεγνλφο  

φηη νη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο  δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα κέζα θαη έρνπλ ηελ άκεζε 

πξφζβαζε ζε απαηηνχκελεο δηαδηθαζίεο θαη δεδνκέλα, ψζηε λα εθπιεξψζνπλ ηα 

θαζήθνληά ηνπο κε δηαθάλεηα. 

Ζ νκάδα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ειέγρεη ην ζχζηεκα  δηαρείξηζεο  ησλ θηλδχλσλ, 

επηζεσξεί κεζνδνινγηθά ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

απφ ηελ επηρείξεζε, ελψ  επαλεμεηάδεη ηνπο βαζηθνχο θηλδχλνπο πνπ επσκίδεηαη ε 

εηαηξία. Δπίζεο, ειέγρεη ην πξφγξακκα ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ κείσζε ησλ θηλδχλσλ, 

θαζψο θαη επηβιέπεη ηελ πξφνδν φισλ ησλ  δηαδηθαζηψλ (IFAC, 2011). Γηα ηελ νξζή 

δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο, ε παξαπάλσ Δπηηξνπή ιακβάλεη ηε ζρεηηθή 

εμνπζία ηεο απφ ην Νφκν, ην Καηαζηαηηθφ ηεο εθάζηνηε Δπηηξνπήο Διέγρνπ, θαζψο 

θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Οηθνλνκηθήο 

Μνλάδαο. πκπεξαζκαηηθά, ε Δπηηξνπή Διέγρνπ έρεη άκεζε θαη απεξηφξηζηε 
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πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία θαη ηα δεδνκέλα πνπ ζεσξνχληαη απαξαίηεηα γηα ηελ 

δηεθπεξαίσζε ηεο απνζηνιήο ηεο (Grant Thornton, 2007). 

Ο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη λα πξαγκαηνπνηεί 

πξνιεπηηθφ έιεγρν ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη θαη ζηηο απνθάζεηο  πνπ 

ιακβάλνληαη, κε ζθνπφ λα δηαζθαιηζηεί ε ζσζηή δηνίθεζε θαη ε απνθπγή ησλ  

απζαηξεζηψλ, ησλ παξαηππηψλ θαη ησλ παξαλνκηψλ. Δπίζεο, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο 

παξέρεη ππεξεζίεο πςεινχ θαη εμεηδηθεπκέλνπ επηπέδνπ πξνο ηε δηνίθεζε κέζσ 

αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη κέζσ αλαιχζεσλ, 

αμηνινγήζεσλ θαη παξνρήο ζρεηηθψλ ζπκβνπιψλ κε ην ειάρηζην θφζηνο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο εμεηάδεη θαη αμηνινγεί ηα εμήο παξαθάησ 

ζηνηρεία (Καδαληδήο, 2006): 

Αξρηθά, ηελ χπαξμε   ζπζηήκαηνο  νξγάλσζεο θαζψο θαη θαηά  πφζνλ απηφ είλαη 

επαξθέο γηα φια ηα ηεξαξρηθά επίπεδα. Δπίζεο, ηελ χπαξμε δηαδηθαζηψλ θαη 

εμνπζηνδνηήζεσλ πνπ ξπζκίδνπλ ηηο ζρέζεηο ζπλαιιαγψλ – ζπλεξγαζίαο κε ηξίηνπο. 

Γεχηεξνλ, ηε κέηξεζε ηνπ management ζε φια ηα επίπεδα, εμαηξνπκέλεο απηήο ηεο 

δηνίθεζεο πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ παξαγσγηθψλ κέζσλ θαη 

πφξσλ. 

Σξίηνλ, ηε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

θηλδχλνπ, θαζψο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ. 

Σέηαξηνλ, ηελ χπαξμε πνιηηηθήο πξνζσπηθνχ, πξναγσγψλ, αμηνινγήζεσλ θαη 

αμηνπνηήζεσλ ησλ ζηειερψλ. 

Πέκπηνλ, ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, λνκνζεζίαο θαη 

δηαδηθαζηψλ, θαζψο θαη λα απνλείκεη επζχλεο θαη επηβξαβεχζεηο. 

ηε ζπλέρεηα, ηελ  αμηνιφγεζε απφδνζεο ησλ επελδχζεσλ ζχκθσλα κε ηνλ αξρηθφ 

ηνπο ζρεδηαζκφ, ην εάλ θαη θαηά πφζνλ ζπκκνξθψλεηαη ην πξνζσπηθφ ζηηο 

απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο θαη ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο, ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ θφζηνπο ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ θαη ηε 

ζχγθξηζή ηνπ κε ην πξνυπνινγηζζέλ, ηελ απνθπγή θινπψλ, θζνξψλ, νηθνλνκηθψλ 

αηαζζαιηψλ ή ηεο αδηαθνξίαο ησλ ηζπλφλησλ, φια απηά είλαη επηδησθφκελνη ζηφρνη. 

Δπηπξνζζέησο, ζηνπο ζηφρνπο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ην λα 



13 

κπνξέζεη λα εμαζθαιίζεη ηελ αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηε 

ζπλεξγαζία ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο κε ηξίηνπο, ηε ζπλεξγαζία ησλ ειεγρφκελσλ 

κε ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν, λα ζέζεη ζε εθαξκνγή πνιηηηθή πσιήζεσλ θαη 

εηζπξάμεσλ, λα δηαρεηξίδεηαη ηα δηαζέζηκα, ηνπο φξνπο δαλεηζκνχ θαη απνπιεξσκήο 

ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ηηο αδπλακίεο θαη ηα πξνβιήκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ 

κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε δπζάξεζηα απνηειέζκαηα (Καδαληδήο, 2006). 

 

1.8.  Υαπακηηπιζηικά αποηελεζμαηικού ζςζηήμαηορ εζωηεπικού ελέγσος 

 

Πνιιέο εηαηξείεο έρνπλ θάλεη κεγάιεο επελδχζεηο ζηα ζπζηήκαηα ηνπ  εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα ζέινληαο λα δηαζθαιίζνπλ φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα πξνζζέηεη αμία ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπο. Δηαηξηθέο επηηξνπέο 

ειέγρνπ ζπρλά έρνπλ ηελ θχξηα επζχλε λα θαζνξίζνπλ  αλ ηα ζπζηήκαηα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη απνηειεζκαηηθά. Γηα ηηο εηαηξείεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην 

Υξεκαηηζηήξην απαηηείηαη ε χπαξμε ησλ ειεγθηηθψλ επηηξνπψλ πξνθεηκέλνπ λα 

βνεζήζνπλ ηε Γηνίθεζε λα ειέγμεη ηελ απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ηεο εηαηξείαο. Ο επνπηηθφο ηνπο  ξφινο ζπλεπάγεηαη, κεηαμχ ησλ άιισλ θαζεθφλησλ, 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ, ηελ  αλεμαξηεζία θαη ηελ απφδνζε ηεο 

εξγαζίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Καηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, νη 

ειεγθηηθέο επηηξνπέο ζα πξέπεη λα είλαη εμνηθεησκέλεο κε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, 

κε ηηο  πεγέο πιεξνθνξηψλ, θαη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο (Schneider, 2010). 

ε απηφ ην ζεκείν θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζνχλ ηα βήκαηα δηελέξγεηαο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηηζηεί κηα εηθφλα γηα ην πιαίζην δξάζεο 

ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

Πξψην βήκα είλαη ε πξνθαηαξηηθή έξεπλα ε νπνία απνηειείηαη απφ ηελ πξνεηνηκαζία 

ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, ηε δεκηνπξγία εξσηεκαηνινγίσλ γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηε δηελέξγεηα ζπλαληήζεσλ θαη ζπλεληεχμεσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα γλσξίζνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο, λα γλσξίζνπλ ηε Γηνίθεζε θαη ην πξνζσπηθφ, λα πξνβνχλ ζε θπζηθή 

επηζθφπεζε, λα θαηαξηίζνπλ δηαγξάκκαηα ξνήο δηαδηθαζηψλ, λα εθηηκήζνπλ ζσζηά 

ηνπο θηλδχλνπο θαη ηέινο λα παξνπζηάζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνθαηαξηηθήο 

έξεπλαο. 
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Γεχηεξν βήκα είλαη λα ζπληαρηεί έλα πξφγξακκα ειέγρνπ. Σν ηειεπηαίν νπζηαζηηθά 

πεξηγξάθεη ηηο εξγαζίεο θάζε ειεγθηηθνχ έξγνπ θαζνξίδνληαο ηνπο  ζηφρνπο, ην 

θφζηνο θαζψο θαη ην ρξφλν πινπνίεζεο. 

Σξίην βήκα είλαη ε επηηφπηα εξγαζία ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη νη έιεγρνη ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ε ηεθκεξίσζε ησλ εξγαζηψλ. 

Δπφκελν βήκα είλαη ε έθζεζε ειέγρνπ πνπ ζηφρν έρεη λα πιεξνθνξήζεη ηε Γηνίθεζε 

γηα ηα επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ γηα λα δξνκνινγεζνχλ νη θαηάιιειεο ελέξγεηεο 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ην απνηέιεζκα. 

Σέηαξην βήκα είλαη νη κεηαγελέζηεξεο ελέξγεηεο. Δδψ, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο 

αμηνινγνχλ ηελ επάξθεηα, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ην ρξφλν πινπνίεζεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ απνθαζίδνληαη απφ ηε Γηνίθεζε ζε ζρέζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ (Καδαληδήο, 2006; Καξαγηψξγνο, 2007; Καξακάλεο, 2008). 

Σέινο, έλα αθφκε κείδνλ δήηεκα φζνλ αθνξά ζηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Απηή εμαξηάηαη απφ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ νη νηθνλνκηθέο κνλάδεο. πγθεθξηκέλα ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζπκβάιινπλ νη αθφινπζνη παξάγνληεο:  

Αξρηθά, ε επαγγεικαηηθή επάξθεηα ηνπ πξνζσπηθνχ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν. 

Γη’ απηφ ην ιφγν ζα πξέπεη λα επηιέγνληαη ηα άηνκα κε ηα πεξηζζφηεξα πξνζφληα θαη 

ηθαλφηεηεο θαζψο επίζεο φηη θξίλεηαη απαξαίηεηνο θαη ν θαηακεξηζκφο ησλ 

θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ. 

Δπηπιένλ, ε νξγαλσηηθή δνκή ηεο επηρείξεζεο θαζνξίδεη ην πψο ζα πξέπεη λα 

ιεηηνπξγνχλ φια ηα ηκήκαηα ηεο. Έλα θαιά ζρεδηαζκέλν νξγαλσηηθφ ζρήκα ζα 

πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ην δηαρσξηζκφ ηεο επηηήξεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

απφ ηε ινγηζηηθή ηνπο παξαθνινχζεζε, ηελ εμνπζηνδφηεζε πξαγκαηνπνίεζεο ησλ 

ζπλαιιαγψλ απφ ηελ επηηήξεζε ησλ αληίζηνηρσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηηο 

επζχλεο εληφο ηεο ινγηζηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηέινο λα δηαρσξίδεηαη ε ιεηηνπξγηθή 

αξκνδηφηεηα απφ ηελ αξκνδηφηεηα ηεο ινγηζηηθήο  θαηαγξαθήο. 

Δπίζεο, έλα θαινζρεδηαζκέλν ινγηζηηθφ ζχζηεκα κε ινγηζηηθφ ζρέδην θαη 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ζ ζπγθέληξσζε, θαηαγξαθή θαη απεηθφληζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ κηαο επηρείξεζεο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε κηα ζεηξά παξαζηαηηθψλ 

εληχπσλ πνπ ηηο ηεθκεξηψλνπλ. 
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Σέινο, ε ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κεξηκλά ψζηε λα επηζεσξνχληαη θαη λα 

αμηνινγνχληαη νη δηνηθεηηθνί θαη ινγηζηηθνί έιεγρνη απφ ην πξνζσπηθφ ηεο ίδηαο ηεο 

εηαηξείαο. Όινη νη παξαπάλσ παξάγνληεο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαη απαηηνχλ 

ζπλερή πξνζπάζεηα θαη παξαθνινχζεζε (Καδαληδήο, 2006; Καξαγηψξγνο, 2007; 

Καξακάλεο, 2008). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΔΡΔΤΝΧΝ 

 

2.1. Διζαγωγή 

Πάξα πνιιέο έξεπλεο έρνπλ δηεμαρζεί πνπ αθνξνχλ ζηελ αμηνιφγεζε θαη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη απηφ γηαηί ζεσξείηαη έλα θξίζηκν 

δήηεκα, αθνχ ζπλδέεηαη κε ηε βησζηκφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη δε απηψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε παγθφζκηα θιίκαθα φπνπ ην πεξηβάιινλ είλαη άθξσο 

αληαγσληζηηθφ. Δπηπιένλ ησλ παξαπάλσ εξεπλψλ, ππάξρνπλ θαη απηέο πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ηα Γηεζλή Δπαγγεικαηηθά Πξφηππα πνπ εθδφζεθαλ απφ ην Ηλζηηηνχην 

Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπλ ηνλ ζθνπφ ηεο ππεξεζίαο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη λα απνηειέζνπλ ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία ηα εθάζηνηε 

ελδηαθεξφκελα κέξε κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζε αμηνιφγεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ππεξεζίαο (Νεγθάθεο θαη Σαρπλάθεο, 2013). 

Θα αθνινπζήζεη ε παξάζεζε ελδεηθηηθά θάπνησλ εξεπλψλ αλαθνξηθά κε ηνλ 

εζσηεξηθφ έιεγρν θαη ηελ αιιειεπίδξαζή   ηνπ κε άιινπο παξάγνληεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξνπλ ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ, γηα παξάδεηγκα ηνλ 

εζσηεξηθφ έιεγρν σο βνεζεηηθφ εξγαιείν ηεο δηνίθεζεο, ηε ρξεζηκφηεηά ηνπ θαη ηε 

ζπκκφξθσζε ηνπ κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Δπαγγεικαηηθήο Δθαξκνγήο ή ηε 

ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε. 

 

2.2. Δζωηεπικόρ έλεγσορ και αποηελεζμαηικόηηηα. 

Αξρηθά, ε  έξεπλα ησλ Mihret θαη Yismaw πνπ δηεμήρζε ην 2007 εμέηαζε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ιακβάλνληαο σο κειέηε πεξίπησζεο 

έλα δεκφζην θνξέα ηεο Αηζηνπίαο. Ο ζθνπφο ηεο έξεπλαο ηνπο, ινηπφλ, ήηαλ λα 

εληνπίζεη εθείλνπο ηνπο παξάγνληεο πνπ έρνπλ αληίθηππν ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ ππεξεζηψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κειέηε βαζίζηεθε ζηε κειέηε πεξίπησζεο ελφο δεκφζηνπ 

αλψηεξνπ εθπαηδεπηηθνχ ηλζηηηνχηνπ ηεο Αηζηνπίαο θαη εμεηάζηεθε πψο ε πνηφηεηα 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ην επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ, ε ζηήξημε ηεο δηνίθεζεο, ηα 



17 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ειεγρφκελσλ κεξψλ θαη ε αιιειεπίδξαζε απηψλ ησλ 

παξαγφλησλ επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ έξεπλαο έδεημαλ φηη ε πνηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη ε ζηήξημε ηεο δηνίθεζεο επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο δηελέξγεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ελψ νη άιινη δχν παξάγνληεο, ήηνη ην 

επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ειεγρφκελσλ κεξψλ δελ έρνπλ 

ζεκαληηθή επηξξνή ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν. 

Δπίζεο, ην 2000, ν Bou-Raad ζηελ έξεπλα πνπ δηεμήγαγε γηα ηνλ ξφιν ησλ 

εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ νδεγήζεθε ζην ζπκπέξαζκα φηη ν ξφινο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ δηεπξχλζεθε θαη άξρηζε λα «ζπλεξγάδεηαη» κε ηε δηνίθεζε ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο αγνξάο. Έηζη, πξνζθέξνπλ πξνζηηζέκελε αμία ζηελ επηρείξεζε κε ηηο 

ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ βνεζψληαο ηελ επηρείξεζε λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο πνπ 

ζέηεη. 

