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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειεί κία θαηλνηφκν επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία πνπ 

εθαξκφδεηαη ζην πιαίζην ηεο ζχγρξνλεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, κε ζθνπφ ηελ 

ππνζηήξημε ησλ νξγαλσζηαθψλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ κέζσ ηεο έγθπξεο, 

αληηθεηκεληθήο, αλεμάξηεηεο θαη αμηφπηζηεο πιεξνθφξεζεο. Δπηπιένλ, ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εμαξηάηαη απφ κία ζεηξά παξαγφλησλ, 

φπσο είλαη ε ζπκκφξθσζε κε ηα επίζεκα ειεγθηηθά πξφηππα, ην επίπεδν 

αλεμαξηεζίαο θαη επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο ησλ ειεγθηψλ θαη ε ππνζηήξημε απφ ηελ 

αλψηαηε δηνίθεζε. θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε εκπεηξηθή 

δηεξεχλεζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηηο 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, ζε ζπλάξηεζε κε ηα επξήκαηα ηεο δηεζλνχο εξεπλεηηθήο 

βηβιηνγξαθίαο.  

Λέμεηο θιεηδηά: Δζσηεξηθφο Έιεγρνο, Απνηειεζκαηηθφηεηα, Δηαηξηθή 

Γηαθπβέξλεζε, Διεγθηηθή, Μάλαηδκελη 
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ABSTRACT 

Internal audit is an innovative business operation applied in the context of modern 

corporate governance, in order to support the organizational strategic objectives by 

providing valid, objective, independent and reliable information. Moreover, internal 

audit effectiveness depends on a number of factors, such as compliance with the 

official audit standards, the level of independence and competence of auditors and the 

support provided by the top management. Aim of this thesis is the empirical 

investigation of the issue of internal audit effectiveness in Greek companies, 

according to the findings of the international research literature. 

Keywords: Internal Audit, Efficiency, Corporate Governance, Auditing, Management  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[5] 
 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

ΔΗΑΓΧΓΖ .................................................................................................................... 9 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ............................................................................................................. 12 

ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΈΛΔΓΥΟ .......................................................... 12 

1.1 ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ .................................................................................... 12 

1.1.1 Έλλνηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ .......................................................................... 12 

1.1.2 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ...................................................................................... 14 

1.1.3 Δηδή εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ................................................................................... 17 

1.1.4 Δζσηεξηθφο έιεγρνο θαη εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ............................................... 20 

1.2 ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ .................................................................................................... 21 

1.2.1 Έλλνηα θαη ραξαθηεξηζηηθά ................................................................................ 21 

1.2.2 Βαζηθέο αξρέο ..................................................................................................... 24 

1.2.3 θνπνί θαη κέζα .................................................................................................. 27 

1.2.4 Καηεγνξίεο .......................................................................................................... 29 

1.3 ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ .................................................................. 31 

1.4 ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΔ ΣΑΔΗ ................................................................................. 33 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ............................................................................................................. 36 

ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ . 36 

2.1 ΔΗΓΖ ...................................................................................................................... 36 

2.1.1 Έιεγρνο παξαγσγήο ............................................................................................ 36 



[6] 
 

2.1.2 Οηθνλνκηθφο έιεγρνο .......................................................................................... 37 

2.1.3 Γηνηθεηηθφο έιεγρνο ............................................................................................ 37 

2.1.4 Λεηηνπξγηθφο έιεγρνο ......................................................................................... 38 

2.2 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ................................ 39 

2.2.1 Δλλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ................................................................................... 39 

2.2.2 ρέδην ειέγρνπ .................................................................................................... 40 

2.2.3 Δπαξθέο ζχζηεκα εμνπζηνδφηεζεο .................................................................... 41 

2.2.4 Δπαξθήο ινγηζηηθή δηάξζξσζε ........................................................................... 41 

2.2.5 Απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε πξνζσπηθνχ ............................................................. 42 

2.2.6 Καηάιιειν πξνζσπηθνχ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ................................................... 42 

2.3 ΜΔΘΟΓΟΗ ............................................................................................................. 43 

2.4 ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΗ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ .................................................. 46 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ............................................................................................................. 49 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ ........................................................................... 49 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 ............................................................................................................. 58 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ..................................................................................... 58 

4.1 ΚΟΠΟ ΔΡΔΤΝΑ ............................................................................................ 58 

4.2 ΚΤΡΗΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ ............................................................... 58 

4.3 ΔΗΓΟ ΔΡΔΤΝΑ ................................................................................................. 59 

4.4 ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΟΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ (ΠΛΖΘΤΜΟ, ΥΧΡΟ, ΥΡΟΝΟ, 

ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ) ................................................................................................... 59 



[7] 
 

4.5 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ .................................................................................. 60 

4.6 ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΗΑ ................................................. 60 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 ............................................................................................................. 62 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ ................................................................................. 62 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ .................................................................................................... 74 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ......................................................................................................... 76 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ............................................................................................................. 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[8] 
 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΡΑΦΖΜΑΣΧΝ 

Γξάθεκα 1: Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο έξεπλαο ............................ 62 

Γξάθεκα 2: Καηαλνκή θχινπ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα ............................... 63 

Γξάθεκα 3: Ζιηθηαθή θαηαλνκή ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα ........................... 63 

Γξάθεκα 4: Μνξθσηηθφ επίπεδν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα ........................... 64 

Γξάθεκα 5: Αξκνδηφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα ..................................... 65 

Γξάθεκα 6: Γηάξζξσζε ηκεκάησλ θαη θαζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ ............................ 66 

Γξάθεκα 7: Δπθξίλεηα ιεηηνπξγηψλ επηρεηξήζεσλ ...................................................... 66 

Γξάθεκα 8: Ύπαξμε εμεηδηθεπκέλνπ Σκήκαηνο ή πξνζσπηθνχ γηα ηελ άζθεζε 

Δζσηεξηθνχ Οηθνλνκηθνχ / Γηαρεηξηζηηθνχ Διέγρνπ .................................................. 67 

Γξάθεκα 9: Τπεχζπλνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε ζέκαηα δηνηθεηηθήο δηαρείξηζεο ιφγσ 

κε χπαξμεο αξκνδίνπ ηκήκαηνο/πξνζσπηθνχ ............................................................. 68 

Γξάθεκα 10 Τπεχζπλνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε ζέκαηα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο 

ιφγσ κε χπαξμεο αξκνδίνπ ηκήκαηνο/πξνζσπηθνχ .................................................... 69 

Γξάθεκα 11: πγθξφηεζε επηηξνπψλ εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ..................................... 70 

 

 

 

 

 

 

 

 



[9] 
 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΗΝΑΚΧΝ 

Πίλαθαο 1: Γηεξεχλεζε (Μ.Ο. θαη Σ.Α.) ηνπ παξάγνληα «Δζσηεξηθφο Έιεγρνο θαη 

Γηνηθεηηθή Γηαρείξηζε Οξγαληζκνχ» .......................................................................... 71 

Πίλαθαο 2: Γηεξεχλεζε (Μ.Ο. θαη Σ.Α.) ηνπ παξάγνληα «Δζσηεξηθφο Έιεγρνο θαη 

Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε Οξγαληζκνχ» ......................................................................... 71 

Πίλαθαο 3: Γηεξεχλεζε (Μ.Ο. θαη Σ.Α.) ηνπ παξάγνληα «Δζσηεξηθφο έιεγρνο θαη 

ινγηζηηθή» .................................................................................................................... 72 

Πίλαθαο 4: Γηεξεχλεζε (Μ.Ο. θαη Σ.Α.) ηνπ παξάγνληα «Αμηνιφγεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ»............................................................................. 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[10] 
 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειεί κία ζπζηεκαηηθή θαη αληηθεηκεληθή δηαδηθαζία 

εθηίκεζεο ησλ δηάθνξσλ επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ειέγρνπ φισλ εθείλσλ ησλ 

ζπζηαηηθψλ κίαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, κε ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο πιεξνθφξεζεο αλαθνξηθά κε ηελ αθξίβεηα θαη 

αμηνπηζηία ηνπο, θαζψο θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ επηρεηξεζηαθψλ θηλδχλσλ θαη ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπο (Sawyer, 2003). Δθηφο απηνχ, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο απνζθνπεί 

ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ ζπκκφξθσζεο ηεο επηρείξεζεο κε ηνπο εμσηεξηθνχο 

ζεζκνχο θαη ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο, ζηνλ έιεγρν ηεο επάξθεηαο 

ζπκκφξθσζεο ηεο επηρείξεζεο κε ηα θξηηήξηα εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ζηελ 

αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο εθκεηάιιεπζεο ησλ δηαζέζηκσλ νξγαλσζηαθψλ 

πφξσλ. πκπεξαζκαηηθά, ν ζχγρξνλνο εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειεί κία δηαδηθαζία 

πνπ ζηνρεχεη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ πνπ κία επηρείξεζε επηηπγράλεη ηνπο 

ζθνπνχο ηεο, φπσο απηνί έρνπλ ηεζεί απφ ην ζηξαηεγηθφ ηεο πιάλν.  

Ζ ζεκαληηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζήκεξα είλαη επξέσο απνδεθηή, θαζψο ην 

βαζηθφ ηνπ αληηθείκελν είλαη ν νηθνλνκηθφο ινγηζκφο. Με άιια ιφγηα, νη ηερληθέο θαη 

δηαδηθαζίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αμηνινγνχλ ηελ νηθνλνκηθή επξσζηία ηεο 

επηρείξεζεο, ειέγρνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ ππνδνκψλ ηεο, εληνπίδνπλ αηέιεηεο θαη 

παξαιείςεηο κε ζθνπφ ηε ζχζηαζε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ πιήξε αληηκεηψπηζή 

ηνπο ή έζησ ηελ ειαρηζηνπνίεζή ηνπο θαη πξνηείλνπλ ηξφπνπο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε εθκεηάιιεπζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, 

ν εζσηεξηθφο έιεγρνο παξέρεη κία αμηφπηζηε εηθφλα ηεο επηρείξεζεο αλαθνξηθά κε 

ηελ νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε ηφζν γηα ηελ ίδηα ηελ 

επηρείξεζε θαη ηελ νξζνινγηθή ηεο δηαρείξηζε, φζν θαη γηα ηα εμσηεξηθά 

ελδηαθεξφκελα κέξε, φπσο είλαη ην θξάηνο, νη πηζησηέο, νη πειάηεο, νη επελδπηέο θαη 

νη πξνκεζεπηέο.  

Δπηπξνζζέησο, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειεί κία ζχλζεηε δηαδηθαζία, ε νπνία 

βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο ειεγθηηθήο θαη ινγηζηηθήο επηζηήκεο, επεθηεηλφκελνο 

σζηφζν πέξα απφ ηηο ινγηζηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη δηνηθεηηθέο επηρεηξεζηαθέο 

ιεηηνπξγίεο. Γηα ην ιφγν απηφ, ε αλεμαξηεζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη έλα απφ 

ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ, παξφιν πνπ βαζίδεηαη 
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ζηελ πνιηηηθή πνπ ραξάζζεη ε δηνίθεζε κίαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Έηζη, ν 

εζσηεξηθφο ειεγθηήο πξέπεη λα είλαη έλα ηθαλφ θαη αξκφδηα ππεχζπλν άηνκν, ην 

νπνίν σζηφζν θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε 

ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο, φπσο είλαη ην νηθνλνκηθφ ηεο κέγεζνο, 

ηε θχζε ησλ εξγαζηψλ ηεο θαη ην ζηξαηεγηθφ ηεο πιάλν.  

Μέζσ ηεο εθαξκνγήο ησλ αξρψλ θαη ησλ πξαθηηθψλ ηεο ειεγθηηθήο θαη ινγηζηηθήο 

επηζηήκεο, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο απνζθνπεί ζηε δηαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο 

απαξαίηεηεο θαη ηθαλήο πιεξνθφξεζεο γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο, ζηελ 

πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ, ζηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ 

ηεο, ζηε ζπκκφξθσζε ησλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ ππαιιήισλ κε ηηο 

επηρεηξεζηαθέο απνθάζεηο θαη ζηνλ έιεγρν ηεο ζπλνιηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 

απνδνηηθφηεηαο φισλ ησλ πφξσλ ηεο, ρσξίο λα δηαθπβεχεηαη ε αμηνπηζηία θαη 

αθξίβεηα ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο θαηαζηάζεσλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΈΛΔΓΥΟ 

 

1.1 ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

1.1.1 Έλλνηα εζωηεξηθνύ ειέγρνπ 

Ο ξφινο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, σο κία αλεμάξηεηε θαη αληηθεηκεληθή 

επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία ησλ ζχγρξνλσλ νξγαληζκψλ, είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο ζην 

πνιχπινθν πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη νη επηρεηξήζεηο, θαζψο 

απνζθνπεί ζηε δηαζθάιηζε θαη βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, κεηψλνληαο ηελ 

αβεβαηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ζχλνιν ησλ επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ. 

Δπηπιένλ, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ππνζηεξίδεη έλαλ νξγαληζκφ θαηά ηελ πξνζπάζεηά 

ηνπ λα επηηχρεη ηνπο ζηξαηεγηθνχο θαη ιεηηνπξγηθνχο ζηφρνπο ηνπ, δηακνξθψλνληαο 

έλα ζπζηεκαηηθφ πιαίζην γηα ηελ εκπεξηζηαησκέλε αμηνιφγεζε θαη ζαθή απνηίκεζε 

ησλ ελδερφκελσλ θηλδχλσλ. Ηδηαίηεξα ζήκεξα, ν ξφινο ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή 

ιακβάλεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξε ζεκαζία, δεδνκέλνπ φηη νη θίλδπλνη πνπ 

αληηκεησπίδεη κία επηρείξεζε απφ ην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ είλαη 

εμαηξεηηθά απμεκέλνη θαη πνιπεπίπεδνη.  

ην πιαίζην απηφ, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειεί έλα βαζηθφ άμνλα ηεο ζχγρξνλεο 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ε νπνία αθνξά ηηο δξάζεηο θαη ιεηηνπξγίεο ηεο επνπηείαο 

θαη ηνπ ειέγρνπ γηα ηηο νπνίεο είλαη ππεχζπλν ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη ε 

εθάζηνηε επηηξνπή ειέγρνπ, απνζθνπψληαο ζηε δηαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο θαη 

αμηνπηζηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θαη νξγαλσζηαθήο πιεξνθφξεζεο. ήκεξα, ε αλάγθε 

πιήξνπο λνκηκφηεηαο, αμηνπηζηίαο θαη δηαθάλεηαο είλαη κεγαιχηεξε απφ πνηέ, θαζψο 

νη πηέζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ξπζκηζηηθφ θαη θαλνληζηηθφ πεξηβάιινλ είλαη 

ηδηαίηεξα απμεκέλεο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ νξγαληζκψλ. Δθηφο, βέβαηα, ησλ 

ζρεηηθψλ λνκηθψλ απαηηήζεσλ, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο έρεη δσηηθή ζεκαζία δηφηη 

ζρεηίδεηαη κε ηνλ έιεγρν ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ελψ παξάιιεια ππνζηεξίδεη ηε δηακφξθσζε ακνηβαίσο επσθειψλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ νκάδσλ ελδηαθέξνληνο (stakeholders). 
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Ζ ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρεη, θαηά θχξην ιφγν, 

επηρεηξεζεί απφ ηηο δηεζλείο επηηξνπέο θαη ηλζηηηνχηα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ελ 

ιφγσ πεδίν. πλνιηθά, νη πεξηζζφηεξνη νξηζκνί πξνζεγγίζνπλ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν 

σο κία ειεγθηηθή δηαδηθαζία ησλ επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ, ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ 

επίηεπμε ησλ νξγαλσζηαθψλ ζηφρσλ, κέζσ ηεο ππνβνήζεζεο θαη ζπζηεκαηηθήο 

ππνζηήξημεο ησλ απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. χκθσλα κε ηελ επηηξνπή 

COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – 

COSO, 1992): 

«ν εζωηεξηθόο έιεγρνο απνηειεί κία δηαδηθαζία πνπ παξέρεη ηα εθόδηα θαη ηα ζηνηρεία 

γηα ηελ αληαπόθξηζε κίαο επηρείξεζεο ζε θηλδύλνπο πνπ απνξξένπλ από ην 

επηρεηξεζηαθό, νηθνλνκηθό θαη ζεζκηθό ηεο πεξηβάιινλ». 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ (Institute of Internal 

Auditors – IIA, 1999): 

«ν εζωηεξηθόο έιεγρνο απνηειεί κία αλεμάξηεηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο, ε νπνία 

δηακνξθώλεηαη ζην πιαίζην ελόο νξγαληζκνύ κε ζθνπό ηελ απνηίκεζε θαη αμηνιόγεζε 

ηωλ δξαζηεξηνηήηωλ ηνπ θαη δηακνξθώλεηαη ωο κία νινθιεξωκέλε ππεξεζία». 

Δπηπξνζζέησο, ν Sawyer (2003) νξίδεη πσο: 

«ν εζωηεξηθόο έιεγρνο είλαη κία ζπζηεκαηηθή θαη αληηθεηκεληθή δηαδηθαζία 

αμηνιόγεζεο (θξίζεο) ηωλ επηρεηξεζηαθώλ ιεηηνπξγηθώλ, ε νπνία απνζθνπεί ζηνλ 

θαζνξηζκό ηεο αθξίβεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο 

πιεξνθόξεζεο, έηζη ώζηε λα εληνπίδνληαη θαη λα αληηκεηωπίδνληαη απνηειεζκαηηθά 

όινη νη εζωηεξηθνί θαη εμωηεξηθνί θίλδπλνη». 

Απφ ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο, θαζίζηαηαη ζαθέο πσο ν εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειεί 

κία δηαδηθαζία αλεμάξηεηεο αμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ, κέζσ ηεο δηακφξθσζεο ελφο αληίζηνηρνπ 

αμηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο. Δπηπιένλ, ν βαζηθφο ηνπ ζηφρνο είλαη ε αληηθεηκεληθή 

αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο φινπ ηνπ θάζκαηνο ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο ηνλ έιεγρν ηεο δηαρείξηζεο θαη ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο. Ο 
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Sawyer (2003), επίζεο, επηζεκαίλεη πσο ν εζσηεξηθφο έιεγρνο απνζθνπεί ζηε 

δηαζθάιηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κίαο επηρείξεζεο απφ απψιεηεο, απάηεο ή 

θαθή ρξήζε, θαζψο θαη ζηελ εμαζθάιηζε ηεο νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηεο πξνο ηα ηξίηα κέξε.  

Δπηπξνζζέησο, ην ΗΗΑ (2004) αλαθέξεη πσο ν εζσηεξηθφο έιεγρνο απνζθνπεί ζηε 

βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ θηλδχλσλ, ππνζηεξίδνληαο ηελ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Αθφκε, ν Koutoupis 

(2009) ππνζηεξίδεη πσο έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ζθνπνχο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ είλαη λα δηαζθαιίδεη ηε λνκηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηνπο 

θαλφλεο θαη ηηο ξπζκίζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηηο ζεζκηθέο αξρέο ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ην αληίζηνηρν λνκηθφ θαη ξπζκηζηηθφ πιαίζην, αιιά θαη ηα 

πξσηφθνιια εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο θαη εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ θαζνξίδνληαη 

απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. Χζηφζν, δε ζα πξέπεη λα παξαγλσξίδεηαη ε νπζία ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ε ππνζηήξημε ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ νξγαληζκνχ λα 

επηηπγράλεη ηνπο καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο ηνπ, κέζσ ηεο ζπζηεκαηηθήο εθηίκεζεο 

ηεο νξζνινγηθήο θαηαλνκήο θαη δηαρείξηζεο ησλ δηαζέζηκσλ επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ.  

 

1.1.2 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

χκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ ΗΗΑ, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο γηα λα είλαη επαξθήο θαη 

απνδνηηθφο ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ δχν βαζηθά ζηνηρεία, ηα νπνία είλαη 

(ΗΗΑ, 2004): 

 Ζ αλεμαξηεζία, ε νπνία θαζνξίδεηαη σο ε ειεπζεξία ηνπ ειέγρνπ θαη ηνπ 

ειεγθηή απφ θαηαζηάζεηο πνπ ελδερνκέλσο κπνξνχλ λα δηαθπβεχζνπλ ηελ 

αληηθεηκεληθφηεηά ηνπ, θαη 

 Ζ αληηθεηκεληθφηεηα, ε νπνία αθνξά ηελ ακεξνιεςία ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη ηελ εηιηθξηλή ζηάζε ηνπ ειεγθηή απέλαληη ζηα θαζήθνληα ηεο 

εξγαζίαο ηνπ, κε επίθεληξν ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο. 
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Απφ ηα παξαπάλσ, θαζίζηαηαη πξνθαλέο πσο βαζηθφ θαζήθνλ ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειεγθηή είλαη ν εληνπηζκφο ησλ επηρεηξεζηαθψλ θηλδχλσλ ζε πξνζσπηθφ επίπεδν. 

Χζηφζν, απηφ δελ είλαη εθηθηφ ρσξίο ηε βνήζεηα ησλ ππφινηπσλ εκπιεθνκέλσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ ζηειερψλ θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ. Δπηπιένλ, ην IIA (2004) επηζεκαίλεη πσο νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο ζα 

πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε κία ακεξφιεπηε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε γηα ηε δηαζθάιηζε 

ηεο πνηφηεηαο ηεο εξγαζίαο ηνπο, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη πσο δε ζα πξέπεη λα 

εκπιέθνληαη ζπλαηζζεκαηηθά κε ηνλ νξγαληζκφ.  

Δπηπξνζζέησο, ζχκθσλα κε ηνλ Diamond (2002), ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ είλαη ηα παξαθάησ: 

I. Ο ζθνπφο ηνπ ειέγρνπ, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα θαζνξίδεηαη κε ηππηθφ ηξφπν 

απφ ηα εζσηεξηθά πξσηφθνιια, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο λνκηθέο θαη ζεζκηθέο 

απαηηήζεηο. 

II. Σν πεδίν ηεο αξκνδηφηεηαο θαη εμνπζίαο ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εγγπήζεσλ γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζε ππαιιήινπο, έγγξαθα, πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

θαη άιιεο ιεηηνπξγίεο κίαο επηρείξεζεο 

III. Ζ επζχλε ηνπ ειέγρνπ γηα ηελ εμέηαζε θαη ηελ αλαθνξά ησλ νηθνλνκηθψλ θαη 

κε νηθνλνκηθψλ δεηεκάησλ ηεο επηρείξεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο νηθνλνκηθφηεηαο ησλ ιεηηνπξγηψλ. 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνλ Diamond (2002), ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηα νπνία ζρεηίδνληαη άκεζα θαη κε ηελ πνηφηεηά ηνπ, είλαη ηα 

παξαθάησ:  

 Ζ πνηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ  

 Ζ εμέηαζε ηνπ θφζηνπο ηνπ ειέγρνπ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζε έλα 

ινγηθφ επίπεδν βάζεη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο 

θαη ηεο επάξθεηαο ησλ νηθνλνκηθήο ηεο πφξσλ 

 Ζ ελζσκάησζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζην πεδίν επζχλεο ηεο δηνίθεζεο, 

έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε επάξθεηα θαη ε θαηαιιειφηεηά ηνπ 
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 Ζ ζρεδίαζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ βάζεη ησλ θηλδχλσλ 

πνπ αληηκεησπίδεη ε επηρείξεζε, ή πξνβιέπεηαη πσο ζα αληηκεησπίζεη ζην 

κέιινλ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην βαζκφ έθζεζήο ηεο ζε απηνχο 

 Ζ δηαζθάιηζε πσο ην θφζηνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη κηθξφηεξν ησλ 

σθειεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

 Ζ εμαζθάιηζε πσο ν εζσηεξηθφο έιεγρνο αμηνινγεί νπζηαζηηθά ηελ 

απνδνηηθφηεηα θαη ην βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο, πέξα απφ 

ηηο ηππηθέο λνκηθέο απαηηήζεηο  

Βάζεη ησλ παξαπάλσ αξρψλ θαη βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, δηακνξθψλεηαη έλα 

χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (Internal Audit System), ην νπνίν νξίδεηαη σο ην 

ζχλνιν ησλ κεραληζκψλ ειέγρνπ πνπ θαιχπηνπλ ζπζηεκαηηθά ηηο επηρεηξεζηαθέο 

δξάζεηο, ζπκβάιινληαο ζηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

νξγαληζκνχ (COSO, 1992). Έλα ηέηνην ζχζηεκα απνζθνπεί ζηελ θάιπςε ησλ 

βαζηθψλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα, ηελ 

θεξδνθνξία θαη ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ νξγαλσζηαθψλ πφξσλ, θαζψο θαη ζηε 

δηαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη επάξθεηαο ηεο πιεξνθφξεζεο πεξί νηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλάγθεο ζπκκφξθσζεο κε ηελ αληίζηνηρε 

λνκνζεζία θαη ηηο απαηηήζεηο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο.  

