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Περίληψη 

 

Τα εταιρικά σκάνδαλα της προηγούµενης δεκαετίας ανέπτυξαν την βαρύνουσα 

σηµασία της εταιρικής διακυβέρνησης. Ταυτόχρονα, η έλλειψη οργανωτικής υποδοµής 

και η διόγκωση των επιχειρηµατικών κινδύνων χαρακτηρίζουν τις οικονοµικές 

οντότητες Σε αυτό το εξαιρετικά σύνθετο επιχειρηµατικό περιβάλλον, ο Εσωτερικός 

Έλεγχος αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την υποβοήθηση της διοίκησης στην 

λήψη ορθών αποφάσεων. Παρά την σηµασία του εσωτερικού ελέγχου, της εταιρικής 

διακυβέρνησης και των επιχειρηµατικών κινδύνων ελάχιστος αριθµός ερευνών 

προσεγγίζει τις τρεις έννοιες. Υπό αυτό το πρίσµα σκοπός της παρούσας διπλωµατικής 

εργασίας είναι η σκιαγράφηση της αλληλεξάρτησης των τριών εννοιών για την 

ελληνική πραγµατικότητα. Για τους σκοπούς της έρευνας στάλθηκε ερωτηµατολόγιο 

στις επιχειρήσεις που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Τα αποτελέσµατα 

της έρευνας τόνισαν την στενή αλληλεξάρτηση µεταξύ του εσωτερικού ελέγχου, της 

εταιρικής διακυβέρνησης και των επιχειρηµατικών κινδύνων. 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Εσωτερικός έλεγχος, ∆ιαχείριση Κινδύνου, Εταιρική ∆ιακυβέρνηση, 

Ελεγκτική, Μάνατζµεντ. 
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Abstract 

 

The corporate scandals depict the vigorous importance of corporate governance. At the 

same time, the lack of organizational infrastructure and the expansion of business risks 

characterize entities. In this business environment, Internal Audit is a key factor in 

aiding the administration to make right decisions. Despite the importance of internal 

control, corporate governance and business risk, only limited research has examined the 

three concepts. Thus the present thesis aims to provide insights into the three concepts 

regarding Greek businesses. Data were collected via questionnaire to the companies 

listed on the Athens Stock Exchange. The survey results highlight the close 

interdependence between internal audit, corporate governance and business risks. 

  

Keywords: Internal audit, Risk management, Corporate governance, Auditing, 

Management. 
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 

 

1.1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

 

Αναµφίβολα ο έλεγχος αφορά µία περίπλοκη και ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία, 

αφού στηρίζεται σε πληθώρα οικονοµικών στοιχείων και λογιστικών πράξεων. Η 

παγκοσµιοποίηση της οικονοµικής δράσης η διεθνοποίηση των κεφαλαιαγορών, η 

χρήση ολοένα και περισσότερο εξελιγµένων τεχνολογικών εργαλείων και εφαρµογών 

καθώς και το πολύπλοκο επιχειρηµατικό περιβάλλον συνθέτουν µια δύσκολα 

διαχειρίσιµη οικονοµική πραγµατικότητα, στην οποία ο ρόλος της ελεγκτικής είναι 

ζωτικός µε σηµασία αυξανόµενη µε γεωµετρική πρόοδο (Καζαντζής, 2006). 

 

Ταυτόχρονα, τα τελευταία χρόνια διανύεται µια πρωτοφανής παγκόσµια οικονοµική 

κρίση η οποία χαρακτηρίζεται από αυξηµένα φαινόµενα απάτης και διαφθοράς. 

Συνεπώς η ανάγκη για µεγαλύτερη διαφάνεια, αξιοπιστία και έλεγχο του τρόπου 

διοίκησης των οικονοµικών οντοτήτων προβάλλεται ως αδήριτη ανάγκη για την 

οικονοµική ανάπτυξη. Υπό αυτό το πρίσµα, ο εσωτερικός έλεγχος των επιχειρήσεων 

καθίσταται σήµερα πιο απαραίτητος από ποτέ (Καραµάνης, 2008; Drogalas et al., 

2012). 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος ως επιστήµη επαναπροσδιορίζεται συνεχώς για να 

ανταποκρίνεται στις αδιάκοπες αλλαγές των επιχειρήσεων (IIA, 2013),. Ενώ στην αρχή 

επικεντρώνονταν στα λογιστικά θέµατα τώρα προσανατολίζεται στην βελτίωση της 

εταιρικής διακυβέρνησης (Drogalas et al., 2016). Υπό αυτό το πρίσµα, οι Hermanson 

και Rittenberg (2003) θεωρούν ότι ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί βασική συνιστώσα 

της εταιρικής µηχανισµών παρακολούθησης διακυβέρνησης, καθώς και ότι λειτουργία 

αυτή είναι ένα σηµαντικό εργαλείο της εταιρικής διακυβέρνησης που αναµένεται να 

προστατεύουν από τις δραστηριότητες διαχείρισης εσόδων. 

 

Σε στενή συνάρτηση µε τα ανωτέρω, η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας και η υψηλή 

επιτάχυνση του ρυθµού των επιχειρήσεων, πέρα από τις θετικές επιδράσεις που έχουν 

στις οικονοµικές µονάδες, δηµιουργούν διάφορους επιχειρηµατικούς κινδύνους. Έτσι, 

επισηµαίνεται η σηµασία εύρεσης των µηχανισµών εκείνων που θα βοηθήσουν στην 

αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων αυτών. Ο εσωτερικός έλεγχος µε τις 
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πολλαπλές προσφερόµενες υπηρεσίες του επιδρά θετικά στην ελαχιστοποίηση των 

κινδύνων. 

 

1.2. Αναγκαιότητα ∆ιπλωµατικής Εργασίας 

 

Τα εταιρικά σκάνδαλα της προηγούµενης δεκαετίας ανέπτυξαν την βαρύνουσα 

σηµασία της εταιρικής διακυβέρνησης. Οι κανόνες Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 

καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο επιτυγχάνονται οι εταιρικοί στόχοι, καθιερώνουν 

συστήµατα παρακολούθησης και αποτίµησης των εταιρικών κινδύνων, καθώς και τον 

τρόπο µε τον οποίο εξασφαλίζεται η διαφάνεια των πεπραγµένων της διοίκησης έναντι 

των µετόχων. Με την εταιρική διακυβέρνηση επιδιώκεται η υπεύθυνη οργάνωση, 

λειτουργία, διοίκηση και έλεγχος µιας εταιρείας, µε στόχο την αύξηση της αξίας της και 

τη προστασία των έννοµων συµφερόντων όλων των µετόχων της. 

 

Ταυτόχρονα, η έλλειψη οργανωτικής υποδοµής και η διόγκωση των επιχειρηµατικών 

κινδύνων χαρακτηρίζουν τις οικονοµικές οντότητες. Υπό αυτό το πρίσµα, 

επισηµαίνεται η βαρύνουσα σηµασία εύρεσης των µηχανισµών εκείνων που θα 

βοηθήσουν στην αποτελεσµατική διαχείριση των επιχειρηµατικών κινδύνων.   

 

Σε αυτό το εξαιρετικά σύνθετο επιχειρηµατικό περιβάλλον, ο Εσωτερικός Έλεγχος 

µέσω των πολλαπλών προσφερόµενων υπηρεσιών του επιδρά θετικά στην 

ελαχιστοποίηση των κινδύνων, αποτελώντας καθοριστικό παράγοντα για την λήψη 

ορθών αποφάσεων από την πλευρά της διοίκησης.  

 

Παρά την σηµασία του εσωτερικού ελέγχου, της εταιρικής διακυβέρνησης και των 

επιχειρηµατικών κινδύνων ελάχιστος αριθµός ερευνών προσεγγίζει τις τρεις έννοιες 

αναφορικά µε τις ελληνικές επιχειρήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο η διενέργεια τόσο 

θεωρητικής, όσο και εµπειρικής έρευνας σχετικά µε την αλληλεξάρτηση εσωτερικού 

ελέγχου, διαχείρισης κινδύνου και εταιρικής διακυβέρνησης κεντρίζει το ερευνητικό 

ενδιαφέρον, συνεισφέροντας αφενός σε ακαδηµαϊκό επίπεδο µε τον εµπλουτισµό της 

διεθνούς βιβλιογραφίας, αφετέρου στην ενδυνάµωση της σηµασίας του επαγγέλµατος 

του εσωτερικού ελεγκτή στην πραγµατικής οικονοµία.    
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1.3. Σκοπός ∆ιπλωµατικής Εργασίας 

 

Σκοπός της εν λόγω διπλωµατικής εργασίας είναι η σκιαγράφηση της συνεισφοράς του 

εσωτερικού ελέγχου στην εταιρική διακυβέρνηση και στην διαχείριση των κινδύνων, 

τόσο µέσω θεωρητικής διερεύνησης, όσο και µε τη χρήση και ανάλυση εµπειρικών 

δεδοµένων. Παράλληλα µε τον βασικό σκοπό, η παρούσα διπλωµατική εργασία 

σκοπεύει στην εξέταση των τριών ερευνητικών υποθέσεων, οι οποίες διατυπώνονται σε 

παρακάτω κεφάλαιο και έχουν γνώµονα την πληρέστερη ανάλυση του βασικού σκοπού 

της έρευνας.      

 

1.4. ∆ιάρθρωση ∆ιπλωµατικής Εργασίας 

 

Η διπλωµατική εργασία απαρτίζεται από έξι (6) κεφάλαια. Ειδικότερα, στο πρώτο 

κεφάλαιο αρχικά αναφέρονται εισαγωγικές παρατηρήσεις. Στη συνέχεια αναλύεται η 

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

ολοκληρώνεται µε την διάρθρωση των κεφαλαίων της διπλωµατικής εργασίας. 

 

Στη συνέχεια στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο της 

διπλωµατικής εργασίας. Ειδικότερα αρχικά καταγράφεται το εννοιολογικό πλαίσιο 

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

το θεωρητικό πλαίσιο σε σχέση την εταιρική διακυβέρνηση. Το κεφάλαιο 

ολοκληρώνεται µε την παρουσίαση των θεωρητικών προσεγγίσεων αναφορικά µε την 

διαχείριση κινδύνων.  

 

Σε συνέχεια του δευτέρου κεφαλαίου, το τρίτο κεφάλαιο αναλύει τις βασικότερες 

ερευνητικές προσεγγίσεις αναφορικά το θέµα της διπλωµατικής εργασίας. Αρχικά 

αναλύονται οι έρευνες σχετικά µε τον εσωτερικό έλεγχο και ειδικότερα την 

προστιθέµενη αξία του εσωτερικού ελέγχου. Στη συνέχεια παρουσιάζονται ερευνητικές 

προσπάθειες αναφορικά µε την εταιρική διακυβέρνηση. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται 

µε την παράθεση σηµαντικών ερευνών αναφορικά µε την διαχείριση κινδύνων. 

 

Το εµπειρικό µέρος της εργασίας ξεκινάει από το τέταρτο κεφάλαιο. Ειδικότερα αρχικά 

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

κεφαλαίου παρουσιάζεται εκτενώς το περιεχόµενο του ερωτηµατολογίου της 

εµπειρικής έρευνας.  
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Μετά τη συλλογή των ερωτηµατολογίων, παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσµατα 

της έρευνας στο πέµπτο κεφάλαιο. Πιο συγκεκριµένα χρησιµοποιείται η περιγραφική 

στατιστική παρουσιάζοντας για την κάθε ερώτηση του ερωτηµατολογίου περιγραφικά 

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

διαγραµµάτων.    

 

Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο της διπλωµατικής παρατίθενται συνοπτικά τα βασικά 

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

των βασικών περιορισµών συγγραφής της διπλωµατικής και των προτάσεων για 

διενέργεια µελλοντικής έρευνας.  
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Κεφάλαιο 2: Θεωρητικό Πλαίσιο 

 

2.1. Εισαγωγή 

 

Το δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζει το θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας. Πιο 

συγκεκριµένα στην αρχή του κεφαλαίου παρουσιάζεται το εννοιολογικό πλαίσιο 

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

θεωρητικό πλαίσιο αναφορικά µε την εταιρική διακυβέρνηση. Το κεφάλαιο 

ολοκληρώνεται µε την παρουσίαση των εννοιολογικών προσεγγίσεων σχετικά µε την 

διαχείριση κινδύνων.  

 

2.2. Θεωρητικό Πλαίσιο Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Από τη δεκαετία του 1940, ο εσωτερικός έλεγχος άρχισε να αναλαµβάνει σηµαντικό 

ρόλο στην οργανωτική στρατηγική και τη διαχείριση (Jin'e and Dunjia, 1997; 

Dittenhofer, 2001). Τα τελευταία χρόνια, ο Εσωτερικός Έλεγχος αποτελεί ένα 

σηµαντικό κοµµάτι µιας επιχείρησης, καθώς µετράει και αξιολογεί την 

αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα των λειτουργιών της (Νεγκάκης και 

Ταχυνάκης, 2013). 

 

Η αναγκαιότητα ύπαρξης του Εσωτερικού Ελέγχου προκύπτει από τις ανθρώπινες 

αδυναµίες, οι οποίες ενυπάρχουν σε κάθε οικονοµική οντότητα όπου συµµετέχει ο 

ανθρώπινος παράγοντας (∆ρογαλάς και συν., 2005). Ο Εσωτερικός Έλεγχος λοιπόν, 

αποσκοπεί στην εφαρµογή των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης, ως µεθόδου 

διακρίβωσης της διαφάνειας και του αποτελεσµατικού τρόπου λειτουργίας του 

οργανισµού, προσδίδοντας έτσι αξία σε αυτόν, θωρακίζοντας παράλληλα τα 

συµφέροντα των εργαζοµένων, των πελατών, των µετόχων και εν γένει της 

επιχείρησης. 

