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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Γενικά : Τα τελευταία έτη, το κριτήριο της ποιότητας χρησιμεύει κατά κύριο λόγο με 

πιο μεγάλη συχνότητα στον σύγχρονο επιχειρηματικό τομέα, με απώτερο σκοπό την 

αισθητή βελτίωση των επιδόσεων των εταιρειών, την ανοδική τάση των κερδών, την 

βελτίωση των οργανωτικών δράσεων, την ανοδική τάση της ικανοποίησης των 

καταναλωτών, την ανάπτυξη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην αγορά στην 

οποία δραστηριοποιείται η εκάστοτε εταιρεία και γενικότερα την βελτίωση της 

αποδοτικότητάς της. 

Επί της ουσίας, το εν λόγω κριτήριο αποτελεί μια παράμετρο διαφοροποιήσεις 

των σύγχρονων εταιρειών στο επιχειρησιακό περιβάλλον, είτε μια εταιρεία παρέχει 

αγαθά είτε ακόμα και υπηρεσίες. Διαχρονικά συνδέεται στο μυαλό των πελατών με την 

υπεροχή ενός αγαθού σε σχέση με ένα άλλο και επί της ουσίας αποτελεί παράμετρο 

διαφοροποίησης και κατηγοριοποίησης ενώ με τη σωστή διαχείριση έχει την ευχέρεια 

να επιφέρει ανάπτυξη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και ανοδική τάση της 

αποδοτικότητας. 

Αναγκαιότητα-Πρωτοτυπία : Ο εσωτερικός έλεγχος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 

στην επιβίωση των οικονομικών οργανισμών. Ταυτόχρονα ο εξωτερικός έλεγχος παίζει 

εξίσου σημαντικό ρόλο. Παρά τη σημαντικότητα των δύο εννοιών, ελάχιστες έρευνες 

έχουν πραγματοποιηθεί για το εν λόγω θεματικό αντικείμενο στην Ελλάδα. 

Σκοπός : Σκοπός της έρευνας είναι η αποτύπωση της σημασίας των ποιοτικών 

μηχανισμών ελέγχου για την αποδοτικότητα των ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων 

και οργανισμών.  

Αποτελέσματα : Τα αποτελέσματα της έρευνας θα μας δείξουν κατά πόσο οι 

λειτουργίες του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου συμβάλουν στην αποδοτικότητα 

των οικονομικών οργανισμών. 

Λέξεις κλειδιά : Εσωτερικός έλεγχος, εξωτερικός έλεγχος, ποιότητα ελέγχου, 

ποιότητα ελέγχου και αποτελεσματικότητα, ποιότητα 
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ABSTRACT 

General: In recent years, the quality criterion has been used more frequently in the 

modern business sector, with the ultimate goal of significantly improving the 

performance of companies, the upward trend of profits, the improvement of 

organizational actions, the upward trend of customer satisfaction, the development of 

competitive advantage in the market in which the company operates and in general the 

improvement of its efficiency. 

In essence, this criterion is a parameter of differentiation of modern companies 

in the business environment, whether a company provides goods or even services. Over 

time, it is associated in the minds of customers with the superiority of one good over 

another and in essence is a parameter of differentiation and categorization while with 

proper management has the ability to bring about the development of competitive 

advantage and an upward trend in efficiency. 

Necessity-Originality: Internal control plays an important role in the survival of 

financial institutions. At the same time, external control plays an equally important role. 

Despite the importance of the two concepts, little research has been done on this topic 

in Greece. 

Purpose: The purpose of the research is to capture the importance of quality control 

mechanisms for the efficiency of private and public companies and organizations. 

Results: The results of the research will show us whether the functions of internal and 

external control contribute to the efficiency of financial institutions. 

Keywords: Internal control, external control, quality control, quality control and 

efficiency, quality 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ελεγκτική δράση εξελίχτηκε τα τελευταία έτη, παρά το γεγονός πως η 

απαίτηση αυτής της δράσης υπήρχε εδώ και αρκετές δεκαετίες. Πάντοτε είχε άμεση 

σχέση με τους ανθρώπους διαμέσου των λογιστικών πρακτικών σε όλες τις εποχές της 

ιστορίας. Παρά το γεγονός αυτό, όμως, εμφανίστηκες για πρώτη φορά όταν οι 

άνθρωποι άρχισαν να υλοποιούν ανταλλαγές προϊόντων, όπου υπήρξαν και οι πρώτες 

εμπορικές δράσεις. 

Πιο συγκεκριμένα, οι ανάγκες και οι υποχρεώσεις τις οποίες ανάπτυξε η 

δράση της ανταλλαγής προϊόντων σε συνδυασμό με την αξιοπιστία των δεδομένων στις 

εν λόγω συναλλαγές, έγινε σημαντική η ύπαρξη της πρώτης λογιστικής εγγραφής και 

τόνισε την απαίτηση της ελεγκτικής δράσης μεταξύ των συναλλασσόμενων 

πρωτογενών κοινωνιών. 

Υπό τη συγκεκριμένη λογική, από διάφορες έρευνες του παρελθόντος έχει 

προκύψει πως γινόταν χρήση συμβόλων και γραμμών πάνω σε δέντρα, ξύλα κλπ, με 

βασικότερο στόχο να κατορθώσουν να εκφράσουν τις λογιστικές πρακτικές. Με το 

πέρασμα των ετών αναπτυσσόταν ολοένα και πιο μεγάλες απαιτήσεις, όπου βάσει με 

τους νόμους της οικονομίας δεν είναι εφικτό να περιοριστούν. 

Με απώτερο στόχο να καταφέρουν να καλύψουν τις απαιτήσεις τους, 

εστίασαν σε καινούριες πηγές άντλησης, το εμπόριο. Λόγω του ότι το εμπόδιο 

υλοποιούνταν σε διαφορετικές φυλές επομένως και διαφοροποιημένες γλώσσες, ήταν 

ζωτικής σημασίας να αναπτυχθεί ένα σύστημα επικοινωνίας που θα ήταν κοινό για 

όλους. Για αυτό το λόγο χρησιμοποιήθηκαν στην αρχή σύμβολα, σχέδια αλλά και 

αριθμοί. 

Στη χώρα μας, η ελεγκτική δράση θεσπίστηκε την περίοδο του ’56 με την 

ανάπτυξη του Σώματος Ορκωτών Λογιστών. Στη σύγχρονη εποχή, η συγκεκριμένη 

δράση έχει αναπτυχθεί σε ολόκληρο το φάσμα της διοικητικής δράσης μιας σύγχρονης 

κοινωνίας, είτε πρόκειται για τον ιδιωτικό είτε ακόμα και για τον δημόσιο τομέα. Το 

κυριότερο ενδιαφέρον αλλά και η ευθύνη της εν λόγω δράσης πλέον έχει μετατοπιστεί 

από την έρευνα και την ανακάλυψη της πιθανής απάτης στην ύπαρξη της ορθότητας 

διαμέσου της οποίας οι οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν την χρηματοοικονομική 
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θέση και τα αποτελέσματα δράσεως των μονάδων που ελέγχονται αλλά και τη 

γενικότερη αποδοτική των σύγχρονων εταιρειών και οργανισμών. 

Με βασικότερο στόχο την κάλυψη όλων των παραπάνω απαιτήσεων αυτής 

της δράσης, εξαιτίας των αναπτυγμένων χρηματοοικονομικών φορέων και εταιρειών, 

αναπτύχθηκαν και οργανώθηκαν τεράστιες ελεγκτικές εταιρείες για εξωτερικό έλεγχο 

ενώ στη σημερινή εποχή υφίστανται ειδικοί εσωτερικοί ελεγκτές, οι οποίοι 

στελεχώνουν αυτές τις εταιρείες. 

Γενικότερα, οι όροι εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος είναι από τους πιο 

σημαντικούς για όλες τις σύγχρονες εταιρείες και τους οργανισμούς, καθώς 

αναπτύσσουν ένα κλίμα ασφάλειας και ποιότητας, αποφεύγοντας τις ατασθαλίες και 

κλοπές από ενδογενείς είτε ακόμα και από εξωγενείς παραμέτρους. Η ελεγκτική δράση, 

τόσο της μιας μορφής όσο και της άλλης, έχει άρρηκτη σχέση με όλες τις 

χρηματοοικονομικές ενέργειες από την αρχαιότητα έως και τη σύγχρονη εποχή, 

προκειμένου να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της εκάστοτε περιόδου. 
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ  ΕΛΕΓΧΟΥ 

1.1 Βασικές  έννοιες 

Με τον όρο ποιότητα αναφερόμαστε σε μια έννοια, η οποία αναφέρεται συχνά 

στη σημερινή εποχή (Τσιότρας, 2016). Επί της ουσίας πρόκειται για το σύνολο των 

χαρακτηριστικών πράγματος, που το χαρακτηρίζει και το διαφοροποιεί από όλα τα 

άλλα. Με λίγα λόγια πρόκειται για το σύνολο των κυριότερων γνωρισμάτων ενός 

αγαθού είτε μιας υπηρεσίας, η οποία έχει άρρηκτη σχέση με την ικανότητά του να 

ικανοποιεί δεδομένες είτε ακόμα και συναγόμενες απαιτήσεις (Καφετζόπουλος, 2011). 

Ένας εξίσου συχνός και ιδιαίτερα διαδεδομένος ορισμός για αυτή την έννοια 

είναι πως αφορά την αποδοτική ικανοποίηση των προδιαγραφών καθώς επίσης και των 

έγκυρων αναγκών και επιθυμιών των καταναλωτών. Η συγκεκριμένη έννοια 

χρησιμεύει σε αρκετές περιπτώσεις, προκειμένου να υποδηλώσει την αριστεία καθώς 

επίσης και την τελειότητα ενός αγαθού είτε μιας υπηρεσίας (Γκούμας και Τέφα, 2012). 

Ένας καταναλωτής με βασικότερο στόχο να κρίνει την ποιότητα ενός αγαθού 

διερευνά αρκετές και διαφορετικές παραμέτρους, όπως είναι για παράδειγμα οι 

επιδόσεις, τα κυριότερα γνωρίσματα, την αξιοπιστία, τη συμμόρφωση, τη 

σταθερότητα, τη δυνατότητα εξυπηρέτησης, την αισθητική κλπ, ενώ στην παροχή 

υπηρεσιών κατά κύριο λόγο εστιάζει στα υλικά στοιχεία τα οποία περιέχει, όπως είναι 

για παράδειγμα οι εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός, η αξιοπιστία, η ευγένεια, η ασφάλεια 

κλπ (Sarkar, 2003). 

Όλα αυτά τα χρόνια, έχουν γραφεί πολλοί και διαφορετικοί ορισμοί σχετικά 

με το τι πραγματικά αφορά και ποιο είναι το περιεχόμενό της. Έρευνες αναφέρουν πως 

με αυτόν τον όρο αναφερόμαστε στο ελάχιστο κόστος που ένα αγαθό απαιτεί από την 

εταιρεία ενώ άλλοι ερευνητές αναφέρουν πως επί της ουσίας πρόκειται για κάτι που ο 

Κεφάλαιο 
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πελάτης θέλει να πληρώσει και έχει άρρηκτη σχέση με το τι θα λάβει και το τι θα 

κεφαλαιοποιήσει (Ζαβλανός, 2006). 

 

 

Εικόνα 1.1 : Αποδοτική ποιοτική ελεγκτική δράση (Aized, 2012) 

 

Η αποδοτική ποιοτική ελεγκτική δράση, βάσει μελετών, εμφανίζεται στην 

εικόνα που προηγήθηκε (βλέπε εικόνα 1.1). Βάσει με τη συγκεκριμένη εικόνα, η 

αποδοτική καθώς επίσης και η ποιοτική δράση ελέγχου έχει άμεση σχέση με 3 

διαφορετικά δεδομένα. Το πρώτο εξ αυτών αφορά τον ορισμό των προτύπων 

αναφοράς, το δεύτερο με την επισκόπηση καθορισμένων προτύπων ενώ τέλος το τρίτο 

εξ αυτών έχει να κάνει με τη δράση του ποιοτικού ελέγχου (Χυτήρης και Άννινος, 

2015). 

Ειδικότερα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα πρότυπα αναφοράς, θα πρέπει να 

σημειωθεί πως πρόκειται για κατευθυντήριες γραμμές, που είναι χρήσιμο να τηρούνται. 

Τα συγκεκριμένα πρότυπα είναι ζωτικής σημασίας να είναι γραπτά ενώ καθοριστικό 

είναι να είναι κατανοητά από το ανθρώπινο δυναμικό της παραγωγικής δράσης της 

εκάστοτε εταιρείας ή οργανισμού (Sarkar, 2003). 

Από την άλλη πλευρά, για την επισκόπηση καθορισμένων προτύπων, είναι 

σημαντικό να τονιστεί πως τις περισσότερες φορές είναι εξαιρετικά χρήσιμα, έτσι ώστε 

να διορθωθούν κάποιες ατέλειες και σφάλματα αυτών των προτύπων. Επίσης, η δράση 

του ποιοτικού ελέγχου έχει σαν απώτερο σκοπό να εξασφαλίσει στο βέλτιστο εφικτό 
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επίπεδο πως τα αγαθά τα οποία θα προσφερθούν στους πελάτες θα εναρμονίζονται με 

τις απαιτήσεις τους και τις στρατηγικές που εφαρμόζει η εκάστοτε εταιρεία (Δαμαλάς, 

2013). 

Τέλος, σε ό,τι έχει να κάνει με την έννοια της διασφάλισης ποιότητας, είναι 

σημαντικό να επισημανθεί πως πρόκειται για την προσπάθεια προσέγγισης αλλά και 

οργάνωσης της διοίκησης και του ελέγχου μιας σύγχρονης εταιρείας, κάτι το οποίο 

βοηθάει σε σημαντικό βαθμό την αισθητή ανοδική τάση της ικανότητάς της να 

προσφέρει με αξιοπιστία αγαθά αλλά και υπηρεσίες, βάσει με διεθνή και εθνικά 

κριτήρια. Ο συγκεκριμένος όρος είναι ζωτικής σημασίας σε όλους τους τομείς της 

σημερινής εποχής (Τσαρούχας, 2016). 

Πίνακας 1.1 : Τα κυριότερα γνωρίσματα της διασφάλισης ποιότητας 

Διασφάλιση ποιότητας Έχει σαν αποτέλεσμα 

Ορθή χρήση χρόνου Διαθέσιμος χρόνος στον επιβλέποντα 

Ολοκλήρωση δράσεων στον κατάλληλο 

χρόνο 

Πιο μικρός χρόνος υλοποίησης δράσεων 

Επίλυση ζητημάτων σύμφωνα με 

παλαιότερη εμπειρία 

Πηγή εμπειριών 

Ορθή κατανομή ευθυνών και 

αρμοδιοτήτων 

Βελτίωση της λειτουργίας της 

επιχείρησης 

Δημιουργία αρχείων Ένα μέσο με κυριότερο στόχο τον 

υπολογισμό της αποδοτικότητας 

Επίλυση σημαντικών ζητημάτων 

σύμφωνα με προληπτικές είτε 

διορθωτικές δράσεις 

Αισθητή ελάττωση των 

επαναλαμβανόμενων σφαλμάτων 

Πηγή : Σαμουρέλης, 2014 
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1.2 Ανάγκη ποιότητας 

Ο συγκεκριμένος όρος είναι ταυτόσημος με την έννοια της επιτυχίας, καθώς 

αποτελεί τη σημαντικότερη προϋπόθεσή της. Έρευνες επισημαίνουν την ανάγκη της 

αναφέροντας πως αποτελεί μονόδρομο για την επιτυχία αλλά και την επιβίωση μιας 

σύγχρονης εταιρείας ή οργανισμού (Andronikidis et al., 2009). Το πρώτο κράτος το 

οποίο έδειξε με πράξεις πως εστιάζει σε αυτήν την παράμετρο, τόσο των 

αναπτυσσόμενων αγαθών, όσο και των παραγωγικών δράσεων, ήταν η Ιαπωνία 

(Sarkar, 2003). 

Τα τελευταία 20-30 χρόνια, η εν λόγω παράμετρος αποτελεί το επίκεντρο του 

παγκόσμιου ενδιαφέροντος, και κυρίως στην ΕΕ, που αποτελεί μια σημαντική λύση 

και καθοριστική επιλογή για τη λήψη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Πρόκειται, 

δηλαδή, για τα πιο χρήσιμα μέσα για ανάπτυξη και βελτίωση της παραγωγικότητας των 

σύγχρονων εταιρειών και οργανισμών (Τυρινόπουλος και Κεπαπτσόγλου, 2015). 

Η χώρα μας, φυσικά, δεν ήταν εφικτό να μην δεχτεί καθοριστικές επιρροές 

και επιδράσεις από αυτές τις αλλαγές στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Πάντοτε με μια σημαντική χρονική καθυστέρηση, όλες οι παραπάνω θεωρίες έχουν 

ξεκινήσει να γίνονται αντιληπτές και στη χώρα μας. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, εξάλλου 

πως το εχθρικό επιχειρηματικό περιβάλλον σε συνδυασμό με τον ισχυρό παγκόσμιο 

ανταγωνισμό κάνουν ολοένα και πιο σημαντικό τον εντοπισμό καλύτερων επιλογών, 

με απώτερο στόχο τη συντήρηση των πελατών που υπάρχουν ήδη αλλά και την 

προσέλκυση καινούριών (Καφετζόπουλος, 2011). 

Η πιο καθοριστική παράμετρος σε όλα αυτά είναι εκείνη της ποιότητας. 

Βέβαια, στη σύγχρονη εποχή, η συγκεκριμένη παράμετρος δεν εμπλέκεται μονάχα σε 

αγαθά και υπηρεσίες των επιχειρήσεων αλλά είναι δυνατόν να έχει άρρηκτη σχέση και 

με τη δράση, τα συστήματα είτε ακόμα και τη διαχείριση. Η εν λόγω παράμετρος 

αποτελεί μια ευρύτερη κουλτούρα με την οποία η δράση μεταφέρεται σε μια συνολική 

ποιοτική υποδομή (Δαμαλάς, 2013). 

Με βασικότερο στόχο να καταφέρουμε να εστιάσουμε περισσότερο, 

οριοθετώντας τον ρόλο της παραπάνω παραμέτρου σε μια σύγχρονη εταιρεία ή 

οργανισμός, αυτός που έχει πάντοτε τον τελικό λόγο στην επιβίωση της εκάστοτε 
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εταιρείας, δεν είναι άλλος από τον ίδιο τον καταναλωτή. Ο βασικότερος άξονας του 

μοντέλου θα είναι πάντοτε η αποδοτικότητα στα μάτια των σύγχρονων καταναλωτών 

(Sarkar, 2003). 

Συνεπώς, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκα παραπάνω, οι σύγχρονες εταιρείες θα 

πρέπει να αντιληφθούν άμεσα τις απαιτήσεις και τα θέλω των καταναλωτών και να 

τους τα προσφέρουν σε άμεσο χρόνο και με όσο γίνεται πιο χαμηλό κόστος. Επίσης, 

είναι ζωτικής σημασίας να προσφέρουν αγαθά αλλά και υπηρεσίες υψηλότερης 

ποιότητας και πιστότητας ενώ τέλος είναι χρήσιμο να βρίσκονται πάντοτε ένα βήμα 

πιο μπροστά από τις απαιτήσεις των καταναλωτών (αυτό σημαίνει να έχουν την 

ευχέρεια να προβλέψουν τις μελλοντικές τους απαιτήσεις) (Χυτήρης και Άννινος, 

2015). 

Η παράμετρος που μελετάμε σε αυτό το κεφάλαιο έχει διαφορετική επιρροή 

στην εκάστοτε επιχείρηση ή οργανισμό και χρειάζεται να έχει άμεση σχέση με όλους 

τους υπαλλήλους. Όσο ευρύτερη είναι η προοπτική και όσο πιο μεγάλο είναι το σύνολο 

των υπαλλήλων, οι οποίοι ενεργούν με απώτερο στόχο να επιτύχουν την βέλτιστη 

εφικτή ποιότητα, τόσο πιο μεγάλα είναι και τα κέρδη, τα οποία θα έχει η επιχείρηση 

(Γκούμας και Τέφα, 2012). 

Παρά το γεγονός αυτό, όμως, ο καθοριστικότερος ρόλος διαδραματίζεται 

πάντοτε από τα διοικητικά μέλη της εκάστοτε επιχείρησης, που χρειάζεται να ελέγχουν 

τις μεθόδους με τις οποίες η συγκεκριμένη παράμετρος είναι δυνατόν να επιφέρει 

καθοριστικές επιρροές και επιδράσεις στην αποδοτικότητα και με τη θέλησή τους να 

ενθαρρύνουν τις ενέργειες για να επιτευχθεί η καλύτερη εφικτή ποιότητα, έχοντας 

ενεργό ρόλο στις συγκεκριμένες πρακτικές (Τυρινόπουλος και Κεπαπτσόγλου, 2015). 

Για τα εν λόγω γνωρίσματα φροντίζουν τα συστήματα τα οποία ασχολούνται 

με αυτή την παράμετρο, που έχουν την ευχέρεια να εξασφαλίσουν τόσο στην εταιρεία 

όσο και στους καταναλωτές τα κατάλληλα μέσα από ένα ιδιαίτερα σωστά δομημένο 

σύστημα, που οριοθετεί από την αρχή τους κυριότερους σκοπούς και εποπτεύει την 

επιτευξιμότητα καθώς επίσης και τη γενικότερη αποδοτικότητα (Χυτήρης και Άννινος, 

2015). 
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1.3 Ο ρόλος της ποιότητας στην επιχειρηματικότητα και στην 

ανταγωνιστικότητα 

Η συγκεκριμένη παράμετρος, στη σύγχρονη οικονομική κατάσταση και των 

περισσότερων επιχειρήσεων σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, είναι ζωτικής 

σημασίας. Αυτό συμβαίνει λόγο του ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των συναλλαγών των 

σύγχρονων καταναλωτών με τις εταιρείες ή τους οργανισμούς και τις αγορές έχει 

ελαττωθεί αισθητά εξαιτίας της ανοδικής τάσης του κόστους του χρήματος 

(Σαμουρέλης, 2014). 

Επί της ουσίας, τα αγαθά και οι υπηρεσίες οι οποίες παρέχουν καλή προς 

άριστη σχέση ποιότητας και κόστους έχουν τη δυνατότητα να πείσουν τους 

καταναλωτές προκειμένου να υλοποιήσουν μια συναλλαγή. Καθοριστικό ρόλο σε όλα 

αυτά διαδραματίζουν τα εξής : 

 

 Το γεγονός πως η ποιότητα προσθέτει επιπλέον αξία 

 Η αξία στη σύγχρονη εποχή είναι ταυτόσημη με τις σωστές επενδυτικές 

κινήσεις καθώς επίσης και με τη χρησιμότητα για τους καταναλωτές 

 Η χρησιμότητα αλλά και η επένδυση έχουν άμεση σχέση με την κοινωνική είτε 

ακόμα και την χρηματοοικονομική ευημερία για τους καταναλωτές κλπ 

 Η ευημερία αναπτύσσει σημαντικά κριτήρια για τις περαιτέρω επενδυτικές 

κινήσεις και εξελίξεις (Ζαβλανός, 2006) 

Από όλα όσα έχουν επισημανθεί μέχρι στιγμής, γίνεται εύκολα αντιληπτό πως 

η συγκεκριμένη παράμετρος είναι δυνατόν να συμβάλλει σημαντικά στη σύγχρονη 

κατάσταση, όχι μονάχα για τις επιχειρήσεις αλλά και για το σύνολο της κοινωνίας και 

της οικονομίας. Δεδομένου πως οι πόροι όλων των σύγχρονων εταιρειών και 

οργανισμών είναι εξαιρετικά περιορισμένοι εξαιτίας της χαμηλής ρευστότητας, η ορθή 

επιχειρηματική δράση και αντίληψη είτε ακόμα και η ορθή οργάνωση, διοίκηση και 

διαχείριση αποτελούν τις μοναδικές επιλογές πόρων που έχουν την ευχέρεια να 

διαφοροποιήσουν μια σύγχρονη εταιρεία ή οργανισμό (Σαμουρέλης, 2014). 
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Σύμφωνα με τα παραπάνω, γίνεται εύκολα αντιληπτό πως η κατάσταση πλέον 

έχει ανάγκη από ορθές ενέργειες και ποιοτική διαχείριση, προκειμένου να επέλθουν τα 

βέλτιστα εφικτά αποτελέσματα. Η καθημερινή δράση και η επιχειρηματική πρακτική 

έχουν δείξει πως η συγκεκριμένη παράμετρος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την 

αποδοτικότητα καθώς είναι ζωτικής σημασίας για αρκετούς και διαφορετικούς λόγους. 

Ένας εξ αυτών είναι πως σε αρκετές περιπτώσεις ένα αγαθό το οποίο δεν είναι ποιοτικό, 

είναι εφικτό να εξουδετερώσει την καλή ποιότητα και των υπολοίπων αγαθών είτε 

υπηρεσιών της συγκεκριμένης εταιρείας (Καφετζόπουλος, 2011). 

Γενικότερα, είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε πως μέσα σε μια σύγχρονη εταιρεία 

ή οργανισμό, η εν λόγω παράμετρος περνά από το τμήμα της ποιότητας σε όλα τα 

τμήματα της οργανωτικής δράσης και τις περισσότερες φορές φτάνει έως την ανώτατη 

διοίκηση, κάνοντας με αυτόν τον τρόπο τον στρατηγικό σκοπό καθοριστική 

προτεραιότητα μιας σημερινής εταιρείας ή οργανισμού (Τυρινόπουλος και 

Κεπαπτσόγλου, 2015). 