πλεπψο, έλα ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα λα επηηειεί ηηο παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο 

ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ νξηζκέλα ζηνηρεία. χκθσλα κε ηελ επηηξνπή ΗΗΑ 

(2004), ηα ζηνηρεία απηά είλαη: (1) ην πεξηβάιινλ ηνπ ειέγρνπ, ην νπνίν θαζνξίδεηαη 

απφ ηελ εηαηξηθή θνπιηνχξα θαη ην πιαίζην ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, (2) ε 

αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ, ε νπνία ζα πξέπεη λα ζπλάδεη κε ηε θχζε ηνπ ειέγρνπ, ν 

νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ κπνξεί λα είλαη πξνιεπηηθφο, θαηαζηαιηηθφο ή απιά 

ππνζηεξηθηηθφο, (3) νη ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηα ζεκεία ειέγρνπ, ηα νπνία ζα 

πξέπεη λα θαζνξίδνληαη κε ζαθήλεηα θαη λα γίλνληαη απνδεθηά απφ ηα δηνηθεηηθά 

ζηειέρε (4) ε πιεξνθφξεζε θαη επηθνηλσλία, ε νπνία αθνξά ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 

εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο δηαζθαιίδνληαο ηελ πξνζβαζηκφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειεγθηή ζηελ απαξαίηεηε πιεξνθφξεζε θαη ηα ζρεηηθά εηαηξηθά έγγξαθα, θαη (5) ε 

παξαθνινχζεζε, ε νπνία απνζθνπεί ζηνλ εληνπηζκφ θαη δηφξζσζε πηζαλψλ ιαζψλ, 

ειιείςεσλ ή αλεπαξθεηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ.  
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Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ (Combined Code – CoCo, 2008), ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ηα εμήο: 

i. Ο θαζνξηζκφο ησλ βξαρπρξφλησλ θαη καθξνρξφλησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ  

ii. Ο ζπληνληζκφο ησλ δηαθνξεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

iii. Ζ παξνρή ζαθνχο εμνπζηνδφηεζεο ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ειέγρνπ 

iv. Ζ απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ αληίζηνηρσλ 

ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ.  

 

1.1.3 Δηδή εζωηεξηθνύ ειέγρνπ 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο, ζχκθσλα κε ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηειεί θαη ηνπο 

αληίζηνηρνπο ζηφρνπο ηνπ, δηαθξίλεηαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο (ΗΗΑ, 2004): 

1. Έιεγρνο ζπζηεκάησλ, ν νπνίνο αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο επηρεηξεζηαθέο 

δηαδηθαζίεο, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηνλ έιεγρν ηεο πιεξφηεηαο θαη 

θαλνληθφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ, ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ 

νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ. 

2. Έιεγρνο απφδνζεο, ν νπνίνο ζρεηίδεηαη κε ηελ εθηίκεζε ησλ επηδφζεσλ ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ βάζεη ησλ ζεζπηζκέλσλ πξνηχπσλ απφδνζεο πνπ 

έρνπλ ήδε θαζνξηζηεί ζην πιαίζην ηεο επηρεηξεζηαθήο νξγάλσζεο.  

3. Υξεκαηννηθνλνκηθφο έιεγρνο, ν νπνίνο απνζθνπεί ζηνλ έιεγρν ηεο αθξίβεηαο, 

λνκηκφηεηαο θαη επάξθεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ινγηζηηθψλ 

πξάμεσλ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηα ηεο ζρεηηθήο νηθνλνκηθήο 

πιεξνθφξεζεο.  

4. Έιεγρνο ζπκκφξθσζεο, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζην βαζκφ ζηνλ νπνίν ν 

νξγαληζκφο ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο θαη πνιηηηθέο θαη 

ηηο εμσηεξηθέο λνκηθέο, ξπζκηζηηθέο θαη θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο.  
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Δπηπιένλ, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο, ζχκθσλα κε ην αξκφδην άηνκν ή θνξέα πνπ ηνλ 

εθαξκφδεη, κπνξεί λα ρσξηζηεί ζηα αθφινπζα είδε (ΗΗΑ, 1994): (1) ν έιεγρνο ηχπνπ 

in-sourcing, ν νπνίνο πξαγκαηνπνηείηαη απφ επαγγεικαηίεο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο πνπ 

εξγάδνληαη ζηελ επηρείξεζε ή εμαξηψληαη απφ απηήλ κε θάπνην ηχπν εμαξηεκέλεο 

εξγαζίαο, (2) ν έιεγρνο ηχπνπ out-sourcing, ν νπνίνο πξαγκαηνπνηείηαη απφ 

εμσηεξηθνχο ειεγθηέο ζηνπο νπνίνπο παξέρεηαη ε αληίζηνηρε εμνπζηνδφηεζε, θαη (3) 

ν έιεγρνο ηχπνπ co-sourcing, ν νπνίνο νπζηαζηηθά απνηειεί έλα ζπλδπαζκφ ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ θαη πξαγκαηνπνηείηαη κε ζπλεξγαζία εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζην πιαίζην ηεο ζχγρξνλεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ηχπνπ in-sourcing ζεσξείηαη ηδηαίηεξα 

επσθειήο γηα ηελ νξγαλσζηαθή ιεηηνπξγία θαη απφδνζε, δηαπίζησζε πνπ βαζίδεηαη 

ζην γεγνλφο πσο ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο ζπκβαδίδεη κε ηελ αληίζηνηρε επηρεηξεζηαθή 

θνπιηνχξα θαη, άξα, είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφδεη ηα ειεγθηηθά πξφηππα, λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο δηνίθεζεο θαη λα δηαζθαιίδεη 

ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο.  

Χζηφζν, εθηφο ησλ παξαπάλσ ηππηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηα 

δηαθνξεηηθά είδε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, νη πεξηζζφηεξεο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο 

θαζνξίδνπλ θαη επηπιένλ ξφινπο ζηνπο αξκφδηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο πέξα απφ ηηο 

ηππηθέο αξκνδηφηεηεο πνπ είλαη, θπζηθά, νη βαζηθέο γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ. 

Μεξηθνί απφ ηνπο ξφινπο απηνχο είλαη ηππνπνηεκέλνη θαη πεξηιακβάλνληαη ζηα 

επίζεκα έγγξαθα θαη εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο ησλ επηρεηξήζεσλ, ελψ ζε άιιεο 

επηρεηξήζεηο ζπλεζίδεηαη απιά νη ξφινη απηνί λα ζεσξνχληαη ππνζηεξηθηηθνί ηεο 

ηππηθήο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη δελ αλαθέξνληαη επίζεκα νχηε θαηαγξάθνληαη.  

Χζηφζν, πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ππάξρεη κία ηζρπξή ζρέζε αλάκεζα ζην ξφιν ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ζηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηφλ, αιιά ην θξίζηκν 

ζεκείν ησλ νθειψλ απηψλ δελ είλαη ν ηχπνο ηεο εξγαζίαο ηνπ ειέγρνπ πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη αιιά ε αληηζηνίρηζε ηεο εξγαζίαο απηήο κε ηνπο αληηθεηκεληθνχο 

ζηφρνπο θαη ηνπο ξφινπο πνπ αλαιακβάλνληαη απφ ηνλ ειεγθηή θαη θαζνξίδνληαη απφ 

ηελ αλψηαηε δηνίθεζε θαη ηελ επηηξνπή ειέγρνπ.  

Σα δεπηεξεχνληα απηά θαζήθνληα ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή είλαη ηα εμήο 

(VanGansberghe, 2005): 
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 Ζ παξνρή πςειψλ δπλαηνηήησλ ζε εξγαδφκελνπο κε εμαηξεηηθέο ηθαλφηεηεο 

θαη κεγάιε εκπεηξία γηα ηελ έθζεζή ηνπο ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο, 

ζηελ εηαηξηθή θνπιηνχξα, ζην πεξηβάιινλ ειέγρνπ θαη ζηηο πξαθηηθέο 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ κέζσ εθπαίδεπζεο θαη πξαθηηθψλ επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο, νδεγψληαο ηνπο ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο ζε άιια ηκήκαηα ηεο 

επηρείξεζεο. 

 Ζ αλάπηπμε εγεηψλ κέζσ ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ νκάδσλ εξγαζίαο πνπ 

πεξηέρνπλ εξγαδφκελνπο πςειψλ επαγγεικαηηθψλ δπλαηνηήησλ θαη κέζσ ηεο 

έθζεζήο ηνπο ζε δχζθνια επηρεηξεζηαθά πεξηβάιινληα. 

 Ζ δηακνίξαζε ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο γλψζεο ζρεηηθά κε ηε 

δηαρείξηζε θηλδχλσλ, ηνπο ειέγρνπο θαη ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο κε ηνπο 

managers, ηα ινηπά ζηειέρε θαη ην πξνζσπηθφ, κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ηεο 

δηαδηθαζίαο βειηίσζεο ηεο επηρεηξεζηαθήο απφδνζεο κέζα ζε φινλ ηνλ 

νξγαληζκφ. Ζ δηακνίξαζε ηεο εκπεηξίαο, ηεο γλψζεο θαη ησλ ηδεψλ ζε φιν ην 

εχξνο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηκεκάησλ εληζρχεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

ζπλεξγαζίαο, ελψ ε παξνρή αλεμάξηεησλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζε 

ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε ησλ νξγαλσζηαθψλ πφξσλ θαη ηα ζπζηαηηθά ηνπ 

ειέγρνπ βειηηψλνπλ ην ζχλνιν ησλ ζπζηεκάησλ, ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ. 

 Ο εληνπηζκφο επθαηξηψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο, ηεο 

νηθνλνκηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ε απνηίκεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο απφδνζεο ησλ εξγαζηψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζνξηζκέλσλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ειέγρνπ, πξνηείλνληαο βειηηψζεηο 

ιεηηνπξγίαο 

 Ζ παξνρή ζπκβνπιψλ ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο θαηά ηε θάζε ζρεδηαζκνχ 

ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη θαηά ηελ αλάπηπμε ησλ αληίζηνηρσλ ειεγθηηθψλ 

πξνγξακκάησλ  

 Ζ δηαρείξηζε εηδηθψλ απνζηνιψλ πνπ θπκαίλνληαη απφ δηαβνπιεχζεηο ζε 

ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο κέρξη ηε δηεξεχλεζε εηθαδφκελεο απάηεο ή 

παξαηππίαο απφ ηελ πιεπξά ησλ εξγαδνκέλσλ 

 Ζ παξνρή βνήζεηαο θαη ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ εμσηεξηθφ ειεγθηή. 

 Ζ παξνρή εχινγεο βεβαηφηεηαο φηη νη εθηακηεχζεηο πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο 

ζην θφζηνο ησλ επηζηξεπηέσλ ζπκβάζεσλ είλαη ζε αληηζηνηρία κε ηνπο φξνπο 

θαη ηηο ζπλζήθεο ησλ ζπκβνιαίσλ.  
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1.1.4 Δζωηεξηθόο έιεγρνο θαη εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε  

Ζ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε απνηειεί ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία νη νξγαληζκνί 

δηαρεηξίδνληαη θαη ειέγρνληαη, αλαγλσξίδνληαο ηελ εγγελή ζχγθξνπζε ησλ ζηφρσλ 

κεηαμχ ησλ κεηφρσλ ηδηνθηεζίαο θαη ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ θαη θαζνξίδνληαο ηηο 

δηαδηθαζίεο, ηηο πνιηηηθέο θαη ηνπο ζεζκνχο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

κεηφρσλ (McCarthy & Puffer, 2002). Παξά ην γεγνλφο φηη δελ πθίζηαηαη έλα πξφηππν 

θαη εληαίν κνληέιν βέιηηζηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, απνηειεί θνηλφ ηφπν πσο 

απηή ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ απνηειεζκαηηθή νξγαλσζηαθή δηαρείξηζε θαη ηα 

ζπζηήκαηα κε ηα νπνία επηηπγράλνληαη νη επηρεηξεζηαθνί ζηφρνη (Ho, 2005). Σα 

ηειεπηαία ρξφληα, νη νξγαληζκνί πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην πεδίν ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ παξέρνπλ θαηεπζχλζεηο αλαθνξηθά κε ην 

βέιηηζην ζπλδπαζκφ ησλ δχν. Παξαδεηγκαηηθά, ν θψδηθαο CoCo ζην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην ην 2003 εμέδσζε έλα έγγξαθν ζρεηηθά κε δηάθνξα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ 

ηηο επζχλεο ηνπ ειέγρνπ, ηε ινγνδνζία θαη ηηο ζρέζεηο ησλ ειεγθηψλ κε ηνπο 

κεηφρνπο.  

πλεπψο, έρεη αλαγλσξηζηεί επξέσο πσο ν ξφινο ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή γίλεηαη 

νινέλα θαη πην ζεκαληηθφο φζνλ αθνξά ηελ νηθνδφκεζε απνηειεζκαηηθψλ δνκψλ 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο (Nagy & Cenker, 2002). Έρεη ππνζηεξηρζεί πσο ε 

απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ επηηξέπεη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην λα 

εθηειεί ηα θαζήθνληα ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Γηα παξάδεηγκα, νη Gramling et 

al (2004) ππνζηεξίδνπλ πσο ε δηαδηθαζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνηειεί έλαλ απφ 

ηνπο ηέζζεξηο αθξνγσληαίνπο ιίζνπο ηεο ζχγρξνλεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, θαζψο 

νη αληίζηνηρεο ειεγθηηθέο ιεηηνπξγίεο ππνζηεξίδνπλ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην λα 

παξαθνινπζεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαθπβέξλεζεο θαη ηεο ζπλνιηθήο 

δηαρείξηζεο ηεο επηρείξεζεο. Δθηφο απηνχ, νη Crawford & Stein (2002) ηεθκεξηψλνπλ 

πσο νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ νπζηαζηηθά ηνπο νξγαληζκνχο λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνζδνθίεο ησλ επελδπηψλ, ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ κεηφρσλ θαη 

ησλ ππφινηπσλ νκάδσλ ελδηαθέξνληνο.  

Δπηπιένλ, έλα βαζηθφ ζηνηρείν πνπ ζπλδέεη ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν κε ηελ εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε είλαη ε ζχλδεζή ηνπ κε ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Τπφ 

απηφ ην πξίζκα, ε Δπξσπατθή Έλσζε ησλ Ηλζηηηνχησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 
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(European Confederation of Institutes of Internal Auditing – ECIIA, 2005) αλαθέξεη 

πσο ε θαιή εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε θαζνξίδεη πσο ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην είλαη 

ππεχζπλν γηα ηηο εμήο ιεηηνπξγίεο: (1) ην ζρεδηαζκφ ζηξαηεγηθψλ γηα ηε δηαρείξηζε 

ησλ επηρεηξεζηαθψλ θηλδχλσλ, (2) ηε δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαη (3) ηε βειηίσζε ηεο νξγαλσζηαθήο απνδνηηθφηεηαο. 

πλεπψο, κία απφ ηηο βαζηθφηεξεο θνηλέο ιεηηνπξγίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

θηλδχλσλ.  

πλεπψο, ε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ππνζηεξίδεη ηε βειηίσζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, κέζσ ηεο ελίζρπζεο ησλ ειεγθηηθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, πξνζζέηνληαο αμία ζπλνιηθά 

ζηελ επηρείξεζε (Goodwin, 2006). Γεδνκέλνπ φηη ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε 

πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ αλαθνξηθά 

κε ηε δηαρείξηζε ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ κεηφρσλ θαη ησλ 

ππφινηπσλ εκπιεθφκελσλ ελδηαθεξφκελσλ νκάδσλ, ν ξφινο ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή 

είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. Ζ δηαπίζησζε απηή έρεη 

νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε ελφο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ πξνηχπσλ θαη θαηεπζχλζεσλ 

ζρεηηθά κε ηε δηαζχλδεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, 

ε νπνία ηδηαίηεξα ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο έρεη επεξεαζηεί απφ ηηο εμειίμεηο ζην 

ξπζκηζηηθφ πεδίν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ (Pass, 2006). 

 

1.2 ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ 

1.2.1 Έλλνηα θαη ραξαθηεξηζηηθά 

Χο ειεγθηηθή νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ θαλφλσλ, ησλ αξρψλ θαη ησλ ελεξγεηψλ, νη 

νπνίεο απνξξένπλ απφ ηε γλψζε ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο, ηεο ινγηζηηθήο θαη ηνπ 

δηθαίνπ θαη απνζθνπνχλ ζηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ εκπνξηθψλ βηβιίσλ, 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ινγηζηηθψλ θαη ζπλαθψλ ζηνηρείσλ, κε ζηφρν ηε 

δηαπίζησζε ιαζψλ ή παξαιείςεσλ (Φίινο, 2004). χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε 

ειεγθηηθή απνηειεί έλαλ μερσξηζηφ επηζηεκνληθφ θιάδν, ν νπνίνο βαζίδεηαη ζε 

ηερληθέο πνπ απνζθνπνχλ ζηνλ νξηζκφ αξρψλ θαη θαλφλσλ γηα ηε δηεμαγσγή ησλ 



[22] 
 

νηθνλνκηθψλ ειέγρσλ, ψζηε λα είλαη εθηθηή ε πξφιεςε ιαζψλ θαη ε δηαπίζησζε ηεο 

πξαγκαηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο κίαο επηρείξεζεο. Ο Σζαθιαγθάλνο 

(2005) νξίδεη ηελ ειεγθηηθή σο ηελ επηζηήκε ηεο δηελέξγεηαο θάζε ινγηζηηθνχ θαη 

δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ κε ζθνπφ ηελ απνηχπσζε αηηηνινγεκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ 

ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ε νπνία πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ εηιηθξίλεηα, 

ηελ νξζφηεηα, ηελ ηθαλφηεηα θαη ηε γλεζηφηεηα ηεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ, ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 

επηρείξεζεο.  

Ο Καξακαλήο (2008), ζπλδένληαο ηεο επηζηήκε ηεο ειεγθηηθήο κε ηε ινγηζηηθή θαη 

ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, αλαθέξεη πσο ζθνπφο ηεο ειεγθηηθήο είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο 

ρξεζηήο δηνίθεζεο κίαο επηρείξεζεο, κέζσ ηεο δηαζθάιηζεο ηεο νηθνλνκηθήο ηεο 

ζπλνρήο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, θαζψο νη ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο νινέλα θαη 

εμειίζζνληαη, νκνίσο ζα πξέπεη λα εμειίζζεηαη θαη ν θιάδνο ηεο ινγηζηηθήο θαη ηεο 

ειεγθηηθήο. Έηζη, κέζα ζην εμειηζζφκελν θαη πνιχπινθν πεξηβάιινλ δξάζεο ησλ 

ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ, ε ειεγθηηθή απνηειεί έλαλ επηζηεκνληθφ θιάδν 

ζπζηεκαηηθήο ζπγθέληξσζεο θαη αμηνιφγεζεο ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ηα νπνία 

αθνξνχλ κεηξήζηκεο πιεξνθνξίεο κίαο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο θαη ζπιιέγνληαη 

απφ έλα αλεμάξηεην θαη ηθαλφ πξφζσπν, απνζθνπψληαο ηφζν ζηελ εμαθξίβσζε ηεο 

αληαπφθξηζεο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ κε πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα φζν θαη ζηε 

γλσζηνπνίεζε απηψλ ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε (Καδαληδήο, 2006).  

Δπηπξνζζέησο, ν Παπαζηάζεο (2003) αλαθέξεη πσο ε ειεγθηηθή ζην πιαίζην ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνηειεί φρη κφλν έλα επηζηεκνληθφ πεδίν αιιά θαη έλαλ 

μερσξηζηφ επαγγεικαηηθφ θιάδν πνπ αθνξά ηηο επηζηήκεο ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο 

νηθνλνκίαο, θαη ζπληίζεηαη απφ θαλφλεο, φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηελέξγεηα 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε θάζε νηθνλνκηθή κνλάδα. Έηζη, ε ειεγθηηθή σο 

επαγγεικαηηθφο θιάδνο απνζθνπεί ζηε δηαθχιαμε θαη νξζή δηαρείξηζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο 

επηρείξεζεο, κέζσ ηεο ζσζηήο επεμεξγαζίαο θαη αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ 

ηνπ ειέγρνπ. Ο νξηζκφο απηφο ηεο ειεγθηηθήο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο, θαζψο 

δηεπξχλεη ην αληηθείκελν ηεο ειεγθηηθήο ζην πιαίζην ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

ελζσκαηψλνληαο ηε δηάζηαζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ θαη απνδεηθλχνληαο ηελ 

αλάγθε εμέιημεο ηνπ ζχγρξνλνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, σο επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία. 
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Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, νη Ξαλζάθεο θαη ζπλ (2003) νκνίσο αλαθέξνπλ πσο ε 

ειεγθηηθή δελ είλαη απιά κία ηερληθή, αιιά παξάιιεια είλαη κία νιφθιεξε επηζηήκε, 

ε νπνία απνζθνπεί ζηελ παξαγσγή εζσηεξηθήο γλψζεο γηα ηελ επηρείξεζε, ε νπνία 

είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή γηα ηελ εμέιημή ηεο ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία ηεο γλψζεο 

θαη πιεξνθφξεζεο. Μέζσ ηεο γλψζεο θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ ζσζηψλ ηερληθψλ, ε 

ζχγρξνλε επηρείξεζε κέζσ ηεο ειεγθηηθήο δηαηεξεί ηε ζπλνρή ηεο θαη επηηπγράλεη ηηο 

επηδηψμεηο ηεο.  

Καζίζηαηαη, ινηπφλ, πξνθαλέο πσο, παξφιν πνπ ε ειεγθηηθή σο επηζηήκε ζηηο αξρέο 

ηεο εζηίαδε θπξίσο ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο 

νξζφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ψζηε λα απεηθνλίδεηαη κέζσ απηψλ νξζά 

ε επηρείξεζε, ζήκεξα ε ειεγθηηθή απνηειεί έλα δπλακηθφ θαη εμειηζζφκελν θιάδν, ν 

νπνίνο πιαηζηψλεηαη απφ κία ζεηξά βαζηθψλ παξαδνρψλ θαη ελλνηψλ, νη νπνίεο 

εθαξκφδνληαη ζηελ πξάμε κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηψλ θαη ηερληθψλ. χκθσλα 

κε ηε δηαζχλδεζε ηεο ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο πξνζέγγηζεο, ε ζχγρξνλε ειεγθηηθή 

απνηειεί κία ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία αληηθεηκεληθήο ζπγθέληξσζεο θαη αμηνιφγεζεο 

ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ησλ νπνίσλ ε ζπιινγή βαζίδεηαη ζε θνηλέο παξαδνρέο θαη 

ζεσξεηηθέο αξρέο ησλ εκπιεθφκελσλ επηζηεκψλ. Οη αξρέο απηέο, νη νπνίεο 

απνηεινχλ ηε βάζε ηεο ζχγρξνλεο ειεγθηηθήο είλαη νη παξαθάησ (Pantelidis, 2009): 

 Ζ ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία 

 Ζ ζπγθέληξσζε θαη αμηνιφγεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ 

 Ο θαζνξηζκφο ηνπ βαζκνχ αληαπφθξηζεο ησλ κεηξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ 

βάζεη πξνθαζνξηζκέλσλ θξηηεξίσλ 

 Ζ δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ απφ έλα ηθαλφ, εμνπζηνδνηεκέλν θαη αλεμάξηεην 

πξφζσπν 

 Ζ έγγξαθε δηαηχπσζε θαη γλσζηνπνίεζε ησλ πνξηζκάησλ ηνπ ειέγρνπ 

 Σν πξνθαζνξηζκέλν πεδίν ειέγρνπ, δειαδή ε επηρείξεζε ή ν νπνηνζδήπνηε 

νξγαληζκφο 

Έηζη, ε ειεγθηηθή βαζίδεηαη αξρηθά ζηελ εμέηαζε βαζηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζηελ 

αθξηβνδίθαηε αμηνιφγεζε ησλ επξεκάησλ πνπ εμάγνληαη απφ απηήλ, ρσξίο ηελ 

χπαξμε θάπνηνπ είδνπο πξνθαηάιεςεο. Δπίζεο, ην απνηέιεζκα ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ βάζεη ησλ αξρψλ ηεο ειεγθηηθήο νθείιεη λα εζηηάδεη ζηνλ εληνπηζκφ ηεο 

δηαζχλδεζεο κεηαμχ ησλ κεηξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ κε ηα πξνθαζνξηζκέλα απφ ηελ 



[24] 
 

επηρείξεζε θαη ηνπο λφκνπο θξηηήξηα, δηαδηθαζία ε νπνία πξέπεη λα δηεμάγεηαη απφ 

έλα άηνκν πνπ δηαζέηεη φια εθείλα ηα πξνζσπηθά θαη επαγγεικαηηθά πξνζφληα αιιά 

θαη ηελ εμνπζηνδφηεζε απφ ηελ επηρείξεζε θαη ην λφκν, ρσξίο νπνηαδήπνηε ζηηγκή 

λα δηαθπβεχεηαη ε αλεμαξηεζία ηνπ. ε έλα επφκελν ζηάδην, απνηειεί πξνυπφζεζε ε 

δηαηχπσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ, θαζψο θαη ε γλσζηνπνίεζή ηνπο, κέζσ 

πηζηνπνηεηηθψλ θαη έγγξαθσλ εθζέζεσλ, ελψ, βέβαηα, απηά ζα πξέπεη λα αθνξνχλ 

κία ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή κνλάδα, δειαδή ζα πξέπεη λα νξηνζεηνχληαη απφ ηα 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο είλαη ην κέγεζνο θαη ε γεσγξαθηθή ηνπνζέηεζε, 

ηεο επηρείξεζεο.  

