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Πεπίλητη 
 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία αζρνιείηαη κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν θαη ηελ κειέηε κε-

εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην αμηψλ εηαηξείαο. 

Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ ηξία θεθάιαηα. 

ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη κηα αλαθνξά ζηελ έλλνηα, ηα είδε θαη ζηελ 

αλαγθαηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Σν δεχηεξν θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο. 

ηε ζπλέρεηα δίλεηαη έκθαζε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Σέινο ζην ηξίην γίλεηαη κηα εκπεηξηθή κειέηε ηεο νηθνλνκηθήο ζπκπεξηθνξάο κε-

εηζεγκέλεο εηαηξείαο. Ζ κειέηε απηή βαζίδεηαη ζε έλα δείγκα 200 εηαηξεηψλ γηα ηα 

έηε 2010 θαη 2011. Σα θχξηα εκπεηξηθά επξήκαηα ηεο εκπεηξηθήο αλάιπζεο κπνξνχλ 

λα ζπλνςηζηνχλ ζηα εμήο: 

Πξψηνλ, ε κε-εηζεγκέλε εηαηξεία δελ δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ κηα εηζεγκέλε 

εηαηξεία αλαθνξηθά κε ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο θεξδνθνξίαο ηεο. Ζ 

κφλε δηαθνξά πνπ παξαηεξήζεθε ήηαλ φηη γηα ηελ κε-εηζεγκέλε εηαηξεία ζε 

αληίζεζε κε ηελ εηζεγκέλε, ε θεξδνθνξία ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο παίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηξέρνπζαο θεξδνθνξίαο ηεο.  

Γεχηεξνλ, ην είδνο ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ κε-εηζεγκέλε 

εηαηξεία ζρεηίδεηαη κε ηελ θεξδνθνξία ηεο. πγθεθξηκέλα βξέζεθε φηη ε ρξήζε ησλ 

ειιεληθψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ λα επεξεάδεη ζεηηθά ηελ θεξδνθνξία κηαο κε-

εηζεγκέλεο εηαηξείαο (ηδηαίηεξα απηψλ πνπ είλαη κεζαίνπ κεγέζνπο απφ πιεπξάο 

θέξδνπο). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

ΔΝΝΟΙΑ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

 

1.1 Διζαγυγή 

 

Ζ αλακφξθσζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο έρεη νδεγήζεη ηηο επηρεηξήζεηο 

ζε αλαδηνξγάλσζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα ηηο πξνθιήζεηο ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν, 

φπσο απηφο δηακνξθψλεηαη κε ηηο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο 

χθεζεο. Απφ ηελ κία ππάξρνπλ επηρεηξήζεηο πνπ δέρηεθαλ θαη δέρνληαη ζνβαξά 

πιήγκαηα, απφ ηελ άιιε θάπνηεο είλαη πην ηζρπξέο θαη είλαη ζε ζέζε λα 

εθκεηαιιεπηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ζα πξνθχςνπλ θαη ζα νδεγήζνπλ ζηελ 

αλάθακςε. ε φπνηα θάζε θαη αλ βξίζθνληαη είλαη αλαγθαίν λα δηακνξθψζνπλ έλα 

πιαίζην ιεηηνπξγίαο ην νπνίν ζα βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. 

Καη απηφ ην πιαίζην πξέπεη λα ελζσκαηψλεη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα αλαγλσξίζεη θαη λα αμηνινγήζεη εγθαίξσο ελδερφκελνπο 

θηλδχλνπο, ψζηε λα ιάβεη ηα απαξαίηεηα κέηξα αληηκεηψπηζήο ηνπο. Ο εζσηεξηθφο 

έιεγρνο απνηειεί έλα ηέηνην πιαίζην ιεηηνπξγίαο πνπ ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ζηελ 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ. 

Δπίζεο είλαη θνηλά απνδεθηφ φηη ν θχξηνο ζθνπφο κηαο επηρείξεζεο είλαη λα 

δεκηνπξγεί αμία, παξάγνληαο αγαζά θαη πξνζθέξνληαο ππεξεζίεο πνπ απαηηεί ε 

θνηλσλία, δεκηνπξγψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ θέξδε γηα ηνπο ηδηνθηήηεο θαη ηνπο 

κεηφρνπο ηεο αιιά θαη επεκεξία γηα ηελ θνηλσλία. Βαζηθή απνζηνιή ηεο επηρείξεζεο 

είλαη ε ζπλερήο πξνζζήθε αμίαο ζηελ επηρείξεζε θαη ζηνλ επελδπηή κέηνρν. Απηφ ζα 

πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζην πιαίζην ηνπ ζεκεξηλνχ έληνλνπ αληαγσληζκνχ 

πνπ γελλά ε παγθνζκηνπνίεζε, φπνπ ε επηβίσζε θαη ε αλάπηπμε κηαο επηρείξεζεο 

είλαη ζπλάξηεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηεο ε νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο εμαξηάηαη 

θπξίσο απφ ηελ δηαρείξηζε ηεο επηρείξεζεο. 

 

Μέξνο ησλ ζηξαηεγηθψλ απηψλ απνηειεί θαη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο, ζηνλ νπνίν 

ζηεξίδεηαη νιφθιεξν ην ζχζηεκα ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Ζ εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε είλαη έλα κφλν θνκκάηη ηνπ επξχηεξνπ νηθνλνκηθνχ πιαηζίνπ κέζα ζην 



  

 

νπνίν ιεηηνπξγνχλ νη εηαηξείεο θαη εμαξηάηαη απφ ην λνκηθφ, ξπζκηζηηθφ θαη ζεζκηθφ 

πεξηβάιινλ. Βειηηψλνληαο ηηο δνκέο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, επηηπγράλεηαη αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

ηεο επηρείξεζεο. Κξίλεηαη σο ε κέζνδνο δηαθξίβσζεο ηεο δηαθάλεηαο, ηεο 

απνηειεζκαηηθήο απφδνζεο θαη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ, 

απνηειψληαο δηεζλψο πξνηεξαηφηεηα γηα ηνπο επελδπηέο ζηηο θεθαιαηαγνξάο. Ο 

εζσηεξηθφο έιεγρνο αμηνινγεί θαη θαηαγξάθεη ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ζηελ 

πξάμε, επηζεκαίλεη αδπλακίεο θαη απνθιίζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο, παξέρεη ζπκβνπιέο 

θαη πξνηείλεη πξνζαξκνγέο. θνπφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ε ζπκβνιή ηνπ 

ζηελ αλάπηπμε θαη εκπέδσζε ηεο εηαηξηθήο θνπιηνχξαο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ θαη 

ησλ ζηειερψλ ηεο εηαηξείαο θαη ε πξνζαξκνγή ηεο εηαηξείαο ζην ηζρχνλ ζεζκηθφ 

πιαίζην. Οπζηαζηηθά, ινηπφλ, πξφθεηηαη γηα έλα κεραληζκφ επηηήξεζεο ηεο 

εθαξκνγήο ησλ αξρψλ ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ζπκβάιινληαο θαηά έλα κεγάιν 

πνζνζηφ ζηελ πξνζηαζία ηεο εηαηξείαο θαη ζηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

κεηφρσλ ηεο. 

 

1.2 Δζυηεπικόρ Έλεγσορ 

 

1.2.1 Οπιζμόρ, Έννοια και Πεπιεσόμενο εζυηεπικού ελέγσος 

 

Αξρηθά, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζεσξνχληαλ απιψο κηα δηαδηθαζία ειέγρνπ 

επηβεβαίσζεο ζε ινγαξηαζκνχο (Spekle et al., 2007). Λφγσ ηεο ζχγρξνλεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο έξρεηαη ν πξψηνο νινθιεξσκέλνο νξηζκφο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ απφ ην επξσπατθφ Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν 

ν εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη κηα αλεμάξηεηε, αληηθεηκεληθή, δηαβεβαησηηθή θαη 

ζπκβνπιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα, θαιά ζρεδηαζκέλε θαη νξγαλσκέλε πνπ κέζσ ησλ 

ηερληθψλ θαη επηζηεκνληθψλ πξνζεγγίζεσλ αμηνινγεί ηελ επάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, δειαδή ηφζν ηηο ιεηηνπξγίεο φζν θαη ηελ εθαξκνγή 

ησλ δηαθφξσλ δηαδηθαζηψλ απηνχ. Πξνζζέηεη αμία θαη βειηηψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

νξγαληζκνχ κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή απνηίκεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, ηνλ πεξηνξηζκφ ή ηελ εμάιεηςή ηνπ θαη είλαη ππνρξέσζε 



  

 

ηεο δηνίθεζεο πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζπλεπήο κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο 

ζηφρσλ
1
. 

Δπίζεο, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο έρεη ζηελή ζρέζε κε ηε ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζεί κηα 

επηρείξεζε
2
. Απνηειείηαη απφ φια ηα κέηξα θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ παίξλεη ην 

management πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο. θνπφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ην θαζεηί ζηελ επηρείξεζε λα 

ιεηηνπξγεί κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέθζεθε θαη λα επηηεπρζεί ε αλακελφκελε απφδνζε 

ηεο επηρείξεζεο. Ο βαζηθφο απηφο ζθνπφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, δειαδή  ηεο 

πξνψζεζεο ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, επηηπγράλεηαη κε ηε 

ιήςε ζεηξάο κέηξσλ πνπ απνβιέπνπλ: 

a) ζηελ πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ ππεμαηξέζεηο, ζπαηάιε, 

θζνξά θαη κε απνηειεζκαηηθή ρξήζε,  

 

b) ζηελ πξνψζεζε ηεο αθξίβεηαο θαη αμηνπηζηίαο ησλ ινγηζηηθψλ 

θαηαρσξήζεσλ,  

 

c) ζηελ ελζάξξπλζε ηεο κέηξεζεο ηεο παξαγσγήο θαη ηεο ζχγθξηζεο κε ηνπο 

ζηφρνπο, θαη 

 

d) ζηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο. 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο ινηπφλ είλαη ε αλεμάξηεηε θαη αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε ηεο 

επηρείξεζεο κέζσ ηεο αλαζθφπεζεο θαη εμέηαζεο ησλ δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο ε νπνία γίλεηαη κε εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

αλψηαηνπ management ηεο επηρείξεζεο. Δπίζεο εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη ν 

δηνηθεηηθφο έιεγρνο πνπ δηεμάγεηαη κε ηελ θαηακέηξεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαθφξσλ δηαδηθαζηψλ, κεζφδσλ, κέηξσλ θαη ζπζηεκάησλ 

ειέγρνπ ηεο επηρείξεζεο. Όκσο εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη θαη ν ινγηζηηθφο θαη 

δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο, ν νπνίνο δηεμάγεηαη κε ηελ εμέηαζε ησλ δηαθφξσλ ινγηζηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαη κεζφδσλ, φπσο πξνβιέπνληαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο 

εγθπθιίνπο ηεο επηρείξεζεο. 

                                                 
1
 Taylor, D.H. and Glezen, W.G. (1991). Auditing: Integrated Concepts and Procedures, 5th Edition, 

John Wiley & Sons, New York (pg.5-15) 
2
 Παπαδάηνπ, Θ., Νηθνινπνχινπ Γ. (2001). Δζσηεξηθφο θαη Δμσηεξηθφο Έιεγρνο Αλψλπκσλ 

Δηαηξεηψλ: Δθαξκνγέο, Πξαθηηθά Θέκαηα, Δθδφζεηο άθθνπιαο, Θεζζαινλίθε (ζει.9-11) 



  

 

Σέινο, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο δελ αλαθέξεηαη κφλν ζηα κέηξα θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

εθαξκφδνληαη απφ ηελ επηρείξεζε γηα λα πξνιάβεη ηηο θαηαρξήζεηο θαη 

θαηαδνιηεχζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηήλ, θαζψο ε άπνςε απηή δελ απνηειεί παξά 

κφλν έλα κηθξφ ηκήκα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (Εαθεηξάθνπ, Ζ θαη Σαρπλάθεο Π., 

2007). ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο επεθηείλεηαη θαη πέξα απφ ηηο 

νηθνλνκηθέο, δηαρεηξηζηηθέο θαη ινγηζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο. Καιχπηεη φιν 

ην εχξνο θαη ην πιάηνο ησλ πνηθίισλ θαη πνιπζχλζεησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

ζχγρξνλεο επηρείξεζεο, κε απνηέιεζκα ηε δηεχξπλζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο 

κέζσ ηεο παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο δξάζεο θαη επίηεπμεο ησλ δεηθηψλ 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. 

 

1.2.2 Δίδη Δζυηεπικού Δλέγσος 

 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα θαιχςεη ειεγθηηθά φινπο ηνπο 

ρψξνπο, ζπλαληά κηα ζεηξά δπζθνιηψλ, φπσο ε έιιεηςε αλάινγεο ππνζηήξημεο απφ 

ηνπο δηνηθνχληεο, ε αδπλακία ησλ ίδησλ ησλ ειεγθηψλ λα ππνζηεξίμνπλ ην έξγν ηνπο, 

θαζψο θαη ε κε απνδνρή ηνπ απφ ηνπο ειεγρφκελνπο, εηδηθά γηα ηα δεηήκαηα εθείλα 

πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηερληθά ζέκαηα θαη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία κε ηε 

δηθαηνινγία, φηη απηά δελ απνηεινχλ αληηθείκελα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

αθνινπζψληαο ηηο παξαδνζηαθέο αληηιήςεηο γηα ηνλ νηθνλνκηθφ έιεγρν.  

Παξά ηηο δπζθνιίεο απηέο, νη ηειεπηαίεο αλαθαηαηάμεηο, γεληθφηεξα ζηελ αγνξά, 

έδσζαλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν λα επαλαθηήζεη ην ρακέλν έδαθνο, λα 

δψζεη δπλακηθή παξνπζία θαη λα γίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν απνδεθηφο θαη 

αλαγθαίνο αθφκε θαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο ειεγρφκελνπο. Με ην ζθεπηηθφ φηη ν 

εζσηεξηθφο έιεγρνο αμηνινγεί ηελ επάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, απηφο δηελεξγείηαη εθ’ φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη δελ 

πεξηνξίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα. Δπίζεο δηαθξίλεηαη ζε πνιιά είδε 

ειέγρνπ, φζεο είλαη θαη νη ιεηηνπξγίεο, δειαδή ζε νηθνλνκηθνχο, δηνηθεηηθνχο, 

ιεηηνπξγηθνχο, παξαγσγήο, ηερληθνχο, πξνκεζεηψλ θαη πσιήζεσλ, δηαρείξηζεο 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, πνηνηηθνχ ειέγρνπ, κεραλνγξάθεζεο, δηαρείξηζεο 

απνζεκάησλ, παξαγσγηθψλ κέζσλ, αζθάιεηαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο, είζπξαμεο αζθαιίζηξσλ, εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ, πγηεηλήο θαη 

αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηερληθψλ έξγσλ, ζπκπεξηθνξάο θαη γεληθά, έιεγρνο 



  

 

φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ. 