 

Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ, 1999) θεωρεί τον εσωτερικό έλεγχο σαν 

ανεξάρτητο, αντικειµενικό, κατάλληλα σχεδιασµένο και οργανωµένο εργαλείο, που 

αξιολογεί των επάρκεια του ελέγχου στην οποία υπόκεινται οι επιχειρήσεις. Ως εκ 

τούτου προκύπτει ότι ο εσωτερικός έλεγχος λειτουργεί σαν ζώνη ασφαλείας για τις 

εταιρίες, η οποία την προστατεύει από ακούσια ή σκόπιµη διάχυση των πληροφοριών 

που σχετίζονται µε οποιαδήποτε επιχειρησιακή λειτουργία, ενώ παράλληλα τη 
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διασφαλίζει από απώλειες εισοδήµατος από κακή χρήση ή λάθη σε διάφορες 

επιχειρησιακές διαδικασίες (Παπαστάθης, 2014). 

 

Από την εφαρµογή του εσωτερικού ελέγχου, οι επιχειρήσεις αποκοµίζουν πολλαπλά 

οφέλη, τα οποία βοηθούν στη βιωσιµότητα της επιχείρησης, αφού µεγιστοποιείται το 

κέρδος και παράλληλα ελαχιστοποιείται το κόστος. 

 

2.3. Θεωρητικό Πλαίσιο ∆ιαχείρισης Κινδύνου 

 

∆εδοµένου ότι οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε ένα εξαιρετικά αβέβαιο 

οικονοµικό περιβάλλον, οι διοικήσεις τους  καλούνται να εκτιµήσουν και να 

διαχειριστούν τους διάφορους επιχειρηµατικούς κινδύνους ώστε να διασφαλίσουν την 

επιβίωση και την επιτυχία των επιχειρήσεών τους. 

 

Η διαχείριση του επιχειρηµατικού κινδύνου (ERM) είναι µια δυναµική και 

ολοκληρωµένη προσέγγιση διαχείρισης του κινδύνου που χρησιµοποιούν οι 

οικονοµικές οντότητες µε σκοπό την ελαχιστοποίηση του αποδεκτού επιπέδου του 

επιχειρηµατικού κινδύνου τους (Castanheira et al., 2010). Ειδικότερα, η διαχείριση του 

επιχειρηµατικού κινδύνου είναι µια δοµηµένη και συνεχής διαδικασία σε όλο τον 

οργανισµό για τον εντοπισµό, την αξιολόγηση, τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τις 

ευκαιρίες και τις απειλές που επηρεάζουν την επίτευξη των στόχων του οργανισµού 

(Matyjewicz and D'Arcangelo, 2004). 

 

2.4. Θεωρητικό Πλαίσιο Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 

 

Μετά την πτώση της Enron, οι κανονισµοί των εταιρειών, έχουν υποχρεώσει τους 

ελεγκτές να πάρουν έναν πιο ενεργό ρόλο στην εταιρική διακυβέρνηση. Ένα από τα 

κύρια θέµατα εταιρικής διακυβέρνησης που ήρθαν στο φώς από τη χρεοκοπία της 

Enron ήταν τα αντικρουόµενα συµφέροντα των οικονοµικών στελεχών µιας εταιρίας να 

διαχειρίζονται και να έχουν στην κατοχή τους µετοχές οντοτήτων που διεξήγαγαν 

σηµαντικές οικονοµικές συναλλαγές (Florea and Florea, 2013).  

 

Η Εταιρική ∆ιακυβέρνηση είναι ένα σύνολο κανόνων που εφαρµόζεται στις Ανώνυµες 

Εταιρείες ρυθµίζοντας τη λειτουργία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, σε σχέση µε τους 
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µετόχους της οντότητας. Η εταιρική διακυβέρνηση συνεισφέρει  ουσιαστικά  στην 

εξισορρόπηση των συµφερόντων των ενδιαφερόµενων φορέων σε µια εταιρεία. 

Ενδιαφερόµενοι φορείς αποτελούν  οι µέτοχοι, η διοίκηση, οι πελάτες, οι  προµηθευτές, 

οι χρηµατοδότες, η κυβέρνησή της και η  κοινότητα.  

 

Με την εταιρική διακυβέρνηση επιδιώκεται η υπεύθυνη οργάνωση, λειτουργία, 

διοίκηση και έλεγχος µιας εταιρείας, µε στόχο την αύξηση της αξίας της και τη 

προστασία των έννοµων συµφερόντων όλων των µετόχων της, κυρίως όµως των 

µετόχων µειοψηφίας, έναντι των µεγαλοµετόχων. Οι κανόνες Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο επιτυγχάνονται οι εταιρικοί στόχοι, 

καθιερώνουν συστήµατα παρακολούθησης και αποτίµησης των εταιρικών κινδύνων, 

καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο εξασφαλίζεται η διαφάνεια των πεπραγµένων της 

διοίκησης έναντι των µετόχων. 
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Κεφάλαιο 3: Επισκόπηση Ερευνών 

 

3.1. Εισαγωγή 

 

Στο εν λόγω κεφάλαιο αναλύονται σηµαντικές ερευνητικές προσεγγίσεις αναφορικά το 

θέµα της διπλωµατικής εργασίας. Αρχικά παρουσιάζονται έρευνες αναφορικά µε τον 

εσωτερικό έλεγχο. Στη συνέχεια του κεφαλαίου αναλύονται προσπάθειες ερευνητών 

αναφορικά µε την εταιρική διακυβέρνηση. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται µε την 

παράθεση σηµαντικών ερευνών σχετικά µε την διαχείριση κινδύνων. 

 

3.2. Εσωτερικός Έλεγχος – Προστιθέµενη Αξία  

 

Η  Bou Raad (2000), διερευνά την προστιθέµενη αξία του εσωτερικού ελέγχου. Σε 

έρευνά της µε θέµα «Εσωτερικοί Ελεγκτές και προσέγγιση προστιθέµενης αξίας»,  

αναφέρει πως ο ρόλος των εσωτερικών ελεγκτών αλλάζει από µια παραδοσιακή 

προσέγγιση ελέγχου σε µια πιο ενεργή προσέγγιση προστιθέµενης αξίας, όπου οι 

εσωτερικοί ελεγκτές συνάπτουν εταιρικές σχέσεις µε τη διοίκηση. Η ερευνήτρια τονίζει 

πως εδώ και δεκαετίες υπήρχε ανάγκη ώστε οι ελεγκτές να επεκτείνουν το ρόλο τους, 

και πλέον οι πρακτικές των ελεγκτών αλλάζουν και υπάρχουν ορατά παραδείγµατα που 

επιβεβαιώνουν την αλλαγή του εσωτερικού ελέγχου. Οι εσωτερικοί ελεγκτές 

αποδέχονται την αλλαγή ώστε να συµβαδίσουν µε τις απαιτήσεις της αγοράς 

παρέχοντας υπηρεσίες αξίας στην επιχείρηση που τους απασχολεί.  Οι εταιρείες 

Southcorp , Qantas και KMPG Consulting παρέχουν δικούς τους εσωτερικούς ελεγκτές 

κατάλληλους  για να αναλάβουν υπηρεσίες µε βάση τη διασφάλιση και οι νέες 

υπηρεσίες αξίας καθοδηγούν τα διευθυντικά στελέχη στην υλοποίηση των στόχων της 

εταιρείας.  

 

Οι Mihret (2008) διερεύνησαν την προστιθέµενη αξία του εσωτερικού ελέγχου στην 

Αιθιοπία. Σκοπός του άρθρου ήταν η σκιαγράφηση των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων 

της προστιθέµενης αξίας του εσωτερικού ελέγχου.  Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου 

µιας εταιρείας του δηµόσιου τοµέα εξετάστηκε ενδελεχώς. Τα δεδοµένα της εµπειρικής 

έρευνας συγκεντρώθηκαν µε διανοµή ερωτηµατολογίων στους διευθυντές και τους 

εσωτερικούς ελεγκτές καθώς και µε τη διεξαγωγή µιας ηµι-δοµηµένης συνέντευξης µε 

την εσωτερική διευθύντρια του τµήµατος ελέγχου. Τα αποτελέσµατα υπογραµµίζουν 
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ότι ο παραδοσιακός έλεγχος ως «συµµόρφωση» είναι κυρίαρχος σε αντίθεση µε τον 

εσωτερικό έλεγχο «που παρέχει προστιθέµενη αξία 

 

Πιο πρόσφατα, ο Aziz (2012) ερεύνησε τη συσχέτιση εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης 

κινδύνου και εταιρικής διακυβέρνησης. Η έρευνα συµβάλει στην ενσωµάτωση της 

εταιρικής διακυβέρνησης, του εσωτερικού ελέγχου και της διαχείρισης κινδύνων στο 

νόµο περί εταιριών της Μαλαισίας. Κύριος σκοπός της έρευνας ήταν η εξέταση του 

τρόπου που οι νοµοθετικές διατάξεις θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις στην εφαρµογή 

µηχανισµών εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων, έτσι ώστε να ενισχυθεί η 

αποδοτικότητα των επιχειρήσεων. Συγκεκριµένα, η έρευνα αποκάλυψε ότι µε συνεπή 

τήρηση, οι εταιρίες θα αποκοµίσουν απεριόριστα οφέλη που θα ενισχύσουν τις 

εταιρικές δυνατότητες, την αποτελεσµατική διαχείριση, το συντονισµό και την 

προστιθέµενη  αξία της επιχείρησης. 

 

Σε ένα άρθρο από την KPMG το 2013 (∆ικτυακός τόπος KPMG, 2016) τίθεται το 

ερώτηµα για το εάν και µε ποιο τρόπο µπορεί ο εσωτερικός έλεγχος να προσθέσει 

στρατηγική αξία πέρα από τον πρωταρχικό σκοπό του. Η απάντηση είναι ότι θα πρέπει 

να µπορεί. Κυρίως, υπάρχει µια έκκληση για µεγαλύτερη συνοχή και επικοινωνία 

µεταξύ όχι µόνο των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών, αλλά και σε όλες τις 

λειτουργίες διαχείρισης του κινδύνου,  συµµόρφωσης και του οικονοµικού τµήµατος. 

Οι ελεγκτές µπορεί να θεωρηθούν ως τα όργανα αστυνόµευσης εντός των 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και να έχουν µικρή σχέση µε άλλες  λειτουργίες 

ελέγχου ή επιρροές σε όλη την επιχείρηση. Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε σπατάλη 

πόρων και της αναποτελεσµατικότητας του κόστους, καθώς και ο στρατηγικός ρόλος 

για τον εσωτερικό έλεγχο  είναι περιορισµένος  µέσα στον οργανισµό. Παράλληλα 

τονίζεται η   στροφή που κάνει η βιοµηχανία προς τη διεύρυνση της εµβέλειας και το 

ανάστηµα των εσωτερικών ελεγκτών. Με την εισαγωγή ταλέντων στην κορυφή χωρίς 

ουσιαστικό  υπόβαθρο ελεγκτικής και την ενθάρρυνση ανθρώπων που στηρίζονται στην 

επιχειρηµατικότητα και την στρατηγική για να ηγηθούν ώστε  να προωθήσουν την 

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

επιχειρηµατικό κόσµο, και όχι απλώς µια έκθεση που δηµοσιεύθηκε, φαίνεται πως 

καθορίζεται ο ρόλος του  εσωτερικού ελέγχου ώστε να  ασκεί  µεγαλύτερη επιρροή 

στον επιχειρηµατικό κόσµο και να αναµειγνύεται ακόµη περισσότερο µε την ηµερήσια 

διάταξη των κινδύνων, η οποία απαιτεί να συµµετέχει ο εσωτερικός έλεγχος στις 
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συζητήσεις και µάλιστα  στην κορυφή των συνεδριάσεων. Ο βαθµός που θα είναι 

αποτελεσµατικός ο εσωτερικός έλεγχος εξαρτάται από τον κάθε οργανισµό ξεχωριστά.  

 

Από όλα τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι  ο εσωτερικός έλεγχος είναι σχεδιασµένος 

για να αξιολογεί και να βελτιώνει την αποτελεσµατικότητα της διακυβέρνησής της και 

τη διαχείριση κινδύνων.  

 

3.3. Εσωτερικός Έλεγχος – ∆ιαχείριση Κινδύνου 

 

Αρχικά οι Sarens and De Beelde (2006), διερεύνησαν την αλληλεξάρτηση  εσωτερικού 

ελεγχου και διαχείρισης κινδύνου. Συγκρίνοντας εταιρίες του Βελγίου και των ΗΠΑ, 

µέσω δέκα (10) συνεντεύξεων περιέγραψαν τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνονται οι 

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

εµπειρικής έρευνας ήταν η αναγκαιότητα διαχείρισης του επιχειρησιακού κινδύνου από 

τον εσωτερικό ελεγκτή ως αποτέλεσµα των νέων συνθηκών του οικονοµικού 

περιβάλλοντος των επιχειρήσεων.   

