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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η ύπαρξη τμημάτων εσωτερικού ελέγχου βοηθάει στην πρόληψη σφαλμάτων και 

παρατυπιών, τα οποία έχουν αρνητικές συνέπειες στην βιωσιμότητα των επιχειρήσεων 

αλλά και στην επίτευξη των στόχων τους. Μέσα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση που 

διεξήχθη αναδεικνύεται η σημαντικότητα της ύπαρξης υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου 

στις επιχειρήσεις και γίνεται φανερή η σημασία των Διεθνών Προτύπων επαγγελματικής 

εφαρμογής εσωτερικού ελέγχου. Βασικός σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας 

είναι η αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου με βάση τα Διεθνή Πρότυπα επαγγελματικής 

εφαρμογής εσωτερικού ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται η επίδραση των 

«προτύπων χαρακτηριστικών», των «προτύπων διεξαγωγής», της διαχείρισης  κινδύνων 

και της υποστήριξης από την Διοίκηση στην αποτελεσματικότητα του εσωτερικού 

ελέγχου. Για την διεξαγωγή της εμπειρικής έρευνας δημιουργήθηκε ένα 

ερωτηματολόγιο, το οποίο στάλθηκε σε εσωτερικούς ελεγκτές, σε Διευθυντές 

εσωτερικού ελέγχου και γενικότερα σε υπαλλήλους που εργάζονται στα τμήματα 

εσωτερικού ελέγχου εισηγμένων εταιριών. Επιπλέον, η ανάλυση των δεδομένων έγινε με 

οικονομετρικές και στατιστικές μεθόδους, με την βοήθεια του στατιστικού 

προγράμματος SPSS Statistics. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα «πρότυπα διεξαγωγής» 

και τα «πρότυπα χαρακτηριστικά» επηρεάζουν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό την 

αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου, ενώ η διαχείριση κινδύνων και η 

υποστήριξη από την Διοίκηση δεν επηρεάζουν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό την 

αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου. 

Λέξεις κλειδιά: Αποτελεσματικότητα εσωτερικού ελέγχου, Διαχείριση κινδύνων, 

Πρότυπα διεξαγωγής, Πρότυπα χαρακτηριστικά, Υποστήριξη από την Διοίκηση 
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ABSTRACT 

The existence of internal audit departments helps prevent errors and irregularities which 

are detrimental to the viability of businesses, and to the achievement of their goals. 

Through literature review which was conducted, the importance of the existence of 

internal audit services to businesses is highlighted and the importance of professional 

internal audit practice of International Standards is made obvious. The main purpose of 

this study is the evaluation of internal audit based on the international standards for the 

professional practice of internal auditing. More specifically, the effect of the «attribute 

standards», the «performance standards», the risk management and the support of the 

administration on the effectiveness of internal audit are examined. For conducting the 

empirical research a questionnaire was created, which was sent to internal auditors, to 

internal audit Directors and generally to employees working in the internal audit 

departments of listed companies. In addition, the data analysis was done with econometric 

and statistical methods, with the help of the statistical program SPSS Statistics. The 

results showed that the «attribute standards» and the «performance standards» affect 

significantly the effectiveness of the internal audit, while the risk management and the 

support of the administration do not affect significantly the effectiveness of the internal 

audit. 

 

Keywords: Effectiveness of internal audit, Risk management, Performance Standards, 

Attribute Standards, Support from management 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, οι τεχνολογικές εξελίξεις και η πολυπλοκότητα των 

επιχειρήσεων οξύνουν όλο και περισσότερο την προσοχή αναφορικά με τον εσωτερικό 

έλεγχο (Karagiorgos et al., 2008). Στο ασταθές επιχειρηματικό περιβάλλον και στον 

αγώνα των επιχειρήσεων για επιβίωση, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο εσωτερικός 

έλεγχος με την εύρεση μηχανισμών για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Σε αυτό το 

πλαίσιο, ο εσωτερικός έλεγχος έχει ως σκοπό την πρόληψη των ενδοεπιχειρησιακών 

παραλήψεων και λαθών και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων. Καθοριστικός είναι 

βέβαια και ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στην βελτίωση της στρατηγικής των 

επιχειρήσεων (Drogalas et al., 2011). 