Δπηπιένλ κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ αλάινγα κε: 

 ην εχξνο ηνπο, ζε γεληθνχο θαη εηδηθνχο 

 

 ην ζηφρν ηνπο, ζε πξνιεπηηθνχο ή απνηξνπήο, εληνπηζηηθνχο ή αλίρλεπζεο ιαζψλ, 

δηνξζσηηθνχο ή θαηαζηνιή 

 

 ηνλ ηξφπν πνπ δηελεξγνχληαη, ζε ρεηξνθίλεηνπο, κε ρξήζε ειεθηξνληθή 

ππνινγηζηή 

Οη εζσηεξηθνί έιεγρνη ζα κπνξνχζακε λα δερηνχκε φηη δηαθξίλνληαη ζε ειέγρνπο 

παξαγσγήο, νηθνλνκηθνχο, δηνηθεηηθνχο θαη ιεηηνπξγηθνχο, ππφ ηελ επξεία έλλνηα, κε 

ηελ πξνυπφζεζε φηη φιεο νη ιεηηνπξγίεο, εληάζζνληαη αλάινγα, θάησ απφ ηηο κεγάιεο 

θαηεγνξίεο ησλ ηξηψλ απηψλ δηαθξίζεσλ θαη θακία δελ κπνξεί λα απνηειέζεη 

εμαίξεζε ηεο ειεγθηηθήο δηεξεχλεζεο. 

Έηζη ζπλνπηηθά, νη έιεγρνη ζε κία επηρείξεζε δηαθξίλνληαη σο εμήο
3
: 

 Έλεγτοι παραγωγής (production audits) ζηνρεχνπλ ζην λα δηαπηζηψζνπλ ην θαηά 

πφζν ηεξνχληαη νη δηαδηθαζίεο ζε φιν ην εχξνο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ην 

θαηά πφζν νη παξαγφκελεο πνζφηεηεο είλαη ζχκθσλεο κε ην εγθεθξηκέλν απφ ηε 

δηνίθεζε πξφγξακκα, ην θαηά πφζν γίλεηαη ζσζηή ρξήζε ηνπ κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ, φπσο επίζεο αλ ν εθνδηαζκφο ησλ πιηθψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο 

αλάγθεο ηεο παξαγσγήο, δειαδή, αλ ηεξνχληαη νη πξνδηαγξαθέο ησλ πξντφλησλ 

θαη αλ γίλεηαη εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ. 

 

 Οικονομικοί έλεγτοι (financial audits), νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ ηηο ειεγθηηθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηεο πεξηνπζίαο ηεο 

επηρείξεζεο θαη ζηνρεχνπλ ζηελ επαιήζεπζε ηεο αθξίβεηαο, ηεο εηιηθξίλεηαο, ηεο 

αμηνπηζηίαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζηνηρείσλ θαη ηελ εμαθξίβσζε 

ηεο λνκηκφηεηαο. Οη ειεγθηέο πνπ πξνβαίλνπλ ζε απηνχο ηνπο ειέγρνπο πξέπεη λα 

έρνπλ επαξθή γλψζε ζηα αληηθείκελα ηεο ινγηζηηθήο θαη ησλ δηεζλψλ ινγηζηηθψλ 

πξνηχπσλ. 
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 Έλεγτοι ζσμμόρθωζης (compliance audit), έρνπλ σο ζθνπφ λα αμηνινγήζνπλ ην 

βαζκφ ζηνλ νπνίν ε επηρείξεζε ζπκκνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ην 

πξνζπκθσλεκέλνπο φξνπο θαη θαλφλεο πνπ ηελ δηέπνπλ. Δθηφο απφ ηε 

ζπκκφξθσζε κε ην ππνρξεσηηθφ εζληθφ θαη δηεζλέο θαλνληζηηθφ πιαίζην, ειέγρεη 

γηα παξάδεηγκα ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαδηθαζίεο πξνκεζεηψλ, κε ηνπο φξνπο 

ησλ ζπκβάζεσλ δαλείσλ, δειαδή κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη ηηο βαζηθέο 

αξρέο ηεο. 

 

 Λειηοσργικοί έλεγτοι (operational audits), νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ ην πιαίζην θαη 

ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ειέγρσλ 

είλαη ε αμηνιφγεζε θαη ε εθηίκεζε ηεο δνκήο ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο θαη ε 

πξφηαζε αλάπηπμεο λέσλ θαη βειηίσζεο ππαξρφλησλ ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ 

απαμησζεί. Γηα παξάδεηγκα πεξηιακβάλνπλ ειέγρνπο πνπ αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ, 

ηελ παξαγσγή, ηε δηαθήκηζε θ.α. Ο ιεηηνπξγηθφο έιεγρνο έρεη ραξαθηήξα θπξίσο 

πξνιεπηηθφ. 

 

 Διοικηηικοί έλεγτοι (management audits), νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ ην νξγαλσηηθφ 

πιαίζην θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε ιήςε δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ, 

ηε ζπκκφξθσζε πξνο απηέο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπο. ε αληίζεζε απφ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θαη ιεηηνπξγηθνχο ειέγρνπο έρνπλ επξχηεξνπο αληηθεηκεληθνχο 

ζθνπνχο νη νπνίνη ζπλίζηαληαη ζην λα εμεηάδνπλ θαη λα αμηνινγνχλ, βάζεη 

αληηθεηκεληθψλ θαη επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ, ηελ ζπλνιηθή δηνηθεηηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο-θνξέα.  

 

 Έλεγτοι  ζσζηημάηων πληροθόρηζης (information system audit), δίλνπλ βαξχηεηα 

ζηελ δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ κεραλνγξαθηθψλ εθαξκνγψλ, 

κεραλνγξαθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη γεληθά ηεο δηαζθάιηζεο ηεο δηαζεζηκφηεηαο 

ησλ πιεξνθνξηψλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Καη πξφθεηηαη γηα έλαλ πξνιεπηηθφ θαη 

θαηαζηαιηηθφ έιεγρν. 

 

 

 



  

 

1.2.3 Ρόλορ και Αναγκαιόηηηα Δζυηεπικού Δλέγσος 

 

Ζ δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζήκεξα, κε ηελ ηεξάζηηα επέθηαζε θαη ην γηγαληηαίν 

κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ, γίλεηαη νινέλα θαη δπζθνιφηεξε. Κάζε κεγάιε 

επηρείξεζε απνηειείηαη απφ πνιιέο δηεπζχλζεηο θαη ηκήκαηα ψζηε ε επίβιεςε ησλ 

ρηιηάδσλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο λα κελ είλαη εχθνιε, αλ δελ έρνπλ 

εληνπηζζεί θαη εθαξκνζζεί ζχγρξνλεο κέζνδνη δηνίθεζεο θαη αλ δελ ρξεζηκνπνηεζεί ε 

ειεθηξνληθή ηερλνινγία. Έηζη, κε ηνλ ηξφπν απηφ είλαη δπλαηή ε ζπγθέληξσζε ησλ 

δηαθφξσλ πιεξνθνξηψλ, νηθνλνκηθψλ, ηερληθψλ θαη άιισλ, ζε αμίεο θαη πνζφηεηεο, 

κε ηαρείο ξπζκνχο απφ ηελ πιεπξά ησλ δηεπζπληψλ πνπ παιηφηεξα δελ είραλ ηε 

δπλαηφηεηα λα ζηεξίμνπλ αμηφπηζηα ηελ παξέκβαζή ηνπο θαη ηηο παξαηεξήζεηο γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο επηρείξεζεο, ψζηε λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο θαη λα ιακβάλνληαη νξζνινγηθέο απνθάζεηο. Ζ 

αμηνπηζηία φκσο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ 

εμαξηάηαη απφ ηηο αθνινπζνχκελεο δηαδηθαζίεο θαη ηνλ ζπλερή έιεγρν θαζψο θαη απφ 

ηελ αμηνιφγεζε απηψλ. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο απαηηείηαη ζπλερήο εζσηεξηθφο 

έιεγρνο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ νη ζηφρνη θαη νη ζηξαηεγηθέο ηεο επηρείξεζεο 

αθνινπζνχληαη ζσζηά απφ ηα δηάθνξα επίπεδα ηνπ management θαη ηνπο 

εξγαδφκελνπο. 

Δπίζεο, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο κε ηηο αλαβαζκηζκέλεο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη, σο 

ζχκβνπινο, γίλεηαη νινέλα θαη πην αλαγθαίνο. Με ηελ αλάινγε ππνζηήξημε απφ ηε 

δηνίθεζε κπνξεί λα ζπκβάιεη απνηειεζκαηηθά ζηνλ εληνπηζκφ ησλ δηαρεηξηζηηθψλ 

αδπλακηψλ, ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαζηνιή ησλ απξφβιεπησλ γεγνλφησλ, ζεηηθά 

ζηνηρεία γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Σν management ηεο 

επηρείξεζεο έρεη επίζεο ηελ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ θαη 

ζηνηρείσλ θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, πνπ πξέπεη λα 

παξνπζηάδνπλ ηελ αιεζηλή εηθφλα ηεο επηρείξεζεο, ε νπνία πξέπεη λα είλαη αθξηβήο, 

επαξθήο θαη αμηφπηζηε. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο παξέρεη ηε βεβαηφηεηα φηη θαη ε 

επζχλε απηή εθπιεξψλεηαη κε ηξφπν θαηάιιειν θαη ππεχζπλν.
4
  

Γεληθφηεξα, ε επξεία θαη θαζνιηθή έλλνηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνθηά ηδηαίηεξε 

βαξχηεηα αλ εμεηαζηεί ζε ζρέζε κε ηε ζπλζεηφηεηα θαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ 

ζεκεξηλψλ κεγάισλ βηνκεραληθψλ θαη εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ, γηαηί ν εζσηεξηθφο 
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έιεγρνο παξνπζηάδεη ζεκαληηθφηεξε ζπνπδαηφηεηα θαη εμέιημε επεηδή απνηειεί 

πιένλ κηα ηερληθή κεγάιεο ζεκαζίαο πνπ κπνξεί λα επηηξέπεη ζηηο δηνηθήζεηο ησλ 

πνιπζχλζεησλ απηψλ νξγαληζκψλ λα ιεηηνπξγνχλ απνδνηηθά επηηπγράλνληαο πςειή 

παξαγσγηθφηεηα.  

Δηδηθή κλεία αμίδεη λα γίλεη γηα ηε ζεκαζία ηεο χπαξμεο πνηνηηθνχ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ κε θαηάιιεια ζπζηήκαηα γηα ηνλ εμσηεξηθφ αλεμάξηεην Οξθσηφ Λνγηζηή. 

Σν ζχζηεκα θαη ε πνηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ 

επηρείξεζε ζα θαζνξίζεη επίζεο ην πξφηππν θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ εμσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. Οη αλεμάξηεηνη Οξθσηνί Λνγηζηέο εμεηάδνπλ θαη αμηνινγνχλ ην ζχζηεκα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξνθεηκέλνπ λα πεηζζνχλ γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ ινγηζηηθψλ 

δεδνκέλσλ θαη λα θαζνξίζνπλ ην πξφγξακκα θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο ειεγθηηθήο 

δηαδηθαζίαο, πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ έθθξαζε γλψκεο πάλσ ζηελ εηιηθξίλεηα 

θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

Απαηηνχληαη κνληέξλεο κέζνδνη δηνίθεζεο θαη ρξήζεο ζχγρξνλεο ειεθηξνληθήο 

ηερλνινγίαο, γηα ηελ αμηνπηζηία φκσο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ πιεξνθνξηψλ 

θαη ζηνηρείσλ, απαηηείηαη πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ, 

εηδηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζπλερήο αμηνιφγεζε θαη έιεγρνο απηψλ. Ζ αλαγθαηφηεηα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη πξνθαλήο απφ ηηο αηέιεηεο θαη ηηο αδπλακίεο πνπ 

δηαθξίλνπλ ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν. Οη θινπέο, νη απάηεο θαη νη αηαζζαιίεο αλάγνληαη 

ζηηο αηέιεηεο ηεο αλζξψπηλεο θχζεο θαη ηεο εζηθήο. Δπεηδή είλαη αδχλαηνλ λα 

εμαιεηθζνχλ ηειείσο νη αδπλακίεο απηέο, φζα κέζα θαη λα επηζηξαηεπζνχλ, ην κφλν 

πνπ απνκέλεη είλαη ε θαηαπνιέκεζή ηνπο απφ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, γηα λα 

πεξηνξηζζνχλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

ΤΣΗΜΑ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

 

 

2.1 κοπόρ Τπηπεζίαρ Δζυηεπικού Δλέγσος 

 

Ο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλνπ θαη 

πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ πξνο ηε δηνίθεζε, κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ 

ζπζηήκαηφο ηεο, ε πξνζθνξά βνήζεηαο ζηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ γεληθφηεξα, ψζηε 

λα αζθνχλ απνηειεζκαηηθά ηα θαζήθνληά ηνπο, κέζσ επηζηεκνληθψλ αλαιχζεσλ θαη 

αμηνινγήζεσλ φπσο θαη ε παξνρή ζρεηηθψλ ζπκβνπιψλ κε ην ειάρηζην δπλαηφ 

θφζηνο.  

Δπνκέλσο, ιακβάλνληαο ππφςε ηε πιεζψξα ησλ νξηζκψλ θαηαιήγνπκε φηη ην 

ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη έλα ζχλνιν κέηξσλ ειέγρνπ ησλ δηάθνξσλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο, κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο 

επηρείξεζεο.
5
 

Δηδηθφηεξα, ζηα πιαίζηα ηνπ ζθνπνχ απηνχ, ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

εμεηάδεη θαη αμηνινγεί:  

 Σελ χπαξμε ζπζηήκαηνο νξγάλσζεο θαη επάξθεηάο ηνπ ζε φια ηα ηεξαξρηθά 

επίπεδα. Δπίζεο, ηελ χπαξμε δηαδηθαζηψλ θαη εμνπζηνδνηήζεσλ πνπ 

ξπζκίδνπλ ηηο ζρέζεηο ζπλαιιαγψλ-ζπλεξγαζίαο κε ηξίηνπο.  

 

 Σελ απνηίκεζε ηεο απφδνζεο ηεο δηνίθεζεο φισλ ησλ ηκεκάησλ πνπ 

εκπιέθνληαη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία.  

 

 Σε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

θηλδχλνπ θαζψο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζή ηνπ.  
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 Σηο επηθεξδείο θαη κε δξαζηεξηφηεηεο, κέζσ αλαιχζεσλ θαη εληνπηζκνχ ησλ 

ζεκείσλ εθείλσλ πνπ επηδέρνληαη βειηίσζε, επηθέξνληαο άκεζα ζεηηθά 

απνηειέζκαηα.  

 

 Σελ αμηνιφγεζε απφδνζεο ησλ επελδχζεσλ ζχκθσλα κε ηνλ αξρηθφ 

ζρεδηαζκφ απηψλ.  

 

 Σελ απνθπγή, κέζσ ηεο παξνπζίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, αηαζζαιηψλ, 

θαηαρξήζεσλ, θινπψλ, θζνξψλ, απφθξπςε ζηνηρείσλ, πξνζπνξηζκφ 

νηθνλνκηθψλ νθειψλ, θαζψο θαη ηελ αδηαθνξία ησλ ηζπλφλησλ.  