 Σν 2008, νη Peursem θαη Jiang κε ηελ έξεπλα ηνπο επεδίσμαλ λα εμεηάζνπλ ηηο 

πξαθηηθέο θαη ηε ινγηθή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο 

επηρεηξήζεηο ηεο Νέαο Εειαλδίαο απφ εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο. Ο ζθνπφο ηεο 

έξεπλαο ήηαλ λα εμεηάζεη θαηά πφζνλ νη πξαθηηθέο θαη νη πξνηηκήζεηο 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο πξνζδνθίεο, ζε κηθξνχ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο. Ζ 

έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ ζηνπο πςειφβαζκνπο 

νηθνλνκηθνχο δηεπζπληέο 165 εηζεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ ζηε Νέα Εειαλδία. Ζ 

πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή θαη ε πνηνηηθή αλάιπζε εμεηάδεη ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ 

κεγέζνπο, ην είδνο ηεο βηνκεραλίαο θαη ην βαζκφ ηεο δηεζλνχο δηαζχλδεζεο πνπ έρνπλ 

νη εμεηαδφκελεο επηρεηξήζεηο. 

Σα απνηειέζκαηα θαηέδεημαλ φηη ην 57%  ησλ εξσηψκελσλ δηεμάγνπλ κηα θάπνηα 

κνξθή εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θη έλα αθφκε 27% δειψλεη φηη ελδηαθέξεηαη λα πξνβεί ζε 

θάηη ηέηνην. Οη δηεζλείο επηρεηξήζεηο εθαξκφδνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηνλ 

εζσηεξηθφ έιεγρν. Δπίζεο, ην 65% ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ πξαγκαηνπνηνχλ 

εζσηεξηθνχο ειέγρνπο, νη νπνίνη ζπλήζσο είλαη κεγάιεο ινγηζηηθέο εηαηξείεο, αθνχ 

είλαη ηθαλέο γηα πνηνηηθφηεξν εζσηεξηθφ έιεγρν θαη ην 82% απηψλ είλαη 

εμνηθεησκέλνη κε ζέκαηα αλεμαξηεζίαο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ. 
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Λίγν αξγφηεξα, ην 2011, νη Soh θαη Maritov-Bennie, πξαγκαηνπνίεζαλ ηε δηθή ηνπο 

έξεπλα πνπ είρε σο ζθνπφ λα εμεηάζεη ην ζχγρξνλν ξφιν θαη ηηο επζχλεο ησλ 

ιεηηνπξγψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαζψο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ζεσξνχληαη 

απαξαίηεηνη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Δπίζεο, εμεηάδνληαη νη ηξέρνπζεο 

πξαθηηθέο εθαξκνγήο ηεο αμηνιφγεζεο. 

Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ήηαλ νη ζπλεληεχμεηο, θαη ηα 

απνηειέζκαηα ήηαλ ε δηαπίζησζε φηη δηεπξχλζεθε ν ξφινο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

θαη ε αληίιεςε ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Παξφια απηά, νη κεραληζκνί 

εθαξκνγήο ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δελ εμειίρζεθαλ ζεκαληηθά. Σν 

θελφ απηφ δπζρεξαίλεη ζην λα «ζπλαληεζνχλ» νη ιεηηνπξγίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Σν 2011 επίζεο, ν Ebaid  δηεμήγαγε κηα άιιε έξεπλα εμεηάδνληαο έλα άιιν ζεκείν 

ηεο παγθφζκηαο αγνξάο, ηελ Αίγππην θαη ην θαηά πφζνλ νη αηγππηηαθέο επηρεηξήζεηο 

εθαξκφδνπλ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν θαη θαηά πφζνλ κπνξεί ν ηειεπηαίνο λα 

δηαδξακαηίζεη ην ξφιν ηνπ ζηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε. 

Ζ έξεπλα ηνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ θαη έρεη ζθνπφ λα 

εμεξεπλήζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηηο αηγππηηαθέο εηζεγκέλεο 

επηρεηξήζεηο κέζα απφ ηελ νπηηθή ηεζζάξσλ παξαγφλησλ: ηελ αλάζεζε ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο, ην επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ, ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο εμσηεξηθνχο 

ειεγθηέο. 

Σα επξήκαηα ηνχηεο ηεο έξεπλαο θαηέδεημαλ φηη κηα κεγάιε κεξίδα ησλ εηζεγκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ ζηελ Αίγππην δηέζεηαλ δνκεκέλε ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αιιά 

δε ιεηηνπξγνχζε ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Ζ αλεμαξηεζία ηεο ππεξεζίαο ήηαλ 

πεξηνξηζκέλε, ε ππνζηήξημε απφ ηε δηνίθεζε κηθξή θαη ην επίπεδν εμεηδίθεπζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ρακειφ. Δπίζεο, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απνθάιπςαλ φηη ν 

εζσηεξηθφο έιεγρνο εζηηάδεη ζηνλ νηθνλνκηθφ έιεγρν θπξίσο αιιά δελ έρεη αθφκε 

επεθηαζεί ζηνλ λέν δηεπξπκέλν ξφιν πνπ ηνπ έρεη απνδνζεί απφ ην Ηλζηηηνχην ησλ 

Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ. Σέινο, έλα αθφκε εχξεκα είλαη ε ρακειή αιιειεπίδξαζε 
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αλάκεζα ζηνπο εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ειεγθηέο. Απηά ηα απνηειέζκαηα 

θαηαδεηθλχνπλ φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηηο εηζεγκέλεο αηγππηηαθέο 

επηρεηξήζεηο ζηελ παξνχζα θάζε αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο, θάηη πνπ έρεη αξλεηηθή 

επίδξαζε θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. 

Δπηπιένλ, ηελ ίδηα ρξνληά, ην 2011, νη Burnaby θαη  Hass πξαγκαηνπνηνχλ έξεπλα γηα 

ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ζηελ ακεξηθαληθή ήπεηξν. ηα πιαίζηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο 

θαη ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαζψο θαη ηεο αλάγθεο γηα ζπλέπεηα θαη ζπλνρή ζηηο 

δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ δηελεξγνχληαη απφ επηρεηξήζεηο πνπ 

ζπλαιιάζζνληαη θαη γεηηνλεχνπλ, ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα εμεηάδεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απφ ηε ζθνπηά ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ. Δάλ ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο ησλ ΖΠΑ θαη ησλ 

γεηηνληθψλ ηεο  ρσξψλ, ηνπ Καλαδά θαη ησλ ρσξψλ ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο θαη ηη 

ξφιν παίδεη ην Ηλζηηηνχην ησλ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ θαη ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Δπαγγεικαηηθήο Δθαξκνγήο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηε δηακφξθσζε θαη εθηέιεζε 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαηαδεηθλχνπλ, ζχκθσλα κε ηα φζα απάληεζαλ απηνί 

πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, φηη ππάξρεη αμηνζεκείσηε ζπλέπεηα ζηηο ππφ εμέηαζε 

ρψξεο φζνλ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηα 

Γηεζλή Πξφηππα θαη ησλ δεμηνηήησλ ησλ ειεγθηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ 

άζθεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ο δηεζλήο αληαγσληζκφο, ην απμεκέλν επίπεδν 

επηθνηλσλίαο θαη νη πξνζδνθίεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζε 

παγθφζκην επίπεδν θαηαζηνχλ απαξαίηεηε ηε ρξήζε ηνπ ελαξκνληζκέλνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ζηελ ακεξηθαληθή ήπεηξν. 

Γχν ρξφληα λσξίηεξα, παξφκνηα έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ άιιε πιεπξά ηεο 

πθειίνπ, ζηηο πέληε ρψξεο πνπ βξέρνληαη απφ ηνλ Δηξεληθφ Ωθεαλφ. Οη Leung θαη 

Cooper, ην 2009, ζέιεζαλ λα παξνπζηάζνπλ ην πξνθίι ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ 

εθαξκφδεηαη ζε Απζηξαιία, Κίλα, Ηαπσλία, Νέα Εειαλδία θαη Σαηβάλ κέζα απφ ηε 

δηεξεχλεζε ηεο ρξεζηκφηεηαο θαη ζπκκφξθσζεο κε ην Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ 

Διεγθηψλ θαη ηα Γηεζλή Πξφηππα ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθαξκνγήο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, πνπ δηεμήρζε κε δηαλνκή εξσηεκαηνινγίνπ ζηα 

παγθφζκηα κέιε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ έδεημαλ φηη ην πξνθίι ηνπ 
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εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δηαθέξεη αλάκεζα ζηηο ρψξεο κε ηελ παιαηφηεξε παξνπζία 

επηρεηξήζεσλ, ηελ Απζηξαιία, ηελ Ηαπσλία θαη ηε Νέα Εειαλδία. Βέβαηα, φινη νη 

εξσηψκελνη αλαγλψξηζαλ φηη ππάξρεη πςειφ επίπεδν ρξεζηκφηεηαο ησλ Γηεζλψλ 

Πξνηχπσλ, θαη εηδηθά ζηελ Απζηξαιία παξαηεξήζεθε πιήξεο ελαξκφληζε κε ηα 

Γηεζλή Πξφηππα. 

Έξεπλα πνπ έγηλε πάιη ην 2009 ζε άιιν ζεκείν ηνπ πιαλήηε, ζηελ Νφηηα Αθξηθή 

απηή ηε θνξά απφ ηνπο Marais, Burnaby, Hass, Sadler  θαη Fourie εμεηάζηεθε ε 

ρξεζηκφηεηα ησλ Πξνηχπσλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Σα απνηειέζκαηά ηεο έδεημαλ 

φηη ζηελ Νφηηα Αθξηθή ε εθαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζπκκνξθψλεηαη ζε 

πςειφ βαζκφ κε ηα Πξφηππα ζε ζρέζε κε ηνλ ππφινηπν θφζκν θαη απηφ έρεη ηελ 

εμήγεζή ηνπ, ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη ζρεηηθά 

θαηλνχξην πεδίν ζηελ Νφηηα Αθξηθή νπφηε θαη ε ζπκκφξθσζε κε ηα Πξφηππα  

απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε. 

Οη Christofer et.al., ην 2009 ζηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ κε ζέκα ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ σο πξνο ηε ζρέζε ηνπ κε ηε δηνίθεζε θαη ηελ 

επηηξνπή ειέγρνπ νδεγήζεθαλ ζηα εμήο απνηειέζκαηα, κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ 

δηαλεκήζεθαλ ζε δηεπζπληέο ηκεκάησλ  ειέγρνπ απζηξαιηαλψλ επηρεηξήζεσλ, νη 

απαληήζεηο ησλ νπνίσλ ζπγθξίζεθαλ κε ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία. 

Παξαηεξήζεθαλ ινηπφλ, θάπνηεο απεηιέο πνπ αθνξνχλ ζηελ αλεμαξηεζία ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αξρηθά απφ ηελ πιεπξά ηεο δηνίθεζεο φπσο ην λα ειέγρεη ν 

γεληθφο δηεπζπληήο ηεο εηαηξείαο ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη λα 

ζπκκεηέρεη ζην ζρεδηαζκφ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ. Ωο πξνο ηελ επηηξνπή ειέγρνπ 

θίλδπλν γηα ηελ αλεμαξηεζία απνηειεί ην λα κελ ινγνδνηνχλ νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο 

ζηελ επηηξνπή ειέγρνπ, λα κελ έρεη ε ηειεπηαία ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ φπσο θαη ην λα κε δηαζέηνπλ νη ειεγθηέο ην 

θαηάιιειν επίπεδν εμεηδίθεπζεο. 

Δπηπιένλ, ην 2011 νη Alic θαη Rusjan κε ηελ έξεπλά ηνπο ζέιεζαλ λα εμεηάζνπλ ηηο 

δπλαηφηεηεο ηεο ρξήζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ σο βνεζεηηθφ εξγαιείν ηνπ 

κάλαηδκελη θαζψο θαη λα πεξηγξάςνπλ ηα νθέιε απφ κηα ηέηνηα ρξήζε. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπο έδεημαλ φηη ηα επξήκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

θαη ηα νθέιε γηα ηε δηνίθεζε εμαξηψληαη απφ ην ζθνπφ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηελ 

ππνζηήξημε ηεο δηνίθεζεο θαζψο θαη ην ηη απηή  πξνζδνθά απφ ηνλ εζσηεξηθφ 
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έιεγρν. Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο λα απνηειέζεη εξγαιείν ζηα ρέξηα 

ηεο δηνίθεζεο πξέπεη ν ηειεπηαίνο λα ελζσκαησζεί ζε έλα γεληθφηεξν ζηξαηεγηθφ 

ζχζηεκα δηνίθεζεο. Σα κεγαιχηεξα νθέιε κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ απφ επηρεηξήζεηο 

πνπ έρνπλ σο θίλεηξν λα εηζάγνπλ ην χζηεκα Γηνίθεζεο ηεο Πνηφηεηαο θαη λα 

ζπλδέζνπλ ηνπο ζηφρνπο πνηφηεηαο κε ηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο. 

ρεηηθά πξφζθαηα ην 2015, εθδφζεθε ε έξεπλα ησλ Abuazza et al., νη νπνίνη είραλ 

ζθνπφ λα εμεηάζνπλ ηελ γλψκε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ ησλ επηρεηξήζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηηο ιηβπηθέο επηρεηξήζεηο. Ωο 

εξεπλεηηθφ εξγαιείν ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζπλέληεπμε ησλ δηεπζπληψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ησλ δηεπζπληψλ ησλ ηκεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ησλ νηθνλνκηθψλ 

δηεπζπληψλ θαη ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ. Σα απνηειέζκαηά ηνπο θαηαδεηθλχνπλ φηη 

νη ιηβπηθέο επηρεηξήζεηο δελ ζεσξνχλ φηη ε ππεξεζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

πξνζθέξεη πξνζηηζέκελε αμία ζηε ιεηηνπξγία ηνπο. Κξίλεηαη ινηπφλ απαξαίηεηε ε 

πεξεηαίξσ επέθηαζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε έλα επξχ θάζκα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Σν 2004, ε Goodwin δηεμάγεη κηα έξεπλα φπνπ εξεπλά ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο 

ηεο εθαξκνγήο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ εμεηάδνληαη είλαη ε νξγαλσηηθή δνκή, νη αλαζέζεηο ζε 

εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο, ε ρξήζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ σο απαξαίηεηε ιεηηνπξγία 

θαη επίζεο νη ζρέζεηο κε ηνλ εμσηεξηθφ ειεγθηή. Ζ έξεπλα απηή βαζίδεηαη ζε 

δηεπζπληέο εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζε επηρεηξήζεηο ζε Απζηξαιία θαη Νέα Εειαλδία. 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν πνπ 

δηελεξγείηαη ζε ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο ζηνλ δεκφζην 

ηνκέα έρνπλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα θαηαζέζνπλ ηελ αλαθνξά ηνπο ζηνλ 

νηθνλνκηθφ δηεπζπληή. Δλψ έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο δνπιεηάο αλαηίζεηαη ζε 

εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο θαη ζηνλ ηδησηηθφ θαη ζην δεκφζην ηνκέα, νη δεκφζηνη 

νξγαληζκνί πξνβαίλνπλ ζε ηέηνηεο ελέξγεηεο πεξηζζφηεξν. Δπίζεο, ππάξρεη κηα κηθξή 

δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηηο δξαζηεξηφηεηεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ζηηο 

αιιειεπηδξάζεηο κε ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν ζηνπο δχν ηνκείο, δεκφζην θαη ηδησηηθφ. 

Παξφια απηά, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζεσξείηαη 

φηη θνζηίδεη ιηγφηεξν ζε ζρέζε κε ην δεκφζην ηνκέα. 



22 

Σέινο, ην 2016 νη Endaya et.al., πξαγκαηνπνίεζαλ κηα έξεπλα πνπ είρε σο ζηφρν λα 

εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Σα απνηειέζκαηά ηνπο θαηέδεημαλ φηη 

ππάξρεη επζεία θαη ζεκαληηθή επηξξνή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εζσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ελψ ε ππνζηήξημε απφ 

ηελ αλψηεξε δηνίθεζε έρεη κέηξηα επηξξνή ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα. 