Έτσι, η συγκεκριμένη παράμετρος αποτελεί ένα καθοριστικό κριτήριο που 

προσφέρει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια σύγχρονη εταιρεία. Στο 

συγκεκριμένο πλαίσιο, ο βασικότερος πυλώνας με κυριότερο στόχο τη λήψη του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος είναι το όφελος του καταναλωτή για το αγαθό στην 

αγορά-στόχο. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ορισμό αυτής της έννοιας, ο οποίος 

επισημαίνει τη συμμόρφωση των αγαθών προς τις καταναλωτικές ανάγκες, αυτό 

σταδιακά είναι δυνατόν να οδηγήσει στην καταλληλότητα των αγαθών για τους 

πελάτες. 

Η ποιότητα των αγαθών είναι εφικτό να εντοπιστεί διαμέσου αρκετών και 

διαφορετικών παραγόντων, δηλαδή των κυριότερων γνωρισμάτων των αγαθών, τα 

οποία διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο σε αυτή την παράμετρο, όπως την 

αντιλαμβάνεται ο εκάστοτε πελάτης. Τα κυριότερα γνωρίσματα αυτής της παραμέτρου 

είναι δυνατόν να κατηγοριοποιηθούν σε 3 άξονες, όπως είναι για παράδειγμα τα 

γνωρίσματα τα οποία οριοθετούν την εύρυθμη δράση των αγαθών, τα οποία 

οριοθετούν την αξιοπιστία είτε ακόμα και την ανθεκτικότητα των αγαθών καθώς 

επίσης και εκείνα τα οποία προσελκύουν την ικανοποίηση των πελατών προς το 

εκάστοτε αγαθό είτε την υπηρεσία (Τσαρούχας, 2016). 
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Έρευνες τα τελευταία χρόνια κάνουν λόγο πως υφίστανται 8 καθοριστικές 

διαστάσεις είτε είδη αυτής της παραμέτρου. Οι εν λόγω διαστάσεις είναι τα κυριότερα 

γνωρίσματα απόδοσης των αγαθών, τα εξειδικευμένα γνωρίσματα ποιότητας, η 

αξιοπιστία, η ποιοτική συμμόρφωση, η ανθεκτικότητα, η εξυπηρέτηση μετά την 

πώληση, η αισθητική ποιότητα και τέλος η αναγνωρισμένη ποιότητα (αφορά την 

ποιότητα που βασίζεται στην φήμη) (Γκούμας και Τέφα, 2012). 

Οι διαστάσεις αυτής της μορφής αποτελούν το κέντρο της συσχέτισης με τον 

ανταγωνισμό. Σύμφωνα με την κατάσταση και την εκάστοτε περίπτωση, η επιχείρηση 

είτε ο οργανισμός είναι χρήσιμο να εστιάσει σε ένα είτε ακόμα και πιο πολλά εξ αυτών 

σε μια προσπάθεια, προκειμένου να λάβει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά 

στην οποία δραστηριοποιείται (Δαμαλάς, 2013). 

 

1.4 Σχέση ποιότητας και παραγωγικότητας 

Ο κυριότερος σκοπός του εκάστοτε διοικητικού συμβουλίου είναι η 

παραγωγική καθώς επίσης και η ανταγωνιστική διαχείριση (αφορά τη διαχείριση που 

έχει σαν απώτερο στόχο την επίτευξη της βέλτιστης εφικτής αποτελεσματικότητας για 

την εκάστοτε επιχείρηση ή οργανισμό). Δεδομένου πως η χρηματοοικονομική αξία της 

εν λόγω παραμέτρου είναι στη σύγχρονη εποχή ολοένα και περισσότερο αποδεκτή, 

είναι χρήσιμο να αναλυθεί διεξοδικά ο αντίκτυπος της στον τομέα της 

παραγωγικότητας και της κερδοφορίας, που αποτελούν συνάρτηση των εισροών και 

των εκροών (Καφετζόπουλος, 2011). 

Ο πιο διαδεδομένος ορισμός του κέρδους είναι πως αφορά τις εισροές οι 

οποίες αφαιρούνται από τα έξοδα. Έρευνες, επίσης, αναφέρουν πως το κέρδος τις 

περισσότερες φορές υφίσταται στην περίπτωση στην οποία οι εισροές είναι 

μεγαλύτερες από τα έξοδα. Επί της ουσίας, η αλλαγή καθορισμένων παραμέτρων είναι 

εφικτό σταδιακά να οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές του κέρδους. Παρόμοιες 

παράμετροι είναι η τιμή πώλησης, η ποσότητα του αγαθού, το κόστος για την εκάστοτε 

μονάδα καθώς επίσης και οι πόροι, οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί από την εκάστοτε 

μονάδα παραγωγής (Τυρινόπουλος και Κεπαπτσόγλου, 2015). 
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Στην περίπτωση στην οποία η τιμή των υλικών είτε άλλων εξίσου χρήσιμων 

πόρων παρουσιάσει σημαντική ανοδική τάση κατά την περίοδο της δράσης υλοποίησης 

του αγαθού, η πολιτική με απώτερο στόχο την εξουδετέρωση της ανοδικής τάσης του 

κόστους είναι σημαντικό αναπόφευκτα να εφαρμοστεί. Αυτό είναι δυνατόν να 

κατορθωθεί διαμέσου της αισθητής ανοδικής τάσης της τιμής του αγαθού, που είναι 

δυνατόν σταδιακά να επιφέρει την ελάττωση της ζήτησης, που θα επέφερε 

καθοριστικές επιρροές και επιδράσεις στις εισροές και επομένως και στο κέρδος 

(Τσαρούχας, 2016). 

Μια άλλη εξίσου σημαντική επιλογή με στόχο τη συντήρηση είτε την ανοδική 

τάση του κέρδους είναι η βελτίωση της ποιότητας των αγαθών, που είναι εφικτό να 

αποτελεί βασικό κριτήριο με στόχο την αισθητή ανοδική τάση του μεριδίου αγοράς. 

Αυτό πολλές φορές είναι δυνατόν να οδηγήσει στο συμπέρασμα πως η κερδοφορία 

είναι εξαιρετικά στις αλλαγές της παραγωγικής δράσης είτε ακόμα και στην ποιότητα 

των αγαθών και των υπηρεσιών μιας εταιρείας ή ενός οργανισμού (Σαμουρέλης, 2014). 

Η παράμετρος της παραγωγικότητας έχει άρρηκτη σχέση αλλά και εξάρτηση 

από την βελτίωση της ποιότητας των παραγωγικών δράσεων διαμέσου της αισθητής 

ελάττωσης των ελαττωματικών αγαθών είτε ακόμα και των απωλειών των 

προερχόμενων από την απαρχαιωμένη τεχνολογία, κάτι το οποίο πολλές φορές μπορεί 

να οδηγήσει σε πιο χαμηλό κόστος παραγωγής είτε ακόμα και σε πιο υψηλά επίπεδα 

κέρδους. 

Όπως είναι εφικτό να διακρίνουμε από την εικόνα που ακολουθεί (βλέπε 

εικόνα 1.2) και η επιρροή της ποιότητας των αγαθών και των παραγωγικών δράσεων 

είναι καθοριστική όχι μονάχα για την ανάπτυξη αξιών για τους πελάτες αλλά και για 

το κέρδος που θα εμφανίσει η εκάστοτε επιχείρηση. Μια εξίσου σημαντική κατηγορία, 

η οποία έχει άρρηκτη σχέση με το κέρδος είναι οι καταναλωτές, δηλαδή η ικανοποίηση 

των απαιτήσεών τους (Χυτήρης και Άννινος, 2015). 
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Εικόνα 1.2 : Χρηματοοικονομικές συνέπειες της παραγωγικότητας και της ποιότητας 

(Ζαβλανός, 2006) 

 

Έρευνες τα τελευταία χρόνια επισημαίνουν πως οι σύγχρονες εταιρείες και 

οργανισμοί είναι ζωτικής σημασίας να εστιάσουν κατά κύριο λόγο στην ικανοποίηση 

των καταναλωτικών αναγκών. Αυτό το οποίο είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε είναι πως 

οι εσωτερικοί καταναλωτές έχουν τον μεγαλύτερο και τον πιο σημαντικό αντίκτυπο σε 

ό,τι έχει να κάνει με την πραγματοποίηση των αναγκών ποιότητας. Δεν θα πρέπει να 

ξεχνάμε, άλλωστε, πως στις πιο πολλές μελέτες της σημερινής εποχής, ο ορισμός της 

ποιότητας έχει σαν αφετηρία το γεγονός πως οι καταναλωτικές ανάγκες αποτελούν τον 

κυριότερο σκοπό που χρειάζεται να επιτευχθεί (Γκούμας και Τέφα, 2012). 

Το επίπεδο ικανοποίησης των καταναλωτών έχει άρρηκτη σχέση με τη μέθοδο 

με την οποία κατανοούν όλες τις παραπάνω παραμέτρους. Το θέμα της ικανοποίησης 

των συγκεκριμένων αναγκών είναι ακόμα πιο σύνθετο εξαιτίας του γεγονότος πως οι 

διάφοροι πελάτες εστιάζουν σε διαφορετικά πράγματα και σε διαφορετικές 

παραμέτρους. Είναι, συνεπώς, χρήσιμο για τις σύγχρονες εταιρείες και τους 

οργανισμού να έχουν άμεσες σχέσεις με τους πελάτες τους (Καφετζόπουλος, 2011). 
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Παράλληλα, είναι σημαντικό να επισημανθεί πως έρευνες, οι οποίες έχουν 

εστιάσει στις αλληλεπιδράσεις και τις συνέπειες της ποιότητας στην παραγωγική 

δράση, στην χρηματοοικονομική αποτελεσματικότητα καθώς επίσης και στο κέρδος, 

αναφέρουν πως οι βασικότερες συνέπειες σε μια σύγχρονη εταιρεία οι οποίες είναι 

εφικτό να εντοπιστούν διαμέσου της βελτίωσης της ποιότητας θα έχουν θετικό 

αντίκτυπο και στους 3 καθοριστικότερους χρηματοοικονομικούς δείκτες της 

επιχειρηματικής δράσης, που είναι η παραγωγικότητα, η αποδοτικότητα κόστους 

καθώς επίσης και το κέρδος. 

Υπό τις σύγχρονες συνθήκες στην περίπτωση στην οποία ο όρος της εμπορίας 

είναι χρήσιμος για την επιβίωση στην αγορά, ο χρηματοοικονομικά καθοριστικότερος 

δείκτης παραγωγικότητας είναι ο δείκτης ο οποίος παρουσιάζει το επίπεδο όπου το 

αγαθό, σαν καλής ποιότητας παραγωγή, διασφαλίζει την ικανοποίηση των 

καταναλωτικών αναγκών (Δαμαλάς, 2013). 

Αυτό ως επί το πλείστον σημαίνει πως η εστίαση δεν θα πρέπει να υφίσταται 

μονάχα στις τακτικές βελτίωσης της αποδοτικότητας και στις δράσεις υλοποίησης του 

αγαθού, αλλά και στην παραγωγικότητα εστιάζοντας στους πελάτες, κάτι το οποίο έχει 

σαν κυριότερη επίπτωση την ύπαρξη αρκετών και διαφορετικών προγραμμάτων 

ποιότητας (Τυρινόπουλος και Κεπαπτσόγλου, 2015). 

Τα συγκεκριμένα προγράμματα παίζουν καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση 

χρήσιμων μεταβολών και δράσεων στο σύγχρονο μάρκετινγκ και στη σχεδιαστική 

δράση των αγαθών στη συμβατική πρακτική παραγωγής. Συνεπώς, η παραγωγική 

δράση είναι σημαντικό να εστιάσει στην αποδοτικότητα των εισροών και των εκροών 

διαμέσου του συνολικού πλαισίου εφαρμογής της εταιρικής οργάνωσης, που βάσει με 

πρόσφατες μελέτες, θα σήμαινε συνολική παραγωγικότητα (Χυτήρης και Άννινος, 

2015). 

Γίνεται εύκολα αντιληπτό, επομένως, πως υφίσταται άρρηκτη σχέση ανάμεσα 

στις παραμέτρους της ποιότητας και της παραγωγικότητας. Στην περίπτωση στην οποία 

η πρώτη εξ αυτών διερευνηθεί από όλες τις οπτικές γωνίες, που είναι η ποιότητα 

κατασκευής και συμμόρφωσης προς τις ανάγκες θα δούμε πως η πιο υψηλή ποιότητα 

κατασκευής έχει σαν συνέπεια πιο υψηλό κόστος (Τυρινόπουλος και Κεπαπτσόγλου, 

2015). 
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Παρά το γεγονός αυτό, όμως, οι καινοτόμες δράσεις, η δημιουργικότητα 

καθώς επίσης και η εφευρετικότητα είτε ακόμα και η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, 

η οποία προσφέρει πιο απλές και βελτιωμένες κατασκευές έχουν προσφέρει τη 

δυνατότητα τα έξοδα να παρουσιάζονται ως εξαιρετικά ελαττωμένα. Από την άλλη 

μεριά, ταυτόχρονα, με την ποιότητα συμμόρφωσης, η αισθητή ελάττωση του συνόλου 

των σφαλμάτων και των λοιπών ελαττωμάτων διαμέσου της βελτίωσης της ποιότητας 

της κατασκευής έχει σαν κυριότερη συνέπεια την ελάττωση του συνολικού κόστους, 

κάτι το οποίο αναδεικνύει τη σχέση ανάμεσα στην παράμετρο της ποιότητας και της 

χρηματοοικονομικής αποδοτικότητας (Γκούμας και Τέφα, 2012). 

 

1.5 Ποιότητα ελέγχου οικονομικών καταστάσεων 

Εστιάζοντας στην ευρεία ορολογία αυτής της έννοιας, ο όρος αυτός είναι 

εφικτό να γίνει αντιληπτός και να αναλυθεί διεξοδικά, αφού επισημαίνονται ορισμένες 

σημαντικές διαστάσεις οι οποίες αποτελούν βασικό γνώρισμα και την ξεχωρίζουν από 

τα υπόλοιπα είδη υπηρεσιών. Βάσει μελετών, με τον συγκεκριμένο όρο καλούμε τη 

συνδυασμένη πιθανότητα στην αρχή της ανίχνευσης και στη συνέχεια της αναφοράς 

σοβαρών σφαλμάτων που υφίστανται στις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων 

(Leitch, 2008). 

Η εν λόγω πιθανότητα τις περισσότερες φορές έχουν άμεση σχέση τόσο με τις 

γνώσεις όσο και τις δυνατότητες τις οποίες έχει στην κατοχή του ο εκάστοτε ελεγκτής, 

όσο και από το επίπεδο ανεξαρτησίας του, δηλαδή τη δυνατότητά του να εκφέρει κάθε 

μορφής άποψη δίχως να υποκύπτει σε ατομικά συμφέροντα και σε πιθανές ασκούμενες 

πιέσεις από την εκάστοτε εταιρεία που ελέγχεται (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013). 

Επίσης, σύμφωνα με μελέτες αναφέρεται πως ένας εξίσου διαδεδομένος 

ορισμός αυτής της έννοιας αφορά το επίπεδο ακρίβειας το οποίο ο ελεγκτής επιθυμεί 

να μεταφέρει στους επενδυτές διαμέσου των δημοσιευμένων οικονομικών 

καταστάσεων, προκειμένου να καταφέρουν να υπολογίσουν την αγοραία αξία της 

εταιρείας με τεράστια ακρίβεια (Pitt, 2014). 

Η παραπάνω θεωρία κατά κύριο λόγο βασίζεται σε έρευνες που κάνουν λόγο 

πως η συγκεκριμένη ποιότητα αφορά τη δυνατότητα του εκάστοτε ελεγκτή να 
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ελαττώσει αισθητά τη μεροληψία η οποία περιέχεται στις λογιστικές καταστάσεις. 

Σύμφωνα με τους παραπάνω ορισμούς γίνεται εύκολα κατανοητό πως η εν λόγω έννοια 

δεν εξαντλείται μονάχα στην τήρηση είτε τη μη των γενικά αποδεκτών κανονισμών 

λογιστικής, αλλά ως επί το πλείστον βασίζεται στην προσωπικότητα, στο σκεπτικισμό 

αλλά και στην αμεροληψία των συγκεκριμένων ανθρώπων (Παπαστάθης, 2014). 

Προκειμένου να γίνει πλήρως αντιληπτή η έννοια αυτή είναι σημαντικό να 

αναλυθούν τα κυριότερα γνωρίσματά της. Η ποιότητα αυτής της μορφής έχει άρρηκτη 

σχέση με την ποιότητα παροχής υπηρεσιών καθώς επίσης και με την τεχνική ποιότητα. 

Η ποιότητα παροχής υπηρεσιών στη σύγχρονη εποχή οριοθετείται σύμφωνα με 4 

καθοριστικές παραμέτρους, όπως είναι η υπευθυνότητα των ελεγκτών, η ενσυναίσθηση 

τους, το επίπεδο εξυπηρέτησης του εκάστοτε πελάτη καθώς επίσης και την παροχή μη 

ελεγκτικών υπηρεσιών (Γκούμας και Τέφα, 2012). 

Επίσης, η τεχνική ποιότητα από τη μεριά της δέχεται καθοριστικές επιρροές 

και επιδράσεις από 5 σημαντικές παραμέτρους, όπως είναι η φήμη των ελεγκτών, η 

δυνατότητά τους να εποπτεύουν και να βρίσκουν με ακρίβεια τα σφάλματα στις 

οικονομικές καταστάσεις, την ανεξαρτησία από την επιχείρηση που ελέγχουν, την 

πείρα τους καθώς επίσης και την επαγγελματική τους επάρκεια σε ό,τι έχει να κάνει με 

την ελεγκτική δράση των εταιρειών που ανήκουν στον υπό διερεύνηση τομέα 

(Σαμουρέλης, 2014). 

Σημαντικά αγαθά της ποιότητας αυτής της μορφής είναι η αξιοπιστία της 

ενημέρωσης, όπως απορρέει από την αξιοπιστία των δημοσιευμένων 

χρηματοοικονομικών δεδομένων, και η ποιότητά της. Με την έννοια της αξιοπιστίας 

καλούμε το γεγονός πως όλα τα δεδομένα τα οποία παρουσιάζονται στις οικονομικές 

καταστάσεις είναι πλήρεις, σωστά, ακριβή (παρουσιάζονται με τα σωστά ποσά και 

καταχωρούνται στο σωστό λογαριασμό), κατανοητές καθώς επίσης και έγκαιρες 

(Ζαβλανός, 2006). 

Τα παραπάνω αγαθά και χαρακτηριστικά έχουν σαν βασικότερη συνέπεια την 

αισθητή ανοδική τάση του κύρους των ελεγκτών και κατ’ επέκταση την εισροή 

καινούριων εταιρειών και οργανισμών, οι οποίοι θέλουν να ελεγχθούν από τους εν 

λόγω ελεγκτές εξαιτίας της φήμης που έχουν αποκτήσει, αφού οι ίδιοι ούτε ξέρουν εάν 

όντως οι οικονομικές τους καταστάσεις αποδίδουν με ακρίβεια και σαφήνεια την 
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πραγματική εικόνα της επιχείρησης, ούτε έχουν την ευχέρεια να κάνουν συγκρίσεις της 

ποιότητας των υπηρεσιών τους με άλλες ανταγωνίστριες επιχειρήσεις, αλλά δεν έχουν 

και τη δυνατότητα να επαληθεύσουν εάν η συγκεκριμένη ποιότητα των οικονομικών 

καταστάσεων είναι εκείνη την οποία πληρώνουν (Χυτήρης και Άννινος, 2015). 

Τέλος είναι σημαντικό να τονιστεί πως στις κυριότερες παραμέτρους οι οποίες 

επιφέρουν καθοριστικές επιρροές και επιδράσεις στο επίπεδο της ποιότητας του 

ελέγχου είναι η ανεξαρτησία του ελεγκτή, το μέγεθος της ελεγκτικής και της 

ελεγχόμενης επιχείρησης, το επίπεδο ειδίκευσης του εκάστοτε ελεγκτή καθώς επίσης 

και η ελεγκτική προσπάθεια σε συνδυασμό με την προσφερόμενη αμοιβή (Spencer-

Pickett, 2010). 

 

 

Εικόνα 1.3 : Ποιότητα ελέγχου επιχειρήσεων (Σαμουρέλης, 2014) 
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1.6 Τακτικές επίτευξης της ποιότητας στον έλεγχο και 

αποτελεσματικότητα 

Εκτός από τις παραπάνω παραμέτρους, οι οποίες παίζουν καθοριστικό ρόλο 

στην επίτευξη της βέλτιστης εφικτής ποιότητας, στη σημερινή εποχή υφίστανται και 

ορισμένες τακτικές οι οποίες δρουν επικουρικά σε ό,τι έχει να κάνει με την επίτευξη 

των κυριότερων σκοπών, δηλαδή της ποιότητας ελέγχου και της αποδοτικότητας. Μια 

εξ αυτών είναι η διοίκηση ολικής ποιότητας, η οποία ενεργεί με απώτερο στόχο τη 

βελτιστοποίηση της αξίας της προσφερόμενης υπηρεσίας, όπως εκείνη γίνεται 

κατανοητή από τους καταναλωτές, με τον ενεργό ρόλο όλων των υπαλλήλων (Leitch, 

2008). 

Η εν λόγω μέθοδος έχει άρρηκτη σχέση με την βελτιστοποίηση της ποιότητας 

των υπηρεσιών γενικότερα, αλλά τις περισσότερες φορές εφαρμόζεται και στην 

περίπτωση του προσφερόμενου εξωτερικού ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα, η αποδοτική 

εφαρμογή αυτής της διοίκησης κατά κύριο λόγο βασίζεται στην αποδοχή καθώς επίσης 

και στην τήρηση 3 καθοριστικών αξιωμάτων που έχουν άρρηκτη σχέση με τη 

δέσμευση της ηγεσίας, την επιστημονική γνώση και τέλος τον ενεργό ρόλο του 

ανθρώπινου δυναμικού (Pitt, 2014). 

Η δέσμευση της ηγεσίας έχει να κάνει με τη συνεχή προσπάθεια των 

ανώτατων διοικητικών μελών των ελεγκτικών επιχειρήσεων να οριοθετούν σαν σκοπό 

τους την αισθητή βελτίωση της ποιότητας και να το επιβεβαιώνουν συνεχώς στην 

πράξη. Έρευνες, παράλληλα, κάνουν λόγο πως είναι σημαντικό τα μέλη αυτά των 

επιχειρήσεων, που ηγούνται στη χάραξη της πολιτικής την οποία εφαρμόζει μια 

σύγχρονη εταιρεία, να διατυπώνουν σαφείς σκοπούς, καθορισμένους και εύκολα 

αντιληπτούς από όλα τα μέλη της επιχείρησης, να διασφαλίζουν την αποδοχή των 

υπαλλήλων και τη δέσμευσή τους ενώ τέλος είναι ζωτικής σημασίας να τους 

προσφέρουν τα κατάλληλα κίνητρα τα οποία θα τους παρακινήσουν προς την επίτευξη 

όλων των παραπάνω (Μαρουλάκης, 2018). 

Από την άλλη πλευρά, η έλλειψη σταθερότητας από τα μέλη αυτά είναι το 

χειρότερο εργαλείο το οποίο είναι εφικτό να στραφεί ενάντια στην επίτευξη της 
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ποιότητας. Τα συγκεκριμένη μέλη μιας σύγχρονης εταιρείας είναι σημαντικό να θέτουν 

μακροπρόθεσμους στόχους, προκειμένου να προγραμματίζουν με μεγάλη προσοχή την 

ποιότητα στην παραγωγική δράση, να εποπτεύουν την εξέλιξή της έως την παροχή της 

υπηρεσίας και να την βελτιώνουν συνεχώς, σε περίπτωση που δουν πως υφίσταται 

κάποια παρεκτροπή (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2017). 

Ταυτόχρονα, η σύγχρονη επιστημονική γνώση έχει άρρηκτη σχέση με την 

απαιτούμενη κατάρτιση, τη γνωστική πείρα αλλά και την τεχνολογία, την οποία είναι 

χρήσιμο να έχουν όλοι οι υπάλληλοι αλλά και τα διοικητικά στελέχη μιας σύγχρονης 

εταιρείας. Αυτό είναι κάτι το οποίο διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη της 

υψηλότερης ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες (Τυρινόπουλος και 

Κεπαπτσόγλου, 2015). 

Επίσης, οι υπάλληλοι είναι ζωτικής σημασίας να εξελίξουν τη 

δημιουργικότητά τους και να εφαρμόσουν καινοτόμες ιδέες με στόχο τη διαρκή 

βελτίωση. Η διαρκής κατάρτιση και η επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού είναι 

εξίσου σημαντική. Το προσωπικό χρειάζεται να αντιληφθεί πλήρως τη σημασία του 

παράγοντα της ΔΟΠ, αφού μονάχα με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να κατανοήσει τις 

δράσεις και τα μέσα τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιήσει με απώτερο σκοπό τη 

σωστή παροχή της υπηρεσίας. Λόγω του παραπάνω παράγοντα οι σύγχρονες 

ελεγκτικές επιχειρήσεις παρακινούν το προσωπικό τους, προκειμένου να αποκτήσει 

διαφορετικούς τίτλους επαγγελματικής πιστοποίησης, προκειμένου να επέλθει 

σημαντική βελτίωση στην αποδοτικότητα της επιχείρησης (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 

2013). 