 

 Σε δηαπίζησζε, ην θαηά πφζν νη ππεξεζίεο - ηκήκαηα έρνπλ ζαθή αληίιεςε 

ηεο απνζηνιήο θαη ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ ηνπο έρνπλ εθρσξεζεί. Αλ δειαδή, 

είλαη θαηάιιεια ζηειερσκέλεο θαη αλ αμηνπνηείηαη θαηά άξηζην ηξφπν ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ.  

 

 Σελ αθξίβεηα, ηελ εμαζθάιηζε ηεο πιεξφηεηαο θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη βηβιίσλ.  

 

 Σα επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ ηα νπνία πξέπεη λα ζπδεηά κε ηνπο ειεγρφκελνπο, 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ θαη πξηλ ηε ζχληαμε ηεο ζπλνπηηθήο έθζεζεο 

(εθηφο ησλ απνξξήησλ).  

 

 Σνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ηφζν ζε επίπεδν 

ηκήκαηνο, φζν θαη κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ. Σηο αδπλακίεο θαη ηα πξνβιήκαηα 

ηνπ πξνζσπηθνχ (απψιεηα εζηθνχ, ζπλερείο απνρσξήζεηο, δπζθνξία γηα 

παξαγσγή έξγνπ θ.ιπ.), ηα νπνία νδεγνχλ ζε δπζάξεζηα απνηειέζκαηα θαη 

γηα ηα δχν κέξε.  

Σέινο, ζπληάζζνληαη νη εθζέζεηο νη νπνίεο θαη ππνβάιινληαη ζηνλ πξντζηάκελν ηνπ 

ηκήκαηνο γηα ζπδήηεζε θαη ηειηθή έγθξηζε. ηε ζπλέρεηα παξαθνινπζείηαη ε 



  

 

εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηεο δηνίθεζεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ζπδήηεζε ησλ 

εθζέζεσλ ηνπ ηκήκαηνο.
6
 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ ειιεληθή θαζψο θαη ζηηο ππφινηπεο επξσπατθέο αγνξέο 

επηθξαηεί κηα ιαλζαζκέλε αληίιεςε πνπ εμαθνινπζεί λα ζεσξεί φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κηαο επηρείξεζεο πξέπεη λα αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε 

ηνπο θαζαξνχο νηθνλνκηθνχο ειέγρνπο. Οη ζχγρξνλεο δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαηαλννχλ, φκσο, ηελ εκβέιεηα θαη ηε λέα αληίιεςε ηεο ρξεζηκφηεηαο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη γλσξίδνληαο φηη απηφο κπνξεί λα ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά 

ζηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ πξνθιήζεσλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, εμαζθαιίδνληαο έηζη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη θαη’ 

επέθηαζε ηε βησζηκφηεηά ηνπο. 

ήκεξα, νη κέηνρνη ησλ επηρεηξήζεσλ ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη απφ ηηο 

αληίζηνηρεο δηνηθήζεηο κε ζαθήλεηα, δηαθάλεηα θαη ππεπζπλφηεηα φρη κφλν γηα ηηο 

νηθνλνκηθέο εηαηξηθέο επηδφζεηο, αιιά θαη γηα ζέκαηα φπσο:  

 ε αζθαιήο δηεθπεξαίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ,  

 

 ε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ,  

 

 ε επηρεηξεζηαθή πεξηβαιινληηθή ηαθηηθή,  

 

 ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ,  

 

 νη ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο.  

 

2.2 Ανεξαπηηζία και Αποηελεζμαηικόηηηα Δζυηεπικού Δλέγσος 

 

Μηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο παξακέηξνπο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε απφ 

ηε δηνίθεζε έηζη ψζηε έλαο εζσηεξηθφο έιεγρνο λα ραξαθηεξηζηεί επηηπρεκέλνο θαη 

κάιηζηα απφ ηηο πην βαζηθέο, είλαη ε "αλεμαξηεζία" ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, πνπ 

ζεκαίλεη φηη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηνη απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ειέγρνπλ. Να έρνπλ δειαδή πιήξε, ειεχζεξε θαη αλεκπφδηζηε 
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πξφζβαζε ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο. Ο φξνο αλεμαξηεζία 

εκπεξηέρεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξεηαη πξνθεηκέλνπ νη ίδηνη λα εθηεινχλ 

ηελ εξγαζία ηνπο ειεχζεξνη θαη λα είλαη εληειψο απαιιαγκέλνη απφ θάζε είδνπο 

παξεκβάζεηο. Απηφ επηηπγράλεηαη, φηαλ ηνπο παξέρεηαη ε αλάινγε ππνζηήξημε απφ 

ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. Δπίζεο, αλεμαξηεζία ζεκαίλεη ζηήξημε γηα ηελ επάξθεηα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη απαίηεζε γηα αλαβαζκηζκέλεο 

ππεξεζίεο. Γεληθά, ελδείθλπηαη ε ππαγσγή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε αλψηαην 

ηεξαξρηθφ επίπεδν φπσο ζην δηεπζχλνληα ζχκβνπιν ή ηελ επηηξνπή ειέγρνπ. Ζ 

έληαμε απηή πξνζδίδεη θχξνο, αληηθεηκεληθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ φιε 

δηαδηθαζία. 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αλαθέξεηαη ζε κηα ζεηξά 

παξακέηξσλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε απφ ηε δηνίθεζε. Ωο ηέηνηεο 

ζεσξνχληαη
7
:  

a. Ζ μεθάζαξε πνιηηηθή θαη ζηξαηεγηθή πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ε δηνίθεζε γηα ηνλ 

εζσηεξηθφ έιεγρν.  

 

b. Ζ ειεπζεξία δξάζεο θαη ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δηεμάγεηαη ε ιεηηνπξγία 

ηνπ ειέγρνπ (the control environment). Σν θαηά πφζν δειαδή νη εζσηεξηθνί 

ειεγθηέο έρνπλ ηελ ειεπζεξία θηλήζεσλ θαη ην απξφζθνπην ηεο πξφζβαζεο ζηα 

αξρεία ηεο εηαηξείαο, ζην πξνζσπηθφ θαη ζηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία.  

 

c. Ζ αλαγθαηφηεηα. Σν θαηά πφζν δειαδή ε δηνίθεζε επηζπκεί ν εζσηεξηθφο 

έιεγρνο λα ιεηηνπξγεί σο απαξαίηεην εξγαιείν θαη φρη σο κέζνλ ππξφζβεζεο θαη 

αζηπλφκεπζεο. 

 

d. Ζ ηδηαίηεξε ζεκαζία πνπ δίλεηαη ζηελ εθηίκεζε θηλδχλσλ, ζηελ πιεξνθφξεζε 

θαη επηθνηλσλία (Information and Communication) θαη ζηελ επφπηεπζε 

(Monitoring). 

Σα ζεκειηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (.Δ.Δ.) είλαη ηα 

εμήο
8
: 
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i. Σν έξγν ηνπ .Δ.Δ. πξέπεη λα πξνγξακκαηίδεηαη θαη απηφο ν πξνγξακκαηηζκφο λα 

εγθξίλεηαη απφ ηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο. 

 

ii. Σν .Δ.Δ. πξέπεη λα είλαη νξγαλσκέλν κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα αλαθνξάο ζηα πςειφβαζκα ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο θαη λα επεξεάδεη 

ζεηηθά ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο θαζψο θαη ηελ 

απνδνηηθφηεηα ηεο εηαηξείαο. 

 

iii. Δπίζεο, νη ειεγθηέο ηνπ .Δ.Δ. πξέπεη λα αλαπφζπαζηνη ν θαζέλαο ζηνπο δηθνχο 

ηνπ ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο δξάζεηο θαη κελ πξνβαίλνπλ ζε θηλήζεηο 

αληηθαηάζηαζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. 

Δπνκέλσο, νη θχξηνη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη ελφο .Δ.Δ. είλαη νη εμήο:
9
 

 Ζ δηαθχιαμε θαη πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο. 

 

 Ζ αμηνπνίεζε θαη νξζή δηαρείξηζε ησλ δηαζέζηκσλ νηθνλνκηθψλ θαη αλζξψπηλσλ 

πφξσλ. 

 

 Ζ εμαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηεο επηρείξεζεο κε βάζε ην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ 

πιαίζην. 

 

 Ζ δηαηήξεζε ηεο βησζηκφηεηαο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ζην αληαγσληζηηθφ 

επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ. 

 

 Ζ απνηειεζκαηηθή θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ. 

 

 Ζ εθαξκνγή ησλ απαξαίηεησλ θαλφλσλ επηρεηξεζηαθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο, κε απνηέιεζκα ηελ ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

θηλδχλνπ. 
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2.3 Βαζικέρ Απσέρ ενόρ Αποηελεζμαηικού ςζηήμαηορ Δζυηεπικού 

Δλέγσος (.Δ.Δ.)          

 

Ζ αλαθνξά ζε κηα ζεηξά βαζηθψλ αξρψλ ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ε 

νπνία παξαηίζεηαη παξαθάησ, δείρλεη ηε θηινζνθία θαη ηε δνκή ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ 

ίδηνπ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα έπξεπε λα αθνινπζείηαη κε ζπλέπεηα ψζηε νη 

εζσηεξηθνί ειεγθηέο, λα απνθηήζνπλ ηηο θαηάιιειεο εθείλεο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, 

γηα ηελ θαιχηεξε αμηνιφγεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ απηνχ, 

πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ.  

Ωο βαζηθέο αξρέο ελφο .Δ.Δ., ελδεηθηηθά, κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ
10

:  

Η καηάλληλη ζηελέτωζη  

Ζ ζσζηή ζηειέρσζε απφ εμεηδηθεπκέλν ζηειερηαθφ δπλακηθφ, θαη ν αλάινγνο 

αξηζκφο απηνχ πξέπεη λα πξνζερζεί ηδηαίηεξα ζε κηα ζχγρξνλε επηρείξεζε θαη εηδηθά 

ζε κηα πεξίνδν κε ηάζεηο δηεζλνπνηνχκελεο αγνξάο πνπ δελ επηδέρεηαη 

πεηξακαηηζκνχο γηα θαθέο επηινγέο ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ. Δπίζεο, αλάινγε 

πξνζνρή πξέπεη λα δίδεηαη ζηε ζσζηή αμηνιφγεζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ απφ ηα ζηειέρε κέρξη θαη ηνλ απιφ θαη αλεηδίθεπην εξγαδφκελν. Ζ ζσζηή 

ινηπφλ αμηνιφγεζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ είλαη έλαο απφ ηνπο 

θχξηνπο ζπληειεζηέο επηηπρίαο θάζε θξαηηθνχ ή ηδησηηθνχ θνξέα.  

Η αποκένηρωζη ηης διοίκηζης  

Λακβάλνληαο ππφςε ην βαζκφ ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο ζρεηηθήο ζηειέρσζεο, ε 

δηνίθεζε, θαζψο θαη θάζε ηκήκα ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη αλάινγα λα κεξηκλνχλ, 

ψζηε:  

 Να ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ εθρψξεζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζνηέξσλ 

αξκνδηνηήησλ ζε φια ηα ηεξαξρηθά επίπεδα.  

 

 Σν θάζε ηκήκα ζηελ πεξηνρή ηνπ λα αζθεί, φζν ην δπλαηφλ, πεξηζζφηεξεο 

εμνπζίεο θαη λα έρεη θαη κεγαιχηεξεο επζχλεο. Να είλαη απνιχησο ππεχζπλν γηα 

ηα απνηειέζκαηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηφζν ζε επίπεδν ηκήκαηνο φζν θαη ζε 

επίπεδν αηφκσλ.  
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 Να γίλεηαη αμηνιφγεζε ησλ ελεξγεηψλ θαη κέηξεζε ηνπ απνηειέζκαηνο, ηφζν ησλ 

δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ, φζν θαη ησλ αξκνδίσλ ηκεκάησλ θαη αλαιφγσο λα 

ιακβάλνληαη κέηξα.  

Ο διατωριζμός καθηκόνηων και εσθσνών  

Να ππάξρεη ζαθήο δηαρσξηζκφο θαζεθφλησλ θαη επζπλψλ, ζε φια ηα επίπεδα ηεο 

ππξακίδαο. Δηδηθά ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δσηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο, 

φπσο ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηα δηαζέζηκα, ην ραξηνθπιάθην, ηα δσηηθήο ζεκαζίαο 

ηκήκαηα παξαγσγήο, ηα θαζήθνληα αιιά θαη νη επζχλεο πξέπεη λα είλαη απζηεξά 

πξνζδηνξηζκέλεο. Δπίζεο, θαλέλα ηκήκα, παξαγσγηθή κνλάδα ή άηνκν δελ 

επηηξέπεηαη λα δηαζέηεη ηελ απνθιεηζηηθφηεηα ηεο γλψζεο θαη ηεο εμνπζίαο γηα 

νπνηαδήπνηε ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ή ζπλαιιαγή. Οη ζεκαληηθέο απηέο εξγαζίεο δελ 

είλαη δπλαηφλ λα νινθιεξψλνληαη απφ έλαλ θαη κφλν ππάιιειν, αιιά αληηζέησο ε 

εξγαζία θάζε ππαιιήινπ πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη, νπσζδήπνηε, απφ ηελ εξγαζία 

ηνπιάρηζηνλ ελφο άιινπ θαη λα ειέγρεηαη απφ θάπνηνλ ηξίην.  

Η επιηήρηζη και επιθεώρηζη ηης εργαζίας  

Ζ ζπζηεκαηηθή επηηήξεζε θαη επηζεψξεζε ηεο εξγαζίαο ησλ ζηειερψλ θαη 

εξγαδνκέλσλ, θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο απηήο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα άκεζε 

δηνξζσηηθή παξέκβαζε, φπνπ απαηηείηαη, γηα ηήξεζε θαη θαηαλφεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

πνπ αθνξνχλ ηελ εμαζθάιηζε θαη δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ 

πξντφλησλ.  

Η έγκαιρη και ηακηική ενημέρωζη  

Πιεξνθνξηαθφ πιηθφ, ζηνηρεία εθζέζεσλ, πνξίζκαηα κειεηψλ, ζπκπεξάζκαηα 

ζπζθέςεσλ θαη ζπλεδξίσλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ θαη ην 

ελδνεπηρεηξηζηαθφ πεξηβάιινλ θαη πνπ απνηεινχλ κέξνο ηεο βειηίσζεο θαη 

αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, πξέπεη λα εηνηκάδνληαη 

νξγαλσκέλα θαη θαηάιιεια ψζηε λα δηαλέκνληαη έγθαηξα, ηαθηηθά θαη 

πξνγξακκαηηζκέλα ζ' φια ηα επίπεδα ηεο δηνίθεζεο, γηα ελεκέξσζε θαη ιήςε 

δηνξζσηηθψλ κέηξσλ.  