 

Πιο πρόσφατα, οι Castanheira et al. (2010) διερεύνησαν το θέµα του εσωτερικού 

ελέγχου και το ρόλο του στη διαχείριση του επιχειρηµατικού κινδύνου. Τα δεδοµένα 

εξήχθησαν µέσω έρευνας µε τη χρήση ερωτηµατολογίου, σε ενενήντα έξι επικεφαλείς 

εσωτερικού ελέγχου. Βασικό συµπέρασµα της έρευνας ήταν ότι κατά το σχεδιασµό 

ενός ετήσιου χρονοδιαγράµµατος εσωτερικού ελέγχου, η υιοθέτηση µιας προσέγγισης 

που βασίζεται στον κίνδυνο είναι στατιστικά σηµαντική. Παράλληλα, οι ερευνητές 

βρήκαν µια ισχυρή (αλλά όχι σε στατιστικά σηµαντικό βαθµό σηµαντική) συσχέτιση 

µεταξύ του ετήσιου προγραµµατισµού µε βάση τον κίνδυνο ελέγχου και της µορφής της 

οικονοµικής οντότητας (ιδιωτική, δηµόσια). Τέλος τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι ο 

εσωτερικός έλεγχος είναι «περισσότερο δραστήριος» στην εφαρµογή της διαχείρισης 

επιχειρηµατικού κινδύνου (ERM) σε µικρότερους οργανισµούς. 

 

Στην Ελλάδα, η αλληλεξάρτηση του εσωτερικού ελέγχου µε την αποτελεσµατική 

διαχείριση των επιχειρηµατικών κινδύνων εξετάστηκε από τους Karagiorgos et al. 

(2010). Βασικό συµπεράσµατα της έρευνας ήταν η θέση ότι ο εσωτερικός έλεγχος είναι 

κοµβικός παράγοντας για την αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων και, κατά  

συνέπεια, δύναται να συµβάλλει στην επιβίωση και ανάπτυξη των οικονοµικών 

οντοτήτων. 
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Ένα χρόνο αργότερα, οι De Zwaan et al. (2011) ερεύνησαν το θέµα του εσωτερικού 

ελέγχου και της διαχείρισης κινδύνου. Τα δεδοµένα αντλήθηκαν από 117 

πιστοποιηµένους εσωτερικούς ελεγκτές της Αυστραλίας. Βασικό συµπέρασµα της 

έρευνας ήταν ότι µία υψηλή συµµετοχή στη διαχείριση επιχειρηµατικού κινδύνου 

(ERM) επιδρά στις αντιλήψεις της προθυµίας των εσωτερικών ελεγκτών να αναφέρουν 

µία ανάλυση στις διαδικασίες κίνδυνου στην ελεγκτική επιτροπή. Ωστόσο, µια ισχυρή 

σχέση µε την επιτροπή ελέγχου δεν φαίνεται να επηρεάζει την αντιληπτή προθυµία 

τους να αναφέρουν. Η µελέτη διαπιστώνει επίσης ότι η πλειοψηφία των οργανισµών 

έχει υιοθετήσει πρόσφατα τη διαχείριση επιχειρηµατικού κινδύνου (ERM). Οι 

εσωτερικοί ελεγκτές εµπλέκονται σε δραστηριότητες διασφάλισης διαχείρισης 

επιχειρηµατικού κινδύνου (ERM), αλλά µερικοί επίσης συµµετέχουν σε 

δραστηριότητες που θα µπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την αντικειµενικότητα.  

 

Την ίδια περίοδο οι Miller et al. (2012) εξέτασαν το θέµα του εσωτερικού ελέγχου και 

της διαχείρισης κινδύνου. Βασικό συµπέρασµα της έρευνας ήταν ότι σε αντίθεση µε τον 

ορισµό των ελεγκτικών προτύπων του εγγενούς κινδύνου, φαίνεται ότι οι ελεγκτές 

υποθέτουν κάποιο επίπεδο της αναµενόµενης αποτελεσµατικότητας του ελέγχου κατά 

την αξιολόγηση του εγγενούς κινδύνου (IR) και µπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο 

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

ελέγχου.  Ένα τέτοιο τεκµήριο δεν συνάδει µε τον ορισµό του εγγενούς κινδύνου από το 

Συµβούλιο των Ελεγκτικών Προτύπων (SAS Νο 107), Public Company Accounting 

Oversight Board (AS 8), και του ∆ιεθνούς Ελέγχου και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

∆ιασφάλισης Προτύπων (ISA 200). Περιορισµός της έρευνας ήταν το µικρό µέγεθος 

του δείγµατος και ο µικρός αριθµός των παραγόντων κινδύνου που έχουν διερευνηθεί. 

 

Πιο πρόσφατα, οι Abdullatif and Kawuq (2015) εξέτασαν το θέµα του εσωτερικού 

ελέγχου και της διαχείρισης κινδύνου. Ειδικότερα, µέσω έρευνας ερωτηµατολογίου 

στον τραπεζικό τοµέα της Ιορδανίας διερευνήθηκαν περίπου είκοσι διαφορετικά είδη 

κινδύνων. Βασικό συµπέρασµα της έρευνας ήταν ότι ο ρόλος των εσωτερικών 

ελεγκτών στη διαχείριση του κινδύνου στις τράπεζες στην Ιορδανία είναι 

περιορισµένος. Τέλος, οι κίνδυνοι στους οποίους οι εσωτερικοί ελεγκτές συµµετείχαν 

ήταν εκείνοι που σχετίζονται µε τη συµµόρφωση.  

 

Η Coetzee (2016) ασχολήθηκε µε το θέµα του εσωτερικού ελέγχου και της διαχείρισης 

κινδύνου. Συγκεκριµένα, τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν µέσω µιας έρευνας σε φορείς 
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του δηµοσίου τοµέα της Νότιας Αφρικής. Τα ερωτηµατολόγια συµπληρώθηκαν µέσω 

προσωπικών ή τηλεφωνικών συνεντεύξεων µε τους διευθύνοντες συµβούλους, τους 

προέδρους των επιτροπών ελέγχου και µε ανώτερα διοικητικά. Βασικό συµπέρασµα της 

έρευνας ήταν ότι οι διευθύνοντες σύµβουλοι ελέγχου έχουν σηµαντικά διαφορετικές 

απόψεις από τους προέδρους των επιτροπών ελέγχου και από τα ανώτερα διοικητικά 

στελέχη. Περιορισµός της έρευνας ήταν η απόφαση να µη συµπεριληφθούν οι απόψεις 

των επικεφαλείς των λειτουργιών διαχείρισης κινδύνων. 

 

Από τα παραπάνω εξάγονται οι κάτωθι ερευνητικές υποθέσεις: 

Μηδενική υπόθεση Η10: Ο εσωτερικός έλεγχος δεν συσχετίζεται µε την διαχείριση 

κινδύνου 

Εναλλακτική υπόθεση Η11:: Ο εσωτερικός έλεγχος συσχετίζεται µε την διαχείριση 

κινδύνου 

 

 

3.4. Εσωτερικός Έλεγχος – Εταιρική ∆ιακυβέρνηση  

 

Αρχικά η έρευνα των Paape et al. (2003), διερεύνησε τη σχέση του εσωτερικού ελέγχου 

µε την εταιρική διακυβέρνηση. Τα δεδοµένα της εµπειρικής έρευνας συλλέχθηκαν από 

επιχειρήσεις των δεκαπέντε (15) χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα 

στάλθηκαν τριακόσια τριάντα δύο (332) ερωτηµατολόγια, από τα οποία απαντήθηκαν 

εκατόν πέντε 105 (ποσοστό απόκρισης 32%). Βασικό συµπέρασµα της εµπειρικής 

έρευνας αποτέλεσε η ύπαρξη  διαφορών τόσο στην εργασία των εσωτερικών ελεγκτών, 

όσο και στην αντίληψη σχετικά µε το ρόλο του εσωτερικού ελέγχου στην εταιρική 

διακυβέρνηση ανά χώρα  

 

Τέσσερα έτη αργότερα, οι O’Leary και Steward (2007) διερεύνησαν την ηθική της 

λήψης αποφάσεων των εσωτερικών ελεγκτών και την επίδραση των µηχανισµών 

εταιρικής διακυβέρνησης. ∆εδοµένα αντλήθηκαν από εξήντα έξι εσωτερικούς ελεγκτές 

στους οποίους παρουσιάστηκαν πέντε ηθικά διλήµµατα. Για κάθε σενάριο, ένα στοιχείο 

εσωτερικής διακυβέρνησης παραποιήθηκε, έτσι ώστε να εκτιµηθεί η επίδρασή του στην 

ηθική λήψη αποφάσεων. Τέτοια στοιχεία ήταν: η υποστήριξη από την επιτροπή 

ελέγχου, η ακεραιότητα της διοίκησης σε λογιστικές πολιτικές,  η ακεραιότητα της 

διοίκησης στη σχέση της µε τον εσωτερικό έλεγχο, τα χαρακτηριστικά του εξωτερικού 

ελέγχου και τον κώδικα συµπεριφοράς της επιχείρησης. Τα αποτελέσµατα έδειξαν πως 
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οι συµµετέχοντες ήταν γενικά ευαίσθητοι στα ηθικά διλήµµατα αλλά δεν ήταν πάντα 

σίγουροι πως οι συνάδελφοι τους θα συµπεριφερόταν ηθικά. Ωστόσο, η δύναµη άλλων 

µηχανισµών διακυβέρνησης δεν φάνηκε να επηρεάζει την ηθική λήψη αποφάσεων. 

Τέλος, οι ελεγκτές µε µεγαλύτερη εµπειρία υιοθέτησαν πιο ηθική στάση σε κάποιες 

περιπτώσεις. Οι περιορισµοί της εν λόγω έρευνας ήταν πως η επιλογή του δείγµατος, η 

οποία δεν έγινε τυχαία, µπορεί να µην είναι αντιπροσωπευτική για όλους τους 

εσωτερικούς ελεγκτές, και η έλλειψη σηµαντικών αποτελεσµάτων µπορεί να οφείλεται 

στην ανεπαρκή µεταβλητότητα των παραποιήσεων και στην υπεραπλοποίηση των 

σεναρίων.   

 

Οι Hoitash et al. (2009) εξέτασαν την εταιρική διακυβέρνηση και τον εσωτερικό έλεγχο 

συγκριτικά µε τις οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων. Οι ερευνητές µελετούν 

το βαθµό που ο έλεγχος είναι αποτελεσµατικότερος όσο µεγαλύτερη είναι η εµπειρία 

του ελεγκτή και κυρίως την άµεση συσχέτιση που έχουν ο έλεγχος και εµπειρία του 

ελεγκτή. Το βασικό συµπέρασµα τονίζει ότι ο έλεγχος είναι ικανός αν ασκηθεί µόνο 

από έµπειρους και ικανούς ελεγκτές κάτω από αυστηρές προδιαγραφές. 

 

Λίγα χρόνια αργότερα, οι Sarens et al. (2012) ερεύνησαν τη σχέση εσωτερικού ελέγχου 

και εταιρικής διακυβέρνησης. Ειδικότερα εξέτασαν µεταβλητές που σε θεωρητικό 

επίπεδο συσχετίζονται µε  τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου, διαδραµατίζοντας 

σηµαντικό ρόλο στην εταιρική διακυβέρνηση. ∆εδοµένα αντλήθηκαν από 782 

Αµερικάνους επικεφαλείς ελεγκτές (CAEs). Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν πως 

ο εσωτερικός έλεγχος έχει ενεργό ρόλο στην εταιρική διακυβέρνηση συσχετιζόµενο 

θετικά και σε σηµαντικό στατιστικό βαθµό µε τη χρήση ενός ελεγκτικού σχεδίου που 

βασίζεται στον κίνδυνο, την ύπαρξη ενός προγράµµατος ασφάλειας και την επιρροή 

από την επιτροπή ελέγχου. Οι µεταβλητές ελέγχου όπως η διαµόρφωση των τιµών των 

χρηµατιστηριακών τίτλων, το µέγεθος της εταιρίας, η ύπαρξη ενός σχεδίου εσωτερικού 

ελέγχου και ένας επικεφαλής ελεγκτής µε προσόντα στον εσωτερικό έλεγχο επίσης 

συσχετίζονται θετικά µε µια εσωτερική ελεγκτική λειτουργία που έχει ενεργό ρόλο 

στην εταιρική διακυβέρνηση. Ένας περιορισµός της έρευνας είναι πως το δείγµα 

περιορίζεται µόνο στους αµερικανούς επικεφαλείς ελεγκτές που είναι επίσης µέλη του 

ινστιτούτου εσωτερικών ελεγκτών, και έτσι µπορεί να µην αντιπροσωπεύει τις απόψεις 

αυτών που δεν είναι µέλη ή των ελεγκτών από άλλες χώρες. 
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Πιο πρόσφατα, oι Florea and Florea (2013) παρουσιάζουν τη σχέση του εσωτερικού 

ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης και το ρόλο του κώδικα εταιρικής 

διακυβέρνησης. Τα διοικητικά συµβούλια των εταιριών έχουν την ευθύνη της 

αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου έτσι ώστε να προάγουν 

την αποτελεσµατική εταιρική διακυβέρνηση. Βασιζόµενες στην έρευνα του εθνικού 

κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις χωρίζουν σε 

τρεις κατηγορίες: σε χώρες στις οποίες ο εσωτερικός έλεγχος προβλέπεται από τον 

κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης, σε χώρες στις οποίες ο εσωτερικός έλεγχος 

προτείνεται από τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης και σε χώρες στις οποίες ο 

εσωτερικός έλεγχος δεν προβλέπεται. 

 

Ακολουθώντας την ανωτέρω προσέγγιση, ο Silviu (2014) αναλύει τις πρακτικές 

εσωτερικού ελέγχου σε ένα δείγµα εισηγµένων εταιρειών στον δείκτη Financial Times 

100 του Χρηµατιστηρίου του Λονδίνου.. Για συµµετοχή στην εµπειρική έρευνα, 

επιλέχθησαν οι πρώτες σαράντα (40) εισηγµένες εταιρείες, µε βάση την 

κεφαλαιοποίηση.  