 

2.3. Δζωηεπικόρ Έλεγσορ και αποηελεζμαηικόηηηα ζςζηήμαηορ εζωηεπικού 

ελέγσος 

ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2005, απφ ηνπο Fadzil, Haron θαη  Jantan, θαη 

ζηφρν είρε ην λα εμεηάζεη εάλ ην ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ εηζεγκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ ηεο Μαιαηζίαο ζπκκνξθψλεηαη κε ηα Πξφηππα Δπαγγεικαηηθήο 

Δθαξκνγήο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη αλ απηή ε ζπκκφξθσζε επεξεάδεη ηελ 

πνηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο επηρείξεζεο, βξέζεθαλ ηα 

αθφινπζα απνηειέζκαηα. Αξρηθά, βξέζεθε φηη ε επαγγεικαηηθή αξηζηεία, ε 

αληηθεηκεληθφηεηα, ε αμηνιφγεζε επεξεάδνπλ ηελ επηηήξεζε, πηπρή ηνπ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Δπίζεο, ε εθαξκνγή θαη ε έθηαζε ηνπ ειέγρνπ επεξεάδεη ηελ 

επηθνηλσλία θαη ηηο πιεξνθνξίεο, επίζεο δηαζηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. Έπεηηα, ε επαγγεικαηηθή αξηζηεία, ε εθαξκνγή ηνπ ειέγρνπ θαη ε 

αληηθεηκεληθφηεηα επεξεάδνπλ ην πεξηβάιινλ ηνπ ειέγρνπ- κία αθφκε δηάζηαζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Δπηπιένλ, ε έξεπλα δείρλεη φηη ε δηνίθεζε ηνπ 

ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ε εθαξκνγή, ν πξνγξακκαηηζκφο, ε αλαθνξά ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ, άιιε 

πηπρή ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Σέινο, ε εθαξκνγή ηεο ειεγθηηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη ε έθζεζε ηνπ ειέγρνπ επεξεάδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ειέγρνπ- 

κία αθφκε πηπρή ηνπ παξαπάλσ ζπζηήκαηνο. 

Οη Zwan, Stewart θαη Subramaniam ην 2011, ζέιεζαλ κε ηελ έξεπλά ηνπο λα 

εμεηάζνπλ ηη αληίθηππν έρεη ζηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ ησλ επηρεηξήζεσλ ε αλάκεημε 

ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ θαηά πφζνλ ε αλαθνξά ηνπο ζα 

ζπληειέζεη ζηε κείσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ. Δπίζεο, εξεπλνχλ ην ξφιν ηεο 

δηαρείξηζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ θαη  ην ξφιν ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηε 
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δηαρείξηζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ ζε ηδησηηθέο θαη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ηεο 

Απζηξαιίαο. 

 ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 117 πηζηνπνηεκέλνη εζσηεξηθνί ειεγθηέο. Βξέζεθε φηη ε 

πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ δηαζέηεη ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθνχ 

θηλδχλνπ, φηη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο εκπιέθνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο αζθάιηζεο ηνπ 

θηλδχλνπ αιιά ηαπηφρξνλα δηαζθαιίδεηαη θαη ε αληηθεηκεληθφηεηά ηνπο. Σέινο, ε 

έξεπλα θαηαδεηθλχεη φηη ην απμεκέλν επίπεδν ελαζρφιεζεο ηνπο κε ηε δηαρείξηζε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ «απμάλεη» ηελ πξνζπκία ηνπο λα δειψζνπλ ζηελ αλαθνξά 

ηνπο ζηελ επηηξνπή ειέγρνπ κείσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ παξφιν ηνλ 

ηζρπξφ δεζκφ πνπ έρνπλ κεηαμχ ηνπο, επηηξνπή θαη εζσηεξηθνί ειεγθηέο. 

 

2.4. Δζωηεπικόρ έλεγσορ και λειηοςπγία επισειπημαηικών μονάδων 

Αξθεηά παιαηφηεξα, ηo 1992 νη Kumar θαη Arora είραλ αλαθέξεη ζηελ έξεπλά ηνπο 

ηελ έλλνηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. χκθσλα κε ην εξεπλεηηθφ ηνπο πφξηζκα, ε 

δηαδηθαζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ βνεζά ζην λα εληνπηζηνχλ ηα ιάζε θαηά ηελ 

είζνδν ηνπο ζην ζχζηεκα κέηξεζεο ησλ απνζεκάησλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαη ζηα 

πιαίζηα ησλ ειέγρσλ παξαγσγήο απνθεχγνληαη ηα ιάζε ζηελ θαηακέηξεζε ησλ 

απνζεκάησλ θαη έηζη γίλεηαη ρξεζηηθφηεξε δηαρείξηζή ηνπο θαη δηαηεξείηαη ην θφζηνο 

δηαηήξεζεο απνζεκάησλ ζε ρακειά επίπεδα. 

Δπίζεο, ην 2014, νη Brody et.al., πξνέβεζαλ ζε κηα έξεπλα πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπλ 

εάλ νη ηξέρνπζεο αλαδηακνξθψζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρνπλ βειηηψζεη ηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ ειεγθηή φηαλ πξαγκαηνπνηεί ππεξεζίεο δηαθνξεηηθέο απφ 

απηέο ηνπ ειέγρνπ. Σν ρξεζηκνπνηνχκελν εξεπλεηηθφ εξγαιείν είλαη ε 

πξαγκαηνπνίεζε δχν μερσξηζηψλ πεηξακάησλ φπνπ εμεηάδεηαη εάλ νη θξίζεηο γηα ηελ 

απαξραίσζε ησλ απνζεκάησλ ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ επεξεάδεηαη 

απφ ην ξφιν πνπ έρνπλ ζην πείξακα σο πσιεηέο ή αγνξαζηέο. 

Οη εμσηεξηθνί ειεγθηέο εθηίκεζαλ ηελ πηζαλφηεηα λα «απαξραησζνχλ» ηα απνζέκαηά 

ηνπο αληηθεηκεληθά, αλεμάξηεηα απφ ην ξφιν πνπ είραλ ζην πείξακα, ελψ ε εθηίκεζε 

ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ εμαξηηφηαλ απφ ην ξφιν πνπ είραλ θάζε θνξά. Δάλ 

ζπκβνχιεπαλ σο αγνξαζηήο εθηηκνχζαλ ηελ πηζαλφηεηα απαξραίσζεο ησλ 

απνζεκάησλ πςειφηεξε ζε ζρέζε κε ην εάλ ζπκβνχιεπαλ σο πσιεηή. 
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2.5. Δζωηεπικόρ Έλεγσορ και δημογπαθικά σαπακηηπιζηικά 

Σν 2015, νη Harjoto et al., ζηελ έξεπλά ηνπο εμεηάδνπλ πψο ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θχινπ θαη ηεο εζληθφηεηαο  ησλ δηεπζπληψλ ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαη ησλ δηεπζπληψλ ησλ επηηξνπψλ ειέγρνπ επεξεάδνπλ ηηο ακνηβέο γηα ηνπο 

δηελεξγνχκελνπο ειέγρνπο θαη ηελ πηζαλφηεηα θαζπζηέξεζεο δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ 

ζηηο ακεξηθαληθέο εηαηξίεο. 

Σα απνηειέζκαηα θαηαδεηθλχνπλ φηη εηαηξείεο κε γεληθνχο δηεπζπληέο γπλαίθεο ή 

άηνκα απφ εζληθέο κεηνλφηεηεο πιεξψλνπλ κεγαιχηεξεο ακνηβέο γηα ηε δηελέξγεηα 

εζσηεξηθψλ ειέγρσλ θαη είλαη πην επαίζζεηνη ζηελ πίεζε ησλ αγνξψλ ψζηε λα 

απνθεχγεηαη ε θαζπζηέξεζε δηελέξγεηαο ειέγρσλ θαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη φια 

εκπξφζεζκα, ζε ζρέζε κε ην πψο ελεξγνχλ νη  άληξεο γεληθνί δηεπζπληέο. 

Δπίζεο, ζε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2016 απφ ηνπο Brown et.al., έγηλε 

πξνζπάζεηα λα νξηζηεί έλα πιαίζην πνηφηεηαο ηνπ ειέγρνπ εηδηθά γηα ηελ ακεξηθαληθή 

αγνξά. Πξνηάζεθαλ ινηπφλ, 28 δείθηεο πνηφηεηαο ηνπ ειέγρνπ κε ηξεηο δηαζηάζεηο: νη 

επαγγεικαηίεο ειέγρνπ, ε δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπ. ηελ 

έξεπλα ζπκκεηείραλ 78 ρακειήο βαζκίδαο ειεγθηέο θαζψο νη εξεπλεηέο επεδίσμαλ λα 

θαηαγξάςνπλ ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ ειέγρνπ. Οη 

απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ έδεημαλ φηη νη ειεγθηέο θαηαπηάλνληαη κε ηηο ειεγθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη νη εηαηξείεο ειέγρσλ παξέρνπλ ζπλζήθεο πνπ άιινηε βειηηψλνπλ 

θαη άιινηε κεηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ. Δπίζεο, θαηαγξάθεθαλ δηαθνξέο 

ζηελ πξνζσπηθή αληίιεςε ησλ ειεγθηψλ αλάινγα κε ην επίπεδν εκπεηξίαο ηνπο, ην 

θχιν θαη ην κέγεζνο ηεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο πνπ αλήθνπλ γηα ζπγθεθξηκέλνπο 

δείθηεο πνηφηεηαο ειέγρνπ. 

Σν 2014, νη Kotb et.al., ζέιεζαλ λα εμεηάζνπλ ηη αληίθηππν ζα είρε κηα ηερλνινγηθή 

εμέιημε ζηηο πξαθηηθέο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ζηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο ησλ 

εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζε έλα πεξηβάιινλ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ. Σν εξεπλεηηθφ 

δείγκα απνηέιεζαλ νη γεληθνί εζσηεξηθνί ειεγθηέο θαη νη εηδηθνί ηεο πιεξνθνξηαθήο 

ηερλνινγίαο εζσηεξηθνί ειεγθηέο 10 ρσξψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ΖΠΑ θαη 

ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ νη νπνίνη απνηέιεζαλ θαη ηελ πιεηνςεθία ησλ απαληήζεσλ. 
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Σα  απνηειέζκαηα θαηέδεημαλ φηη ππάξρεη αλάγθε γηα πξνρσξεκέλεο ηερληθέο ειέγρνπ 

πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη νη δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ απμάλνληαο έηζη θαη ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ 

πνπ δελ έρνπλ εμεηδίθεπζε. Δπίζεο, παξαηεξήζεθε φηη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο δελ 

έρνπλ εκπηζηνζχλε ζηελ εθπαίδεπζε πνπ ιακβάλνπλ παξά κφλν επαθίνληαη ζηνπο 

εηδηθνχο ηνπ ειέγρνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
ο 
Η ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 

3.1. Διζαγωγή 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο. Ζ θαηάιιειε 

εξεπλεηηθή κέζνδνο επηιέρζεθε κε βάζε ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε. Ζ παξνχζα 

έξεπλα πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ ραξαθηεξίδεηαη σο πνζνηηθή θαη ε δηεμαγσγή ηεο 

γίλεηαη κε ηελ ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ. 

Γεληθφο ζηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη δηεζλψο. 

Δπηπιένλ, ζρεκαηίζηεθαλ νη αθφινπζεο εξεπλεηηθέο ελφηεηεο εξσηήζεσλ: 

 ε πνηά θιίκαθα εθαξκφδνληαη πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ 

νξγαλσηηθή δνκή ηεο επηρείξεζεο 

 ε πνηά θιίκαθα εθαξκφδνληαη πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηε 

ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ ηεο επηρείξεζεο 

 Πνηά ε θιίκαθα ιεηηνπξγίαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ππεξεζίαο ηνπ 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

 Πνηά ε θιίκαθα ιεηηνπξγίαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πζηήκαηνο 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (.Δ.Δ) 

 

3.2. Σο επεςνηηικό επγαλείο 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία επηιέρζεθε ην εξσηεκαηνιφγην σο ην 

εξγαιείν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο. 

Γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο θαηαζθεπάζζεθε πξσηφηππν 

εξσηεκαηνιφγην κε βάζε πξνεγνχκελεο έξεπλεο ζην πεδίν ηεο δηεξεχλεζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Υξεζηκνπνηήζεθαλ 

εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ, πνιιαπιήο επηινγήο ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

πεληαβάζκηα θιίκαθα Likert φπνπ η ν 1 ηζνδπλακεί κε θαζφινπ, ην 2 ζε κηθξή 

θιίκαθα, ην 3 ζε κέηξηα, ην 4 ζε κεγάιε θαη ην 5 ζε πάξα πνιχ.  
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Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ πέληε ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Ζ πξψηε ελφηεηα 

αθνξά ζε δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα πξνθεηκέλνπ λα 

δηακνξθσζεί ην πξνθίι ησλ εξσηεζέλησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, απνηειείηαη απφ πέληε 

εξσηήζεηο  πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ ειηθία, ην θχιν, ην κνξθσηηθφ επίπεδν, ηα 

έηε πξνυπεξεζίαο θαη ηε ζέζε πνπ θαηέρνπλ  ζηελ εθάζηνηε εηαηξία νη εξσηψκελνη. 

Ζ δεχηεξε ελφηεηα αθνξά ζηηο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

νξγαλσηηθή δνκή ηεο επηρείξεζεο θαη απνηειείηαη επίζεο απφ πέληε εξσηήζεηο. 

πγθεθξηκέλα, ζηελ έθηε εξψηεζε ηεο έξεπλαο, δηεξεπλάηαη εάλ ππάξρνπλ 

δηαδηθαζίεο θαη πνιηηηθέο πνπ θαιχπηνπλ φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο, ζηελ 

επφκελε εάλ ππάξρεη ζαθήο πνιηηηθή πξνζσπηθνχ γηα φια ηα επίπεδα, ζηελ φγδνε 

εάλ είλαη ζαθήο ε πεξηγξαθή ησλ ζέζεσλ,  ησλ θαζεθφλησλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ, 

ζηελ έλαηε εξσηάηαη εάλ νη δηαδηθαζίεο θαη νη πνιηηηθέο αλαζεσξνχληαη αλάινγα κε 

ηηο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο θαη ε ηειεπηαία εξψηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο έρεη 

λα θάλεη κε ην εάλ ελεκεξψλεηαη ην πξνζσπηθφ γηα ηηο πνιηηηθέο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί. 

Ζ ηξίηε ελφηεηα πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά εξσηήζεσλ (πέληε) πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε 

ηελ εγθεθξηκέλε πνιηηηθή πιεξσκψλ, κε ηηο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ θαιχπηνπλ 

ην εχξνο ησλ εηζπξάμεσλ, ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο κεραλνγξάθεζεο, ηελ 

χπαξμε ή φρη ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο ησλ απνζεκάησλ θαη ησλ αγνξψλ 

πνπ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. 

ηελ ηέηαξηε ελφηεηα πεξηιακβάλνληαη εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

εξεπλάηαη εάλ ε ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη αλεμάξηεηε απφ ηα ινηπά 

ηκήκαηα, εάλ είλαη ζηειερσκέλε κε εμεηδηθεπκέλν θαη θαηάιιειν δπλακηθφ, εάλ νη 

εζσηεξηθνί έιεγρνη είλαη ακεξφιεπηνη θαη αληηθεηκεληθνί, εάλ ε ππεξεζία ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δίλεη πξνζηηζέκελε αμία ζηελ επηρείξεζε θαη εάλ είλαη ζεηηθή ε 

ζπκβνιή ηεο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο. 

ηελ πέκπηε  θαη ηειεπηαία ελφηεηα νη εξσηήζεηο αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (.Δ.Δ). Δηδηθφηεξα, 

εξεπλάηαη εάλ ην .Δ.Δ. είλαη ιεηηνπξγηθφ, εάλ πξαγκαηνπνηείηαη ηαθηηθή 

αμηνιφγεζε, εάλ νη αδπλακίεο δηαρεηξίδνληαη νξζά απφ ηελ εηαηξεία, εάλ ην χζηεκα 

δεκηνπξγεί ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο ψζηε ν επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο λα 
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δηαρεηξίδεηαη θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν θαη ηέινο εάλ ην .Δ.Δ. ιεηηνπξγεί 

ψζηε λα πξνζηαηεχεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο. 

 Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ επηιέρζεθε γηα ηελ δηεμαγσγή θαη ηελ ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ ειέγρζεθε γηα ηελ θαηλνκεληθή 

εγθπξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ. 