Η έκηαζη ηων ελέγτων ανάλογα με ηον κίνδσνο  

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ειέγρνπ απφ ηα ίδηα ηα ηκήκαηα, θαζψο θαη ν βαζκφο έθηαζεο 

πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζην κέγεζνο, ηε θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θνξέα, ηελ 

νξγάλσζε απηνχ θαη αλάινγα κε ηνλ θίλδπλν, ζηνλ νπνίν εθηίζεηαη ην θάζε ηκήκα. 

Καηά ζπλέπεηα ην θφζηνο ηνπ ειέγρνπ δελ πξέπεη λα είλαη ππεξβνιηθφ. Δηδηθά γηα ην 

ηκήκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, θαηά ην ζρεδηαζκφ ησλ ειέγρσλ ζα πξέπεη λα εθηηκάηαη, 



  

 

ζην βαζκφ πνπ είλαη εθηθηφ, ην θφζηνο θαη ε σθέιεηα πνπ πξνθχπηεη απφ θάζε 

έιεγρν. 

 

2.4 Κώδικαρ Ηθικών Απσών (Γεονηολογίαρ) ηυν Δζυηεπικών 

Δλεγκηών  

 

Αλαγλσξηζκέλα επαγγέικαηα, γηα ιφγνπο θαζαξά δενληνινγηθνχο δηακφξθσζαλ 

θψδηθα επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ κειψλ ηνπο, κε ζθνπφ ηελ πξνάζπηζε θαη 

ηελ πξναγσγή ησλ θιάδσλ ηνπο. Αληίζηνηρνο θψδηθαο επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

έρεη δεκηνπξγεζεί θαη απφ ηηο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ 

γηα ηελ πξναγσγή ηνπ ειεγθηηθνχ ζεζκνχ. 

Ο θψδηθαο επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο δελ ππνρξεψλεη ηνπο ειεγθηέο γηα ηελ 

εθαξκνγή, απιψο ηνπο ζπκβνπιεχεη. Πεξηιακβάλεη πξαθηηθέο νδεγίεο, νη νπνίεο 

έρνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε άιινπο θιάδνπο θαη θηλείηαη ζην πλεχκα ην πσο ζα 

πξέπεη λα ζπκπεξηθέξνληαη επαγγεικαηηθά. Σνλίδεη ηελ επζχλε ηνπο απέλαληη ζηνλ 

εαπηφ ηνπο, ζηε δηνίθεζε, ζην θνξέα πνπ εξγάδνληαη, ζηνπο ζπλαδέιθνπο, έλαληη 

ηξίησλ πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηελ επηρείξεζε, θαζψο θαη έλαληη ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπλφινπ. 

Λφγσ ηεο θχζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ, ε ζπκπεξηθνξά ησλ ειεγθηψλ ζα πξέπεη λα είλαη 

ζχκθσλα κε ηνπο δενληνινγηθνχο θαλφλεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ επεξεάδνληαη θαη 

δε δέρνληαη παξεκβάζεηο ζην έξγν ηνπο, αθφκε θαη αλ θηλδπλεχνπλ λα ράζνπλ ηελ 

εξγαζία ηνπο, πξάγκα πνπ κπνξεί λα ζπκβεί. 

Σν πιαίζην ησλ αξρψλ απνηππψλεηαη ζηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη πηνζεηείηαη κε ηελ έγθξηζε ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο. Ζ 

ηήξεζε θαη ε δηαζθάιηζε ησλ αξρψλ απηψλ απφ ηνπο ειεγθηέο, είλαη ην δηαθξηηηθφ 

ζεκείν πνπ ηνπο δηαθνξνπνηεί απφ ηνπο άιινπο εξγαδφκελνπο. Αληίζεηα ε έιιεηςε 

απνδνρήο απηψλ ζπλεπάγεηαη ππνβάζκηζε ηνπ έξγνπ ηνπο. 

χκθσλα κε ηνλ θψδηθα ηνπ Ελληνικού Ινζηιηούηοσ Εζωηερικών Ελεγκηών (Δ.Η.Δ.Δ.), 

νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα έρνπλ ππφςε φηη
11

: 

 Κάζε κέινο ηνπ ηλζηηηνχηνπ έρεη ηελ εζηθή θαη επαγγεικαηηθή ππνρξέσζε λα 

θηλείηαη ζην πλεχκα ησλ εζηθψλ αξρψλ θαλφλσλ φπσο νξίδεη ην ηλζηηηνχην. 

                                                 
11

 Καξακάλεο, Κ. (2008). χγρξνλε Διεγθηηθή, Δθδφζεηο ΟΠΑ, Αζήλα (ζει.169-181) 

 



  

 

 

 Σν κέινο ζα έρεη ηελ ππνρξέσζε λα επηδεηθλχεη επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά: 

ηηκηφηεηα, αληηθεηκεληθφηεηα θαη επηκέιεηα ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ 

θαη ζηελ αλάιεςε ησλ επζπλψλ ηνπ. 

 

 Σν κέινο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηακνξθψλεη πξνζσπηθή επαγγεικαηηθή 

ζπκπεξηθνξά θαη λα θηλείηαη ζην πλεχκα ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ, θαλφλσλ, 

κεζφδσλ, νδεγηψλ θαη πξνηχπσλ πνπ ππνδεηθλχεη ην ειιεληθφ ηλζηηηνχην 

εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ Διιάδνο θαη νη αληίζηνηρεο επαγγεικαηηθέο ελψζεηο ηνπ 

εμσηεξηθνχ. 

 

 Σν κέινο ζα πξέπεη λα εκπλέεηαη απφ ζηγνπξηά θαη εκπηζηνζχλε ηνπ εξγνδφηε 

ηνπ, ζα επηδεηθλχεη αθνζίσζε θαη ζα θηλείηαη απζηεξά κέζα ζε επαγγεικαηηθά 

πξφηππα θαη ζα επηδεηθλχεη αθνζίσζε ζε φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο 

ππνζέζεηο ηεο δηνίθεζεο θαη ηνπ θνξέα γεληθφηεξα. 

 

 Σν κέινο ζα πξέπεη λα απνθεχγεη λα ζπκκεηέρεη ζε νπνηαδήπνηε παξάλνκε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ κπνξεί λα βιάςεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ εξγνδφηε ηνπ ή πνπ ζα 

επεξεάζεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα θέξεη ζε πέξαο αληηθεηκεληθά ηελ απνζηνιή ηνπ. 

 

 Σν κέινο δελ ζα πξέπεη λα δερζεί ακνηβή ή δψξν απφ ππάιιειν ή πειάηε ή 

επαγγεικαηηθφ ζπλεξγάηε ηνπ εξγνδφηε ηνπ, δίρσο ηελ ελεκέξσζε ηεο δηνίθεζεο 

γηα ηελ ζπγθαηάζεζή ηεο. 

 

 Σν κέινο ζα πξέπεη λα δείμεη ζχλεζε ζηελ ρξήζε πιεξνθνξηψλ πνπ απέθηεζε 

θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα πξνζσπηθφ φθεινο ή κε ηξφπν πνπ κπνξεί λα 

βιάςεη ην ζπκθέξνλ ηνπ εξγνδφηε ηνπ, εθηφο θαη αλ παξαζηεί αλάγθε λα 

πξνζηαηεχζεη ην θχξνο ηνπ, επεηδή έπξαμε άξηζηα ηελ εξγαζία ηνπ. 

 

 Σν κέινο, φηαλ εθθξάδεη γλψκε, ζα πξέπεη λα αζθεί θάζε ινγηθή θξνληίδα λα 

απνθηήζεη επαξθή ηεθκήξηα πνπ ζα δηθαηνινγνχλ ηε γλψκε απηή. Όηαλ 

ζπληάζζεη ηελ έθζεζε, ζα απνθαιχπηεη φια ηα ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ γλσξίδεη, 



  

 

ηα νπνία αλ δελ απνθαιπθζνχλ, ζα κπνξνχζαλ λα απνθξχςνπλ παξάλνκεο 

ελέξγεηεο θαη λα βιάςνπλ ηα ζπκθέξνληα ηνπ θνξέα. 

 

 Σν κέινο ζα πξέπεη λα πξνζπαζεί ζπλερψο λα βειηηψλεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, λα ππνδεηθλχεη κεγάιε επηκέιεηα 

θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπζηεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη θαηά ηελ έθδνζε ησλ 

πνξηζκάησλ βάζεη ησλ νπνίσλ ζα ιεθζνχλ ζνβαξέο απνθάζεηο. 

 

 Σν κέινο ζα πξέπεη λα κείλεη πηζηφ ζην θαηαζηαηηθφ θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ 

“Διιεληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ”. Καηά ηελ άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηφο ηνπ, ζα πξέπεη λα έρεη πάληα ππφςε ηελ ππνρξέσζε λα δηαηεξεί 

πςειφ επίπεδν ηθαλφηεηαο, εζηθήο θαη αμηνπξέπεηαο πνπ ην Δ.Η.Δ.Δ. θαη ηα κέιε 

ηνπ έρνπλ θαζηεξψζεη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ 

 

 

 

3.1 Μεηαβολή Κέπδοςρ και Κύκλος Δπγαζιών  
 

 

ηνλ πίλαθα παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε κεηαβνιή ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη ηεο 

θεξδνθνξίαο ησλ 10 κεγαιχηεξσλ (απφ πιεπξάο θχθινπ εξγαζηψλ) κε-εηζεγκέλσλ 

εηαηξεηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα (ηα δεδνκέλα πξνέξρνληαη απφ ηνλ 

ζχλδεζκν: http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/10876 ). 

 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ Γ(BC) Γ(PROFIT1) Γ(PROFIT2) Γ(PROFIT3) 

1 14% -70,0% -2,4% -42,4% 

2 13% -236,8% -1,0% -3,6% 

3 3% 105,7% 0,1% 0,5% 

4 -2% -177,8% -12,9% -19,4% 

5 47% 19,8% 6,5% 4,7% 

6 10% -307,9% -0,1% -0,5% 

7 21% -59,0% 0,0% 0,1% 

8 6% -37,0% 1,5% 2,5% 

9 -2% -180,6% -0,3% -1,4% 

10 -7% 509,8% 11,6% 9,6% 

 

Όπνπ 

Γ(BC) : πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, 

Γ(PROFIT1) : πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ θέξδνπο πξν θφξσλ, 

Γ(PROFIT2) : κεηαβνιή ηνπ θέξδνπο πξν θφξσλ σο πνζνζηνχ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ 

Γ(PROFIT3) : πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ θέξδνπο πξν θφξσλ σο πνζνζηνχ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ . 

 

 

Απφ ηνλ πίλαθα θαίλεηαη φηη φιεο ζρεδφλ νη κε-εηζεγκέλεο εηαηξείεο αχμεζαλ ηνλ 

θχθιν εξγαζηψλ ηνπο κεηαμχ ησλ εηψλ 2010-2011.  

Όκσο δηαπηζηψλεηαη επίζεο θαη ε αξλεηηθή επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ 

θεξδνθνξία ηνπ ζπλφινπ ησλ 10 πξψησλ κε-εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ.  

 

 

http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/10876


  

 

3.2 Δμπειπική Ανάλςζη όλυν ηυν Δηαιπειών  
 

 

Σν ζχλνιν ησλ εηαηξεηψλ απνηειείηαη απφ ηηο 200 κεγαιχηεξεο εηαηξείεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ειιεληθφ ρψξν, ζχκθσλα κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηνπο. 

Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ην δηάγξακκα 1 απφ ην ζχλνιν ησλ εηαηξεηψλ ην 75,5% είλαη 

κε-εηζεγκέλεο εηαηξείεο θαη κφλν ην ππφινηπν 24,5% είλαη εηζεγκέλεο ζην 

ρξεκαηηζηήξην αμηψλ Αζελψλ. 

 

 

 

EISIGMENI

10

P
e
r
c
e
n
t

80

60

40

20

0

EISIGMENI

 
ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 

 

 

 ην δηάγξακκα 2 απεηθνλίδεηαη ην πνζνζηφ ησλ εηαηξεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δηεζλή 

ινγηζηηθά πξφηππα (ΓΠΥΑ) ζε αληίζεζε κε ηηο ππφινηπεο εηαηξείεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα ειιεληθά ινγηζηηθά πξφηππα (ΔΛΠ). 



  

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ην δηάγξακκα ε πιεηνςεθία ησλ εηαηξεηψλ έρεη πηνζεηήζεη ηα 

δηεζλή πξφηππα, ην πνζνζηφ είλαη 63,5% ελψ ην ππφινηπν 36,5% ησλ εηαηξεηψλ 

ρξεζηκνπνηεί ην ειιεληθφ ινγηζηηθφ πξφηππν αθφκα.  
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ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 

 

 

 

3.2.1 Οι Οικονομικοί Γείκηερ 

 

Ο κέζνο θχθινο εξγαζηψλ ησλ κεγαιχηεξσλ εηαηξεηψλ παξνπζίαζε κηα αχμεζε 

πεξίπνπ 1% γηα ην δηάζηεκα 2010-2011. Όκσο γηα ην ίδην δηάζηεκα ε κέζε 

θεξδνθνξία παξνπζίαζε κηα κείσζε πεξίπνπ 175% αληαλαθιψληαο έηζη ηελ βαζεηά 

νηθνλνκηθή θξίζε ηεο ρψξαο. Γηα ην ίδην δηάζηεκα ην κέζν ελεξγεηηθφ ησλ εηαηξεηψλ 

παξνπζίαζε κηα κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 10,8%. Οκνίσο ε κέζε ηηκή ησλ ίδησλ 

θεθαιαίσλ κεηψζεθε θαηά πεξίπνπ  40%. 

 



  

 

(i) ηαηιζηικοί Έλεγσοι 

 

ηελ ζπλέρεηα γίλεηαη ζηαηηζηηθφο έιεγρνο γηα ηηο κέζεο ηηκέο ησλ νηθνλνκηθψλ 

δεηθηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο. 

πγθεθξηκέλα νη ππνζέζεηο πνπ ειέγρνληαη είλαη: 

0

1

H : Γελ ππήξμε κεηαβνιή ζηε κέζε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο κεηαμχ ησλ εηψλ 2010 θαη 2011

H : Τπήξμε κεηαβνιή κεηαμχ ησλ εηψλ

 

   

Οη ζηαηηζηηθνί έιεγρνη παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 1. 

 

Πίλαθαο 1: t  - έιεγρνη                           Σηκή                                     Πηζαλφηεηα 

Κύκλος Εργαζιών -0,048 0,962 

Κερδοθορία 2,025 0,044 

Ενεργηηικό 0,244 0,808 

Ίδια Κεθάλαια 1,454 0,147 

 

 

Απφ ηνλ πίλαθα 1 δηαπηζηψλεηαη φηη κφλν γηα ηελ κέζε θεξδνθνξία κπνξεί λα 

απνξξηθζεί ε κεδεληθή ππφζεζε ζην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%. Δπνκέλσο 

ζπκπεξαίλεηαη φηη γηα ην ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ δελ επήιζε 

ζεκαληηθή κεηαβνιή κεηαμχ ησλ εηψλ 2010-11 εθηφο απφ ηελ θεξδνθνξία. 