Το επιχείρημα πίσω από την επιλογή αυτή είναι ότι οι εταιρείες 

αυτές, λόγω της φήμης και των επιδόσεων τους, θα προσφέρουν μια πλήρη εικόνα 

σχετικά με τις πρακτικές εσωτερικές ελέγχου. Τα ευρήματα της έρευνας 

υποδηλώνουν ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι εκθέσεις 

εσωτερικού ελέγχου παρουσιάζονται στην Επιτροπή Ελέγχου.  Επίσης, ο επικεφαλής 

του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου προτείνεται και διορίζεται από την 

επιτροπή ελέγχου στο 92,5 % των περιπτώσεων και η Επιτροπή Ελέγχου παρακολουθεί 

την αποτελεσµατικότητα της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου στο 92,5 % των 

εταιρειών. Τέλος, τα αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν ότι αρµοδιότητα του 

εσωτερικού ελέγχου είναι να δίνει αναφορά σε τακτική βάση στην Επιτροπή Ελέγχου, 

γεγονός το οποίο δεν αποτελεί έκπληξη δεδοµένου ότι το τµήµα εσωτερικού ελέγχου 

υπάγεται στην Επιτροπή Ελέγχου και αυτή έχει την ευθύνη να επαληθεύσει την 

επιτυχία και αποτελεσµατικότητα των δραστηριοτήτων του τµήµατος εσωτερικού 

ελέγχου. 

 

Την ίδια περίοδο, οι Chambers και Odar (2015) ερεύνησαν τη σχέση εσωτερικού 

ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης. Αρχικά οι ερευνητές παρουσίασαν µια σύντοµη 

ανάλυση της ιστορίας του εσωτερικού ελέγχου και κατέληξαν σε αξιολόγηση της 

σύγχρονης κατάστασης του εσωτερικού ελέγχου. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν 
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πως ο εσωτερικός έλεγχος πρέπει σταθερά να κινηθεί στο χώρο της εσωτερικής 

διακυβέρνησης, να ελέγχει την εσωτερική διακυβέρνηση πιο αποτελεσµατικά και να 

παρέχει πιο αξιόπιστες διαβεβαιώσεις στο ∆ιοικητικό Συµβούλια. Τέλος οι ερευνητές 

κατέληξαν πως ο εσωτερικός έλεγχος πρέπει να κόψει τον οµφάλιο λώρο που τον δένει 

µε την ∆ιοίκηση της οντότητας.  

 

Ταυτόχρονα, οι Alzeban και Sawan (2015) εξέτασαν την επίδραση των 

χαρακτηριστικών της επιτροπής ελέγχου στην εφαρµογή και υιοθέτηση των συστάσεων 

του εσωτερικού ελέγχου. Χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα από µία έρευνα στους 

επικεφαλής εσωτερικούς ελεγκτές εισηγµένων εταιρειών του Ηνωµένου 

Βασιλείου. Βασικό συµπέρασµα της εµπειρικής έρευνας ήταν η εξέχουσα  σηµασία της 

αλληλεπίδρασης µεταξύ της επιτροπής ελέγχου και του εσωτερικού ελέγχου. 

Επιπρόσθετα οι ερευνητές τόνισαν ότι η εφαρµογή των συστάσεων του εσωτερικού 

ελέγχου συσχετίζεται έντονα µε την παρουσία των ανεξάρτητων 

µελών της επιτροπής ελέγχου και των ειδικών σε θέµατα λογιστικής και 

ελεγκτικής. Τέλος τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι συστάσεις του εσωτερικού ελέγχου 

επηρεάζονται από τις συχνές συναντήσεις µεταξύ της επιτροπής ελέγχου και των 

διευθυντών του εσωτερικού ελέγχου. 

 

Τέλος οι Drogalas et al. (2016) ερεύνησαν τη σχέση εσωτερικού ελέγχου, εταιρικής 

διακυβέρνησης και επιτροπής ελέγχου. Τα δεδοµένα αντλήθηκαν µέσω 

ερωτηµατολογίου, το οποίο συµπληρώθηκε από ελληνικές επιχειρήσεις εισηγµένες στο 

Ελληνικό Χρηµατιστήριο Αθηνών. Τα αποτελέσµατα έδειξαν την συσχέτιση σε 

στατιστικά σηµαντικό βαθµό της εταιρικής διακυβέρνησης από την ποιότητα του 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, τον συµβουλευτικό ρόλο του εσωτερικού ελέγχου και 

την επιτροπή ελέγχου.     

 

Από τα παραπάνω εξάγονται οι κάτωθι ερευνητικές υποθέσεις: 

Μηδενική υπόθεση Η20: Ο εσωτερικός έλεγχος δεν συσχετίζεται µε την Επιτροπή 

Ελέγχου 

Εναλλακτική υπόθεση Η21: Ο εσωτερικός έλεγχος συσχετίζεται µε την Επιτροπή 

Ελέγχου   

και 

Μηδενική υπόθεση Η3ο: Ο εσωτερικός έλεγχος δεν συσχετίζεται µε την εταιρική 

διακυβέρνηση 
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Εναλλακτική υπόθεση Η31: Ο εσωτερικός έλεγχος συσχετίζεται µε την εταιρική 

διακυβέρνηση 
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Κεφάλαιο 4: Μεθοδολογία Έρευνας  

 

4.1. Εισαγωγή 

 

Από το τέταρτο κεφάλαιο ξεκινάει το εµπειρικό µέρος της εργασίας. Πιο συγκεκριµένα 

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

κεφαλαίου περιγράφεται εκτενώς το περιεχόµενο του ερωτηµατολογίου της εµπειρικής 

έρευνας.  

 

4.2. Πληθυσµός – ∆είγµα 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος εφαρµόζεται υποχρεωτικά από τις επιχειρήσεις, οι οποίες είναι 

εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Υπό αυτό το πρίσµα, το δείγµα της εµπειρικής 

έρευνας αποτελείται από οντότητες, οι οποίες εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών 

και διαθέτουν υποχρεωτικά τµήµα εσωτερικού ελέγχου  

 

4.3. Ερωτηµατολόγιο Έρευνας 

 

Μέσα από ενδελεχή εξέταση της διεθνούς βιβλιογραφίας δηµιουργήθηκε ηλεκτρονικό 

ερωτηµατολόγιο το οποίο στάλθηκε στις επιχειρήσεις µέσα από το δικτυακό τόπο του 

επιβλέποντα καθηγητή της διπλωµατικής εργασίας, όσο και µέσω των φορµών της 

Google.  

 

Οι ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου ήταν κλειστού τύπου, πολλαπλής επιλογής 

χρησιµοποιώντας την πενταβάθµια βαθµολογική κλίµακα Likert., όπου ο ερωτώµενος 

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

σχετικά µε το αντικείµενο που πραγµατεύεται η έρευνα.  

 

Αρχικά το µέρος Α, αφορά γενικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης και του προσώπου 

που συµπλήρωσε το ερωτηµατολόγιο. Πιο συγκεκριµένα το τµήµα Α αποτελείται από 

τέσσερις ερωτήσεις. Ειδικότερα εξετάζεται η βασική δραστηριότητα της οντότητας, το 

επίπεδο ∆ιοίκησης στο οποίο αναφέρεται ο εσωτερικός έλεγχος και τέλος τα έτη 

εµπειρίας και ο αριθµός των σεµιναρίων του ερωτώµενου αναφορικά µε τον εσωτερικό 

έλεγχο. 



Η Συνεισφορά του Εσωτερικού Ελεγχου στην Εταιρική ∆ιακυβέρνηση και στη ∆ιαχείριση Κινδύνου                                                      

Καλευράς Νικόλαος 

                                                                                                            27  

Το Β µέρος αναφέρεται στον εσωτερικό έλεγχο. Ειδικότερα δηµιουργήθηκαν τέσσερις 

ερωτήσεις, οι οποίες προήλθαν από τις έρευνες Πρότυπα Επαγγελµατικής Εφαρµογής 

του Εσωτερικού Ελέγχου (IIARF, 2013), Odoyo και Omwono (2014) και Lenz and 

Hahn (2015). Αρχικά διερευνάται ο βαθµός που ο εσωτερικός έλεγχος διασφαλίζει τη 

συµµόρφωση µε τους νόµους. Στη συνέχεια εξετάζεται ο βαθµός συνεισφοράς του 

εσωτερικού ελέγχου αφενός στην εταιρική διακυβέρνηση και στην διαχείριση κινδύνου, 

αφετέρου στην ακεραιότητα του λογιστικού συστήµατος. Το Β µέρος ολοκληρώνεται 

µε την εξέταση του βαθµού συµµόρφωσης µε τα Πρότυπα Επαγγελµατικής εφαρµογής 

του Εσωτερικού Ελέγχου 

   

Η σχέση εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνου διερευνάται στο Γ µέρος. Για το 

εν λόγω µέρος δηµιουργήθηκαν εννέα ερωτήσεις, οι οποίες προήλθαν από τις έρευνες 

των Sarens and De Beelde (2006), Castanheira et al. (2010) και Coetzee (2016). Αρχικά 

διερευνάται ο βαθµός που ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στη διαχείριση κινδύνου 

τροποποιείται ανάλογα µε τις αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον. Στη συνέχεια 

εξετάζεται ο βαθµός που η εκτίµηση κινδύνου είναι σηµαντικός παράγοντας για την 

αξιολόγηση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Στο ίδιο πλαίσιο εξετάζεται η 

συνδροµή του εσωτερικού ελέγχου στην δηµιουργία και κοινοποίηση καλών πρακτικών 

διαχείρισης, στην πολιτική διαχείρισης κινδύνων και στην εκπαίδευση σε θέµατα 

διαχείρισης κινδύνου. Παράλληλα διερευνώνται τόσο ο βαθµός ενσωµάτωσης από 

πλευράς εσωτερικού ελέγχου των σηµαντικών κινδύνων στο πρόγραµµα εσωτερικού 

ελέγχου, όσο και η συνεργασία του υπεύθυνου εσωτερικού ελέγχου µε τον υπεύθυνο 

διαχείρισης κινδύνου. Το µέρος Γ ολοκληρώνεται µε την διερεύνηση αφενός του 

βαθµού χρησιµοποίησης στην έκθεση εσωτερικού ελέγχου κατηγοριών κινδύνου, 

αφετέρου της προώθησης της υιοθέτησης συστηµάτων διαχείρισης κινδύνου µέσω του 

εσωτερικού ελέγχου. 

 

Τέλος το µέρος ∆ αναφέρεται στην εξέταση της σχέσης εσωτερικού ελέγχου και 

εταιρικής διακυβέρνησης. Για το εν λόγω µέρος δηµιουργήθηκαν οκτώ ερωτήσεις, οι 

οποίες διαχωρίστηκαν σε δύο οµάδες. Από την µία πλευρά, η πρώτη οµάδα ερωτήσεων 

(ερωτήσεις 18-21) ανέλυε τη σχέση εσωτερικού ελέγχου και επιτροπής ελέγχου και 

προήλθε από τις έρευνες των O'Leary και Stewart (2007), Silviu (2014) Alzeban και 

Sawan (2015), G20/OECD (2015) και .Drogalas et al. (2016). Από την άλλη πλευρά, η 

δεύτερη οµάδα ερωτήσεων (ερωτήσεις 22-25) περιέγραφε την αλληλεξάρτηση 

εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης και προήλθε από τις έρευνες των 
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Paape et al. (2003), Sarens et al. (2012), Florea και Florea (2013). Chambers and Odar 

(2015. 

 

Πιο συγκεκριµένα, σχετικά µε την σχέση εσωτερικού ελέγχου και επιτροπής ελέγχου 

εξετάζεται αρχικά ο βαθµός που η Επιτροπή Ελέγχου ελέγχει την αποτελεσµατικότητα 

του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και συµβάλλει στην επικοινωνία µεταξύ των 

ελεγκτών και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Στη συνέχεια διερευνάται η ύπαρξη 

συναντήσεων µεταξύ των εσωτερικών ελεγκτών και των µελών της Επιτροπής Ελέγχου 

και η συνεισφορά της Επιτροπής Ελέγχου στην ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου. 

Αναφορικά µε τη αλληλεξάρτηση εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης 

αρχικά διερευνάται ο βαθµός γνώσης του Κώδικά Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και ο 

βαθµός που οι εξελίξεις της εταιρικής διακυβέρνησης είναι οδηγοί για το ρόλο του 

τµήµατος εσωτερικού ελέγχου. Τέλος εξετάζεται ο βαθµός που ο εσωτερικός έλεγχος 

παρέχει εξασφάλιση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και διαδραµατίζει ρόλο στην 

διαµόρφωση των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης.  

 

4.4. Μεθοδολογία Στατιστικής Ανάλυσης 

 

Με γνώµονα την πληρέστερη ανάλυση των αποτελεσµάτων χρησιµοποιήθηκε τόσο η 

περιγραφική στατιστική, όσο και η ανάλυση παλινδρόµησης. Πιο συγκεκριµένα 

αναφορικά µε την περιγραφική στατιστική για την κάθε µία ερώτηση του 

ερωτηµατολογίου εξήχθησαν ο µέσος όρος, η συχνότητα και τα αντίστοιχα ποσοστά. 

Τα δεδοµένα της περιγραφικής στατιστικής παρουσιάστηκαν τόσο µε τη µορφή 

πινάκων, όσο και µε τη µορφή διαγραµµάτων.  

 

Στη συνέχεια  για την διεξαγωγή της ανάλυσης παλινδρόµησης µετατράπηκαν όλες τις 

µεταβλητές σε συνεχείς, χρησιµοποιώντας τη µέση τιµή από κάθε τµήµα του 

ερωτηµατολογίου. Με αυτό τον τρόπο δηµιουργήθηκε η εξαρτηµένη µεταβλητή (τµήµα 

Β ερωτηµατολογίου) και οι ανεξάρτητες µεταβλητές (τµήµα Γ, τµήµα ∆1 και ∆2). 