Ζ θαηλνκεληθή εγθπξφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ επηβεβαηψλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη 

νη επηιεγκέλεο ελφηεηεο θαη εξσηήζεηο πξνέξρνληαη απφ ηελ ζεσξεηηθή αλάιπζε πνπ 

έρεη πξνεγεζεί. Σν εξσηεκαηνιφγην δελ αληηκεησπίδεη πξφβιεκα εγθπξφηεηαο θαζψο 

φιεο νη εξσηήζεηο θαη νη νδεγίεο είλαη δηαηππσκέλεο κε ζαθήλεηα θαη επηπξνζζέησο ε 

εξεπλήηξηα ήηαλ δηαζέζηκε γηα ηελ επίιπζε ηπρφλ απνξηψλ. 

Ζ αμηνπηζηία αθνξά ην θαηά πφζν κία δνθηκαζία ή έξεπλα αλαδεηθλχεη ην 

πξαγκαηηθφ κέγεζνο ηνπ ππφ κειέηε ραξαθηεξηζηηθνχ. Ζ αμηνπηζηία πξνθχπηεη κέζσ 

ηελ επαλαιεπηηθφηεηαο ελφο απνηειέζκαηνο. Όηαλ ζπκβαίλεη απηφ, ηφηε κπνξεί λα 

ηεθκεξησζεί πσο ην εξγαιείν ππνινγίδεη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηελ πξαγκαηηθή ηηκή 

ηνπ εμεηαδφκελνπ ραξαθηεξηζηηθνχ. 

Ο πην γλσζηφο ηξφπνο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αμηνπηζηίαο είλαη ν ππνινγηζκφο ηεο 

ηηκήο ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο alpha (a) ηνπ Cronbach. Σηκέο 

αμηνπηζηίαο κεγαιχηεξεο ηεο ηηκήο 0,70 ζεσξνχληαη απνδεθηέο (De Vaus, 2007). 

 Reliability Statistics 

 Cronbach's Alpha N of Items 

Δλφηεηα Β .929 5 

Δλφηεηα Γ .873 5 

Δλφηεηα Γ .942 5 

Δλφηεηα Δ .897 5 

 

Ζ αλάιπζε αμηνπηζηίαο πνπ εθηειέζηεθε είρε σο απνηέιεζκα ζπληειεζηή αμηνπηζηίαο 

Cronbach Alpha κεγαιχηεξν ηνπ 0.70 ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, βάζεη ηνπ νπνίνπ 

δηαπηζηψλεηαη ηθαλνπνηεηηθή εζσηεξηθή ζπλέπεηα αμηνπηζηίαο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. 
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3.3. Ο πληθςζμόρ και ηο δείγμα ηηρ έπεςναρ 

Ο πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο αλαθέξεηαη ζην ηκήκα εθείλν ηνπ επξχηεξνπ 

πιεζπζκνχ, πνπ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηελ έξεπλα, δειαδή ηα ππνςήθηα ζηνηρεία, 

πνπ κπνξνχλ λα επηιεγνχλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ δείγκαηνο (De Vaus, 2007). ηελ 

παξνχζα έξεπλα ν πιεζπζκφο-ζηφρνο είλαη νη εξγαδφκελνη ζην νηθνλνκηθφ ηκήκα ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη δηεζλψο. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο ήηαλ δείγκα 

επρέξεηαο 54 αηφκσλ / επηρεηξήζεσλ. Ζ επηινγή ησλ εξσηψκελσλ έγηλε ηπραία θαη γηα 

ιφγνπο δηεπθφιπλζεο ηεο εξεπλήηξηαο.   

 

3.4. Γιεξαγωγή ηηρ έπεςναρ 

Όπσο αλαθέξζεθε ζην θεθάιαην ηεο δεηγκαηνιεςίαο, ε έξεπλα 

πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ δηαλεκήζεθαλ ζην πξνζσπηθφ ησλ 

ηκεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε Δηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί 

ε εθαξκνγή θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Υξνληθά, ε έξεπλα 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηεο 25 Ννεκβξίνπ έσο ηηο 20 Γεθεκβξίνπ θαη ην 

εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξψζεθε απφ 54 εξσηψκελνπο. Ζ εξεπλήηξηα ήηαλ δηαζέζηκε 

θαηά ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εμαζθαιίδνληαο ηελ θαηαλφεζε, ηελ 

απάληεζε φισλ ησλ εξσηήζεσλ, απνθεχγνληαο έηζη πηζαλέο παξεξκελείεο θαη 

απψιεηα δεδνκέλσλ θαηά ηε ζπκπιήξσζε. Δπίζεο, ε εξεπλήηξηα επεζήκαλε ζηνπο 

εξσηψκελνπο πσο ηα εξσηεκαηνιφγηα είλαη αλψλπκα θαη πσο ηα απνηειέζκαηα ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. 

 

3.5. Μεθοδολογία ζηαηιζηικήρ ανάλςζηρ 

Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ παξείρε ε έξεπλα πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ έγηλε 

κε ηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο SPSS 23.0. 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ έγηλε 

ρξήζε πηλάθσλ ζπρλνηήησλ θαη ξαβδν-γξακκάησλ θαη ζπγθξηηηθήο ζηαηηζηηθήο 

αλάιπζεο γηα ηελ δηαπίζησζε ηπρφλ ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο. Ζ αλάιπζε 

δηαθχκαλζεο (ANOVA) επηιέρζεθε γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ 

ζπζρεηίζεσλ. Ζ επηινγή ηνπ ηεζη έγηλε κε βάζε ην επίπεδν κέηξεζεο ησλ 
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κεηαβιεηψλ. πγθεθξηκέλα,  ε αλάιπζε δηαθχκαλζεο ANOVA επηιέρζεθε γηα ηελ 

ζπζρέηηζε κεηαμχ κίαο πνζνηηθήο θαη κίαο πνηνηηθήο κεηαβιεηήο. Ζ δηαδηθαζία 

ειέγρνπ ππφζεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ ζπζρεηίζεσλ θαη 

επαλαιήθζεθε γηα θάζε δεπγάξη κεηαβιεηψλ. 

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ-ππφζεζεο πνπ αθνινπζήζεθε (κε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

ηέζεθε 0.05) ήηαλ ε εμήο: 

 Ζ0 = Γελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ. 

 Ζ1 =  Τπάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
ο
 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΜΠΔΙΡΚΗ ΔΡΔΤΝΑ-ΑΝΑΛΤΗ 

ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

 

4.1. Διζαγωγή 

ε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη θαη επεμεξγάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαιχηεξε ε θαηαλφεζε ησλ απνηειεζκάησλ, απηά 

απνδίδνληαη θαη πεξηγξαθηθά θαη ζηαηηζηηθά. Με ηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο SPSS 

γίλνληαη ζπζρεηίζεηο θαη παιηλδξφκεζε. 

4.2. Αποηελέζμαηα πεπιγπαθικήρ ζηαηιζηικήρ 

Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνχκελα ην εξεπλεηηθφ δείγκα απνηειείηαη απφ 54 άηνκα θαη 

νη απαληήζεηο ηνπο αλαιχνληαη κε πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα ξάβδσλ. Γηα θάζε 

εξψηεζε ππάξρεη έλαο πίλαθαο ζπρλφηεηαο, πνζνζηνχ, έγθπξνπ θαη αζξνηζηηθνχ 

πνζνζηνχ θαη έλα ξαβδνδηάγξακκα κε πνζνζηά πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί πεξηζζφηεξν 

θαηαλνεηή  ε παξάζεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

Ξεθηλψληαο, ζηελ εξψηεζε λνχκεξν 1, εμεηάδεηαη ε ειηθία ησλ εξσηψκελσλ. Σα 

απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.  

Πίνακαρ 1: Ηλικία 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ Έγθπξν 

πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

 

20-30 εηψλ 3 5.6 5.6 5.6 

31-40 εηψλ 9 16.7 16.7 22.2 

41-50 εηψλ 20 37.0 37.0 59.3 

51-60 εηψλ 22 40.7 40.7 100.0 

χλνιν 54 100.0 100.0  
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Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο (40.7%) ειηθηαθά 

αλήθεη ζηελ θαηεγνξία απφ 51 έσο 60 εηψλ, θαη αθνινπζνχλ νη ειηθηαθέο νκάδεο 

«41-50» κε πνζνζηφ 37%, «31-40» κε πνζνζηφ 16.7% θαη ηέινο απφ 20 έσο 30 εηψλ 

κε πνζνζηφ 5.6% (Πίλαθαο 1, Γηάγξακκα 1). 

 Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη θαη δηαγξακκαηηθά παξαθάησ. 

 

Δηάγξακκα 1: Ηιηθία 

  

ηελ εξψηεζε λνχκεξν 2, εμεηάδεηαη ην θχιν ησλ εξσηεζέλησλ. Σα απνηειέζκαηα 

θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

Πίνακαρ 2: Φύλο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ Έγθπξν 

πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

 

Άλδξαο 40 74.1 74.1 74.1 

Γπλαίθα 14 25.9 25.9 100.0 

χλνιν 54 100.0 100.0  
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ρεηηθά κε ην θχιν ινηπφλ, δηαπηζηψλεηαη φηη νη άλδξεο απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ, ήηνη ην 74.1% ησλ εξσηεζέλησλ ελψ νη γπλαίθεο αληηπξνζσπεχνπλ κφιηο 

ην 25.9%. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη θαη δηαγξακκαηηθά παξαθάησ. 

 

Δηάγξακκα 2: Φύιν 

Ωο πξνο ηελ εξψηεζε λνχκεξν 3, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εθπαίδεπζε πνπ έρνπλ νη 

εξσηψκελνη ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Πίνακαρ 3: Δκπαίδεςζη 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ Έγθπξν 

πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

 

Λχθεην 7 13.0 13.0 13.0 

ΣΔΗ 10 18.5 18.5 31.5 

ΑΔΗ 23 42.6 42.6 74.1 

Μεηαπηπρηαθφ 14 25.9 25.9 100.0 

χλνιν 54 100.0 100.0  
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ρεηηθά κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ εξσηψκελσλ, ην δείγκα απνηειείηαη θαηά 

42.6% απφ απφθνηηνπο ΑΔΗ, θαηά 25.9% απφ θαηφρνπο κεηαπηπρηαθνχ, θαηά 18.5% 

απφ απφθνηηνπο ΣΔΗ, ελψ κφιηο 13% είλαη απφθνηηνη ιπθείνπ (Πίλαθαο 3, Γηάγξακκα 

3). Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη θαη δηαγξακκαηηθά παξαθάησ. 

 

Δηάγξακκα 3:Εθπαίδεπζε 

 

Αθνινπζεί ε εξψηεζε 4, πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ πξνυπεξεζία ησλ εξσηψκελσλ. Σα 

απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.  

Πίνακαρ 4: Έηη πποϋπηπεζίαρ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ Έγθπξν 

πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

 

0-5 έηε 3 5.6 5.6 5.6 

6-10 έηε 3 5.6 5.6 11.1 

11-20 έηε 41 75.9 75.9 87.0 

21-30 έηε 7 13.0 13.0 100.0 

χλνιν 54 100.0 100.0  

 

ρεηηθά ινηπφλ κε ηα έηε πξνυπεξεζίαο, ην δείγκα απνηειείηαη θαηά 75.9% απφ 
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εξσηψκελνπο κε 11 έσο 20 έηε πξνυπεξεζίαο, θαη αθνινπζνχλ νη εξσηψκελνη κε 21 

έσο 30 έηε πξνυπεξεζίαο (13%)ελψ απηνί κε ηα ιηγφηεξα έηε απφ 6 έσο 10 

αληηπξνζσπεχνπλ ην 5,6 % (Πίλαθαο 4, Γηάγξακκα 4). Σα απνηειέζκαηα 

παξνπζηάδνληαη θαη δηαγξακκαηηθά παξαθάησ. 

Δηάγξακκα 4: Έηε πξνϋπεξεζίαο 

  

 

Σέινο, ζηελ πέκπηε εξψηεζε ηεο πξψηεο ελφηεηαο, δηεξεπλάηαη πνηα  ε ζέζε ησλ 

ππνςεθίσλ ζηελ εηαηξεία. Σα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Πίνακαρ 5: Θέζη 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ Έγθπξν 

πνζνζηφ 
Αζξνηζηηθ

φ 

πνζνζηφ 

 

Λνγηζηήο 13 24.1 24.1 24.1 

Πξντζηάκελνο 

ινγηζηεξίνπ 
9 16.7 16.7 40.7 

Οηθνλνκηθφο δηεπζπληήο 11 20.4 20.4 61.1 

Άιιν 21 38.9 38.9 100.0 

χλνιν 54 100.0 100.0  
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ρεηηθά κε ηε ζέζε ησλ εξσηψκελσλ ζηελ εηαηξία, ην δείγκα απνηειείηαη θαηά 38.9% 

απφ άηνκα πνπ θαηέρνπλ ζέζε πέξα ησλ αλαγξαθφκελσλ, θαη αθνινπζνχλ κε 24.1% 

νη ινγηζηέο, θαη κε 16.7% νη πξντζηάκελνη ινγηζηεξίνπ θαη 20.4% νη νηθνλνκηθνί 

δηεπζπληέο (Πίλαθαο 5, Γηάγξακκα 5). Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη θαη 

δηαγξακκαηηθά παξαθάησ. 

 

 

 
Δηάγξακκα 5: Θέζε ζηελ εηαηξεία 

 

 

Πεξλψληαο ζηελ δεχηεξε ελφηεηα φπνπ εμεηάδνληαη νη δηαδηθαζίεο θαη πνιηηηθέο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο επηρείξεζεο, ε εξψηεζε 6, δηεξεπλά θαηά πφζν 

νη δηαδηθαζίεο θαη νη πνιηηηθέο απηέο θαιχπηνπλ φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο. 

Σα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.  
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Πίνακαρ 6: Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο θαη πνιηηηθέο πνπ λα θαιχπηνπλ φιεο ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο; 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ Έγθπξν 

πνζνζηφ 
Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

 

ε κηθξή θιίκαθα 3 5.6 5.6 5.6 

ε κέηξηα θιίκαθα 20 37.0 37.0 42.6 

ε κεγάιε θιίκαθα 20 37.0 37.0 79.6 

Πάξα πνιχ 11 20.4 20.4 100.0 

χλνιν 54 100.0 100.0  

  

Απφ ηνλ πίλαθα θαίλεηαη φηη απηνί πνπ δηαηείλνληαη φηη ππάξρνπλ  ζε κέηξηα θαη 

κεγάιε θιίκαθα δηαδηθαζίεο θαη πνιηηηθέο πνπ λα θαιχπηνπλ φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 

επηρείξεζεο ηζνβαζκνχλ θαη αληηπξνζσπεχνπλ ην 37% ηνπ ζπλφινπ ησλ απαληήζεσλ 

έθαζηνη. Αθνινπζεί κε 20,4% απηνί πνπ απάληεζαλ πάξα πνιχ θαη κφιηο ην 5,6 % 

απάληεζαλ φηη νη πνιηηηθέο απηέο θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο ζε κηθξή 

θιίκαθα. Σα απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη θαη δηαγξακκαηηθά παξαθάησ. 

 

Δηάγξακκα 6: Υπάξρνπλ δηαδηθαζίεο θαη πνιηηηθέο πνπ λα θαιύπηνπλ όιεο ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο; 
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Ζ εξψηεζε λνχκεξν 7, δηεξεπλά ηελ χπαξμε ζαθνχο πνιηηηθήο πξνζσπηθνχ γηα φια 

ηα επίπεδα δηνίθεζεο. Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηα εμήο απνηειέζκαηα. 

Πίνακαρ 7: Τπάξρεη ζαθήο πνιηηηθή πξνζσπηθνχ γηα φια ηα επίπεδα δηνίθεζεο 

 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ Έγθπξν 

πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

 

ε κηθξή θιίκαθα 14 25.9 25.9 25.9 

ε κέηξηα θιίκαθα 3 5.6 5.6 31.5 

ε κεγάιε θιίκαθα 17 31.5 31.5 63.0 

Πάξα πνιχ 20 37.0 37.0 100.0 

χλνιν 54 100.0 100.0  

 

 Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαίλεηαη φηη ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ κε  37% 

δήισζε πσο ζε πάξα πνιχ κεγάιε θιίκαθα ππάξρεη ζαθήο πνιηηηθή πξνζσπηθνχ γηα 

φια ηα επίπεδα δηνίθεζεο, αθνινπζνχλ κε 31,5% απηνί πνπ απνθάλζεθαλ  φηη ππάξρεη 

ζε κεγάιε θιίκαθα ε πνιηηηθή πξνζσπηθνχ, ην 25,9% απάληεζε φηη ππάξρεη ζε κηθξή 

θαη ην 5,6% ζε κέηξηα θιίκαθα. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη θαη δηαγξακκαηηθά 

παξαθάησ. 