Υπό αυτό το πρίσμα, οι ευθύνες του εσωτερικού ελεγκτή  πρέπει να εγκρίνονται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας και να συμβαδίζουν με τα Διεθνή Πρότυπα 

επαγγελματικής εφαρμογής του εσωτερικού ελέγχου, τα οποία καθορίζουν την έκταση, 

την φύση και τον σκοπό της υπηρεσίας του εσωτερικού ελέγχου (Νεγκάκης  και 

Ταχυνάκης, 2013). Δεδομένου λοιπόν, ότι το επιχειρηματικό περιβάλλον είναι ασταθές, 

το Διοικητικό προσωπικό των επιχειρήσεων οφείλει να διαχειριστεί αποτελεσματικά τον 

εσωτερικό έλεγχο με βάση τα Διεθνή Πρότυπα επαγγελματικής εφαρμογής του 

εσωτερικού ελέγχου, για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η σωστή λειτουργία των 

επιχειρήσεων.  

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάδειξη της σπουδαιότητας του 

αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου με βάση τα Διεθνή Πρότυπα επαγγελματικής 

εφαρμογής του εσωτερικού ελέγχου. Συγκεκριμένα, διερευνάται ο βαθμός που 

επηρεάζεται η αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου από τα «πρότυπα 

χαρακτηριστικά», τα «πρότυπα διεξαγωγής», τη διαχείριση των κινδύνων αλλά και την 

υποστήριξη από την Διοίκηση. Η εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια, στα οποία 

γίνεται ανάλυση των παραπάνω. 

Το πρώτο κεφάλαιο περιέχει το θεωρητικό πλαίσιο των εννοιών της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας. Οι έννοιες που περιλαμβάνονται είναι ο εσωτερικός έλεγχος, τα 

«πρότυπα διεξαγωγής», τα «πρότυπα χαρακτηριστικά», η διαχείριση των κινδύνων και η 

υποστήριξη από την Διοίκηση. 



2 
 

Στο επόμενο κεφάλαιο, δηλαδή το δεύτερο, περιλαμβάνεται η επισκόπηση ερευνών. Οι 

έρευνες που έχουν αναλυθεί έχουν βασιστεί σε άρθρα και σε μελέτες και το θέμα τους 

αφορά την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου, τα «πρότυπα 

χαρακτηριστικά», τα «πρότυπα διεξαγωγής», τη διαχείριση των κινδύνων αλλά και την 

υποστήριξη από την Διοίκηση. Οι συγκεκριμένες έρευνες συνεργούν στο να διεξαχθούν 

τα συμπεράσματα της παρούσας εμπειρικής έρευνας. 

Το τρίτο κεφάλαιο περιέχει τη μεθοδολογία της έρευνας. Συγκεκριμένα αναλύεται το 

ερευνητικό δείγμα, το ερωτηματολόγιο της έρευνας και περιγράφεται η μεθοδολογία της 

στατιστικής ανάλυσης. Ακόμα, γίνεται περιγραφή όλων των ερωτήσεων που στάλθηκαν 

στο προσωπικό των εισηγμένων επιχειρήσεων, για να κατανοηθεί το ερωτηματολόγιο. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται τα αποτελέσματα της έρευνας. Για την διεξαγωγή των 

αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS. Με την βοήθεια του 

προγράμματος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα με μορφή ραβδογραμμάτων και 

πινάκων για κάθε ερώτηση ξεχωριστά. Για την καλύτερη κατανόηση των αποτελεσμάτων 

πέρα από την σχηματική τους απόδοση υπάρχει και η περιγραφική. Στο τέλος  γίνεται 

και ανάλυση με παλινδρόμηση. 

Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο παρατίθενται τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας, της 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης και γίνεται σύγκριση μεταξύ αυτών. Επιπλέον, 

διατυπώνονται προτάσεις για μελλοντική έρευνα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα 

του εσωτερικού ελέγχου αλλά τονίζονται και κάποιοι περιορισμοί της εμπειρικής 

έρευνας.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

1.1 Εισαγωγή  

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο αναλύεται η υπηρεσία του εσωτερικού ελέγχου και η 

αποτελεσματικότητα και η αξιολόγηση της με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Επαγγελματικής 

εφαρμογής του εσωτερικού ελέγχου, τα «πρότυπα χαρακτηριστικά» και τα «πρότυπα 

διεξαγωγής».  

1.2 Η υπηρεσία του εσωτερικού ελέγχου 

Ο εσωτερικός έλεγχος καθίσταται σημαντικό θέμα όπως φαίνεται και από τον ορισμό 

που έχει δοθεί από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (2012,σελ.78). Σύμφωνα με τον 

ορισμό «Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου είναι μία ανεξάρτητη, αντικειμενική και 

συμβουλευτική υπηρεσία, σχεδιασμένη και οργανωμένη, ώστε να προσθέτει αξία και να 

βελτιώνει τις λειτουργίες του οργανισμού. Μέσω των τεχνικών και επιστημονικών 

προσεγγίσεων, αξιολογεί την επάρκεια λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικού 

Ελέγχου, στοχεύει στην εκτίμηση και διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου, τον 

περιορισμό ή την εξάλειψη του, βοηθώντας τον οργανισμό να εκπληρώσει τους 

στρατηγικούς και επιχειρησιακούς του στόχους». 