Όπως παρατηρείται το τελευταίο τµήµα ∆ του ερωτηµατολογίου χωρίστηκε σε δύο 

επιµέρους τµήµατα µε γνώµονα την βιβλιογραφία και την εξαγωγή περισσότερο 

εξειδικευµένων αποτελεσµάτων.  
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Κεφάλαιο 5: Αποτελέσµατα Έρευνας 

 

5.1. Εισαγωγή 

 
 

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

παρουσίαση των προκυψάντων αποτελεσµάτων. Στο παρόν κεφάλαιο παρέχονται 

περιγραφικά στοιχεία και γραφήµατα, όπως διαµορφώθηκαν µέσα από τη στατιστική 

ανάλυση που προσφέρει το λογισµικό πακέτο SPSS.  

 

5.2. Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Περιγραφικής Στατιστικής 

 
 

Για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας, απεστάλησαν ερωτηµατολόγια σε 220 

εισηγµένες επιχειρήσεις, από τις οποίες ανταποκρίθηκαν οι 42, δηλαδή ποσοστό της 

τάξης του 19,09% επί του συνόλου.  

 

Όπως ελέχθη οι πρώτες τέσσερις ερωτήσεις είναι ερωτήσεις, οι οποίες αναφέρονται σε 

γενικά στοιχεία αναφορικά µε την επιχείρηση και τον ερωτώµενο. Πιο συγκεκριµένα µε 

την ερώτηση 1 εξετάζεται η δραστηριότητα του οργανισµού. Τα αποτελέσµατα 

εµφανίζονται στο παρακάτω πίνακα.   

 

∆ραστηριότητα ∆ραστηριοποίησης 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Εµπορική 14 26,9 26,9 26,9 

Βιοµηχανική 28 53,8 53,8 80,8 

Μικτή 5 9,6 9,6 90,4 

Άλλο 5 9,6 9,6 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Πίνακας 1: Κατηγορία δραστηριότητας επιχείρησης 

 

Όπως διακρίνεται από τον Πίνακα, από τις πενήντα δύο (52) επιχειρήσεις, το 

µεγαλύτερο ποσοστό, ήτοι 53,8% είναι βιοµηχανικές επιχειρήσεις και χαµηλότερο 

ποσοστό (26,9%) είναι οι εµπορικές επιχειρήσεις. Τα παραπάνω αποτελέσµατα 

παρουσιάζονται και διαγραµµατικά. 
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∆ιάγραµµα 1: Κατηγορία δραστηριότητας επιχείρησης 

 

Συνεχίζοντας το µέρος Α, µε την ερώτηση 2, διερευνάται το επίπεδο ∆ιοίκησης στο 

οποίο αναφέρεται ο εσωτερικός έλεγχος. Τα αποτελέσµατα εµφανίζονται στο παρακάτω 

πίνακα.   

 

Επίπεδο Αναφοράς 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Στον Πρόεδρο του ∆Σ 1 1,9 1,9 1,9 

Στο ∆Σ 7 13,5 13,5 15,4 

Στην Επιτροπή Ελέγχου 35 67,3 67,3 82,7 

Άλλο 9 17,3 17,3 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Πίνακας 2: Επίπεδο Αναφοράς Εσωτερικού ελέγχου 

 
 

Όπως διακρίνεται από τον Πίνακα, το µεγαλύτερο ποσοστό, ήτοι 67,3% αναφέρονται 

στην Επιτροπή Ελέγχου. Μάλιστα αξίζει να σηµειωθεί ότι από τις απαντήσεις των 

ερωτώµενων µόνο το 2% των επιχειρήσεων αναφέρεται προσωπικά στον Πρόεδρο του 
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∆ιοικητικού Συµβουλίου, γεγονός που κρίνεται πολύ θετικό. Τα παραπάνω 

αποτελέσµατα παρουσιάζονται και διαγραµµατικά. 

 

 

∆ιάγραµµα 2: Επίπεδο Αναφοράς Εσωτερικού ελέγχου 

 

Στη συνέχεια, µε την ερώτηση 3, διερευνάται η ελεγκτική εµπειρία του προσώπου που 

συµπλήρωσε το ερωτηµατολόγιο. Τα αποτελέσµατα εµφανίζονται στο παρακάτω 

πίνακα.   

Έτη Εµπειρίας στον Έλεγχο 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1-4 11 21,2 21,2 21,2 

5-8 17 32,7 32,7 53,8 

8 και πάνω 24 46,2 46,2 100,0 

Total 52 100,0 100,0  
         

 

 

 

 

                                                                  

Πίνακας 3: Έτη Εµπειρίας 
 

 

 

 

Όπως διακρίνεται από τον Πίνακα, το µεγαλύτερο ποσοστό, ήτοι 46% διαθέτει 

ελεγκτική εµπειρία περισσότερη από εννέα έτη. Επίσης σηµαντικό ποσοστό της τάξεως 
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του 32,7% δήλωσαν εµπειρία 5 έως 8 έτη και µόνο το 21% των ερωτώµενων έχει µικρή 

ελεγκτική εµπειρία, γεγονός που κρίνεται ως πολύ θετικό. Τα παραπάνω αποτελέσµατα 

παρουσιάζονται και διαγραµµατικά. 

 

∆ιάγραµµα 3: Έτη Εµπειρίας 

 

Τέλος µε την ερώτηση 4 εξετάζεται ο αριθµός των σεµιναρίων που έχουν 

παρακολουθήσει οι ερωτώµενοι σχετικά µε τον εσωτερικό έλεγχο. Τα αποτελέσµατα 

εµφανίζονται στο παρακάτω πίνακα.   

 

Σεµινάρια στον Έλεγχο 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1-4 6 11,5 11,5 11,5 

5-8 20 38,5 38,5 50,0 

9 και πάνω 26 50,0 50,0 100,0 

Total 52 100,0 100,0  
 

Πίνακας 4: Σεµινάρια στον Έλεγχο 
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Από τον παραπάνω Πίνακα διακρίνεται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό, ήτοι 50% έχει 

παρακολουθήσει περισσότερα από εννέα σεµινάρια αναφορικά µε τον έλεγχο. Επίσης 

σηµαντικό ποσοστό της τάξεως του 38,5% έχει παρακολουθήσει από 5 έως 8 σεµινάρια 

και µόνο το 11% των ερωτώµενων έχει παρακολουθήσει λιγότερα από 4 σεµινάρια, 

γεγονός που κρίνεται πάλι ως πολύ ενθαρρυντικό. Τα παραπάνω αποτελέσµατα 

παρουσιάζονται και διαγραµµατικά. 

 

 

∆ιάγραµµα 4: Σεµινάρια στον Έλεγχο 
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Το µέρος Β αποτελείται από τέσσερις ερωτήσεις. Πιο συγκεκριµένα µε την ερώτηση 5 

διερευνάται ο βαθµός που ο εσωτερικός έλεγχος διασφαλίζει τη συµµόρφωση µε τους 

νόµους.  Τα αποτελέσµατα περιγράφονται στον παρακάτω Πίνακα.  

 

5. Ο εσωτερικός έλεγχος διασφαλίζει τη συµµόρφωση µε τους νόµους 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε µέτρια κλίµακα 6 11,5 11,5 11,5 

Σε µεγάλη 

κλίµακα 

27 51,9 51,9 63,5 

Πάρα πολύ 19 36,5 36,5 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Πίνακας 5: Περιγραφικά στατιστικά για την ερώτηση 5 

 
 

Από τον παραπάνω Πίνακα φαίνεται ότι κατά το 90% των ερωτώµενων θεωρεί ότι «ο 

εσωτερικός έλεγχος διασφαλίζει τη συµµόρφωση µε τους νόµους» είτε «σε µεγάλη 

κλίµακα», είτε «πάρα πολύ». Τα παραπάνω αποτελέσµατα παρουσιάζονται και 

διαγραµµατικά. 

 

∆ιάγραµµα 5: ∆ιάγραµµα ράβδων για την ερώτηση 5 
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Στη συνέχεια µε την έκτη ερώτηση διερευνάται ο βαθµός συνεισφοράς του εσωτερικού 

ελέγχου στην εταιρική διακυβέρνηση και στην διαχείριση κινδύνου. Τα αποτελέσµατα 

περιγράφονται στον παρακάτω Πίνακα.  

 

6. Ο εσωτερικός έλεγχος συνδράµει στην εταιρική διακυβέρνηση και στην 

διαχείριση κινδύνου 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε µέτρια κλίµακα 2 3,8 3,8 3,8 

Σε µεγάλη 

κλίµακα 

28 53,8 53,8 57,7 

Πάρα πολύ 22 42,3 42,3 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Πίνακας 6: Περιγραφικά στατιστικά για την ερώτηση 6 

 
 

Τα αποτελέσµατα του Πίνακα εµφανίζονται ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά, αφού το 96% 

των ερωτώµενων θεωρεί ότι «ο εσωτερικός έλεγχος συνδράµει στην εταιρική 

διακυβέρνηση και στην διαχείριση κινδύνου» είτε «σε µεγάλη κλίµακα», είτε «πάρα 

πολύ». Τα παραπάνω αποτελέσµατα παρουσιάζονται και διαγραµµατικά. 

 

∆ιάγραµµα 6: ∆ιάγραµµα ράβδων για την ερώτηση 6 

\ 
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Συνεχίζοντας µε την ανάλυση του Μέρους Β, µε την ερώτηση 7 διερευνάται ο βαθµός 

συνεισφοράς του εσωτερικού ελέγχου στην ακεραιότητα του λογιστικού συστήµατος. 

Τα αποτελέσµατα περιγράφονται στον παρακάτω Πίνακα.  

 

7. Ο εσωτερικός έλεγχος διασφαλίζει την ακεραιότητα του λογιστικού 

συστήµατος. 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε µικρή κλίµακα 1 1,9 1,9 1,9 

Σε µέτρια κλίµακα 10 19,2 19,2 21,2 

Σε µεγάλη 

κλίµακα 

21 40,4 40,4 61,5 

Πάρα πολύ 20 38,5 38,5 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Πίνακας 7: Περιγραφικά στατιστικά για την ερώτηση 7 

 
 

Στη συγκεκριµένη ερώτηση τα αποτελέσµατα δεν εµφανίζονται τόσο θετικά αφού το 

µεγαλύτερο ποσοστό (40,4%) θεωρεί ότι «ο εσωτερικός έλεγχος διασφαλίζει την 

ακεραιότητα του λογιστικού συστήµατος» σε «µέτρια κλίµακα». Συνεπώς στη 

συγκεκριµένη περίπτωση διαφαίνονται περιθώρια βελτίωσης, ώστε ο εσωτερικός 

έλεγχος να διαδραµατίσει τον σηµαντικό ρόλο που του αξίζει. Τα παραπάνω 

αποτελέσµατα παρουσιάζονται και διαγραµµατικά. 

 

∆ιάγραµµα 7:  ∆ιάγραµµα ράβδων για την ερώτηση 7 
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Το Μέρος Β ολοκληρώνεται µε την ερώτηση 8, όπου διερευνάται ο βαθµός 

συµµόρφωσης µε τα Πρότυπα Επαγγελµατικής εφαρµογής του Εσωτερικού Ελέγχου. 

Τα αποτελέσµατα περιγράφονται στον παρακάτω Πίνακα.  

 

8. Υπάρχει συµµόρφωση µε τα Πρότυπα Επαγγελµατικής εφαρµογής του 

Εσωτερικού Ελέγχου 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε µεγάλη 

κλίµακα 

24 46,2 46,2 46,2 

Πάρα πολύ 28 53,8 53,8 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Πίνακας 8: Περιγραφικά στατιστικά για την ερώτηση 8 

 
 

Από τον παραπάνω Πίνακα διαφαίνεται ότι το 100% των ερωτώµενων θεωρεί ότι 

«υπάρχει συµµόρφωση µε τα Πρότυπα Επαγγελµατικής εφαρµογής του Εσωτερικού 

Ελέγχου» είτε «σε µεγάλη κλίµακα», είτε «πάρα πολύ». Τα παραπάνω αποτελέσµατα 

παρουσιάζονται και διαγραµµατικά. 

 

 

∆ιάγραµµα 8:: ∆ιάγραµµα ράβδων για την ερώτηση 8 



Η Συνεισφορά του Εσωτερικού Ελεγχου στην Εταιρική ∆ιακυβέρνηση και στη ∆ιαχείριση Κινδύνου                                                      

Καλευράς Νικόλαος 

                                                                                                            38  

Στη συνέχεια µε τις ερωτήσεις 9 – 17 αξιολογείται η σχέση εσωτερικού ελέγχου και 

διαχείρισης κινδύνου. Ειδικότερα µε την ερώτηση 9 διερευνάται ο βαθµός 

τροποποίησης του ρόλου του εσωτερικού ελέγχου στη διαχείριση κινδύνου ανάλογα µε 

τις αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον. Τα αποτελέσµατα περιγράφονται στον 

παρακάτω Πίνακα.  

 

9. Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στη διαχείριση κινδύνου τροποποιείται 

ανάλογα µε τις αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον  

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε µέτρια κλίµακα 9 17,3 17,3 17,3 

Σε µεγάλη 

κλίµακα 

17 32,7 32,7 50,0 

Πάρα πολύ 26 50,0 50,0 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Πίνακας 9: Περιγραφικά στατιστικά για την ερώτηση 9 

 
 

Τα αποτελέσµατα από τον παραπάνω Πίνακα κρίνονται ενθαρρυντικά αφού το 83% 

θεωρεί ότι «ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στη διαχείριση κινδύνου τροποποιείται 

ανάλογα µε τις αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον» είτε «σε µεγάλη κλίµακα», είτε 

«πάρα πολύ». Βέβαια αξίζει να σηµειωθεί ότι σηµαντικό ποσοστό (17%) συµφωνεί µε 

την παραπάνω άποψη «σε µέτρια κλίµακα». Τα παραπάνω αποτελέσµατα 

παρουσιάζονται και διαγραµµατικά. 