Χζηφζν, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο ε ειεγθηηθή σο επηζηήκε δελ αθνξά ζηελ 

ηδησηηθή ή δεκφζηα θχζε ησλ νηθνλνκηθψλ νκάδσλ πνπ ειέγρεη, θαζψο νχηε θαη ζην 

αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο θαη ην θεξδνζθνπηθφ ή κε ραξαθηήξα ηνπο (Παπαζηάζεο, 

2003). πκπεξαίλεηαη, ινηπφλ, πσο ν εζσηεξηθφο έιεγρνο, ζηα πιαίζηα ηεο ινγηζηηθήο 

επηζηήκεο θαη ηεο ειεγθηηθήο, απνηειεί κία αλεμάξηεηε δηαδηθαζία, ε νπνία ζα 

πξέπεη λα ιακβάλεη ρψξα ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, θαζψο ε πξαγκαηηθή θαη 

αθξηβνδίθαηε απεηθφληζε ελφο νπνηνπδήπνηε νξγαληζκνχ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα 

ηελ χπαξμε θαη ηε βησζηκφηεηά ηνπ. Βέβαηα, απηφ δελ ζεκαίλεη πσο δελ πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη θάζε θνξά ππφςε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νξγαληζκνχ θαη νη 

ηδηαίηεξνη λνκηθνί ή άιινη ζεζκηθνί πεξηνξηζκνί πνπ ηνλ αθνξνχλ.  

 

1.2.2 Βαζηθέο αξρέο 

Σα ειεγθηηθά πξφηππα (audit standards) ζην πιαίζην ηεο επηζηήκεο ηεο ειεγθηηθήο 

απνηεινχλ ηα πξφηππα ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηνπ ειέγρνπ θαη πξνζδηνξίδνπλ ηα 

θξηηήξηα, ζχκθσλα κε ηα νπνία δηελεξγείηαη ν έιεγρνο θαη ζηε ζπλέρεηα 

γλσζηνπνηείηαη. Σα ειεγθηηθά πξφηππα θαηεγνξηνπνηνχληαη ζηηο παξαθάησ νκάδεο 

(Μπάιιαο, 2004): 

 Γεληθέο αξρέο 

 Αξρέο εθηέιεζεο εξγαζίαο 

 Αξρέο ησλ εθζέζεσλ ειέγρνπ 
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Οη γεληθέο αξρέο αθνξνχλ ηηο αξρέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ειέγρνπ, νη νπνίεο ζα 

πξέπεη λα ηεξνχληαη απφ ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ ειέγρνπ, ελψ νη αξρέο εθηέιεζεο ηεο 

εξγαζίαο αθνξνχλ ηνλ επαξθή ζρεδηαζκφ ηεο εξγαζίαο, θαζψο θαη ηελ νξζή 

επίβιεςή ηεο θαηά ηε δηάξθεηα αιιά θαη κεηά ηνλ έιεγρν. ηηο αξρέο εθηέιεζεο ηεο 

εξγαζίαο πεξηιακβάλεηαη θαη ην πιηθφ ηεο εξγαζίαο ηνπ ειέγρνπ. Σέινο, νη αξρέο πνπ 

αθνξνχλ ηηο εθζέζεηο ειέγρνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηήξεζε ησλ γεληθά παξαδεθηψλ 

ινγηζηηθψλ αξρψλ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο θαηαξηίδνληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

Δπηπιένλ, ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα θαηαηάζζνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο (Καδαληδήο, 

2006): 

 Λνγηζηηθά ζηνηρεία, φπσο είλαη εκεξνιφγηα θαη θαζνιηθά, εγρεηξίδηα θαη 

δηαδηθαζίεο ινγηζηηθήο, θχιια κεξηζκνχ θαη θαηαινγηζκνχ, θχιια εξγαζίαο, 

ζπκθσλίεο ππνινγηζκνχ. Ζ θαηεγνξία απηή ησλ ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ 

απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

 Τπνζηεξηθηηθή πιεξνθφξεζε, φπσο παξαζηαηηθά θαη έγγξαθα, 

επηβεβαησηηθέο επηζηνιέο, επαιεζεχζεηο, επηηαγέο, ηηκνιφγηα, πξαθηηθά, 

πιεξνθνξίεο επηζεσξήζεσλ θαη ινηπή πιεξνθφξεζε 

χκθσλα κε απηήλ ηελ θαηεγνξηνπνίεζε, παξαθάησ δηαθαίλεηαη ε δηαζχλδεζε 

κεηαμχ ειεγθηηθήο θαη ινγηζηηθήο επηζηήκεο αλαθνξηθά κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν. Ζ 

ειεγθηηθή εμίζσζε έρεη σο (Κάληδνπ, 1995): 

Διεγθηηθά ηεθκήξηα = Βαζηθά Λνγηζηηθά ηνηρεία + Τπνζηεξηθηηθή πιεξνθφξεζε                   

(1) 

ε αληηδηαζηνιή κε ηε βαζηθή ινγηζηηθή εμίζσζε, ηζρχεη πσο: 

Δλεξγεηηθφ = Τπνρξεψζεηο + Καζαξή Θέζε. (2) 

Όπσο, ινηπφλ, θαίλεηαη απφ ηηο εμηζψζεηο (1) θαη (2), ε ειεγθηηθή επηζηήκε βαζίδεηαη 

ζηε ινγηζηηθή ειεγθηηθή ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. χκθσλα ινηπφλ κε ηελ 

ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο βαζηθήο ειεγθηηθήο εμίζσζεο, ν ξφινο ηνπ ειεγθηή 

είλαη λα δηαζθαιίδεη πσο ν εζσηεξηθφο έιεγρνο βαζίδεηαη απφ ηε κία πιεπξά ζηνλ 

έιεγρν ηεο γλεζηφηεηαο, αθξίβεηαο, θαλνληθφηεηαο θαη λνκηκφηεηαο ησλ βαζηθψλ 

ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη απφ ηελ άιιε ζε πιεξνθφξεζε γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο 
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αμηνπηζηίαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαζψο ππάξρεη πεξίπησζε ηα ινγηζηηθά 

ζηνηρεία λα κελ είλαη επαξθή. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί δηφηη απφ ηε κία πιεπξά ε 

ινγηζηηθή πιεξνθφξεζε παξέρεη ζηνηρεία γηα ηε ζχλδεζε ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο θαηαζηάζεσλ θαη απφ ηελ 

άιιε πιεπξά ε επηπιένλ πιεξνθφξεζε απνηειεί κία δηθιείδα αζθαιείαο γηα ηελ 

επηβεβαίσζε πσο ηα ινγηζηηθά ζηνηρεία είλαη αθξηβή θαη λφκηκα. 

Δπηπιένλ, ε εμέηαζε ησλ ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ εμαζθαιίδεηαη κε ηηο παξαθάησ 

δηαδηθαζίεο: 

 Δμέηαζε ζηνηρείσλ θαη εγγξάθσλ 

 Δμέηαζε ελζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

 Παξαηήξεζε 

 Δπεξψηεζε 

 Δπηβεβαίσζε 

 Δπαλαυπνινγηζκφο 

 Δπαλεθηέιεζε 

 Γηεξεχλεζε  

Ζ εμέηαζε ησλ ζηνηρείσλ, ησλ εγγξάθσλ θαη ησλ ελζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ απνηειεί ηε δηαδηθαζία ηεο επηζεψξεζεο ηνπ ειέγρνπ, θαη ζηεξίδεηαη ζηελ 

παξνρή ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ δηαθφξσλ εηδψλ, αλάινγα κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Σα επηβεβαησηηθά ειεγθηηθά ηεθκήξηα δηαρσξίδνληαη ζε 

ηξεηο θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ην βαζκφ αμηνπηζηίαο ηνπ ειεγθηή: (1) ζηα 

ηεθκεξησκέλα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηνπ ειέγρνπ, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηξίηνπο, 

(2) ζηα ηεθκεξησκέλα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ειέγρνπ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ 

ηξίηνπο θαη ηεξνχληαη απφ ηελ επηρείξεζε, (3) ζηα ηεθκεξησκέλα απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ επηρείξεζε θαη ηεξνχληαη απφ απηήλ (Κάληδνο 

& Υνλδξάθεο, 2006). Δπηπιένλ, ε παξαηήξεζε αθνξά ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ εθηεινχληαη απφ ην ππφινηπν πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο, ελψ ε 

επεξψηεζε αθνξά ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθφξεζεο απφ άηνκα εληφο θαη εθηφο ηεο 

επηρείξεζεο. Ζ επηβεβαίσζε αθνξά ηελ πιεξνθφξεζε πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα 

εξσηήκαηα κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ηεο ινγηζηηθήο πιεξνθφξεζεο, ελψ ν 

επαλαυπνινγηζκφο βαζίδεηαη ζηνλ έιεγρν ηεο αξηζκεηηθήο αθξίβεηαο ησλ εγγξάθσλ 

θαη ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ. Σέινο, ε δηεξεχλεζε αθνξά ηελ αλαιπηηθή δηαδηθαζία 



[27] 
 

ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο φιεο ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ έρεη ζπιιερζεί θαηά ηα 

πξνεγνχκελα βήκαηα, θαζψο θαη ηνλ εληνπηζκφ δηαθπκάλζεσλ απφ ηα 

πξνβιεπφκελα.  

Δπηπξφζζεηα, ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα νθείινπλ λα ηεξνχλ ην ζηνηρείν ηεο 

θαηαιιειφηεηαο, ε νπνία ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηελ πνηφηεηά ηνπο φζν θαη κε ηελ 

απνδεηθηηθή ηνπο δχλακε. Οη βαζηθφηεξνη παξάγνληεο ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ 

ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ είλαη (Καξακαλήο, 2008): 

 Ζ ζπλάθεηα 

 Ζ πεγή πξνέιεπζεο 

 Ζ αληηθεηκεληθφηεηα 

 Ο ρξφλνο αλαθνξάο 

Ζ ζπλάθεηα ζπλίζηαηαη ζηε ζρεηηθφηεηα ησλ ηεθκεξίσλ κε ηνλ ειεγθηηθφ ζθνπφ, 

θαζψο απνηειεί θνηλφ ηφπν πσο ε έιιεηςε ζπλάθεηαο ησλ απνδεηθηηθψλ ηεθκεξίσλ 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζπαηάιε πφξσλ θαη ρξφλνπ αιιά θπξίσο κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζε ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα. Ζ πεγή πξνέιεπζεο απνηειεί έηεξν ζηνηρείν ηεο 

αμηνπηζηίαο ησλ ηεθκεξίσλ, θαζψο ππνζηεξίδεηαη πσο ηα ηεθκήξηα πνπ πξνέξρνληαη 

απφ πεγέο εθηφο ηεο επηρείξεζεο πηζαλφλ λα παξέρνπλ κεγαιχηεξε αμηνπηζηία, ελψ 

παξάιιεια ε αμηνπηζηία ησλ ηεθκεξίσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ ίδηα ηελ 

νηθνλνκηθή κνλάδα απμάλεηαη φζν απνηειεζκαηηθφηεξεο θαη πην αλεμάξηεηεο είλαη νη 

δηαδηθαζίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (Καξακαλήο, 2008). Δπηπιένλ, ε 

αληηθεηκεληθφηεηα ηαπηίδεηαη ζρεδφλ κε ηελ αμηνπηζηία, ε νπνία εμαξηάηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ, φπσο πξναλαθέξζεθε, απφ ηελ πεγή πξνέιεπζεο. Σέινο, ν ρξφλνο αλαθνξάο 

αθνξά ηελ απνδεηθηηθή ηζρχ ησλ ηεθκεξίσλ ζε ζρέζε κε ην ρξφλν, νπζηαζηηθά ηελ 

εκεξνκελία, έθδνζήο ηνπο.  

 

1.2.3 θνπνί θαη κέζα 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο εζσηεξηθήο ειεγθηηθήο, ε νπνία 

δηαρσξίδεηαη απφ ηελ εμσηεξηθή θαη ηελ θξαηηθή ειεγθηηθή. Ζ εζσηεξηθή ειεγθηηθή 

είλαη κία αλεμάξηεηε δηαδηθαζία πνπ απνζθνπεί ζην ζπλερή έιεγρν ηνπ ζπλφινπ ησλ 
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ζπζηεκάησλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ κίαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, κε βαζηθνχο ζηφρνπο (Σζαθιαγθάλνο, 2004): 

 Σνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο βάζεη ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πνιηηηθήο ηεο επηρείξεζεο  

 Σελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εζσηεξηθήο νξγάλσζεο 

 Σε δηαπίζησζε απάηεο θαη αηαζζαιηψλ θαη ηνλ εληνπηζκφ ιαζψλ θαη 

αδπλακηψλ, νη νπνίεο δηαθπβεχνπλ ηε ρξεζηή δηαρείξηζε θαη επηθέξνπλ 

απψιεηεο ή θζνξά ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο 

 Σελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο επάξθεηαο ησλ 

ζπζηεκάησλ νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο επηρείξεζεο 

 Σε δηαηχπσζε ησλ επξεκάησλ ηνπ ειέγρνπ θαη ηελ εηζήγεζε δηνξζσηηθψλ ή 

ππνζηεξηθηηθψλ κέηξσλ βειηίσζεο 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ζθνπνχο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ κίαο επηρείξεζεο ζην πιαίζην ηεο εζσηεξηθήο ειεγθηηθήο είλαη ε δηαπίζησζε 

ηεο νξζήο ή φρη παξνπζίαζεο ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ δξάζεο 

ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο, βάζεη ησλ 

γεληθψο παξαδεθηψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ, θαη ε γεληθφηεξε αμηνιφγεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο βάζεη ηεο πξνθαζνξηζκέλεο δηνηθεηηθήο πνιηηηθήο. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ, ε ειεγθηηθή επηζηήκε απνηειεί θεληξηθφ άμνλα ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο 

επηρεηξεζηαθψλ απνθάζεσλ, βάζεη ησλ παξαθάησ βεκάησλ (Μπάιεο, 1998): 

 Έιεγρνο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη άιισλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο 

 Έιεγρνο πιεξνθνξηψλ θαη επξεκάησλ 

 Αλάιπζε πιεξνθνξηψλ θαη επξεκάησλ 

 Πξφβιεςε απφδνζεο επηρεηξεκαηηθψλ θαη επελδπηηθψλ επθαηξηψλ 

 Δπηρεηξεζηαθή απφθαζε θαη επηινγή 

Αθφκε, ε εζσηεξηθή ειεγθηηθή ζηα πιαίζηα ηνπ νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ απνζθνπεί 

(Karagiorgos et al, 2006): 

 ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ πξφιεςε εζειεκέλσλ ή αζέιεησλ ινγηζηηθψλ ή 

άιισλ ιαζψλ, απάηεο ή παξαιείςεσλ 

 ηελ απνθάιπςε θαη ηελ θαηαζηνιή ζθαικάησλ ή απάηεο 
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 ην ζρνιηαζκφ ηεο αθξίβεηαο θαη ηεο εηιηθξίλεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ 

 ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

 ηελ αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ επάξθεηαο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, κέζσ 

ηεο αλάιπζεο επηιεγκέλσλ αξηζκνδεηθηψλ 

 ηνλ εληνπηζκφ παξαιείςεσλ νιφθιεξνπ ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο 

επηρείξεζεο 

 ηελ πξφβιεςε ηεο θάιπςεο ησλ κειινληηθψλ απαηηήζεσλ ηεο επηρείξεζεο  

 

1.2.4 Καηεγνξίεο 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο βάζεη ησλ αξρψλ ηεο εθαξκνζκέλεο ειεγθηηθήο επηζηήκεο 

ηκεκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ζπλαιιαγέο ηεο επηρείξεζεο. 

Έηζη, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο επηηειείηαη βάζεη ησλ παξαθάησ (Φιηηνχξεο, 2007): 

1. Καηά θχθιν 

2. Καηά ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο  

3. Καηά ηελ ηαμηλφκεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

1.Αλαθνξηθά κε ην δηαρσξηζκφ θαηά θχθιν, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζηεξίδεηαη 

ζηνλ έιεγρν θχθισλ ζπλαιιαγψλ, νη νπνίνη αιιεινζπλδένληαη. Ο πεξαηηέξσ 

δηαρσξηζκφο ησλ θχθισλ απηψλ είλαη ν παξαθάησ (Φιηηνχξεο, 2007): 

 Κχθινο εζφδσλ 

 Κχθινο δαπαλψλ 

 Κχθινο παξαγσγήο ή κεηαπνίεζεο 

 Υξεκαηνδνηηθφο θχθινο 

 Κχθινο εμσηεξηθψλ νηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ 

Έλαο ελαιιαθηηθφο δηαρσξηζκφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαηά θχθινπο είλαη ν εμήο 

(Καξακαλήο, 2008): 

 Κχθινο πσιήζεσλ θαη εηζπξάμεσλ 

 Κχθινο κηζζνδνζίαο θαη πξνζσπηθνχ 
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 Κχθινο απφθηεζεο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 

 Κχθινο απνζεκάησλ 

 Κχθινο απφθηεζεο θαη απνπιεξσκήο θεθαιαίνπ 

Χζηφζν, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ππάξρεη πεξίπησζε νη πξναλαθεξζέληεο θχθινη 

λα αιιειεπηθαιχπηνληαη θαη γηα ην ιφγν απηφ έλαο ινγαξηαζκφο πνπ ελδέρεηαη λα 

εκπίπηεη ζε παξαπάλσ απφ έλαλ θχθινπο ηφηε ειέγρεηαη ζε απηφλ πνπ έρεη ηελ 

πςειφηεξε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα.  

2. Αλαθνξηθά κε ην δηαρσξηζκφ θαηά ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο ηεο επηρείξεζεο, ν 

εζσηεξηθφο έιεγρνο δηαρσξίδεηαη αλάινγα κε ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο, αλ θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε πνιιέο θνξέο νη ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο 

αιιειεπηθαιχπηνληαη, θαζψο είλαη ινγηθφ ζε κία επηρείξεζε φια ηα ηκήκαηά ηεο λα 

εμαξηψληαη. Μία ελδεηθηηθή θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αλά 

ιεηηνπξγηθή επηρεηξεζηαθά κνλάδα είλαη ε παξαθάησ: 

 Μνλάδα πσιήζεσλ 

 Μνλάδα απνζήθεπζεο 

 Μνλάδα νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ 

 Μνλάδα δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ 

3.Σέινο, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζχκθσλα κε ηελ εθαξκνζκέλε ειεγθηηθή κπνξεί 

δηαρσξίδεηαη βάζεη ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πξαθηηθή σζηφζν πνπ 

αθνινπζείηαη θπξίσο απφ ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Ζ ζπιινγή ηεο 

πιεξνθφξεζεο γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ πεξίπησζε απηή 

κπνξεί λα γίλεη κε ηνπ εμήο ηξφπνπο: 

 Δπηζθφπεζε ησλ θχιισλ εξγαζίαο ησλ πξνεγνχκελσλ ειέγρσλ 

 Δπηζθφπεζε ηνπ ζρεδίνπ νξγάλσζεο, ησλ εγρεηξηδίσλ ινγαξηαζκψλ θαη ησλ 

ηππηθψλ δηαδηθαζηψλ 

ηε ζπλέρεηα θαη αθνχ έρεη ζπιιερζεί ε απαξαίηεηε πιεξνθφξεζε, ν εζσηεξηθφο 

ειεγθηήο ζπιιέγεη εηδηθφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα παξαζηαηηθά θαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Γηα ηελ επεμεξγαζία ηεο πιεξνθφξεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη 

δηαγξάκκαηα ξνήο, φπνπ παξνπζηάδεηαη ε δηάθξηζε ησλ θαζεθφλησλ, ησλ 
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εμνπζηνδνηήζεσλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ, θαη εξσηεκαηνιφγηα, ηα νπνία 

πεξηιακβάλνπλ εξσηήκαηα γηα ηνπο εζσηεξηθνχο ειέγρνπο θάζε ηκήκαηνο ή θχθινπ 

ζπλαιιαγψλ. Δλδεηθηηθά, κία εξψηεζε πνπ ζπλήζσο αλαθέξεηαη ζε έλα 

εξσηεκαηνιφγην εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ε εμήο: «είλαη ην ηκήκα Γεληθήο 

Λνγηζηηθήο επαξθψο θαη ιεηηνπξγηθά δηαρσξηζκέλν απφ ηα ηκήκαηα αγνξψλ, 

πσιήζεσλ, εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ;».  

Σέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο θαηά ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν βάζεη ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ππάξρεη ζεκαληηθή δηάθξηζε ηφζν ησλ επζπλψλ ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειεγθηή θαη ηεο δηνίθεζεο φζν θαη ησλ ειεγθηηθψλ θξηηεξίσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη. χκθσλα κε ην Φιηηνχξε (2007), αξρηθά ε θχξηα επζχλε ηεο 

δηνίθεζεο είλαη ε θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ελψ ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειεγθηή ν έιεγρφο ηνπο. ηε ζπλέρεηα, ην πξντφλ ηεο θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ απφ ηελ πιεπξά ηεο δηνίθεζεο είλαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ 

πεξηέρνπλ ηηο δηαβεβαηψζεηο ηεο δηνίθεζεο, ελψ ην αληίζηνηρν πξντφλ απφ ηελ πιεπξά 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή είλαη ην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ κε ζηνηρεία γηα ηελ αθξηβή 

θαη εηιηθξηλή απεηθφληζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σέινο, ηα θξηηήξηα επζχλεο 

γηα ηε δηνίθεζε είλαη ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα, ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά 

Πξφηππα θαη ηα Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Αλαθνξψλ, ελψ ηα θξηηήξηα ειέγρνπ 

γηα ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή είλαη ηα Διιεληθά θαη ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα.  