 

Δμεηάδνληαο ηηο ίδηεο κεηαβιεηέο γηα ηηο εηαηξείεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην 

ρξεκαηηζηήξην ζε ζρέζε κε ηηο κε-εηζεγκέλεο δηαπηζηψλεηαη απφ ηνπο πίλαθεο 2 θαη 3 

φηη ε κέζε θεξδνθνξία κεηαβιήζεθε κφλν γηα ηηο εηζεγκέλεο εηαηξείεο θαη θπζηθά 

απηή ε κεηαβνιή ήηαλ πξνο ηα ρεηξφηεξα. Αληίζεηα νη κε-εηζεγκέλεο εηαηξείεο δελ 

παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή κεηαβνιή θαηά κέζν φξν ζηα κεγέζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο.  

Δπνκέλσο κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε νηθνλνκηθή επίδξαζε επεξέαζε 

πεξηζζφηεξν ηηο εηζεγκέλεο απφ ηηο κε-εηζεγκέλεο αλαθνξηθά κε ηηο κέζεο ηηκέο ησλ 

νηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ.   

 

 



  

 

Πίλαθαο 2:  Δηζεγκέλεο  Δηαηξείεο 

                      t  - έιεγρνη:                       Σηκή                                     Πηζαλφηεηα 

Κύκλος Εργαζιών 0,096 0,924 

Κερδοθορία 2,084 0,042 

Ενεργηηικό 0,240 0,811 

Ίδια Κεθάλαια 1,674 0,098 

 

 

 

Πίλαθαο 3:  Με-Δηζεγκέλεο  Δηαηξείεο 

                    t  - έιεγρνη:                           Σηκή                                     Πηζαλφηεηα 

Κύκλος Εργαζιών -0,341 0,734 

Κερδοθορία -0,029 0,977 

Ενεργηηικό 0,053 0,958 

Ίδια Κεθάλαια -0,476 0,634 

 

 

 

ηε ζπλέρεηα εμεηάδεηαη αλ ππάξρεη δηαθνξά ζηε κέζε ηηκή ησλ κεηαβιεηψλ κεηαμχ 

ησλ εηζεγκέλσλ θαη κε-εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ γηα ηα έηε 2010 θαη 2011.  

Σα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ παξνπζηάδνληαη ζηνπο πίλαθεο 4 θαη 5. 

 

 

 

Πίλαθαο 4:  2010 

                      t  - έιεγρνη:                       Σηκή                                     Πηζαλφηεηα 

Κύκλος Εργαζιών -2,821 0,007 

Κερδοθορία -0,754 0,454 

Ενεργηηικό -2,454 0,018 

Ίδια Κεθάλαια -3,295 0,002 

 

 

 



  

 

 

Πίλαθαο 5:  2011 

                      t  - έιεγρνη:                       Σηκή                                     Πηζαλφηεηα 

Κύκλος Εργαζιών -2,433 0,019 

Κερδοθορία 2,020 0,049 

Ενεργηηικό -2,460 0,018 

Ίδια Κεθάλαια -2,019 0,049 

 

Απφ ηνπ πίλαθεο 4 θαη 5 ζπκπεξαίλεηαη φηη νη κέζεο ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ δηαθέξνπλ 

κεηαμχ ησλ εηζεγκέλσλ θαη κε-εηζεγκέλσλ  εηαηξεηψλ θαη γηα ηα δχν έηε εθηφο απφ 

ηελ κέζε θεξδνθνξία γηα ην έηνο 2010. Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα 4 ε κέζε 

θεξδνθνξία κεηαμχ ησλ εηζεγκέλσλ θαη κε-εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ ήηαλ πεξίπνπ ε 

ίδηα γηα ην έηνο 2010. 

 

 

(ii) Παλινδπόμηζη 

 

ην ηξέρσλ εδάθην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο 

αλαθνξηθά κε ηελ θεξδνθνξία ησλ εηαηξεηψλ γηα ην έηνο 2011. 

Σν γξακκηθφ ππφδεηγκα (1) πνπ εθηηκήζεθε είλαη: 

0 1 2 3 411 2011 2011 2011 2010PROFIT BC ASSETS CAP PROFIT              

φπνπ  

11PROFIT  ε θεξδνθνξία ησλ εηαηξεηψλ ην έηνο 2011, 2011BC  ν θχθινο εξγαζηψλ 

ησλ εηαηξεηψλ ην 2011, 2011ASSETS  ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο εηαηξείαο ην 

2011, 2011CAP ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο εηαηξείαο ην 2011 θαη   ην ιάζνο ηεο 

παιηλδξφκεζεο. 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παιηλδξφκεζεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 6. 

 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα δηαπηζηψλεηαη φηη νη κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ θεξδνθνξία ησλ 200 κεγαιχηεξσλ εηαηξεηψλ είλαη ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη 

ηα ίδηα θεθάιαηα. Σν χςνο ηνπ ελεξγεηηθνχ κηαο εηαηξείαο θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη 

αξλεηηθά κε ην θέξδνο ελψ ηα ίδηα θεθάιαηα θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ 



  

 

θεξδνθνξία. Αληίζεηα ν θχθινο ησλ εξγαζηψλ θαζψο θαη ε θεξδνθνξία ηεο 

πξνεγνχκελεο ρξνληάο βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά κε-ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο. 

 

 

Πίλαθαο 6:  Δθηίκεζε ηνπ Γξακκηθνχ Τπνδείγκαηνο (1) 

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 8.189797 16.71829 0.489871 0.6248 

BC2011 -0.011652 0.026849 -0.433969 0.6648 

ASSETS11 -0.117097 0.016274 -7.195424 0.0000 

CAP11 0.331882 0.102916 3.224782 0.0015 

PROFIT10 0.299764 0.287327 1.043287 0.2981 

     
     R-squared 0.933734     Mean dependent var -180.9181 

Adjusted R-squared 0.932353     S.D. dependent var 1219.561 

S.E. of regression 317.1953     Akaike info criterion 14.38197 

Sum squared resid 19317669     Schwarz criterion 14.46530 

Log likelihood -1411.624     Hannan-Quinn criter. 14.41570 

F-statistic 676.3522     Durbin-Watson stat 1.802149 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     
  

 

 

 

 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη εθηίκεζε ηνπ ππνδείγκαηνο (1) μερσξηζηά γηα εηζεγκέλεο θαη 

κε-εηζεγκέλεο εηαηξείεο κε ζηφρν λα δηαπηζησζεί αλ νη ίδηεο κεηαβιεηέο παίδνπλ 

ξφιν ζηελ θεξδνθνξία κηαο εηαηξείαο αλεμάξηεηα αλ απηή είλαη εηζεγκέλε ή κε ζην 

ρξεκαηηζηήξην αμηψλ. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ παιηλδξνκήζεσλ δίλνληαη ζηνπο πίλαθεο 7 θαη 8 πνπ 

αθνινπζνχλ. 

 

 

 

 



  

 

Πίλαθαο 7:  ΔΗΖΓΜΔΝΔ  ΔΣΑΗΡΔΗΔ - Δθηίκεζε ηνπ Τπνδείγκαηνο  (1) 

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -3.309200 54.10364 -0.061164 0.9515 

BC2011 -0.017285 0.044306 -0.390129 0.6983 

ASSETS11 -0.116708 0.017237 -6.770906 0.0000 

CAP11 0.333224 0.134183 2.483362 0.0169 

PROFIT10 0.400388 0.600105 0.667197 0.5081 

     
     R-squared 0.931496     Mean dependent var -695.9710 

Adjusted R-squared 0.925268     S.D. dependent var 2387.521 

S.E. of regression 652.6801     Akaike info criterion 15.89650 

Sum squared resid 18743617     Schwarz criterion 16.08955 

Log likelihood -384.4643     Hannan-Quinn criter. 15.96974 

F-statistic 149.5739     Durbin-Watson stat 1.800919 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     
     

 

 

 Πίλαθαο 8:  ΜΖ-ΔΗΖΓΜΔΝΔ  ΔΣΑΗΡΔΗΔ - Δθηίκεζε ηνπ Τπνδείγκαηνο (1) 

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -2.201450 4.555795 -0.483220 0.6297 

BC2011 -0.009300 0.008073 -1.151994 0.2512 

ASSETS11 -0.050020 0.019219 -2.602668 0.0102 

CAP11 0.184573 0.053791 3.431315 0.0008 

PROFIT10 0.235289 0.035719 6.587152 0.0000 

     
     R-squared 0.506896     Mean dependent var -10.39384 

Adjusted R-squared 0.493103     S.D. dependent var 63.99608 

S.E. of regression 45.56312     Akaike info criterion 10.50927 

Sum squared resid 296867.7     Schwarz criterion 10.61053 

Log likelihood -772.6863     Hannan-Quinn criter. 10.55041 

F-statistic 36.74987     Durbin-Watson stat 1.958588 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα 7 δηαπηζηψλεηαη φηη ίδηεο  κεηαβιεηέο πνπ 



  

 

βξέζεθαλ απφ ηνλ πίλαθα 6 επεξεάδνπλ ηελ θεξδνθνξία κεγαιχηεξσλ εηζεγκέλσλ 

εηαηξεηψλ. 

Ζ εηθφλα φκσο αιιάδεη αλαθνξηθά κε ηηο κε-εηζεγκέλεο εηαηξείεο φπσο 

δηαπηζηψλεηαη απφ ηνλ πίλαθα 8. Σν ελεξγεηηθφ θαη ηα ίδηα θεθάιαηα παξακέλνπλ 

θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ θεξδνθνξία ησλ κε-εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ φπσο 

θαη ζηηο εηζεγκέλεο εηαηξείεο. Όκσο ζε αληίζεζε κε ηηο εηζεγκέλεο εηαηξείεο ζηηο κε-

εηζεγκέλεο εηαηξείεο επηπξφζζεηνο παξάγνληαο θεξδνθνξίαο είλαη ην χςνο ηνπ 

θέξδνπο ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο.  

 

    



  

 

3.3 Δμπειπική Ανάλςζη ηυν Μη-Διζηγμένυν Δηαιπειών  

 

 3.3.1 Οι Οικονομικοί Γείκηερ 

 

Ο κέζνο θχθινο εξγαζηψλ ησλ κεγαιχηεξσλ κε-εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ παξνπζίαζε 

κηα αχμεζε πεξίπνπ 5,4% γηα ην δηάζηεκα 2010-2011.Γηα ην ίδην δηάζηεκα ε κέζε 

θεξδνθνξία παξνπζίαζε κηα αχμεζε(κείσζε ηεο δεκίαο) θαηά πεξίπνπ 4,4%. Γηα ην 

ίδην δηάζηεκα ην κέζν ελεξγεηηθφ ησλ κε-εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ παξνπζίαζε κηα 

κείσζε πεξίπνπ 1,5%. Όκσο ην κέζν πνζφ ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ παξνπζίαζε κηα 

αχμεζε πεξίπνπ 12,7%. 

ην παξαθάησ δηάγξακκα 3 παξνπζηάδεηαη ην πνζνζηφ ησλ κε-εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα. 
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Όπσο θαίλεηαη απφ ην δηάγξακκα 3 αξηζκφο ησλ κε-εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ΓΠΥΑ είλαη νξηαθά πςειφηεξνο απηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ΔΛΠ 

(52,3% ζε ζρέζε κε 47,7%). 

 

 

 

(i) ηαηιζηικοί Έλεγσοι 2X   

 

ηελ ζπλέρεηα γίλεηαη ζηαηηζηηθφο έιεγρνο γηα ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ 

δεηθηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο. 

Αξρηθά νη ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ ραξαθηεξίδνληαη σο «Τςειέο», «Μέηξηεο» ή 

«Υακειέο» αλάινγα κε ην αλ ππεξβαίλνπλ ην 75
ν
 εθαηνζηεκφξην, βξίζθνληαη κεηαμχ 

ηνπ 35
νπ

 θαη 75
νπ

 εθαηνζηεκνξίνπ ή είλαη κηθξφηεξεο ηνπ 35
νπ

 εθαηνζηεκνξίνπ.  

 

πγθεθξηκέλα νη ππνζέζεηο πνπ ειέγρνληαη είλαη: 

0

1

H : To θέξδνο είλαη αλεμάξηεην ηεο κεηαβιεηήο Υ

H : Σν θέξδνο δελ είλαη αλεμάξηεην ηεο κεηαβιεηήο Υ
 

φπνπ ε κεηαβιεηή Υ είλαη ν θχθινο εξγαζηψλ ή ην ελεξγεηηθφ ή ηα ίδηα θεθάιαηα ή 

ην είδνο ινγηζηηθνχ πξνηχπνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξεία. 

 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ 2X  παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 9.  

 

  Πίλαθαο 9: Έιεγρνο 2X  

 2011 2010 

 Σηκή-Πηζαλφηεηαο Σηκή-Πηζαλφηεηαο 

Κύκλος Εργαζιών 0,047 0,077 

Ενεργηηικό 0,000 0,000 

Ίδια Κεθάλαια 0,000 0,000 

Λογιζηικά Πρόησπα 0,001 0,007 

 

 



  

 

Απφ ηνλ πίλαθα 9 δηαπηζηψλεηαη φηη ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% ε θεξδνθνξία 

ζρεηίδεηαη κε ηηο κεηαβιεηέο εθηφο απφ ηνλ θχθιν εξγαζηψλ γηα ην 2010.  

 

 

(ii) Παλινδπόμηζη «Multinomial Logistic» 

 

Γεδνκέλνπ φηη βξέζεθε λα ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ηεο θεξδνθνξίαο 

(ρακεινχ, κέηξηνπ πςεινχ) θαη ηνπ κεγέζνπο ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ θαζψο 

θαη ηνπ είδνπο ινγηζηηθνχ πξνηχπνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε κε-εηζεγκέλε εηαηξεία ζηελ 

παξνχζα παξάγξαθν γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα εθηίκεζεο ελφο ππνδείγκαηνο 

Multinomial Logistic. 

 

Σν ππφδεηγκα (2) πνπ εθηηκήζεθε είλαη: 

0 1

1

ln ( ) ( ) ( )iP
i i Dum i

P
  

 
   

 
   

φπνπ  

iP  είλαη ε πηζαλφηεηα ην θέξδνο λα βξίζθεηαη ζηελ θαηεγνξία 2,3i   δειαδή ζε 

κέηξην κέγεζνο ή πςειφ κέγεζνο. 

( )Dum i είλαη κηα ςεπδνκεηαβιεηή πνπ παίξλεη ηελ ηηκή 1 αλ ε κεηαβιεηή αλήθεη ζε 

κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία θαη 0 δηαθνξεηηθά. 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ππνδείγκαηνο 2 παξνπζηάδνληαη ζηνπ πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ 

(ε κεηαβιεηή θχθινο εξγαζηψλ δελ αλαθέξεηαη γηαηί ην ππφδεηγκα δελ βξέζεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ θαη γηα ηα δχν έηε). 