 

∆ιάγραµµα 9: ∆ιάγραµµα ράβδων για την ερώτηση 9 
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Στη συνέχεια µε την ερώτηση 10 εξετάζεται ο βαθµός που η εκτίµηση κινδύνου είναι 

σηµαντικός παράγοντας για την αξιολόγηση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Τα 

αποτελέσµατα περιγράφονται στον παρακάτω Πίνακα.  

 

10. Η εκτίµηση κινδύνου είναι σηµαντικός παράγοντας για την αξιολόγηση του 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε µικρή κλίµακα 1 1,9 1,9 1,9 

Σε µέτρια κλίµακα 5 9,6 9,6 11,5 

Σε µεγάλη 

κλίµακα 

26 50,0 50,0 61,5 

Πάρα πολύ 20 38,5 38,5 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Πίνακας 10: Περιγραφικά στατιστικά για την ερώτηση 10 

 
 

Τα αποτελέσµατα και σε αυτή την ερώτηση κρίνονται ενθαρρυντικά αφού το 

µεγαλύτερο ποσοστό (50%) θεωρεί ότι «η εκτίµηση κινδύνου είναι σηµαντικός 

παράγοντας για την αξιολόγηση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου». Επίσης 

σηµαντικό ποσοστό (38,5%) συµφωνεί µε την παραπάνω άποψη «σε µεγάλη κλίµακα». 

Τα παραπάνω αποτελέσµατα παρουσιάζονται και διαγραµµατικά. 

 

∆ιάγραµµα 10: ∆ιάγραµµα ράβδων για την ερώτηση 10 
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Συνεχίζοντας, η ερώτηση 11 εξετάζει τη συνδροµή του εσωτερικού ελέγχου στην 

δηµιουργία και κοινοποίηση καλών πρακτικών διαχείρισης. Τα αποτελέσµατα 

περιγράφονται στον παρακάτω Πίνακα.  

 

11. Ο εσωτερικός έλεγχος µέσω της διαχείρισης κινδύνου συνδράµει 

δηµιουργεί και κοινοποιεί  καλές πρακτικές διαχείρισης 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε µικρή κλίµακα 3 5,8 5,8 5,8 

Σε µέτρια κλίµακα 15 28,8 28,8 34,6 

Σε µεγάλη 

κλίµακα 

25 48,1 48,1 82,7 

Πάρα πολύ 9 17,3 17,3 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Πίνακας 11: Περιγραφικά στατιστικά για την ερώτηση 11 

 
 

Τα αποτελέσµατα στην συγκεκριµένη ερώτηση δεν είναι τόσο θετικά σε σχέση µε τις 

προηγούµενες ερωτήσεις. Ειδικότερα, το µεγαλύτερο ποσοστό, ήτοι 48,1% θεωρεί ότι 

«ο εσωτερικός έλεγχος µέσω της διαχείρισης κινδύνου συνδράµει δηµιουργεί και 

κοινοποιεί  καλές πρακτικές διαχείρισης» «σε µεγάλη κλίµακα». Εντούτοις σηµαντικό 

ποσοστό 28% θεωρεί ότι η συνδροµή του εσωτερικού ελέγχου είναι «σε µέτρια 

κλίµακα». Συνεπώς και σε αυτή την ερώτηση διακρίνονται σηµαντικά περιθώρια 

βελτίωσης. Τα παραπάνω αποτελέσµατα παρουσιάζονται και διαγραµµατικά. 

 

∆ιάγραµµα 11:  ∆ιάγραµµα ράβδων για την ερώτηση 11 
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Παρόµοια µε την ερώτηση 12, διερευνάται η συνδροµή του εσωτερικού ελέγχου στην 

διαµόρφωση της πολιτικής διαχείρισης κινδύνων. Τα αποτελέσµατα περιγράφονται 

στον παρακάτω Πίνακα.  

 

12. Ο εσωτερικός έλεγχος συνδράµει στην διαµόρφωση της πολιτικής 

διαχείρισης κινδύνων 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε µικρή κλίµακα 3 5,8 5,8 5,8 

Σε µέτρια κλίµακα 18 34,6 34,6 40,4 

Σε µεγάλη 

κλίµακα 

21 40,4 40,4 80,8 

Πάρα πολύ 10 19,2 19,2 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Πίνακας 12: Περιγραφικά στατιστικά για την ερώτηση 12 

 
 

Τα αποτελέσµατα όµοια µε την ανωτέρα ερώτηση κρίνονται όχι τόσο θετικά. 

Ειδικότερα το µεγαλύτερο ποσοστό τω ερωτώµενων θωρεί ότι «Ο εσωτερικός έλεγχος 

συνδράµει στην διαµόρφωση της πολιτικής διαχείρισης κινδύνων» «σε µεγάλη 

κλίµακα». Εντούτοις όµοια µεγάλο ποσοστό (35%) θεωρεί ότι η συνδροµή του 

εσωτερικού ελέγχου είναι «σε µέτρια κλίµακα». Συνεπώς και σε αυτή την ερώτηση 

διακρίνονται σηµαντικά περιθώρια βελτίωσης. Τα παραπάνω αποτελέσµατα 

παρουσιάζονται και διαγραµµατικά. 

 

∆ιάγραµµα 12:  ∆ιάγραµµα ράβδων για την ερώτηση 12 
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Η συνδροµή του εσωτερικού ελέγχου στην εκπαίδευση σε θέµατα διαχείρισης κινδύνου 

αξιολογείται µε την ερώτηση 13. Τα αποτελέσµατα περιγράφονται στον παρακάτω 

Πίνακα.  

 

13. Ο εσωτερικός έλεγχος συνεισφέρει στην εκπαίδευση σε θέµατα διαχείρισης 

κινδύνου 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε µέτρια κλίµακα 3 5,8 5,8 5,8 

Σε µεγάλη 

κλίµακα 

23 44,2 44,2 50,0 

Πάρα πολύ 26 50,0 50,0 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Πίνακας 13: Περιγραφικά στατιστικά για την ερώτηση 13 

 
 

Αντίθετα από τις προηγούµενες δύο ερωτήσεις, τα αποτελέσµατα σε αυτή την ερώτηση 

κρίνονται ενθαρρυντικά αφού το 84% θεωρεί ότι «ο εσωτερικός έλεγχος συνεισφέρει 

στην εκπαίδευση σε θέµατα διαχείρισης κινδύνου» είτε «σε µεγάλη κλίµακα», είτε 

«πάρα πολύ». Τα παραπάνω αποτελέσµατα παρουσιάζονται και διαγραµµατικά. 

 

∆ιάγραµµα 13:  ∆ιάγραµµα ράβδων για την ερώτηση 13 
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Στη συνέχεια µε την 14 διερευνάται ο βαθµός ενσωµάτωσης από πλευράς εσωτερικού 

ελέγχου των σηµαντικών κινδύνων στο πρόγραµµα εσωτερικού ελέγχου. Τα 

αποτελέσµατα περιγράφονται στον παρακάτω Πίνακα.  

 

14. Ο εσωτερικός έλεγχος ενσωµατώνει σηµαντικούς κινδύνους στο 

πρόγραµµα εσωτερικού ελέγχου 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε µέτρια κλίµακα 2 3,8 3,8 3,8 

Σε µεγάλη 

κλίµακα 

30 57,7 57,7 61,5 

Πάρα πολύ 20 38,5 38,5 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Πίνακας 14: Περιγραφικά στατιστικά για την ερώτηση 14 

 
 

Όµοια µε την προηγούµενη ερώτηση τα αποτελέσµατα κρίνονται ενθαρρυντικά. 

Ειδικότερα από τον παραπάνω Πίνακα φαίνεται ότι το 86% των ερωτώµενων θεωρεί 

ότι «Ο εσωτερικός έλεγχος ενσωµατώνει σηµαντικούς κινδύνους στο πρόγραµµα 

εσωτερικού ελέγχου» είτε «σε µεγάλη κλίµακα», είτε «πάρα πολύ».  Τα παραπάνω 

αποτελέσµατα παρουσιάζονται και διαγραµµατικά. 

 

∆ιάγραµµα 14:  ∆ιάγραµµα ράβδων για την ερώτηση 14 
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Συνεχίζοντας την ανάλυση του Μέρους Γ µε την ερώτηση 15 εξετάζεται η συνεργασία 

του υπεύθυνου εσωτερικού ελέγχου µε τον υπεύθυνο διαχείρισης κινδύνου. Τα 

αποτελέσµατα περιγράφονται στον παρακάτω Πίνακα.  

 

15. Ο υπεύθυνος εσωτερικού ελέγχου συνεργάζεται µε τον υπεύθυνο 

διαχείρισης κινδύνου 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε µικρή κλίµακα 1 1,9 1,9 1,9 

Σε µέτρια κλίµακα 7 13,5 13,5 15,4 

Σε µεγάλη 

κλίµακα 

34 65,4 65,4 80,8 

Πάρα πολύ 10 19,2 19,2 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Πίνακας 15: Περιγραφικά στατιστικά για την ερώτηση 15 

 
 

Όµοια µε την προηγούµενη ερώτηση αλλά σε µικρότερο βαθµό, τα αποτελέσµατα 

κρίνονται ενθαρρυντικά. Ειδικότερα από τον παραπάνω Πίνακα φαίνεται ότι το 

µεγαλύτερο ποσοστό (65%) των ερωτώµενων θεωρεί ότι «ο υπεύθυνος εσωτερικού 

ελέγχου συνεργάζεται µε τον υπεύθυνο διαχείρισης κινδύνου» «σε µεγάλη κλίµακα». 

Βέβαια το 13,5% θεωρεί ότι η ανωτέρω συνεργασία πραγµατοποιείται «σε µέτρια 

κλίµακα».  Τα παραπάνω αποτελέσµατα παρουσιάζονται και διαγραµµατικά. 

 

∆ιάγραµµα 15:  ∆ιάγραµµα ράβδων για την ερώτηση 15 
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Ακολουθώντας την ανωτέρω προσέγγιση, µε την ερώτηση 16 διερευνάται ο βαθµός 

χρησιµοποίησης στην έκθεση εσωτερικού ελέγχου κατηγοριών κινδύνου. Τα 

αποτελέσµατα περιγράφονται στον παρακάτω Πίνακα.  

 

16. Στην έκθεση ελέγχου χρησιµοποιούνται κατηγορίες κινδύνων 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε µικρή κλίµακα 5 9,6 9,6 9,6 

Σε µέτρια κλίµακα 20 38,5 38,5 48,1 

Σε µεγάλη 

κλίµακα 

22 42,3 42,3 90,4 

Πάρα πολύ 5 9,6 9,6 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Πίνακας 16: Περιγραφικά στατιστικά για την ερώτηση 16 

 
 

Τα αποτελέσµατα στην συγκεκριµένη ερώτηση δεν είναι τόσο θετικά. Ειδικότερα, το 

µεγαλύτερο ποσοστό, ήτοι 42,3% θεωρεί ότι «στην έκθεση ελέγχου χρησιµοποιούνται 

κατηγορίες κινδύνων» «σε µεγάλη κλίµακα». Εντούτοις σηµαντικό ποσοστό 38,5% 

θεωρεί ότι η χρησιµοποίηση κατηγοριών κινδύνου στην έκθεση ελέγχου 

πραγµατοποιείται «σε µέτρια κλίµακα». Συνεπώς και σε αυτή την ερώτηση 

διακρίνονται σηµαντικά περιθώρια βελτίωσης. Τα παραπάνω αποτελέσµατα 

παρουσιάζονται και διαγραµµατικά. 

 

∆ιάγραµµα 16:  ∆ιάγραµµα ράβδων για την ερώτηση 16 
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Τέλος µε την ερώτηση 17 εξετάζεται ο βαθµός της προώθησης της υιοθέτησης 

συστηµάτων διαχείρισης κινδύνου µέσω του εσωτερικού ελέγχου. Τα αποτελέσµατα 

περιγράφονται στον παρακάτω Πίνακα.  

 

17. Ο εσωτερικός έλεγχος προωθεί την υιοθέτηση συστηµάτων διαχείρισης 

κινδύνου 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε µικρή κλίµακα 1 1,9 1,9 1,9 

Σε µέτρια κλίµακα 1 1,9 1,9 3,8 

Σε µεγάλη 

κλίµακα 

25 48,1 48,1 51,9 

Πάρα πολύ 25 48,1 48,1 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Πίνακας 17: Περιγραφικά στατιστικά για την ερώτηση 17 

 
 

Στην τελευταία ερώτηση του Μέρους  Β, τα αποτελέσµατα κρίνονται ιδιαιτέρως θετικά 

αφού το 96% των ερωτώµενων θεωρεί ότι «ο εσωτερικός έλεγχος προωθεί την 

υιοθέτηση συστηµάτων διαχείρισης κινδύνου» είτε «σε µεγάλη κλίµακα», είτε «πάρα 

πολύ». Τα παραπάνω αποτελέσµατα παρουσιάζονται και διαγραµµατικά. 

 

∆ιάγραµµα 17:  ∆ιάγραµµα ράβδων για την ερώτηση 17 
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Στη συνέχεια µε τις ερωτήσεις 18 – 25 αξιολογείται τόσο η σχέση του εσωτερικού 

ελέγχου µε την επιτροπή ελέγχου, όσο και η αλληλεξάρτηση του εσωτερικού ελέγχου 

µε την εταιρική διακυβέρνηση. Ειδικότερα µε την ερώτηση 18 διερευνάται ο βαθµός 

ελέγχου (από πλευράς της Επιτροπής Ελέγχου) της αποτελεσµατικότητας του 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Τα αποτελέσµατα περιγράφονται στον παρακάτω 

Πίνακα.  