 

1.3 ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 

Σν Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ ζεσξεί ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ζαλ 

αλεμάξηεην, αληηθεηκεληθφ, θαηάιιεια ζρεδηαζκέλν θαη νξγαλσκέλν εξγαιείν, πνπ 

αμηνινγεί ηελ επάξθεηα ηνπ ειέγρνπ ζηελ νπνία ππφθεηληαη νη επηρεηξήζεηο (Hellenic 

Institute of Internal Auditors, 2004). Χο εθ ηνχηνπ πξνθχπηεη φηη ν εζσηεξηθφο 

έιεγρνο ιεηηνπξγεί ζαλ «δψλε αζθαιείαο» γηα ηηο εηαηξίεο (Papastathis, 2003), ε 

νπνία ηελ πξνζηαηεχεη απφ αθνχζηα ή ζθφπηκε δηάρπζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε νπνηαδήπνηε επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία, ελψ παξάιιεια ηε 

δηαζθαιίδεη απφ απψιεηεο εηζνδήκαηνο απφ θαθή ρξήζε ή ιάζε ζε δηάθνξεο 

επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο.  
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Οη λέεο απηέο ελλνηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο κεηαηνπίδνπλ ην επίθεληξν ηεο βαξχηεηαο 

απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ αζθάιεηα, ε νπνία ιεηηνπξγεί σο 

πξνζηηζέκελε αμία ζηελ επηρείξεζε. Γηα λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο πξνζηηζέκελεο 

αμίαο, ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επαξθνχο θαη απνηειεζκαηηθνχ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηα νπνία 

είλαη ηα εμήο (Messier, 1997): 

 Σν πεξηβάιινλ ειέγρνπ, 

 Οη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ησλ θηλδχλσλ, 

 Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ειέγρνπ, 

 Ζ πιεξνθφξεζε θαη επηθνηλσλία, 

 Ζ παξαθνινχζεζε. 

Απηέο νη αιιειέλδεηεο ζπληζηψζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα είλαη 

παξνχζεο θαη λα ιεηηνπξγνχλ ζσζηά, ψζηε ν εζσηεξηθφο έιεγρνο λα είλαη επαξθήο 

θαη απνηειεζκαηηθφο, θαζψο ζηα ζχγρξνλα ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθά επηρεηξεζηαθά 

πεξηβάιινληα, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο δηαδξακαηίδεη έλαλ θαηαιπηηθφ ξφιν. Οη 

βαζηθφηεξνη ξφινη ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, νη νπνίνη πξνζζέηνπλ αμία ζηελ 

επηρείξεζε είλαη νη εμήο (Institute of Internal Auditors, 2000): 

 Ο ξφινο ηεο επνπηείαο, ηεο πξφιεςεο θαη ηεο πξνζηαζίαο, θαζψο ν 

εζσηεξηθφο έιεγρνο ζηνρεχεη ζηελ επνπηεία ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

ηκεκάησλ, ψζηε απηά λα ζπκκνξθψλνληαη κε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην 

ηνπ θξάηνπο, ηηο δηεζλείο ξπζκίζεηο θαη πνιηηηθέο, κε ζθνπφ ηελ 

πξφιεςε απσιεηψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηελ απνθπγή 

ζεκαληηθψλ βιαβψλ θαη ηελ επίηεπμε αμηνπηζηίαο θαη αθεξαηηφηεηαο. 

 Ο ξφινο ηεο πξνψζεζεο, θαζψο ν εζσηεξηθφο έιεγρνο εληζρχζεη ηηο 

δηαδηθαζίεο δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο 

ηερλνινγίαο παξαγσγήο, ηεο κείσζεο ηνπ αληίζηνηρνπ θφζηνπο θαη ηεο 

ζπλαθφινπζεο βειηίσζεο ηεο νηθνλνκηθήο απνδνηηθφηεηαο. 

 Ο ξφινο ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο πηζηνπνίεζεο, κέζσ ηνπ ειέγρνπ ηεο 

παξαγσγήο, ηεο κέηξεζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εζφδσλ θαη 

δαπαλψλ θαη ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο ηεο επηρεηξεζηαθήο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο θαη δξαζηεξηφηεηαο. 
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 Ο ζπκβνπιεπηηθφο ξφινο, θαζψο κε ηελ παξνρή επαξθνχο, έγθαηξεο 

θαη αθξηβνχο πιεξνθφξεζεο, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ππνζηεξίδεη ηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αλαθνξηθά κε ηελ πξνζηηζέκελε αμία πνπ 

πξνζθέξεη ζηελ επηρείξεζε πξνέξρεηαη απφ ηε δηαπίζησζε πσο ν κφλνο ηξφπνο 

βειηίσζεο ηεο νηθνλνκηθήο ηεο απνδνηηθφηεηαο είλαη ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

ή ελαιιαθηηθά ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δηαρείξηζήο ηεο, δεδνκέλνπ φηη 

πξσηαξρηθφο ζηφρνο κίαο επηρείξεζεο είλαη ε επίηεπμε θέξδνπο. Έηζη, ινηπφλ, ελψ 

γηα ηελ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ παξαγσγηθφηεηαο απαηηείηαη εληνλφηεξε αμηνπνίεζε 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ησλ πιηθψλ πφξσλ θαη ηνπ δηαζέζηκνπ θεθαιαίνπ, απφ 

ηελ άιιε πιεπξά γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δηαρείξηζεο ηεο επηρείξεζεο 

απαηηείηαη ε δεκηνπξγία ελφο εθζπγρξνληζκέλνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο κε ζθνπφ ηε 

ιήςε θαηάιιεισλ απνθάζεσλ ζηνλ θαηάιιειν ρξφλν. Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, ν 

εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειεί κία δηεξγαζία, ε νπνία εθάπηεηαη ηεο βειηίσζεο ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ ζπζηήκαηνο κίαο επηρείξεζεο, θαζψο είλαη έλα 

ζεκαληηθφ κέζν γηα ηελ αλαδηάξζξσζε θαη αλαβάζκηζε ηεο επηρεηξεζηαθήο 

δηνίθεζεο (Jou, 1997). Δπηπιένλ, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη 

ησλ ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη έλαο ηξφπνο ζεκαληηθήο ελίζρπζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ νθειψλ. πκπεξαζκαηηθά, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο πξνζζέηεη αμία ζηελ 

επηρείξεζε κέζσ ηεο πξνψζεζεο ησλ παξαθάησ ιεηηνπξγηψλ (Nagy & Cenker, 2002): 

 Απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, 

 Απνδνηηθφηεηα ηεο νξγάλσζεο παξαγσγήο, 

 Σερλνινγηθή απνδνηηθφηεηα 

 Απνηειεζκαηηθή ρξήζε δηαζέζηκσλ πφξσλ 

 Βειηίσζε ησλ πσιήζεσλ 

 Γηαζθάιηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ θαη ζπκβάζεσλ 

 

1.4 ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΔ ΣΑΔΗ 

Γεδνκέλνπ ηνπ εμαηξεηηθά ξεπζηνχ ζχγρξνλνπ επηρεηξεζηαθνχ πεξηβάιινληνο, ν 

εζσηεξηθφο έιεγρνο απφ ηε κία πιεπξά πξνζζέηεη αμία ζηελ επηρείξεζε, αλ θαη 
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αληηκεησπίδεη πνιιέο δπζθνιίεο, νη νπνίεο ζπλζέηνπλ θαη ηηο λέεο ηάζεηο αλάπηπμεο 

πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο ιεηηνπξγίεο πνπ ηνλ αθνξνχλ. Οη θπξηφηεξεο αλαπηπμηαθέο 

ηάζεηο ηα ηειεπηαία ρξφληα εληνπίδνληαη ζηε θχζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ, ζην πεξηερφκελφ ηνπ θαη ζηηο αληίζηνηρεο κεζνδνινγίεο εθαξκνγήο 

θαη δηεμαγσγήο ηνπ (Karagiorgos et al, 2008).  

Αλαθνξηθά κε ηε θχζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, απηή πιένλ πξνζδηνξίδεηαη 

πεξηζζφηεξν απφ πνηέ απφ ηελ πνηφηεηά ηνπ, θαζψο ξφινο ηνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

απφδνζε πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηελ επηρείξεζε έρεη σο απνηέιεζκα λα πξνζειθχεη 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξε πξνζνρή απφ ηελ αλψηαηε δηνίθεζε φισλ ησλ εηαηξηψλ. Χο 

εθ ηνχηνπ, νη ζχγρξνλεο ηάζεηο πιαηζηψλνπλ ηε ζέζπηζε πεξηζζφηεξν αλεμάξηεησλ 

ηκεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηα πιαίζηα ηεο επηρείξεζεο, θαζψο απηφο νθείιεη λα 

δηαηεξεί πςειφ βαζκφ αλεμαξηεζίαο, ψζηε λα επηηπγράλεη απνηειεζκαηηθά ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ θαη λα έρεη ηζρπξφ αληίθηππν ζηε δηαρείξηζε ελφο νξγαληζκνχ (Nagy & 

Cenker, 2002). Βέβαηα, ε αλεμαξηεζία ησλ ηκεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

πξνυπνζέηεη πςειφ βαζκφ απηνλνκίαο θαη απηνξξχζκηζεο.  

Δπηπξνζζέησο, νη λέεο ηάζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αλαθέξνληαη επίζεο θαη ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο ηνπ, θαζψο δηαθαίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα πσο εθηφο 

ηνπ απμαλφκελνπ αξηζκνχ ηνπο, ζε ίδην βαζκφ πνιιαπιαζηάδεηαη θαη ε 

πνιππινθφηεηά ηνπο. Έηζη, νη δηαδηθαζίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δε ζρεηίδνληαη 

πιένλ κφλν κε ηελ εμέηαζε ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ησλ ζπλαθψλ νηθνλνκηθψλ 

πξάμεσλ, αιιά αλαθέξνληαη θαη ζε ιεηηνπξγίεο επηζεψξεζεο, ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο, 

αμηνιφγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ηεο επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο (Arena et al, 2006). 

Χο απνηέιεζκα, ηα ηκήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο έρνπλ 

πιένλ πεξηζζφηεξν αλεμάξηεηε, αληηθεηκεληθή θαη ζθαηξηθή ζέζε ζε ζρέζε κε 

παιαηφηεξα.  

Αθφκε, ην πεξηερφκελν ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κεηαηνπίδεηαη πιένλ απφ ηελ 

εμέηαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ νθειψλ θαη ζηνλ έιεγρν ησλ ΔΔ, ελψ, ηέινο, ε κεζνδνινγία 

εθαξκνγήο θαη δηεμαγσγήο ηνπ επεθηείλεηαη απφ ηελ παξαδνζηαθή εμέηαζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ ζε λέεο ηερλνινγίεο θαη κεζφδνπο αμηνιφγεζεο. 

Παξαδεηγκαηηθά, ζήκεξα εθαξκφδνληαη ηερληθέο δεηγκαηνινγηθνχ ειέγρνπ, κειεηψλ 

ζθνπηκφηεηαο, εθαξκνγήο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη αμηνιφγεζεο 
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ζπγθεθξηκέλσλ επελδπηηθψλ πιάλσλ (Dittenhofer, 2001). ε γεληθνχο φξνπο, ν 

εζσηεξηθφο έιεγρνο αλαπηχζζεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ηφζν αλαθνξηθά κε ηνλ πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ φζν θαη ζρεηηθά κε ην βάζνο δηεμαγσγήο ηνπ, ελψ δηαθαίλεηαη πσο 

κεηαζρεκαηίδεηαη απφ νηθνλνκηθφο έιεγρνο ζε δηαρεηξηζηηθφ. Χζηφζν, ηα 

ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πεξηιακβάλνπλ αξθεηέο δπζθνιίεο, θαζψο ζε αξθεηέο επηρεηξήζεηο ηα ηκήκαηα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δελ είλαη αλεμάξηεηα ή ραξαθηεξίδνληαη απφ έιιεηςε 

λνκηκνπνίεζεο, ζπζηεκαηνπνίεζεο θαη ηππνπνίεζεο, ελψ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

ν αξηζκφο ή ε επαγγεικαηηθή επάξθεηα ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ δελ είλαη πιήξσο 

πξνζαξκνζκέλα ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο.  

Σέινο, είλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί πσο ν εζσηεξηθφο έιεγρνο αληηκεησπίδεη 

ζεκαληηθέο δπζθνιίεο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε αηνκηθφ επίπεδν θαη αλαθνξηθά κε 

ηελ πξνζσπηθή ιεηηνπξγία ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ. Έηζη, νη θπξηφηεξνη θίλδπλνη 

πνπ εληνπίδνληαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη: α) ζηελ απηφ-αμηνιφγεζε 

ησλ ειεγθηψλ, β) ζηελ θνηλσληθή πίεζε, πξνεξρφκελε απφ ηνλ εθάζηνηε ειεγρφκελν 

ή άιια κέιε ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ, γ) ζην νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ, ην νπνίν 

πξνέξρεηαη απφ ηελ παξνρή νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ απφ άηνκα εληφο ηεο επηρείξεζεο 

πνπ έρνπλ ηε δχλακε λα επεξεάζνπλ ηελ εξγαζία ηνπ ειεγθηή, δ) ζηηο πξνζσπηθέο 

ζρέζεηο θαη ηελ εμνηθείσζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ησλ ειεγθηψλ θαη ησλ 

δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ή ησλ εξγαδνκέλσλ, ε) ζε πνιηηηζηηθέο ή θπιεηηθέο 

πξνθαηαιήςεηο πνπ εληνπίδνληαη ζε πνιπεζληθέο εηαηξίεο, θαη, ηέινο, ζη) ζε 

γλσζηηθέο πξνθαηαιήςεηο, νη νπνίεο ζπλήζσο απνξξένπλ απφ ηελ πηνζέηεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ςπρνινγηθψλ πξνθίι θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ (Baily et al, 

2003). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ 

ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

2.1 ΔΗΓΖ 

2.1.1 Έιεγρνο παξαγωγήο  

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο ζην πιαίζην ηεο επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο δηαθξίλεηαη ζηα 

εμήο είδε (Παπαζηάζεο, 2003): 

 Έιεγρν παξαγσγήο 

 Οηθνλνκηθφ έιεγρν 

 Γηνηθεηηθφ έιεγρν 

 Λεηηνπξγηθφ έιεγρν 

πλνπηηθά θαη κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, απηφο ζα 

πξέπεη λα εκπεξηθιείεη φιεο ηηο πξναλαθεξζέληεο ιεηηνπξγίεο, ψζηε λα είλαη 

νινθιεξσκέλνο θαη απνδνηηθφο. Αξρηθά, ζην έιεγρν ηεο παξαγσγήο (production 

audit) ειέγρεηαη ην ζχλνιν ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα νη 

παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο βξίζθνληαη ππφ έιεγρν είλαη νη αθφινπζεο: 

 Έιεγρνο ηεο νξζφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ πνζνηήησλ αγαζψλ θαη ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, αληίζηνηρα θαη αλάινγα κε ην είδνο ηεο 

επηρείξεζεο, βάζεη ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ έρεη εγθξηζεί απφ ηε δηνίθεζε ζε 

δηάθνξεο ρξνληθέο βάζεηο 

 Έιεγρνο ηεο δηαρείξηζεο, ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ 

 Έιεγρνο ζηειέρσζεο ησλ ηκεκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ θαηάιιειε 

εθπαίδεπζε, εμεηδίθεπζε θαη πξνζφληα 

 Έιεγρνο φισλ ησλ θάζεσλ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη ηεο ηήξεζεο ηεο 

παξαγσγήο ζχκθσλα κε ηα πξφηππα πνηφηεηαο 



[37] 
 

 Γεληθφηεξνο έιεγρνο φισλ ησλ θάζεσλ ηεο παξαγσγήο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο παξάδνζεο θαη παξάδνζεο ησλ έηνηκσλ 

πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο 

2.1.2 Οηθνλνκηθόο έιεγρνο  

Ο νηθνλνκηθφο έιεγρνο (financial audit) αθνξά ζηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο, ησλ δνζνιεςηψλ θαη ζπλαιιαγψλ θαη νπνηαζδήπνηε 

άιιεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ε νπνία εκπιέθεηαη ζηελ επηρεηξεζηαθή 

ιεηηνπξγία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν νηθνλνκηθφο έιεγρνο βαζίδεηαη ζηηο παξαθάησ 

ιεηηνπξγίεο: 

 Έιεγρνο ηεο αθξίβεηαο, εηιηθξίλεηαο θαη αμηνπηζηίαο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαη ζηνηρείσλ 

 Έιεγρνο ηεο νξζήο ινγηζηηθήο απεηθφληζεο θαη λνκηκφηεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ 

 Έιεγρνο ηεο απνδνηηθήο ρξήζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη ηεο νξζήο 

δηαρείξηζήο ηνπο ζην πιαίζην ηεο επηρεηξεζηαθήο βησζηκφηεηαο  

2.1.3 Γηνηθεηηθόο έιεγρνο  

Δπηπιένλ, ν δηνηθεηηθφο έιεγρνο (management audit) αθνξά ηνλ έιεγρν ηεο φισλ ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζην ζχλνιν ησλ ηεξαξρηθψλ επηπέδσλ 

ηεο επηρείξεζεο, κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο ππάξρνπζαο πνιηηηθήο ηεο, αλαθνξηθά 

κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζε επίπεδν πνηφηεηαο θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ζε επίπεδν 

θφζηνπο. Ο δηνηθεηηθφο έιεγρνο αθνξά έλα επξχηεξν επηρεηξεζηαθφ πεδίν ειέγρνπ, 

θαζψο αμηνινγεί έλα κεγαιχηεξν θάζκα ηνκέσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηνηθεηηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηηο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο ηεο. Οη ιεηηνπξγίεο απηέο πνπ 

εκπίπηνπλ ζην πεδίνπ ηνπ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ είλαη νη αθφινπζεο: 

 Έιεγρνο ηνπ επηπέδνπ απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηνίθεζεο, ηεο νξγάλσζεο, 

ηεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο φισλ ησλ επηπέδσλ ηεο επηρεηξεζηαθήο 

ιεηηνπξγίαο 

 Έιεγρνο ησλ αδχλαησλ ζεκείσλ θαη ηδηαηηεξνηήησλ ησλ ηεξαξρηθψλ βαζκίδσλ 

 Αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ ίδηνπ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, κε ζθνπφ ηε 

δηαζθάιηζε ηεο απξφζθνπηεο θαη αλεμάξηεηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
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 Αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ θαη ζθνπψλ 

ζην πιαίζην ηεο δηνίθεζεο, φπσο απηνί έρνπλ ηεζεί ζχκθσλα κε ην 

ζηξαηεγηθφ πιάλν 

 Έιεγρνο ηεο νξζήο ρξήζεο φισλ ησλ δηαζέζηκσλ θπζηθψλ, ρξεκαηνδνηηθψλ 

θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ 

 Αμηνιφγεζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

αλαθνξηθά κε ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο απνθάζεηο θαη ην πιάλν ηεο 

επηρείξεζεο, ηελ πνιηηηθή δηνίθεζεο θαη ηα πξφηππα εξγαζίαο 

2.1.4 Λεηηνπξγηθόο έιεγρνο  

Σέινο, ν ιεηηνπξγηθφο έιεγρνο (operational audit) αθνξά ζηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαδηθαζηψλ φινπ ηνπ ππάξρνληνο επηρεηξεζηαθνχ ζπζηήκαηνο, κε 

ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ αδπλακηψλ θαη ειιείςεσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ πξφηαζε λέσλ 

ζπζηεκάησλ θαη κεζφδσλ βειηίσζεο ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ν ιεηηνπξγηθφο έιεγρνο αθνξά ηηο παξαθάησ επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο: 

 Έιεγρνο ηεο εθαξκνγήο ησλ απνθάζεσλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηνπ 

πιάλνπ δξάζεο ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ησλ λφκσλ ηεο πνιηηείαο  

 Έιεγρνο ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο ζε 

επίπεδν απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο, θαζψο θαη ησλ επηκέξνπο 

ζπλαιιαγψλ βάζεη ησλ ζεζπηζκέλσλ εμνπζηνδνηήζεσλ  

 Έιεγρνο ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο ελ γέλεη θαη ησλ 

επηκέξνπο δηαδηθαζηψλ βάζεη ησλ επηρεηξεζηαθψλ απνθάζεσλ 

 Αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ιεηηνπξγηψλ αλαθνξηθά κε ηελ 

επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία εληφο ηεο επηρείξεζεο ζε επίπεδν 

ελδνεπηρεηξεζηαθψλ ηκεκάησλ θαη ηεξαξρίαο 

 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ησλ ηκεκάησλ βάζεη ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηεο 

επηρείξεζεο θαη ζχκθσλα κε ηνπο επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο ηεο.  
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2.2 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

2.2.1 Δλλνηνινγηθή πξνζέγγηζε 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφο ζα πξέπεη αξρηθά ηα κέιε ηεο 

δηνίθεζεο λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλννχλ ην βαζκφ επίηεπμεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ θαη επξεκάησλ ηνπ ειέγρνπ, 

θαζψο θαη λα ιακβάλνπλ δηαβεβαίσζε κέζσ ηνπ ειέγρνπ αλαθνξηθά κε ηελ 

αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ην βαζκφ ζπκκφξθσζεο κε ηνπο 

λφκνπο ηεο πνιηηείαο θαη ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο ηεο επηρείξεζεο 

(Παπαδάηνπ, 2001). Όπσο πξναλαθέξζεθε θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ηα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο απνηειεζκαηηθνχ ειέγρνπ αθνξνχλ ηελ παξαθνινχζεζε 

θαη ηνλ έιεγρν, ηελ πιεξνθφξεζε θαη επηθνηλσλία, ηηο ειεγθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ην πεξηβάιινλ ειέγρνπ (COSO, 2003). Έηζη, ν 

βαζκφο ζηνλ νπνίν ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά πιεξνχληαη, θαζψο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν αιιεινζρεηίδνληαη.  

Φπζηθά, ε αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ βάζεη ησλ 

ζηνηρείσλ απηψλ απνηειεί κία ζρεηηθά ππνθεηκεληθή δηαδηθαζία αιιά ζα πξέπεη 

πάληα λα ιακβάλεηαη ππφςε πσο νη βαζηθέο απηέο ζπληζηψζεο ηνπ ειέγρνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα νπνηαδήπνηε θξίζε αθνξά ηε ζρεηηθή ειεγθηηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, σζηφζν, θαη δεδνκέλνπ φηη θάζε είδνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνζθνπεί θαη ζε άιινπο ζηφρνπο, είλαη ινγηθφ πσο ηα πέληε 

απηά ζηνηρεία ιεηηνπξγνχλ επίζεο δηαθνξεηηθά θάζε θνξά. Δπηπξνζζέησο, ε 

δηελέξγεηα ζπκπιεξσκαηηθψλ ειέγρσλ ζην πιαίζην ηνπ γεληθφηεξνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ πηζαλφλ λα κελ απαηηεί ηελ πιήξε ελζσκάησζε φισλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα λα είλαη απνδνηηθνί (Παπαζηάζεο, 2004).  

Αθφκε, δεδνκέλνπ φηη θάζε επηρείξεζε δηαηεξεί ηα δηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο, είλαη ινγηθφ ηα εθάζηνηε ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ λα κελ 

ζπκπίπηνπλ απφιπηα αιιά λα είλαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθά ζε δηαθνξεηηθνχο φξνπο. 

Μάιηζηα, ε ζηνίρηζε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θάζε επηρείξεζεο κε ην 

ζρεδηαζκφ, δηακφξθσζε θαη εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνηειεί 

εθ λένπ ζηνηρείν απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη επηηπρίαο ηνπ ειέγρνπ. Παξφια απηά, 
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ππάξρνπλ θάπνηεο βαζηθέο αξρέο θαη θξηηήξηα απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ γηα φια ηα αληίζηνηρα ζπζηήκαηα, ηα νπνία είλαη ηα αθφινπζα (Γξνγαιάο 

θαη ζπλ, 2006): 

 Οξγαλσκέλν ζρέδην ειέγρνπ 

 Δπαξθέο ζχζηεκα εμνπζηνδφηεζεο, θαηαλνκήο αξκνδηνηήησλ θαη 

επηκεξηζκνχ επζπλψλ 

 Δπαξθή ινγηζηηθή δηάξζξσζε 

 Απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε πξνζσπηθνχ 

 Καηάιιειν πξνζσπηθφ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

2.2.2 ρέδην ειέγρνπ  

Αξρηθά, ινηπφλ, γηα λα είλαη έλαο εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειεζκαηηθφο ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη έλα αξρηθφ νξγαλσκέλν ζρέδην ειέγρνπ, ην νπνίν ζα είλαη ζπκβαηφ κε ηε 

θχζε ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπο ππφινηπνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη πξνζδηνξηζηηθνί απηνί παξάγνληεο πνπ 

θαζνξίδνπλ ην αξρηθφ ζρέδην ειέγρνπ αθνξνχλ ηε θχζε ησλ εξγαζηψλ, ην 

γεσγξαθηθφ ρψξν, ην ππάξρνλ νξγαλφγξακκα θαη ηελ ηεξαξρηθή δνκή ηεο 

επηρείξεζεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζα πξέπεη λα ζπλάδεη κε ην 

επηρεηξεζηαθφ ζρήκα, ψζηε θαη ε αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

αληίζηνηρσλ ειεγθηψλ λα ζπλδέεηαη κε ηελ νξζή εθηέιεζε ησλ ειεγθηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ. Δπίζεο, ηξία απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αξρηθνχ 

ζρεδίνπ ειέγρνπ είλαη (Καξαγηψξγνο θαη ζπλ, 2007): 

 Ο θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ειέγρνπ 

 Ζ δηακνίξαζε ησλ αληίζηνηρσλ επζπλψλ ηνπ ειέγρνπ 

 Ο θαζνξηζκφο ηεο απηνλνκίαο ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά ππνδειψλνπλ πσο ζηα αξρηθά ζηάδηα ζρεδίαζεο θαη 

εθαξκνγήο ηνπ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζαθήο θαηακεξηζκφο ησλ 

ππεπζπλνηήησλ θαη ησλ θαζεθφλησλ κεηαμχ ησλ ππεπζχλσλ ηνπ ειέγρνπ, θαζψο θαη 

νξγαλσηηθή αλεμαξηεζία ησλ ειεγθηψλ απφ ηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο, 

ρσξίο σζηφζν λα θαηαπαηνχληαη νη βαζηθέο αξρέο ηνπ ειέγρνπ, θαη ηδηαίηεξα απηέο 
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ηεο πξνζηαζίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ε αμηνπηζηία ησλ 

ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ.  