Ακόμα, καθοριστικός είναι και ο ενεργός ρόλος του ανθρώπινου δυναμικού, 

αφού η πλειονότητα των υπαλλήλων είναι αρμόδιοι για την ποιότητα των 

προσφερόμενων υπηρεσιών και προσωπικά ο κάθε ένας εξ αυτών για την ποιότητα της 

προσωπικής τους δουλειάς. Η σωστή συνεργασία λογίζεται ως ζωτικής σημασίας 

καθώς σε παρόμοιο περιβάλλον όλοι θεωρούνται κερδισμένοι, ενώ σε διαφορετική 

περίπτωση σε ανταγωνιστικό περιβάλλον όλοι θεωρούνται χαμένοι (Κάντζος και 

Χονδράκη, 2006). 

Στη σύγχρονη εποχή το αίσθημα της εμπιστοσύνης είναι εξαιρετικά 

σημαντικό δεδομένο και χρειάζεται να εξελιχτεί, καθώς μονάχα οι άνθρωποι οι οποίοι 
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δουλεύουν συλλογικά αισθάνονται ελεύθεροι να προτείνουν σημαντικές 

τροποποιήσεις, οι οποίες θα έχουν την ευχέρεια να βελτιώσουν την 

αποτελεσματικότητα της επιχείρησης. Βέβαια, τα ευοίωνα αποτελέσματα τις 

περισσότερες φορές προκύπτουν μονάχα στην περίπτωση στην οποία όλοι οι άνθρωποι 

οι οποίοι έχουν ενεργό ρόλο έχουν αποδεχθεί τον κοινό στόχο της εταιρείας και έχουν 

αντιληφθεί πλήρως τον ρόλο τους με υπευθυνότητα (Ashbaugh-Skaife et al., 2009). 

Εξαιτίας, επομένως, του καθοριστικού ρόλου που αποδίδεται στο προσωπικό, 

είναι ζωτικής σημασίας η παρακίνηση η οποία ωθεί τους ελεγκτές να έχει προέλευση 

κατά κύριο λόγο από εσωτερικά κίνητρα και όχι τόσο από εξωτερικά. Η συγκεκριμένη 

παρακίνηση έχει άρρηκτη σχέση με τη θέληση των ανθρώπων να πράττουν οτιδήποτε 

τους ικανοποιεί και τους κάνουν να νιώθουν δημιουργικοί (Ζωίτσας, 2017). 

Η εν λόγω μορφή παρακίνησης έχει την ευχέρεια να ωθήσει τους ανθρώπους 

να προσπαθήσεις να λύσεις με δική τους πρωτοβουλία οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει, 

δράση η οποία θα τους προσφέρει την απαιτούμενη ικανοποίηση και θα βοηθήσει στην 

αποτελεσματικότητα της επιχείρησης. Από την άλλη πλευρά, η εξωτερική παρακίνηση 

έχει άμεση σχέση με τη θέληση ενός ανθρώπου να επιτύχει χρηματοοικονομικά οφέλη, 

σε περίπτωση που επιτευχθεί ένας επαγγελματικός σκοπός, ή να αποφύγει κάποια 

ποινή, όπως για παράδειγμα παρατήρηση, ελάττωση του μισθού, απόλυση κλπ 

(Μάνθος, 2019). 

Στη σημερινή εποχή υφίστανται έρευνες που αναφέρουν πως υπάρχουν και 

άλλοι παράμετροι, οι οποίοι έχουν την ευχέρεια να εξασφαλίσουν την βελτίωση της 

ποιότητας στις υπηρεσίες, όπως είναι για παράδειγμα η αξιοπιστία, η ανταπόκριση, η 

μοναδικότητα κλπ. Η τελευταία παράμετρος στην παροχή του ελέγχου έχει άμεση 

σχέση με τη φήμη την οποία έχει η εκάστοτε ελεγκτική επιχείρηση σε ό,τι έχει να κάνει 

με την ποιότητα των υπηρεσιών της. Διαμέσου των συγκεκριμένων δράσεων 

ελαττώνονται αρκετά τα σφάλματα καθώς επίσης και η μη δικαιολογημένες 

καθυστερήσεις, υφίσταται ανοδική τάση του μεριδίου συμμετοχής στην αγορά, 

συντηρείται η καλή φήμη της επιχείρησης και ελκύονται νέοι καταναλωτές, αφού στο 

κοινό όπου η εταιρεία απευθύνεται είναι πιστό και αφοσιωμένο σε αυτήν 

(Κατσαντώνης, 2018). 
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Όταν κατορθωθεί η ποιότητα στις ελεγκτικές δράσεις, υφίσταται η ευχέρεια 

να εξασφαλιστεί βελτίωση αυτής διαμέσου των ΔΕΠ που αφορούν την καταλληλότητα 

της σχεδιαστικής δράσης και την υλοποίηση του ελέγχου, αλλά και τους διεθνούς 

προτύπου δικλίδων ποιότητας. Το τελευταίο πρότυπο προσφέρεται στη διοίκηση της 

ελεγκτικής επιχείρησης μονάχα στην περίπτωση στην οποία προσφέρεται η 

εξασφάλιση πως η ελεγκτική επιχείρηση και το ανθρώπινο δυναμικό της 

συμμορφώνονται με τα επαγγελματικά πρότυπα και οι αναφορές των ελεγκτών είναι 

ενδεδειγμένες για την εκάστοτε περίπτωση. Γενικότερα, η ποιότητα έχει άμεση σχέση 

με την αποδοτικότητα του ελέγχου που προσφέρεται από τους εξωτερικούς ελεγκτές, 

που δεν είναι εξαρτώμενοι προς την ελεγχόμενη εταιρεία και έχει τη δυνατότητα να 

βρει και να επιλύσει οποιοδήποτε σημαντικό λάθος έχει γίνει (Βασιλείου και συν., 

2017). 

 

1.7 Η σημασία της ποιότητας του εσωτερικού ελέγχου 

Στη σημερινή εποχή η απαίτηση ελεγκτικών υπηρεσιών έχει προκύψει από τη 

σημασία εποπτείας των εταιρικών θεμάτων, λόγω των συγκρούσεων συμφερόντων που 

σε πολλές περιπτώσεις κυριαρχούν μέσα σε μια σύγχρονη εταιρεία. Σε αρκετές 

περιπτώσεις οι διοικήσεις των επιχειρήσεων με τους μετόχους δεν έχουν τους ίδιους 

σκοπούς. Η διοίκηση σε αρκετές περιπτώσεις παρουσιάζει πιο μεγάλα τα κέρδη σε 

σχέση με την πραγματικότητα στις οικονομικές της καταστάσεις, με βασικότερο στόχο 

να μπορέσει να επιτύχει πιο μεγάλες αποδοχές διαμέσου των μπόνους αποδόσεων. Οι 

μέτοχοι, παρόλα αυτά, επιθυμούν να γνωρίζουν την πραγματική εικόνα της εταιρείας 

(Παπαστάθης, 2014). 

Πριν εστιάσουμε στη σημασία της ποιότητας αυτής της μορφής είναι 

σημαντικό να τονίσουμε το τι καλούμε ποιότητα εσωτερικού ελέγχου. Έρευνες όλα 

αυτά τα χρόνια έχουν οριοθετήσει την εν λόγω έννοια σαν την εκτίμηση από την αγορά 

της πιθανότητας ένας ελεγκτής να βρει μια παραβίαση στο λογιστικό σύστημα και να 

την καταγράψει (Μαρουλάκης, 2018). 

Η έννοια αυτή περιέχεται από 2 καθοριστικά δεδομένα που είναι η ανίχνευση 

μιας δυσλειτουργίας και η καταγραφή της. Η πιθανότητα η οποία υφίσταται ένας 
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ελεγκτής αυτού του είδους να βρει μια απάτη έχει άμεση σχέση με τις δυνατότητές 

τους, τις δράσεις τις οποίες εφαρμόζει, τα μέσα τα οποία έχει στη διάθεσή του, το 

μέγεθος του δείγματος το οποίο χρησιμοποιεί καθώς επίσης και τις πολυπλοκότητες 

της εκάστοτε εταιρείας. Η πιθανότητα καταγραφής των αποτελεσμάτων έχει άρρηκτη 

σχέση με το επίπεδο της ανεξαρτησίας το οποίο έχει ο συγκεκριμένος άνθρωπος 

(Αληφαντής, 2018). 

Βάσει μελετών, η αποδοτική δράση της συγκεκριμένης μορφής ελέγχου 

αποτελεί έναν από τους κυριότερους άξονες της εταιρικής διακυβέρνησης σε 

συνδυασμό με άλλες 3 εξίσου σημαντικές παραμέτρους. Οι άλλες 3 είναι η επιτροπή 

ελέγχου, ο εξωτερικός ελεγκτής καθώς επίσης και η διοίκηση της εκάστοτε εταιρείας 

ή οργανισμού (Κατσαντώνης, 2018). 

Ο καθοριστικός ρόλος τον οποίο διαδραματίζει η συγκεκριμένη μορφή 

ελέγχου σε μια σύγχρονη εταιρεία διακρίνεται και από το γεγονός πως σε αρκετά 

χρηματιστήρια αναγκάζουν τις εταιρείες οι οποίες είναι εισηγμένες σε αυτά να δρουν 

αναγκαστικά υπηρεσίες αυτού του ελέγχου. Μάλιστα, ειδικά μετά από εταιρικά 

σκάνδαλα των προηγούμενων ετών που βγήκαν στην επιφάνεια, δεν είναι 

αναγκασμένες μονάχα αυτές οι εταιρείες στην οριοθέτηση της δράσης αυτού του 

ελέγχου, αλλά είναι αναγκαστική και η δράση επιτροπών ελέγχου στο εσωτερικό μιας 

σύγχρονης εταιρείας, με απώτερο στόχο να είναι αποδοτική η δράση της (Spencer-

Pickett, 2010). 

Κύρια παράμετρος, η οποία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην καθιέρωση 

της ποιοτικής δράσης αυτού του ελέγχου είναι η ακρίβεια των οικονομικών 

καταστάσεων. Βάσει μελετών τόσο ο συγκεκριμένος έλεγχος όσο και ο εξωτερικός 

επιφέρουν θετικές επιρροές και επιδράσεις στην έλλειψη ανακριβειών των 

οικονομικών καταστάσεων (Leitch, 2008). 

Οι συνέπειες της εφαρμογής της συγκεκριμένης μορφής ελέγχου μέσα στο 

εσωτερικό μιας σύγχρονης εταιρείας ή οργανισμού είναι ανάλογες με εκείνες του 

εξωτερικού ελέγχου. Βάσει μελετών, οι ενέργειες του εν λόγω ελέγχου για την εποπτεία 

της κατάστασης της εκάστοτε εταιρείας παρουσιάζουν αισθητή ανοδική τάση εάν 

εντοπιστεί πως η διοίκηση έχει αυξημένα κίνητρα να μην εμφανίσει την αληθινή 

χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας (Pitt, 2014). 
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Η συγκεκριμένη μορφή ελέγχου είναι δυνατόν να είναι να είναι πραγματικά 

αποτρεπτική σε περιστατικά όπου η διοίκηση επιθυμεί να παραπλανήσει τα 

χρηματοοικονομικά δεδομένα της εταιρείας. Καθοριστικά δεδομένα και σημαντικά 

κριτήρια έτσι ώστε η δράση αυτού του ελέγχου να επιτελέσει τον στόχο της είναι να 

υφίσταται δυνατότητα εκείνων οι οποίοι ασκούν την ελεγκτική δράση και να υφίσταται 

πραγματική αλλά και ουσιώδης ανεξαρτησία από τη διοίκηση της εκάστοτε εταιρείας 

(Γκούμας και Τέφα, 2012). 

Όλα όσα προαναφέρθηκαν επιφέρουν θετικές επιρροές και επιδράσεις στην 

εύρυθμη δράση του συγκεκριμένου ελέγχου. Αυτά τα γνωρίσματα καλούνται ποιοτικά. 

Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως όσο ποιοτικότερη είναι η δράση του εν λόγω ελέγχου 

μέσα σε μια σύγχρονη εταιρεία ή οργανισμό τόσο περισσότερο θα υπάρξει αισθητή 

ανοδική τάση της αποδοτικότητάς του και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων 

(Σαμουρέλης, 2014). 

Βάσει με αρκετές και διαφορετικές μελέτες υφίσταται καθοριστική συσχέτιση 

ανάμεσα στην ποιότητα αυτού του ελέγχου και των διοικητικών ενεργειών να 

αλλοιώσει τα χρηματοοικονομικά δεδομένα, εξαιτίας ιδίου οφέλους και προσωπικών 

κινήτρων. Σύμφωνα με τις συγκεκριμένες μελέτες έχει αποδειχτεί πως οι διοικήσεις 

των εταιρειών δεν είναι τόσο εφικτό να υλοποιήσουν δημιουργική λογιστική σε 

περιστατικά στα οποία υφίσταται τεράστια διαφάνεια (Χυτήρης και Άννινος, 2015). 

Επίσης, έρευνες αναφέρουν πως υπάρχει η δυνατότητα να συνοψίσουμε 

κάποια δεδομένα τα οποία γνωρίζουμε σε ό,τι έχει να κάνει με την ποιότητα του 

συγκεκριμένου ελέγχου. Η δράση του εν λόγω ελέγχου είναι ιδιαίτερα οικονομική. 

Καθοριστικές παρατυπίες των οικονομικών καταστάσεων δεν αποτελούν σύνηθες 

φαινόμενο. Είναι χρήσιμο, όμως, σε αυτό το σημείο να τονιστεί πως στην περίπτωση 

που υπάρξει ένα τέτοιο φαινόμενο, οι συνέπειες θα είναι μεγαλύτερες (Γκούμας και 

Τέφα, 2012). 

Βασικό παράδειγμα αποτελεί η επιχείρηση Enron, της οποίας η κατάρρευση, 

επέφερε αρκετές χρηματοοικονομικές αλλά και κοινωνικές συνέπιες στην κοινωνία 

των ΗΠΑ αλλά και όχι μόνο. Γενικότερα, όσο πιο μεγάλη είναι η ποιότητα της 

ελεγκτικής δράσης μέσα σε μια σύγχρονη εταιρεία τόσο περισσότερο υφίσταται 
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αισθητή ανοδική τάση και της ποιότητας των κερδών και συνεπώς τόσο πιο ακριβά 

είναι και τα χρηματοοικονομικά δεδομένα (Αληφαντής, 2018). 

Η ποιότητα των ελεγκτικών δράσεων έχει τη δυνατότητα να δεχτεί 

καθοριστικές επιρροές και επιδράσεις από τους νόμους οι οποίοι ισχύουν σε ένα κράτος 

καθώς επίσης και από τα κίνητρα είτε ακόμα και από τους σκοπούς που θέλει να 

επιτύχει. Μικρότερη θεωρείται πως είναι η επιρροή των ακαδημαϊκών στην οριοθέτηση 

ενός πλαισίου κανονισμών της ποιότητας της ελεγκτικής δράσης στις ΗΠΑ 

(Κατσαντώνης, 2018). 

Σε άλλα κράτη είναι εφικτό να μην υφίσταται κάτι αντίστοιχο, μιας και αυτό 

έχει να κάνει με τις συνθήκες καθώς επίσης και τις αντιλήψεις οι οποίες κυριαρχούν 

μέσα σε μια σύγχρονη κοινωνία. Ειδικότερα, στη σημερινή εποχή υφίστανται 

σημαντικές διαφοροποιήσεις σε ό,τι έχει να κάνει με τους νόμους αλλά και τους 

κανονισμούς, οι οποίοι έχουν άμεση σχέση με την προστασία των μετόχων (Μάνθος, 

2019). 

 

 

 

 

 



31 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

2.1 Ελεγκτική 

Ο εν λόγω τομέας τα τελευταία έτη έχει γίνει μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και 

καθοριστική ενασχόληση. Ενώ κλασσικά για την άσκηση αυτής της τακτικής έφτανε 

ένα υψηλό επίπεδο ικανοτήτων και γνώσεων σε λογιστικά καθώς επίσης και σε τεχνικά 

ζητήματα αυτής της μορφής, στη σύγχρονη εποχή οι ενδιαφερόμενοι είναι ζωτικής 

σημασίας να έχουν άριστες γνώσεις από αρκετά και διαφορετικά γνωστικά 

αντικείμενα, όπως είναι για παράδειγμα η οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων κλπ, 

εκτός από την εξοικείωσή τους με τους επιμέρους τομείς της σύγχρονης 

χρηματοοικονομικής δράσης (Καζαντζής, 2006). 

Η άμεση εισαγωγή και η ραγδαία ανάπτυξη της πληροφοριακής τεχνολογίας 

στην καθημερινή δράση των σύγχρονων εταιρειών και οργανισμών σε διεθνές αλλά 

και σε εθνικό επίπεδο, η ταχύτητα των κοινωνικών και των χρηματοοικονομικών 

μεταβολών των τελευταίων ετών καθώς επίσης και η αισθητή ανοδική τάση των 

επιχειρηματικών κινδύνων για την εξέλιξη των εταιρειών σημαίνει πως οι ελεγκτές 

είναι σημαντικό να είναι έτοιμο και κατάλληλα εφοδιασμένοι με επιπλέον γνώσεις, 

ικανότητες αλλά και τεράστια πείρα (Wallace, 2005; Lois et al., 2020). 

Όλα αυτά τα χρόνια έχουν υπάρξει αρκετοί και διαφορετικοί ορισμοί του όρου 

του ελέγχου, αλλά στη σύγχρονη εποχή σε παγκόσμιο επίπεδο έχει διαμορφωθεί 

σύγκλιση απόψεων στο συγκεκριμένο ζήτημα. Έρευνες πλέον οριοθετούν αυτή την 

έννοια σαν μια μη εξαρτώμενη, αντικειμενική, διαβεβαιωτική αλλά και συμβουλευτική 

δράση, που είναι κατάλληλα αναπτυγμένη και οργανωμένη, που διαμέσου των 

τακτικών και των επιστημονικών προσεγγίσεων, έχει την ευχέρεια να αξιολογήσει 

σωστά την επάρκεια της εύρυθμης δράσης των εν λόγω συστημάτων (Harrer, 2008). 

Κεφάλαιο 

2 
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Υπό όλες τις έννοιες, γίνεται εύκολα αντιληπτό πως η συγκεκριμένη ορολογία 

δεν αφορά ένα μονοδιάστατο μέσο της ορθότητας καθορισμένων καταστάσεων, αλλά 

επί της ουσίας αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο δεδομένο της εταιρικής 

διακυβέρνησης που παίζει καθοριστικό ρόλο στην αξιοπιστία των εκθέσεων αλλά και 

των αναφορών των χρηματοοικονομικών επιτελείων και προσφέρει μοναδική 

υπηρεσία, αποτελώντας προστιθέμενη αξία για τις σύγχρονες εταιρείες και τους 

οργανισμούς, προκειμένου να επιτύχουν δείκτες αποδοτικότητας και παραγωγικότητας 

(Hightower, 2008). 

Τέλος, είναι σημαντικό να τονιστεί πως τα τελευταία έτη έχουν υπάρξει 

διαφοροποιημένες βάσεις σε ό,τι έχει να κάνει με τη θεμελίωση και τη θέσπιση του 

συγκεκριμένου τομέα. οι πιο καθοριστικές διαφοροποιήσεις εξ αυτών είναι οι ατέλειες 

της ανθρώπινης φύσεως, η άμεση ανίχνευση αλλά και η διόρθωση των λογιστικών 

λαθών, οι σχέσεις των ιδιοκτητών με τους διαχειριστές, η απαίτηση για αξιόπιστα 

στοιχεία κλπ (Ashbaugh-Skaife et al., 2009). 

 

2.2 Ελεγκτικά πρότυπα 

Η χώρα μας σαν κράτος μέλος της ΕΕ έχει υιοθετήσει την 8η κοινοτική οδηγία 

και σε συνδυασμό με τα ΔΛΠ και την ενίσχυση του ρόλου της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς, έχει κατορθώσει να οριοθετήσει το πλαίσιο για τη διαφάνεια των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τον αποδοτικό έλεγχο των σύγχρονων 

εταιρειών και οργανισμών (Αληφαντής, 2018). 

Οι κυριότερες κατευθυντήριες οδηγίες οι οποίες παίζουν καθοριστικό ρόλο σε 

αυτό το επάγγελμα στην εκπλήρωση των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων είναι 

διαδεδομένες με τον όρο ελεγκτικά πρότυπα. Είναι ζωτικής σημασίας να έχουν σαν 

βασικό τους γνώρισμα την εύλογη συνέπεια, να γίνονται εύκολα κατανοητά από όλους 

καθώς επίσης και να ξεχωρίζουν για την αποδοτικότητα του κόστους τους 

(Κατσαντώνης, 2018). 

Ακόμα, τα πρότυπα αυτού του είδους αποτελούν τις κυριότερες 

κατευθυντήριες οδηγίες που χρειάζεται να εφαρμόζει ένας εξωτερικός ελεγκτής, έτσι 

ώστε να διασφαλίζει την ορθολογικότητα αλλά και τη νομιμότητα της δράσης του. 
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Επιπλέον, τα συγκεκριμένα πρότυπα καθιερώνονται από τις επαγγελματικές 

οργανώσεις των εξωτερικών ελεγκτών του εκάστοτε κράτους είτε ακόμα και από 

παγκόσμιες εταιρείες. 

Στην οριοθέτηση αλλά και στην καθιέρωση αυτών των προτύπων καθοριστικό 

ρόλο παίζουν οι διάφορες επαγγελματικές ενώσεις των ελεγκτών σε χώρες όπως είναι 

για παράδειγμα η Αγγλία, η Ουαλία, οι ΗΠΑ κλπ. Στην Ελλάδα τη δράση της 

καθιέρωσης αυτών των προτύπων έχει αναλάβει το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών (είτε όπως καλείται εν συντομία ΣΟΕΛ) (Μάνθος, 2019). 

Σε ό,τι έχει να κάνει με τα πρότυπα αυτής της μορφής της χώρας μας είναι 

σημαντικό να σημειωθεί πως στόχος της πλειονότητας των ελεγκτών της χώρας μας 

είναι η υλοποίηση αυτών των δράσεων, που να ανταποκρίνονται σε καθορισμένα 

κριτήρια και προϋποθέσεις παγκόσμιας αποδοχής. Ο συγκεκριμένος σκοπός είναι 

δυνατόν να κατορθωθεί μονάχα σε περίπτωση που υφίσταται μια κοινή αντίληψη σε 

ό,τι έχει να κάνει με το τι εννοείται ως επαρκής έλεγχος (Σπάθης και Τσακλάγκανος, 

2017). 

Διαμέσου νομοθετικού πλαισίου τα προηγούμενα χρόνια καθιερώθηκαν τα 

Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα (είτε όπως καλούνται εν συντομία ΕΕΠ), που έχουν σαν 

απώτερο σκοπό να παίξουν καθοριστικό ρόλο για τους ελεγκτές, προκειμένου να 

επιτελέσουν με επιτυχία τις δράσεις τους κατά τρόπο ικανοποιητικό και να επιτρέψουν 

την αξιολόγηση των δράσεών τους κατά τρόπο δίκαιο αλλά και αντικειμενικό (Φάκος, 

2013). 

Τα παραπάνω πρότυπα έχουν διαμορφωθεί στα πλαίσια των ΔΕΠ. Στόχος, 

όμως, της ΕΛΤΕ αποτελεί η σταδιακή εξέλιξη αυτών των προτύπων στα πλαίσια 

πάντοτε των αντίστοιχων αλλαγών που θα επέλθουν σε διεθνές επίπεδο. Επίσης, αυτό 

το οποίο είναι σημαντικό να γνωρίζουμε είναι πως τα συγκεκριμένα πρότυπα της χώρας 

μας κατηγοριοποιούνται σε 7 κατηγορίες, προκειμένου να γίνουν ευκολότερα 

αντιληπτά στα πλαίσια μέσα όπου κινούνται οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές στη χώρα 

μας. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες είναι τα εισαγωγικά θέματα, οι γενικές αρχές και 

ευθύνες, η αξιολόγηση και η αντιμετώπιση του ελεγκτικού κινδύνου, η ελεγκτική 

μαρτυρία, η χρήση της εργασίας τρίτων, τα ελεγκτικά συμπεράσματα και 

πιστοποιητικά καθώς επίσης και οι ειδικοί έλεγχοι (Spencer-Pickett, 2010). 
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Από την άλλη πλευρά, σε ό,τι αφορά τα ΔΕΠ, θα πρέπει να τονιστεί πως έχουν 

σαν βασικότερο στόχο την ομοιόμορφη τήρηση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, προκειμένου τα συγκεκριμένα πρότυπα να στοχεύουν στην επίτευξη της 

ομοιόμορφης εκτέλεσης σε παγκόσμιο επίπεδο των ελεγκτικών δράσεων για το καλό 

των χρηστών των εν λόγω δράσεων (Ζωίτσας, 2017). 

Τα εθνικά πρότυπα αυτής της μορφής που εκδίδονται από το εκάστοτε κράτος, 

διαφοροποιούνται όπως είναι αναμενόμενο σε μορφή καθώς επίσης και σε 

περιεχόμενο. Η IAPC εστιάζοντας στις παραπάνω διαφοροποιήσεις εκδίδει αυτά τα 

πρότυπα που προορίζονται για παγκόσμια αποδοχή. Ακόμα, είναι καθοριστικό να 

σημειωθεί πως τα εν λόγω πρότυπα δεν έχουν την ευχέρεια να παρακάμψουν τους 

κανόνες, οι οποίοι διέπουν τις ελεγκτικές δράσεις των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων του εκάστοτε κράτους. 