 

18. Η Επιτροπή Ελέγχου ελέγχει την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος 

εσωτερικού ελέγχου  

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε µικρή κλίµακα 3 5,8 5,8 5,8 

Σε µέτρια κλίµακα 15 28,8 28,8 34,6 

Σε µεγάλη 

κλίµακα 

25 48,1 48,1 82,7 

Πάρα πολύ 9 17,3 17,3 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Πίνακας 18: Περιγραφικά στατιστικά για την ερώτηση 18 

 
 

Από τον παραπάνω Πίνακα φαίνεται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό , ήτοι 48% θεωρεί ότι 

«η Επιτροπή Ελέγχου ελέγχει την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού 

ελέγχου» «σε µεγάλη κλίµακα». Βέβαια σηµαντικό ποσοστό 29% θεωρεί ότι ο έλεγχος 

της Επιτροπής Ελέγχου σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος 

εσωτερικού ελέγχου πραγµατοποιείται «σε µέτρια κλίµακα». Συνεπώς και σε αυτή την 

ερώτηση διακρίνονται σηµαντικά περιθώρια βελτίωσης. Τα παραπάνω αποτελέσµατα 

παρουσιάζονται και διαγραµµατικά. 

 

∆ιάγραµµα 18:  ∆ιάγραµµα ράβδων για την ερώτηση 18 



Η Συνεισφορά του Εσωτερικού Ελεγχου στην Εταιρική ∆ιακυβέρνηση και στη ∆ιαχείριση Κινδύνου                                                      

Καλευράς Νικόλαος 

                                                                                                            48  

Στη συνέχεια, µε την ερώτηση 19 εξετάζεται ο βαθµός που η Επιτροπή Ελέγχου 

συµβάλλει στην επικοινωνία µεταξύ των ελεγκτών και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Τα αποτελέσµατα περιγράφονται στον παρακάτω Πίνακα.  

 

19. Η Επιτροπή Ελέγχου συµβάλλει στην επικοινωνία µεταξύ των ελεγκτών 

και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε µικρή κλίµακα 3 5,8 5,8 5,8 

Σε µέτρια κλίµακα 18 34,6 34,6 40,4 

Σε µεγάλη 

κλίµακα 

21 40,4 40,4 80,8 

Πάρα πολύ 10 19,2 19,2 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Πίνακας 19: Περιγραφικά στατιστικά για την ερώτηση 19 

 
 

Από τον παραπάνω Πίνακα τα αποτελέσµατα δεν εµφανίζονται τόσο θετικά. Από τη µία 

πλευρά, το 40% των ερωτώµενων θεωρεί ότι «η Επιτροπή Ελέγχου συµβάλλει στην 

επικοινωνία µεταξύ των ελεγκτών και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου» «σε µεγάλη 

κλίµακα», από την άλλη πλευρά όµως σηµαντικό εξίσου ποσοστό (35%) θεωρεί την 

συµβολή της Επιτροπής Ελέγχου «σε µέτρια κλίµακα». Τα παραπάνω αποτελέσµατα 

παρουσιάζονται και διαγραµµατικά. 

 

∆ιάγραµµα 19:  ∆ιάγραµµα ράβδων για την ερώτηση 19 
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Η ύπαρξη συναντήσεων µεταξύ των εσωτερικών ελεγκτών και των µελών της 

Επιτροπής Ελέγχου εξετάζεται µε την ερώτηση 20. Τα αποτελέσµατα περιγράφονται 

στον παρακάτω Πίνακα.  

 

20. Υπάρχουν συναντήσεις µεταξύ των εσωτερικών ελεγκτών και των µελών 

της Επιτροπής Ελέγχου  

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε µέτρια κλίµακα 3 5,8 5,8 5,8 

Σε µεγάλη 

κλίµακα 

23 44,2 44,2 50,0 

Πάρα πολύ 26 50,0 50,0 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Πίνακας 20: Περιγραφικά στατιστικά για την ερώτηση 20 

 
 

Αντίθετα, τα αποτελέσµατα της τρέχουσας ερώτησης κρίνονται ιδιαιτέρως θετικά. 

Ειδικότερα, από τον παραπάνω Πίνακα φαίνεται ότι το 94% θεωρεί ότι «υπάρχουν 

συναντήσεις µεταξύ των εσωτερικών ελεγκτών και των µελών της Επιτροπής Ελέγχου» 

είτε «σε µεγάλη κλίµακα», είτε «πάρα πολύ». Τα παραπάνω αποτελέσµατα 

παρουσιάζονται και διαγραµµατικά. 

 

∆ιάγραµµα 20:  ∆ιάγραµµα ράβδων για την ερώτηση 20 
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Η αποτύπωση της σχέσης του εσωτερικού ελέγχου µε την Επιτροπή Ελέγχου 

ολοκληρώνεται µε την ερώτηση 21, όπου διερευνάται  η συνεισφορά της Επιτροπής 

Ελέγχους στην ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου. Τα αποτελέσµατα περιγράφονται 

στον παρακάτω Πίνακα.  

 

21. Η Επιτροπή Ελέγχου βοηθάει στην ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου  

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε µέτρια κλίµακα 2 3,8 3,8 3,8 

Σε µεγάλη 

κλίµακα 

30 57,7 57,7 61,5 

Πάρα πολύ 20 38,5 38,5 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Πίνακας 21: Περιγραφικά στατιστικά για την ερώτηση 21 

 
 

Όµοια µε την προηγούµενη ερώτηση, τα αποτελέσµατα της τρέχουσας ερώτησης 

κρίνονται ιδιαιτέρως θετικά. Ειδικότερα, από τον παραπάνω Πίνακα φαίνεται ότι το 

96% θεωρεί ότι «η Επιτροπή Ελέγχου βοηθάει στην ανεξαρτησία του εσωτερικού 

ελέγχου» είτε «σε µεγάλη κλίµακα», είτε «πάρα πολύ». Τα παραπάνω αποτελέσµατα 

παρουσιάζονται και διαγραµµατικά. 

 

∆ιάγραµµα 21:  ∆ιάγραµµα ράβδων για την ερώτηση 21 
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Η αλληλεξάρτηση εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης αρχικά 

διερευνάται  µε την ερώτηση 22, όπου εξετάζεται ο βαθµός γνώσης του Κώδικά 

Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. Τα αποτελέσµατα περιγράφονται στον παρακάτω Πίνακα.  

 

22. Υπάρχει γνώση του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε µικρή κλίµακα 3 5,8 5,8 5,8 

Σε µέτρια κλίµακα 14 26,9 26,9 32,7 

Σε µεγάλη 

κλίµακα 

19 36,5 36,5 69,2 

Πάρα πολύ 16 30,8 30,8 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Πίνακας 22: Περιγραφικά στατιστικά για την ερώτηση 22 

 
 

Από τον παραπάνω Πίνακα τα αποτελέσµατα δεν εµφανίζονται τόσο θετικά. Από τη µία 

πλευρά, το 36,5% των ερωτώµενων θεωρεί «Υπάρχει γνώση του Κώδικα Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης» «σε µεγάλη κλίµακα», ενώ από την άλλη πλευρά εξίσου σηµαντικό 

εξίσου ποσοστό (27%) θεωρεί την υπάρχουσα γνώση του Κώδικα Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης «σε µέτρια κλίµακα». Τα παραπάνω αποτελέσµατα παρουσιάζονται και 

διαγραµµατικά. 

 

∆ιάγραµµα 22:  ∆ιάγραµµα ράβδων για την ερώτηση 22 
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Στη συνέχεια µε την ερώτηση 23, διερευνάται  ο βαθµός που οι εξελίξεις της εταιρικής 

διακυβέρνησης είναι οδηγοί για το ρόλο του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου. Τα 

αποτελέσµατα περιγράφονται στον παρακάτω Πίνακα.  

 

23. Οι εξελίξεις της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης είναι σηµαντικοί οδηγοί για το 

ρόλο και τη θέση του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου. 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε µέτρια κλίµακα 7 13,5 13,5 13,5 

Σε µεγάλη 

κλίµακα 

23 44,2 44,2 57,7 

Πάρα πολύ 22 42,3 42,3 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Πίνακας 23: Περιγραφικά στατιστικά για την ερώτηση 23 

 
 

Τα αποτελέσµατα της τρέχουσας ερώτησης κρίνονται θετικά. Ειδικότερα, από τον 

παραπάνω Πίνακα φαίνεται ότι το 86,5% θεωρεί ότι «οι εξελίξεις της εταιρικής 

διακυβέρνησης είναι οδηγοί για το ρόλο του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου» είτε «σε 

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

διαγραµµατικά. 

 

∆ιάγραµµα 23:  ∆ιάγραµµα ράβδων για την ερώτηση 23 
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Στο ίδιο πλαίσιο ο βαθµός που ο εσωτερικός έλεγχος παρέχει εξασφάλιση στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο διερευνάται µε την ερώτηση 24. Τα αποτελέσµατα 

περιγράφονται στον παρακάτω Πίνακα.  

 

24. Ο εσωτερικός έλεγχος παρέχει εξασφάλιση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε µέτρια κλίµακα 2 3,8 3,8 3,8 

Σε µεγάλη 

κλίµακα 

32 61,5 61,5 65,4 

Πάρα πολύ 18 34,6 34,6 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Πίνακας 24: Περιγραφικά στατιστικά για την ερώτηση 24 

 
 

Από τον παραπάνω Πίνακα φαίνεται και στην προτελευταία ερώτηση τα αποτελέσµατα 

κρίνονται θετικά. Ειδικότερα το 94% των ερωτώµενων θεωρεί ότι «ο εσωτερικός 

έλεγχος παρέχει εξασφάλιση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο» είτε «σε µεγάλη κλίµακα», 

είτε «πάρα πολύ. Τα παραπάνω αποτελέσµατα παρουσιάζονται και διαγραµµατικά. 

 

∆ιάγραµµα 24:  ∆ιάγραµµα ράβδων για την ερώτηση 24 
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Το ερωτηµατολόγιο ολοκληρώνεται µε την ερώτηση 25, όπου διερευνάται  ο βαθµός 

ελέγχου που ο εσωτερικός έλεγχος διαδραµατίζει ρόλο στην διαµόρφωση των αρχών 

της εταιρικής διακυβέρνησης. Τα αποτελέσµατα περιγράφονται στον παρακάτω 

Πίνακα.  

 

25. Ο εσωτερικός έλεγχος έχει ενεργό ρόλο στην διαµόρφωση των αρχών της 

εταιρικής διακυβέρνησης  

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε µικρή κλίµακα 1 1,9 1,9 1,9 

Σε µέτρια κλίµακα 6 11,5 11,5 13,5 

Σε µεγάλη 

κλίµακα 

31 59,6 59,6 73,1 

Πάρα πολύ 14 26,9 26,9 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Πίνακας 25: Περιγραφικά στατιστικά για την ερώτηση 25 

 
 

Όµοια και στην τελευταία ερώτηση τα αποτελέσµατα κρίνονται θετικά. Ειδικότερα το 

µεγαλύτερο ποσοστό (60%) των ερωτώµενων θεωρεί ότι «ο εσωτερικός έλεγχος έχει 

ενεργό ρόλο στην διαµόρφωση των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης» σε µεγάλη 

κλίµακα». Επίσης εξίσου σηµαντικό ποσοστό (27%) συµφωνεί µε την παραπάνω 

άποψη «πάρα πολύ». Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται και διαγραµµατικά. 

 

∆ιάγραµµα 25:  ∆ιάγραµµα ράβδων για την ερώτηση 25 
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5.3. Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Ανάλυσης Παλινδρόµησης 

 

∆εδοµένου ότι όλες οι µεταβλητές θεωρούνται συνεχείς, χρησιµοποιούµε πολλαπλή 

γραµµική παλινδρόµηση µε εξαρτηµένη µεταβλητή τον «Εσωτερικό Έλεγχο» (v1: 

ερωτήσεις 5-8) και ανεξάρτητες µεταβλητές την «∆ιαχείριση Κινδύνου» (v2: ερωτήσεις 

9-17), «Επιτροπή Ελέγχου» (v3: ερωτήσεις 18-21) και «Εταιρική ∆ιακυβέρνηση» (v4: 

ερωτήσεις 22-25). Το ποσοστό της µεταβλητότητας που ερµηνεύεται από το ακόλουθο 

µοντέλο είναι αρκετά υψηλό (59,7%) υποδεικνύοντας ότι το 59,7% της συνολικής 

µεταβλητότητας της εξαρτηµένης µεταβλητής ερµηνεύεται µέσα από το συγκεκριµένο 

µοντέλο. 

 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση Παλινδρόµησης. 

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,720 ,293  5,873 ,000 

v3 ,559 ,227 ,797 2,462 ,017 

v2 ,937 ,226 1,238 4,144 ,000 

v4 ,233 ,156 ,313 1,497 ,141 

Πίνακας 26: Πίνακας Coefficients 

 

Από τον Πίνακα µας ενδιαφέρει η τιµή Β, που είναι ο συντελεστής της παλινδρόµησης 

για κάθε ανεξάρτητη µεταβλητή, η οποία µας δείχνει τη µεταβολή της µέσης τιµής της 

εξαρτηµένης µεταβλητής όταν αυξάνεται κατά µία µονάδα κάθε µία από τις 

ανεξάρτητες µεταβλητές, δεδοµένου ότι όλες οι άλλες παράµετροι παραµένουν 

σταθερές.  