 

Πίνακαρ 10: Δθηίκεζε Τπνδείγκαηνο (2) - Έηνο 2011 

Μεηαβιεηή: ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ      LRT-pValue = 0,000 

ΚΔΡΓΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ ODDS ΣΑΣ. ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΖΣΑ 

Μεζαίν Υακειφ 48,0 *** 

 Μεζαίν 5,1 *** 

Τςειφ Υακειφ 3,3 --- 

 Μεζαίν 1,4 --- 

 



  

 

LRT-pValue δίλεη ηελ ηηκή πηζαλφηεηαο ηνπ ειέγρνπ ηεο αλαινγίαο κεγίζηεο 

πηζαλνθάλεηαο γηα ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ ππνδείγκαηνο.  

 

*** ε εθηίκεζε είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν 1% 

**   ε εθηίκεζε είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν 5% 

*     ε εθηίκεζε είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν 10% 

 

 

 

Πίνακαρ 11: Δθηίκεζε Τπνδείγκαηνο (2) - Έηνο 2011 

Μεηαβιεηή: ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      LRT-pValue = 0,000 

ΚΔΡΓΟ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ODDS ΣΑΣ. ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΖΣΑ 

Μεζαίν Υακειφ 7,1 *** 

 Μεζαίν 5,8 *** 

Τςειφ Υακειφ 0,1 --- 

 Μεζαίν 0,7 --- 

 

 

Πίνακαρ 12: Δθηίκεζε Τπνδείγκαηνο (2) - Έηνο 2011 

Μεηαβιεηή: ΛΟΓΙΣΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ      LRT-pValue = 0,001 

ΚΔΡΓΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ODDS ΣΑΣ. ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΖΣΑ 

Μεζαίν ΔΛΠ 3,9 *** 

    

Τςειφ ΔΛΠ 1,3 --- 

    

 

 

Απφ ηνπο πίλαθεο 11, 12 θαη 13 γηα ην έηνο 2011 ζπκπεξαίλνληαη: 

 

Οη κε- εηζεγκέλεο εηαηξείεο πνπ έρνπλ ρακειφ ελεξγεηηθφ έρνπλ 48 θνξέο 

κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα έρνπλ κεζαία αληί ρακειή θεξδνθνξία ζε ζρέζε κε ηηο 

αληίζηνηρεο εηαηξείεο κε πςειφ ελεξγεηηθφ. Οκνίσο νη κε- εηζεγκέλεο εηαηξείεο κε 

κεζαίν κέγεζνο ελεξγεηηθνχ έρνπλ ζρεδφλ 5 θνξέο κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα έρνπλ 



  

 

κεζαία αληί ρακειή θεξδνθνξία ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο εηαηξείεο κε πςειφ 

ελεξγεηηθφ. 

Αληίζεηα ε πηζαλφηεηα πςειήο θεξδνθνξία ζε ζρέζε κε ηελ ρακειή δελ θαίλεηαη λα 

δηαθέξεη αλάινγα κε ην χςνο ηνπ ελεξγεηηθνχ.  

 

Οη κε-εηζεγκέλεο εηαηξείεο πνπ έρνπλ ρακειφ χςνο ηδίσλ θεθαιαίσλ έρνπλ ζρεδφλ 7 

θνξέο κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα έρνπλ κεζαία αληί ρακειή θεξδνθνξία ζε ζρέζε κε 

ηηο αληίζηνηρεο εηαηξείεο κε πςειφ ελεξγεηηθφ. Οκνίσο νη κε- εηζεγκέλεο εηαηξείεο 

πνπ κε κεζαίν ελεξγεηηθφ έρνπλ ζρεδφλ 6 θνξέο κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα έρνπλ 

κεζαία αληί ρακειή θεξδνθνξία ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο εηαηξείεο κε πςειφ 

ελεξγεηηθφ. 

Όπσο θαη πξνεγνπκέλσο βξέζεθε φηη ε πηζαλφηεηα πςειήο θεξδνθνξία ζε ζρέζε κε 

ηελ ρακειή δελ θαίλεηαη λα δηαθέξεη αλάινγα κε ην χςνο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα 

ηηο κε-εηζεγκέλεο εηαηξείεο. 

 

Αλαθνξηθά κε ινγηζηηθά πξφηππα δηαπηζηψλεηαη φηη κε-εηζεγκέλεο εηαηξείεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ΔΛΠ  έρνπλ ζρεδφλ 4 θνξέο κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα έρνπλ κεζαία 

αληί ρακειή θεξδνθνξία ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο εηαηξείεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ΓΠΥΑ. 

 

 

Σα απνηειέζκαηα γηα ην έηνο 2010 παξνπζηάδνληαη ζηνπο πίλαθεο 13, 14 θαη 15 πνπ 

αθνινπζνχλ. 

 

 

 

Πίνακαρ 13: Δθηίκεζε Τπνδείγκαηνο (2) - Έηνο 2010 

Μεηαβιεηή: ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ      LRT-pValue = 0,000 

ΚΔΡΓΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ ODDS ΣΑΣ. ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΖΣΑ 

Μεζαίν Υακειφ 58,5 *** 

 Μεζαίν 2,8 * 

Τςειφ Υακειφ 2,5 --- 

 Μεζαίν 1,0 --- 



  

 

 

 

Πίνακαρ 14: Δθηίκεζε Τπνδείγκαηνο (2) - Έηνο 2010 

Μεηαβιεηή: ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      LRT-pValue = 0,000 

ΚΔΡΓΟ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ODDS ΣΑΣ. ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΖΣΑ 

Μεζαίν Υακειφ 6,2 *** 

 Μεζαίν 7,9 *** 

Τςειφ Υακειφ 0,4 --- 

 Μεζαίν 2,8 ** 

 

 

 

 

 

Πίνακαρ 15: Δθηίκεζε Τπνδείγκαηνο (2) - Έηνο 2010 

Μεηαβιεηή: ΛΟΓΙΣΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ      LRT-pValue = 0,007 

ΚΔΡΓΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ODDS ΣΑΣ. ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΖΣΑ 

Μεζαίν ΔΛΠ 2,9 *** 

    

Τςειφ ΔΛΠ 1,1 --- 

    

 

Όκνηα ζπκπεξάζκαηα κε ηα πξνεγνχκελα εμάγνληαη απφ ηνπο πίλαθεο13, 14 θαη 15. 

πγθεθξηκέλα: 

 

Οη κε- εηζεγκέλεο εηαηξείεο πνπ έρνπλ ρακειφ ελεξγεηηθφ έρνπλ  59 θνξέο 

κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα έρνπλ κεζαία αληί ρακειή θεξδνθνξία ζε ζρέζε κε ηηο 

αληίζηνηρεο εηαηξείεο κε πςειφ ελεξγεηηθφ. Οκνίσο νη κε- εηζεγκέλεο εηαηξείεο κε 

κεζαίν κέγεζνο ελεξγεηηθνχ έρνπλ ζρεδφλ 3 θνξέο κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα έρνπλ 

κεζαία αληί ρακειή θεξδνθνξία ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο εηαηξείεο κε πςειφ 

ελεξγεηηθφ. 

Αληίζεηα ε πηζαλφηεηα πςειήο θεξδνθνξία ζε ζρέζε κε ηελ ρακειή δελ θαίλεηαη λα 

δηαθέξεη αλάινγα κε ην χςνο ηνπ ελεξγεηηθνχ.  



  

 

 

Γηα ηε κεηαβιεηή ίδηα θεθάιαηα δηαπηζηψζεθε φηη νη κε-εηζεγκέλεο εηαηξείεο πνπ 

έρνπλ ρακειφ χςνο ηδίσλ θεθαιαίσλ έρνπλ ζρεδφλ 6 θνξέο κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα 

λα έρνπλ κεζαία αληί ρακειή θεξδνθνξία ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο εηαηξείεο κε 

πςειφ ελεξγεηηθφ. Οκνίσο νη κε- εηζεγκέλεο εηαηξείεο πνπ κε κεζαίν ελεξγεηηθφ 

έρνπλ ζρεδφλ 8 θνξέο κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα έρνπλ κεζαία αληί ρακειή 

θεξδνθνξία ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο εηαηξείεο κε πςειφ ελεξγεηηθφ. 

ε αληίζεζε κε ηα επξήκαηα γηα ην έηνο 2011, εδψ δηαπηζηψλεηαη φηη κε-εηζεγκέλεο 

εηαηξείεο κε κεζαία κέγεζνο ηδίσλ θεθαιαίσλ έρνπλ   3 θνξέο κεγαιχηεξε 

πηζαλφηεηα  λα πεηχρνπλ πςειή αληί ρακειή θεξδνθνξία ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο 

εηαηξείεο κε πςειφ κέγεζνο ηδίσλ θεθαιαίσλ. Δπίζεο βξέζεθε φηη ε πηζαλφηεηα κηαο 

εηαηξεία λα πεηχρεη πςειή ζρεηηθά κε ρακειή θεξδνθνξία δελ επεξεάδεηαη απφ ην 

κηθξφ ή πςειφ κέγεζνο ηδίσλ θεθαιαίσλ. 

  

Σέινο γηα ηα ινγηζηηθά πξφηππα δηαπηζηψλεηαη φηη κε-εηζεγκέλεο εηαηξείεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ΔΛΠ  έρνπλ ζρεδφλ 3 θνξέο κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα έρνπλ κεζαία 

αληί ρακειή θεξδνθνξία ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο εηαηξείεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ΓΠΥΑ. 

 

 

 

 

 



  

 

3.4 ςμπεπάζμαηα 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία γηα ηελ εκπεηξηθή κειέηε κηαο κε-εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην 

αμηψλ εηαηξείαο ρξεζηκνπνίεζε έλα δείγκα απφ ηηο κεγαιχηεξεο αλαθνξηθά κε ηνλ 

θχθιν εξγαζηψλ ηνπο εηαηξείεο γηα ηπα έηε 2010 θαη 2011. 

 

Σα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη κε-εηζεγκέλεο εηαηξείεο αληαπεμήιζαλ 

θαιχηεξα ζηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε απφ φηη νη εηζεγκέλεο εηαηξίεο. Ζ 

θεξδνθνξία  κεηαμχ ησλ εηψλ 2010 θαη 2011 παξνπζίαζε αχμεζε γηα ηηο κε-

εηζεγκέλεο εηαηξείεο ζε αληίζεζε κε ηηο εηζεγκέλεο. 

Δπίζεο δηαπηζηψζεθε φηη ην ελεξγεηηθφ θαη ηα ίδηα θεθάιαηα είλαη κεηαβιεηέο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ θεξδνθνξία κε-εηζεγκέλεο εηαηξείαο φπσο αθξηβψο ζπκβαίλεη θαη κε 

ηηο εηζεγκέλεο εηαηξείεο. Δπηπξφζζεηα γηα ηηο κε-εηζεγκέλεο εηαηξείεο βξέζεθε φηη ε 

θεξδνθνξία ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο είλαη ζεκαληηθφ πξνζδηνξηζηηθφο παξάγνληαο 

ηνπ ηξέρνληνο θέξδνπο. 

Σέινο δηαπηζηψζεθε φηη ε ρξήζε ησλ Διιεληθψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ ζπλδέεηαη 

ζεηηθά κε ην χςνο ηεο θεξδνθνξίαο. Απηφ ηζρχεη ηδηαίηεξα γηα ην ζρεηηθφ θέξδνο. 

Γειαδή γηα ηηο κε-εηζεγκέλεο εηαηξείεο κε κεζαίν κέγεζνο θεξδνθνξίαο.    

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 



  

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ A 

 

ΠΟΟΣΑ ΔΙΗΓΜΔΝΩΝ/ΜΗ-ΔΙΗΓΜΔΝΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΚΑΙ  

ΠΟΟΣΑ ΓΙΔΘΝΩΝ/ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ 

 

 
 
 

Frequency Table 
 
 EISIGMENI 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0 151 75,5 75,5 75,5 

1 49 24,5 24,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 
 
 CLXP 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0 73 36,5 36,5 36,5 

1 127 63,5 63,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 
 

Bar Chart 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 

 

ΣΑΣΙΣΙΚΟΙ ΔΛΔΓΥΟΙ 

 
 
 
 
 Group Statistics 
 

  year N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

BC 0 198 495,07558 908,425284 64,558974 

1 200 499,54587 960,403732 67,910799 

profit 0 199 -1,00665 150,168653 10,645174 

1 200 -175,76521 1211,433764 85,661303 

assets 0 199 2354,50870 11116,052249 787,996051 

1 200 2100,65737 9645,071077 682,009516 

Cap 0 197 292,79756 967,477284 68,929902 

1 198 175,37616 594,699563 42,263458 

 
 
 Independent Samples Test 
 

    

Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower 

BC Equal variances 
assumed ,000 ,998 -,048 396 ,962 -4,470286 93,726496 -188,734010 179,793439 

Equal variances 
not assumed     -,048 395,181 ,962 -4,470286 93,700255 -188,683590 179,743019 

profit Equal variances 
assumed 12,630 ,000 2,020 397 ,044 174,758562 86,530787 4,642719 344,874405 

Equal variances 
not assumed     2,025 205,145 ,044 174,758562 86,320209 4,570047 344,947076 

assets Equal variances 
assumed ,233 ,630 ,244 397 ,808 253,851338 1041,779971 -1794,243734 2301,946410 

Equal variances 
not assumed     ,244 388,717 ,808 253,851338 1042,149105 -1795,102935 2302,805611 

Cap Equal variances 
assumed 3,707 ,055 1,454 393 ,147 117,421409 80,762390 -41,358953 276,201772 

Equal variances 
not assumed     1,452 325,323 ,147 117,421409 80,855002 -41,643242 276,486061 

 
 

 

 

 

 

 



  

 

EISIGMENI = 0 
 
 Group Statistics(a) 
 

  year N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

BC 0 149 336,41046 442,459964 36,247733 

1 151 354,68977 485,799280 39,533785 

profit 0 150 -7,27699 114,852497 9,377667 

1 151 -6,95672 76,223288 6,202963 

assets 0 150 499,75696 1233,033908 100,676797 

1 151 492,46285 1144,712526 93,155384 

Cap 0 148 84,19212 198,254255 16,296399 

1 149 94,92388 190,037338 15,568465 

a  EISIGMENI = 0 
 
 
 Independent Samples Test(a) 
 

    

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower 

BC Equal variances 
assumed ,066 ,798 -,341 298 ,734 -18,279303 53,669418 -123,898384 87,339777 

Equal variances 
not assumed     -,341 296,112 ,733 -18,279303 53,635979 -123,835322 87,276715 

profit Equal variances 
assumed ,108 ,742 -,029 299 ,977 -,320275 11,228999 -22,418156 21,777606 

Equal variances 
not assumed     -,028 258,712 ,977 -,320275 11,243549 -22,460800 21,820250 

assets Equal variances 
assumed ,002 ,966 ,053 299 ,958 7,294114 137,129283 -262,566671 277,154898 

Equal variances 
not assumed     ,053 297,059 ,958 7,294114 137,163199 -262,640582 277,228810 

Cap Equal variances 
assumed ,012 ,914 -,476 295 ,634 -10,731756 22,534520 -55,080549 33,617038 

Equal variances 
not assumed     -,476 294,292 ,634 -10,731756 22,537741 -55,087328 33,623816 

a  EISIGMENI = 0 
 
 