Σύμφωνα με τον Νεγκάκη και Ταχυνάκη (2013, σελ.101), ο σκοπός της υπηρεσίας του 

εσωτερικού ελέγχου είναι να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες προς την διοίκηση της 

επιχείρησης για να εκπληρώνονται τα καθήκοντά της ορθά και αποτελεσματικά, 

παρέχοντας τις αναλύσεις, εκτιμήσεις και συστάσεις επί των λειτουργιών. Ακόμα, 

αναφέρουν ότι «ο βασικός στόχος της υπηρεσίας του εσωτερικού ελέγχου είναι η 

διαμόρφωση του συστήματος διαδικασιών της επιχείρησης, σύστημα το οποίο αποβλέπει 

στην κατάλληλη οργάνωση των οικονομικών, λογιστικών, μηχανογραφικών και λοιπών 

υπηρεσιών της επιχείρησης, στην κατάλληλη κατανομή των αρμοδιοτήτων και ευθυνών 

του προσωπικού της, στην προστασία των περιουσιακών της στοιχείων, στη διασφάλιση 

της ακρίβειας και αξιοπιστίας των λογιστικών εγγράφων και των βιβλίων της, καθώς και 

στην αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης, εξασφαλίζοντας την μακροβιότητα 

της». Επιπλέον υποστήριξαν ότι «ο εσωτερικός έλεγχος φροντίζει ώστε οι εργαζόμενοι 
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και οι εξωτερικοί συνεργάτες να συμπεριφέρονται με τις αρχές, τους κανόνες και τις 

διαδικασίες που το απαρτίζουν και ότι τα αποτελέσματα και οι προτάσεις 

γνωστοποιούνται στην διοίκηση της επιχείρησης ,η οποία τα αξιολογεί και εκδίδει εάν 

χρειαστεί αποφάσεις συμμόρφωσης ή βελτίωσης».  

Τέλος , το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (2012, σελ.79) αποτυπώνει ότι ο σκοπός 

της υπηρεσίας του εσωτερικού ελέγχου είναι: « η βοήθεια προς τα μέλη του οργανισμού 

στην αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους. Για τον σκοπό αυτό η υπηρεσία 

εσωτερικού ελέγχου τους εφοδιάζει με αναλύσεις, αξιολογήσεις, συστάσεις, συμβουλές 

και πληροφορίες που αφορούν τις ελεγχόμενες δραστηριότητες». 

1.3 Διεθνή Πρότυπα επαγγελματικής εφαρμογής του εσωτερικού 

ελέγχου 

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα σύμφωνα με τον Ντζανάτο (2008) είναι επιστημονικά 

κείμενα τα οποία έχουν νομικό χαρακτήρα και προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα 

προβλήματα που έχουν σχέση με τη λογιστική, όπως αυτή χρησιμοποιείται παγκοσμίως 

από τις επιχειρήσεις και να καλύψουν με τις διατάξεις τους το σύνολο των παγκόσμιων 

συναλλαγών των επιχειρήσεων. 

Πιο συγκεκριμένα, η συμμόρφωση με τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική 

Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου (Πρότυπα) όπως αναφέρεται από το Ινστιτούτο 

εσωτερικών ελεγκτών είναι θεμελιώδης προκειμένου οι εσωτερικοί ελεγκτές να 

διεκπεραιώνουν τις υποχρεώσεις τους.  

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (2013, σελ. 11-12): 

«Ο εσωτερικός έλεγχος διεξάγεται σε πολλές διαφορετικές επιχειρήσεις και σε 

διαφορετικά περιβάλλοντα. Οι διαφορές των οργανισμών αλλά και των περιβαλλόντων 

μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου, αλλά με την 

συμμόρφωση στα Πρότυπα αυτό μπορεί να αποφευχθεί. Ακόμα και στην περίπτωση που 

υπάρχει κάποιο νομικό πλαίσιο που εμποδίζει την λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου 

και την εφαρμογή ορισμένων Προτύπων, οι εσωτερικοί ελεγκτές έχουν την υποχρέωση 

να συμμορφωθούν με τα υπόλοιπα μέρη τους και να κάνουν τις σχετικές 

γνωστοποιήσεις». 
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Τα πρότυπα έχουν ως σκοπό την σχεδίαση των βασικών αρχών που ανταποκρίνονται 

στην κατάλληλη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου, την δημιουργία ενός πλαισίου για 

την εφαρμογή αλλά και την προώθηση ενός μεγάλου φάσματος υπηρεσιών 

προστιθέμενης αξίας εσωτερικού ελέγχου, την εγκαθίδρυση μιας βάσης για να μπορεί να 

αξιολογηθεί η απόδοση του εσωτερικού ελέγχου και τέλος την προώθηση των 

βελτιωμένων οργανωσιακών διαδικασιών και λειτουργιών. 