Στην περίπτωση στην οποία οι τοπικές οδηγίες διαφοροποιούνται από τα 

παραπάνω πρότυπα σε ένα καθορισμένο αντικείμενο, τα μέλη των εταιρειών θα πρέπει 

να συμμορφωθούν ως προς τις υποχρεώσεις τους σαν μέλη, σύμφωνα με όσα έχουν 

οριστεί στο καταστατικό της IFA. Ταυτόχρονα, τα όργανα της ΕΕ έχουν σαν απώτερο 

σκοπό να καταφέρουν να προχωρήσουν στην υιοθέτηση των συγκεκριμένων 

προτύπων, όπως γίνεται για παράδειγμα και στην περίπτωση των ΔΛΠ (Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων). Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί πως τα ελεγκτικά αυτά 

πρότυπα αποτελούν το μοναδικό ολοκληρωμένο σώμα ελεγκτικών κανονισμών που 

τυγχάνει παγκόσμιας αναγνώρισης αλλά και αποδοχής (Σπάθης και Τσακλάγκανος, 

2017). 

 

 

2.3 Εσωτερικός έλεγχος 

Ο ορισμός του συγκεκριμένου όρου δρα ως μια ασπίδα πίσω από την οποία 

οριοθετείται το πλαίσιο των σύγχρονων ελεγκτικών προτύπων, ο κώδικας 

δεοντολογίας καθώς επίσης και οι κατευθύνσεις για τους ελεγκτές αυτής της μορφής 

και τις σύγχρονες εταιρείες και οργανισμούς. Κατά την εξέλιξη του ελέγχου αυτού του 
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είδους έχουν γίνει πολλές διευκρινήσεις και υφίστανται αρκετοί και διαφορετικοί 

ορισμοί (Wallace, 2005). 

Όπως ήδη έχουμε αναφέρει και πιο πάνω, η συγκεκριμένη έννοια αφορά την 

μη εξαρτώμενη και αντικειμενική δράση εξασφάλισης και παροχής συμβουλών, που 

έχει αναπτυχθεί με απώτερο στόχο να προσθέτει αξία και να βελτιώνει αισθητά τις 

δράσεις μιας σύγχρονης επιχείρησης (Neratzidis et al., 2020). Ο έλεγχος αυτής της 

μορφής παίζει υποστηρικτικό ρόλο σε μια σύγχρονη εταιρεία, προκειμένου να επιτύχει 

όλους τους σκοπούς της διαμέσου της εξέλιξης μιας συστηματικής αλλά και 

πειθαρχημένης προσέγγισης, με απώτερο σκοπό την αξιολόγηση και την αισθητή 

βελτίωση της αποδοτικότητας της διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων ελέγχου 

καθώς επίσης και των δράσεων εταιρικής διακυβέρνησης (Harrer, 2008; Drogalas et 

al., 2020). 

Ο παραπάνω ορισμός εστιάζει στην ανεξαρτησία αλλά και στην 

αντικειμενικότητα αυτής της μορφής ελέγχου, αλλά και σε διάφορα άλλα σημεία του 

που θα αναφέρουμε παρακάτω. Πρώτα από όλα εστιάζει στην ανεξαρτησία, καθώς οι 

συγκεκριμένοι ελεγκτές δρουν με απόλυτη ευσυνειδησία και τιμιότητα και δεν 

δέχονται να υποτάξουν τις αρχές τους σε χρηματοοικονομικά είτε ακόμη και πολιτικά 

οφέλη και πως σε περίπτωση που δεν τους επιτρέπεται να ασκήσουν τις αρμοδιότητές 

τους όπως πρέπει τότε είναι ζωτικής σημασίας να προβαίνουν στις απαιτούμενες 

γνωστοποιήσεις προς την εκάστοτε διοίκηση (Hightower, 2008). 

Εξίσου σημαντικό ρόλο, όμως, σε αυτόν τον ορισμό παίζει και η παράμετρος 

της αντικειμενικότητας. Οι εν λόγω ελεγκτές προβαίνουν σε μια ισορροπημένη 

εκτίμηση όλων των περιστατικών και δεν δέχονται αδικαιολόγητες επιρροές και 

επιδράσεις από τα δικά τους συμφέροντα, είτε τα συμφέροντα των γύρω τους, κατά τη 

διαδικασία της κρίσης και της απόφασής τους (Καζαντζής, 2006; Drogalas et al., 2020). 

Εκτός από τις δυο παραπάνω παραμέτρους, όμως, η συγκεκριμένη έννοια 

εστιάζει και σε άλλους παράγοντες, όπως είναι για παράδειγμα το γεγονός πως 

προσθέτει αξία (δεν περιορίζεται απλά σε μια τυπική συμμόρφωση με καθορισμένους 

κανονισμούς αλλά έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό όλες τις δράσεις 

και τα αποτελέσματα), παίζει υποστηρικτικό ρόλο στην εταιρεία προκειμένου να 

επιτύχει τους σκοπούς της, βασίζεται σε καθορισμένα πρότυπα και σε πλαίσιο 
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βέλτιστων τακτικών και οδηγιών και με αυτόν τον τρόπο δεν επιτρέπει να υπάρξουν 

περιθώρια για αυθαίρετες πράξεις ενώ τέλος συμβάλλει στη διαχείριση των κινδύνων, 

των συστημάτων ελέγχου καθώς επίσης και στη δράση της εταιρικής διακυβέρνησης 

(Φάκος, 2013). 

Γενικότερα, η εν λόγω έννοια έχει την ευχέρεια να αξιολογήσει όλους τους 

κινδύνους, οι οποίοι υφίστανται σε μια σύγχρονη εταιρεία σε ό,τι έχει να κάνει με την 

βέλτιστη εφικτή επίτευξη των στόχων της, αξιολογεί τα συστήματα ελέγχου που έχουν 

σαν απώτερο σκοπό την αισθητή μείωση είτε ακόμα και την εξάλειψη των 

συγκεκριμένων κινδύνων ενώ τέλος αξιολογείται η εταιρική διακυβέρνηση στο σύνολό 

της, διαμέσου της εποπτείας της συμμόρφωσης πολιτικών, δράσεων αλλά και τακτικών 

που υλοποιούνται σε σχέση με αυτές οι οποίες έχουν οριοθετηθεί από την εκάστοτε 

διοίκηση (Ashbaugh-Skaife et al., 2009). 

Επιπλέον κατά την επιτροπή COSO, ο έλεγχος αυτού του είδους αφορά μια 

δράση, η οποία κατά κύριο λόγο υλοποιείται από το ΔΣ της εκάστοτε επιχείρησης, τα 

διευθυντικά μέλη καθώς επίσης και ολόκληρο το ανθρώπινο δυναμικό και έχει 

αναπτυχθεί με απώτερο στόχο να προσφέρει την απαιτούμενη βεβαιότητα σε ό,τι έχει 

να κάνει με την επίτευξη των σκοπών που έχουν άμεση σχέση με διάφορες δράσεις, 

όπως είναι για παράδειγμα η υποβολή αναφορών καθώς επίσης και η συμμόρφωση με 

τα νομοθετικά πλαίσια, τις οδηγίες κλπ (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2017). 

Ο συγκεκριμένος ορισμός είναι στοχευμένα γενικός καθώς περιέχει 

καθοριστικούς όρους, οι οποίοι είναι θεμελιώδεις για το πως οι σύγχρονες εταιρείες 

σχεδιάζουν και πράττουν τον συγκεκριμένο έλεγχο διαμέσου της ανάπτυξης μιας 

βάσης με βασικότερο στόχο την εφαρμοστή στις επιχειρήσεις οι οποίες δρουν σε 

διαφοροποιημένες οργανωτικές δομές, τομείς αλλά και τοποθεσίες (Κάντζος και 

Χονδράκη, 2006). 

Συνοψίζοντας όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω είναι δυνατόν να ειπωθεί πως 

τον εν λόγω έλεγχο αποτελούν οι δράσεις οργάνωσης και όλες οι σχεδιασμένες 

ενέργειες, τακτικές αλλά και μέτρα που επιλέγονται να χρησιμοποιηθούν σε μια 

σύγχρονη εταιρεία ή οργανισμό, με κυριότερο στόχο να επιτευχθεί η διαφύλαξη αλλά 

και η προστασία των περιουσιακών της στοιχείων, την παρακολούθηση της ακρίβειας 

είτε ακόμα και της αξιοπιστίας των λογιστικών δεδομένων, την προβολή της 
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αποδοτικότητας και της εύρυθμης δράσης και τέλος την ενθάρρυνση της συντήρησης 

της καθορισμένης επιχειρηματικής τακτικής (Φάκος, 2013). 

 

2.4 Περιεχόμενο και στόχος εσωτερικού ελέγχου 

Σε ό,τι έχει να κάνει με το περιεχόμενο του συγκεκριμένου ελέγχου, θα πρέπει 

να σημειωθεί πως το ελάχιστο περιεχόμενο του εν λόγω κανονισμού δράσης περιέχει 

τα εξής : 

 

 Τη βέλτιστη εφικτή διάρθρωση των υπηρεσιών της επιχείρησης, τα αντικείμενά 

τους και τις μεταξύ τους σχέσεις 

 Την οριοθέτηση των βασικότερων καθηκόντων των εκτελεστικών αλλά και μη 

εκτελεστικών στελεχών του ΔΣ 

 Τις δράσεις πρόσληψης και αξιολόγησης των διευθυντικών μελών της 

επιχείρησης 

 Τις δράσεις εποπτείας των συναλλαγών, των μελών του ΔΣ, των διευθυντικών 

στελεχών καθώς επίσης και όλων των ανθρώπων οι οποίοι έχουν εσωτερική 

ενημέρωση σε κινητές αξίες της επιχείρησης 

 Τις δράσεις προαναγγελίας και δημόσιας γνωστοποίησης καθοριστικών 

συναλλαγών και άλλων χρηματοοικονομικών δράσεων όλων των μελών του ΔΣ 

 Τους κανονισμούς οι οποίοι διέπουν όλες τις συναλλαγές οι οποίες 

υλοποιούνται μεταξύ συνδεδεμένες επιχειρήσεων (Hightower, 2008) 

 

Από την άλλη πλευρά, σε ό,τι έχει να κάνει με τον στόχο του συγκεκριμένου 

ελέγχου, θα πρέπει να επισημανθεί πως είναι η παροχή υψηλότερου επιπέδου 

υπηρεσιών προς τη διοίκηση μιας εταιρείας ή ενός οργανισμού, διαμέσου 

επιστημονικών προσεγγίσεων αλλά και αναλύσεων, μα βασικότερο στόχο τη βέλτιστη 

εφικτή αξιολόγηση του συστήματος αυτού του ελέγχου, έτσι ώστε, η διοίκηση να έχει 
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την ευχέρεια του χειρισμού όλων των επιχειρηματικών κινδύνων κατά τον βέλτιστο 

εφικτό τρόπο, που αποτελεί και την βασικότερη ευθύνη της (Wang et al., 2011). 

Ο έλεγχος που μελετάμε σε αυτό το κεφάλαιο της εν λόγω εργασίας έχει σαν 

κυριότερο στόχο την εφαρμογή των βασικών αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης για 

την προστασία των συμφερόντων της εταιρείας, των μετόχων αλλά και τη διαφύλαξη 

των υπαλλήλων. Βασικός στόχος των τομέων του διοικητικού ελέγχου αυτής της 

μορφής είναι η διαρκής ενθάρρυνση και η εποπτεία της άμεσης εφαρμογής από το 

ανθρώπινο δυναμικό των οδηγιών της διοίκησης, η αισθητή βελτίωση της 

αποδοτικότητας των επιχειρηματικών δράσεων καθώς επίσης και η διαρκής και πλήρης 

συμμόρφωση της διοίκησης προς τα νομοθετικά πλαίσια τα οποία τις περισσότερες 

φορές διέπουν την εύρυθμη δράση της εταιρείας (πχ κατώτερα ημερομίσθια, απόδοση 

ΦΠΑ, ασφάλιση ανθρώπινου δυναμικού κλπ) (Βασιλείου και συν., 2017). 

Από την άλλη πλευρά βασική ευθύνη του λογιστικού ελέγχου αυτής της 

μορφής είναι η συστηματική διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων και η προστασία 

του προσωπικού και του κοινού της εταιρείας ή του οργανισμού καθώς επίσης και η 

πλήρη δράση του λογιστικού συστήματος βάσει με τις γενικά αποδεκτές βασικές αρχές 

της λογιστικής και τις διατάξεις των αντίστοιχων νομοθετικών πλαισίων. Τέλος, θα 

πρέπει να αναφερθεί πως η διάκριση των κυριότερων στόχων του συγκεκριμένου 

ελέγχου δεν είναι τόσο εύκολη πρακτικά καθώς υφίστανται οργανωτικά μέτρα, τα 

οποία έχουν άμεση σχέση με τον διοικητικό έλεγχο που παράλληλα εξυπηρετούν και 

τους στόχους του λογιστικού ελέγχου (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013). 

 

2.5 Η σημασία του εσωτερικού ελέγχου 

Ο ισχυρισμός των αρμοδίων πως τα πάντα στην εταιρεία την οποία διοικούν 

δρουν κατά τον βέλτιστο εφικτό τρόπο, βάσει με τις ισχύουσες αποφάσεις, δράσεις και 

κανονισμούς, δεν είναι εφικτό να γίνει αποδεχτό από την πλευρά της σύγχρονης 

ελεγκτικής. Η έλλειψη άμεσης και αξιόπιστης ενημέρωσης τις περισσότερες φορές 

προέρχεται από τις προσωπικές αδυναμίες ελέγχου των δράσεων από τα εποπτεύοντα 

μέλη αλλά και τις οργανωτικές αδυναμίες, οι οποίες εντοπίζονται στους φορείς 

(Μαρουλάκης, 2018). 
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Πρακτικά, οι σύγχρονες διοικήσεις δεν έχουν την γρήγορη και αντικειμενική 

ενημέρωση η οποία απαιτείται, προκειμένου να έχουν την ευχέρεια να εξακριβώσουν 

πλήρως εάν δρουν σωστές ασφαλιστικές δικλείδες ασφαλείας σε όλους τους 

επιχειρηματικούς κλάδους, που είναι σημαντικό να γνωρίζουν. Η ιστορία αλλά και 

έρευνες όλων αυτών των ετών έχουν αποδείξει πως η παραπάνω απαίτηση της 

ενημέρωσης προσφέρεται καλύτερα από μια δράση που δεν είναι εξαρτώμενη από τις 

συνηθισμένες και δεν εξαρτάται από την γραμμή παραγωγής, όπως συμβαίνει για 

παράδειγμα στον έλεγχο που μελετάμε σε αυτό το κεφάλαιο (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 

2017). 

Ακόμα, ο συγκεκριμένος έλεγχος με τις εξελιγμένες υπηρεσίες τις οποίες 

παρέχει, σαν σύμβουλος, γίνεται ολοένα και πιο σημαντικός. Με την ανάλογη από τη 

διοίκηση βοήθεια έχει τη δυνατότητα να παίξει καθοριστικό ρόλο στην ανίχνευση των 

διαχειριστικών αδυναμιών, στην πρόληψη καθώς επίσης και στην καταστολή των μη 

προβλέψιμων καταστάσεων, θετικό στοιχείο για τη σωστή δράση των σύγχρονων 

εταιρειών (Παπαστάθης, 2014). 

Η σημασία του εν λόγω ελέγχου, επομένως, είναι προφανής από τις ατέλειες 

και τις αδυναμίες που αποτελούν βασικό γνώρισμα για ένα άτομο. Σαν φαινόμενο των 

αδυναμιών είναι τα σφάλματα τα οποία ως επί το πλείστον προέρχονται από τις 

ατέλειες της δυνατότητας των ανθρώπων. Οι κλοπές, οι απάτες καθώς επίσης και οι 

ατασθαλίες περιέχονται σε αυτή την κατηγορία. Λόγω του ότι δεν είναι εφικτό το 

ξερίζωμα των συγκεκριμένων αδυναμιών όσα μέσα και να ληφθούν, το μοναδικό το 

οποίο πρέπει να γίνει είναι η άμεση αντιμετώπισή τους από τη συγκεκριμένη μορφή 

ελέγχου, με απώτερο στόχο να μειωθούν όσο γίνεται περισσότερο (Σπάθης και 

Τσακλάγκανος, 2017). 

 

2.6 Είδη 

Όσο ο συγκεκριμένος έλεγχος αξιολογεί την επάρκεια δράσης του 

συστήματος αυτού του ελέγχου, υφίσταται ο διαχωρισμός σε διαφορετικούς τύπους 

σύμφωνα με την κάθε δράση την οποία εποπτεύει. Με αυτόν τον τρόπο υφίσταται ο 

διαχωρισμός σε οικονομικούς, διοικητικούς, λειτουργικούς και παραγωγικούς ενώ στη 
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σημερινή εποχή υφίστανται και άλλοι έλεγχοι αυτού του είδους που είναι πιο ειδικοί 

(Καζαντζής, 2006). 

Παρά το γεγονός αυτό, όμως, είναι σημαντικό να θυμόμαστε πως τα όρια της 

εκάστοτε μορφής δεν είναι αντικειμενικά σαφή και αυστηρά διαχωρισμένα, εξαιτίας 

του ότι κατά την υλοποίηση των εν λόγω ελεγκτικών δράσεων, στο εκάστοτε 

αντικείμενο αυτών των δράσεων υφίστανται παράλληλα και άλλοι τύποι ελεγκτικών 

δράσεων σύμφωνα με την φύση της εκάστοτε εταιρείας ή οργανισμού καθώς επίσης 

και του ελεγκτικού συστήματος το οποίο διαθέτει (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2017). 

Η πρώτη διάκριση, που αναφέρθηκε και παραπάνω, είναι οι οικονομικοί 

έλεγχοι, που έχουν σαν βασικότερο στόχο την επαλήθευση της ακρίβειας, της 

εγκυρότητας καθώς επίσης και της αξιοπιστίας των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων και των δεδομένων που έχουν άρρηκτη σχέση με την ορθή και την 

σύννομη παρουσίαση των συναλλακτικών δράσεων είτε ακόμα και της 

χρηματοοικονομικής κατάστασης της εταιρείας σε αυτές, αλλά και την βέλτιστη εφικτή 

αξιολόγηση της διαχείρισης και της αποτελεσματικότητας των χρηματοοικονομικών 

πόρων διαμέσου καθορισμένων δράσεων για καθορισμένη χρονική διάρκεια (Spencer-

Pickett, 2010). 

Οι ελεγκτικές δράσεις αυτής της μορφής υλοποιούνται διεξοδικά και με κάθε 

λεπτομέρεια επί των χρηματοοικονομικών δεδομένων, των επιμέρους συναλλαγών και 

γενικά πάνω σε κάθε μορφής χρηματοοικονομικών γεγονότων, προσφέροντας τα 

απαιτούμενα δεδομένα στη διοίκηση είτε ακόμα και τους μετόχους με βασικότερο 

στόχο τη λήψη των αποφάσεων για το καλό της εταιρείας (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 

2013). 

Μια εξίσου σημαντική διάκριση αυτών των ελέγχων είναι οι διοικητικοί. Επί 

της ουσίας έχουν ένα γενικευμένο πλαίσιο λειτουργίας, εξαιτίας των αρκετών και 

διαφορετικών αντικειμενικών τους σκοπών, που έχουν στον άξονά τους τη διερεύνηση 

αλλά και την εξέταση (με τη χρησιμοποίηση επιστημονικών τακτικών) της διοικητικής 

αποδοτικότητας της εταιρείας στο σύνολό της, καθώς επίσης και κατά τη δράση, 

σύμφωνα με τη δομή την οποία έχει επιλέξει η κάθε εταιρεία (Ashbaugh-Skaife et al., 

2009). 
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Η 3η διάκριση αυτών των ελέγχων αφορά τους λειτουργικούς ελέγχους. Οι 

συγκεκριμένες ελεγκτικές δράσεις έχουν σαν βασικότερο στόχο τη διεξοδική έρευνα 

των λειτουργικών δράσεων, την αξιολόγηση καθώς επίσης και την εκτίμηση της δομής 

του εκάστοτε συστήματος είτε ακόμα και την κατάθεση προτάσεων με βασικότερο 

στόχο τη δημιουργία καινούριων και τέλος την αισθητή βελτίωση των υφιστάμενων 

δράσεων όπου αυτό κριθεί εφικτό (Σπάθης και Τσακλαγκάνος, 2017). 

Ειδικότερα, μέσω αυτής της μορφής ελέγχου εποπτεύεται το κατά πόσο 

τηρούνται τα οργανογράμματα, το επίπεδο όπου εφαρμόζονται τα νομοθετικά πλαίσια 

και οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί από την αρμόδια διοίκηση, την περίπτωση όπου οι 

συναλλαγές υλοποιούνται βάσει με τις αντίστοιχες εξουσιοδοτήσεις και τέλος την 

περίπτωση όπου οι επιμέρους κλάδοι της εταιρείας δρουν συνεργατικά και αποδοτικά 

(Παπαστάθης, 2014). 

Τέλος, υφίσταται η τελευταία κατηγορία που είναι εκείνη των ελέγχων 

παραγωγής. Οι συγκεκριμένοι έλεγχοι καταγράφουν το επίπεδο τήρησης των 

απαιτούμενων δράσεων σε ολόκληρο το σύνολο της παραγωγικής δράσης, το κατά 

πόσο οι αναπτυσσόμενες ποσότητες ακολουθούν τις δοθείσες από τη διοίκηση εντολές, 

την ορθή είτε μη χρήση, αξιοποίηση καθώς επίσης και διατήρηση του μηχανολογικού 

εξοπλισμού, τη στελέχωση των παραγωγικών τμημάτων, το χειρισμό των αποθεμάτων 

καθώς επίσης και τη συμφωνία με τα απαιτούμενα κριτήρια για τα αγαθά που θα 

παραχθούν (Καζαντζής, 2006). 

 

2.7 Συστήματα εσωτερικού ελέγχου και παράγοντες 

αποτελεσματικότητας 

Με τον όρο των συγκεκριμένων συστημάτων καλούμε το σύνολο των αρχών, 

των τακτικών καθώς επίσης και των δράσεων που εφαρμόζει μια διοίκηση μιας 

σύγχρονης εταιρείας ή οργανισμού για την υποστήριξη της επίτευξης των κυριότερων 

σκοπών της για διασφάλιση κατά το εφικτό, τακτικής και αποτελεσματικής υλοποίησης 

όλων των δράσεών της, περιέχοντας και την εμμονή στις διοικητικές αρχές και στις 

διοικητικές τακτικές, τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων, την πρόληψη και τη 
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διαπίστωση απάτης και λάθους, την ακρίβεια, την πληρότητα κλπ (Μαρουλάκης, 

2018). 

Με αυτόν τον όρο, επομένως, καλούμε ένα οργανωμένο και ορθά δομημένο 

πλέγμα διαφοροποιημένων δράσεων που οριοθετεί μια σύγχρονη εταιρεία, με απώτερο 

στόχο την εφαρμογή και την τήρηση των βασικότερων αρχών και στρατηγικών, έτσι 

ώστε να εξασφαλιστούν τα συμφέροντά τους. Επί της ουσίας πρόκειται για ένα 

οργανωτικό πλάνο σε όλες του τις προεκτάσεις. Τα συγκεκριμένα συστήματα είναι μια 

ζωντανή δράση, η οποία έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει όλα τα μηνύματα, τις οδηγίες 

και τις αντιρρήσεις προς τη διοίκηση, αλλά και προς όλους τους ανθρώπους της 

επιχείρησης (Hightower, 2008). 

Τα εν λόγω συστήματα έχουν άρρηκτη σχέση με την οργανωτική δομή αλλά 

και τις γενικές οδηγίες δράσεις μιας σύγχρονης εταιρείας ή οργανισμού. Η ύπαρξη ενός 

οργανωμένου συστήματος αυτού του είδους τις περισσότερες φορές προσφέρει την 

βέλτιστη εφικτή διοικητική αξιοπιστία, διαμέσου των δικλείδων ασφαλείας τις οποίες 

προσφέρει ένα τέτοιο σύστημα, προκειμένου να παίξει αποδοτικό ρόλο με στόχο τη 

σωστή δράση και την επίτευξη όλων των επιχειρηματικών σκοπών του οργανισμού 

(Παπαστάθης, 2014). 

Σε ό,τι έχει να κάνει με τις κυριότερες παραμέτρους που παίζουν καθοριστικό 

ρόλο στην αποδοτικότητα των συγκεκριμένων ελέγχων, θα πρέπει να τονιστεί πως μια 

από τις πιο καθοριστικές παραμέτρους περιβάλλοντος είναι η ίδια η στάση της 

διοίκησης, της εταιρείας αλλά και η υποστήριξη της διοίκησης που αποτελεί πιθανόν 

μια εκ των κυριότερων παραμέτρων στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Γενικότερα, η αποδοτικότητα του εκάστοτε τμήματος αυτού του ελέγχου έχει άρρηκτη 

σχέση με τον ενεργό ρόλο της διοίκησης καθώς επίσης και την απαίτησή της να είναι 

εκείνη εξίσου αποδοτική αλλά και να προσφέρει την απαιτούμενη ουσία (Wallace, 

2005). 