EISIGMENI = 1 
 
 Group Statistics(a) 
 

  year N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

BC 0 49 977,54707 1570,830010 224,404287 

1 49 945,93916 1678,416856 239,773837 

profit 0 49 18,18827 227,101250 32,443036 



  

 

1 49 -695,97098 2387,520733 341,074390 

assets 0 49 8032,32016 21478,671379 3068,381626 

1 49 7056,52210 18664,749476 2666,392782 

Cap 0 49 922,87114 1778,269095 254,038442 

1 49 420,01675 1122,038664 160,291238 

a  EISIGMENI = 1 
 
 
 Independent Samples Test(a) 
 

    

Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower 

BC Equal variances 
assumed ,026 ,872 ,096 96 ,924 31,607908 328,403375 -620,267640 683,483455 

Equal variances 
not assumed     ,096 95,582 ,924 31,607908 328,403375 -620,304046 683,519861 

profit Equal variances 
assumed 14,534 ,000 2,084 96 ,040 714,159256 342,613909 34,076022 1394,242490 

Equal variances 
not assumed     2,084 48,869 ,042 714,159256 342,613909 25,603971 1402,714541 

assets Equal variances 
assumed ,235 ,629 ,240 96 ,811 975,798053 4065,048126 -7093,258703 9044,854810 

Equal variances 
not assumed     ,240 94,167 ,811 975,798053 4065,048126 -7095,263385 9046,859492 

Cap Equal variances 
assumed 4,548 ,036 1,674 96 ,097 502,854393 300,381110 -93,397397 1099,106183 

Equal variances 
not assumed     1,674 80,991 ,098 502,854393 300,381110 -94,810810 1100,519596 

a  EISIGMENI = 1 
 

 

 

 

 

year = 0 
 
 Group Statistics(a) 
 

  EISIGMENI N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

BC 0 149 336,41046 442,459964 36,247733 

1 49 977,54707 1570,830010 224,404287 

profit 0 150 -7,27699 114,852497 9,377667 

1 49 18,18827 227,101250 32,443036 

assets 0 150 499,75696 1233,033908 100,676797 

1 49 8032,32016 21478,671379 3068,381626 

Cap 0 148 84,19212 198,254255 16,296399 

1 49 922,87114 1778,269095 254,038442 

a  year = 0 



  

 

 
 
 Independent Samples Test(a) 
 

    

Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower 

BC Equal variances 
assumed 44,798 ,000 -4,489 196 ,000 -641,136604 142,818136 -922,794136 -359,479071 

Equal variances 
not assumed     -2,821 50,526 ,007 -641,136604 227,312961 -1097,590316 -184,682891 

profit Equal variances 
assumed 11,025 ,001 -1,031 197 ,304 -25,465266 24,705502 -74,186468 23,255935 

Equal variances 
not assumed     -,754 56,229 ,454 -25,465266 33,771159 -93,110937 42,180404 

assets Equal variances 
assumed 64,719 ,000 -4,296 197 ,000 -7532,563194 1753,428017 -10990,461824 -4074,664564 

Equal variances 
not assumed     -2,454 48,103 ,018 -7532,563194 3070,032837 -13704,935202 -1360,191186 

Cap Equal variances 
assumed 74,425 ,000 -5,661 195 ,000 -838,679016 148,155333 -1130,871564 -546,486467 

Equal variances 
not assumed     -3,295 48,396 ,002 -838,679016 254,560607 -1350,399357 -326,958674 

a  year = 0 
 
 

year = 1 
 
 Group Statistics(a) 
 

  EISIGMENI N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

BC 0 151 354,68977 485,799280 39,533785 

1 49 945,93916 1678,416856 239,773837 

profit 0 151 -6,95672 76,223288 6,202963 

1 49 -695,97098 2387,520733 341,074390 

assets 0 151 492,46285 1144,712526 93,155384 

1 49 7056,52210 18664,749476 2666,392782 

Cap 0 149 94,92388 190,037338 15,568465 

1 49 420,01675 1122,038664 160,291238 

a  year = 1 
 
 
 Independent Samples Test(a) 
 

    

Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower 



  

 

BC Equal variances 
assumed 30,346 ,000 -3,874 198 ,000 -591,249392 152,619851 -892,218406 -290,280378 

Equal variances 
not assumed     -2,433 50,633 ,019 -591,249392 243,011137 -1079,200414 -103,298371 

profit Equal variances 
assumed 51,561 ,000 3,559 198 ,000 689,014265 193,577202 307,276639 1070,751891 

Equal variances 
not assumed     2,020 48,032 ,049 689,014265 341,130791 3,136554 1374,891975 

assets Equal variances 
assumed 63,635 ,000 -4,319 198 ,000 -6564,059254 1519,764209 -9561,060838 -3567,057671 

Equal variances 
not assumed     -2,460 48,117 ,018 -6564,059254 2668,019564 -11928,134520 -1199,983989 

Cap Equal variances 
assumed 36,352 ,000 -3,408 196 ,001 -325,092867 95,399358 -513,233874 -136,951860 

Equal variances 
not assumed     -2,019 48,908 ,049 -325,092867 161,045515 -648,741266 -1,444467 

a  year = 1 
 

 

 

 

 



  

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 

 

ΜΗ-ΔΙΗΓΜΑΝΔ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ 

 
 

 
 
 Statistics 
 

CLXP  

N Valid 151 

Missing 0 

Mean ,52 

 
 
 CLXP 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0 72 47,7 47,7 47,7 

1 79 52,3 52,3 100,0 

Total 151 100,0 100,0   
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 

 

ΔΛΔΓΥΟΙ 2X  
 
 
 
 
 
 
Case Processing Summary 
 

  

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Y11 * CLXP 151 100,0% 0 ,0% 151 100,0% 

 
 
 Y11 * CLXP Crosstabulation 
 

Count  

  

CLXP Total 

0 1 0 

Y11 1,00 14 31 45 

2,00 44 25 69 

3,00 14 23 37 

Total 72 79 151 

 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 13,548(
a) 

2 ,001 

Likelihood Ratio 13,771 2 ,001 
Linear-by-Linear 
Association 

,710 1 ,399 

N of Valid Cases 
151     

a  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 17,64. 
 
 
 Directional Measures 
 

    Value 

Asymp. 
Std. 

Error(a) 
Approx. 

T(b) Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal Somers' d Symmetric -,071 ,078 -,919 ,358 

Y11 Dependent -,082 ,089 -,919 ,358 

CLXP Dependent -,063 ,069 -,919 ,358 

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
 
 
 Symmetric Measures 
 

  Value 

Asymp. 
Std. 

Error(a) 
Approx. 

T(b) Approx. Sig. 



  

 

Ordinal by Ordinal Gamma -,121 ,131 -,919 ,358 

N of Valid Cases 151       

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
 
 

Crosstabs 
 
 

 Case Processing Summary 
 

  

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Y10 * CLXP 151 100,0% 0 ,0% 151 100,0% 

 
 
 Y10 * CLXP Crosstabulation 
 

Count  

  

CLXP Total 

0 1 0 

Y10 1,00 16 29 45 

2,00 42 26 68 

3,00 14 24 38 

Total 72 79 151 

 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 9,849(
a) 

2 ,007 

Likelihood Ratio 9,948 2 ,007 
Linear-by-Linear 
Association 

,086 1 ,769 

N of Valid Cases 
151     

a  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 18,12. 
 
 
 Directional Measures 
 

    Value 

Asymp. 
Std. 

Error(a) 
Approx. 

T(b) Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal Somers' d Symmetric -,028 ,077 -,357 ,721 

Y10 Dependent -,032 ,089 -,357 ,721 

CLXP Dependent -,024 ,069 -,357 ,721 

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
 
 
 Symmetric Measures 
 

  Value 
Asymp. 

Std. 
Approx. 

T(b) Approx. Sig. 



  

 

Error(a) 

Ordinal by Ordinal Gamma -,047 ,133 -,357 ,721 

N of Valid Cases 151       

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
 

 

 

 

Crosstabs 
 
 Case Processing Summary 
 

  

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Y11 * X111 151 100,0% 0 ,0% 151 100,0% 

 
 
 Y11 * X111 Crosstabulation 
 

Count  

  

X111 Total 

1,00 2,00 3,00 1,00 

Y11 1,00 11 24 10 45 

2,00 27 29 13 69 

3,00 7 15 15 37 

Total 45 68 38 151 

 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 9,639(
a) 

4 ,047 

Likelihood Ratio 9,240 4 ,055 
Linear-by-Linear 
Association 

1,656 1 ,198 

N of Valid Cases 
151     

a  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,31. 
 
 
 Directional Measures 
 

    Value 

Asymp. 
Std. 

Error(a) 
Approx. 

T(b) Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal Somers' d Symmetric ,085 ,072 1,176 ,239 

Y11 Dependent ,085 ,072 1,176 ,239 

X111 Dependent ,085 ,072 1,176 ,239 

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
 



  

 

 
 Symmetric Measures 
 

  Value 

Asymp. 
Std. 

Error(a) 
Approx. 

T(b) Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal Gamma ,130 ,110 1,176 ,239 

N of Valid Cases 151       

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
 
 
 

 Case Processing Summary 
 

  

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Y11 * X211 151 100,0% 0 ,0% 151 100,0% 

 
 
 Y11 * X211 Crosstabulation 
 

Count  

  

X211 Total 

1,00 2,00 3,00 1,00 

Y11 1,00 3 22 20 45 

2,00 36 28 5 69 

3,00 6 19 12 37 

Total 45 69 37 151 

 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 39,355(
a) 

4 ,000 

Likelihood Ratio 43,156 4 ,000 
Linear-by-Linear 
Association 

2,942 1 ,086 

N of Valid Cases 
151     

a  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,07. 
 
 
 Directional Measures 
 

    Value 

Asymp. 
Std. 

Error(a) 
Approx. 

T(b) Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal Somers' d Symmetric -,134 ,075 -1,789 ,074 

Y11 Dependent -,134 ,074 -1,789 ,074 

X211 Dependent -,134 ,075 -1,789 ,074 

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
 
 
 Symmetric Measures 



  

 

 

  Value 

Asymp. 
Std. 

Error(a) 
Approx. 

T(b) Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal Gamma -,195 ,109 -1,789 ,074 

N of Valid Cases 151       

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
 
 
 

 Case Processing Summary 
 

  

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Y11 * X311 151 100,0% 0 ,0% 151 100,0% 

 
 
 Y11 * X311 Crosstabulation 
 

Count  

  

X311 Total 

1,00 2,00 3,00 1,00 

Y11 1,00 12 16 17 45 

2,00 30 33 6 69 

3,00 3 18 16 37 

Total 45 67 39 151 

 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 26,123(
a) 

4 ,000 

Likelihood Ratio 29,718 4 ,000 
Linear-by-Linear 
Association 

1,296 1 ,255 

N of Valid Cases 
151     

a  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,56. 
 
 
 Directional Measures 
 

    Value 

Asymp. 
Std. 

Error(a) 
Approx. 

T(b) Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal Somers' d Symmetric ,081 ,078 1,030 ,303 

Y11 Dependent ,081 ,078 1,030 ,303 

X311 Dependent ,081 ,079 1,030 ,303 

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
 
 
 Symmetric Measures 
 



  

 

  Value 

Asymp. 
Std. 

Error(a) 
Approx. 

T(b) Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal Gamma ,120 ,116 1,030 ,303 

N of Valid Cases 151       

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
 
 
 Case Processing Summary 
 

  

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Y10 * X110 151 100,0% 0 ,0% 151 100,0% 

 
 
 Y10 * X110 Crosstabulation 
 

Count  

  

X110 Total 

1,00 2,00 3,00 1,00 

Y10 1,00 15 19 11 45 

2,00 23 33 12 68 

3,00 7 15 16 38 

Total 45 67 39 151 

 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 8,420(
a) 

4 ,077 

Likelihood Ratio 8,254 4 ,083 
Linear-by-Linear 
Association 

3,506 1 ,061 

N of Valid Cases 
151     

a  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,81. 
 
 
 Directional Measures 
 

    Value 

Asymp. 
Std. 

Error(a) 
Approx. 

T(b) Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal Somers' d Symmetric ,134 ,075 1,786 ,074 

Y10 Dependent ,134 ,075 1,786 ,074 

X110 Dependent ,135 ,075 1,786 ,074 

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
 
 
 Symmetric Measures 
 

  Value 

Asymp. 
Std. 

Error(a) 
Approx. 

T(b) Approx. Sig. 



  

 

Ordinal by Ordinal Gamma ,205 ,113 1,786 ,074 

N of Valid Cases 151       

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
 
 
 Case Processing Summary 
 

  

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Y10 * X210 151 100,0% 0 ,0% 151 100,0% 

 
 
 Y10 * X210 Crosstabulation 
 

Count  

  

X210 Total 

1,00 2,00 3,00 1,00 

Y10 1,00 2 25 18 45 

2,00 39 23 6 68 

3,00 4 20 14 38 

Total 45 68 38 151 

 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 48,468(
a) 

4 ,000 

Likelihood Ratio 53,475 4 ,000 
Linear-by-Linear 
Association 

,878 1 ,349 

N of Valid Cases 
151     

a  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,56. 
 
 
 Directional Measures 
 

    Value 

Asymp. 
Std. 

Error(a) 
Approx. 

T(b) Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal Somers' d Symmetric -,080 ,073 -1,093 ,275 

Y10 Dependent -,080 ,073 -1,093 ,275 

X210 Dependent -,080 ,073 -1,093 ,275 

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
 
 
 Symmetric Measures 
 

  Value 

Asymp. 
Std. 

Error(a) 
Approx. 

T(b) Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal Gamma -,114 ,104 -1,093 ,275 

N of Valid Cases 151       



  

 

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
 
 
 

 Case Processing Summary 
 

  

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Y10 * X310 151 100,0% 0 ,0% 151 100,0% 

 
 
 Y10 * X310 Crosstabulation 
 

Count  

  

X310 Total 

1,00 2,00 3,00 1,00 

Y10 1,00 13 12 20 45 

2,00 28 33 7 68 

3,00 3 22 13 38 

Total 44 67 40 151 

 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 27,343(
a) 

4 ,000 

Likelihood Ratio 30,819 4 ,000 
Linear-by-Linear 
Association 

,171 1 ,679 

N of Valid Cases 
151     

a  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,07. 
 
 
 Directional Measures 
 

    Value 

Asymp. 
Std. 

Error(a) 
Approx. 

T(b) Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal Somers' d Symmetric ,035 ,079 ,444 ,657 

Y10 Dependent ,035 ,079 ,444 ,657 

X310 Dependent ,035 ,079 ,444 ,657 

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
 
 
 Symmetric Measures 
 

  Value 

Asymp. 
Std. 

Error(a) 
Approx. 