Ακόμα, τα πρότυπα εστιάζουν και σε κάποιες αρχές, οι οποίες δημιουργούν υποχρεώσεις 

ως προς τις κύριες απαιτήσεις για την επαγγελματική πρακτική του εσωτερικού ελέγχου 

και για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική 

σε οργανωσιακό και ατομικό επίπεδο. Επίσης, δημιουργούν και υποχρεώσεις ως προς 

την ανάπτυξη επεξηγήσεων για την αποσαφήνιση όρων ή εννοιών που 

συμπεριλαμβάνονται στις απαιτήσεις για την επαγγελματική πρακτική του εσωτερικού 

ελέγχου. 

 

1.4 Πρότυπα χαρακτηριστικά και πρότυπα διεξαγωγής 

 

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (2013, σελ. 12-13): 

«Τα Διεθνή Πρότυπα επαγγελματικής εφαρμογής του εσωτερικού ελέγχου 

περιλαμβάνουν τα πρότυπα χαρακτηριστικά και τα πρότυπα διεξαγωγής. Τα Πρότυπα 

Χαρακτηριστικών ασχολούνται με τα χαρακτηριστικά των οργανισμών και των ατόμων 

που εφαρμόζουν εσωτερικό έλεγχο. Τα Πρότυπα Διεξαγωγής περιγράφουν τη φύση των 

υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου και παρέχουν ποιοτικά κριτήρια για την αξιολόγηση 

αυτών των υπηρεσιών. Και τα δύο αφορούν το σύνολο των υπηρεσιών εσωτερικού 

ελέγχου».  

 

Ακόμα αξίζει να σημειωθεί ότι η υποστήριξη και η δέσμευση της Διοίκησης αποτελεί 

σημαντικό θέμα για την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου. Ο Sawyer (1995) 

ανέφερε ότι η  υποστήριξη και η δέσμευση της Διοίκησης είναι ζωτικής σημασίας για την 

αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου.  

 

Επιπλέον, όσον αφορά τους επιχειρηματικούς κινδύνους, οι οποίοι διαδραματίζουν και 

αυτοί σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου και ανήκουν 
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στα πρότυπα, το Ινστιτούτο διαχείρισης κινδύνων (2007, σελ. 14) όρισε τη διαχείριση 

κινδύνου «ως τον κεντρικό πυρήνα της διαχείρισης στρατηγικής  κάθε οργανισμού και 

ως την διεργασία με την οποία οι οργανισμοί προσεγγίζουν μεθοδικά τους κινδύνους με 

τις δραστηριότητές τους με σκοπό την επίτευξη αειφόρου οφέλους σε κάθε 

δραστηριότητα και επί του χαρτοφυλακίου όλων των δραστηριοτήτων». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 

 

2.1 Εισαγωγή 

Πλήθος ερευνών έχουν ασχοληθεί με την αξιολόγηση και την αποτελεσματικότητα του 

εσωτερικού ελέγχου καθώς θεωρείται σημαντικό θέμα για την βιωσιμότητα των 

επιχειρήσεων όπως φαίνεται και από τον ορισμό που δόθηκε. Από την άλλη, πολλές 

έρευνες έχουν ασχοληθεί και με τα Διεθνή Επαγγελματικά Πρότυπα τα οποία έχουν 

εκδοθεί από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών και καθορίζουν την φύση, την έκταση 

και τον σκοπό της υπηρεσίας του εσωτερικού ελέγχου και αποτελούν οδηγό για τους 

ενδιαφερόμενους φορείς ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί το έργο της υπηρεσίας του 

εσωτερικού ελέγχου (Νεγκάκης  και Ταχυνάκης, 2013). 