Μια εξίσου καθοριστική παράμετρος αυτής της μορφής είναι η στάση του ΔΣ. 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επισημανθεί πως βάσει με το καταστατικό των 

προτύπων αυτής της μορφής, οριοθετείται πως ο εκάστοτε αρμόδιος αυτών των 

ελέγχων χρειάζεται να βρίσκεται συχνά σε επικοινωνία με το ΔΣ ενώ είναι εξίσου 

σημαντικό να γίνονται συναντήσεις μεταξύ τους τουλάχιστον 1 φορά σε ετήσια βάση, 



43 

 

δίχως να υφίστανται τριγύρω άλλοι άνθρωποι, αφού έτσι ενισχύεται σε σημαντικό 

επίπεδο η βέλτιστη εφικτή ανεξαρτησία του ελέγχου αυτής της μορφής (Spencer-

Pickett, 2010). 

Εξίσου καθοριστική παράμετρος είναι η οργανωτική δομή των σύγχρονων 

εταιρειών και οργανισμών. Στην περίπτωση στην οποία η διοίκηση προσφέρει τμήμα 

αυτού του ελέγχου με μη εξαρτώμενη θέση εντός της επιχείρησης, το συγκεκριμένο 

γεγονός είναι αρκετά πιθανόν να επιφέρει θετικές επιρροές στο περιβάλλον αυτών των 

δράσεων (Harrer, 2008). 

Επίσης, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως το επίπεδο αυτονομίας αλλά και 

ανεξαρτησίας των συγκεκριμένων τμημάτων έχει άμεση σχέση σε τεράστιο επίπεδο 

από τις αναφορές αυτών των ελεγκτών για τα διαφοροποιημένα επίπεδα της εταιρείας. 

Την ίδια ώρα, το εν λόγω τμήμα είναι ζωτικής σημασίας να αναφέρει όλα τα 

αποτελέσματα των λειτουργιών του τόσο στην επιτροπή ελέγχου, όσο και στην ίδια τη 

διοίκηση της εταιρείας, με βασικότερο στόχο να κατορθώσει να διασφαλίσει την 

βέλτιστη εφικτή αυτονομία και ανεξαρτησία του. Ακόμα, σε αυτό το σημείο θα πρέπει 

να τονιστεί πως οι συγκεκριμένοι ελεγκτές και οι ελεγχόμενες δράσεις αυτού του 

είδους είναι εξαιρετικά σημαντικό να μην είναι εξαρτώμενες μεταξύ τους και οι εν 

λόγω ελεγκτές είναι ζωτικής σημασίας να υποβάλλουν άμεσα αναφορά 

αποτελεσμάτων στην υπεύθυνη διεύθυνση (Βασιλείου και συν., 2017). 

Τέλος, εξίσου καθοριστικός και χρήσιμος είναι και ο σχεδιασμός της εξέλιξης 

των στελεχών. Η ευκαιρία προώθησης και ανάπτυξης της καριέρας των ανθρώπων 

μέσα σε ένα σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον αποτελεί μια από τις πιο 

καθοριστικέ παραμέτρους με βασικότερο σκοπό την προσέλκυση εξαιρετικών 

ελεγκτών αυτού του είδους. Ένα αποδοτικό τμήμα αυτών των ελέγχων είναι 

καθοριστικό να λογίζεται σαν ένα καλό περιβάλλον με στόχο την εξέλιξη της πορείας 

των υπαλλήλων, καθώς οι συγκεκριμένοι ελεγκτές έχουν την ευχέρεια να κατανοήσουν 

αλλά και να αξιολογήσουν με πειστικές μεθόδους, ολόκληρη τη δράση μιας σύγχρονης 

εταιρείας ή οργανισμού (Παπαστάθης, 2014). 
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2.8 Βασικές διαφορές εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου 

Και τα δυο αυτά είδη ελέγχου δεν διαφέρουν σημαντικά ο ένας με τον άλλον. 

Αντίθετα, τις περισσότερες φορές αλληλοσυμπληρώνονται και αλληλοβοηθούνται με 

βασικότερο στόχο την ολοκλήρωση των δράσεών τους. Οι εξωτερικοί ελεγκτές έχουν 

τη δυνατότητα να κάνουν χρήση των δράσεων των εσωτερικών, σε περίπτωση που 

αυτό κριθεί απαραίτητο, παρόλο που αυτό δεν ελαττώνει καθόλου την ευθύνη των 

ορκωτών λογιστών (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013). 

Ο εσωτερικός έλεγχος κατά κύριο λόγο δρα σαν παρακολούθηση των 

δράσεων μιας σύγχρονης εταιρείας καθώς επίσης και των συστημάτων διαχείρισης 

κινδύνων, ενώ παράλληλα παίζει καθοριστικό ρόλο για την παροχή συμβουλών, τη 

σχεδιαστική δράση αλλά και την οργάνωση συστημάτων σε ό,τι έχει να κάνει με 

αρκετά και διαφορετικά ζητήματα, τα οποία έχουν σαν απώτερο στόχο να καταφέρουν 

να αποκτήσουν την απαιτούμενη επιχειρησιακή αποδοτικότητα (Μαρουλάκης, 2018). 

Από την άλλη μεριά, οι εξωτερικοί έλεγχοι είναι μη εξαρτώμενοι από την 

εταιρεία που ελέγχεται και οι συγκεκριμένοι ελεγκτές προσφέρουν την έμπειρή γνώμη 

τους σε ολόκληρο το φάσμα των ενδιαφερόμενων για την ειλικρίνεια των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης μετά από την υλοποίηση των 

απαιτούμενων δράσεων σε δειγματοληπτική βάση με στόχο την εποπτεία αυτών των 

συστημάτων (Hightower, 2008). 

Μια σημαντική διαφορά είναι πως η εξωτερική ελεγκτική δράση ανατίθεται 

σε μη εξαρτώμενη ελεγκτική επιχείρηση, που διορίζεται από τους μετόχους μετά από 

συνέλευση με τη διοίκηση, με βασικότερο σκοπό να γνωμοδοτήσουν επί των 

οικονομικών καταστάσεων. Οι συγκεκριμένοι ελεγκτές δεν παραβιάζουν με την 

εργασία τους την ελεγκτική αρχή του ασυμβίβαστου, ενώ από την άλλη πλευρά, οι 

εσωτερικοί ελεγκτές διαπεραιώνουν την δράση τους από το τμήμα εσωτερικού ελέγχου 

της ίδιας της επιχείρησης (Harrer, 2008). 

Μια εξίσου σημαντική διαφορά είναι πως ο εσωτερικός έλεγχος είναι 

εθελούσιος, ενώ από την άλλη μεριά ο εξωτερικός είναι αναγκαστικός. Επίσης, η 

έκθεση της εσωτερικής ελεγκτικής δράσης υποβάλλεται στη διοίκηση και οι εν λόγω 

ελεγκτές είναι αρμόδιοι μονάχα στα ανώτερα διευθυντικά μέλη της επιχείρησης. Παρά 
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το γεγονός αυτό, όμως, η αναφορά των εξωτερικών ελεγκτών αφορά τους 

ενδιαφερόμενους φορείς, όπως είναι για παράδειγμα οι μέτοχοι, οι πιστωτές, οι 

προμηθευτές κλπ (Παπαστάθης, 2014). 

Παράλληλα, η εσωτερική ελεγκτική δράση είναι μια διαρκής δράση ενώ από 

την άλλη πλευρά η εξωτερική ελεγκτική δράση υλοποιείται ανά έτος. Ταυτόχρονα, ο 

κυριότερος στόχος της εσωτερικής αυτής λειτουργίας είναι να καταφέρει να 

διερευνήσει διεξοδικά τις διαδεδομένες επιχειρηματικές δράσεις και να προσφέρει τις 

απαιτούμενες προτάσεις, οι οποίες θα επιφέρουν αισθητή βελτίωση. Από την άλλη 

πλευρά, ο εξωτερικός έλεγχος έχει σαν απώτερο σκοπό την ανάλυση αλλά και την 

επαλήθευση της ακρίβειας είτε ακόμα και της αξιοπιστίας των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. 

Επίσης, ο εσωτερικός έλεγχος γνωμοδοτεί σε ό,τι έχει να κάνει με την 

αποδοτικότητα των δράσεων μιας σύγχρονης εταιρείας. Από την άλλη μεριά, ο 

εξωτερικός έλεγχος τις περισσότερες φορές προσφέρει τη γνώμη του για την αληθινή 

και την δίκαιη εικόνα της χρηματοοικονομικής κατάστασης της εταιρείας. Τέλος, είναι 

σημαντικό να γνωρίζουμε πως οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι οι εργαζόμενοι της 

εταιρείας, όπως εκείνοι οριοθετούνται από την ίδια την διοίκηση, ενώ οι εξωτερικοί 

ελεγκτές δεν είναι υπάλληλοι της επιχείρησης αλλά διορίζονται από τα μέλη της 

(Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2017). 
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Α : Εισαγωγή 

Χρήσιμα συμπεράσματα αντλούνται από τη μελέτη των Vuko και Ojvan 

(2013), όπου επισημαίνεται πως ο έλεγχος αφορά μια λειτουργία μέσα σε ένα σύστημα 

διαχείρισης που αυξάνει την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων και, ως εκ τούτου, 

την ικανότητά του να αφομοιώνει τις αλλαγές εντός μιας εταιρείας και εκτός αυτής. 

Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης ήταν να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα της 

λειτουργίας ελέγχου στις κροατικές εισηγμένες εταιρείες και τα χαρακτηριστικά του 

ελέγχου που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων. Συνολικά, τα 

αποτελέσματα της έρευνας υπέδειξαν ότι ο αποτελεσματικός έλεγχος έχει θετικά 

αποτελέσματα στην επιχειρηματική αποδοτικότητα. Παρόλα αυτά τα παραπάνω 

αποτελέσματα προέρχονται από ένα μικρό δείγμα (Vuko and Ojvan, 2013). 

Επίσης, σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι Sihang και Rijsdijk (2018), η 

συμπεριφορά και οι έλεγχοι των σύγχρονων εταιρειών και οργανισμών ενισχύουν 

γενικά την απόδοσή τους, όπου ο κάθε έλεγχος έχει κι ένα ξεχωριστό αποτέλεσμα 

απόδοσης. Συγκεκριμένα, η μελέτη εξετάζει 23.839 οργανωτικούς ελέγχους - σχέσεις 

απόδοσης από 120 ανεξάρτητα δείγματα και δοκιμάζει αρκετές νέες υποθέσεις 

χρησιμοποιώντας προηγμένες μετα-αναλυτικές μεθόδους.  

Η παραπάνω έρευνα έχει δείξει ότι οι έλεγχοι λειτουργούν ως 

συμπληρωματικοί μεταξύ τους. Αυτό το εύρημα δείχνει ότι μια μορφή ελέγχου αυξάνει 

την αποτελεσματικότητα άλλων μορφών ελέγχου. Εξετάστηκαν επίσης και οι 

οργανωτικοί έλεγχοι και οι σχέσεις απόδοσης σε διάφορα περιβάλλοντα και τα 

αποτελέσματά έδειξαν ότι διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο εργασίας (Sihang and 

Rijsdijk, 2018). 

Κεφάλαιο 

3 
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Τέλος, είναι καθοριστικό να τονιστεί πως στην έρευνα του Li (2020), 

αναφέρεται πως οι επιχειρήσεις πρέπει να βελτιώνουν συνεχώς την 

αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου, έτσι ώστε να προάγουν την επιτυχή 

υλοποίηση των επιχειρηματικών και στρατηγικών τους στόχων. Μέσα σε έναν κλάδο, 

θα πρέπει να ενθαρρύνεται η περισσότερη επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ 

κρατικών και μη κρατικών επιχειρήσεων για την αποτροπή των πιθανών αρνητικών 

επιπτώσεων των άκαμπτων σημείων ελέγχου, του προϋπολογισμού και του 

συστήματος αξιολόγησης των επιδόσεων στις δραστηριότητες καινοτομίας.  

Σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη κατά την εφαρμογή του εσωτερικού 

ελέγχου, η σχέση μεταξύ θεσμικού ελέγχου και ευελιξίας θα πρέπει να είναι δυναμικά 

ισορροπημένη, το περιεχόμενο και το ποσοστό κάθε στοιχείου ελέγχου θα πρέπει να 

βελτιωθεί και να αποφευχθεί η τυποποίηση της θεσμικής κατασκευής και της ακαμψίας 

διαχείρισης. Πρέπει να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου, να 

ενισχυθεί το θεσμικό θεμέλιο για να ενισχυθεί η ζωτικότητα της καινοτομίας των 

επιχειρήσεων και να βελτιωθεί περαιτέρω η αποτελεσματικότητα της τεχνολογικής 

καινοτομίας (Li, 2020). 

 

Β : Χρήση πληροφοριακής τεχνολογίας 

Πολλές επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει μια προσέγγιση ελέγχου βάσει 

κινδύνου για να αξιολογήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι εξωτερικοί και εσωτερικοί 

κίνδυνοι επηρεάζουν τη διαδικασία ελέγχου. Για παράδειγμα, ο πίνακας εργασίας για 

τον έλεγχο των κινδύνων (Price water house Coopers LLP) συμβουλεύει τους πελάτες 

σχετικά με τη διαδικασία εσωτερικού ελέγχου που πρέπει να βελτιωθεί για την 

αντιμετώπιση ορισμένων κινδύνων.  

Για τις δοκιμές ελέγχου στο περιβάλλον ελέγχου, οι ελεγκτές πρέπει να 

αποκτήσουν μια εις βάθος κατανόηση των εν λόγω συστημάτων ώστε να είναι σε θέση 

να ελέγχουν μέσω του επιχειρησιακού συστήματος του πελάτη. Σε αυτό το νέο 

περιβάλλον ελέγχου, τα πακέτα λογισμικού (για παράδειγμα, το ACL και το IDEA) 

είναι ικανά να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα του ελέγχου διενεργώντας 

διάφορες εργασίες ελέγχου που προηγουμένως ολοκληρώθηκαν χειροκίνητα. Θα 

χρησιμοποιηθεί επίσης για την ανίχνευση απάτης (James et al. 2001). 
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Οι τεχνολογίες όπως η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων (EDI), η 

επεξεργασία εικόνων και η ηλεκτρονική μεταφορά αρχείων (EFT) θα καταστήσουν τις 

παραδοσιακές διαδρομές ελέγχου εξαφανισμένες. Οι συγγραφείς υιοθέτησαν μια 

προσέγγιση συνέντευξης για να αναλύσουν και να διερευνήσουν ποιες τεχνολογίες 

ελέγχου χρησιμοποιούνται και ποιοι είναι οι μελλοντικοί προγραμματισμοί εντός του 

οργανισμού. Παρατηρήθηκαν παρατηρήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο 

επηρεάστηκε η τεχνολογία στον προγραμματισμό, τη δοκιμή και την τεκμηρίωση του 

ελέγχου. Ο συγγραφέας σημείωσε ότι καθώς οι πελάτες γίνονται τεχνικά πιο 

πολύπλοκοι, οι διαδικασίες ελέγχου από την αρχή μέχρι το τέλος γίνονται μια απαίτηση 

(James et al. 2001). 

 

 

Γ : Υποστήριξη από τη διοίκηση 

Οι Raghunandanetal (2001) υποδηλώνουν ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ της 

επιτροπής ελέγχου και της IAF, ιδιαίτερα όταν απαντά σε πορίσματα ελέγχου και 

αποφεύγοντας τους περιορισμούς της εμβέλειας, είναι σημαντική. Θεωρούμε ότι η 

σχέση μεταξύ της IAF και της ανώτερης διοίκησης είναι μια αμφίδρομη σχέση, η οποία 

οδηγεί στην παροχή και υποστήριξη της IAF στην επιδίωξη ενεργού ρόλου της στην 

εταιρική διακυβέρνηση (Sarens και DeBeelde, 2006b). 

Επίσης, η έρευνα του Hunzinker (2016), αναφέρει πως ο εσωτερικός έλεγχος 

επιτρέπει στις εταιρείες να διασφαλίζουν μια αξιόπιστη αναφορά, να συμμορφώνονται 

με τους σχετικούς νόμους και πρότυπα και να διασφαλίζουν την αποδοτικότητα και 

την αποτελεσματικότητα των επιχειρηματικών διαδικασιών. Σε αυτή τη μελέτη 

υλοποιήθηκε μια εκτεταμένη εμπειρική έρευνα σε ελβετικές εταιρείες όπου 

εντοπίστηκαν σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ καθοριστικών παραγόντων της 

αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου, της αποδοτικότητας των σύγχρονων 

επιχειρήσεων αλλά και της υποστήριξης από την διοίκηση. 

Τα εμπειρικά αποτελέσματα της παραπάνω μελέτης επιβεβαίωσαν πλήρως τις 

αρχικές υποθέσεις συσχέτισης. Έτσι, τα ευρήματα συμβάλλουν στο σώμα των 

πρακτικών γνώσεων, αντλώντας συγκεκριμένα κριτήρια απόδοσης και συστάσεις 

σχετικά με το σχεδιασμό του εσωτερικού ελέγχου στη διοίκηση. Στην ουσία, οι 
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παράμετροι σχεδιασμού από το εσωτερικό περιβάλλον της εταιρείας και η μειωμένη 

πολυπλοκότητα των δομών εσωτερικού ελέγχου συμβάλλουν κυρίως στην 

αποτελεσματικότητα. Η αποτελεσματικότητα του ίδιου του εσωτερικού ελέγχου 

καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από κριτήρια επίτευξης στόχου, αναλογία εισροών-

εξόδων, αποτελεσματικότητα συντονισμού καθώς και τις δυνατότητές του για 

οργανική ευελιξία (Hunzinker 2016). 

Ακόμα, στη μελέτη που υλοποίησε η ερευνητική ομάδα του Cheng (2015), 

διερευνήθηκε εάν και πώς ο εσωτερικός έλεγχος των χρηματοοικονομικών αναφορών 

επηρεάζει την αποτελεσματική λειτουργική αποδοτικότητα των σύγχρονων εταιρειών. 

Θεωρήθηκε ότι η λειτουργική αποτελεσματικότητα, που προκύπτει από την ανάλυση 

αιχμής, είναι σημαντικά χαμηλότερη μεταξύ των επιχειρήσεων με ουσιώδεις αδυναμίες 

στον εσωτερικό έλεγχο σε σχέση με τις επιχειρήσεις χωρίς τέτοιες αδυναμίες.  

Η παραπάνω έρευνα απέδειξε ότι ο αποτελεσματικός εσωτερικός έλεγχος 

οδηγεί σε μεγαλύτερη λειτουργική αποδοτικότητα μέσω της μείωσης της πιθανότητας 

κατάχρησης εταιρικών πόρων και μέσω της βελτίωσης της ποιότητας των εσωτερικών 

εκθέσεων για τη λήψη αποφάσεων. Ταυτόχρονα, αποδείχτηκε πως οι μικρότερες 

εταιρείες επωφελούνται περισσότερο από τον αποτελεσματικό εσωτερικό έλεγχο όσον 

αφορά την επιχειρησιακή αποδοτικότητα. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η αγορά 

φαίνεται να κατανοεί την επίδραση του αναποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου στη 

λειτουργική αποδοτικότητα. 

Σημαντική είναι και η έρευνα του Al-Zwyalif (2015). Αυτή η μελέτη είχε ως 

στόχο να εξετάσει το ρόλο των στοιχείων εσωτερικού ελέγχου: περιβάλλον ελέγχου, 

εκτίμηση κινδύνου, δραστηριότητες ελέγχου, επικοινωνία κλπ στην ενίσχυση των 

πυλώνων εταιρικής διακυβέρνησης, όπως είναι για παράδειγμα η λογοδοσία, η 

δικαιοσύνη, η ευθύνη και η διαφάνεια. Η μελέτη επιδίωκε επίσης να προσδιορίσει το 

βαθμό στον οποίο αυτή η δέσμευση συμβάλλει στην ενίσχυση αυτών των πυλώνων στο 

πλαίσιο των Ιορδανών ασφαλιστικών εταιρειών.  

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι αυτής της μελέτης, αναπτύχθηκε και 

διανεμήθηκε ένα ερωτηματολόγιο σε δείγμα μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού 

συμβουλίου, οικονομικών διευθυντών, προϊσταμένων λογιστικών τμημάτων και 

εσωτερικών ελεγκτών 27 ιορδανικών ασφαλιστικών εταιρειών. Με βάση τα 
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αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης, η μελέτη έδειξε ότι η δέσμευση σε όλα τα 

στοιχεία του εσωτερικού ελέγχου συμβάλλει στην ενίσχυση των πυλώνων εταιρικής 

διακυβέρνησης σε υψηλό βαθμό. Η μελέτη αποκάλυψε επίσης ότι η δέσμευση σε κάθε 

στοιχείο εσωτερικού ελέγχου συμβάλλει στην ενίσχυση των πυλώνων της εταιρικής 

διακυβέρνησης σε υψηλό βαθμό. Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο εσωτερικός 

έλεγχος έχει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση των πυλώνων εταιρικής διακυβέρνησης 

στις Ιορδανικές ασφαλιστικές εταιρείες και ότι οι επιτυχίες της εταιρικής 

διακυβέρνησης απαιτούν συμμόρφωση με όλα τα στοιχεία του εσωτερικού ελέγχου 

(Al-Zwyalif, 2015). 

Με την παραπάνω σχέση, δηλαδή, με τη σχέση της εταιρικής διακυβέρνησης 

και του εσωτερικού ελέγχου έχει ασχοληθεί και μια ελληνική έρευνα των  Koutoupi 

και Pappa (2018), η οποία είχε διττό στόχο. Πρώτον, απεικόνιζε και αξιολογούσε την 

υπάρχουσα δομή εταιρικής διακυβέρνησης και δεύτερον, τόνιζε τη σύνδεσή της με τη 

λειτουργία εσωτερικού ελέγχου και τις πρακτικές διαχείρισης.  

Το μεθοδολογικό ερευνητικό όργανο που χρησιμοποιήθηκε στη συγκεκριμένη 

έρευνα βασιζόταν στο COSO. Η εν λόγω μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η 

εταιρική διακυβέρνηση οδηγείται στην υπεροχή της διοίκησης και στην 

αποτελεσματική διακυβέρνηση λόγω διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου, αξιολόγησης 

κινδύνων, δραστηριοτήτων ελέγχου, πληροφοριών και επικοινωνιών και 

δραστηριοτήτων παρακολούθησης. Η έρευνα έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη 

βιβλιογραφία εταιρικής διακυβέρνησης παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες για τις 

κύριες πτυχές ενός λειτουργικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου και τη σχέση του με 

τις διαχειριστικές επιδόσεις (Koutoupi and Pappa, 2018). 

 

Δ : Συστήματα εσωτερικού ελέγχου 

Οι  Selim &  Mc Nammee κατόπιν  μιας  μεγάλης  έρευνας  που 

πραγματοποίησαν το  1999 σε  29 οργανισμούς παγκοσμίως  κατέληξαν  στην   

παραγωγή   ενός  νέου μοντέλου για την   βελτίωση   των  διαδικασιών εσωτερικού 

ελέγχου. Το συγκεκριμένο μοντέλο κατέδειξε  για πρώτη φορά την μεταβολή  της 

εσωτερικής  ελεγκτικής  από την βάση   των   ασφαλιστικών μηχανισμών  στην  βάση   
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των   επιχειρηματικών κινδύνων   και   προσδιόρισε   τρία στάδια στην ανάπτυξη του 

εσωτερικού ελέγχου:  

 

1. μέτρηση και παρατήρηση. 

2. συστήματα εσωτερικών ασφαλιστικών μηχανισμών. 

3. έλεγχος της επιχειρηματικής διεργασίας μέσω της εστίασης στον 

κίνδυνο. 

 

Στη σημερινή εποχή πρέπει να ληφθούν μέτρα που απαιτούνται για τη 

διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του συστήματος. Η 

συνεχής εκτέλεση των δραστηριοτήτων, ο εντοπισμός πιθανών κινδύνων καθώς και η 

έγκαιρη ανάπτυξη προτεινόμενων λύσεων είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση 

της αποτελεσματικότητας του συστήματος. Μια καλά σχεδιασμένη και καλά 

εφαρμοσμένη δομή εσωτερικού ελέγχου θα συμβάλει στην επιχείρηση όσον αφορά την 

αξιοπιστία, τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς, την οικονομική αναφορά και την 

αποτελεσματικότητα σε λειτουργικές πτυχές. Η εξασφάλιση αποτελεσματικού 

σχεδιασμού και πρακτικής ενός συστήματος αυτής της μορφής όχι μόνο θα 

ελαχιστοποιήσει τις απάτες και την κακή συμπεριφορά σε ολόκληρη την επιχείρηση, 

αλλά θα προσθέσει επίσης αξία όσον αφορά την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των 

επιχειρήσεων (Turedi and Celayir, 2018). 

Η μελέτη του Frazer (2010), εστίασε στον προσδιορισμό εάν τα συστήματα 

εσωτερικού ελέγχου επηρεάζουν τις αντιλήψεις των διευθυντών μικρών εστιατορίων 

για μη επιθυμητές συμπεριφορές. Η επιλογή έγινε σε ένα τυχαίο δείγμα εστιατορίων 

της Νέας Υόρκης. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με χρήση πολλαπλών παλινδρόμησης και 

περιγραφικών στατιστικών και έδειξαν πως υφίσταται τεράστια συσχέτιση ανάμεσα 

στον εσωτερικό έλεγχο και στην απόκλιση (λαθών, απάτης κλπ). 