2.2.3 Δπαξθέο ζύζηεκα εμνπζηνδόηεζεο  

ε δεχηεξν επίπεδν θαη αθνχ έρεη νξγαλσζεί επαξθψο ην ζρέδην ειέγρνπ, ηφηε ζα 

πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη θαη λα εθαξκφδεηαη έλα ζχζηεκα, κέζσ ηνπ νπνίνπ 

θαηακεξίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο, νη επζχλεο θαη νη αληίζηνηρεο εμνπζηνδνηήζεηο γηα 

ηα κέιε ηνπ ειεγθηηθνχ ηκήκαηνο. Οη αξκνδηφηεηεο απηέο ζα πξέπεη λα είλαη επαξθψο 

ζηνηρεηνζεηεκέλεο, ψζηε αξγφηεξα λα ππάξρεη δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηνπο. Ο 

Παπαζηάζεο (2003) ηνλίδεη πσο ν ζρεδηαζκφο ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο 

ειέγρνπ αλαθνξηθά κε ηνλ θαηακεξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ησλ επζπλψλ ζα 

πξέπεη λα είλαη ηθαλφ λα εμαζθαιίδεη: 

 Σελ αμηνπηζηία θαη θαηαρψξεζε ησλ ζπλαιιαγψλ 

 Σε ζχγθξηζε ησλ βηβιίσλ ηεο επηρείξεζεο κε ηελ απνγξαθή 

 Σελ πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο. 

2.2.4 Δπαξθήο ινγηζηηθή δηάξζξωζε 

Σν ηξίην βήκα δηάξζξσζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ψζηε απηφο ζηελ ηειηθή ηνπ 

έθβαζε λα είλαη απνηειεζκαηηθφο, είλαη ε επαξθήο ινγηζηηθή πιαηζίσζή ηνπ, δειαδή 

ε δεκηνπξγία ελφο απνηειεζκαηηθνχ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν παξέρεη 

αζθαιή θαη αμηφπηζηε κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ 

επηκέξνπο κνλάδσλ. Ζ Παπαδάηνπ (2003), εμεηάδνληαο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζχγρξνλνπ 

εζσηεξηθνχ ειεγθηή ζηα πιαίζηα ηεο επηρείξεζεο, ζεκεηψλεη πσο έλα επαξθέο 

ινγηζηηθφ ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ 

ζηνηρεία: 

 Γηάγξακκα ινγαξηαζκψλ ζπκβαηφ κε ην Δληαίν Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην 

 Πεξηγξαθή ζέζεσλ εξγαζίαο 

 χζηεκα ινγηζηηθψλ ζηφρσλ θαη αξκνδηνηήησλ, ην νπνίν ζα είλαη γλσζηφ ζε 

φιν ην πξνζσπηθφ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε νκνηφκνξθε παξνπζίαζε ησλ 

νκνεηδψλ ζπλαιιαγψλ 

 Πξσηνβάζκηνπο ινγαξηαζκνχο ειέγρνπ 
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 Αξηζκεκέλα εζσηεξηθά έγγξαθα, ηα νπνία είλαη αξηζκεκέλα ζε αχμνληα 

αξηζκφ, ζεσξεκέλα θαη ειεγκέλα  

 Διεγθηηθά έγγξαθα ησλ εηζεξρνκέλσλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ 

επεμεξγαζίαο ηνπο 

2.2.5 Απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε πξνζωπηθνύ  

Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη ην 

αληίζηνηρν ηκήκα ειέγρνπ λα ζηειερψλεηαη απφ ηθαλφ πξνζσπηθφ. Ζ ζηειέρσζε απηή 

πξνθχπηεη είηε κέζσ δηαδηθαζηψλ πξφζιεςεο λένπ πξνζσπηθνχ είηε κέζσ 

εθπαίδεπζεο, επίβιεςεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ ππάξρνληνο πξνζσπηθνχ ειέγρνπ. 

Δπίζεο, ε δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ πξνζσπηθνχ ειέγρνπ απνηειεί κία ζχλζεηε 

ιεηηνπξγία, ε νπνία απνζθνπεί ζηελ αμηνιφγεζε ηεο επαγγεικαηηθήο γλψζεο θαη 

ηθαλφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ κε απψηεξν ζηφρν ηεο δηαζθάιηζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. εκαληηθφ δήηεκα ηεο 

δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ειέγρνπ είλαη ε απάηε θαη ε απηζηία ησλ 

ππαιιήισλ ηεο επηρείξεζεο. Έηζη, πεξηνδηθά ζε θάζε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα 

δηελεξγνχληαη έιεγρνη ησλ ππαιιήισλ, ελψ ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ηεο 

απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο είλαη θαη ε ζπλερήο εθπαίδεπζε, επηκφξθσζε θαη 

θαηάξηηζε.  

2.2.6 Καηάιιειν πξνζωπηθνύ εζωηεξηθνύ ειέγρνπ 

Σέινο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε 

κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ηκήκαηνο ειέγρνπ, ην νπνίν 

είλαη ππεχζπλν γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ. Χζηφζν, ην ζεκαληηθφηεξν δήηεκα 

πνπ αλαθχπηεη αλαθνξηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ 

είλαη ε αλεμαξηεζία ηνπο απφ ηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο θαη θπξίσο απφ 

ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. Πηζαλέο παξεκβνιέο ηεο αλψηεξεο δηεχζπλζεο ζηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ επεξεάδεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ, παξεκπνδίδεη 

ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη λαξθνζεηεί ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπ, θαζψο ζα 

πξέπεη λα απνηειεί θνηλή πίζηε εληφο ηεο επηρείξεζεο πσο ν απνηειεζκαηηθφο 

εζσηεξηθφο έιεγρνο ζπλδέεηαη κε ηε καθξνρξφληα βησζηκφηεηά ηεο.  
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2.3 ΜΔΘΟΓΟΗ 

Με ην ζχγρξνλν δηεπξπκέλν ξφιν ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ν νπνίνο πιένλ 

επεθηείλεηαη πέξα απφ ηελ παξαδνζηαθή ηνπ έκθαζε ζηε ζπκκφξθσζε θαη ηνλ 

νηθνλνκηθφ έιεγρν κε ζθνπφ λα πεξηιάβεη ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο, ζήκεξα ν εζσηεξηθφο έιεγρνο 

απνηειεί έλα εξγαιείν δηαρείξηζεο. χκθσλα κε ην ζχγρξνλν ξφιν ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ απαηηείηαη έλα πιαίζην βέιηηζησλ πξαθηηθψλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη φια 

εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειέγρνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ξφινπο, ηηο επζχλεο, 

ηηο αξρέο θαη ηελ επνπηεία ησλ ζπζηεκάησλ, ηε ζηειέρσζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο, ηηο επηδφζεηο θαη 

ηελ αμηνιφγεζε (Baily et al, 2003). Ζ βέιηηζηε πξαθηηθή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

δίλεη έκθαζε ζηελ επζχλε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κίαο επηρείξεζεο γηα ηε 

δεκηνπξγία κία εηαηξηθήο θνπιηνχξαο, ε νπνία πεξηιακβάλεη θψδηθεο δενληνινγίαο 

θαη πξφηππα ζπκπεξηθνξάο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θήκεο ηεο επηρείξεζεο αλαθνξηθά 

κε δίθαηεο θαη ππεχζπλεο ζπλαιιαγέο.  

Απηά ηα ζπκπεξηθνξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειέγρνπ πεξηιακβάλνπλ κε ηε ζεηξά 

ηνπο ηελ ελέξγεηα κε εηιηθξίλεηα θαη θαιή πίζηε, ηε δένπζα πξνζνρή θαη επηκέιεηα, 

ηε ρξήζε ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ηεο εξγαζηαθήο ζέζεο κε ζσζηφ ηξφπν, ηελ νξζή 

θξίζε, ηελ απνθπγή ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ, ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο ππνρξεψζεηο 

πξνο ηελ πνιηηεία θαη ηνπο ζεζκνχο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ 

κε ζχλεζε θαη εκπηζηεπηηθφηεηα (Pickett & Spencer, 2003). Έηζη, ε ηεθκεξίσζε θαη 

ε εθαξκνγή ελφο θψδηθα δενληνινγίαο εμππεξεηεί ηα κέγηζηα ηελ ηήξεζε ηεο 

εκπηζηεπηηθφηεηαο, ηελ απνθπγή ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαη ηελ επεμήγεζε ηεο 

θχζεο θαη ηεο ζεκαζίαο ησλ παξάλνκσλ ή αλάξκνζησλ πξάμεσλ ζην πιαίζην ηεο 

επηρείξεζεο. Αθφκε, νη ζχγρξνλεο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ελζαξξχλνπλ ηνπο νξγαληζκνχο ζηε ζέζπηζε απνηειεζκαηηθψλ ειεγθηηθψλ 

επηηξνπψλ, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηε δηαθχιαμε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη δηαζθαιίδνπλ ηελ θαηάιιειε θαη έγθαηξε δξάζε ζε φιεο ηηο ζπληζηψζεο 

ηνπ ειέγρνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε επηηξνπή εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ιεηηνπξγεί σο έλαο 

ζεκαληηθφο επηθνηλσληαθφο ζχλδεζκνο αλάκεζα ζηνλ εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ 

έιεγρν, σο έλα κέζν κείσζεο ηνπ θηλδχλνπ. 
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Δπηπξνζζέησο, ζην πιαίζην ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, νη 

αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο πξέπεη λα παξέρνπλ εχινγε βεβαηφηεηα φζνλ αθνξά ηελ 

επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ. χκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο απηνχο, νη 

πξαθηηθέο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηελ εθπφλεζε ελφο 

ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Κηλδχλνπ, ην νπνίν παξέρεη έλα πιαίζην γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

ησλ αληίζηνηρσλ δξαζηεξηνηήησλ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ εληνπηζηεί φιν ην θάζκα θαη 

πιαίζην ησλ θηλδχλσλ, ζηε ζπλέρεηα νη θίλδπλνη ηεξαξρνχληαη θαη έηζη ην πιάλν ηνπ 

ειέγρνπ θαηαξηίδεηαη αλάινγα. Έλαο απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο ηεξάξρεζεο ησλ 

θηλδχλσλ είλαη ε θαηάξηηζε  κίαο κήηξαο πηζαλνηήησλ εκθάληζεο ηνπ θηλδχλνπ ζε 

ζπλάξηεζε ηεο πηζαλήο δεκίαο πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ ηνλ θάζε θίλδπλν θαη 

ζηε ζπλέρεηα ε ζρεδίαζε ηνπ πιάλνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζχκθσλα κε απηήλ ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε (Davidson et al, 2005). Χζηφζν, ελψ θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ 

ζρεδίνπ ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ ε επηηξνπή εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεί πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξψλνληαη απφ άιια ηκήκαηα, νη εζσηεξηθνί 

ειεγθηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ αλεμάξηεηε γλψκε γηα ηελ ηεξάξρεζή ηνπο.  

Αθφκε, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ειέγρνπ εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηά ηνπ φρη 

κφλν λα εληνπίδεη ηηο πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο ηεο επηρείξεζεο ή ηηο πεξηνρέο φπνπ 

δηάθνξεο βειηηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηαζνχλ, αιιά θαη απφ ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα 

εμαζθαιίδεη ηαρχηαηα δηνξζσηηθά κέηξα αθνχ ν έιεγρνο έρεη νινθιεξσζεί. Απηφ κε 

ηε ζεηξά ηνπ εμαξηάηαη απφ ηελ έγθαηξε ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ηεο έθζεζεο 

ειέγρνπ, θαζψο νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ ειέγρνπ. ην πιαίζην απηφ, σο θαιή πξαθηηθή ηνπ ειέγρνπ ζεσξείηαη ε ππνβνιή 

εθζέζεσλ ηνπ ειέγρνπ κε ηεξάξρεζε, φπνπ ε πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηηο 

ηδηαίηεξα θξίζηκεο εθζέζεηο πνπ απαηηνχλ ζεκαληηθέο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, ε 

δεχηεξε αθνξά κία ζεηξά ειιείςεσλ θαη ε ηξίηε ζρεηίδεηαη κε θάπνηεο πεξηνρέο ηεο 

επηρείξεζεο φπνπ εληνπίδνληαη επθαηξίεο βειηίσζεο (Harrington, 2004). Οη βέιηηζηεο 

πξαθηηθέο ηεο ηεξάξρεζεο απηήο ησλ εθζέζεσλ απαηηνχλ πσο νη κνλάδεο ηεο 

επηρείξεζεο πνπ ιακβάλνπλ ηηο θξίζηκεο εθζέζεηο λα αλαθέξνληαη αλαθνξηθά κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ.  

Αλαβαζκίζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ επίζεο πεξηιακβάλνπλ απμεκέλν αξηζκφ 

πξνζσπηθνχ θαη δηαζέζηκσλ πφξσλ, θαζψο θαη αλάπηπμε ηθαλνηήησλ πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο απνηειεζκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ειέγρνπ. Οη 
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βέιηηζηεο πξαθηηθέο απηνχ ηνπ ηνκέα αθνξνχλ κεγαιχηεξε αλεμαξηεζία ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειεγθηή, ε νπνία κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο έγθξηζεο απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ ειεγθηή ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ειέγρνπ, ηελ 

πεξηνδηθή ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ ειεγθηηθψλ ιεηηνπξγηψλ βάζεη ησλ βέιηηζησλ 

πξαθηηθψλ ηεο επηρείξεζεο, ππνβνιή ησλ εθζέζεσλ ειέγρνπ θαη γλσζηνπνίεζε ζε 

νιφθιεξε ηελ επηρείξεζε ηνπ ξφινπ θαη ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. χκθσλα κε ην IIA (2009), νη θαηάιιειεο ζρέζεηο αλαθνξάο είλαη δσηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηε δηαδηθαζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, εηδηθά αλαθνξηθά κε ηελ 

αλεμαξηεζία θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηά ηνπ. Έηζη, γηα ηελ επίηεπμε ηεο απαξαίηεηεο 

αλεμαξηεζίαο, ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο επηηξνπήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη 

λα αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά ζην πην πςειφβαζκν ζηέιερνο ηεο επηρείξεζεο, δειαδή 

ζηνλ δηεπζχλσλ ζχκβνπιν, θαζψο απηή ε γξακκή αλαθνξάο απνηειεί ηελ απφιπηε 

πεγή αλεμαξηεζίαο ηνπ ειέγρνπ.  

Πεξηπηψζεηο απνηπρίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ιφγσ αλεπαξθνχο αλεμαξηεζίαο ηνπ 

εληνπίδνληαη ζε πνιιέο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο. Παξαδεηγκαηηθά, ζηελ εηαηξία 

WorldCom, ην ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δελ ήηαλ πιήξσο απνδεθηφ θαη δελ 

ππνζηεξηδφηαλ απφ ηελ αλψηεξε δηνίθεζε, κε απνηέιεζκα ε ιεηηνπξγία ηνπ λα 

εθηξέπεηαη απφ ην ξφιν ηνπ θαη λα επηθεληξψλεηαη ζηελ εμεχξεζε ηξφπσλ γηα λα 

βνεζήζεη ηελ επηρείξεζε, κεγηζηνπνηψληαο ηα έζνδα, κεηψλνληαο ην θφζηνο θαη 

βειηηψλνληαο ηελ απνδνηηθφηεηα. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο εθηξνπήο ήηαλ πσο νη 

εζσηεξηθνί ειεγθηέο θαηέιεμαλ λα κελ εθπιεξψλνπλ ην ξφιν ηνπο αιιά απιά λα 

πξνζπαζνχλ λα θεξδίζνπλ ηελ απνδνρή ηεο αλψηεξεο δηνίθεζεο, εζηηάδνληαο απιά 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ, κε ζθνπφ λα 

πξνζζέζνπλ αμία ζηελ εηαηξία. Σειηθά, ε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

απέηπρε λα εληνπίζεη ινγηζηηθέο αλεπάξθεηεο θαη ειιείςεηο, κε απνηέιεζκα ηελ 

απνηπρία φιεο ηεο επηρείξεζεο (Martynova & Renneboog, 2006). Άιια 

παξαδείγκαηα απνηπρίαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εληνπίδνληαη ζηηο 

επηρεηξήζεηο Enron θαη Global Crossing (Arnold & de Lange, 2004). πλνπηηθά, ην 

IIA (2004) αλαθέξεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ηνπ ζχγρξνλνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηα νπνία είλαη ηα αθφινπζα: 

 Οξγαλσηηθή αλεμαξηεζία 

 Δπίζεκε εληνιή απφ ηελ αλψηεξε δηνίθεζε 
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 Απεξηφξηζηε πξφζβαζε ζε ζηνηρεία θαη πιεξνθφξεζε 

 Δπαξθήο ρξεκαηνδφηεζε 

 Αξκφδηα εγεζία 

 Αξκφδην πξνζσπηθφ 

 Δπαγγεικαηηθά ειεγθηηθά πξφηππα 

 Τπνζηήξημε απφ φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε (stakeholders) 

2.4 ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΗ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

Ο εζσηεξηθφο θαη εμσηεξηθφο έιεγρνο ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ απνηεινχλ δχν 

αλεμάξηεηεο αιιά ζπλδεφκελεο ιεηηνπξγίεο. Ο ζπληνληζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε ηελ εμσηεξηθή ειεγθηηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθή θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο, θαζψο απφ ηε κία πιεπξά νη εμσηεξηθνί ειεγθηέο 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εληζρχνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ 

ειέγρνπ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κέζσ ηεο πιεξνθφξεζεο απφ ην 

ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά ν εζσηεξηθφο έιεγρνο 

εμαζθαιίδεη βαζηθέο πιεξνθνξίεο απφ ηηο εθζέζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ 

εθηίκεζε ησλ ζρεηηθψλ θηλδχλσλ (Reinstein et al, 1994). Δπίζεο, ην ΗΗΑ (2004) 

επηζεκαίλεη πσο ν ξφινο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε δηνίθεζε θαη νη 

ζηφρνη ηνπ δηαθέξνπλ απφ εθείλνπο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαζψο ζηελ πξψηε 

πεξίπησζε ν ξφινο ηνπ ειέγρνπ πιαηζηψλεηαη απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο δηνίθεζεο, ελψ 

ζηε δεχηεξε πεξίπησζε αθνξά θπξίσο ηε δηαζθάιηζε πσο νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο δελ έρνπλ νπζηψδεηο αλαθξίβεηεο.  

Αθφκε, ην ΗΗΑ (2004) αλαθέξεη πσο ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο ζα πξέπεη λα θαηαλνεί 

επαξθψο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ 

εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο νπζηψδεηο αλαθξίβεηεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ζρεδηάδεη θαη λα εθαξκφδεη 

πεξαηηέξσ ειεγθηηθέο ελέξγεηεο, ελψ παξάιιεια ζα πξέπεη λα αμηνινγεί ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, φηαλ απηφο ζρεηίδεηαη κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

θηλδχλσλ απφ ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν. χκθσλα κε απηέο ηηο δηαπηζηψζεηο, ε 

απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ειεγθηή είλαη θξίζηκεο 

ζεκαζίαο γηα κία επηρείξεζε, ελψ απηή κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ζπλαληήζεσλ ησλ 

δχν ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.  
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ε έξεπλα ησλ Haron et al (2004) αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, δηαπηζηψζεθε πσο νη εμσηεξηθνί ειεγθηέο ζπρλά βαζίδνληαη ζηελ 

πιεξνθφξεζε πνπ ιακβάλνπλ απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε 

εμνηθνλφκεζε θφζηνπο γηα ηνπο πειάηεο ηνπο, δειαδή ηηο επηρεηξήζεηο. Οη εξεπλεηέο 

θαηέδεημαλ πσο ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο 

αλαθνξηθά κε ηελ εμάξηεζή ηνπο απφ ηελ πιεξνθφξεζε πνπ ιακβάλνπλ απφ ηνπο 

εζσηεξηθνχο είλαη ε αληηθεηκεληθφηεηα, ε ηερληθή ηθαλφηεηα θαη ε πνηφηεηα ηεο 

εξγαζίαο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηαγξάθηεθε πσο ε πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο ησλ 

εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ απνηειεί ζεκαληηθφ θξηηήξηα ηεο ζεκαζίαο πνπ απνδίδεηαη 

απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο ζηε ζρεηηθή πιεξνθφξεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ 

έιεγρν, ελψ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηφηεηαο ηεο εξγαζίαο είλαη νη 

δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ ήδε αθνινπζεζεί απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο θαηά ην 

παξειζφλ.  

Δπίζεο, νη Haron et al (2004) αλαθέξνπλ πσο ε απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ 

εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ 

απνδνηηθφηεηα θαη βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο, θαζψο νη ιεηηνπξγίεο ηνπο 

παξνπζηάδνπλ βαζηθέο νκνηφηεηεο. Αξρηθά, ινηπφλ, ηφζν ν εμσηεξηθφο φζν θαη ν 

εζσηεξηθφο έιεγρνο δηέπνληαη απφ έλα ζχλνιν δηεζλψλ πξνηχπσλ πνπ εθδίδνληαη απφ 

επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο θαη ηλζηηηνχηα, πεξηιακβάλνληαο θψδηθεο εζηθήο θαη 

δενληνινγίαο. Παξάιιεια, ε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ απνηειεί βαζηθφ άμνλα ηφζν 

ηνπ εζσηεξηθνχ φζν θαη ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ελψ αθφκε ε αλεμαξηεζία ηνπο 

είλαη κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο κεηαβιεηέο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο. ηέινο, ν 

Rittenberg & Covaleski (1997) αλαθέξνπλ πσο αλάκεζα ζηνλ εζσηεξηθφ θαη 

εμσηεξηθφ έιεγρν εληνπίδνληαη δχν βαζηθέο ζπκπιεξσκαηηθέο ζρέζεηο, ελψ φηαλ 

αλαπηχζζνληαη νη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα ηηο ζρέζεηο απηέο ηφηε εμαζθαιίδεηαη 

θαη ε ζπλνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο. Οη δχν απηέο βαζηθέο 

ζπζρεηίζεηο κεηαμχ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ειέγρνπ αλαιχνληαη σο εμήο: 

 Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειεί ζπκπιεξσκαηηθφ ζηνηρείν ηνπ εμσηεξηθνχ 

ειέγρνπ δηφηη ζηνπο νξγαληζκνχο φπνπ πινπνηείηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ν εμσηεξηθφο έιεγρνο  θαζνξίδεη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν 

ηε λνκηκφηεηα, ηελ εηιηθξίλεηα, ηελ θαλνληθφηεηα θαη ηε δίθαηε ρξήζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 
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 Ο εμσηεξηθφο έιεγρνο απνηειεί ζπκπιεξσκαηηθφ ζηνηρείν ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, θαζψο φηαλ ν εμσηεξηθφο έιεγρνο είλαη απνηειεζκαηηθφο ηφηε είλαη 

βέβαην πσο ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζα είλαη απνδνηηθφηεξνο 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειεί έλα δήηεκα πνπ ηπγράλεη 

επξείαο αλαγλψξηζεο σο πξνο ηε ζεκαληηθφηεηά ηνπ ζηε ζχγρξνλε εξεπλεηηθή 

βηβιηνγξαθία, δεδνκέλνπ φηη ππάξρεη αλάγθε εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζχγρξνλσλ 

νξγαληζκψλ θαη παξάιιειεο ελίζρπζεο ηεο αμηνπηζηίαο ηνπο, σο πξνο ηηο ζρέζεηο 

ηνπο κε ηηο ππφινηπεο ελδηαθεξφκελεο κνλάδεο ηεο αγνξάο, φπσο είλαη νη επελδπηέο, 

ην θξάηνο, νη πξνκεζεπηέο θαη νη πειάηεο.  