 

Δηάγξακκα 7: Υπάξρεη ζαθήο πνιηηηθή πξνζωπηθνύ γηα όια ηα επίπεδα δηνίθεζεο; 
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ηελ εξψηεζε 8 φπνπ εξσηάηαη εάλ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζαθήο πεξηγξαθή ζέζεσλ 

ζε φια ηα επίπεδα δηνίθεζεο κε πξνζδηνξηζκφ αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ ηα 

απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.   

Πίνακαρ 8: Έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζαθήο πεξηγξαθή ζέζεσλ ζε φια ηα επίπεδα 

δηνίθεζεο κε πξνζδηνξηζκφ αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ Έγθπξν 

πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

 

ε κηθξή θιίκαθα 3 5.6 5.6 5.6 

ε κέηξηα θιίκαθα 28 51.9 51.9 57.4 

ε κεγάιε θιίκαθα 9 16.7 16.7 74.1 

Πάξα πνιχ 14 25.9 25.9 100.0 

χλνιν 54 100.0 100.0  

 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ιίγν πάλσ απφ ηνπο κηζνχο εξσηεζέληεο 

κε πνζνζηφ 51,9% απάληεζαλ φηη ζε κέηξηα θιίκαθα είλαη ζαθήο ν πξνζδηνξηζκφο 

ησλ αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ ηνπο, πάξα πνιχ απάληεζε ην 25,9%, αθνινπζνχλ 

απηνί πνπ απάληεζαλ ζε κεγάιε θιίκαθα γηα ηε ζαθήλεηα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ κε 

πνζνζηφ 16,7% θαη ηέινο απηνί κε 5,6% απηνί πνπ ζεσξνχλ φηη δελ ππάξρεη επαξθήο 

ζαθήλεηα ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ ηνπο. Σα απνηειέζκαηα 

απεηθνλίδνληαη θαη δηαγξακκαηηθά παξαθάησ.  
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Δηάγξακκα 8: Έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζαθήο πεξηγξαθή ζέζεωλ ζε όια ηα επίπεδα 

δηνίθεζεο κε πξνζδηνξηζκό αξκνδηνηήηωλ θαη επζπλώλ 

 

ηελ επφκελε εξψηεζε 9, πνπ αλαθέξεηαη ζην εάλ αλαζεσξνχληαη νη δηαδηθαζίεο θαη 

πνιηηηθέο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο νη απαληήζεηο 

απεηθνλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Πίνακαρ 9: Οη δηαδηθαζίεο θαη πνιηηηθέο πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί αλαζεσξνχληαη 

ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο εηαηξίαο; 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ Έγθπξν 

πνζνζηφ 
Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

 

ε κηθξή θιίκαθα 6 11.1 11.1 11.1 

ε κέηξηα θιίκαθα 24 44.4 44.4 55.6 

ε κεγάιε θιίκαθα 14 25.9 25.9 81.5 

Πάξα πνιχ 10 18.5 18.5 100.0 

χλνιν 54 100.0 100.0  
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χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ε πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ κε 44,4% 

απάληεζε φηη ζε κέηξηα θιίκαθα γίλεηαη ε ζρεηηθή αλαζεψξεζε ησλ πνιηηηθψλ, ην 

25,9% απάληεζε κε κεγάιε θιίκαθα, ην 18,5% πάξα πνιχ θαη ην 11,1% έδσζε ηελ 

απάληεζε ζε κηθξή θιίκαθα. Σα απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη θαη δηαγξακκαηηθά 

παξαθάησ. 

Δηάγξακκα 9: Οη δηαδηθαζίεο θαη πνιηηηθέο πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί αλαζεωξνύληαη 

ζύκθωλα κε ηηο αλάγθεο ηεο εηαηξίαο. 

 

 

Πξνρσξψληαο ζηελ εξψηεζε 10, πνπ έρεη λα θάλεη κε εάλ ελεκεξψλεηαη ην 

πξνζσπηθφ γηα ηηο πνιηηηθέο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί νη απαληήζεηο παξαηίζεληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα. 
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Πίνακαρ 10: Δίλαη ελεκεξσκέλν ην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξίαο γηα ηηο πνιηηηθέο πνπ έρνπλ 

ζεζπηζζεί; 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ Έγθπξν 

πνζνζηφ 
Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

 

ε κηθξή θιίκαθα 6 11.1 11.1 11.1 

ε κέηξηα θιίκαθα 23 42.6 42.6 53.7 

ε κεγάιε θιίκαθα 15 27.8 27.8 81.5 

Πάξα πνιχ 10 18.5 18.5 100.0 

χλνιν 54 100.0 100.0  

 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ, ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα φηη γηα αθφκε κηα  θνξά 

ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε φηη ιακβάλνπλ κέηξηαο θιίκαθαο 

ελεκέξσζε κε πνζνζηφ  42,6%, αθνινπζεί ην 27,8% ησλ εξσηεζέλησλ πνπ έδσζαλ 

ηελ απάληεζε ζε κεγάιε θιίκαθα, ην 18,5% απάληεζε πάξα πνιχ θαη ην 11,1% δελ 

ελεκεξψλνληαη επαξθψο ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηθέο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί. Σα 

απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη δηαγξακκαηηθά θαη ζην θάησζη δηάγξακκα. 

 

Δηάγξακκα 10: Είλαη ελεκεξωκέλν ην πξνζωπηθό ηεο εηαηξίαο γηα ηηο πνιηηηθέο πνπ 

έρνπλ ζεζπηζζεί; 

Αθνινπζεί ε ηξίηε ελφηεηα εξσηήζεσλ πνπ εμεηάδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο θαη πνιηηηθέο 

πνπ αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ εηαηξεηψλ θαη θαηά πφζνλ απηέο 

αθνινπζνχληαη. Έηζη, ζηελ εξψηεζε 11 φπνπ εξσηάηαη εάλ ππάξρεη εγθεθξηκέλε 

πνιηηηθή πιεξσκψλ ηα απνηειέζκαηα θαηαθαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
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Πίνακαρ 11 Τπάξρεη εγθεθξηκέλε πνιηηηθή πιεξσκψλ ηεο εηαηξίαο; 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ Έγθπξν 

πνζνζηφ 
Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

 

ε κηθξή θιίκαθα 4 7.4 7.4 7.4 

ε κέηξηα θιίκαθα 10 18.5 18.5 25.9 

ε κεγάιε θιίκαθα 26 48.1 48.1 74.1 

Πάξα πνιχ 14 25.9 25.9 100.0 

χλνιν 54 100.0 100.0  

Απφ ηνλ πίλαθα 11 θαίλεηαη φηη ζρεδφλ νη κηζνί κε πνζνζηφ 48,1% απάληεζαλ φηη 

ππάξρεη εγθεθξηκέλε πνιηηηθή πιεξσκψλ πνπ είλαη αξθεηά δεζκεπηηθή, αθνινπζεί κε 

25,9% απηνί πνπ απάληεζαλ πάξα πνιχ, ην 1/5 ζρεδφλ ησλ εξσηεζέλησλ κε 18,5% 

απάληεζαλ ζε κέηξηα θιίκαθα θαη ηέινο κε ιηγφηεξν απφ 10% θαη ζπγθεθξηκέλα 

7,4% έδσζαλ ηελ απάληεζε ζε κηθξή θιίκαθα εθαξκφδεηαη εγθεθξηκέλε πνιηηηθή 

πιεξσκψλ. Σα απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη θαη ζηνλ θάησζη δηάγξακκα. 

 

Δηάγξακκα 11: Υπάξρεη εγθεθξηκέλε πνιηηηθή πιεξωκώλ ηεο εηαηξίαο; 

ηελ επφκελε εξψηεζε λνχκεξν 12, έρνπκε λα θάλνπκε κε ηηο πνιηηηθέο θαη 

δηαδηθαζίεο πνπ θαιχπηνπλ ην εχξνο ησλ εηζπξάμεσλ. Σα απνηειέζκαηα 

απεηθνλίδνληαη ζηνλ πίλαθα παξαθάησ. 
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Πίνακαρ 12: Έρνπλ ζεζπηζζεί πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ λα θαιχπηνπλ φιν ην 

εχξνο ησλ εηζπξάμεσλ; 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ Έγθπξν 

πνζνζηφ 
Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

 

ε κηθξή θιίκαθα 3 5.6 5.6 5.6 

ε κέηξηα θιίκαθα 14 25.9 25.9 31.5 

ε κεγάιε θιίκαθα 17 31.5 31.5 63.0 

Πάξα πνιχ 20 37.0 37.0 100.0 

χλνιν 54 100.0 100.0  

Παξαηεξψληαο ηνλ πίλαθα, βιέπνπκε φηη ην 37% απάληεζε φηη ην θαιχπηνπλ πάξα 

πνιχ, ην 31,5%, ζρεδφλ ην 1/3 δειαδή ην θαιχπηνπλ πνιχ ηθαλνπνηεηηθά, ην 25,9% 

ζε κέηξηα θιίκαθα θαη κφιηο ην 5,6% ζεσξεί φηη νη πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο δελ είλαη 

επαξθείο γηα λα θαιχςνπλ ην εχξνο ησλ εηζπξάμεσλ. Σα απνηειέζκαηα 

απεηθνλίδνληαη θαη δηαγξακκαηηθά παξαθάησ. 

Δηάγξακκα 12: Έρνπλ ζεζπηζζεί πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ λα θαιύπηνπλ όιν ην εύξνο ηωλ 

εηζπξάμεωλ; 

Αθνινχζσο ζηελ εξψηεζε 13, φπνπ δηεξεπλάηαη ε χπαξμε εγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο 

γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο κεραλνγξάθεζεο νη εξσηψκελνη έδσζαλ ηηο 

εμήο απαληήζεηο πνπ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.  
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Πίνακαρ 13: Τπάξρεη εγθεθξηκέλε πνιηηηθή ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη 

ιεηηνπξγία ηεο κεραλνγξάθεζεο; 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ Έγθπξν 

πνζνζηφ 
Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

 

ε κηθξή θιίκαθα 4 7.4 7.4 7.4 

ε κέηξηα θιίκαθα 6 11.1 11.1 18.5 

ε κεγάιε 

θιίκαθα 
34 63.0 63.0 81.5 

Πάξα πνιχ 10 18.5 18.5 100.0 

χλνιν 54 100.0 100.0  

 

Με βάζε ινηπφλ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, πάλσ απφ ηνπο κηζνχο κε πνζνζηφ 63% 

απάληεζαλ φηη ε πνιηηηθή πνπ αθνξά ζηε κεραλνγξάθεζε είλαη πνιχ θαζνξηζκέλε 

θαη δεζκεπηηθή, ην 18,5% απάληεζε φηη ε παξαπάλσ πνιηηηθή εθαξκφδεηαη πάξα 

πνιχ, ην 11,1% ζε κέηξηα θιίκαθα θαη ην 7,4% ζε κηθξή θιίκαθα. Σα απνηειέζκαηα 

απεηθνλίδνληαη δηαγξακκαηηθά θαη παξαθάησ. 

Δηάγξακκα 13: Υπάξρεη εγθεθξηκέλε πνιηηηθή ζρεηηθά κε ηελ νξγάλωζε θαη ιεηηνπξγία 

ηεο κεραλνγξάθεζεο; 

 

ηελ εξψηεζε 14, θαη ζην εξψηεκα εάλ ππάξρεη θαζνξηζκφο ζπγθεθξηκέλεο 

πνιηηηθήο δηαρείξηζεο ησλ απνζεκάησλ νη απαληήζεηο παξαηίζεληαη ζηνλ παξαθάησ 
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πίλαθα. 

 

Πίνακαρ 14: Έρεη θαζνξηζζεί ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή δηαρείξηζεο ησλ απνζεκάησλ; 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ Έγθπξν 

πνζνζηφ 
Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

 

ε κηθξή θιίκαθα 4 7.4 7.4 7.4 

ε κέηξηα θιίκαθα 17 31.5 31.5 38.9 

ε κεγάιε θιίκαθα 26 48.1 48.1 87.0 

Πάξα πνιχ 7 13.0 13.0 100.0 

χλνιν 54 100.0 100.0  

 

ρεδφλ νη κηζνί εξσηψκελνη κε πνζνζηφ 48,1% απάληεζαλ φηη εθαξκφδεηαη 

ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή δηαρείξηζεο ησλ απνζεκάησλ ζε κεγάιε θιίκαθα, ην 1/3 

ζρεδφλ, κε πνζνζηφ 31,5% απάληεζε ζε κέηξηα θιίκαθα, ην 13% απάληεζε φηη δελ 

ππάξρεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ζαθήο θαζνξηζκφο ηεο πνιηηηθήο πνπ αθνξά ζηα 

απνζέκαηα θαη ην 7,4% έδσζε ηελ απάληεζε φηη ππάξρεη ζε κηθξή θιίκαθα πνιηηηθή 

δηαρείξηζεο ησλ απνζεκάησλ. Σα ελ ιφγσ απνηειέζκαηα παξαηίζεληαη θαη 

δηαγξακκαηηθά παξαθάησ. 

Δηάγξακκα 14: Έρεη θαζνξηζζεί ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή δηαρείξηζεο ηωλ απνζεκάηωλ; 

Δλ ζπλερεία, ζηελ εξψηεζε 15, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ χπαξμε ζπγθεθξηκέλεο 

πνιηηηθήο αγνξψλ πνπ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο νη απαληήζεηο 

πνπ δφζεθαλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
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Πίνακαρ 15: Τπάξρεη εγθεθξηκέλε πνιηηηθή αγνξψλ πνπ λα θαιχπηεη ηηο 

αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο; 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ Έγθπξν 

πνζνζηφ 
Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

 

ε κέηξηα θιίκαθα 14 25.9 25.9 25.9 

ε κεγάιε θιίκαθα 19 35.2 35.2 61.1 

Πάξα πνιχ 21 38.9 38.9 100.0 

χλνιν 54 100.0 100.0  

 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα βιέπνπκε φηη νη πεξηζζφηεξνη εξσηψκελνη κε πνζνζηφ 38,9% 

απάληεζαλ φηη ππάξρεη εγθεθξηκέλε πνιηηηθή αγνξψλ πνπ εθαξκφδεηαη αλάινγα κε 

ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, αθνινπζνχλ κε 35,2% απηνί 

πνπ δηαηείλνληαη φηη ε πνιηηηθή απηή εθαξκφδεηαη ζε κεγάιε θιίκαθα, ην 25,9% 

ππνζηεξίδεη φηη εθαξκφδεηαη ζε κέηξηα θιίκαθα θαη δελ ππάξρεη θαλείο ζην δείγκα 

πνπ λα απαληά φηη δελ ππάξρεη ηέηνηα πνιηηηθή ή φηη εθαξκφδεηαη ζε κηθξή θιίκαθα. 

Σα απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη θαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα. 