Η παραπάνω μελέτη συμπέρανε πως οι πιο μικρές, οι πιο νέες και οι 

οικονομικά πιο ασθενείς επιχειρήσεις είναι πιθανότερο να έχουν βασικές αδυναμίες 

στους εσωτερικούς ελέγχους καθώς οι περισσότερες επιχειρήσεις που διερευνήθηκαν 

δεν είχαν επαρκή έλεγχο, κάτι το οποίο παίζει καθοριστικό ρόλο στα υψηλά ποσοστά 
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αποτυχίας αυτών των επιχειρήσεων. Το σημαντικότερο δεδομένο το οποίο μπορεί να 

αντληθεί από αυτή τη μελέτη είναι πως η κατοχή ενός τέτοιου συστήματος είναι εφικτό 

να ελαττώσει μονάχα το λειτουργικό κόστος ενώ θα βοηθήσει στην αύξηση της 

κερδοφορίας των συγκεκριμένων εστιατορίων (Frazer, 2010). 

Επίσης στην έρευνα του Agyapong (2017), αναφέρεται πως στην περίπτωση 

στην οποία το επίπεδο της εκτίμησης του κινδύνου σε μια σύγχρονη εταιρεία είναι 

εξαιρετικά χαμηλό τότε ελαττώνεται η αποτελεσματικότητα ολόκληρου του 

συστήματος ελέγχου. Στην εταιρεία που διερευνήθηκε στη συγκεκριμένη μελέτη, 

υπήρχαν σαφείς στόχοι οι οποίοι είχαν τεθεί αλλά δεν είχαν τεκμηριωθεί για 

ευκολότερη αναφορά στους εργαζομένους με στόχο να προσφέρει η επιχείρηση 

αποδοτικότερη κατεύθυνση στους εργαζομένους σε ζητήματα αξιολόγησης κινδύνων 

και ελέγχου.  

Επίσης, αποδείχτηκε πως παρά το γεγονός πως υπήρχαν αρκετές δράσεις 

εσωτερικού ελέγχου στην εν λόγω επιχείρηση με στόχο την αποτροπή απάτης είτε 

κατάχρησης, οι πιο πολλές εξ αυτών δεν είχαν την απαιτούμενη ποιότητα, με συνέπεια 

να μην είναι αποδοτικοί. Ακόμα, σε αυτή τη μελέτη αποδείχτηκε πως η συγκεκριμένη 

επιχείρηση είχε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο ελέγχου κάτι το οποίο έπαιξε καθοριστικό 

ρόλο στην ανοδική τάση των περιστατικών απάτης (Agyapong, 2017). 

Μια άλλη έρευνα η οποία υλοποιήθηκε από τον Adam Mire (2016), σε 15 

επιχειρήσεις εμβασμάτων στη Σομαλία, ανέφερε πως οι πολιτικές διαχείρισης 

επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τα συστήματα ελέγχου. Η πρόταση της συγκεκριμένης 

μελέτης ήταν οι εν λόγω επιχειρήσεις να αυξήσουν τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου, 

προκειμένου να υπάρξει αισθητή ανοδική τάση αυτών των συστημάτων που θα 

επηρεάσει θετικά την οργανωτική τους δράση. Την οργανωτική δράση, όπως 

αναφέρεται στη συγκεκριμένη μελέτη, επηρεάζει θετικά και η εκτίμηση κινδύνου 

(Adam Mire, 2016). 

Χρήσιμα συμπεράσματα αντλούνται και από τη μελέτη των Olufunmilayo και 

Hannah (2018), που αφορούσε 4,5 χιλιάδες επιχειρήσεις της Νιγηρίας και διερευνούσε 

την επίδραση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου στην αποδοτικότητα των 

εργαζομένων. Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου επηρεάζει σημαντικά τις επιδόσεις των εργαζομένων μικρών επιχειρήσεων 
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μεταποίησης στο Ondo State της Νιγηρίας. Επίσης, στην ίδια έρευνα αναφέρεται πως 

οι μικρής κλίμακας μεταποιητικές επιχειρήσεις πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην 

εφαρμογή των στοιχείων του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, δεδομένου ότι 

επηρεάζουν την απόδοση των εργαζομένων και τελικά την οργανωτική απόδοση 

(Olufunmilayo and Hannah, 2018). 

Παράλληλα, η έρευνα της ερευνητικής ομάδας του Ibrahim (2017), 

επισημαίνει πως η σημασία της διατήρησης του αποτελεσματικού συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου σε οργανισμούς επιφέρει θετικές επιρροές και επιδράσεις στις 

χρηματοοικονομικές επιδόσεις των σύγχρονων εταιρειών. Ο αποτελεσματικός 

εσωτερικός έλεγχος επιτρέπει την πρόληψη και τον εντοπισμό δόλιων δραστηριοτήτων 

στις σύγχρονες επιχειρήσεις. 

Η παραπάνω μελέτη προσπάθησε να προσδιορίσει τον αντίκτυπο των 

μεταβλητών εσωτερικού ελέγχου στην οικονομική απόδοση μεταξύ πέντε ιδρυμάτων 

υγείας στην Άνω Δυτική Περιφέρεια της Γκάνας χρησιμοποιώντας ένα ταξινομημένο 

μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης για ένα δείγμα πενήντα (50) ερωτηθέντων. Μέσω 

αυτής της έρευνας βρέθηκε μια θετική σχέση μεταξύ εσωτερικών ελέγχων και 

οικονομικών επιδόσεων (Ibrahim, 2017). 

 

Ε : Εκπαίδευση και ανάπτυξη 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές θεωρούν την κατάρτιση του προσωπικού ως βασικό 

στοιχείο του περιβάλλοντος εσωτερικού ελέγχου των οργανισμών. Τα αρχεία 

κατάρτισης ελέγχονται συχνά από εσωτερικούς ελεγκτές για να επιβεβαιώσουν την 

ύπαρξη και να επικυρώσουν την αποτελεσματικότητα των ελέγχων (Pickett, 2000). 

 

 

ΣΤ : Συμβολή εσωτερικού ελέγχου 

Η  διεθνής βιβλιογραφία,  σχετικά με  την  αποτελεσματικότητα  του  

εσωτερικού ελέγχου,  αναδεικνύει  τη  θέση  ότι  η παροχή  αποδεικτικών  στοιχείων  

για  την προστιθέμενη  αξία  και  την  αποτελεσματικότητα, είναι  ένας  τρόπος  να  

γίνει αντιληπτός ο εσωτερικός έλεγχος ως μία νόμιμη, έγκυρη και, εν πολλοίς, 
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αποδεκτή λειτουργία, στα  μάτια  των  κυριότερων  ενδιαφερόμενων  μερών (Lenz και 

Hahn, 2015). 

Σύμφωνα με την έρευνα των Turedi και Celayir (2018), μια αποτελεσματική 

δομή εσωτερικού ελέγχου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα δεδομένα για τη 

διασφάλιση αποδοτικότητας και τη βιωσιμότητα των σύγχρονων επιχειρήσεων. Μια 

αποτελεσματική δομή ελέγχου είναι το κλειδί για την επιτυχία των εταιρειών. Πρέπει 

να σημειωθεί ότι η οικοδόμηση μιας δομής εσωτερικού ελέγχου από μόνη της δεν είναι 

επαρκής για την επιτυχία. Η δομή εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει, πρώτα από όλα, να 

υιοθετήσει μια ολοκληρωμένη και συνεργατική προσέγγιση που να απευθύνεται σε όλα 

τα επίπεδα των μελών της εκάστοτε εταιρείας. 

Επίσης, σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι Karagiorgos et al. (2011), οι οποίοι 

ασχολήθηκαν με ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, μέσα σε ένα πλαίσιο εξαιρετικά ρευστού 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ο εσωτερικός έλεγχος διαδραματίζει καθοριστικό 

ρόλο στην επιτυχία μιας σύγχρονης επιχείρησης. Τα αποτελέσματα της εν λόγω 

έρευνας έδειξαν πως όλα τα δεδομένα του εσωτερικού ελέγχου είναι καθοριστικά για 

την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης και κατ’ επέκταση για την επιβίωση και την 

επιτυχία της. Παράλληλα, οι παραπάνω συγγραφείς τόνισαν διαμέσου εμπειρικών 

δεδομένων την αλληλεπίδραση η οποία υφίσταται ανάμεσα στα δεδομένα του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου και της ποιότητας της συγκεκριμένης ελεγκτικής 

δράσης. 

Μια άλλη μελέτη που υλοποιήθηκε από τη συγγραφική ομάδα του Liu (2017), 

εστίασε στο πως οι υπάλληλοι εσωτερικού ελέγχου συμβάλλουν στην ποιότητα του 

εσωτερικού ελέγχου. Τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας ανέφεραν πως οι 

συγκεκριμένοι εργαζόμενοι διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασμό και την 

εφαρμογή συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.  

Η υψηλής ποιότητας εργαζόμενοι αυτού του είδους αυξάνουν τις επενδύσεις 

ανθρώπινου κεφαλαίου, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο την ποιότητα της εν λόγω 

ελεγκτικής δράσης. Επίσης, η παραπάνω έρευνα συμπέρανε πως η ποιότητα αυτών των 

εργαζομένων έχει θετική επιρροή στην ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου και αυτό το 

θετικό αποτέλεσμα είναι εντονότερο για τις εταιρείες που έχουν ένα πιο αυστηρό 
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περιβάλλον ελέγχου, δηλαδή όταν έχουν πιο μεγάλη θεσμική ιδιοκτησία ή αποδίδουν 

μεγαλύτερη σημασία σε αυτή τη δράση (Liu, 2017). 

Εξίσου χρήσιμα συμπεράσματα αντλούνται και από την έρευνα που 

υλοποιήθηκε πριν μερικά χρόνια από τους Wang και Ruan (2016), οι οποίοι 

διερεύνησαν εάν ο συγκεκριμένος έλεγχος και το μέρισμα μετρητών (cash dividend) 

θα έχουν σημαντική συνεργατική επιρροή στην αποδοτικότητα μιας εταιρείας. Η 

συγκεκριμένη μελέτη κατέληξε στα συμπεράσματα : 

 

 Ο εσωτερικός έλεγχος και τα μερίσματα μετρητών μπορούν να συμβάλλουν 

στην βελτίωση τόσο της βραχυπρόθεσμης όσο και της μακροπρόθεσμης 

απόδοσης των εταιρειών 

 Η παραπάνω σχέση έχει καθοριστική συνεργατική επίδραση, ωστόσο 

υφίσταται τεράστια διαφορά μεταξύ της συνεργικής επίδρασης στη 

βραχυπρόθεσμη και στη μακροπρόθεσμη απόδοση των εταιρειών 

 Η συγκεκριμένη σχέση είναι αμοιβαία ρυθμιστική, ελαττώνοντας με αυτόν τον 

τρόπο τον θετικό αντίκτυπο στις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις των εταιρειών, 

ενισχύοντας από την άλλη πλευρά τον θετικό αντίκτυπο στη μακροπρόθεσμη 

απόδοση των εταιρειών (Wang and Ruan, 2016) 

 

Επίσης, η έρευνα του Tankersley (2000), αναφέρει πως υφίσταται τεράστιο 

ενδιαφέρον για την αναδιοργάνωση της αγοράς και τη ρυθμιστική δομή στον τομέα της 

ηλεκτρικής ενέργειας των ΗΠΑ. Η συγκεκριμένη μελέτη είχε εστιάσει στις εξωτερικές 

οργανωτικές δομές ελέγχου καθώς επίσης και σε δράσεις οι οποίες είχαν θεσμοθετηθεί 

στον εν λόγω κλάδο. Μέσω αυτής της έρευνας βγήκε το συμπέρασμα πως όπως ο 

εσωτερικός έλεγχος έτσι και ο εξωτερικός έλεγχος αποτελούν ένα ενδιαφέρον σημείο 

εκκίνησης για την ανάπτυξη της οργανωτικής απόδοσης μιας σύγχρονης εταιρείας 

αυτού του τομέα (Tankersley, 2000). 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Εισαγωγή  

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί στην 

συγκεκριμένη έρευνα με σκοπό α διερευνηθεί η σημασία των ποιοτικών μηχανισμών 

του ελέγχου για την αποδοτικότητα των ιδιωτικών και των δημόσιων επιχειρήσεων, 

αλλά και των οργανισμών. Στην αρχή προσδιορίζεται το δείγμα της έρευνας, στην 

συνέχεια παρουσιάζεται το ερωτηματολόγια και στο τέλος η μεθοδολογία της 

στατιστικής ανάλυσης που θα ακολουθηθεί. 

Πληθυσμός – δείγμα 

Η εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου είναι υποχρεωτική σε ελληνικές επιχειρήσεις που 

είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Επίσης, μπορούν να κάνουν 

εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου και όποιες μεγάλες επιχειρήσεις το επιθυμούν. Έτσι 

τον πληθυσμό της έρευνας τον αποτελούν οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που 

κάνουν χρήσης του εσωτερικού ελέγχου. Άρα το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 

εργαζόμενους σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς που διαθέτουν τμήμα εσωτερικού 

ελέγχου. 

Ερωτηματολόγιο 

Το ερευνητικό εργαλείο το οποίο χρησιμοποιήθηκε για να συλλεχθούν τα αναγκαία 

δεδομένα και να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα είναι ένα ηλεκτρονικό 

ερωτηματολόγιο. Τα πλεονεκτήματα της χρήσης τέτοιων εργαλείων είναι η 

αποτελεσματικότητα πρόσβασης σε μεγάλο αριθμό ερωτώμενων σε μικρό χρονικό 

διάστημα και με ελάχιστο κόστος και η καταλληλότητα για την απλή μελέτη και 

καταγραφή στάσεων, απόψεων, αξιών και κινήτρων. Κατά, τη διαμόρφωση του, 

Κεφάλαιο 

4 
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καταβλήθηκε προσπάθεια τυποποίησης της διαδικασίας διάθεσης του και χρήσης 

καλών πρακτικών στην παραγωγή των ερωτήσεων, όπως η χρήση απλής γλώσσας με 

σύντομες, σαφείς και επικεντρωμένες στο ζητούμενο ερωτήσεις και η αποφυγή 

καθοδήγησης των ερωτώμενων (Robson, 2010). 

Το ερωτηματολόγιο κατασκευάστηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Google Form και 

αποτελείται ουσιαστικά από έξι μέρη. Εισαγωγικά, περιέχει μήνυμα – πρόσκληση προς 

τους ερωτώμενους εφοδιάζοντας με όσα στοιχεία απαιτείται να γνωρίζουν, με την 

υπόσχεση της εξασφάλισης της ανωνυμίας τους και την προσπάθεια δέσμευσής τους 

στην ειλικρινή και υπεύθυνη συμπλήρωση του. 

Το πρώτο μέρος αποτελείται από 11 γενικές ερωτήσεις που αφορούν τις επιχειρήσεις. 

Αυτές είναι η νομική μορφή της εταιρείας, η θέση ευθύνης του ερωτώμενου, το 

μορφωτικό επίπεδο, τον αριθμό των εργαζομένων, αν λειτουργεί στην εταιρεία που 

εργάζονται διακριτό τμήμα εσωτερικού ελέγχου, αν συνεργάζεται η εταιρεία που 

εργάζονται οι συμμετέχοντες με ελεγκτική εταιρεία και αν υπάρχει οργανόγραμμα που 

να διαχωρίζονται οι δραστηριότητες με σαφήνεια. 

Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου αφορά την χρήση της πληροφοριακής 

τεχνολογίας και αποτελείται από δύο ερωτήσεις. Πολλές επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει 

μια προσέγγιση ελέγχου βάσει κινδύνου για να αξιολογήσουν τον τρόπο με τον οποίο 

οι εξωτερικοί και εσωτερικοί κίνδυνοι επηρεάζουν τη διαδικασία ελέγχου. Για 

παράδειγμα, ο πίνακας εργασίας για τον έλεγχο των κινδύνων (Price water house 

Coopers LLP) συμβουλεύει τους πελάτες σχετικά με τη διαδικασία εσωτερικού 

ελέγχου που πρέπει να βελτιωθεί για την αντιμετώπιση ορισμένων κινδύνων. Για τις 

δοκιμές ελέγχου στο περιβάλλον ελέγχου, οι ελεγκτές πρέπει να αποκτήσουν μια εις 

βάθος κατανόηση των εν λόγω συστημάτων ώστε να είναι σε θέση να ελέγχουν μέσω 

του επιχειρησιακού συστήματος του πελάτη. Σε αυτό το νέο περιβάλλον ελέγχου, τα 

πακέτα λογισμικού (για παράδειγμα, το ACL και το IDEA) είναι ικανά να βελτιώσουν 

την αποτελεσματικότητα του ελέγχου διενεργώντας διάφορες εργασίες ελέγχου που 

προηγουμένως ολοκληρώθηκαν χειροκίνητα. Θα χρησιμοποιηθεί επίσης για την 

ανίχνευση απάτης (James et al. 2001). Ακόμα οι τεχνολογίες όπως η ηλεκτρονική 

ανταλλαγή δεδομένων (EDI), η επεξεργασία εικόνων και η ηλεκτρονική μεταφορά 

αρχείων (EFT) θα καταστήσουν τις παραδοσιακές διαδρομές ελέγχου εξαφανισμένες. 

Οι συγγραφείς υιοθέτησαν μια προσέγγιση συνέντευξης για να αναλύσουν και να 
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διερευνήσουν ποιες τεχνολογίες ελέγχου χρησιμοποιούνται και ποιοι είναι οι 

μελλοντικοί προγραμματισμοί εντός του οργανισμού. Παρατηρήθηκαν παρατηρήσεις 

σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επηρεάστηκε η τεχνολογία στον προγραμματισμό, 

τη δοκιμή και την τεκμηρίωση του ελέγχου. Ο συγγραφέας σημείωσε ότι καθώς οι 

πελάτες γίνονται τεχνικά πιο πολύπλοκοι, οι διαδικασίες ελέγχου από την αρχή μέχρι 

το τέλος γίνονται μια απαίτηση (James et al. 2001). Από τα παραπάνω προέκυψαν οι 

ερωτήσεις: «Σε ποιο βαθμό γίνεται χρήση των πληροφοριακών συστημάτων για τον 

εσωτερικό έλεγχο;» και «Σε ποιο βαθμό γίνεται χρήση της ανάλυσης δεδομένων για 

τον εσωτερικό έλεγχο;» 

Το τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου αφορά την υποστήριξη των εσωτερικών 

ελεγκτών από την Διοίκηση της επιχείρησης και αποτελείται από τέσσερις ερωτήσεις. 

Οι Raghunandanetal (2001) υποδηλώνουν ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ της επιτροπής 

ελέγχου και της IAF, ιδιαίτερα όταν απαντά σε πορίσματα ελέγχου και αποφεύγοντας 

τους περιορισμούς της εμβέλειας, είναι σημαντική. Θεωρούμε ότι η σχέση μεταξύ της 

IAF και της ανώτερης διοίκησης είναι μια αμφίδρομη σχέση, η οποία οδηγεί στην 

παροχή και υποστήριξη της IAF στην επιδίωξη ενεργού ρόλου της στην εταιρική 

διακυβέρνηση (Sarens και DeBeelde, 2006b). Ακόμα η έρευνα της PwC (2010b) 

υποδηλώνει ότι ο συχνός διάλογος του IAF με την εκτελεστική διοίκηση και την 

επιτροπή ελέγχου βοηθά το IAF να διευκρινίσει και να ευθυγραμμίσει τις προσδοκίες. 

Από τα παραπάνω προέκυψαν οι ερωτήσεις του τρίτου μέρους του ερωτηματολογίου 

«Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ότι οι συστάσεις που προέρχονται από τον Εσωτερικό 

Έλεγχο γίνονται αποδεκτές από την Διοίκηση της επιχείρησης;», «Σε ποιο βαθμό 

συμφωνείτε ότι παρέχονται οι απαραίτητοι πόροι στον Εσωτερικό έλεγχο από την 

Διοίκηση της επιχείρησης;», «Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ότι υπάρχει συχνός διάλογος 

του εσωτερικού ελέγχου με την Διοίκηση;» και «Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ότι 

υπάρχει θετική στάση απέναντι στην πραγματοποίηση του Εσωτερικού Ελέγχου από 

την Διοίκηση της επιχείρησης;». 

Το τέταρτο μέρος του ερωτηματολογίου αναφέρεται στα Συστήματα Εσωτερικού 

Ελέγχου και αποτελείται από τρεις ερωτήσεις. Οι Selim &amp; Mc Nammee κατόπιν 

μιας μεγάλης έρευνας που πραγματοποίησαν το 1999 σε 29 οργανισμούς παγκοσμίως 

κατέληξαν στην παραγωγή ενός νέου μοντέλου για την βελτίωση των διαδικασιών 

εσωτερικού ελέγχου. Το συγκεκριμένο μοντέλο κατέδειξε για πρώτη φορά την 
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μεταβολή της εσωτερικής ελεγκτικής από την βάση των ασφαλιστικών μηχανισμών 

στην βάση των επιχειρηματικών κινδύνων και προσδιόρισε τρία στάδια στην ανάπτυξη 

του εσωτερικού ελέγχου: 

1. μέτρηση και παρατήρηση. 

2. συστήματα εσωτερικών ασφαλιστικών μηχανισμών. 

3. έλεγχος της επιχειρηματικής διεργασίας μέσω της εστίασης στον κίνδυνο. 

Για αυτό το λόγο η εκπονήτρια επέλεξε τις παρακάτω ερωτήσεις: «Σε ποιο βαθμό 

συμφωνείτε ότι η διαχείριση κινδύνου αντιμετωπίζεται από το Σύστημα Εσωτερικού 

Ελέγχου;», «Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ότι το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου βοηθάει 

στον έλεγχο των διαδικασιών;» και «Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ότι το Σύστημα 

Εσωτερικού Ελέγχου βοηθάει στην πληροφόρηση και επικοινωνία μέσα στην 

επιχείρηση;» 

Το πέμπτο μέρος του ερωτηματολογίου αναφέρεται στη εκπαίδευση και την ανάπτυξη 

των εσωτερικών ελεγκτών. Η ενότητα αυτή του ερωτηματολογίου αποτελείται από 

πέντε ερωτήσεις. Οι εσωτερικοί ελεγκτές θεωρούν την κατάρτιση του προσωπικού ως 

βασικό στοιχείο του περιβάλλοντος εσωτερικού ελέγχου των οργανισμών. Τα αρχεία 

κατάρτισης ελέγχονται συχνά από εσωτερικούς ελεγκτές για να επιβεβαιώσουν την 

ύπαρξη και να επικυρώσουν την αποτελεσματικότητα των ελέγχων (Pickett,2000). Από 

την παραπάνω έρευνα η εκπονήτρια της εργασίας δημιούργησε τις παρακάτω 

ερωτήσεις: «Σε ποιο βαθμό οι Εσωτερικοί Ελεγκτές έχουν συνεχή επαγγελματική 

εκπαίδευση;», «Σε ποιο βαθμό οι Εσωτερικοί Ελεγκτές έχουν επαγγελματική 

πιστοποίηση;», «Σε ποιο βαθμό οι Εσωτερικοί Ελεγκτές ακολουθούν τα Διεθνή 

Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου;», «Σε ποιο 

βαθμό εξειδικεύονται οι Εσωτερικοί Ελεγκτές σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς;» 

και «Σε ποιο βαθμό υπάρχει προϋπολογισμός εκπαίδευσης και κατάρτισης των 

Εσωτερικών Ελεγκτών από την επιχείρηση;». 

Και το έκτο μέρος του ερωτηματολογίου αναφέρεται στον ρόλο – τη συμβολή και τη 

συνεισφορά του εσωτερικού ελέγχου και αποτελείται από τέσσερις ερωτήσεις. Η 

διεθνής βιβλιογραφία, σχετικά με την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου, 

αναδεικνύει τη θέση ότι η παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την προστιθέμενη αξία 
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και την αποτελεσματικότητα, είναι ένας τρόπος να γίνει αντιληπτός ο εσωτερικός 

έλεγχος ως μία νόμιμη, έγκυρη και, εν πολλοίς, αποδεκτή λειτουργία, στα μάτια των 

κυριότερων ενδιαφερόμενων μερών (Lenz και Hahn, 2015). Έτσι, από τα παραπάνω η 

ερευνήτρια κατέληξε σε αυτές τις ερωτήσεις: «Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ότι ο 

εσωτερικός έλεγχος προσδίδει προστιθέμενη αξία στην εταιρεία;», «Σε ποιο βαθμό 

συμφωνείτε ότι ο εσωτερικός βελτιώνει τις επιδόσεις των τμημάτων τις εταιρείας;», 

«Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ότι ο Εσωτερικός Έλεγχος βελτιώνει την οργανωτική 

απόδοση;» και «Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ότι υπάρχει συμμόρφωση με τα Πρότυπα 

Επαγγελματικής εφαρμογής του Εσωτερικού Ελέγχου;». 

Τέλος το ερωτηματολόγιο στάλθηκε σε 110 άτομα που εργάζονται σε επιχειρήσεις που 

διαθέτουν τμήμα Εσωτερικού Έλεγχου και συμπληρώθηκε από 71 άτομα. Δηλαδή ο 

βαθμός ανταποκρισιμότητας ήταν ίσος 64.5% 

Μεθοδολογία στατιστικής ανάλυση 

Για να πραγματοποιηθεί μια ολοκληρωμένη στατιστική ανάλυση των δεδομένων 

αρχικά πραγματοποιήθηκε η περιγραφική ανάλυση του ερωτηματολογίου. Δηλαδή 

παρουσιάστηκε η κάθε ερώτηση του ερωτηματολογίου με την βοήθεια ενός 

διαγράμματος. 

Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος συσχέτισης μεταξύ των πέντε παραγόντων 

του ερωτηματολογίου σε επίπεδο σημαντικότητας 5% ή 1% και στο τέλος έγινε ο 

έλεγχος παλινδρόμησης για να διερευνηθούν ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την χρήση 

τν συστημάτων του Εσωτερικού Ελέγχου. Όπου εξαρτημένη μεταβλητή ήταν τα 

«Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου» και ανεξάρτητές οι υπόλοιπες μεταβλητές. Όλες οι 

αναλύσεις έγιναν με την χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS v. 24. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Περιγραφική ανάλυση 

Εισαγωγικές ερωτήσεις 

Στην συγκεκριμένη έρευνα συμμετείχαν 71 άτομα που εργάζονται σε εταιρείες. Οι 

περισσότεροι συμμετέχοντες εργάζονται σε εταιρείες που η νομική τους μορφή είναι 

ΑΕ (Ν=30, 44.78%). Το 20.9% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι εργάζονται σε 

εταιρείες, όπου η νομική τους μορφή είναι ΙΚΕ, το 16.42% αυτών  δήλωσαν ότι 

εργάζονται σε εταιρείες, όπου η νομική τους μορφή είναι ΟΕ, το 10.45% αυτών  

δήλωσαν ότι εργάζονται σε εταιρείες, όπου η νομική τους μορφή είναι Μ (ΕΠΕ) και το 

7.46% αυτών  δήλωσαν ότι εργάζονται σε εταιρείες, όπου η νομική τους μορφή είναι 

ΕΕ. 

 

Διάγραμμα 1: Νομική Μορφή Εταιρείας 

 

Τα περισσότερα άτομα του δείγματός εργάζονται ως υπάλληλοι Λογιστηρίου (Ν=26, 

39.39%).Το 24.24% των ατόμων του δείγματος εργάζονται ως ιδιοκτήτες ή 

μεγαλομέτοχοι, το 12.12% αυτών εργάζονται ως οικονομικοί διευθυντές, το 9.09% 

Κεφάλαιο 

5 
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αυτών εργάζονται ως προϊστάμενοι λογιστηρίου και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες 

δήλωσαν άλλες θέσεις ευθύνης. 

 

Διάγραμμα 2: Θέση ευθύνης 

 

Τα περισσότερα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ (Ν=30, 

42.25%). Το 40.85% των συμμετεχόντων είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου, το 

15.49% αυτών είναι απόφοιτοι Λυκείου και το 1.41% αυτών είναι κάτοχοι 

Διδακτορικού τίτλου. 

 

Διάγραμμα 3: Μορφωτικό επίπεδο 

 

Η πλειονότητα των ατόμων του δείγματος δήλωσε ότι ο αριθμός των εργαζομένων που 

δουλεύουν στην εταιρεία είναι από 1 έως 10 άτομα (Ν = 40, 56.34%). Το 21.13% των 

ατόμων του δείγματος δήλωσε ότι στην εταιρεία που εργάζονται είναι περισσότεροι 

από 100 εργαζόμενοι, το 19.72% αυτών δήλωσαν ότι στην εταιρεία που εργάζονται, 
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δουλεύουν από 11 έως 50 εργαζόμενοι και το 2.82% αυτών δήλωσαν ότι στην εταιρεία 

που εργάζονται, δουλεύουν από 51 έως 79 άτομα. 

 

Διάγραμμα 4: Αριθμός εργαζομένων 

 

Από το διάγραμμα 5 προκύπτει ότι τα περισσότερα άτομα του δείγματος δήλωσαν ότι 

στην εταιρεία τους δεν λειτουργεί διακριτό τμήμα εσωτερικό ελέγχου (Ν=42, 59.15%) 

ενώ το 40.85% αυτών δήλωσαν ότι στην εταιρεία τους λειτουργεί διακριτό τμήμα 

εσωτερικό ελέγχου. 

 

Διάγραμμα 5: Λειτουργία διακριτού τμήματος εσωτερικού ελέγχου 

 

Στο διάγραμμα 6 παρουσιάζεται ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες δήλωσαν πως η 

εταιρεία τους συνεργάζεται με ελεγκτική εταιρεία  (Ν=39, 54.93%), ενώ το 45.07% 

αυτών δήλωσαν ότι η εταιρεία τους δεν συνεργάζεται με ελεγκτική εταιρεία. 
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Διάγραμμα 6: Συνεργασία της εταιρείας με ελεγκτική εταιρεία 

 

Από το διάγραμμα 7 προκύπτει ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι 

υπάρχει οργανόγραμμα που να διαχωρίζονται οι δραστηριότητες με σαφήνεια (Ν=45, 

66.18%), ενώ το 33.82% αυτών δήλωσαν ότι δεν υπάρχει οργανόγραμμα που να 

διαχωρίζονται οι δραστηριότητες με σαφήνεια. 

 

 

Διάγραμμα 7: Ύπαρξη οργανογράμματος που να διαχωρίζει τις δραστηριότητες 

με σαφήνεια 

 

Από το διάγραμμα 8 προκύπτει ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι σε 

μεγάλο βαθμό (πολύ) γίνεται η χρήση των πληροφοριακών συστημάτων για τον 

εσωτερικό έλεγχο (Ν=26, 35.62%). Το 25.35% των συμμετεχόντων δηλώνουν ότι σε 

μέτριο βαθμό γίνεται η χρήση των πληροφοριακών συστημάτων για τον εσωτερικό 

έλεγχο, το 19.72% αυτών δηλώνουν ότι σε ελάχιστο βαθμό (λίγο) γίνεται η χρήση των 

πληροφοριακών συστημάτων για τον εσωτερικό έλεγχο, το 11.27% αυτών δηλώνουν 

ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό (πάρα πολύ) γίνεται η χρήση των πληροφοριακών 

συστημάτων για τον εσωτερικό έλεγχο και το 7.04% αυτών δηλώνουν ότι δεν γίνεται 

καθόλου η χρήση των πληροφοριακών συστημάτων για τον εσωτερικό έλεγχο. 
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Διάγραμμα 8: Η χρήση των πληροφοριακών συστημάτων για τον εσωτερικό 

έλεγχο 

Στο διάγραμμα 9 παρουσιάζεται ότι γίνεται μέτρια χρήση της ανάλυσης δεδομένων για 

τον εσωτερικό έλεγχο (Ν=22, 30.99%). Το 25.35% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι 

γίνεται μεγάλη (πολύ) χρήση της ανάλυσης δεδομένων για τον εσωτερικό έλεγχο, το 

22.54% αυτών δήλωσαν ότι γίνεται ελάχιστη (λίγο) χρήση της ανάλυσης δεδομένων 

για τον εσωτερικό έλεγχο, το 14.08% αυτών δήλωσαν ότι δεν γίνεται καθόλου χρήση 

της ανάλυσης δεδομένων για τον εσωτερικό έλεγχο και το 7.04% αυτών δήλωσαν ότι 

γίνεται πολύ μεγάλη (πάρα πολύ) χρήση της ανάλυσης δεδομένων για τον εσωτερικό 

έλεγχο. 

 

Διάγραμμα 9: Η χρήση της ανάλυσης δεδομένων για τον εσωτερικό έλεγχο 
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Υποστήριξη από τη Διοίκηση 

 

Από το διάγραμμα 10 παρουσιάζεται ότι η πλειονότητα των συμμετεχόντων δήλωσε 

ότι συμφωνεί πως οι συστάσεις που προέρχονται από τον Εσωτερικό Έλεγχο γίνονται 

αποδεκτές από την Διοίκηση της επιχείρησης (Ν=31, 43.66%). Το 23.94% των 

συμμετεχόντων ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί πως οι συστάσεις που προέρχονται από 

τον Εσωτερικό Έλεγχο γίνονται αποδεκτές από την Διοίκηση της επιχείρησης, το 

21.13% των συμμετεχόντων συμφωνεί απόλυτα πως οι συστάσεις που προέρχονται από 

τον Εσωτερικό Έλεγχο γίνονται αποδεκτές από την Διοίκηση της επιχείρησης, το 

8.45% αυτών διαφωνεί πως οι συστάσεις που προέρχονται από τον Εσωτερικό Έλεγχο 

γίνονται αποδεκτές από την Διοίκηση της επιχείρησης και το 2.82% αυτών διαφωνεί 

απόλυτα πως οι συστάσεις που προέρχονται από τον Εσωτερικό Έλεγχο γίνονται 

αποδεκτές από την Διοίκηση της επιχείρησης. 

 

Διάγραμμα 10: Οι συστάσεις που προέρχονται από τον Εσωτερικό Έλεγχο 

γίνονται αποδεκτές από την Διοίκηση της επιχείρησης 

 

Από το διάγραμμα 11 προκύπτει ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες συμφωνούν πως 

παρέχονται οι απαραίτητοι πόροι στον Εσωτερικό Έλεγχο από την Διοίκηση της 

επιχείρησης (Ν=33, 46.48%). Το 29.58% των συμμετεχόντων ούτε συμφωνεί ούτε 

διαφωνεί πως παρέχονται οι απαραίτητοι πόροι στον Εσωτερικό Έλεγχο από την 

Διοίκηση της επιχείρησης, το 14.08% αυτών διαφωνεί πως παρέχονται οι απαραίτητοι 

πόροι στον Εσωτερικό Έλεγχο από την Διοίκηση της επιχείρησης, το 5.63% συμφωνεί 

απόλυτα πως παρέχονται οι απαραίτητοι πόροι στον Εσωτερικό Έλεγχο από την 
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Διοίκηση της επιχείρησης και το 4.23% αυτών διαφωνεί απόλυτα πως παρέχονται οι 

απαραίτητοι πόροι στον Εσωτερικό Έλεγχο από την Διοίκηση της επιχείρησης. 

 

Διάγραμμα 11: Παρέχονται οι απαραίτητοι πόροι στον Εσωτερικό Έλεγχο από τη 

διοίκηση της επιχείρησης 

 

Από το διάγραμμα 12 προκύπτει ότι τα περισσότερα άτομα του δείγματος δήλωσαν ότι 

συμφωνούν πως υπάρχει συχνός διάλογος του εσωτερικού ελέγχου με την Διοίκηση 

(Ν=27, 38.03%). Το 26.76% των συμμετεχόντων ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί πως 

υπάρχει συχνός διάλογος του εσωτερικού ελέγχου με την Διοίκηση, το 18.31% των 

συμμετεχόντων συμφωνεί απόλυτα πως υπάρχει συχνός διάλογος του εσωτερικού 

ελέγχου με την Διοίκηση, το 9.86% αυτών διαφωνεί πως υπάρχει συχνός διάλογος του 

εσωτερικού ελέγχου με την Διοίκηση και το 7.04% αυτών διαφωνεί απόλυτα πως 

υπάρχει συχνός διάλογος του εσωτερικού ελέγχου με την Διοίκηση. 
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Διάγραμμα 12: Υπάρχει συχνός διάλογος του εσωτερικού ελέγχου με την Διοίκηση 

 

Από το διάγραμμα 13 προκύπτει ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες συμφωνούν πως 

υπάρχει θετική στάση απέναντι στην πραγματοποίηση του Εσωτερικού Ελέγχου από 

τη Διοίκηση της επιχείρησης (Ν=24, 33.80%). Το 28.17% των συμμετεχόντων ούτε 

συμφωνεί ούτε διαφωνεί πως υπάρχει θετική στάση απέναντι στην πραγματοποίηση 

του Εσωτερικού Ελέγχου από τη Διοίκηση της επιχείρησης, το 25.35% αυτών 

συμφωνεί απόλυτα πως υπάρχει θετική στάση απέναντι στην πραγματοποίηση του 

Εσωτερικού Ελέγχου από τη Διοίκηση της επιχείρησης, το 9.86% αυτών διαφωνεί πως 

υπάρχει θετική στάση απέναντι στην πραγματοποίηση του Εσωτερικού Ελέγχου από 

τη Διοίκηση της επιχείρησης και το 2.82% αυτών διαφωνεί απόλυτα πως υπάρχει 

θετική στάση απέναντι στην πραγματοποίηση του Εσωτερικού Ελέγχου από τη 

Διοίκηση της επιχείρησης. 
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Διάγραμμα 13: Υπάρχει θετική στάση απέναντι στην πραγματοποίηση του 

Εσωτερικού Ελέγχου από τη Διοίκηση της επιχείρησης 

 

 

Συστήματα εσωτερικού ελέγχου 

Από το διάγραμμα 14 προκύπτει ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες ούτε συμφωνούν 

ούτε διαφωνούν πως η διαχείριση κινδύνου αντιμετωπίζεται από το Σύστημα 

Εσωτερικού Ελέγχου (Ν=30, 42.25%). Το 32.39% των συμμετεχόντων συμφωνούν 

πως η διαχείριση κινδύνου αντιμετωπίζεται από το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, το 

16.90% αυτών συμφωνούν απόλυτα πως η διαχείριση κινδύνου αντιμετωπίζεται από 

το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και το 8.45% αυτών διαφωνούν πως η διαχείριση 

κινδύνου αντιμετωπίζεται από το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

 

 

Διάγραμμα 14: Η διαχείριση κινδύνου αντιμετωπίζεται από το Σύστημα 

Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Από το διάγραμμα 15 προκύπτει ότι η πλειονότητα του δείγματος συμφωνεί ότι το 

Σύστημα Ελέγχου βοηθάει στον έλεγχο των διαδικασιών (Ν=32, 45.07%). Το 28.17% 

των συμμετεχόντων ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί ότι το Σύστημα Ελέγχου βοηθάει 

στον έλεγχο των διαδικασιών, το 23.94% αυτών συμφωνεί απόλυτα ότι το Σύστημα 

Ελέγχου βοηθάει στον έλεγχο των διαδικασιών και το 2.82% διαφωνεί ότι το Σύστημα 

Ελέγχου βοηθάει στον έλεγχο των διαδικασιών. 
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Διάγραμμα 15: Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου βοηθάει στον έλεγχο των 

διαδικασιών 

 

Από το διάγραμμα 16 προκύπτει ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες συμφωνούν πως 

το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου βοηθάει στην πληροφόρηση και επικοινωνία μέσα 

στην επιχείρηση (Ν=25, 35.71%). Το 28.57% αυτών ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί ότι 

το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου βοηθάει στην πληροφόρηση και επικοινωνία μέσα 

στην επιχείρηση, το 27.14% αυτών συμφωνεί απόλυτα ότι το Σύστημα Εσωτερικού 

Ελέγχου βοηθάει στην πληροφόρηση και επικοινωνία μέσα στην επιχείρηση και το 

8.57 αυτών διαφωνεί ότι το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου βοηθάει στην πληροφόρηση 

και επικοινωνία μέσα στην επιχείρηση. 
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Διάγραμμα 16: Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου βοηθάει στην πληροφόρηση και 

επικοινωνία μέσα στην επιχείρηση 

 

Εκπαίδευση & Ανάπτυξη 

Τα περισσότερα άτομα του δείγματος δήλωσαν πως οι Εσωτερικοί Ελεγκτές έχουν σε 

μεγάλο βαθμό (πολύ) συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση (Ν=25, 38.46%). Το 29.23% 

των συμμετεχόντων δήλωσε πως οι Εσωτερικοί Ελεγκτές έχουν σε μέτριο βαθμό 

(μέτρια) συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση, το 13.85% των συμμετεχόντων δήλωσε 

πως οι Εσωτερικοί Ελεγκτές έχουν σε ελάχιστο βαθμό (λίγο) συνεχή επαγγελματική 

εκπαίδευση και το 9.23% αυτών δήλωσε πως οι Εσωτερικοί Ελεγκτές είτε έχουν σε 

πολύ μεγάλο βαθμό (πάρα πολύ) συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση είτε δεν έχουν 

καθόλου συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση και το 9.23% αυτών δήλωσε πως οι 

Εσωτερικοί Ελεγκτές. 

 
 

Διάγραμμα 17: Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές έχουν συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση 

 

Από το διάγραμμα 18 παρουσιάζεται ότι τα περισσότερα άτομα του δείγματος δήλωσαν 

πως οι Εσωτερικοί Ελεγκτές έχουν σε μεγάλο βαθμό (πολύ) επαγγελματική 

πιστοποίηση (Ν=23, 35.94%). Το 20.31% των ατόμων του δείγματος δήλωσαν πως οι 

Εσωτερικοί Ελεγκτές είτε έχουν σε ελάχιστο βαθμό (λίγο), είτε σε μέτριο βαθμό 

(μέτρια) επαγγελματική πιστοποίηση, το 14.06% αυτών δήλωσε πως οι Εσωτερικοί 

Ελεγκτές έχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό (πάρα πολύ) επαγγελματική πιστοποίηση και 
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το 9.38% αυτών δήλωσε πως οι Εσωτερικοί Ελεγκτές δεν έχουν καθόλου 

επαγγελματική πιστοποίηση. 

 
Διάγραμμα 18: Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές έχουν επαγγελματική πιστοποίηση 

 

Στο διάγραμμα 19 παρουσιάζεται ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες δηλώσαν πως οι 

Εσωτερικοί Ελεγκτές ακολουθούν σε μεγάλο βαθμό (πολύ) τα Διεθνή Πρότυπα για την 

Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου (Ν=20, 31.25%). Το 23.44% των 

συμμετεχόντων δήλωσε πως οι Εσωτερικοί Ελεγκτές ακολουθούν σε μέτριο βαθμό 

(μέτρια) τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού 

Ελέγχου, το 20.31% αυτών δήλωσε πως οι Εσωτερικοί Ελεγκτές ακολουθούν σε πολύ 

μεγάλο βαθμό (πάρα πολύ) τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του 

Εσωτερικού Ελέγχου, το 15.63% αυτών δήλωσε πως οι Εσωτερικοί Ελεγκτές 

ακολουθούν σε ελάχιστο βαθμό (λίγο) τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική 

Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου, και το 9.38% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι οι 

Εσωτερικοί Ελεγκτές δεν ακολουθούν καθόλου τα Διεθνή Πρότυπα για την 

Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου. 
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Διάγραμμα 19: Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές ακολουθούν τα Διεθνή Πρότυπα για την 

Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

Από το διάγραμμα 20 προκύπτει ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες δήλωσαν πως οι 

Εσωτερικοί Ελεγκτές εξειδικεύονται σε μέτριο βαθμό (μέτρια) σε διάφορους 

επιχειρηματικούς τομείς (Ν=27, 42.19%). Το 25% των συμμετεχόντων δήλωσε πως οι 

Εσωτερικοί Ελεγκτές εξειδικεύονται σε μεγάλο βαθμό (πολύ) σε διάφορους 

επιχειρηματικούς τομείς, το 15.63% αυτών δήλωσε πως οι Εσωτερικοί Ελεγκτές 

εξειδικεύονται σε ελάχιστο βαθμό (λίγο) σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς, το 

10.94% αυτών δήλωσε πως οι Εσωτερικοί Ελεγκτές δεν εξειδικεύονται καθόλου σε 

διάφορους επιχειρηματικούς τομείς και το 6.25% αυτών δήλωσε πως οι Εσωτερικοί 

Ελεγκτές εξειδικεύονται σε πολύ μεγάλο βαθμό (πάρα πολύ) σε διάφορους 

επιχειρηματικούς τομείς, 
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Διάγραμμα 20: Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές εξειδικεύονται σε διάφορους τομείς 
 

Στο διάγραμμα 21 παρουσιάζεται ότι τα περισσότερα άτομα του δείγματος δήλωσαν 

πως σε μέτριο βαθμό (μέτρια) υπάρχει προϋπολογισμός εκπαίδευσης και κατάρτισης 

των Εσωτερικών Ελεγκτών από την επιχείρηση (Ν=21, 31.82%). Το 24.24% των 

συμμετεχόντων δήλωσε ότι δεν υπάρχει καθόλου προϋπολογισμός εκπαίδευσης και 

κατάρτισης των Εσωτερικών Ελεγκτών από την επιχείρηση, το 19.70% των 

συμμετεχόντων δήλωσε ότι υπάρχει σε ελάχιστο βαθμό (λίγο) προϋπολογισμός 

εκπαίδευσης και κατάρτισης των Εσωτερικών Ελεγκτών από την επιχείρηση, το 

18.18% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι υπάρχει σε μεγάλο βαθμό (πολύ) 

προϋπολογισμός εκπαίδευσης και κατάρτισης των Εσωτερικών Ελεγκτών από την 

επιχείρηση και το 6.06% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι υπάρχει σε πολύ μεγάλο 

βαθμό (πάρα πολύ) προϋπολογισμός εκπαίδευσης και κατάρτισης των Εσωτερικών 

Ελεγκτών από την επιχείρηση, 

 
Διάγραμμα 21: Προϋπολογισμός εκπαίδευσης και κατάρτισης των Εσωτερικών 

Ελεγκτών από την επιχείρηση 

 

 

Ρόλος – Συμβολή και Συνεισφορά εσωτερικού ελέγχου 

 

Από το διάγραμμα 22 προκύπτει ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες συμφωνούν 

απόλυτα πως ο εσωτερικός έλεγχος προσδίδει προστιθέμενη αξία στην εταιρεία (Ν=30, 

42.25%). Το  40.85% των συμμετεχόντων συμφωνεί πως ο εσωτερικός έλεγχος 

προσδίδει προστιθέμενη αξία στην εταιρεία, το 11.27% αυτών ούτε συμφωνεί ούτε 

διαφωνεί πως ο εσωτερικός έλεγχος προσδίδει προστιθέμενη αξία στην εταιρεία και το 
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5.63% αυτών διαφωνεί πως ο εσωτερικός έλεγχος προσδίδει προστιθέμενη αξία στην 

εταιρεία. 

 

 
Διάγραμμα 22: Ο Εσωτερικός Έλεγχος προσδίδει προστιθέμενη αξία στην 

εταιρεία 

 

 

Από το διάγραμμα 23 προκύπτει ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες συμφωνούν πως o 

Εσωτερικός Έλεγχος βελτιώνει τις επιδόσεις των τμημάτων της εταιρείας (Ν=35, 

49.30%). Το 25.35% των συμμετεχόντων συμφωνούν απόλυτα πως o Εσωτερικός 

Έλεγχος βελτιώνει τις επιδόσεις των τμημάτων της εταιρείας, το 19.72% των 

συμμετεχόντων ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν πως o Εσωτερικός Έλεγχος 

βελτιώνει τις επιδόσεις των τμημάτων της εταιρείας και το 5.63% αυτών διαφωνούν 

πως o Εσωτερικός Έλεγχος βελτιώνει τις επιδόσεις των τμημάτων της εταιρείας 
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Διάγραμμα 23: Ο Εσωτερικός Έλεγχος βελτιώνει τις επιδόσεις των τμημάτων 

της εταιρείας 

 

Στο διάγραμμα 24 παρουσιάζεται ότι η πλειονότητα των συμμετεχόντων συμφωνεί πως 

ο Εσωτερικός Έλεγχος βελτιώνει την οργανωτική απόδοση (Ν=40, 56.34%). Το 

26.76% των συμμετεχόντων συμφωνεί απόλυτα πως ο Εσωτερικός Έλεγχος βελτιώνει 

την οργανωτική απόδοση, το 11.27% των συμμετεχόντων ούτε συμφωνεί ούτε 

διαφωνεί πως ο Εσωτερικός Έλεγχος βελτιώνει την οργανωτική απόδοση και το 5.63% 

αυτών διαφωνεί πως ο Εσωτερικός Έλεγχος βελτιώνει την οργανωτική απόδοση. 

 

 

Διάγραμμα 24: Ο Εσωτερικός Έλεγχος βελτιώνει την οργανωτική απόδοση 

 

Από το διάγραμμα 25 προκύπτει ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες συμφωνούν πως 

υπάρχει συμμόρφωση με τα Πρότυπα Επαγγελματικής εφαρμογής του Εσωτερικού 
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Ελέγχου (Ν=33, 47.14%). Το 22.86% των συμμετεχόντων συμφωνεί απόλυτα πως 

υπάρχει συμμόρφωση με τα Πρότυπα Επαγγελματικής εφαρμογής του Εσωτερικού 

Ελέγχου, το 25.71% των συμμετεχόντων ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί πως υπάρχει 

συμμόρφωση με τα Πρότυπα Επαγγελματικής εφαρμογής του Εσωτερικού Ελέγχου 

και το 4.29% αυτών διαφωνεί πως υπάρχει συμμόρφωση με τα Πρότυπα 

Επαγγελματικής εφαρμογής του Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

.  

 

Διάγραμμα 25: Ύπαρξη συμμόρφωσης με τα Πρότυπα Επαγγελματικής 

εφαρμογής του Εσωτερικού Ελέγχου 

 

 

Έλεγχος συσχέτισης 

Από τον ακόλουθο πίνακα προκύπτει ότι υπάρχει μέτρια σχέση μεταξύ της χρήσης της 

πληροφοριακής τεχνολογίας και της εκπαίδευσης και ανάπτυξης των εσωτερικών 

ελεγκτών (r=0.630, p<0.01). Ακόμα υπάρχει μέτρια σχέση μεταξύ της χρήσης της 

πληροφοριακής τεχνολογίας και της υποστήριξης από τη Διοίκηση (r=0.560, p<0.01) 

και των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου (r=0.325, p<0.01). Ενώ υπάρχει ελάχιστη 

συσχέτιση μεταξύ της χρήσης Πληροφοριακής Τεχνολογίας και του ρόλου και 

συνεισφοράς του εσωτερικού ελέγχου (r=0.265, p<0.05). 