χκθσλα κε ηνπο Karagiorgos et al (2010),  νη νπνίνη δηεξεπλνχλ ζε ζεσξεηηθφ 

επίπεδν ην δήηεκα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ γηα ηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο εμαξηάηαη απφ ηε ζρέζε ηνπ 

κε ηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ επηρεηξεζηαθνχ, ηνπ 

πηζησηηθνχ, ηεο αγνξάο, ηεο ξεπζηφηεηαο, ηνπ ιεηηνπξγηθνχ, ηνπ ινγηζηηθνχ, ηνπ 

θιάδνπ, ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, ηνπ θαλνληζηηθνχ, ηνπ ζπζηεκηθνχ, ηεο πιεξνθνξίαο 

θαη ηεο θήκεο. χκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, ε ζρέζε κεηαμχ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ αληαλαθιάηαη ζην εμήο κνληέιν: (1) 

Κίλδπλνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ = Δγγελήο Κίλδπλνο * Κίλδπλνο Διέγρνπ * Κίλδπλνο 

Δληνπηζκνχ. Οη Karagiorgos et al (2010) ηνλίδνπλ πσο ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εμαξηάηαη απφ ηελ επηκέξνπο απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ειέγρσλ 

ζπκκφξθσζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ, θαηαιήγνληαο πσο ν 

εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ, θαη, άξα, γηα ηε βησζηκφηεηα ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ.  

Οη Cohen & Sayag (2010), δηεξεπλψληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ζε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο, αλαπηχζζνπλ έλα κνληέιν 

θξίζηκσλ παξαγφλησλ. πγθεθξηκέλα, νη εξεπλεηέο εμεηάδνπλ 108 νξγαληζκνχο ζην 

Ηζξαήι πνπ εθαξκφδνπλ δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζπιιέγνληαο ζηνηρεία απφ 

ηνπο γεληθνχο δηεπζπληέο, αλαθνξηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ειέγρνπ, θαη 

απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο, αλαθνξηθά κε ηνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ε νπνία 

δηελεξγήζεθε κέζσ ζηαηηζηηθψλ ζπζρεηίζεσλ θαη νηθνλνκεηξηθψλ παιηλδξνκήζεσλ, 
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ν θαζνξηζηηθφηεξνο παξάγνληαο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

είλαη ε ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο απφ ηελ αλψηαηε δηνίθεζε, ελψ εμίζνπ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο βξέζεθε θαη ε αλεμαξηεζία ηνπ ειέγρνπ απφ ηνλ νξγαληζκφ. 

Οη Cohen & Sayag (2010) θαηαιήγνπλ πσο νη δχν απηνί παξάγνληεο έρνπλ ηζρπξή 

πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηφζν 

ζηνπο δεκφζηνπο φζν θαη ζηνπο ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο.  

Οη Unegbu & Kida (2011), δηεξεπλνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ζε δεκφζηνπο νξγαληζκνχο ζηε Νηγεξία, ηνλίδνληαο πσο ν εζσηεξηθφο 

έιεγρνο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ζην δεκφζην ηνκέα γηα ηνλ εληνπηζκφ 

πεξηπηψζεσλ απάηεο θαη ηελ απνδνηηθή δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ. Βάζεη 

ησλ ζηαηηζηηθψλ ειέγρσλ, νη εξεπλεηέο βξίζθνπλ πσο ν εζσηεξηθφο έιεγρνο κπνξεί 

λα ειέγμεη κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηηο ελέξγεηεο απάηεο ζηνπο δεκφζηνπο 

νξγαληζκνχο, ελψ παξάιιεια θαηαδεηθλχνπλ πσο νη θαζνξηζηηθφηεξνη παξάγνληεο 

ηεο επίηεπμεο απνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη ε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη απνδνηηθά ζηηο 

αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ, ε ρξήζε θαηάιιεισλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

θαη ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ, ε πεξηνδηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ειέγρνπ θαη ε 

δέζκεπζε θαη παξαθνινχζεζε εθ κέξνπο ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο. Οη Unegbu & 

Kida (2011) θαηαιήγνπλ πσο νη θπβεξλήζεηο ζα πξέπεη λα παξέρνπλ ζηνπο δεκφζηνπο 

νξγαληζκνχο επαξθέο θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηε δηεθπεξαίσζε 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, πξνζθέξνληαο παξάιιεια ειεπζεξία θαη αλεμαξηεζία, 

θαζψο θαη ηελ θαηάιιειε ηερλνινγία, ψζηε νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο λα κπνξνχλ λα 

εθαξκφδνπλ ηνλ έιεγρν κε απνδνηηθφ ηξφπν.  

Οη Kruger et al (2002) εμεηάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

κέζσ ηεο ηερληθήο Data Envelopment Analysis (DEA) ζε έλα ηκήκα εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ γηα δψδεθα δηαδνρηθνχο κήλεο, βάζεη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ειέγρσλ 

πνπ δηελεξγνχληαη. χκθσλα κε ηελ ηερληθή απηή, νη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνηνχλ 

εηζξνέο (ψξεο αλά κήλα δηαζέζηκεο γηα ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

θφζηνο ηνπ ειέγρνπ αλά κήλα, αξηζκφο ππαιιήισλ πνπ εξγάδνληαη ζηνλ εθάζηνηε 

έιεγρν, πξαγκαηηθέο ψξεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ) θαη εθξνέο (επξήκαηα 

ειέγρνπ, βαζκνιφγεζε ειέγρνπ, βαζκφο ηθαλνπνίεζεο απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

ειέγρνπ) ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαηαδεηθλχνληαο πσο νη ζεκαληηθφηεξεο 
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κεηαβιεηέο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ν 

ζρεδηαζκφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο γηα ηηο ειεγθηηθέο 

δηαδηθαζίεο, ν έιεγρνο ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ σξψλ πνπ δαπαλψληαη γηα θάζε έιεγρν, 

ε εκπεηξία ησλ ειεγθηψλ θαη ε πνιηηηζκηθή πνηθηινκνξθία γηα νξηζκέλνπο ηχπνπο 

ειέγρνπ, θαη, ηέινο, νη δηαδηθαζίεο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο γηα ηελ ηειηθή αλαθνξά 

ηνπ ειέγρνπ.  

Οη Bota-Avram & Palfi (2009) δηεξεπλνχλ βηβιηνγξαθηθά ηνπο θαηαιιειφηεξνπο 

ηξφπνπο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ζηνπο ζχγρξνλνπο νξγαληζκνχο, ζεκεηψλνληαο, αξρηθά, πσο βάζεη ησλ κεγαιχηεξσλ 

νξγαληζκψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο ΖΠΑ θαη ηνλ Καλαδά, 

νη ζεκαληηθφηεξεο κεηαβιεηέο πνπ πξέπεη λα αμηνινγνχληαη είλαη ην πνζνζηφ ησλ 

νινθιεξσκέλσλ ειέγρσλ βάζεη ηνπ αξρηθνχ ζρεδίνπ, ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

δηαξθεί έλαο έιεγρνο απφ ηε ζηηγκή ηεο έλαξμήο ηνπ κέρξη ηελ έθδνζε ηεο ηειηθήο 

αλαθνξάο, ην ρξνληθφ δηάζηεκα επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ θαη αλεπαξθεηψλ πνπ 

εληνπίζηεθαλ απφ ηνλ έιεγρν θαη, ηέινο, ε ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ 

γηα ηηο πξσηνβνπιίεο πνπ αλαιακβάλνληαη απφ ηελ επηρείξεζε.  

Οη εξεπλεηέο, επίζεο, ζεκεηψλνπλ πσο δχν θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο πηζηνπνίεζεο 

ησλ ειεγθηψλ, θαζψο θαη ε πεξηνδηθή αμηνιφγεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηνπ ειέγρνπ. Δπηπιένλ, πξνηείλνπλ πσο κία απφ ηηο θαηαιιειφηεξεο 

κέζνδνο πνπ ζπλδπάδεη πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο κεηξήζεηο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ειέγρνπ είλαη ε Balanced Scorecard, ε νπνία ζα πξέπεη λα 

ιακβάλεη ππφςε ηνπο «πειάηεο» ηνπ ειέγρνπ (επηηξνπή ειέγρνπ, δηνίθεζε, 

ειεγρφκελνπο), ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ειέγρνπ θαη ην βαζκφ θαηλνηνκίαο θαη ηθαλφηεηαο 

ησλ δηαδηθαζηψλ. Χζηφζν, νη Bota-Avram & Palfi (2009) ηνλίδνπλ πσο ε επηινγή ηεο 

θαηαιιειφηεξεο κεζφδνπο εμαξηάηαη απφ ην επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ θάζε 

νξγαληζκνχ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε ζπλάθεηα ηνπ 

ειέγρνπ κε ηηο εζσηεξηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηνπο νξγαλσζηαθνχο ζηφρνπο.  

Οη Moorthy et al (2011) δηεξεπλνχλ ην ξφιν ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξίαο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ε νπνία επεξεάδεη κε θξίζηκν ηξφπν 

ηηο αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο, ηνλίδνληαο πσο ε παγθφζκηα ηάζε πηνζέηεζεο απφ ηελ 

πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (Π) παξέρεη έλα 
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πεξηζζφηεξν ειεγρφκελν επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ εθηέιεζε θαη εθαξκνγή 

ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Οη εξεπλεηέο θαηαδεηθλχνπλ πσο ηα Π επεξεάδνπλ 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αλαθνξηθά κε ην πεξηβάιινλ 

ειέγρνπ, ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ, ηηο ελέξγεηεο ηνπ ειέγρνπ, ηελ επάξθεηα ηεο 

πιεξνθφξεζεο, ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ειέγρνπ, παξέρνληαο 

παξάιιεια ηηο απαξαίηεηεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

εθαξκνδφκελσλ ειεγθηηθψλ ηερληθψλ. Δπηπιένλ, αλαθέξνπλ πσο ε ηερλνινγία, ηα Π 

θαη ηα ζπζηήκαηα Ζιεθηξνληθήο Γηαρείξηζεο Γεδνκέλσλ (Electronic Data Processing 

– EDP) ζπλεηζθέξνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαζψο 

επεξεάδνπλ ηελ επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ. 

Χζηφζν, νη Moorthy et al (2011) ηνλίδνπλ πσο ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο γηα ηνλ 

εζσηεξηθφ έιεγρν ελέρεη θάπνηνπο θηλδχλνπο, θαζψο απηή δελ κπνξεί λα 

αληηθαηαζηήζεη ηε δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ αηφκσλ πνπ εκπιέθνληαη 

ζηνλ έιεγρν.  

Οη Karagiorgos et al (2011) δηεξεπλνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ζηνλ ειιεληθφ μελνδνρεηαθφ θιάδν, εμεηάδνληαο 85 μελνδνρεηαθέο 

επηρεηξήζεηο. πγθεθξηκέλα, κέζσ ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο θαη επεμεξγαζίαο 

εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ζηάιζεθε ζηνπο ππεχζπλνπο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηηο 

επηρεηξήζεηο, νη εξεπλεηέο ειέγρνπλ πέληε βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, ην πεξηβάιινλ ειέγρνπ, ηελ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ, ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ειέγρνπ, ηελ πιεξνθφξεζε θαη επηθνηλσλία, θαη, ηέινο, ηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπ ειέγρνπ. χκθσλα κε ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα, νη 

Karagiorgos et al (2011) θαηαδεηθλχνπλ πσο φινη νη πξναλαθεξζέληεο παξάγνληεο 

αμηνινγνχληαη σο ζεκαληηθνί γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

απφ ηηο εμεηαδφκελεο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο, σζηφζν ην ζηνηρείν ηνπ 

πεξηβάιινληνο ειέγρνπ αμηνινγείηαη σο ν ζεκαληηθφηεξνο. Οη εξεπλεηέο θαηαιήγνπλ 

πσο ν εζσηεξηθφο έιεγρνο δηαδξακαηίδεη έλα ξφιν δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ 

ειιεληθφ μελνδνρεηαθφ θιάδν αιιά θαη γηα ηε βησζηκφηεηα ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, δεδνκέλνπ φηη ν ηνπξηζκφο είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο θιάδνο γηα ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο.  

Οη Popescu & Omran (2011) ηνλίδνπλ πσο ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ νξγαλσζηαθψλ ζηφρσλ, κέζσ 
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ηεο ζπλερνχο αμηνιφγεζεο θαη ζπζηεκηθήο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ θηλδχλσλ, ε νπνία ζρεηίδεηαη επίζεο κε 

ηελ επζχλε θαη αξκνδηφηεηα ηεο εγεζίαο, ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο 

θαη ηελ αληαγσληζηηθή ζέζε ηεο επηρείξεζεο ζχκθσλα κε ηελ αλεθηηθφηεηά ηεο 

ζηνπο θηλδχλνπο. πλεπψο, νη εξεπλεηέο ζεκεηψλνπλ πσο ε εθαξκνγή ελφο 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ παξέρεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαζψο δηαζθαιίδεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

ειέγρνπ θαη ηελ εθαξκνγή ελφο απνηειεζκαηηθνχ θαη επλντθνχ γηα ηελ επηρείξεζε 

ζπζηήκαηνο ειέγρνπ. Χζηφζν, νη Popescu & Omran (2011) ηνλίδνπλ πσο θαηά ηε 

ζρεδίαζε θαη εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζα πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε ην δήηεκα ηεο κεξνιεςίαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο 

πνζνηηθέο κεηαβιεηέο ησλ θηλδχλσλ, ελψ νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο ζα πξέπεη λα 

αθνινπζνχλ ηα πξφηππα θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ ηνπο παξέρνληαη απφ ην 

εθάζηνηε θαλνληζηηθφ ζχζηεκα, θαη λα είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνη, ψζηε λα είλαη 

ζε ζέζε λα εληνπίδνπλ ηνπο θηλδχλνπο θαη λα ζέηνπλ πξνηεξαηφηεηεο αληηκεηψπηζήο 

ηνπο.  

Ζ Bielinsca (2011) εμεηάδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε 137 

επηρεηξήζεηο (57 ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη 80 ηνπ ηδησηηθνχ) ζηελ Πνισλία, 

επηθνηλσλψληαο κε ηνπο ππεχζπλνπο ησλ ηκεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη 

ζπιιέγνληαο δεδνκέλα κέζσ πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο θαη εξσηεκαηνινγίσλ. Ζ 

εξεπλήηξηα θαηαδεηθλχεη πσο νη ζεκαληηθφηεξνη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ε θαηαιιειφηεηα 

ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ ειέγρνπ, ν βαζκφο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ εζσηεξηθνχ θαη 

εμσηεξηθνχ ειεγθηή, ν βαζκφο δέζκεπζεο ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ ππφινηπσλ 

ππαιιήισλ ζηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο ηνπ ειέγρνπ, ν βαζκφο θαηαλφεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ θαη νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κεηαμχ πξντζηακέλσλ θαη 

πθηζηακέλσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ειέγρνπ. Σέινο, απνδεηθλχεηαη 

πσο ηα ζεκαληηθφηεξα εκπφδηα ηνπ ειέγρνπ είλαη ν βαζκφο ζπκκφξθσζεο ζηα 

πξφηππα ηνπ ειέγρνπ, ε αλεπάξθεηα ησλ δηαζέζηκσλ ειεγθηηθψλ ηερληθψλ θαη 

κεζφδσλ, ν ρακειφο βαζκφο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ειεγθηψλ θαη ππαιιήισλ θαη ηα 

αλεπαξθή πξνζφληα ησλ ειεγθηψλ.  
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Ο Song (2011) δηεξεπλά ην δήηεκα ηεο εθαξκνγήο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζην 

ζχγρξνλν επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ ηεο Κίλαο, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ζεκαληηθέο ηδηαηηεξφηεηεο, φπσο είλαη ε αλεπαξθήο δνκή ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο, ε απνπζία εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ειέγρσλ θαη ηα θαηλφκελα 

απάηεο θαη θαηαζπαηάιεζεο ησλ δηαζέζηκσλ επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ. Ο εξεπλεηήο 

αλαθέξεη πσο ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ εκπνδίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή 

εθαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο Κίλαο είλαη ν ρακειφο 

βαζκφο εζηίαζεο ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

ην ρακειφ επίπεδν αλεμαξηεζίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή, ε αλεπάξθεηα ηνπ 

αληίζηνηρνπ λνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ, ε ρακειή πνηφηεηα θαη ν 

πεξηνξηζκέλνο βαζκφο αξκνδηφηεηαο θαη εμνπζίαο ηνπ ειεγθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ην 

πεξηνξηζκέλν εχξνο ηνπ ειέγρνπ θαη ε έιιεηςε θαηάιιεισλ ηερληθψλ θαη 

ηερλνινγηθψλ κέζσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Ο Song (2011) 

θαηαιήγεη πσο νη θηλέδηθεο επηρεηξήζεηο γηα λα δηαζθαιίζνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ φια ηα 

πξναλαθεξζέληα εκπφδηα, εζηηάδνληαο παξάιιεια ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο 

απνδνηηθφηεηα.  

χκθσλα κε έξεπλα ηεο KPMG (2011) αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη ηεο ζχγρξνλεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, νη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο βαζηθέο 

θαηεγνξίεο. Αξρηθά, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζα πξέπεη λα είλαη ζηξαηεγηθά 

ηνπνζεηεκέλνο ψζηε λα ζπλεηζθέξεη ζηελ επίηεπμε ησλ νξγαλσζηαθψλ ζηφρσλ, 

δειαδή ν έιεγρνο ζα πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ζην φξακα ηεο επηρείξεζεο θαη λα 

επηθνηλσλείηαη θαηάιιεια ζε φιν ην θάζκα ηεο ηεξαξρίαο, ε δνκή ηνπ ειέγρνπ ζα 

πξέπεη λα πξνσζεί ηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηελ εγθπξφηεηα, ζα πξέπεη λα 

ρξεκαηνδνηείηαη επαξθψο θαη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ αμία ηεο επηρείξεζεο κέζσ 

πξνθαζνξηζκέλσλ θξηηεξίσλ. ε δεχηεξν επίπεδν, νη δηαδηθαζίεο ηνπ ειέγρνπ ζα 

πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ, κέζσ ελφο ηζρπξνχ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ, ρξήζεο ηεο θαηάιιειεο ηερλνινγίαο, 

επαξθνχο πιαηζίσζεο ηεο αμηνιφγεζεο θαη κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ 

θαη αλάπηπμεο θαηάιιεισλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ελδηαθεξφκελσλ νκάδσλ ηνπ 

ειέγρνπ. Σέινο, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο πξέπεη λα δηελεξγείηαη απφ ηα θαηάιιεια 

άηνκα, δειαδή ε ζηξαηεγηθή ησλ ειεγθηψλ ζα πξέπεη λα αληαλαθιά ηνπο ζηφρνπο θαη 
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ην φξακα ηνπ νξγαληζκνχ, ελψ παξάιιεια ζα πξέπεη λα είλαη επέιηθηε ζε αιιαγέο 

ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο.  

Οη Mihret & Yismaw (2007) δηεξεπλνχλ ηνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο πνπ 

επηδξνχλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

εμεηάδνληαο κία πεξηπησζηνινγηθή κειέηε ελφο κεγάινπ δεκφζηνπ νξγαληζκνχ 

αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Αηζηνπία. πγθεθξηκέλα, νη εξεπλεηέο δηεξεπλνχλ ηνπο 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε πνηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ε ππνζηήξημε ηεο 

αλψηεξεο θαη αλψηαηεο δηνίθεζεο, ην νξγαλσζηαθφ πιαίζην, νη ηθαλφηεηεο ηεο 

επηηξνπήο ειέγρνπ θαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ πξναλαθεξζέλησλ κεηαβιεηψλ 

επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο αλάιπζεο, θαηαδεηθλχεηαη πσο ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ επεξεάδεηαη απφ ηελ πνηφηεηα ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

θαη ηελ ππνζηήξημε θαη δέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο, ελψ ην νξγαλσζηαθφ πιαίζην θαη ε 

ειεγθηηθή επηηξνπή δε θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ κε θξίζηκν ηξφπν ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ειέγρνπ.  

Οη Mohammadzadeh et al (2012) εμεηάδνπλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζπλεηζθέξεη ζηε βειηίσζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ζην ρξεκαηηζηήξην ηεο Σερεξάλεο (TSE), κέζσ 

ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ζπκπιεξψζεθαλ απφ 152 ζηειέρε 

επηρεηξήζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ζπγγξαθείο εμεηάδνπλ ηελ ηζρχ πέληε 

εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ: (1) αλ ν εζσηεξηθφο έιεγρνο απμάλεη ηελ απνδνηηθφηεηα 

ησλ εηζεγκέλσλ ζην TSE εηαηξηψλ, (2) αλ ν εζσηεξηθφο έιεγρνο απμάλεη ηελ 

αμηνπηζηία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ ησλ εηαηξηψλ, (3) αλ ν εζσηεξηθφο 

έιεγρνο απμάλεη ην βαζκφ ζπκκφξθσζεο ησλ εηαηξηψλ κε ηνπο λφκνπο θαη ην 

ξπζκηζηηθφ πιαίζην, (4) αλ ν εζσηεξηθφο έιεγρνο βειηηψλεη ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε 

ησλ δηαζέζηκσλ επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ, θαη (5) αλ ν εζσηεξηθφο έιεγρνο απμάλεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αζθαινχο ρξήζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ 

εηαηξηψλ. χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο αλάιπζεο, φιεο νη πξναλαθεξζείζεο 

ππνζέζεηο, εθηφο ηεο ηέηαξηεο, ηζρχνπλ, θαηαδεηθλχνληαο πσο ν εζσηεξηθφο έιεγρνο 

ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ησλ 

εηζεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ.  
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Οη Aksoy & Bozkus (2012) εμεηάδνπλ ηηο πξνθιήζεηο θαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε 

πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο, εζηηάδνληαο ζην 

επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ ηεο Σνπξθίαο. Οη εξεπλεηέο θαζνξίδνπλ πέληε βαζηθέο 

ηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ αλαζεψξεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ηνλ έιεγρν ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ (Enterprise Risk Management – ERM), ηε δηαζχλδεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ 

ειέγρνπ κε ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο, ηα δενληνινγηθά δεηήκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Πξνηχπσλ IFRS.  

Οη εξεπλεηέο επηζεκαίλνπλ πσο νη θαζνξηζηηθφηεξνη παξάγνληεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ηα πξνζφληα ησλ ειεγθηψλ, ε 

ηνπνζέηεζή ηνπο ζηελ ηεξαξρία ηνπ νξγαληζκνχ, ε ζέζπηζε ιεηηνπξγηθψλ θαη 

δηαρεηξηζηηθψλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ, νη θαιέο ζρέζεηο ησλ ειεγθηψλ κε ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ε επάξθεηα ηνπ εγρεηξηδίνπ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

αλαθνξηθά κε ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηα απνηειεζκαηηθά 

θαλάιηα επηθνηλσλίαο κεηαμχ δηεπζπληψλ θαη ειεγθηψλ. Έηζη, νη Aksoy & Bozkus 

(2012) θαηαιήγνπλ πσο ε εθαξκνγή ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ειέγρνπ, ε 

δηαζχλδεζε νπ ειέγρνπ κε ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, ε βειηηζηνπνίεζε ησλ πφξσλ 

ηνπ ειέγρνπ θαη ε ηεξάξρεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ ησλ κεηφρσλ κπνξνχλ λα 

δηαζθαιίζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ψζηε απηφο λα 

ζπλεηζθέξεη ζηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ θαη ζηελ πξνζηαζία ηεο επηρείξεζεο απφ 

κειινληηθέο νηθνλνκηθέο θξίζεηο.  