 

 

Δηάγξακκα 15: Έρεη θαζνξηζζεί ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή δηαρείξηζεο ηωλ απνζεκάηωλ; 

 

ηελ ηέηαξηε ελφηεηα ησλ εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ Τπεξεζία ηνπ Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ θαη ζηελ εξψηεζε 16, πνπ δηεξεπλά εάλ είλαη αλεμάξηεηε ε ζπγθεθξηκέλε 
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ππεξεζία απφ ηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο νη εξσηψκελνη απάληεζαλ θαη ηα 

απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

Πίνακαρ 16: Δίλαη αλεμάξηεηε ε ππεξεζία ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ απφ ηα 

ππφινηπα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο; 

  Πνζνζηφ Έγθπξν 

πνζνζηφ 
Αζξ.Πνζνζηφ 

 

ε κηθξή θιίκαθα 13 24.1  πρλφηεηα 

ε κέηξηα θιίκαθα 4 7.4 7.4 31.5 

ε κεγάιε θιίκαθα 23 42.6 42.6 74.1 

Πάξα πνιχ 14 25.9 25.9 100.0 

χλνιν 54 100.0 100.0  

 

 

Παξαηεξνχκε ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ε 

ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη αλεμάξηεηε αθνχ ην 42,6% 

απάληεζε θάηη ηέηνην, αθνινπζεί έλα πνζνζηφ κε 25,9% πνπ δειψλεη φηη πθίζηαηαη ε 

αλεμαξηεζία ηεο ππεξεζίαο ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, ην 24,1% φκσο δειψλεη φηη 

ππάξρεη ε ελ ιφγσ αλεμαξηεζία ζε κηθξή θιίκαθα θαη έλα 7,4% πνπ αλαγλσξίδεη ηελ 

αλαγλσξίδεη ηελ αλεμαξηεζία ηεο ππεξεζίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε κέηξηα 

θιίκαθα. Σα απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη θαη δηαγξακκαηηθά ζηνλ πίλαθα 

παξαθάησ. 
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Δηάγξακκα 16: Είλαη αλεμάξηεηε ε ππεξεζία ηνπ Εζωηεξηθνύ Ειέγρνπ από ηα ππόινηπα 

ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο; 

ηε ζπλέρεηα, ζηελ εξψηεζε 17 φπνπ δηεξσηάηαη εάλ ε ππεξεζία ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δηαζέηεη εμεηδηθεπκέλν θαη θαηάιιειν δπλακηθφ νη απαληήζεηο 

πνπ δφζεθαλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Πίνακαρ 17: Ζ ππεξεζία ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη ζηειερσκέλε κε 

εμεηδηθεπκέλν θαη θαηάιιειν δπλακηθφ; 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ Έγθπξν 

πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

 

ε κηθξή θιίκαθα 7 13.0 13.0 13.0 

ε κέηξηα θιίκαθα 13 24.1 24.1 37.0 

ε κεγάιε θιίκαθα 30 55.6 55.6 92.6 

Πάξα πνιχ 4 7.4 7.4 100.0 

χλνιν 54 100.0 100.0  

 

χκθσλα ινηπφλ κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πάλσ απφ ηνπο κηζνχο κε πνζνζηφ 55,6% 

απάληεζαλ φηη ε ππεξεζία είλαη ζηειερσκέλε κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ζε κεγάιε 

θιίκαθα, ην ¼ ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε ζε κέηξηα θιίκαθα (24,1%), ην 7,4% ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ελψ ην 13% απάληεζε φηη ε ππεξεζία είλαη ππνζηειερσκέλε. 

Σα απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη θαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
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Δηάγξακκα 17: Είλαη αλεμάξηεηε ε ππεξεζία ηνπ Εζωηεξηθνύ Ειέγρνπ από ηα ππόινηπα 

ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο; 

Αθνινπζεί ε εξψηεζε 18, πνπ έρεη λα θάλεη κε ην θαηά πφζνλ νη εζσηεξηθνί έιεγρνη 

είλαη ακεξφιεπηνη θαη αληηθεηκεληθνί. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα. 

Πίνακαρ 18: Οη εζσηεξηθνί έιεγρνη πνπ δηελεξγεί ην ηκήκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη 

ακεξφιεπηνη θαη αληηθεηκεληθνί; 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ Έγθπξν 

πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

 

ε κηθξή θιίκαθα 7 13.0 13.0 13.0 

ε κέηξηα θιίκαθα 16 29.6 29.6 42.6 

ε κεγάιε θιίκαθα 14 25.9 25.9 68.5 

Πάξα πνιχ 17 31.5 31.5 100.0 

χλνιν 54 100.0 100.0  

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ινηπφλ, δηαπηζηψλνπκε θαη ζχκθσλα πάληα κε ηηο 

δνζείζεο απαληήζεηο ην 31,5% απάληεζε πσο πηζηεχεη ζηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη 

ακεξνιεςία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πάξα πνιχ, ην 29,6% ζεσξεί φηη ε 

αληηθεηκεληθφηεηα είλαη ζε κέηξην επίπεδν, ην 25,9% ζε κέηξηα θιίκαθα θαη ην 13% 

ζεσξεί φηη ε αληηθεηκεληθφηεηα δελ είλαη ζε θαιφ επίπεδν. Σα απνηειέζκαηα 

απεηθνλίδνληαη δηαγξακκαηηθά θαη παξαθάησ. 
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Δηάγξακκα 18: Οη εζωηεξηθνί έιεγρνη πνπ δηελεξγεί ην ηκήκα Εζωηεξηθνύ Ειέγρνπ 

είλαη ακεξόιεπηνη θαη αληηθεηκεληθνί; 

Ζ εξψηεζε 19, αλαθέξεηαη ζην εάλ ε ππεξεζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δίλεη 

πξνζηηζέκελε αμία ζηελ επηρείξεζε. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα. 

Πίνακαρ 19: Ζ ππεξεζία ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ παξέρεη πξνζηηζέκελε αμία ζηελ 

επηρείξεζε; 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ Έγθπξν 

πνζνζηφ 
Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

 

ε κηθξή θιίκαθα 3 5.6 5.6 5.6 

ε κέηξηα θιίκαθα 20 37.0 37.0 42.6 

ε κεγάιε θιίκαθα 17 31.5 31.5 74.1 

Πάξα πνιχ 14 25.9 25.9 100.0 

χλνιν 54 100.0 100.0  

 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ε πιεηνλφηεηα ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ κε 

πνζνζηφ 37% δειψλεη φηη ε ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξνζδίδεη πξνζηηζέκελε 

αμία ζε κέηξην βαζκφ, ζηε ζπλέρεηα ην 31,5% ζεσξεί ζε κεγάιν βαζκφ, ην 25,9% 

αλαγλσξίδεη πάξα πνιχ ηελ απμεκέλε πξνζηηζέκελε αμία πνπ δίδεηαη ζηελ 

επηρείξεζε θαη κφιηο ην 5,6% δελ αλαγλσξίδεη θαζφινπ ηε ζπκβνιή ηεο ππεξεζίαο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ πξνζηηζέκελε αμία ηεο επηρείξεζεο. Σα απνηειέζκαηα 

απεηθνλίδνληαη θαη δηαγξακκαηηθά παξαθάησ. 
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Δηάγξακκα 19: Η ππεξεζία ηνπ Εζωηεξηθνύ Ειέγρνπ παξέρεη πξνζηηζέκελε αμία ζηελ 

επηρείξεζε; 

ηελ παξαθάησ εξψηεζε κε αξηζκφ 20 εξσηάηαη θαηά πφζν είλαη απνηειεζκαηηθή ε 

ελ ιφγσ ππεξεζία θαη ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο. Σα 

απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Πίνακαρ 20: Δίλαη απνηειεζκαηηθή θαη ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

εηαηξίαο ε ππεξεζία ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ; 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ Έγθπξν 

πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

 

ε κηθξή θιίκαθα 6 11.1 11.1 11.1 

ε κέηξηα θιίκαθα 20 37.0 37.0 48.1 

ε κεγάιε θιίκαθα 17 31.5 31.5 79.6 

Πάξα πνιχ 11 20.4 20.4 100.0 

χλνιν 54 100.0 100.0  

 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ, απφ ηα πξνεγνχκελα φηη ε πιεηνςεθία ησλ απαληήζεσλ, ήηνη 

ην 37% απάληεζε φηη ε ζπκβνιή ηεο ππεξεζίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ είλαη ζε κέηξηα θιίκαθα, ην 31,5% ζε κεγάιν βαζκφ, ην ¼ ησλ 

απαληήζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ην 20,4% ζεσξεί φηη ζπκβάιιεη πάξα πνιχ θαη ην 

11,1% πηζηεχεη φηη ε ζπκβνιή ηεο είλαη κηθξή. Σα απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη 

δηαγξακκαηηθά θαη παξαθάησ. 
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Δηάγξακκα 20: Είλαη απνηειεζκαηηθή θαη ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ηωλ ζηόρωλ ηεο 

εηαηξίαο ε ππεξεζία ηνπ Εζωηεξηθνύ Ειέγρνπ; 

ηελ πέκπηε θαη  ηειεπηαία ελφηεηα εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ιεηηνπξγία θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πεξηιακβάλνληαη εμίζνπ 

πέληε εξσηήζεηο. 

πγθεθξηκέλα, ζηελ εξψηεζε 21,δηεξεπλάηαη εάλ ην ζχζηεκα ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ είλαη ιεηηνπξγηθφ. Σα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.  

 

Πίνακαρ 21: Σν χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (.Δ.Δ.) πνπ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ 

επηρείξεζε είλαη ιεηηνπξγηθφ; 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ Έγθπξν 

πνζνζηφ 
Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

 

ε κηθξή θιίκαθα 3 5.6 5.6 5.6 

ε κέηξηα θιίκαθα 17 31.5 31.5 37.0 

ε κεγάιε θιίκαθα 17 31.5 31.5 68.5 

Πάξα πνιχ 17 31.5 31.5 100.0 

χλνιν 54 100.0 100.0  

 

Απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαηαθαίλεηαη φηη ζρεδφλ ην 1/3 ησλ εξσηψκελσλ δειαδή 

ην 31,5% δειψλεη φηη ην ελ ιφγσ ζχζηεκα είλαη ιεηηνπξγηθφ ζε κέηξηα θιίκαθα, ην 

31,5% ζε κεγάιε θιίκαθα, άιιν έλα 31,5% πηζηεχεη ζηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ 
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ζπζηήκαηνο πάξα πνιχ θαη ηέινο ην ππφινηπν 5,6% ζεσξεί φηη ην ζχζηεκα απηφ δελ 

είλαη θαη πνιχ ιεηηνπξγηθφ θαη έρεη θάπνηεο αδπλακίεο. Σα απνηειέζκαηα 

απεηθνλίδνληαη θαη δηαγξακκαηηθά παξαθάησ. 

          Δηάγξακκα 21: Τν Σύζηεκα Εζωηεξηθνύ Ειέγρνπ (Σ.Ε.Ε.) πνπ έρεη πηνζεηεζεί           

από ηελ επηρείξεζε είλαη ιεηηνπξγηθό; 

 

ηε ζπλέρεηα, ζηελ εξψηεζε 22, εξσηάηαη εάλ πξαγκαηνπνηείηαη ηαθηηθή αμηνιφγεζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Σα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 

παξαθάησ. 

Πίνακαρ 22: Πξαγκαηνπνηείηαη ζπρλά αμηνιφγεζε ηνπ .Δ.Δ.; 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ Έγθπξν 

πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

 

ε κηθξή θιίκαθα 14 25.9 25.9 25.9 

ε κέηξηα θιίκαθα 12 22.2 22.2 48.1 

ε κεγάιε θιίκαθα 24 44.4 44.4 92.6 

Πάξα πνιχ 4 7.4 7.4 100.0 

χλνιν 54 100.0 100.0  

 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ινηπφλ βιέπνπκε φηη ζρεδφλ νη κηζνί εξσηεζέληεο 

κε 44,4% δειψλεη φηη πξαγκαηνπνηείηαη ηαθηηθή αμηνιφγεζε ζε κεγάιε θιίκαθα, ην 
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22,2% ζε κέηξηα θιίκαθα, ην 25,93% ζε κηθξφ βαζκφ θαη κφιηο ην 7,4% απάληεζε φηη 

γίλεηαη ε ελ ιφγσ αμηνιφγεζε επηζηακέλα. Σα απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη θαη 

παξαθάησ δηαγξακκαηηθά. 

Δηάγξακκα 22: Πξαγκαηνπνηείηαη ζπρλά αμηνιόγεζε ηνπ Σ.Ε.Ε.; 

 

ηελ εξψηεζε λνχκεξν 23, εξσηψληαη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα εάλ παξαηεξνχλ 

αδπλακίεο ζην ζχζηεκα νη νπνίεο δηαρεηξίδνληαη ζσζηά απφ ηελ εηαηξεία. Σα 

απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Πίνακαρ 23: Παξαηεξνχληαη αδπλακίεο ηνπ .Δ.Δ θαη δηαρεηξίδνληαη νξζά απφ ηελ 

εηαηξία; 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ Έγθπξν 

πνζνζηφ 
Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

 

ε κηθξή θιίκαθα 10 18.5 18.5 18.5 

ε κέηξηα θιίκαθα 22 40.7 40.7 59.3 

ε κεγάιε θιίκαθα 22 40.7 40.7 100.0 

χλνιν 54 100.0 100.0  
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Αξρηθά, αμηνζεκείσην ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε είλαη φηη θαλείο δελ απάληεζε φηη 

νη αδπλακίεο δηαρεηξίδνληαη ζσζηά απφ ηε εηαηξεία ζε πνιχ θαιφ βαζκφ. Δίλαη 

ηζάξηζκνη κε πνζνζηά 40,7% απηνί πνπ απάληεζαλ φηη αληηκεησπίδνληαη ζσζηά νη 

αδπλακίεο ζε κέηξην βαζκφ θαη ζε κεγάιν βαζκφ, ελψ ην 18,5% δήισζε φηη νη  

αδπλακίεο αληηκεησπίδνληαη ζσζηά ζε κηθξή θιίκαθα. Σα απνηειέζκαηα 

απεηθνλίδνληαη δηαγξακκαηηθά παξαθάησ. 

Δηάγξακκα 23: Παξαηεξνύληαη αδπλακίεο ηνπ Σ.Ε.Ε θαη δηαρεηξίδνληαη νξζά από ηελ 

εηαηξία; 

 

ηελ επφκελε εξψηεζε λνχκεξν 24, δηεξεπλάηαη εάλ ην .Δ.Δ. ηεο εηαηξίαο 

δεκηνπξγεί θαη παξέρεη ηηο πξνυπνζέζεηο εθείλεο ψζηε ν επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο λα 

δηαρεηξίδεηαη θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Σα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα. 
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Πίνακαρ 24: Σν .Δ.Δ. ηεο εηαηξίαο δεκηνπξγεί θαη παξέρεη ηηο πξνυπνζέζεηο εθείλεο 

ψζηε ν επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο λα δηαρεηξίδεηαη θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν; 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ Έγθπξν 

πνζνζηφ 
Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

 

ε κηθξή θιίκαθα 3 5.6 5.6 5.6 

ε κέηξηα θιίκαθα 20 37.0 37.0 42.6 

ε κεγάιε θιίκαθα 17 31.5 31.5 74.1 

Πάξα πνιχ 14 25.9 25.9 100.0 

χλνιν 54 100.0 100.0  

 

χκθσλα ινηπφλ κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ην 37% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε φηη 

ην ζχζηεκα δεκηνπξγεί ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ζε κέηξηα θιίκαθα, ην 

31,5% ζε κεγάιν βαζκφ, ην 25,9% δηαηείλεηαη φηη ην ζχζηεκα ιεηηνπξγεί θαηά απηφλ 

ηνλ ηξφπν ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ θαη ην 5,6% ζε κηθξφ βαζκφ. Σα απνηειέζκαηα 

απεηθνλίδνληαη δηαγξακκαηηθά παξαθάησ.  

Δηάγξακκα 24: Τν Σ.Ε.Ε. ηεο εηαηξίαο δεκηνπξγεί θαη παξέρεη ηηο πξνϋπνζέζεηο εθείλεο 

ώζηε ν επηρεηξεκαηηθόο θίλδπλνο λα δηαρεηξίδεηαη θαηά ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν; 
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ηελ ηειεπηαία εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 25, νη εξσηψκελνη θαινχληαη λα 

απαληήζνπλ εάλ ην πθηζηάκελν .Δ.Δ. ζηνρεχεη κέζσ ησλ θαηάιιεισλ δηθιείδσλ 

αζθαιείαο λα πξνζηαηέςεη θαη λα δηαθπιάμεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο. 

Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Πίνακαρ 25: Σν πθηζηάκελν .Δ.Δ. ζηνρεχεη κέζσ ησλ θαηάιιεισλ δηθιείδσλ 

αζθαιείαο ζηελ πξνζηαζία θαη δηαθχιαμε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο; 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ Έγθπξν 

πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

 

ε κηθξή θιίκαθα 4 7.4 7.4 7.4 

ε κέηξηα θιίκαθα 16 29.6 29.6 37.0 

ε κεγάιε θιίκαθα 19 35.2 35.2 72.2 

Πάξα πνιχ 15 27.8 27.8 100.0 

χλνιν 54 100.0 100.0  

 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ, φηη ην 35,2% ησλ απαληήζεσλ αλαθέξεη φηη ην ζχζηεκα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ιεηηνπξγεί έηζη ψζηε ρξεζηκνπνηψληαο δηθιείδεο αζθαιείαο λα 

πξνζηαηεχεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ζε κεγάιν βαζκφ, ην 27,8% ζε 

πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ, ην 29,6% ζε κέηξην θαη ην 7,4% ζε κηθξφ βαζκφ. Σα 

απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη  δηαγξακκαηηθά παξαθάησ. 

Δηάγξακκα 25: Τν πθηζηάκελν Σ.Ε.Ε. ζηνρεύεη κέζω ηωλ θαηάιιειωλ δηθιείδωλ 

αζθαιείαο ζηελ πξνζηαζία θαη δηαθύιαμε ηωλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ ηεο εηαηξίαο; 
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ςγκενηπωηικόρ πίνακαρ 

Ο Πίλαθαο 26 παξνπζηάδεη ηνλ κέζν φξν θαη ηελ ηππηθή απφθιηζε ησλ φισλ 

ησλ εξσηήζεσλ αιιά θαη ζπγθεληξσηηθά ησλ νκάδσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

πγθεθξηκέλα, κεγαιχηεξν κέζν φξν δειαδή εθαξκνγή ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα 

εκθαλίδεη ε νκάδα Γ (Πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ ηεο επηρείξεζεο) (κέζνο φξνο 3.92, ηππηθή απφθιηζε 0.680) 

θαη αθνινχζσο ε νκάδα Γ (Λεηηνπξγία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπ 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ) (κέζνο φξνο 3.68, ηππηθή απφθιηζε 0.871). Αληηζέησο, 

ρακειφηεξα επίπεδα εκθαλίδνληαη ζηελ νκάδα Δ (Λεηηνπξγία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ) (κέζνο φξνο 3.61, ηππηθή απφθιηζε 0.751). 

 

 Πίνακαρ 26: ςγκενηπωηικόρ Πίνακαρ  

  N Διάρηζην Μέγηζην Μέζνο 

φξνο 

Σππηθή 

απφθιηζε 

Μέζνο 

φξνο 

νκάδαο 

 Δξ.6 54 2.00 5.00 3.7222 .85598  

 Δξ.7 54 2.00 5.00 3.7963 1.20345  

Οκάδα Β 
Δξ.8 54 2.00 5.00 3.6296 .93761 

3.64 

(0.862) 

 Δξ.9 54 2.00 5.00 3.5185 .92636  

 Δξ.10 54 2.00 5.00 3.5370 .92579  

 Δξ.11 54 2.00 5.00 3.9259 .86552  

 Δξ.12 54 2.00 5.00 4.0000 .93162  

Οκάδα Γ 
Δξ.13 54 2.00 5.00 3.9259 .77342 

3.92 

(0.680) 

 Δξ.14 54 2.00 5.00 3.6667 .80094  

 Δξ.15 54 3.00 5.00 4.1296 .80203  
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 Δξ.16 54 2.00 5.00 3.7037 1.10964  

 Δξ.17 54 2.00 5.00 3.5741 .81500  

 Δξ.18 54 2.00 5.00 3.7593 1.04494  

Οκάδα Γ 
Δξ.19 54 2.00 5.00 3.7778 .90422 

3.68 

(0.871) 

 Δξ.20 54 2.00 5.00 3.6111 .94003  

 Δξ.21 54 2.00 5.00 3.8889 .92485  

 
Δξ.22 54 2.00 5.00 3.3333 .95166 

3.61 

(0.751) 

Οκάδα Δ Δξ.23 54 2.00 4.00 3.2222 .74395  

 Δξ.24 54 2.00 5.00 3.7778 .90422  

 Δξ.25 54 2.00 5.00 3.8333 .92655  

  N (listwise) 25      

 

 

 

4.3. ςζσεηίζειρ 

ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ εξσηήζεσλ ηεο 

νκάδαο Α (θχιν, ειηθία, εθπαίδεπζε, ρξφληα πξνυπεξεζίαο, ζέζε) θαη ησλ 

εξσηήζεσλ ησλ ππφινηπσλ νκάδσλ. Θα παξνπζηαζηνχλ κφλν νη ζπζρεηίζεηο πνπ 

βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Παξαθάησ επίζεο, παξαηίζεληαη πίλαθεο  ANOVA 

κε ηνπο νπνίνπο ειέγρεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ κνληέινπ ηεο παιηλδξφκεζεο. 

Αλαθνξηθά κε ηελ ζέζε εξγαδνκέλνπ θαη ηηο εξσηήζεηο ηεο ελφηεηαο Β πνπ αθνξνχλ 

ζηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο επηρείξεζεο ηα απνηειέζκαηα παξαηίζεληαη παξαθάησ. 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε δηαζπνξάο (ΑΝΟVA) ην sig. (0.000) είλαη 

κηθξφηεξν ηνπ a (Πίλαθαο ΑΝΟVA) επνκέλσο ζπκπεξαίλνπκε πσο ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε θαη πσο νη θιάζεηο ηεο κεηαβιεηήο “ζέζε” 
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δηαθέξνπλ ζε ζρέζε κε ηηο απαληήζεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ηηο πνιηηηθέο θαη 

δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο επηρείξεζεο. 

 

ANOVA 

Οκάδα Β 

Πίνακαρ 27 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig

. 

Between Groups 16.934 3 5.645 12.523 
.00

0 

Within Groups 22.537 50 .451   

Total 39.470 53    

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη δηάγξακκα κέζσλ φξσλ νη νηθνλνκηθνί 

δηεπζπληέο πηζηεχνπλ φηη νη πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ νξγαλσηηθή 

δνκή ηεο επηρείξεζεο εθαξκφδνληαη ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα (κέζνο φξνο 4.74) ελψ νη 

ινγηζηέο ζε κηθξφηεξε (κέζνο φξνο 3.30). 
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Descriptives 

Ομάδα Β 

Πίνακαρ 28 

 N Μέζνο 

φξνο 

Σππηθή 

απφθιηζε 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Διαρ. Μεγ. 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Λνγηζηήο 13 3.3077 .85485 .23709 2.7911 3.8243 2.40 4.60 

Πξντζηάκελνο 

ινγηζηεξίνπ 
9 3.3333 .52915 .17638 2.9266 3.7401 2.80 4.00 

Οηθνλνκηθφο 

δηεπζπληήο 
11 4.7455 .20181 .06085 4.6099 4.8810 4.60 5.00 

Άιιν 21 3.4000 .74565 .16272 3.0606 3.7394 2.60 4.80 

Total 54 3.6407 .86297 .11744 3.4052 3.8763 2.40 5.00 

  

 

 

Δηάγξακκα 26 
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Δλ ζπλερεία, φζνλ αθνξά πάιη ζηε κεηαβιεηή «ζέζε εξγαδνκέλνπ» θαη ηηο εξσηήζεηο 

ηεο νκάδαο Γ ηα απνηειέζκαηα παξαηίζεληαη παξαθάησ. 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε δηαζπνξάο (ΑΝΟVA) ην sig. (0.000) είλαη 

κηθξφηεξν ηνπ a (Πίλαθαο ΑΝΟVA) επνκέλσο ζπκπεξαίλνπκε πσο ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε θαη πσο νη θιάζεηο ηεο κεηαβιεηήο “ζέζε” 

δηαθέξνπλ ζε ζρέζε κε ηηο απαληήζεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ηηο πνιηηηθέο θαη 

δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ ηεο 

επηρείξεζεο. 

ANOVA 

Οκάδα Γ 

Πίνακαρ 29 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 9.763 3 3.254 10.987 .000 

Within Groups 14.810 50 .296   

Total 24.573 53    

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη δηάγξακκα κέζσλ φξσλ νη νηθνλνκηθνί 

δηεπζπληέο πηζηεχνπλ φηη νη πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ ηεο επηρείξεζεο εθαξκφδνληαη ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα 

(κέζνο φξνο 4.69) ελψ νη ινγηζηέο ζε κηθξφηεξε (κέζνο φξνο 3.49). 
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Descriptives 

Οκάδα Γ 

Πίνακαρ 30 

 N Μέζνο 

φξνο 

Σππηθή 

απφθιηζε 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Διαρ. Μεγ. 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Λνγηζηήο 13 3.4923 .68613 .19030 3.0777 3.9069 2.80 4.20 

Πξντζηάκελνο 

ινγηζηεξίνπ 
9 4.0667 .43589 .14530 3.7316 4.4017 3.60 4.60 

Οηθνλνκηθφο 

δηεπζπληήο 
11 4.6909 .25867 .07799 4.5171 4.8647 4.40 5.00 

Άιιν 21 3.7429 .59040 .12884 3.4741 4.0116 2.80 4.60 

Total 54 3.9296 .68091 .09266 3.7438 4.1155 2.80 5.00 

 

 

 

Δηάγξακκα 27 



65 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5
ο
 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΗ 

ΔΡΔΤΝΑ 

5.1. Διζαγωγή 

ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηε βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε θαη ηελ εκπεηξηθή έξεπλα, νη πεξηνξηζκνί θαζψο θαη  νη πξνηάζεηο γηα 

δηεμαγσγή κειινληηθήο έξεπλαο φζνλ αθνξά ζηελ εθαξκνγή θαη απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε δηεζλνπνηεκέλν πεξηβάιινλ επηρεηξήζεσλ.  

 

5.2. ςμπεπάζμαηα 

Απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πνπ πξνεγήζεθε ζην Κεθάιαην 2 νη έξεπλεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο επηρεηξήζεηο δηαθφξσλ ρσξψλ ηεο παγθφζκηαο αγνξάο 

ρξεζηκνπνηψληαο σο εξεπλεηηθά εξγαιεία είηε εξσηεκαηνιφγηα είηε ζπλεληεχμεηο, 

νδεγήζεθαλ ζε δηάθνξα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα αλαθεξζνχλ παξαθάησ. 

Αξρηθά, σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θάπνηεο έξεπλεο 

θαηέδεημαλ φηη ε πνηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ δηελεξγείηαη θαη ε ππνζηήξημε 

απφ ηε δηνίθεζε ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Άιινη 

παξάγνληεο φπσο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ειεγρφκελσλ κνλάδσλ ή ην επηρεηξεζηαθφ 

πεξηβάιινλ απηψλ δελ έρνπλ ζεκαληηθή επηξξνή ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν. Ωο 

ελίζρπζε ηνπ παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηνο, είλαη θαη ε έξεπλα ηνπ  Bou-Raad αξθεηά 

ρξφληα πξηλ, ην 2000 πνπ ππνζηήξηδε πσο ε ζπλεξγαζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε 

ηε δηνίθεζε ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο δηνίθεζεο. Δπίζεο, 

αλαγλσξίζηεθε ν εζσηεξηθφο έιεγρνο σο βνεζεηηθφ εξγαιείν ηνπ κάλαηδκελη θαη ζην 

φηη ζα πξέπεη λα ελζσκαησζεί ζε έλα γεληθφηεξν ζηξαηεγηθφ ζχζηεκα δηνίθεζεο κε 

ζηφρν ηελ πνηφηεηα. 

ε άιιεο έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπλ ζην θαηά πφζν 

ν εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη ελαξκνληζκέλνο κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Δπαγγεικαηηθήο 

Δθαξκνγήο, ηη ξφιν δηαδξακαηίδεη ην Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ θαη θαηά 

πφζνλ νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο δηαζέηνπλ ηηο ίδηεο δεμηφηεηεο ζηελ παγθφζκηα αγνξά 

δελ ππήξμε εληαία εηθφλα ζε φιε ηελ παγθφζκηα αγνξά. Γηαπηζηψζεθε φηη ρψξεο πνπ 
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έρνπλ εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο θαη γεηηληάδνπλ φπσο ΖΠΑ ,Καλαδάο θαη ρψξεο 

Λαηηληθήο Ακεξηθήο έρνπλ πςειφ επίπεδν ζπκκφξθσζεο θαη ελαξκνληζκέλνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηε Νφηηα Αθξηθή ζχκθσλα κε ηηο έξεπλεο. 

ε άιιεο φκσο ρψξεο φπσο ε Ηαπσλία, ε Απζηξαιία θαη ε Νέα Εειαλδία ν 

εζσηεξηθφο έιεγρνο  δηαθνξνπνηείηαη θαη δελ παξνπζηάδεη εληαία εηθφλα. 

πλνςίδνληαο θαη ζχκθσλα πάληα κε ηηο πξναλαθεξζείζεο έξεπλεο ζηηο δπηηθέο 

νηθνλνκίεο φπσο ΖΠΑ, Καλαδά, Απζηξαιία ε αλάγθε θαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη αλαγλσξηζκέλε, 

επηηαθηηθή θαη γίλνληαη βήκαηα δηεχξπλζεο ηνπ ξφινπ ηνπ. ε ρψξεο φπσο ε Ληβχε 

θαη ε Αίγππηνο θξίλεηαη ζθφπηκε ε πεξεηαίξσ επέθηαζε ηνπ ζε φιν ην θάζκα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζηεί φηη ν εζσηεξηθφο 

έιεγρνο πξνζθέξεη  πξνζηηζέκελε αμία ζηηο επηρεηξήζεηο. 

Ζ αλεμαξηεζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ε αμηνιφγεζε ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ θαη 

ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εμαθνινπζνχλ θαη παξακέλνπλ δεηνχκελα θαη 

ππφ δηεξεχλεζε αθφκε. Πξφζθαηεο έξεπλεο φπσο απηή ησλ Zwan et.al. ζπλέδεζαλ 

ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν θαη κε ηελ δηαρείξηζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ θαη 

απνθάλζεθαλ φηη ππάξρεη ηζρπξφο δεζκφο αλάκεζά ηνπο, βνεζψληαο ηε δηνίθεζε λα 

ηνλ αληηκεησπίζεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, ελψ παξάιιεια δηαζθαιίδεηαη θαη 

ε αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Όια απηά βνεζνχλ ζηελ πξνζπάζεηα 

γηα απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Σέινο, ζχκθσλα κε θάπνηεο έξεπλεο ηεο βηβιηνγξαθίαο θαηαδεηθλχεηαη ε ζεκαζία 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ εθφζνλ βνεζάεη ζην λα 

εληνπηζηνχλ ιάζε θαηά ηελ είζνδφ ηνπο ζην ζχζηεκα θαηακέηξεζεο ησλ 

απνζεκάησλ, δειαδή έγθαηξα νχησο ψζηε λα κελ κεηαθπιήζνπλ ζην ππφινηπν 

ζχζηεκα θαη ιεθζνχλ ιαλζαζκέλεο απνθάζεηο. 

Παξαθάησ ζα αθνινπζήζνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Σα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο ζε ζρέζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο ζε άιια 

ζεκεία ζπγθιίλνπλ θαη ζε θάπνηα άιια απνθιίλνπλ. 

Ξεθηλψληαο απφ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, ην δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείηαη 

θαηά 40.7% απφ εξσηψκελνπο απφ 51 έσο 60 εηψλ, θαηά 74.1% απφ άλδξεο, 42.6% 
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είλαη απφθνηηνη ΑΔΗ, 75.9% ησλ εξσηψκελσλ έρνπλ απφ 11 έσο 20 έηε 

πξνυπεξεζίαο, ελψ 28% ηνπ δείγκαηνο είλαη ινγηζηέο. 

Αλαθνξηθά κε ηηο Πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο 

επηρείξεζεο βξέζεθε φηη ην 37% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε πσο ζε κεγάιε θιίκαθα 

ππάξρνπλ δηαδηθαζίεο θαη πνιηηηθέο πνπ θαιχπηνπλ φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 

επηρείξεζεο. Δπίζεο, ην 37% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε πσο ζε πάξα πνιχ κεγάιε 

θιίκαθα ππάξρεη ζαθήο πνιηηηθή πξνζσπηθνχ γηα φια ηα επίπεδα δηνίθεζεο. Δπίζεο, 

ην 51.9% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε πσο ζε κέηξηα θιίκαθα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί 

ζαθήο πεξηγξαθή ζέζεσλ ζε φια ηα επίπεδα δηνίθεζεο κε πξνζδηνξηζκφ 

αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ. Αθνινπζεί έλα 44.4% ησλ εξσηεζέλησλ πνπ δήισζε πσο 

ζε κέηξηα θιίκαθα νη δηαδηθαζίεο θαη πνιηηηθέο πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί αλαζεσξνχληαη 

ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο εηαηξίαο. Σέινο, ην 42.6% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε πσο 

ζε κέηξηα θιίκαθα είλαη ελεκεξσκέλν ην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξίαο γηα ηηο πνιηηηθέο 

πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί. 