T(b) Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal Gamma ,052 ,116 ,444 ,657 

N of Valid Cases 151       

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 



  

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ 

 

ΠΑΛΙΝΓΡΟΜΗΔΙ  MULTINOMIAL LOGISTIC 

 
 
 
 
 Case Processing Summary 
 

  N 
Marginal 

Percentage 

Y11 1,00 45 29,8% 

2,00 69 45,7% 

3,00 37 24,5% 

CLXP 0 72 47,7% 

1 79 52,3% 

Valid 151 100,0% 

Missing 0   

Total 151   

Subpopulation 2   

 
 
 Model Fitting Information 
 

Model 

Model 
Fitting 
Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log 
Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 31,370       

Final 17,599 13,771 2 ,001 

 
 
 Pseudo R-Square 
 

Cox and Snell ,087 

Nagelkerke ,099 

McFadden ,043 

 
 
 Likelihood Ratio Tests 
 

Effect 

Model Fitting 
Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log 
Likelihood of 

Reduced 
Model Chi-Square df Sig. 

Intercept 17,599(a) ,000 0 . 

CLXP 31,370 13,771 2 ,001 

The chi-square statistic is the difference in -2 log-likelihoods between the final model and a reduced 
model. The reduced model is formed by omitting an effect from the final model. The null hypothesis is 
that all parameters of that effect are 0. 
a  This reduced model is equivalent to the final model because omitting the effect does not increase the 
degrees of freedom. 
 



  

 

 
 Parameter Estimates 
 

Y11(a
)   

B Std. Error Wald df Sig. Exp(B) 
95% Confidence Interval for 

Exp(B) 

Lower Bound Upper Bound Lower Bound Upper Bound Lower Bound Upper Bound Lower Bound Upper Bound 

2,00 Intercept -,215 ,269 ,640 1 ,424       

[CLXP=0] 1,360 ,408 11,118 1 ,001 3,897 1,752 8,669 

[CLXP=1] 0(b) . . 0 . . . . 

3,00 Intercept -,298 ,275 1,176 1 ,278       

[CLXP=0] ,298 ,468 ,408 1 ,523 1,348 ,539 3,370 

[CLXP=1] 0(b) . . 0 . . . . 

a  The reference category is: 1,00. 
b  This parameter is set to zero because it is redundant. 
 
 
 

 Case Processing Summary 
 

  N 
Marginal 

Percentage 

Y11 1,00 45 29,8% 

2,00 69 45,7% 

3,00 37 24,5% 

X111 1,00 45 29,8% 

2,00 68 45,0% 

3,00 38 25,2% 

Valid 151 100,0% 

Missing 0   

Total 151   

Subpopulation 3   

 
 
 Model Fitting Information 
 

Model 

Model 
Fitting 
Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log 
Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 33,171       

Final 23,931 9,240 4 ,055 

 
 
 Pseudo R-Square 
 

Cox and Snell ,059 

Nagelkerke ,067 

McFadden ,029 

 
 
 Likelihood Ratio Tests 
 



  

 

Effect 

Model Fitting 
Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log 
Likelihood of 

Reduced 
Model Chi-Square df Sig. 

Intercept 23,931(a) ,000 0 . 

X111 33,171 9,240 4 ,055 

The chi-square statistic is the difference in -2 log-likelihoods between the final model and a reduced 
model. The reduced model is formed by omitting an effect from the final model. The null hypothesis is 
that all parameters of that effect are 0. 
a  This reduced model is equivalent to the final model because omitting the effect does not increase the 
degrees of freedom. 
 
 
 Parameter Estimates 
 

Y11(a
)   

B Std. Error Wald df Sig. Exp(B) 
95% Confidence Interval for 

Exp(B) 

Lower Bound Upper Bound Lower Bound Upper Bound Lower Bound Upper Bound Lower Bound Upper Bound 

2,00 Intercept ,262 ,421 ,389 1 ,533       

[X111=1,00] ,636 ,552 1,325 1 ,250 1,888 ,640 5,572 

[X111=2,00] -,073 ,503 ,021 1 ,884 ,929 ,347 2,491 

[X111=3,00] 0(b) . . 0 . . . . 

3,00 Intercept ,405 ,408 ,986 1 ,321       

[X111=1,00] -,857 ,633 1,836 1 ,175 ,424 ,123 1,466 

[X111=2,00] -,875 ,524 2,787 1 ,095 ,417 ,149 1,165 

[X111=3,00] 0(b) . . 0 . . . . 

a  The reference category is: 1,00. 
b  This parameter is set to zero because it is redundant. 
 
 

 

 Case Processing Summary 
 

  N 
Marginal 

Percentage 

Y11 1,00 45 29,8% 

2,00 69 45,7% 

3,00 37 24,5% 

X211 1,00 45 29,8% 

2,00 69 45,7% 

3,00 37 24,5% 

Valid 151 100,0% 

Missing 0   

Total 151   

Subpopulation 3   

 
 
 Model Fitting Information 
 

Model 

Model 
Fitting 
Criteria Likelihood Ratio Tests 



  

 

-2 Log 
Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 65,618       

Final 22,462 43,156 4 ,000 

 
 
 Pseudo R-Square 
 

Cox and Snell ,249 

Nagelkerke ,282 

McFadden ,134 

 
 
 Likelihood Ratio Tests 
 

Effect 

Model Fitting 
Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log 
Likelihood of 

Reduced 
Model Chi-Square df Sig. 

Intercept 22,462(a) ,000 0 . 

X211 65,618 43,156 4 ,000 

The chi-square statistic is the difference in -2 log-likelihoods between the final model and a reduced 
model. The reduced model is formed by omitting an effect from the final model. The null hypothesis is 
that all parameters of that effect are 0. 
a  This reduced model is equivalent to the final model because omitting the effect does not increase the 
degrees of freedom. 
 
 
 Parameter Estimates 
 

Y11(a
)   

B Std. Error Wald df Sig. Exp(B) 
95% Confidence Interval for 

Exp(B) 

Lower Bound Upper Bound Lower Bound Upper Bound Lower Bound Upper Bound Lower Bound Upper Bound 

2,00 Intercept -1,386 ,500 7,687 1 ,006       

[X211=1,00] 3,871 ,782 24,523 1 ,000 48,000 10,371 222,155 

[X211=2,00] 1,627 ,575 7,998 1 ,005 5,091 1,648 15,727 

[X211=3,00] 0(b) . . 0 . . . . 

3,00 Intercept -,511 ,365 1,957 1 ,162       

[X211=1,00] 1,204 ,796 2,289 1 ,130 3,333 ,701 15,859 

[X211=2,00] ,364 ,481 ,573 1 ,449 1,439 ,561 3,695 

[X211=3,00] 0(b) . . 0 . . . . 

a  The reference category is: 1,00. 
b  This parameter is set to zero because it is redundant. 
 
 
 

 Case Processing Summary 
 

  N 
Marginal 

Percentage 

Y11 1,00 45 29,8% 

2,00 69 45,7% 

3,00 37 24,5% 



  

 

X311 1,00 45 29,8% 

2,00 67 44,4% 

3,00 39 25,8% 

Valid 151 100,0% 

Missing 0   

Total 151   

Subpopulation 3   

 
 
 Model Fitting Information 
 

Model 

Model 
Fitting 
Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log 
Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 52,749       

Final 23,031 29,718 4 ,000 

 
 
 Pseudo R-Square 
 

Cox and Snell ,179 

Nagelkerke ,203 

McFadden ,093 

 
 
 Likelihood Ratio Tests 
 

Effect 

Model Fitting 
Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log 
Likelihood of 

Reduced 
Model Chi-Square df Sig. 

Intercept 23,031(a) ,000 0 . 

X311 52,749 29,718 4 ,000 

The chi-square statistic is the difference in -2 log-likelihoods between the final model and a reduced 
model. The reduced model is formed by omitting an effect from the final model. The null hypothesis is 
that all parameters of that effect are 0. 
a  This reduced model is equivalent to the final model because omitting the effect does not increase the 
degrees of freedom. 
 
 
 Parameter Estimates 
 

Y11(a
)   

B Std. Error Wald df Sig. Exp(B) 
95% Confidence Interval for 

Exp(B) 

Lower Bound Upper Bound Lower Bound Upper Bound Lower Bound Upper Bound Lower Bound Upper Bound 

2,00 Intercept -1,041 ,475 4,810 1 ,028       

[X311=1,00] 1,958 ,585 11,202 1 ,001 7,083 2,251 22,292 

[X311=2,00] 1,765 ,564 9,791 1 ,002 5,844 1,934 17,657 

[X311=3,00] 0(b) . . 0 . . . . 

3,00 Intercept -,061 ,348 ,030 1 ,862       

[X311=1,00] -1,326 ,733 3,267 1 ,071 ,266 ,063 1,118 



  

 

[X311=2,00] ,178 ,489 ,133 1 ,715 1,195 ,458 3,118 

[X311=3,00] 0(b) . . 0 . . . . 

a  The reference category is: 1,00. 
b  This parameter is set to zero because it is redundant. 
 
 
 

 

 Case Processing Summary 
 

  N 
Marginal 

Percentage 

Y10 1,00 45 29,8% 

2,00 68 45,0% 

3,00 38 25,2% 

X110 1,00 45 29,8% 

2,00 67 44,4% 

3,00 39 25,8% 

Valid 151 100,0% 

Missing 0   

Total 151   

Subpopulation 3   

 
 
 Model Fitting Information 
 

Model 

Model 
Fitting 
Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log 
Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 32,296       

Final 24,042 8,254 4 ,083 

 
 
 Pseudo R-Square 
 

Cox and Snell ,053 

Nagelkerke ,060 

McFadden ,026 

 
 
 Likelihood Ratio Tests 
 

Effect 

Model Fitting 
Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log 
Likelihood of 

Reduced 
Model Chi-Square df Sig. 

Intercept 24,042(a) ,000 0 . 

X110 32,296 8,254 4 ,083 

The chi-square statistic is the difference in -2 log-likelihoods between the final model and a reduced 
model. The reduced model is formed by omitting an effect from the final model. The null hypothesis is 
that all parameters of that effect are 0. 
a  This reduced model is equivalent to the final model because omitting the effect does not increase the 



  

 

degrees of freedom. 
 
 
 Parameter Estimates 
 

Y10(a
)   

B Std. Error Wald df Sig. Exp(B) 
95% Confidence Interval for 

Exp(B) 

Lower Bound Upper Bound Lower Bound Upper Bound Lower Bound Upper Bound Lower Bound Upper Bound 

2,00 Intercept ,087 ,417 ,043 1 ,835       

[X110=1,00] ,340 ,533 ,408 1 ,523 1,406 ,494 3,997 

[X110=2,00] ,465 ,507 ,841 1 ,359 1,592 ,589 4,302 

[X110=3,00] 0(b) . . 0 . . . . 

3,00 Intercept ,375 ,392 ,915 1 ,339       

[X110=1,00] -1,137 ,602 3,561 1 ,059 ,321 ,099 1,045 

[X110=2,00] -,611 ,522 1,369 1 ,242 ,543 ,195 1,510 

[X110=3,00] 0(b) . . 0 . . . . 

a  The reference category is: 1,00. 
b  This parameter is set to zero because it is redundant. 
 
 
 

 Case Processing Summary 
 

  N 
Marginal 

Percentage 

Y10 1,00 45 29,8% 

2,00 68 45,0% 

3,00 38 25,2% 

X210 1,00 45 29,8% 

2,00 68 45,0% 

3,00 38 25,2% 

Valid 151 100,0% 

Missing 0   

Total 151   

Subpopulation 3   

 
 
 Model Fitting Information 
 

Model 

Model 
Fitting 
Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log 
Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 75,442       

Final 21,967 53,475 4 ,000 

 
 
 Pseudo R-Square 
 

Cox and Snell ,298 

Nagelkerke ,338 

McFadden ,166 

 
 



  

 

 Likelihood Ratio Tests 
 

Effect 

Model Fitting 
Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log 
Likelihood of 

Reduced 
Model Chi-Square df Sig. 

Intercept 21,967(a) ,000 0 . 

X210 75,442 53,475 4 ,000 

The chi-square statistic is the difference in -2 log-likelihoods between the final model and a reduced 
model. The reduced model is formed by omitting an effect from the final model. The null hypothesis is 
that all parameters of that effect are 0. 
a  This reduced model is equivalent to the final model because omitting the effect does not increase the 
degrees of freedom. 
 
 
 Parameter Estimates 
 

Y10(a
)   

B Std. Error Wald df Sig. Exp(B) 
95% Confidence Interval for 

Exp(B) 

Lower Bound Upper Bound Lower Bound Upper Bound Lower Bound Upper Bound Lower Bound Upper Bound 

2,00 Intercept -1,099 ,471 5,431 1 ,020       

[X210=1,00] 4,069 ,865 22,139 1 ,000 58,500 10,741 318,616 

[X210=2,00] 1,015 ,553 3,372 1 ,066 2,760 ,934 8,157 

[X210=3,00] 0(b) . . 0 . . . . 

3,00 Intercept -,251 ,356 ,497 1 ,481       

[X210=1,00] ,944 ,936 1,017 1 ,313 2,571 ,410 16,118 

[X210=2,00] ,028 ,466 ,004 1 ,952 1,029 ,413 2,563 

[X210=3,00] 0(b) . . 0 . . . . 

a  The reference category is: 1,00. 
b  This parameter is set to zero because it is redundant. 
 
 
 

 Case Processing Summary 
 

  N 
Marginal 

Percentage 

Y10 1,00 45 29,8% 

2,00 68 45,0% 

3,00 38 25,2% 

X310 1,00 44 29,1% 

2,00 67 44,4% 

3,00 40 26,5% 

Valid 151 100,0% 

Missing 0   

Total 151   

Subpopulation 3   

 
 
 Model Fitting Information 
 

Model 

Model 
Fitting 
Criteria Likelihood Ratio Tests 



  

 

-2 Log 
Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 53,879       

Final 23,059 30,819 4 ,000 

 
 
 Pseudo R-Square 
 

Cox and Snell ,185 

Nagelkerke ,209 

McFadden ,096 

 
 
 Likelihood Ratio Tests 
 

Effect 

Model Fitting 
Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log 
Likelihood of 

Reduced 
Model Chi-Square df Sig. 

Intercept 23,059(a) ,000 0 . 

X310 53,879 30,819 4 ,000 

The chi-square statistic is the difference in -2 log-likelihoods between the final model and a reduced 
model. The reduced model is formed by omitting an effect from the final model. The null hypothesis is 
that all parameters of that effect are 0. 
a  This reduced model is equivalent to the final model because omitting the effect does not increase the 
degrees of freedom. 
 
 
 Parameter Estimates 
 

Y10(a
)   

B Std. Error Wald df Sig. Exp(B) 
95% Confidence Interval for 

Exp(B) 

Lower Bound Upper Bound Lower Bound Upper Bound Lower Bound Upper Bound Lower Bound Upper Bound 

2,00 Intercept -1,050 ,439 5,715 1 ,017       

[X310=1,00] 1,817 ,553 10,808 1 ,001 6,154 2,083 18,181 

[X310=2,00] 2,061 ,554 13,865 1 ,000 7,857 2,655 23,254 

[X310=3,00] 0(b) . . 0 . . . . 

3,00 Intercept -,431 ,356 1,462 1 ,227       

[X310=1,00] -1,036 ,733 1,996 1 ,158 ,355 ,084 1,493 

[X310=2,00] 1,037 ,506 4,205 1 ,040 2,821 1,047 7,599 

[X310=3,00] 0(b) . . 0 . . . . 

a  The reference category is: 1,00. 
b  This parameter is set to zero because it is redundant. 
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