2.2 Η αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου 

Αρχικά, οι Fadzil et al., (2005) ασχολήθηκαν με τον εσωτερικό έλεγχο. Συγκεκριμένα, 

διερεύνησαν τις πρακτικές και το σύστημα του εσωτερικού ελέγχου. Ο σκοπός για τον 

οποίο έκαναν αυτή την έρευνα ήταν αρχικά για να δουν αν η υπηρεσία εσωτερικού 

ελέγχου των εταιριών της Προύσας στη Μαλαισία συμμορφώνεται με τα πρότυπα για 

την επαγγελματική άσκηση των εσωτερικών ελεγκτών και δεύτερον για να καθορίσουν 

κατά πόσο η συμμόρφωση αυτή θα επηρεάσει την ποιότητα του συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου. Για την μελέτη χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια, τα οποία μοιράστηκαν 

στην Προύσα το 2001. Τα συμπεράσματα έδειξαν ότι το σύστημα εσωτερικού ελέγχου 

επηρεάζεται από την  διαχείριση του τμήματος εσωτερικού ελέγχου, από την 

επαγγελματική επάρκεια και την  αντικειμενικότητα.  

Δύο χρόνια μετά, οι  Mihret και Yismaw (2007) έκαναν μία μελέτη αναφορικά με την 

αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου. Σκοπός τους ήταν να προσδιορίσουν τους 

παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών του εσωτερικού 

ελέγχου. Η μελέτη βασίστηκε στην περίπτωση ενός μεγάλου εκπαιδευτικού ιδρύματος 

στην Αιθιοπία. Εξετάστηκε πόσο η ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου, η υποστήριξη από 

την Διοίκηση, η οργανωτική ρύθμιση και η αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των 

παραγόντων, επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου.  
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Ανέφεραν ότι η ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου είναι σημαντική για την 

αποτελεσματικότητα του και καθορίζεται από την ικανότητα του τμήματος εσωτερικού 

ελέγχου για την παροχή χρήσιμων πορισμάτων και συστάσεων. Η ποιότητα του ελέγχου 

περιλαμβάνει την τεχνογνωσία του προσωπικού, το πεδίο των υπηρεσιών που παρέχονται 

αλλά και τον βαθμό στον οποίο οι λογιστικοί έλεγχοι σχεδιάζονται σωστά εκτελούνται 

και ανακοινώνονται.  

 

Η οργανωτική ρύθμιση αναφέρεται στο οργανωτικό προφίλ, στην εσωτερική οργάνωση, 

στις οργανωτικές πολιτικές και στις διαδικασίες καθώς και στην δημοσιονομική 

κατάσταση του γραφείου του εσωτερικού ελέγχου. Παρέχει το πλαίσιο μέσα στο οποίο 

λειτουργεί ο εσωτερικός έλεγχος. Έτσι λοιπόν, η οργανωτική ρύθμιση μπορεί να ασκήσει 

επιρροή στο επίπεδο της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου. Στα 

χαρακτηριστικά των ελεγχόμενων εννοείται η ικανότητα των ελεγχόμενων, η προσοχή 

τους προς τον εσωτερικό έλεγχο αλλά και το επίπεδο συνεργασίας με τον ελεγκτή.  

 

Τέλος, η υποστήριξη από την Διοίκηση με τους πόρους και τη δέσμευση για την 

εφαρμογή των συστάσεων του εσωτερικού ελέγχου είναι απαραίτητη για την επίτευξη 

της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου.  

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας τους έδειξαν ότι η αποτελεσματικότητα του Εσωτερικού 

Ελέγχου επηρεάζεται από την ποιότητα και την υποστήριξη από την Διοίκηση, ενώ η 

οργανωτική ρύθμιση δεν έχει ισχυρό αντίκτυπο σε αυτήν. 

Επιπλέον, οι Soh και Martinov‐Bennie (2011) εξέτασαν την λειτουργία του εσωτερικού 

ελέγχου και τις αντιλήψεις σχετικά με τον ρόλο του εσωτερικού ελέγχου, την 

αποτελεσματικότητα και την αξιολόγηση του. Μέσω συνεντεύξεων που έγιναν στην 

Αυστραλία θέλησαν να δείξουν τον ρόλο και την ευθύνη της λειτουργίας του εσωτερικού 

ελέγχου και τους παράγοντες που διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα του. Τα 

συμπεράσματα τους έδειξαν σημαντική επέκταση και επαναπροσανατολισμό του ρόλου 

του εσωτερικού ελέγχου και των αντιλήψεων για την αποτελεσματικότητα του. Ωστόσο, 

οι μηχανισμοί αξιολόγησης των επιδόσεων του εσωτερικού ελέγχου δεν έχουν 

εξαντληθεί. Η κακή ευθυγράμμιση μεταξύ του ρόλου και της αξιολόγησης του 

εσωτερικού ελέγχου δημιουργεί δυσκολία στο να αξιολογηθεί ο βαθμός στον οποίο οι 
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λειτουργίες του εσωτερικού ελέγχου μπορούν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των 

ενδιαφερόμενων μερών.  