Δπίζεο, φζνλ αθνξά ζηηο Πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ ηεο επηρείξεζεο βξέζεθε φηη  ην 48.1% ησλ εξσηεζέλησλ 

δήισζε πσο ζε κεγάιε θιίκαθα ππάξρεη εγθεθξηκέλε πνιηηηθή πιεξσκψλ ηεο 

εηαηξίαο. Αθνινχζσο, ην 37% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε πσο ζε πάξα πνιχ κεγάιε 

θιίκαθα έρνπλ ζεζπηζζεί πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ λα θαιχπηνπλ φιν ην εχξνο 

ησλ εηζπξάμεσλ, ην 63% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε πσο ζε κεγάιε θιίκαθα ππάξρεη 

εγθεθξηκέλε πνιηηηθή ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο κεραλνγξάθεζεο 

θαη ην 48.1% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε πσο ζε κεγάιε  θιίκαθα έρεη θαζνξηζζεί 

ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή δηαρείξηζεο ησλ απνζεκάησλ. Δπίζεο, έλα αθφκε εχξεκα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη φηη ην 38.9% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε πσο ζε πάξα 

πνιχ κεγάιε θιίκαθα ππάξρεη εγθεθξηκέλε πνιηηηθή αγνξψλ πνπ λα θαιχπηεη ηηο 

αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. 

Δλ ζπλερεία, αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπ 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ βξέζεθε φηη ην 42.6% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε πσο ζε κεγάιε 

θιίκαθα είλαη αλεμάξηεηε ε ππεξεζία ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ απφ ηα ππφινηπα 

ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο. Δπίζεο, ην 55.6% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε πσο ζε κεγάιε 

θιίκαθα ε ππεξεζία ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη ζηειερσκέλε κε εμεηδηθεπκέλν 

θαη θαηάιιειν δπλακηθφ, ην 31.5% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε πσο ζε κεγάιε 
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θιίκαθα νη εζσηεξηθνί έιεγρνη πνπ δηελεξγεί ην ηκήκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη 

ακεξφιεπηνη θαη αληηθεηκεληθνί. Δπηπιένλ, ην 37% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε πσο ζε 

κέηξηα θιίκαθα ε ππεξεζία ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ παξέρεη πξνζηηζέκελε αμία 

ζηελ επηρείξεζε θαη ηέινο, ην 37% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε πσο ζε κέηξηα θιίκαθα 

είλαη απνηειεζκαηηθή θαη ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο εηαηξίαο ε 

ππεξεζία ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 

Σέινο, αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πζηήκαηνο 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ βξέζεθε φηη ην 31.5% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε πσο ζε κεγάιε 

θιίκαθα ην χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (.Δ.Δ.) πνπ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ 

επηρείξεζε είλαη ιεηηνπξγηθφ. Αθφκε, ην 44.4% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε πσο ζε 

κεγάιε θιίκαθα πξαγκαηνπνηείηαη ζπρλά αμηνιφγεζε ηνπ .Δ.Δ.. Δπίζεο, ην 40.7% 

ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε πσο ζε κέηξηα θιίκαθα παξαηεξνχληαη αδπλακίεο ηνπ 

.Δ.Δ θαη δηαρεηξίδνληαη νξζά απφ ηελ εηαηξία. ηελ επφκελε εξψηεζε ην 37% ησλ 

εξσηεζέλησλ δήισζε πσο ζε κέηξηα θιίκαθα ην .Δ.Δ. ηεο εηαηξίαο δεκηνπξγεί θαη 

παξέρεη ηηο πξνυπνζέζεηο εθείλεο ψζηε ν επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο λα δηαρεηξίδεηαη 

θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν θαη ηέινο, ην 35.2% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε πσο 

ζε κεγάιε θιίκαθα ην πθηζηάκελν .Δ.Δ. ζηνρεχεη κέζσ ησλ θαηάιιεισλ δηθιείδσλ 

αζθαιείαο ζηελ πξνζηαζία θαη δηαθχιαμε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο. 

πγθεληξσηηθά, εθαξκνγή ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα εκθαλίδεηαη ζρεηηθά κε ηηο 

πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο επηρείξεζεο θαη ηηο 

πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ 

ηεο επηρείξεζεο. 

Σέινο, απφ ηηο ζπζρεηίζεηο  εληνπίζηεθε φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηεο ζέζεο ησλ εξσηψκελσλ θαη ηηο απαληήζεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ηηο 

πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο επηρείξεζεο. 

πγθεθξηκέλα, νη νηθνλνκηθνί δηεπζπληέο πηζηεχνπλ φηη νη πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο 

πνπ αθνξνχλ ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο επηρείξεζεο εθαξκφδνληαη ζε κεγαιχηεξε 

θιίκαθα ελψ νη ινγηζηέο ζε κηθξφηεξε. 

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ηεο ζέζεο ησλ εξσηψκελσλ θαη ηηο απαληήζεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ηηο πνιηηηθέο θαη 

δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ ηεο 

επηρείξεζεο. πγθεθξηκέλα, νη νηθνλνκηθνί δηεπζπληέο πηζηεχνπλ φηη νη πνιηηηθέο θαη 
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δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ ηεο 

επηρείξεζεο εθαξκφδνληαη ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα ελψ νη ινγηζηέο ζε κηθξφηεξε. 

 

5.3. Πεπιοπιζμοί ηηρ Έπεςναρ Ππωηογενών ηοισείων 

Ωο ν θχξηνο πεξηνξηζκφο ηεο παξνχζεο έξεπλαο κπνξεί λα ζεσξεζεί ην κέγεζνο ηνπ 

δείγκαηνο (54 εξσηψκελνη) γεγνλφο πνπ πηζαλψο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ γελίθεπζε θαη ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ. 

Ωο έλαο άιινο πεξηνξηζκφο κπνξεί λα ζεσξεζεί ε απνπζία δεηγκαηνιεπηηθνχ 

πιαηζίνπ θαζψο δελ κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί ε πιήξεο θαη θαζνιηθή 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο φπσο θαη ηελ πηζαλφηεηα νη εξσηψκελνη λα κελ 

απάληεζαλ κε ηελ απαηηνχκελε αληηθεηκεληθφηεηα, πξνζνρή ή ακεξνιεςία. 

Σέινο, άιινο έλαο πεξηνξηζκφο ηεο έξεπλαο απνηειεί ην πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ δηεμήρζε ε έξεπλα νπφηε θαη δελ ππήξρε ν ρξφλνο γηα κεγαιχηεξε 

αληαπφθξηζε. 

Παξά ηνπο απφ πάλσ πξνζδηνξηζκνχο, ε παξνχζα έξεπλα πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ 

πξνζθέξεη ζεκαληηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ζε επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη δηεζλψο. 

 

5.4. Πποηάζειρ 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ κπνξνχλ λα 

ζρεκαηηζηνχλ ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο αλαθνξηθά κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ζηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη δηεζλψο. πγθεθξηκέλα, πξνηάζεηο αλαθνξηθά 

κε ηηο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο επηρείξεζεο 

ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ε βειηίσζε ηεο πεξηγξαθήο ησλ ζέζεσλ ζε φια ηα επίπεδα 

δηνίθεζεο κε πξνζδηνξηζκφ αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ. Δηδηθφηεξα, ε πεξηγξαθή ησλ 

ζέζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη πεξηζζφηεξν ζαθήο θαη λα παξνπζηάδνληαη ιεπηνκεξψο νη 

αξκνδηφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ ψζηε κεηαμχ άιισλ λα κεγηζηνπνηείηαη θαη ε 

απφδνζε. Δπίζεο, ε ηαθηηθή αλαζεψξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ πνπ 

έρνπλ ζεζπηζζεί ζχκθσλα κε ηηο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ηεο εθάζηνηε εηαηξίαο ζα 
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κπνξνχζε λα είλαη κηα άιιε πξφηαζε πνπ κπνξεί λα πηνζεηεζεί. Δπηπιένλ, ε δηαξθήο 

ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηηο πνιηηηθέο πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί ζηελ εθάζηνηε 

εηαηξία θξίλεηαη απαξαίηεην λα πξαγκαηνπνηείηαη κε κεγάιε πξνζνρή.  

Αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπ Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ πηζαλέο πξνηάζεηο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη πξψηνλ ε θαιχηεξε αλάδεημε ηεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο ππεξεζίαο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαζψο θαη ε βειηίσζε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ππεξεζίαο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζρεηηθά κε ηε 

ζπκβνιή ηεο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο εθάζηνηε εηαηξίαο. Ζ ζηειέρσζε κε 

εμεηδηθεπκέλν θαη θαηάιιειν δπλακηθφ είλαη επίζεο βαζηθφο παξάγνληαο θαιήο 

ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά 

γλσξίζκαηα γηα ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο λα είλαη ε αληηθεηκεληθφηεηα, ε 

αθεξαηφηεηα, ν επαγγεικαηηζκφο, ε εκπηζηεπηηθφηεηα θαη ην αλψηεξν επίπεδν 

επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ. Ζ ζπλερήο εθπαίδεπζή ηνπο θαη ε ππνβνήζεζε ηνπο απφ 

ηελ ηερλνινγία θαη λέα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θξίλεηαη επίζεο αλαγθαία. 

Δπίζεο, αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πζηήκαηνο 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ πηζαλέο πξνηάζεηο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ζε πξψην επίπεδν ε 

θαιχηεξε, ιεπηνκεξέζηεξε θαη αληηθεηκεληθφηεξε θαηαγξαθή θαη παξαηήξεζε ησλ 

αδπλακηψλ ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ε θαιχηεξε δηαρείξηζε απηψλ 

πνπ εληνπίδνληαη. Δπίζεο, ε ηαθηηθή αμηνιφγεζε ζε θαζνξηζκέλα ρξνληθά ζεκεία 

πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζεη εάλ ην ζχζηεκα ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη ιεηηνπξγηθφ 

θαη ζχκθσλα κε ηηο λέεο απαηηήζεηο ησλ αγνξψλ είλαη κία ελέξγεηα απαξαίηεηε 

θαζψο ηα νθέιε πνπ κπνξεί λα πξνζδψζεη ζηελ επηρείξεζε είλαη κεγάια. 

Γηα ηηο ζχγρξνλεο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ θαη ε 

δξάζε ηνπο επεθηείλεηαη ζε δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο, δεκηνπξγνχληαη λένη θίλδπλνη. Γηα 

παξάδεηγκα, ζηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ν θίλδπλνο έρεη επεθηαζεί ζηνλ 

ηνκέα ησλ επελδχζεσλ. Ζ αχμεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη νη λέεο 

ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ απεηιή γηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία φπσο ην 

εκπνξηθφ ζήκα κηαο επηρείξεζεο, εθφζνλ ππάξρεη ε πηζαλφηεηα γηα απάηε. Ζ 

πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ε κεηαηφπηζε ηνπ θηλδχλνπ απνηειεί ην 

λέν ζηνίρεκα γηα ηνπο δηεπζπληέο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ. Δηδηθφηεξα, ε νξζφηεξε 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ γηα ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε 

ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο 
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επηρείξεζεο απνηεινχλ δχν ζηφρνπο επηηεχμηκνπο, πνπ σθεινχλ  ζεκαληηθά ηε 

ιεηηνπξγία θαη ηε βησζηκφηεηα ηεο ζε έλα δηεζλέο πεξηβάιινλ εμαηξεηηθά 

αληαγσληζηηθφ θαη ζπλερψο κεηαβαιιφκελν. Οη ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο ρξεηάδνληαη 

αλζξψπνπο ηθαλνχο ηαπηφρξνλα ζηνλ έιεγρν θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ 

θηλδχλσλ. 

Σέινο, φζνλ αθνξά ζην ηερληθφ κέξνο κηαο πηζαλήο κειινληηθήο έξεπλαο ρξήζηκν γηα 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζα ήηαλ λα δηαξθέζεη πεξηζζφηεξν ρξφλν, λα ζπκπεξηιάβεη 

πεξηζζφηεξεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο φπσο θαη ην λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη άιια 

εξεπλεηηθά εξγαιεία γηα παξάδεηγκα ε κέζνδνο ησλ πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ. 
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             ε κέηξηα θιίκαθα                    

             ε κεγάιε θιίκαθα                   

             Πάξα πνιχ                                

17. Ζ ππεξεζία ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη ζηειερσκέλε κε εμεηδηθεπκέλν θαη 

θαηάιιειν δπλακηθφ; 

              Καζφινπ                  

              ε κηθξή θιίκαθα                     

              ε κέηξηα θιίκαθα                    

              ε κεγάιε θιίκαθα                   

              Πάξα πνιχ                                

18. Οη εζσηεξηθνί έιεγρνη πνπ δηελεξγεί ην ηκήκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη 

ακεξφιεπηνη θαη αληηθεηκεληθνί; 

              Καζφινπ                  

              ε κηθξή θιίκαθα                     

              ε κέηξηα θιίκαθα                    

              ε κεγάιε θιίκαθα                   

              Πάξα πνιχ            
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19. Ζ ππεξεζία ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ παξέρεη πξνζηηζέκελε αμία ζηελ 

επηρείξεζε; 

              Καζφινπ                

              ε κηθξή θιίκαθα                     

              ε κέηξηα θιίκαθα                    

              ε κεγάιε θιίκαθα                   

              Πάξα πνιχ                                

 

20. Δίλαη απνηειεζκαηηθή θαη ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο εηαηξίαο 

ε ππεξεζία ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ; 

              Καζφινπ                  

              ε κηθξή θιίκαθα    

              ε κέηξηα θιίκαθα                    

              ε κεγάιε θιίκαθα                   

              Πάξα πνιχ                                

 

Δ.  Λειηοςπγία και αποηελεζμαηικόηηηα ηος ςζηήμαηορ Δζωηεπικού Δλέγσος 

(.Δ.Δ): 

21. Σν χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (.Δ.Δ.) πνπ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ 

επηρείξεζε είλαη ιεηηνπξγηθφ; 

             Καζφινπ                  

             ε κηθξή θιίκαθα                     

             ε κέηξηα θιίκαθα                    

             ε κεγάιε θιίκαθα                   

             Πάξα πνιχ                             

22. Πξαγκαηνπνηείηαη ζπρλά αμηνιφγεζε ηνπ .Δ.Δ.; 

             Καζφινπ                  

             ε κηθξή θιίκαθα                     

             ε κέηξηα θιίκαθα                    

             ε κεγάιε θιίκαθα                   

             Πάξα πνιχ                 
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23. Παξαηεξνχληαη αδπλακίεο ηνπ .Δ.Δ θαη δηαρεηξίδνληαη νξζά απφ ηελ εηαηξία; 

             Καζφινπ                 

             ε κηθξή θιίκαθα                     

             ε κέηξηα θιίκαθα                    

             ε κεγάιε θιίκαθα                   

             Πάξα πνιχ   

 

                              

24. Σν .Δ.Δ. ηεο εηαηξίαο δεκηνπξγεί θαη παξέρεη ηηο πξνυπνζέζεηο εθείλεο ψζηε ν 

επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο λα δηαρεηξίδεηαη θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν; 

             Καζφινπ                  

             ε κηθξή θιίκαθα                     

             ε κέηξηα θιίκαθα                    

             ε κεγάιε θιίκαθα                   

             Πάξα πνιχ                                

25. Σν πθηζηάκελν .Δ.Δ. ζηνρεχεη κέζσ ησλ θαηάιιεισλ δηθιείδσλ αζθαιείαο 

ζηελ πξνζηαζία θαη δηαθχιαμε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο; 

             Καζφινπ                  

             ε κηθξή θιίκαθα                     

             ε κέηξηα θιίκαθα                    

             ε κεγάιε θιίκαθα                  

             Πάξα πνιχ                                

 

 