Σέινο, νη Ramachandran et al (2012) εμεηάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε εκπνξηθέο ηξάπεδεο ηεο Σαλδαλίαο κεηά απφ ηελ ππνρξεσηηθή 

εθαξκνγή ηνπ, δηεξεπλψληαο ηελ ηζρχ ηξηψλ βαζηθψλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ: (1) νη 

ηθαλφηεηεο ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, (2) νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ, θαη (3) ν βαζκφο 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ θαη ησλ ειεγθηηθψλ επηηξνπψλ 

ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. χκθσλα κε 

ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα, απνδείρζεθε πσο εθηφο ηεο δεχηεξεο ππφζεζεο, νη 

ππφινηπεο δχν ηζρχνπλ, νδεγψληαο ζην ζπκπέξαζκα πσο νη πφξνη ηνπ ειέγρνπ, νη 
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ηθαλφηεηεο ησλ ειεγθηψλ θαη ην επίπεδν ζπλεξγαζίαο ησλ κειψλ ησλ ειεγθηηθψλ 

επηηξνπψλ επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ειέγρνπ. 

Χζηφζν, νη Ramachandran et al (2012) ζεκεηψλνπλ πσο ζθνπφο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ζα πξέπεη λα είλαη ε πξνζζήθε αμίαο ζηνπο νξγαληζκνχο θαη ηνπο κεηφρνπο 

ηνπο θαη φρη απιά λα εζηηάδεη ζε δεηήκαηα ζπκκφξθσζεο θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ 

4.1 ΚΟΠΟ ΔΡΔΤΝΑ 

Σν ζεκαληηθφηεξν βήκα γηα ηε δηεμαγσγή κηαο έξεπλαο, κεηά ηε ζεκαηηθή επηινγή, 

είλαη ε δηαηχπσζε ηνπ ζθνπνχ ηεο. Ο ζθνπφο ζηελ έξεπλα ιεηηνπξγεί θαηεπζπληηθά 

θαη εμαζθαιίδεη ζηνλ εξεπλεηή ηε γλψζε γηα ηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη 

ψζηε λα θηάζεη ζην ζθνπφ πνπ έρεη ζέζεη (Καξαγεψξγνο, 2002).  

Βαζηθφο ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ 

απφςεσλ ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ 

ειιεληθή αγνξά ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαζψο θαη ηνπ βαζκνχ ελαξκφληζεο ηεο κε ηε 

ζρεηηθή λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν .  

 

4.2 ΚΤΡΗΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηα νπνία θαιείηαη λα απαληήζεη ε κειέηε είλαη ηα θάησζη: 

1) ε ηη βαζκφ νη επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνχλ ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ; 

2) Καηά πφζν ηεξνχληαη νη απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία ησλ δηαδηθαζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απφ ηηο επηρεηξήζεηο; 

3) Πνηνο ν ξφινο ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηε δηαδηθαζία δηάξζξσζεο 

ησλ νξγαληζκψλ; 

4) Καηά πφζν ρξεζηκνπνηείηαη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο γηα ηε δηνηθεηηθή θαη 

νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ νξγαληζκψλ; 

5) Πνίν ην επίπεδν ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρεη ν εζσηεξηθφο 

έιεγρνο ζηηο επηρεηξήζεηο; 

6) Πψο αμηνινγνχλ νη επηρεηξήζεηο ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία ιακβάλνπλ κέζσ 

ηνπ εζσηεξηθνχ έιεγρν; 
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4.3 ΔΗΓΟ ΔΡΔΤΝΑ 

Ζ παξνχζα έξεπλα είλαη πνζνηηθή θαη γηα ηε δηεμαγσγή ηεο ρξεζηκνπνηνχληαη 

πξσηνγελή δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ κέζσ ηεο ρξήζεο εξσηεκαηνινγίνπ. Οη 

ζηαηηζηηθέο κέζνδνη αλάιπζεο δεδνκέλσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη 

πεξηγξαθηθέο: 

 Μέηξα ζέζεο θαη δηαζπνξάο θαη ζπγθεθξηκέλα ν Μέζνο Όξνο θαη ε Σππηθή 

Απφθιηζε 

 Πίλαθεο θαηαλνκήο ζπρλνηήησλ 

 Γηαγξακκαηηθέο απεηθνλίζεηο κέζσ πηηψλ θαη ξαβδνγξακκάησλ 

 

4.4 ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΟΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ (ΠΛΖΘΤΜΟ, ΥΧΡΟ, 

ΥΡΟΝΟ, ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ) 

Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε εηαηξίεο ηεο Αζήλαο ζε ρξνληθφ 

δηάζηεκα δχν εβδνκάδσλ (03/04/2014 έσο 17/53/2014) κε ηε κέζνδν ηεο 

δεηγκαηνιεςίαο επθνιίαο ή επρέξεηαο (Εαθεηξφπνπινο, 2005). Ο πιεζπζκφο ηεο 

έξεπλαο πξνζδηνξίδεηαη ζαλ ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή, ελψ ν ζηαηηζηηθφο πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο 

απνηειείηαη απφ ην ίδην ζχλνιν ππνθεηκέλσλ.  

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ 77επηρεηξήζεηο. Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ 

δηακνξθψζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο κειέηεο εζηάιεη κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

ζε 191 επηρεηξήζεηο θαη σο εθ ηνχηνπ ην πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ησλ επηρεηξήζεσλ 

ζηελ έξεπλα έθηαζε ην 40,3%. Γλσζηνπνηήζεθε ζηνπο δηεπζχλνληεο πκβνχινπο ησλ 

εηαηξηψλ. Όπνπ θαηέζηε αδχλαην απηφ λα ζπκπιεξσζεί απφ ηελ αλψηαηε δηεχζπλζε 

ηεο εηαηξίαο δεηήζεθε λα ζπκπιεξσζεί απφ ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή ή ηνλ 

πξντζηάκελν ηνπ Οηθνλνκηθνχ ηκήκαηνο/Λνγηζηεξίνπ ή απφ ππάιιειν ηνπ ηδίνπ 

ηκήκαηνο. 
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4.5 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ 

Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ θαηαζθεπάζηεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο κειέηεο πεξηέρεη 

απνθιεηζηηθά εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ γεγνλφο πνπ δηεπθφιπλε εμαηξεηηθά ηελ 

απνθσδηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ψζηε απηή λα πξαγκαηνπνηεζεί εχθνια θαη 

αμηφπηζηα. Σν εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ 6 κέξε θαη 34 εξσηήζεηο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ γεληθψλ επηρεηξεζηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εηαηξηψλ 

θαη ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εξσηεζέλησλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη 

κέζσ νλνκαζηηθήο θιίκαθαο απιήο επηινγήο (Εαθεηξφπνπινο, 2012).  

Σν πξψην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ 

ηνπ δείγκαηνο. Σν δεχηεξν κέξνο ηνπ, πεξηιακβάλεη 6 εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηηο 

δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο. Σν ηξίην, 

ηέηαξην θαη πέκπην θαη έθην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλνπλ 20 

εξσηήζεηο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην ξφιν ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηε δηνηθεηηθή 

θαη νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ νξγαληζκψλ, ζηηο ινγηζηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

πξνζθέξεη ζε απηέο θαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ αληίζηνηρα θαη 

πξνζδηνξίδνληαη κέζσ 5βάζκηαο ζεηηθήο θιίκαθαο Likert. 

Πξηλ μεθηλήζεη ε έξεπλα ην εξσηεκαηνιφγην δφζεθε ζε δείγκα 5 επηρεηξήζεσλ ψζηε 

λα αμηνινγεζεί θαη λα εληνπηζηνχλ ηα πηζαλά πξνβιήκαηά ηνπ (αζάθεηεο). Οη 

εξσηεζέληεο ζπκπιήξσζαλ κε επθνιία ην εξσηεκαηνιφγην θαη δελ ρξεηάζηεθε λα 

πξαγκαηνπνηεζεί θάπνηα αιιαγή. Έπεηηα απφ 3 εκέξεο ην εξσηεκαηνιφγην δφζεθε 

ζηνπο ίδηνπο εξσηεζέληεο ψζηε λα αμηνινγεζεί κε ηε κέζνδν ηνπ ειέγρνπ θαη 

επαλειέγρνπ ε αμηνπηζηία ηνπ. Οη απαληήζεηο ήηαλ παξεκθεξείο θαη σο εθ ηνχηνπ ην 

εξσηεκαηνιφγην θξίζεθε φηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην ζθνπφ ηεο κειέηεο. Σν 

πιήξεο θείκελν ην εξσηεκαηνινγίνπ παξαηίζεηαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα. 

 

4.6 ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΗΑ 

Οη βαζηθέο πηπρέο πνπ αθνινπζήζεθαλ  θαηά ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία 

ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 
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 Δκπηζηεπηηθφηεηα θαη αλσλπκία 

 Δληηκφηεηα θαη εκπηζηνζχλε 

 Πξφζβαζε ζηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

 Πιεξνθνξεκέλε ζπλαίλεζε 

 Πξνζηαζία ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο αθεξαηφηεηαο. 

Ζ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ζηεξίρηεθε ζην παξαπάλσ πιαίζην απνζαθελίδνληαο 

παξάιιεια κέζσ εηζαγσγηθνχ θεηκέλνπ πνπ εζηάιεη καδί κε ην κήλπκα 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηηο επηρεηξήζεηο, ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ 

απαληήζεσλ ησλ εξσηεζέλησλ θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο κφλν γηα εθπαηδεπηηθνχο 

ζθνπνχο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ 

Μέξνο A: Γεληθέο Δξωηήζεηο 

Ξεθηλψληαο ηελ παξάζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο κε ηελ παξάζεζε ησλ 

γεληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο έξεπλαο θαη ησλ αηφκσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε απηή, αξρηθά παξαηεξείηαη φηη ην 39,0% ησλ εηαηξηψλ ηεο κειέηεο 

απαζρνινχλ ζπλνιηθά ιηγφηεξνπο απφ 10 ππαιιήινπο, ην 31,2% 10 έσο 20 

ππαιιήινπο θαη ην 29,9% πεξηζζφηεξνπο απφ 10 ππαιιήινπο. 

Γξάθεκα 1: Αξηζκόο εξγαδνκέλωλ ηωλ επηρεηξήζεωλ ηεο έξεπλαο 

 

Παξάιιεια, παξαηεξείηαη φηη ην 77,9% ησλ ππαιιήισλ πνπ απαληνχλ ζηηο 

εξσηήζεηο ηεο έξεπλαο είλαη άλδξεο θαη ην 22,1% γπλαίθεο. 
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Γξάθεκα 2: Καηαλνκή θύινπ ηωλ ζπκκεηερόληωλ ζηελ έξεπλα 

 

Όζνλ αθνξά ηελ ειηθηαθή θαηαλνκή ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα πξνθχπηεη φηη 

ην 48,1% απηψλ είλαη άλσ ησλ 50 εηψλ ην 36,4% ειηθίαο 30 έσο 50 εηψλ θαη ην 

15,6% θάησ ησλ 30 εηψλ. 

Γξάθεκα 3: Ζιηθηαθή θαηαλνκή ηωλ ζπκκεηερόληωλ ζηελ έξεπλα 
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Δπηπξφζζεηα, ην 77,9% ησλ εξσηεζέλησλ είλαη απφθνηηνη ΑΔΗ ή ΣΔΗ, ην 11,7% 

απφθνηηνη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ην 10,4% θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ή 

δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο. 

Γξάθεκα 4: Μνξθωηηθό επίπεδν ηωλ ζπκκεηερόληωλ ζηελ έξεπλα 

 

Σν 27,3% ησλ εξσηεζέλησλ θαηέρεη ζέζε εζσηεξηθνχ ειεγθηή ζηελ επηρείξεζε, ελψ 

αλάινγν είλαη ην πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ πνπ θαηέρνπλ ζέζε πξντζηακέλνπ ζην 

νηθνλνκηθφ ηκήκα ηεο επηρείξεζεο ή ζην ινγηζηήξην, ην 23,4% ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηελ έξεπλα θαηέρνπλ ζέζε δηεπζπληή θαη ηέινο ην 22,1% είλαη ππάιιεινη ηνπ 

νηθνλνκηθνχ ή ινγηζηηθνχ ηκήκαηνο ησλ επηρεηξήζεσλ. 
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Γξάθεκα 5: Αξκνδηόηεηεο ηωλ ζπκκεηερόληωλ ζηελ έξεπλα 

 

 

Μέξνο Β: Δζωηεξηθόο Έιεγρνο θαη Γηάξζξωζε Οξγαληζκνύ 

Πεξλψληαο ζην δεχηεξν κέξνο ηεο ζηαηηζηηθήο κειέηεο πνπ αθνξά ην ξφιν ησλ 

δηαδηθαζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηε δηάξζξσζε ησλ νξγαληζκψλ, αξρηθά 

παξαηεξείηαη φηη γηα ην 79,2% απηψλ νη αξκνδηφηεηεο ησλ ππαιιήισλ θαζνξίδνληαη 

απφ ηηο δηαηάμεηο Καλνληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο θαη γηα ην 20,8% κέζσ ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ. 
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Γξάθεκα 6: Γηάξζξωζε ηκεκάηωλ θαη θαζνξηζκόο αξκνδηνηήηωλ 

 

Δπηπιένλ, γηα ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ (92,2%) ε δηάξζξσζε 

ησλ Σκεκάησλ θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ ππαιιήισλ πξνζδηνξίδνληαη επθξηλψο θαη 

γηα ην 7,8% φρη. 

Γξάθεκα 7: Δπθξίλεηα ιεηηνπξγηώλ επηρεηξήζεωλ 
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Δλ ζπλερεία παξαηεξείηαη φηη ην πνζνζηφ ησλ πνπ ιεηηνπξγεί ζε απηέο εμεηδηθεπκέλν 

Σκήκα ή πξνζσπηθφ γηα ηελ άζθεζε Δζσηεξηθνχ Οηθνλνκηθνχ / Γηαρεηξηζηηθνχ 

Διέγρνπ είλαη ρακειφ αγγίδνληαο ην 16,9% ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο. 

Γξάθεκα 8: Ύπαξμε εμεηδηθεπκέλνπ Σκήκαηνο ή πξνζωπηθνύ γηα ηελ άζθεζε Δζωηεξηθνύ 

Οηθνλνκηθνύ / Γηαρεηξηζηηθνύ Διέγρνπ 

 

Δλ ζπλερεία, παξαηεξείηαη φηη γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ εμεηδηθεπκέλν 

Σκήκα ή πξνζσπηθφ γηα ηελ άζθεζε Δζσηεξηθνχ Οηθνλνκηθνχ / Γηαρεηξηζηηθνχ 

Διέγρνπ ε ελ ιφγσ ιεηηνπξγία φζνλ αθνξά ζέκαηα Γηνηθεηηθήο Γηαρείξηζεο αζθείηαη 

απφ ην Γ.. ή/θαη ηε Γεληθή πλέιεπζε γηα ην 36,4% ησλ επηρεηξήζεσλ, απφ ην 

Οηθνλνκηθφ Σκήκα ή ην Λνγηζηήξην γηα ην 29,9% απηψλ, απφ ηνλ δηεπζπληή γηα ην 

19,5%, απφ ην Γηνηθεηηθφ Σκήκα γηα ην 6,5%, ελψ φκνην (6,5%) είλαη ην πνζνζηφ 

ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ νη ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο απνηεινχλ ζπλαξκνδηφηεηα 

πεξηζζνηέξσλ ηκεκάησλ ή/θαη ππαιιήισλ. 
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Γξάθεκα 9: Τπεύζπλνο εζωηεξηθνύ ειέγρνπ ζε ζέκαηα δηνηθεηηθήο δηαρείξηζεο ιόγω κε 

ύπαξμεο αξκνδίνπ ηκήκαηνο/πξνζωπηθνύ 

 

 

Αληίζεηα, φζνλ αθνξά ηελ άζθεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ φζνλ αθνξά 

ζε ζέκαηα Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δελ ιεηηνπξγνχλ ηκήκα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ παξαηεξείηαη φηη ν ξφινο ηνπ Γ.. θαη ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 

είλαη εμαηξεηηθά αλαβαζκηζκέλνο, ελψ γηα ην 24,7% ησλ επηρεηξήζεσλ ε 

ζπγθεθξηκέλε επζχλε αλήθεη ζην δηεπζπληή θαη γηα ην 16,9% ζην Οηθνλνκηθφ Σκήκα 

ή ην Λνγηζηήξην. 
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Γξάθεκα 10 Τπεύζπλνο εζωηεξηθνύ ειέγρνπ ζε ζέκαηα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ιόγω κε 

ύπαξμεο αξκνδίνπ ηκήκαηνο/πξνζωπηθνύ 

 

Σέινο, νινθιεξψλνληαο ην δεχηεξν κέξνο ηεο ζηαηηζηηθήο κειέηεο ζθηαγξαθείηαη φηη 

ην πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο νπνίεο έρνπλ ζπγθξνηεζεί Δπηηξνπέο γηα ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο αγγίδεη κφιηο ην 29,9%. 
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Γξάθεκα 11: πγθξόηεζε επηηξνπώλ εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο 

 

 

Μέξνο Γ: Δζωηεξηθόο Έιεγρνο θαη Γηνηθεηηθή Γηαρείξηζε Οξγαληζκνύ 

Δμεηάδνληαο ην βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν ν Δζσηεξηθφο Έιεγρνο εκπιέθεηαη ζηε 

δηνηθεηηθή δηαρείξηζε ησλ νξγαληζκψλ παξαηεξείηαη φηη νη επηρεηξήζεηο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ιεηηνπξγίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ ηήξεζε ηνπ κεηξψνπ ηνπο 

θαη αηνκηθψλ θαθέισλ ηνπ πξνζσπηθνχ κε ηηο ππεξεζηαθέο κεηαβνιέο ηνπ αξθεηά 

κεγάιε θιίκαθα (Μ.Ο.=3,74, Σ.Α.=1,591), ελψ αθφκε επξχηεξε είλαη ε ρξήζε ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ νξζή ηήξεζε πξσηνθφιινπ εηζεξρνκέλσλ θαη 

εμεξρνκέλσλ εγγξάθσλ (Μ.Ο.=4,08, Σ.Α.=1,384) θαη ηελ νξζή ηήξεζε Βηβιίνπ 

Αδεηψλ πξνζσπηθνχ (Μ.Ο.=3,97, Σ.Α.=1,319). Ζ ρξήζε ησλ ιεηηνπξγηψλ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ είλαη ιηγφηεξν ζπρλή ζηε δηαδηθαζία πξνζιήςεσλ αιιά θαη ζηελ ηήξεζε 

ησλ Πξαθηηθψλ ησλ πλεδξηάζεσλ ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ησλ επηρεηξήζεσλ 

(Μ.Ο.=3,00, Σ.Α.=1,358 θαη Μ.Ο.=2,73, Σ.Α.=1,364 αληίζηνηρα). Ζ ζπλνιηθή κέζε 

βαζκνινγία ηεο ρξήζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηηο ιεηηνπξγίεο 

δηνηθεηηθή δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ίζε κε 3,51 (Σ.Α.=0,787) θαη ζπληζηά 

αξθεηά πςειή έληαζε ηεο. 
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Πίλαθαο 1: Γηεξεύλεζε (Μ.Ο. θαη Σ.Α.) ηνπ παξάγνληα «Δζωηεξηθόο Έιεγρνο θαη Γηνηθεηηθή 

Γηαρείξηζε Οξγαληζκνύ» 

 Mean Std. Deviation 

Σελ ηήξεζε κεηξψνπ θαη αηνκηθψλ θαθέισλ ηνπ πξνζσπηθνχ κε ηηο 

ππεξεζηαθέο κεηαβνιέο απηνχ 
3,74 1,591 

Σελ νξζή ηήξεζε πξσηνθφιινπ εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρνκέλσλ εγγξάθσλ 4,08 1,384 

Σελ νξζή ηήξεζε Βηβιίνπ Αδεηψλ πξνζσπηθνχ 3,97 1,319 

Σε ζσζηή ηαθηηθή ησλ πξνζιήςεσλ ηαθηηθνχ θαη επνρηαθνχ πξνζσπηθνχ 3,00 1,358 

Σε λνκφηππε ηήξεζε ησλ Πξαθηηθψλ ησλ πλεδξηάζεσλ ηνπ Γ/θνχ 

πκβνπιίνπ 
2,73 1,364 

Δζωηεξηθόο Έιεγρνο θαη Γηνηθεηηθή Γηαρείξηζε Οξγαληζκνύ 3,51 0,787 

 

Μέξνο Γ: Δζωηεξηθόο Έιεγρνο θαη Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε Οξγαληζκνύ 

Δμαηξεηηθά πςειφο είλαη ν βαζκφο θαηά ηνλ νπνίν νη δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, παξαηεξείηαη φηη ε κέζε βαζκνινγία ησλ εξσηεζέλησλ ζε φιεο ηηο 

αληίζηνηρεο ζέζεηο είλαη πνιχ πςειή κε ηε κέζε βαζκνινγία ηνπ παξάγνληα 

«Δζσηεξηθφο Έιεγρνο θαη Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε Οξγαληζκνχ» λα ιακβάλεη ηηκή 

ίζε κε 4,51 (Σ.Α.=0,860) γεγνλφο πνπ ζπληζηά πςειφηαηε έληαζε ηεο ρξήζε ησλ 

ιεηηνπξγηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ δηαδηθαζία ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

Πίλαθαο 2: Γηεξεύλεζε (Μ.Ο. θαη Σ.Α.) ηνπ παξάγνληα «Δζωηεξηθόο Έιεγρνο θαη Οηθνλνκηθή 

Γηαρείξηζε Οξγαληζκνύ» 

 Mean 

Std. 

Deviatio

n 

Σελ νξζή ηήξεζε ησλ ινγηζηηθψλ Βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ, φπσο απηά πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηεο «πεξί Ο.Δ.Β.» Ννκνζεζίαο 
4,59 0,932 

Σελ θαηά ην Νφκν ζχληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, ηνπ 

Ηζνινγηζκνχ, ησλ Α.Υ. θαη ηνπ Απνινγηζκνχ ηνπ Οξγαληζκνχ 
4,56 1,027 

Σελ νξζή ζχληαμε ησλ κηζζνδνηηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη ηελ ηήξεζε ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο Δξγαηηθήο θαη ελ γέλεη λνκνζεζίαο, φζνλ αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ απνδνρψλ θαη ηνλ 

ππνινγηζκφ θαη ηελ απφδνζε ησλ θξαηήζεσλ ππέξ Αζθαιηζηηθψλ Οξγαληζκψλ θαη 

4,47 1,170 

Σελ χπαξμε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ σο θαη ηελ πηζηή ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 4,51 1,102 
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Καλνληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ή/θαη ηεο ζρεηηθήο Ννκνζεζίαο, φζνλ αθνξά ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ πάζεο θχζεσλ δαπαλψλ 

Σελ παξαθνινχζεζε ησλ Υξεσζηψλ θαη ησλ πάζεο θχζεσο απαηηήζεσλ ηνπ Οξγαληζκνχ 4,68 0,781 

Σελ είζπξαμε ησλ πάζεο θχζεσο εζφδσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο «πεξί Ο.Δ.Β.» Ννκνζεζίαο 

θαη ηνπ Καλνληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο 
4,56 0,975 

Σελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ βάζεη αξκνδίσο ζεσξεκέλσλ θαη 

ππνγεγξακκέλσλ Γξακκαηίσλ Δηζπξάμεσλ θαη Υξεκαηηθψλ Δληαικάησλ 
4,42 1,222 

Σελ νξζή παξαθνινχζεζε ηεο Απνζήθεο θαη ησλ κελφλησλ απνζεκάησλ κε ηελ ηήξεζε ζεσξεκέλνπ 

Βηβιίνπ Απνζήθεο θαη ηελ έθδνζε αξκνδίσο ππνγεγξακκέλσλ θαη θαηαιιήισο αξηζκεκέλσλ 

Γειηίσλ Δηζαγσγήο θαη Δμαγσγήο πιηθψλ θαζψο θαη Πξσηνθφιισλ παξάδνζεο – παξαιαβήο παγίσλ 

πιηθψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ ηνλ Κ.Δ.Τ. ή/θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο ελ γέλεη Ννκνζεζίαο. 