2.3 Αποτελεσματικότητα εσωτερικού ελέγχου και πρότυπα 

χαρακτηριστικά 

Οι Ziegenfuss και Singhapakdi (1994) εξέτασαν  πόσο επηρεάζονται οι ηθικές αντιλήψεις 

των μελών του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών με βάση τον Κώδικα Δεοντολογίας. 

Ακόμα, στην έρευνα που υλοποίησαν, καθορίστηκε αν αυτή η επιρροή είναι μεγαλύτερη 

από την προσωπική ηθική φιλοσοφία των μελών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες μοιράστηκαν 

σε 1000 μέλη του Ινστιτούτου  Εσωτερικών Ελεγκτών ερωτηματολόγια και τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι επαγγελματικές αξίες που βασίζονται στον Κώδικα 

Δεοντολογίας επηρεάζουν θετικά τους εσωτερικούς ελεγκτές.  

Δύο χρόνια μετά, ο Metka Turk (1996), μέσω της έρευνάς του για τον εσωτερικό έλεγχο 

στην Σλοβενία, περιγράφει την περιορισμένη εκπαίδευση των εσωτερικών και 

εξωτερικών ελεγκτών και κάνει λόγο για την ανάπτυξη και την προώθηση του 

επαγγέλματος μέσω του Ινστιτούτου της Σλοβενίας. Τέλος, περιγράφει την 

σπουδαιότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου καθώς αναλύει ένα βασικό τμήμα 

του εσωτερικού ελέγχου της τράπεζας.  

Επιπλέον, οι Ahlawat και Lowe (2004), διερεύνησαν κατά πόσο η εξωτερική ανάθεση 

των καθηκόντων του εσωτερικού ελέγχου είναι αντικειμενική.  Η λειτουργία του 

εσωτερικού ελέγχου εξελίσσεται και περιλαμβάνει ένα ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων 

που προσθέτουν αξία στους οργανισμούς. Πολλές οικονομικές πιέσεις αναγκάζουν τις 

εταιρίες να θεωρούν την εξωτερική ανάθεση ως εναλλακτική λύση. Αυτές οι αλλαγές 

προκαλούν ανησυχία όσον αφορά την έλλειψη αντικειμενικότητας και την ανεξαρτησία 

των εσωτερικών ελεγκτών. Στην έρευνα συμμετείχαν 66 μέλη του Ινστιτούτου 

Εσωτερικών Ελεγκτών και η μελέτη περίπτωσης περιλάμβανε ένα σενάριο εξαγοράς 

εταιριών. Οι 35 ήταν εντός της εταιρίας, ενώ οι 31 ήταν με εξωτερική ανάθεση. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι συνέπειες για τους ελεγκτές εντός της εταιρίας 

είναι μικρότερες συγκριτικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές.  

Ακόμα, μέσω μιας άλλης μελέτης που έγινε από τους Burnaby et al., (2006) με 

ερωτηματολόγια που στάλθηκαν σε μικρό δείγμα έμπειρων εσωτερικών ελεγκτών σε 
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Αμερική, Ασία και Ευρώπη/Αφρική διαπιστώθηκε ότι η τήρηση των διεθνών προτύπων 

από τους εσωτερικούς ελεγκτές είναι σημαντική για την ελεγκτική διαδικασία ώστε να 

μην διαφέρει μέσα και έξω από τις επιχειρήσεις.  

Οι Marais et al., (2009) υλοποίησαν μία έρευνα η οποία εστίασε στην χρήση των 

Προτύπων Εσωτερικού Ελέγχου και στις δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου στην 

Νότια Αφρική. Τα ευρήματα της έρευνας από τα ερωτηματολόγια που στάλθηκαν στο 

Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, έδειξαν ότι οι Νοτιοαφρικάνοι έχουν υψηλότερο 

επίπεδο συμμόρφωσης στα Πρότυπα του Εσωτερικού Ελέγχου από ότι άλλοι 

ερωτηθέντες που κατοικούν σε άλλα μέρη του κόσμου. Το επάγγελμα του εσωτερικού 

ελεγκτή είναι νέο στην Ν. Αφρική και έτσι η συμμόρφωση στα εσωτερικά πρότυπα 

παρέχει δομή και υποστήριξη στους νέους εσωτερικούς ελεγκτές.  