Ακόμα από τον ακόλουθο πίνακα προκύπτει ότι υπάρχει μέτρια συσχέτιση μεταξύ της 

υποστήριξης από τη Διοίκηση και των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου (r=0.411, 

p<0.01) και της εκπαίδευσης και ανάπτυξης των εσωτερικών ελεγκτών (r=0.380, 
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p<0.01). Επίσης από τον παρακάτω πίνακα προκύπτει ότι υπάρχει μέτρια σχέση μεταξύ 

των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και της εκπαίδευσης και ανάπτυξης των 

εσωτερικών ελεγκτών (r=0.614, p<0.01) και του ρόλου – συμβολής και συνεισφοράς 

εσωτερικού ελέγχου (r=0.614, p<0.01). Τέλος, από τον παρακάτω πίνακα προκύπτει 

ότι υπάρχει μέτρια σχέση μεταξύ της εκπαίδευσης και ανάπτυξης των εσωτερικών 

ελεγκτών και το ρόλου – συμβολής και συνεισφοράς του εσωτερικού ελέγχου (r=0.516, 

p<0.01). 

Πίνακας 5.1: Έλεγχος συσχέτισης 
 

Η χρήση 

Πληροφοριακής 

Τεχνολογίας 

Υποστήριξη 

από τη 

Διοίκηση 

Συστήματα 

Εσωτερικού 

Ελέγχου 

Εκπαίδευση 

& 

Ανάπτυξη 

Ρόλος – Συμβολή 

και Συνεισφορά 

εσωτερικού 

ελέγχου 

Η χρήση Πληροφοριακής 

Τεχνολογίας 

Pearson 

Correlation 

1 ,560** ,325** ,630** ,265* 

Sig. (2-tailed) 
 

,000 ,006 ,000 ,026 

Υποστήριξη από τη 

Διοίκηση 

Pearson 

Correlation 

,560** 1 ,411** ,380** ,207 

Sig. (2-tailed) ,000 
 

,000 ,002 ,085 

Συστήματα Εσωτερικού 

Ελέγχου 

Pearson 

Correlation 

,325** ,411** 1 ,614** ,606** 

Sig. (2-tailed) ,006 ,000 
 

,000 ,000 

Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Pearson 

Correlation 

,630** ,380** ,614** 1 ,516** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,002 ,000 
 

,000 

Ρόλος – Συμβολή και 

Συνεισφορά εσωτερικού 

ελέγχου 

Pearson 

Correlation 

,265* ,207 ,606** ,516** 1 

Sig. (2-tailed) ,026 ,085 ,000 ,000 
 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Στον πίνακα 2 παρουσιάζεται ο έλεγχος αξιοπιστίας για τις 5 ενότητες του 

ερωτηματολογίου ξεχωριστά. Για να είναι ένα ερωτηματολόγιο αξιόπιστο πρέπει η 

τιμή του ελέγχου α – Cronbach να είναι μεγαλύτερη του 0.7. από τον ακόλουθο πίνακα 

προκύπτει ότι και οι πέντε ενότητες του ερωτηματολογίου είναι πολύ αξιόπιστες, αφού 

οι τιμές του συγκεκριμένου ελέγχου είναι μεγαλύτερες του 0.8. Τέλος, προκύπτει ότι 

και το ερωτηματολόγιο στο σύνολο του είναι πάρα πολύ αξιόπιστο, αφού η τιμή του 

ελέγχου είναι μεγαλύτερη του 0.9. 

 

Πίνακας 5.2: Έλεγχος αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου 

Μεταβλητές Σύνολο ερωτήσεων Τιμή ελέγχου α Cronbach 

Η χρήση Πληροφοριακής 

Τεχνολογίας 

2 0.867 

Υποστήριξη από τη Διοίκηση 4 0.914 

Συστήματα Εσωτερικού 

Ελέγχου 

3 0.842 

Εκπαίδευση & Ανάπτυξη 5 0.905 

Ρόλος – Συμβολή και 

Συνεισφορά εσωτερικού 

ελέγχου 

4 0.851 

Σύνολο 18 0.922 

  

 

Ανάλυση παλινδρόμησης 

Σε αυτή την ενότητα θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος την Ανάλυσης Παλινδρόμησης. η 

εξαρτημένη μεταβλητή θα είναι τα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου και ανεξάρτητες 

μεταβλητές θα είναι η χρήση Πληροφοριακής Τεχνολογίας, η υποστήριξη από τη 

Διοίκηση, η εκπαίδευση & Ανάπτυξη και ο ρόλος, η συμβολή και η συνεισφορά 

εσωτερικού ελέγχου. 



80 

 

Από τον πίνακα 3 παρατηρείται ότι η διασπορά των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου 

ερμηνεύεται κατά 51.7% από τη διασπορά του μοντέλου. Ακόμα με βάση τον 

ακόλουθο προκύπτει ότι το F=15.277, p<5%, το οποίο σημαίνει ότι έχει καλή 

προσαρμογή το μοντέλο. 

 

Πίνακας 5.3: Σύνοψη μοντέλου 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

F df sig 

1 ,719a ,517 ,484 ,55139 15.277 4, 61 0.000 

a. Predictors: (Constant), Ρόλος – Συμβολή και Συνεισφορά εσωτερικού 

ελέγχου, Υποστήριξη από τη Διοίκηση, Εκπαίδευση & Ανάπτυξη, Η χρήση 

Πληροφοριακής Τεχνολογίας 

   

 

 

 

 

Από τον πίνακα 4 προκύπτει ότι τα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου επηρεάζονται από 

την εκπαίδευση και ανάπτυξη των Εσωτερικών Ελεγκτών (β=0.270, p<5%) και από 

τον Ρόλο – Συμβολή και Συνεισφορά εσωτερικού ελέγχου (β=0.443, p<5%). Αυτό 

δηλώνει ότι καθώς αυξάνεται η εκπαίδευση των εσωτερικών ελεγκτών και ο ρόλος, η 

συμβολή και η συνεισφορά του εσωτερικού ελέγχου τόσο τα Συστήματα Εσωτερικού 

Ελέγχου είναι πιο χρήσιμα στην επιχείρηση. Η εξίσωση παλινδρόμησης που προκύπτει 

από τον πίνακα 4 είναι η εξής: 

𝛴𝜐𝜎𝜏ή𝜇𝛼𝜏𝛼 𝛦𝜎𝜔𝜏𝜀𝜌𝜄𝜅𝜊ύ 𝛦𝜆έ𝛾𝜒𝜊𝜐 = 0.643 + 0.270 ∗

εκπαίδευση και ανάπτυξη + 0.443 ∗

Ρόλο, Συμβολή και Συνεισφορά εσωτερικού ελέγχου   
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Πίνακας 5.4: Εκτίμηση παραμέτρων μοντέλου 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,643 ,483  1,331 ,188 

Η χρήση Πληροφοριακής 

Τεχνολογίας 

-,012 ,113 -,016 -,107 ,915 

Υποστήριξη από τη 

Διοίκηση 

,149 ,117 ,157 1,273 ,208 

Εκπαίδευση & Ανάπτυξη ,270 ,103 ,354 2,616 ,011 

Ρόλος – Συμβολή και 

Συνεισφορά εσωτερικού 

ελέγχου 

,443 ,118 ,408 3,767 ,000 

a. Dependent Variable: Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το βασικότερο συμπέρασμα το οποίο είναι εφικτό να αντληθεί από τη 

συγκεκριμένη εργασία είναι πως η αποδοτικότητα των κάθε μορφής ελέγχου έχει 

άμεση σχέση από αρκετούς και διαφορετικούς παράγοντες, τους οποίες μια σύγχρονη 

εταιρεία θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη. Ένας από τους κυριότερους παράγοντες 

αυτής της μορφής είναι η ανεξαρτησία για τον εσωτερικό έλεγχο. 

Ο συγκεκριμένος παράγοντας σαν όρος έχει να κάνει με τα πρότυπα αυτής της 

μορφής ελέγχου. Η εν λόγω ελεγκτική δράση δεν είναι σε καμία περίπτωση αποδοτική, 

αν οι άνθρωποι οι οποίοι την υλοποιούν δεν είναι ανεξάρτητοι. Βασικότερος σκοπός 

του συγκεκριμένου ελέγχου είναι να καταφέρει να αξιολογήσει τις δράσεις της 

εταιρείας και σταδιακά να παρουσιάσει σημαντική βελτίωση προσφέροντας τις 

κατάλληλες λύσεις. Καθοριστικός είναι ο ρόλος που έχει στην αποδοτικότητα μιας 

σύγχρονης εταιρείας ή οργανισμού σε ζητήματα διαχείρισης κινδύνων, συστημάτων 

ελέγχου καθώς επίσης και διοικητικών δράσεων. 

Η συγκεκριμένη μορφή ελέγχου είναι σημαντικό να μην χρησιμεύσει σαν 

εργαλείο αστυνόμευσης, αλλά σαν ένα υποστηρικτικό εργαλείο, παρέχοντας 

υπηρεσίας υψηλών προδιαγραφών. Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες είναι ζωτικής 

σημασίας να επικεντρώνονται στην ανεξαρτησία, στην αντικειμενικότητα, στην 

επικοινωνία αλλά και στη στήριξη από τη διοίκηση της εκάστοτε εταιρείας. 

Επίσης σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιμετώπιση του φαινομένου της απάτης, 

θα πρέπει να σημειωθεί πως πρόκειται για ένα φαινόμενο το οποίο είναι δυνατόν να 

εμφανιστεί στην εκάστοτε εταιρεία και σε όλους τους κλάδους της σύγχρονης 

χρηματοοικονομικής δράσης. Οι δράστες είναι εφικτό να παρουσιαστούν σε όλα τα 

επίπεδα και τις δράσεις μιας σύγχρονης εταιρείας. Γίνεται εύκολα αντιληπτό, 

επομένως, πως δεν υφίσταται καμία απολύτως εγγύηση από κανένα σύστημα ελέγχου, 

εσωτερικό ή εξωτερικό. 

Το γεγονός πως υφίσταται η δυνατότητα λογιστικής απάτης τις περισσότερες 

φορές υπονομεύει σε μεγάλο βαθμό την ορθή ενημέρωση των συμμετεχόντων μερών 

στην αγορά κεφαλαίου, την εύρυθμη και αποδοτική δράση της κεφαλαιαγοράς, την 
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αποδοτική κατανομή των κεφαλαίων στις σύγχρονες εταιρείες και την αισθητή 

ελάττωση των συναλλακτικών ειδών κόστους. 

Εξίσου σημαντικοί παράγοντες, όμως, υφίστανται και στην περίπτωση του 

εξωτερικού ελέγχου. Όπως είδαμε στη συγκεκριμένη εργασία ζωτικής σημασίας είναι 

ο σωστός σχεδιασμός της ελεγκτικής δράσης καθώς επίσης και η μεθοδική υλοποίησή 

της. Εστιάζοντας σε όλες αυτές τις ελεγκτικές δράσεις, οι παραπάνω παράγοντες 

επιτυχίας είτε αποτυχίας κατά κύριο λόγω αφορούν την τήρηση ή μη των ΔΕΠ. 

Παράμετροι, όπως είναι για παράδειγμα ο σχεδιασμός της ελεγκτικής δράσης, 

η διαρκής αναθεώρηση αυτών των δράσεων καθώς επίσης και ο εμπλουτισμός τους με 

καινούρια δεδομένα κλπ ανακύπτουν τόσο κατά τη διερεύνηση των λογαριασμών και 

των συναλλαγών, όσο και κατά τη συνεργασία και την επικοινωνία με διοικητικά 

στελέχη και το υπόλοιπο ανθρώπινο δυναμικό και αποτελούν ζωτικής σημασίας 

δεδομένα για την αποδοτική και την ποιοτική ελεγκτική δράση. 

Σε ό,τι έχει να κάνει με το ερευνητικό σκέλος αυτής της εργασίας, θα πρέπει 

να αναφερθεί πως η συγκεκριμένη έρευνα είχε σκοπό να ελέγξει τη σημασία των 

ποιοτικών μηχανισμών του ελέγχου για την αποδοτικότητα των ιδιωτικών και των 

δημόσιων επιχειρήσεων, αλλά και των οργανισμών. Στην έρευνα συμμετείχαν 71 

άτομα που εργάζονταν σε επιχειρήσεις. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι 

εργάζονται σε εταιρείες που η νομική τους μορφή είναι ΑΕ, ως υπάλληλοι 

Λογιστηρίου. Αναφορικά με το επίπεδο σπουδών τους οι περισσότεροι δήλωσαν ότι 

ήταν απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ. Ακόμα η πλειονότητα των ατόμων του δείγματος δήλωσε ότι 

ο αριθμός των εργαζομένων που δουλεύουν στην εταιρεία είναι από 1 έως 10 άτομα, 

ότι στην εταιρεία τους δεν λειτουργεί διακριτό τμήμα εσωτερικό ελέγχου, πως η 

εταιρεία τους συνεργάζεται με ελεγκτική εταιρεία και δήλωσαν ότι υπάρχει 

οργανόγραμμα που να διαχωρίζονται οι δραστηριότητες με σαφήνεια. 

Στην συνέχεια της έρευνας προέκυψε ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες 

δήλωσαν ότι σε μεγάλο βαθμό γίνεται η χρήση των πληροφοριακών συστημάτων για 

τον εσωτερικό έλεγχο και ότι γίνεται μέτρια χρήση της ανάλυσης δεδομένων για τον 

εσωτερικό έλεγχο. Επίσης, τα περισσότερα άτομα του δείγματος δήλωσαν πως 

συμφωνούν ότι οι συστάσεις που προέρχονται από τον Εσωτερικό Έλεγχο γίνονται 

αποδεκτές από την Διοίκηση της επιχείρησης, ότι παρέχονται οι απαραίτητοι πόροι 
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στον Εσωτερικό Έλεγχο από την Διοίκηση της επιχείρησης, ότι υπάρχει συχνός 

διάλογος του εσωτερικού ελέγχου με την Διοίκηση και ότι υπάρχει θετική στάση 

απέναντι στην πραγματοποίηση του Εσωτερικού Ελέγχου από τη Διοίκηση της 

επιχείρησης. 

Ακόμα από στην έρευνα διαφάνηκε ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες ούτε 

συμφωνούν ούτε διαφωνούν πως η διαχείριση κινδύνου αντιμετωπίζεται από το 

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου. Επιπρόσθετα, οι περισσότεροι συμμετέχοντες 

συμφωνούν ότι το Σύστημα Ελέγχου βοηθάει στον έλεγχο των διαδικασιών και ότι το 

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου βοηθάει στην πληροφόρηση και επικοινωνία μέσα στην 

επιχείρηση. 

Επίσης, η πλειονότητα του δείγματος δήλωσε πως οι Εσωτερικοί Ελεγκτές 

έχουν σε μεγάλο βαθμό συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση, πως οι Εσωτερικοί 

Ελεγκτές έχουν σε μεγάλο βαθμό επαγγελματική πιστοποίηση, πως οι Εσωτερικοί 

Ελεγκτές ακολουθούν σε μεγάλο βαθμό τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική 

Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου. Όμως οι περισσότεροι συμμετέχοντες δήλωσαν 

πως οι Εσωτερικοί Ελεγκτές εξειδικεύονται σε μέτριο βαθμό σε διάφορους 

επιχειρηματικούς τομείς και πως σε μέτριο βαθμό υπάρχει προϋπολογισμός 

εκπαίδευσης και κατάρτισης των Εσωτερικών Ελεγκτών από την επιχείρηση. 

Επιπρόσθετα από την έρευνα προκύπτει ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες 

συμφωνούν απόλυτα πως ο εσωτερικός έλεγχος προσδίδει προστιθέμενη αξία στην 

εταιρεία, συμφωνούν πως o Εσωτερικός Έλεγχος βελτιώνει τις επιδόσεις των 

τμημάτων της εταιρείας, συμφωνούν πως ο Εσωτερικός Έλεγχος βελτιώνει την 

οργανωτική απόδοση και πως υπάρχει συμμόρφωση με τα Πρότυπα Επαγγελματικής 

εφαρμογής του Εσωτερικού Ελέγχου. 

Στην συνέχεια από την έρευνα προέκυψε ότι υπάρχει μέτρια σχέση μεταξύ της 

χρήσης της πληροφοριακής τεχνολογίας και της εκπαίδευσης και ανάπτυξης των 

εσωτερικών ελεγκτών, της υποστήριξης από τη Διοίκηση και των συστημάτων 

εσωτερικού ελέγχου. Ενώ υπάρχει ελάχιστη συσχέτιση μεταξύ της χρήσης 

Πληροφοριακής Τεχνολογίας και του ρόλου και συνεισφοράς του εσωτερικού ελέγχου. 

Ακόμα από την έρευνα προέκυψε ότι υπάρχει μέτρια συσχέτιση μεταξύ της 

υποστήριξης από τη Διοίκηση και των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και της 
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εκπαίδευσης και ανάπτυξης των εσωτερικών ελεγκτών. Επίσης από την έρευνα 

προέκυψε ότι υπάρχει μέτρια σχέση μεταξύ των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και 

της εκπαίδευσης και ανάπτυξης των εσωτερικών ελεγκτών  και του ρόλου – συμβολής 

και συνεισφοράς εσωτερικού ελέγχου. Τέλος, υπάρχει μέτρια σχέση μεταξύ της 

εκπαίδευσης και ανάπτυξης των εσωτερικών ελεγκτών και το ρόλου – συμβολής και 

συνεισφοράς του εσωτερικού ελέγχου. 

Για όλα τα παραπάνω πρέπει να ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί της παρούσας 

έρευνας. Ο πιο σημαντικός περιορισμός έγκειται στην έλλειψη επαρκούς αριθμού 

εμπειρικών ερευνών από την ελληνική πραγματικότητα. Επίσης η παρούσα έρευνα 

χρησιμοποίησε ως μεθόδους συλλογής δεδομένων το ερωτηματολόγιο και ανάλυσης 

των δεδομένων την περιγραφική στατιστική και την ανάλυση παλινδρόμισης. 

Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η διεξαγωγή μελλοντικής έρευνας με 

μεγαλύτερο εύρος βιβλιογραφικής επισκόπισης και χρήση εναλλακτικών μεθόδων 

συλλογής δεδομένων και ανάλυση των δεδομένων με εξειδικευμένες στατιστικές 

μεθόδους. 

Εν κατακλειδι, τα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου επηρεάζονται από την 

εκπαίδευση και ανάπτυξη των Εσωτερικών Ελεγκτών και από τον Ρόλο – Συμβολή και 

Συνεισφορά εσωτερικού ελέγχου. Αυτό δηλώνει ότι καθώς αυξάνεται η εκπαίδευση 

των εσωτερικών ελεγκτών και ο ρόλος, η συμβολή και η συνεισφορά του εσωτερικού 

ελέγχου τόσο τα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου είναι πιο χρήσιμα στην επιχείρηση. 
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6. Λειτουργεί στην εταιρεία σας διακριτό τμήμα εσωτερικού ελέγχου; 

Α. Ναι 

Β. Όχι 

7. Συνεργάζεται η εταιρεία με ελεγκτική εταιρεία; 

Α. Ναι 

Β. Όχι 
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Α. Ναι 

Β. Όχι 

 

Μέρος Β: Η χρήση Πληροφοριακής Τεχνολογίας 

1. Σε ποιο βαθμό γίνεται χρήση των πληροφοριακών συστημάτων για τον 

εσωτερικό έλεγχο; 

Α. Καθόλου 

Β. Λίγο 

Γ. Μέτρια 
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Δ. Πολύ 

Ε. Πάρα πολύ 

 
2. Σε ποιο βαθμό γίνεται χρήση της ανάλυσης δεδομένων για τον εσωτερικό 

έλεγχο; 

Α. Καθόλου 

Β. Λίγο 

Γ. Μέτρια 

Δ. Πολύ 

Ε. Πάρα πολύ 

 

Μέρος Γ: Υποστήριξη από τη Διοίκηση 

1. Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ότι οι συστάσεις που προέρχονται από τον 

Εσωτερικό Έλεγχο γίνονται αποδεκτές από την Διοίκηση της επιχείρησης; 

Α. Διαφωνώ απόλυτα 

Β. Διαφωνώ 

Γ. Ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ 

Δ. Συμφωνώ 

Ε. Συμφωνώ απόλυτα 

2. Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ότι παρέχονται οι απαραίτητοι πόροι στον 

Εσωτερικό έλεγχο από την Διοίκηση της επιχείρησης; 

Α. Διαφωνώ απόλυτα 

Β. Διαφωνώ 

Γ. Ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ 
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Δ. Συμφωνώ 

Ε. Συμφωνώ απόλυτα 

 

3. Υπάρχει συχνός διάλογος του εσωτερικού ελέγχου με την Διοίκηση; 

Α. Διαφωνώ απόλυτα 

Β. Διαφωνώ 

Γ. Ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ 

Δ. Συμφωνώ 

Ε. Συμφωνώ απόλυτα 

4. Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ότι υπάρχει θετική στάση απέναντι στην 

πραγματοποίηση του Εσωτερικού Ελέγχου από την Διοίκηση της επιχείρησης; 

Α. Διαφωνώ απόλυτα 

Β. Διαφωνώ 

Γ. Ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ 

Δ. Συμφωνώ 

Ε. Συμφωνώ απόλυτα 

 

Μέρος Δ: Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου 

1. Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ότι η διαχείριση κινδύνου αντιμετωπίζεται από το 

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου; 

Α. Διαφωνώ απόλυτα 

Β. Διαφωνώ 

Γ. Ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ 
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Δ. Συμφωνώ 

Ε. Συμφωνώ απόλυτα 

2. Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ότι το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου βοηθάει στον 

έλεγχο των διαδικασιών; 

Α. Διαφωνώ απόλυτα 

Β. Διαφωνώ 

Γ. Ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ 

Δ. Συμφωνώ 

Ε. Συμφωνώ απόλυτα 

3. Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ότι το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου βοηθάει στην 

πληροφόρηση και επικοινωνία μέσα στην επιχείρηση; 

Α. Διαφωνώ απόλυτα 

Β. Διαφωνώ 

Γ. Ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ 

Δ. Συμφωνώ 

Ε. Συμφωνώ απόλυτα 

 

Μέρος Ε: Εκπαίδευση & Ανάπτυξη 

1. Σε ποιο βαθμό οι Εσωτερικοί Ελεγκτές έχουν συνεχή επαγγελματική 

εκπαίδευση; 

Α. Καθόλου 

Β. Λίγο 

Γ. Μέτρια 
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Δ. Πολύ 

Ε. Πάρα πολύ 

2. Σε ποιο βαθμό οι Εσωτερικοί Ελεγκτές έχουν επαγγελματική πιστοποίηση; 

Α. Καθόλου 

Β. Λίγο 

Γ. Μέτρια 

Δ. Πολύ 

Ε. Πάρα πολύ 

3. Σε ποιο βαθμό οι Εσωτερικοί Ελεγκτές ακολουθούν τα Διεθνή Πρότυπα για την 

Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου; 

Α. Καθόλου 

Β. Λίγο 

Γ. Μέτρια 

Δ. Πολύ 

Ε. Πάρα πολύ 

4. Σε ποιο βαθμό εξειδικεύονται οι Εσωτερικοί Ελεγκτές σε διάφορους 

επιχειρηματικούς τομείς;  

Α. Καθόλου 

Β. Λίγο 

Γ. Μέτρια 

Δ. Πολύ 

Ε. Πάρα πολύ 
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5. Σε ποιο βαθμό υπάρχει προϋπολογισμός εκπαίδευσης και κατάρτισης των 

Εσωτερικών Ελεγκτών από την επιχείρηση;  

Α. Καθόλου 

Β. Λίγο 

Γ. Μέτρια 

Δ. Πολύ 

Ε. Πάρα πολύ 

 

Μέρος ΣΤ: Ρόλος – Συμβολή και Συνεισφορά εσωτερικού ελέγχου 

1. Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ότι ο εσωτερικός έλεγχος προσδίδει προστιθέμενη 

αξία στην εταιρεία; 

Α. Διαφωνώ απόλυτα 

Β. Διαφωνώ 

Γ. Ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ 

Δ. Συμφωνώ 

Ε. Συμφωνώ απόλυτα 

2. Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ότι ο εσωτερικός έλεγχος βελτιώνει τις επιδόσεις των 

τμημάτων τις εταιρείας; 

Α. Διαφωνώ απόλυτα 

Β. Διαφωνώ 

Γ. Ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ 

Δ. Συμφωνώ 

Ε. Συμφωνώ απόλυτα 
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3. Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ότι ο Εσωτερικός Έλεγχος βελτιώνει την 

οργανωτική απόδοση; 

Α. Διαφωνώ απόλυτα 

Β. Διαφωνώ 

Γ. Ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ 

Δ. Συμφωνώ 

Ε. Συμφωνώ απόλυτα 

4. Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ότι υπάρχει συμμόρφωση με τα Πρότυπα 

Επαγγελματικής εφαρμογής του Εσωτερικού Ελέγχου; 

Α. Διαφωνώ απόλυτα 

Β. Διαφωνώ 

Γ. Ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ 

Δ. Συμφωνώ 

Ε. Συμφωνώ απόλυτα 
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