4,35 1,308 

Δζωηεξηθόο Έιεγρνο θαη Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε Οξγαληζκνύ 4,51 0,860 

 

Μέξνο Δ: Δζωηεξηθόο έιεγρνο θαη ινγηζηηθή 

ηε ζπλέρεηα ηεο κειέηεο παξαηεξείηαη φηη ε δηαδηθαζία ηνπ εζσηεξηθνχ δίλεη ζε 

κεγάιε θιίκαθα έγθαηξα πιεξνθνξίεο ζηελ ινγηζηηθή γηα ηελ νξζφηεξε απεηθφληζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επηρείξεζεο (Μ.Ο.=4,04, Σ.Α.=1,304), ελψ αλάινγα πςειή 

είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ λα βειηηψλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

ινγηζηηθήο απεηθφληζεο ησλ ζηνηρείσλ επηρείξεζεο (Μ.Ο.=3,90, Σ.Α.=1,534) θαη ν 

βαζκφο πνπ ππνζηεξίδεη ηελ επίηεπμε ησλ ινγηζηηθψλ ζηφρσλ θαη ζρεδίσλ 

(Μ.Ο.=3,96, Σ.Α.=1,498), κε ην κέζν φξν ηεο βαζκνινγίαο ηνπ παξάγνληα 

«Δζσηεξηθφο έιεγρνο θαη ινγηζηηθή» λα είλαη ίζνο κε 3,96 (Σ.Α.=1,145). 

Πίλαθαο 3: Γηεξεύλεζε (Μ.Ο. θαη Σ.Α.) ηνπ παξάγνληα «Δζωηεξηθόο έιεγρνο θαη ινγηζηηθή» 

 Mean 

Std. 

Deviatio

n 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο δίλεη έγθαηξα πιεξνθνξίεο ζηελ ινγηζηηθή γηα ηελ νξζφηεξε 

απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επηρείξεζεο 
4,04 1,304 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο βειηηψλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ινγηζηηθήο απεηθφληζεο ησλ 

ζηνηρείσλ επηρείξεζεο 
3,90 1,534 

Θεσξείηε φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ππνζηεξίδεη ηελ επίηεπμε ησλ ινγηζηηθψλ ζηφρσλ θαη 

ζρεδίσλ 
3,96 1,498 

Δζωηεξηθόο έιεγρνο θαη ινγηζηηθή 3,96 1,145 
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Μέξνο Σ: Αμηνιόγεζε ηωλ δηαδηθαζηώλ Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ 

Σν ηειεπηαίν κέξνο ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο αλαθέξεηαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ απφ ηνπο εξσηεζέληεο. Απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ εμάγεηαη 

φηη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ αζθνχλησλ ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν θαη ησλ αξκνδίσλ 

Δμσηεξηθψλ Διεγθηψλ / Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ πνπ δηελεξγνχλ 

νηθνλνκηθνδηαρεηξηζηηθνχο ειέγρνπο ζηηο επηρεηξήζεηο θξίλεηαη επηηεηακέλε 

(Μ.Ο.=4,24, Σ.Α.=1,369), ελψ επίζεο απαξαίηεην θξίλεηαη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο λα 

έρνπλ επαξθείο γλψζεηο ινγηζηηθήο (Μ.Ο.=4,60, Σ.Α.=0,917). Δπηπιένλ, 

παξαηεξείηαη φηη είλαη απαξαίηεην ζε κεγάιν βαζκφ ν Δζσηεξηθφο Έιεγρνο λα 

αλαθέξεηαη απ’ επζείαο ζην Γ/θφ πκβνχιην ή/θαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε 

(Μ.Ο.=3,62, Σ.Α.=1,522).  

Πίνακας 4: Γηεξεύλεζε (Μ.Ο. θαη Σ.Α.) ηνπ παξάγνληα «Αμηνιόγεζε ηωλ δηαδηθαζηώλ 

Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ» 

 Mean 

Std. 

Deviatio

n 

ε πνην βαζκφ πξέπεη λα ππάξρεη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ αζθνχλησλ ηνλ Δζσηεξηθφ 

Έιεγρν θαη ησλ αξκνδίσλ Δμσηεξηθψλ Διεγθηψλ / Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ πνπ 

δηελεξγνχλ νηθνλνκηθνδηαρεηξηζηηθνχο ειέγρνπο ζηνλ Οξγαληζκφ ζαο 

4,24 1,369 

Ο Δζσηεξηθφο Διεγθηήο πξέπεη λα έρεη επαξθείο γλψζεηο ινγηζηηθήο 4,60 0,917 

Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο πξέπεη λα αλαθέξεηαη απ’ επζείαο ζην Γ/θφ πκβνχιην ή/θαη ζηε 

Γεληθή πλέιεπζε 
3,62 1,522 

Οη δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο θαη ηεο «πεξί Ο.Δ.Β.» Ννκνζεζίαο 

είλαη επαξθείο, φζνλ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 
3,62 1,622 

Ζ χπαξμε εμεηδηθεπκέλνπ Σκήκαηνο ή πξνζσπηθνχ γηα ηελ άζθεζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

πξνζδίδεη / ζα πξνζέδηδε αμία θαη ζπκβάιεη / ζα ζπλέβαιε ζηε βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο 

θαη νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ Οξγαληζκνχ ζαο, θαζψο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ, 

φζ 

3,54 1,633 

H χπαξμε δηαδηθαζηψλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζπκβάιεη ζηελ πξνιεπηηθή απνθπγή 

θαηλνκέλσλ απαηψλ, εζειεκέλσλ ή αζέιεησλ ιαζψλ, θαζψο θαη δηαρεηξηζηηθψλ 

παξαηππηψλ ή/θαη αηαζζαιηψλ 

4,60 0,972 

Ζ ζπγρψλεπζε / ζπλέλσζε ησλ Οξγαληζκψλ Δγγείσλ Βειηηψζεσλ ζε ιηγφηεξνπο θαη 

κεγαιχηεξνπο, ζα ζπλέβαιε, κέζσ ηεο αξηηφηεξεο ζηειέρσζήο ηνπο, ζηε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ιεηηνπξγηψλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηνπο 

4,45 1,180 

Αμηνιφγεζε ησλ δηαδηθαζηψλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 4,09 0,523 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειεί κία αλεμάξηεηε θαη αληηθεηκεληθή ζπκβνπιεπηηθή 

δηαδηθαζία, ε νπνία ζρεδηάδεηαη, νξγαλψλεηαη θαη εθαξκφδεηαη ζηηο ζχγρξνλεο 

επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο κε ζθνπφ ηελ πξνζζήθε αμίαο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο 

επίηεπμεο ησλ νξγαλσζηαθψλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο ζήκεξα 

ηνπνζεηείηαη ζην επίθεληξν ηεο ζχγρξνλεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, δεδνκέλνπ φηη 

ζηνρεχεη ζηε δηαζθάιηζε ηεο αθεξαηηφηεηαο θαη ηεο εγθπξφηεηαο ηεο ζρεηηθήο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο. Δπηπιένλ, αληηθεηκεληθφο ζηφρνο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ε βειηίσζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο, κέζσ ηεο 

απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ησλ αληίζηνηρσλ θηλδχλσλ θαη ηεο γεληθφηεξεο 

ππνζηήξημεο ησλ νξγαληζκψλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηξαηεγηθψλ 

ηνπο ζηφρσλ.  

Αθφκε, ε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δελ αθνξά απνθιεηζηηθά ηελ 

επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία, αιιά κέζσ ηεο βειηηζηνπνίεζήο ηεο απνζθνπεί ζηελ 

πξνζζήθε αμίαο γηα φιεο ηηο νκάδεο ελδηαθέξνληνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

επελδπηψλ, θαηαλαισηψλ θαη πξνκεζεπηψλ. Μάιηζηα, δεδνκέλεο ηεο 

πνιππινθφηεηαο ηνπ ζχγρξνλνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν 

δξαζηεξηνπνηνχληαη νη επηρεηξήζεηο θαη νη νξγαληζκνί, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο έρεη 

ηδηαίηεξε ζεκαζία σο πξνο ηνλ εληνπηζκφ θαηλνκέλσλ απάηεο, δφιηαο πιεξνθφξεζεο 

θαη ζθφπηκεο θαηαζπαηάιεζεο ησλ δηαζέζηκσλ νξγαλσζηαθψλ πφξσλ. Χζηφζν, παξά 

ηελ αδηακθηζβήηεηε αμία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ δε 

δηαζθαιίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ, θαζψο επεξεάδεηαη απφ ηε 

δξάζε αξθεηψλ επηδξνχκελσλ παξαγφλησλ θαη κεηαβιεηψλ.  

χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο δηεζλνχο εξεπλεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, γηα λα είλαη 

απνηειεζκαηηθφο ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζα πξέπεη λα πθίζηαηαη κία ζεηξά 

πξνυπνζέζεσλ θαη ζπλζεθψλ, νη νπνίεο δηαζθαιίδνπλ ηελ εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία 

ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε επαγγεικαηηθή αθεξαηφηεηα ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, ε 

αληηθεηκεληθφηεηα θαη αλεμαξηεζία ηνπ ειέγρνπ, νη επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο, ε 

επάξθεηα ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο, νη ζρέζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη 

εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, νη εθαξκνδφκελεο ηερληθέο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη ε 

ηερλνινγηθή επάξθεηα απνηεινχλ ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. 
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Δπηπξνζζέησο, ε ζαθήο νξηνζέηεζε ηνπ εχξνπο, ησλ ζηφρσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ 

ηνπ ειέγρνπ, ε ζπκκφξθσζε κε ηα επίζεκα ειεγθηηθά πξφηππα θαη ε δέζκεπζε θαη 

ππνζηήξημε ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο επηδξνχλ θαζνξηζηηθά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηελ πνηφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ, ψζηε απηά λα 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε απνδνηηθφ ηξφπν ζηε ράξαμε ηεο επηρεηξεζηαθήο 

ζηξαηεγηθήο.  

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ήηαλ ε εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηεο 

ρξεζηκφηεηαο, απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηνπ ελεξγνχ ξφινπ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, κέζσ ηεο ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο εξσηεκαηνινγίνπ 

πνπ θαηαζθεπάζηεθε γηα ηελ επίηεπμε ησλ εξεπλεηηθψλ ζηφρσλ. χκθσλα κε ηα 

ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα, ηεθκεξηψζεθε πσο ν βαζκφο πνπ νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Αζήλα, ιεηηνπξγνχλ ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

είλαη εμαηξεηηθά ρακειφο, ελψ παξάιιεια ν βαζκφο ηήξεζεο ησλ απαξαίηεησλ 

δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ δηαδηθαζηψλ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ απφ ηηο επηρεηξήζεηο είλαη ηθαλνπνηεηηθφο.  

Παξφια απηά ε άπνςε ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε δηνίθεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ησλ νξγαληζκψλ γηα ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη 

εμαηξεηηθά ζεηηθή. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ζεσξνχλ πσο ν εζσηεξηθφο έιεγρνο 

πξνζζέηεη αμία ζηελ επηρείξεζε, βειηηψλεη ηελ απνδνηηθφηεηά ηεο θαη ππνζηεξίδεη 

ηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ. ε δεχηεξν επίπεδν, απνδείρζεθε πσο ε 

αμηνιφγεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ αλαθνξηθά κε ηελ επίηεπμε ησλ ειεγθηηθψλ ζηφρσλ, ηε 

ζπλεξγαζία εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηε ζπλάθεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ κε ηνπο πξνθαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο. 

πλνπηηθά, ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα θαηέδεημαλ πσο ν βαζκφο εθαξκνγήο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Αζήλα είλαη 

αξθεηά πεξηνξηζκέλνο, φκσο νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ηνλ εζσηεξηθφ 

έιεγρν ην θάλνπλ κε ηξφπν ζσζηφ απνθνκίδνληαο ζεκαληηθά νθέιε. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

Μέξνο A: Γεληθέο Δξωηήζεηο 

 

Αθξηβήο Δπωλπκία Οξγαληζκνύ (Πξναηξεηηθά): 

………………………………………………………… 

 

Α1. ηνηρεία Οηθνλνκηθνύ Οξγαληζκνύ 
(Σζεθάξεηε ηε κνλαδηθή απάληεζε ζαο) 

        

1. πλνιηθόο αξηζκόο Πξνζωπηθνύ (Σαθηηθό θαη Δπνρηαθό): 

       < 10  10 – 20  > 20 

 

Α2. ηνηρεία απαληνύληνο εξγαδνκέλνπ  
(Σζεθάξεηε ηε κνλαδηθή απάληεζε ζαο) 

 

2. Φύιν 

 Άλδξαο  Γπλαίθα 

 

3. Ζιηθία 

 < 30  30 – 50  > 50 

 

4. Μνξθωηηθό Δπίπεδν 

 Απφθνηηνο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο   Απφθνηηνο Α.Δ.Η. / Σ.Δ.Η. 

 Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ / Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο              

                       

5. Θέζε πνπ θαηέρεηε ζηνλ Οξγαληζκό 

 Γηεπζπληήο  Δζσηεξηθφο Διεγθηήο     Πξντζηάκελνο Οηθνλνκηθνχ Σκήκαηνο ή 

Λνγηζηεξίνπ 

 Οηθνλνκηθφο / Λνγηζηηθφο ππάιιεινο      Άιιν                          

 

Μέξνο Β: Δζωηεξηθόο Έιεγρνο θαη Γηάξζξωζε Οξγαληζκνύ 

(Σζεθάξεηε ηε κνλαδηθή απάληεζή ζαο) 

6. Ζ δηάξζξωζε ηωλ Σκεκάηωλ θαη νη αξκνδηόηεηεο ηωλ ππαιιήιωλ ηνπ Οξγαληζκνύ 

ζαο θαζνξίδνληαη από ηηο δηαηάμεηο: 

 Καλνληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (Κ.Δ.Τ.)  Νφκνπ  Άιιν 

 

7. Ζ δηάξζξωζε ηωλ Σκεκάηωλ θαη νη αξκνδηόηεηεο ηωλ ππαιιήιωλ πξνζδηνξίδνληαη 

επθξηλώο; 

 ΝΑΗ  ΟΥΗ 

 

8. Τπάξρεη ζηνλ Οξγαληζκό ζαο εμεηδηθεπκέλν Σκήκα ή πξνζωπηθό γηα ηελ άζθεζε 

Δζωηεξηθνύ Οηθνλνκηθνύ / Γηαρεηξηζηηθνύ Διέγρνπ; 

Αλ επηιέμεηε ΟΥΗ, παξαθαινχκε απαληήζηε ζηηο εξσηήζεηο 10 θαη 11 

 ΝΑΗ  ΟΥΗ 

 

9. Αλ όρη, από πνηνλ / πνηνπο (εθηόο Γ/θνύ πκβνπιίνπ & Γεληθήο πλέιεπζεο) αζθείηαη ε 

ελ ιόγω ιεηηνπξγία Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ, όζνλ αθνξά ζε ζέκαηα Γηνηθεηηθήο 

Γηαρείξηζεο; 

(π.ρ. έιεγρνο ηήξεζεο κεηξψνπ πξνζσπηθνχ, έιεγρνο ηήξεζεο πξσηνθφιινπ, έιεγρνο 

ηήξεζεο Βηβιίνπ Αδεηψλ, έιεγρνο λνκηκφηεηαο πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνχ, θιπ.). 

 Απφ ηνλ Γ/ληή  Απφ ην Γηνηθεηηθφ Σκήκα  Απφ ην Οηθνλνκηθφ Σκήκα / Λνγηζηήξην 
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 πλαξκνδηφηεηα Σκεκάησλ / Τπαιιήισλ   Μφλν απφ ην Γ.. ή/θαη ηε Γεληθή 

πλέιεπζε   Άιιν 

10. Καη από πνηνλ / πνηνπο (εθηόο Γ/θνύ πκβνπιίνπ & Γεληθήο πλέιεπζεο), όζνλ αθνξά 

ζε ζέκαηα Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο; 

(π.ρ. έιεγρνο δαπαλψλ θαη πξνκεζεηψλ, εζφδσλ θαη πεξηνπζίαο, δηαρείξηζεο ρξεκαηηθνχ θαη 

πιηθψλ,  

θιπ.). 

 Απφ ηνλ Γ/ληή      Απφ ην Οηθνλνκηθφ Σκήκα / Λνγηζηήξην 

 πλαξκνδηφηεηα Σκεκάησλ / Τπαιιήισλ   Μφλν απφ ην Γ.. ή/θαη ηε Γεληθή 

πλέιεπζε  

 Άιιν 

 

11. Έρνπλ ζπγθξνηεζεί ζηνλ Οξγαληζκό ζαο Δπηηξνπέο γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ, 

όπωο π.ρ. 

δηελέξγεηαο δηαγωληζκώλ θαη εθπνίεζεο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ ή/θαη πξνκήζεηαο 

πιηθώλ θαη δηαπηζηώζεωο εθηειέζεωο εξγαζηώλ;   

 ΝΑΗ  ΟΥΗ 

 

 

Μέξνο Γ: Δζωηεξηθόο Έιεγρνο θαη Γηνηθεηηθή Γηαρείξηζε Οξγαληζκνύ 

 

ε πνην βαζκό γίλεηαη Δζωηεξηθόο Έιεγρνο όζνλ αθνξά:  

(Σζεθάξεηε ηε κνλαδηθή απάληεζή ζαο) Κ
α

ζ
ό

ιν
π
 

Σ
ε 

κ
ηθ

ξ
ή
 

θ
ιί

κ
α

θ
α

 
Σ

ε 
κ

έη
ξ
ηα

 

θ
ιί

κ
α

θ
α

 
Σ

ε 
κ

εγ
ά

ιε
 

θ
ιί

κ
α

θ
α

 
Π

ά
ξ
α

 

π
ν

ιύ
 

12. Σελ ηήξεζε κεηξψνπ θαη αηνκηθψλ θαθέισλ ηνπ πξνζσπηθνχ κε ηηο ππεξεζηαθέο 

κεηαβνιέο απηνχ. 
     

13. Σελ νξζή ηήξεζε πξσηνθφιινπ εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρνκέλσλ εγγξάθσλ.       

14. Σελ νξζή ηήξεζε Βηβιίνπ Αδεηψλ πξνζσπηθνχ. 
     

15. Σε ζσζηή ηαθηηθή ησλ πξνζιήςεσλ ηαθηηθνχ θαη επνρηαθνχ πξνζσπηθνχ.      

16. Σε λνκφηππε ηήξεζε ησλ Πξαθηηθψλ ησλ πλεδξηάζεσλ ηνπ Γ/θνχ πκβνπιίνπ. 
     

 

 

Μέξνο Γ: Δζωηεξηθόο Έιεγρνο θαη Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε Οξγαληζκνύ 

 

Καηά πόζν δηελεξγείηαη Δζωηεξηθόο Έιεγρνο αλαθνξηθά κε:  

(Σζεθάξεηε ηε κνλαδηθή απάληεζή ζαο) Κ
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17. Σελ νξζή ηήξεζε ησλ ινγηζηηθψλ Βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ, φπσο απηά πξνβιέπνληαη 

απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο «πεξί Ο.Δ.Β.» Ννκνζεζίαο. 
     

18. Σελ θαηά ην Νφκν ζχληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ, ηνπ Ηζνινγηζκνχ, ησλ Α.Υ. θαη ηνπ Απνινγηζκνχ ηνπ 

Οξγαληζκνχ. 

     

19. Σελ νξζή ζχληαμε ησλ κηζζνδνηηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη ηελ 
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ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο Δξγαηηθήο θαη ελ γέλεη λνκνζεζίαο, φζνλ αθνξά ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ απνδνρψλ θαη ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ απφδνζε ησλ θξαηήζεσλ ππέξ 

Αζθαιηζηηθψλ Οξγαληζκψλ θαη ηνπ Γεκνζίνπ. 

20. Σελ χπαξμε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ σο θαη ηελ πηζηή ηήξεζε ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ή/θαη ηεο ζρεηηθήο Ννκνζεζίαο, 

φζνλ αθνξά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πάζεο θχζεσλ δαπαλψλ. 

     

21. Σελ παξαθνινχζεζε ησλ Υξεσζηψλ θαη ησλ πάζεο θχζεσο απαηηήζεσλ ηνπ 

Οξγαληζκνχ. 
     

22. Σελ είζπξαμε ησλ πάζεο θχζεσο εζφδσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο «πεξί 

Ο.Δ.Β.» Ννκνζεζίαο θαη ηνπ Καλνληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο. 
     

23. Σελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ βάζεη αξκνδίσο ζεσξεκέλσλ 

θαη ππνγεγξακκέλσλ Γξακκαηίσλ Δηζπξάμεσλ θαη Υξεκαηηθψλ Δληαικάησλ.  
     

24. Σελ νξζή παξαθνινχζεζε ηεο Απνζήθεο θαη ησλ κελφλησλ απνζεκάησλ κε ηελ 

ηήξεζε ζεσξεκέλνπ Βηβιίνπ Απνζήθεο θαη ηελ έθδνζε αξκνδίσο ππνγεγξακκέλσλ 

θαη θαηαιιήισο αξηζκεκέλσλ Γειηίσλ Δηζαγσγήο θαη Δμαγσγήο πιηθψλ θαζψο θαη 

Πξσηνθφιισλ παξάδνζεο – παξαιαβήο παγίσλ πιηθψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

απφ ηνλ Κ.Δ.Τ. ή/θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο ελ γέλεη Ννκνζεζίαο. 

     

 

Μέξνο Δ: Δζωηεξηθόο έιεγρνο θαη ινγηζηηθή 

 

 (Σζεθάξεηε ηε κνλαδηθή απάληεζή ζαο) Κ
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25. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο δίλεη έγθαηξα πιεξνθνξίεο ζηελ ινγηζηηθή γηα ηελ νξζφηεξε 

απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επηρείξεζεο. 
     

26. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο βειηηψλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ινγηζηηθήο 

απεηθφληζεο ησλ ζηνηρείσλ επηρείξεζεο 
     

27. Θεσξείηε φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ππνζηεξίδεη ηελ επίηεπμε ησλ ινγηζηηθψλ ζηφρσλ 

θαη ζρεδίσλ 
     

 

Μέξνο Σ: Αμηνιόγεζε ηωλ δηαδηθαζηώλ Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ – πκπεξάζκαηα 

 

(Σζεθάξεηε ηε κνλαδηθή απάληεζή ζαο) Κ
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28. ε πνην βαζκφ πξέπεη λα ππάξρεη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ αζθνχλησλ ηνλ Δζσηεξηθφ 

Έιεγρν θαη ησλ αξκνδίσλ Δμσηεξηθψλ Διεγθηψλ / Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ πνπ 

δηελεξγνχλ νηθνλνκηθνδηαρεηξηζηηθνχο ειέγρνπο ζηνλ Οξγαληζκφ ζαο. 

     

29. Ο Δζσηεξηθφο Διεγθηήο πξέπεη λα έρεη επαξθείο γλψζεηο ινγηζηηθήο. 
     

30. Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο πξέπεη λα αλαθέξεηαη απ’ επζείαο ζην Γ/θφ πκβνχιην ή/θαη 

ζηε Γεληθή πλέιεπζε. 
     

31. Οη δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο θαη ηεο «πεξί Ο.Δ.Β.» 

Ννκνζεζίαο είλαη επαξθείο, φζνλ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 
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32. Ζ χπαξμε εμεηδηθεπκέλνπ Σκήκαηνο ή πξνζσπηθνχ γηα ηελ άζθεζε Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ πξνζδίδεη / ζα πξνζέδηδε αμία θαη ζπκβάιεη / ζα ζπλέβαιε ζηε βειηίσζε ηεο 

δηνηθεηηθήο θαη νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ Οξγαληζκνχ ζαο, θαζψο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ, φζνλ αθνξά ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηνπ. 

     

33. H χπαξμε δηαδηθαζηψλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζπκβάιεη ζηελ πξνιεπηηθή απνθπγή 

θαηλνκέλσλ απαηψλ, εζειεκέλσλ ή αζέιεησλ ιαζψλ, θαζψο θαη δηαρεηξηζηηθψλ 

παξαηππηψλ ή/θαη αηαζζαιηψλ.   

     

34. Ζ ζπγρψλεπζε / ζπλέλσζε ησλ Οξγαληζκψλ Δγγείσλ Βειηηψζεσλ ζε ιηγφηεξνπο θαη 

κεγαιχηεξνπο, ζα ζπλέβαιε, κέζσ ηεο αξηηφηεξεο ζηειέρσζήο ηνπο, ζηε βειηίσζε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ιεηηνπξγηψλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηνπο. 

     

 

 

Σας εσταριστώ πολύ για τη σσμμετοτή σας στην έρεσνα και για το τρόνο ποσ 

αυιερώσατε. 

 