Την ίδια χρονιά, οι Leung και Cooper (2009), έκαναν μία μελέτη σχετικά με τον 

εσωτερικό έλεγχο και την συμμόρφωση με τα ελεγκτικά πρότυπα. Στάλθηκε ένα 

ερωτηματολόγιο σε πέντε χώρες μόνο σε μέλη του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών 

το οποίο σχετίζονταν με τις διάφορες πτυχές των εφαρμογών του εσωτερικού ελέγχου. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το προφίλ του εσωτερικού ελέγχου διαφέρει μεταξύ των 

χωρών και ότι σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η κουλτούρα. Οι ερωτηθέντες αναφέρουν 

ότι έχουν υψηλό επίπεδο χρήσης των προτύπων και οι Αυστραλιανοί αναφέρουν ότι 

βρίσκονται σε πλήρη συμμόρφωση των προτύπων. Οι διαφορές μεταξύ Κίνας , Ν. 

Ζηλανδίας, Αυστραλίας , Ιαπωνίας και του Ταιβάν ήταν ξεκάθαρες στην έρευνα.  

Ο Andrew D. Chambers (2014) διερεύνησε δηλώσεις που ενισχύουν τον εσωτερικό 

έλεγχο. Τα ευρήματα του έδειξαν, ότι οι δηλώσεις ανταποκρίνονται με σημαντική 

ομοφωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη και με τις ανησυχίες του κοινού και καλύπτουν ένα 

μερικό κενό που αφέθηκε από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών. Κυρίως πρόκειται 

για την επιτυχία της ενίσχυσης του πεδίου εφαρμογής του εσωτερικού ελέγχου και της 

ανεξαρτησίας του εσωτερικού ελέγχου από την Διοίκηση. Αυτό έγινε για να βρεθούν 

τρόποι προόδου του εσωτερικού ελέγχου. 

Ακόμα, οι Liu et al., (2014) εξέτασαν τις διαφορετικές ευκαιρίες για την διαχείριση των 

εσόδων σε επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τις Αμερικάνικες γενικές αποδεκτές 

λογιστικές αρχές (US GAAP) και των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τα Εσωτερικά 

Πρότυπα Ελέγχου (IAS). Τα ευρήματα, μέσα από την ανάλυση των χρηματοοικονομικών 
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πληροφοριών (1999-2004) από τις ετήσιες εκθέσεις εταιριών που ήταν εισηγμένες στο 

χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης ,αποκάλυψαν ότι η διαχείριση των εσόδων μέσω της 

έρευνας και της ανάπτυξης των επενδύσεων είναι σημαντικά υψηλότερη για τις 

επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τα IAS. 

Άλλη μια έρευνα κάνει αναφορά στην υιοθέτηση των Διεθνών Εσωτερικών Προτύπων 

(IAS) και στις επιδόσεις των αναδυόμενων κεφαλαιαγορών. Οι Mhedhbi και Zeghal 

(2016) εξέτασαν την σχέση μεταξύ της υιοθέτησης των IAS και της επίδοσης των 

αναδυόμενων κεφαλαιαγορών  μέσα από δεδομένα 31 αναπτυσσόμενων χωρών. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι η επίδοση των αναδυόμενων κεφαλαιαγορών που υιοθέτησαν 

τα IAS ήταν σημαντική και θετική. Αρκετές εμπειρικές μελέτες υπογραμμίζουν την 

σημασία των χρηματοοικονομικών πληροφοριών σύμφωνα με τα IAS στις αναδυόμενες 

κεφαλαιαγορές.  

Την ίδια χρονιά, οι Simpson et al., (2016) υλοποίησαν μία ποιοτική έρευνα με 

συνεντεύξεις σε εσωτερικούς ελεγκτές των εταιριών στην Γκάνα για τον εσωτερικό 

έλεγχο και για την διαβεβαίωση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Τα ευρήματα 

βασίστηκαν καθαρά στις αντιλήψεις των εσωτερικών ελεγκτών και υποδεικνύουν ότι οι 

εταιρίες εκτιμούν το γεγονός ότι η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου θα μπορούσε να 

παρέχει ανεξάρτητη διασφάλιση για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. 

Από τα παραπάνω καταλήγουμε σε δύο υποθέσεις: 

Η0: Τα Πρότυπα Χαρακτηριστικά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 

αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου. 

Η1:Τα Πρότυπα Χαρακτηριστικά δεν διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 

αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου. 