 

Υπό αυτό το πρίσµα, από την τιµή Β παίρνουµε την εξίσωση παλινδρόµησης που είναι 

της µορφής: y = bo + b1x1 + b2x2 + b3x3. + b4x4. Με βάση τα στοιχεία του παραπάνω 

Πίνακα 26, η εξίσωση παλινδρόµησης διαµορφώνεται ως εξής: y = 1,720 + 0,559*V2 + 

0,937*V3 + 0,233*V4.  

 

Αναφορικά µε τις ερευνητικές υποθέσεις, οι οποίες διατυπώθηκαν στις υποενότητες 3.3 

και 3.4, φαίνεται ότι λόγω της τιµής του sig (p=0,000 < 0.05 και p=0,017 < 0.05) οι 
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πρώτες δύο ερευνητικές υποθέσεις (Μηδενική υπόθεση Η10: Ο εσωτερικός έλεγχος 

δεν συσχετίζεται µε την διαχείριση κινδύνου και Μηδενική υπόθεση Η20: Ο 

εσωτερικός έλεγχος δεν συσχετίζεται µε την Επιτροπή Ελέγχου) απορρίπτονται και 

συνεπώς ο εσωτερικός έλεγχος συσχετίζεται σε στατιστικά σηµαντικό βαθµό και µε την 

διαχείριση κινδύνου και µε την επιτροπή ελέγχου. Αντίθετα, η τρίτη ερευνητική 

υπόθεση (Μηδενική υπόθεση Η3ο: Ο εσωτερικός έλεγχος δεν συσχετίζεται µε την 

εταιρική διακυβέρνηση) λόγω της τιµής του sig (p=0,141 > 0.05) γίνεται αποδεκτή και 

συνεπώς ο εσωτερικός έλεγχος συσχετίζεται αλλά όχι σε στατιστικά σηµαντικό βαθµό 

µε την εταιρική διακυβέρνηση. 
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Κεφάλαιο 6: Συµπεράσµατα, Περιορισµοί και Προτάσεις για 

Μελλοντική Έρευνα 

 

6.1. Εισαγωγή 

 

Στο εν λόγω κεφάλαιο της διπλωµατικής παρατίθενται µε συνοπτικό τρόπο τα 

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

παράθεση των βασικών περιορισµών συγγραφής της διπλωµατικής εργασίας και των 

προτάσεων για διενέργεια µελλοντικής έρευνας.  

 

6.2. Εξαγωγή Συµπερασµάτων 

 

Οι διοικήσεις των επιχειρήσεων καλούνται να διαχειριστούν πολλών ειδών κινδύνους, 

ως απόρροια της πολυπλοκότητας και µεταβλητότητας του επιχειρηµατικού 

περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα η προάσπιση των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης 

αποτελεί θεµατοφύλακα για την αποτελεσµατικότητα της επιχείρησης και την 

προστασία των δικαιωµάτων όλων των µετόχων της. Ποικίλες έρευνες, εξετάζουν από 

διαφορετική σκοπιά η καθεµία, το θέµα της εταιρικής διακυβέρνησης καταλήγοντας σε 

διαφορετικά συµπεράσµατα βάσει των στοιχείων που αναλύουν, τονίζοντας όµως 

πάντα τη βαρύνουσα σηµασία της τήρησης των βέλτιστων αρχών εταιρικής 

διακυβέρνησης. Γενικότερα, στο παραπάνω αναφερόµενο, διαρκώς µεταβαλλόµενο 

επιχειρηµατικό περιβάλλον, ο εσωτερικός έλεγχος µε το πλήθος των προσφερόµενων 

υπηρεσιών του καθίσταται ουσιώδους σηµασίας για την αποτελεσµατική λειτουργία και 

ανάπτυξης µίας επιχειρηµατικής οντότητας (Drogalas et al., 2011), ενισχύοντας την 

εικόνα των επιχειρήσεων και αλλάζοντας τη νοοτροπία της διοίκησής τους. Κάθε 

οικονοµική µονάδα αξίζει να επενδύει στον εσωτερικό έλεγχο στοχεύοντας σε 

οικονοµική πρόοδο, ανάπτυξη και νέες ευκαιρίες (Karagiorgos et al., 2011).   

 

Τα αποτελέσµατα της εκτενούς επισκόπησης ερευνών σκιαγραφούν τον ισχυρό ρόλο 

του εσωτερικού ελέγχου στη διαχείριση των κινδύνων και τα σηµαντικά οφέλη που 

αποκοµίζουν οι οικονοµικές µονάδες εφαρµόζοντας τον µηχανισµό του εσωτερικού 

ελέγχου. Βασικό συµπέρασµα αποτελεί το γεγονός ότι ο εσωτερικός έλεγχος συµβάλει 

στην αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων, έτσι ώστε να αποφευχθούν εταιρικά 
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σκάνδαλα και αποτυχίες του παρελθόντος, και η πλειοψηφία των οργανισµών έχει 

υιοθετήσει πρόσφατα τη διαχείριση επιχειρηµατικού κινδύνου 

 

Από την εµπειρική έρευνα εξήχθησαν σηµαντικά συµπεράσµατα. Αρχικά οι 

συµµετέχοντες ήταν κυρίως εργαζόµενοι σε βιοµηχανικές επιχειρήσεις, όπου ο 

εσωτερικός έλεγχος απευθυνόταν στην Επιτροπή Ελέγχου. Ταυτόχρονα, οι ερωτώµενοι 

είχαν εργασιακή εµπειρία στον εσωτερικό έλεγχο και είχαν παρακολουθήσει σεµινάρια 

αναφορικά µε τον έλεγχο.  

 

Πιο εξειδικευµένα, σχετικά µε τον εσωτερικό έλεγχο, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι ο 

εσωτερικός έλεγχος εφαρµόζεται σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο από τις ελληνικές 

επιχειρήσεις, εντούτοις διαφαίνονται περιθώρια βελτίωσης στην διασφάλιση της 

ακεραιότητας του λογιστικού συστήµατος. Αναφορικά µε τη σχέση εσωτερικού 

ελέγχου και διαχείρισης κινδύνου διαφάνηκαν περιθώρια βελτίωσης στην κοινοποίηση 

καλών πρακτικών διαχείρισης από πλευράς του εσωτερικού ελέγχου, στην συνδροµή 

του εσωτερικού ελέγχου στη διαµόρφωση της πολιτικής διαχείρισης κινδύνου και στην 

χρησιµοποίηση κατηγοριών κινδύνου στην έκθεση ελέγχου. Παράλληλα, σχετικά µε 

την αλληλεξάρτηση εσωτερικού ελέγχου και επιτροπής ελέγχου, περιθώρια βελτίωσης 

φάνηκαν στον έλεγχο από την επιτροπή ελέγχου του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 

και στο βαθµό που η Επιτροπή Ελέγχου συµβάλλει στην επικοινωνία µεταξύ των 

ελεγκτών και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Τέλος αναφορικά µε την αλληλεξάρτηση 

εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης, διαφάνηκαν περιθώρια βελτίωσης 

στην γνώση του Κώδικά Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης.  

 

Με γνώµονα την εξαγωγή περισσότερο εξειδικευµένων αποτελεσµάτων, διεξήχθη η  

ανάλυση παλινδρόµησης. Παρόµοια µε τις έρευνες των Sarens και De Beelde (2006), 

Castanheira et al. (2010), Alzeban και Sawan (2015) και Drogalas et al. (2016), τα 

αποτελέσµατα έδειξαν τη συσχέτιση του εσωτερικού ελέγχου σε στατιστικά σηµαντικό 

βαθµό µε την διαχείριση κινδύνου και την επιτροπή ελέγχου. Αντίθετα, τα 

αποτελέσµατα της ανάλυσης παλινδρόµησης έδειξαν ότι ο εσωτερικός έλεγχος 

συσχετίζεται θετικά µε την εταιρικής διακυβέρνηση  αλλά όχι σε στατιστικά σηµαντικό 

βαθµό.    

 

Τέλος αξίζει να σηµειωθεί  ότι η εν λόγω έρευνα παρά τα ουσιώδη συµπεράσµατά της 

υπόκειται σε περιορισµούς. Ο ουσιαστικότερος περιορισµός έγκειται στο µικρό 
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χρονικό διάστηµα διεξαγωγής της εµπειρικής έρευνας. Ένας δεύτερος περιορισµός 

ήταν η έλλειψη αντίστοιχων ποσοτικών εµπειρικών ερευνών για την ελληνική 

πραγµατικότητα, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση των αποτελεσµάτων. Υπό το πρίσµα 

των ανωτέρω περιγραφόµενων περιορισµών ως µελλοντική έρευνα προτείνεται η 

διενέργεια εµπειρικής έρευνας για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα όπου και µε τη χρήση 

της µεθόδου των συνεντεύξεων θα µπορέσουν να εξαχθούν περισσότερο εξειδικευµένα 

αποτελέσµατα. Εν κατακλείδι αυτό που πρέπει να τονισθεί είναι η µεγάλη σηµασία του 

εσωτερικού ελέγχου ως µέσο αποτελεσµατικής διαχείρισης των επιχειρηµατικών 

κινδύνων και θεµατοφύλακα των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης.  
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Παράρτηµα: Ερωτηµατολόγιο Έρευνας 

 

Τµήµα A: Γενικές Ερωτήσεις 

(∆ηλώστε µε   ή υπογραµµίστε την απάντησή σας) 

 

1. Σε ποια κατηγορία ανήκει η βασική δραστηριότητα της Επιχείρησης – Οργανισµού;   

� Εµπορική      � Βιοµηχανική      � Μικτή    � Άλλο   

 

2. Σε ποιο επίπεδο ∆ιοίκησης αναφέρεται ο εσωτερικός έλεγχος; 

� Στον πρόεδρο του ∆Σ                � Στο ∆Σ                  � Στην Επιτροπή Ελέγχου               � Άλλο 

 

3. Πόσα έτη είναι η εµπειρία σας στον εσωτερικό έλεγχο 

� 1-4                � 5-8                  � 8 και πάνω 

 

4. Πόσα σεµινάρια έχετε παρακολουθήσει αναφορικά µε την ελεγκτική 

� 1-4                � 5-8                  � 9 και πάνω 

 

 

Τµήµα Β: Εσωτερικός Έλεγχος (Ερωτήσεις 4-8) 

 

Σε ποιο βαθµό:  

Κ
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α

 

Π
ά
ρ
α
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ο
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5. Ο εσωτερικός έλεγχος διασφαλίζει τη συµµόρφωση µε τους νόµους      

6. Ο εσωτερικός έλεγχος συνδράµει στην εταιρική διακυβέρνηση και στην διαχείριση 

κινδύνου 
     

7. Ο εσωτερικός έλεγχος διασφαλίζει την ακεραιότητα του λογιστικού συστήµατος.      

8. Υπάρχει συµµόρφωση µε τα Πρότυπα Επαγγελµατικής εφαρµογής του Εσωτερικού 

Ελέγχου 
     

 

 

Τµήµα Γ : Εσωτερικός Έλεγχος και ∆ιαχείριση Κινδύνου (Ερωτήσεις 9-17) 

 

 

Σε ποιο βαθµό:  
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9. Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στη διαχείριση κινδύνου τροποποιείται ανάλογα µε τις 

αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον  
     

10. Η εκτίµηση κινδύνου είναι σηµαντικός παράγοντας για την αξιολόγηση του συστήµατος 

εσωτερικού ελέγχου  
     

11. Ο εσωτερικός έλεγχος µέσω της διαχείρισης κινδύνου συνδράµει δηµιουργεί και κοινοποιεί  

καλές πρακτικές διαχείρισης 
     

12.  Ο εσωτερικός έλεγχος συνδράµει στην διαµόρφωση της πολιτικής διαχείρισης κινδύνων      

13. Ο εσωτερικός έλεγχος συνεισφέρει στην εκπαίδευση σε θέµατα διαχείρισης κινδύνου      

14. Ο εσωτερικός έλεγχος ενσωµατώνει σηµαντικούς κινδύνους στο πρόγραµµα εσωτερικού 

ελέγχου 
     

15.  Ο υπεύθυνος εσωτερικού ελέγχου συνεργάζεται µε τον υπεύθυνο διαχείρισης κινδύνου      

16.  Στην έκθεση ελέγχου χρησιµοποιούνται κατηγορίες κινδύνων      

17.  Ο εσωτερικός έλεγχος προωθεί την υιοθέτηση συστηµάτων διαχείρισης κινδύνου      

 

 

Τµήµα ∆ : Εσωτερικός Έλεγχος και Εταιρική ∆ιακυβέρνηση (Ερωτήσεις 18-25) 

 

 

Σε ποιο βαθµό:  
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18.  Η Επιτροπή Ελέγχου ελέγχει την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού 

ελέγχου  
     

19. Η Επιτροπή Ελέγχου συµβάλλει στην επικοινωνία µεταξύ των ελεγκτών και του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου  
     

20. Υπάρχουν συναντήσεις µεταξύ των εσωτερικών ελεγκτών και των µελών της Επιτροπής 

Ελέγχου  
     

21. Η Επιτροπή Ελέγχου βοηθάει στην ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου       

22.  Υπάρχει γνώση του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης      

23.  Οι εξελίξεις της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης είναι σηµαντικοί οδηγοί για το ρόλο και τη 

θέση του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου. 
     

24.  Ο εσωτερικός έλεγχος παρέχει εξασφάλιση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο       

25. Ο εσωτερικός έλεγχος έχει ενεργό ρόλο στην διαµόρφωση των αρχών της εταιρικής 

διακυβέρνησης 
     

 

 

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