2.4 Αποτελεσματικότητα  εσωτερικού ελέγχου και πρότυπα 

διεξαγωγής 

Οι Gansberghe και Nordin (2005) αναφέρουν ότι η αποτελεσματικότητα του εσωτερικού 

ελέγχου στο δημόσιο τομέα θα πρέπει να αξιολογείται με βάση τον βαθμό στον οποίο 

συμβάλλει ώστε να επιτευχθεί η αποτελεσματική και αποδοτική παροχή υπηρεσιών, 

καθώς αυτό οδηγεί σε βελτιωμένες υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου. 
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Οι Mihret, και Woldeyohannis (2008) εξέτασαν τον ρόλο του εσωτερικού ελέγχου και 

την αξία που προσδίδει και άντλησαν στοιχεία από τον δημόσιο τομέα της Αιθιοπίας 

μέσω ερωτηματολογίων που μοίρασαν στους Διευθυντές του εσωτερικού ελέγχου και 

στους εσωτερικούς ελεγκτές. Τα αποτελέσματά τους έδειξαν ότι η συμμόρφωση του 

ελέγχου θεωρείται κυρίαρχη στους οργανισμούς. Η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα 

ότι οι στόχοι και οι στρατηγικές που επιδιώκονται και το επίπεδο των κινδύνων που 

αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί στους οποίους ο εσωτερικός έλεγχος παρέχει υπηρεσία 

διαμορφώνουν τα χαρακτηριστικά ενός τμήματος εσωτερικού ελέγχου προστιθέμενης 

αξίας.  

Επιπρόσθετα, ο Marc Sim (2009) έκανε δύο πειράματα με δύο πολιτισμούς (Αυστραλία, 

Ταιβάν) και με δύο διαφορετικά συστήματα πληροφόρησης για να διερευνήσει τις 

επιπτώσεις του Εθνικού πολιτισμού σχετικά με τις ομάδες αξιολόγησης του εσωτερικού 

ελέγχου. Τα αποτελέσματα από τα πειράματα, επιβεβαίωσαν ότι το έργο της αξιολόγησης 

του εσωτερικού ελέγχου είναι μια πρόσθετη διαδικασία. Η εθνική κουλτούρα των 

ελεγκτών είναι σημαντικό στοιχείο για την αξιολόγηση του κινδύνου ελέγχου και επιδρά 

στην χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Ακόμα, σημαντική αναφορά γίνεται στο ότι οι 

ελεγκτές προσπαθούν να κρατήσουν τον πελάτη ευχαριστημένο και έτσι βλάπτεται η 

αποτελεσματικότητα του ελέγχου αλλά και η ανεξαρτησία.  

Δύο χρόνια μετά, οι Munro και Stewart (2011) στην Αυστραλία, θέλησαν να 

διερευνήσουν μέσω ενός πειράματος με 66 συμμετέχοντες κατά πόσο ο εσωτερικός 

έλεγχος σε σχέση με την ελεγκτική επιτροπή και το περιβάλλον του επιχειρηματικού 

κινδύνου του πελάτη επηρεάζει την εξάρτηση των εξωτερικών ελεγκτών με το έργο του 

εσωτερικού ελέγχου. Τα ευρήματά τους έδειξαν ότι επηρεάζεται η εξάρτηση των 

εξωτερικών ελεγκτών από τις εργασίες που έχουν ήδη αναληφθεί από τον εσωτερικό 

έλεγχο και η χρήση τους από τους εσωτερικούς ελεγκτές. Επιπλέον, βρέθηκε ότι οι 

εξωτερικοί ελεγκτές είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιήσουν τον εσωτερικό έλεγχο για 

εργασίες που έχουν να κάνουν με την αξιολόγηση του ελέγχου.  

Επιπλέον, οι Abuazza et al., (2015) υλοποίησαν μία έρευνα σχετικά με το αντιληπτό 

πεδίο της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου των κρατικών επιχειρήσεων στην Λιβύη. 

Στην συγκεκριμένη έρευνα εξετάστηκαν οι αντιλήψεις των ενδιαφερόμενων μερών 

σχετικά με την εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου στις κρατικές επιχειρήσεις στην Λιβύη 
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μέσω συνεντεύξεων που έγιναν με Ανώτερα Διευθυντικά στελέχη, με Διευθυντές 

εσωτερικού ελέγχου, με Διευθυντές οικονομικών υποθέσεων και με εξωτερικούς 

ελεγκτές. Τα συμπεράσματα έδειξαν ότι η εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου στις 

κρατικές επιχειρήσεις της Λιβύης δεν είναι επαρκώς ευρεία και πρέπει να θεωρηθεί ως 

υπηρεσία προστιθέμενης αξίας. Έτσι, η εφαρμογή της λειτουργίας του εσωτερικού 

ελέγχου μπορεί να χρειαστεί να επεκταθεί ώστε να καλύπτει ένα ευρύτερο φάσμα των 

οργανωτικών λειτουργιών, αν οι εσωτερικοί ελεγκτές προσφέρουν υπηρεσίες 

προστιθέμενης αξίας στους μετόχους τους.  

Από τα παραπάνω οδηγούμαστε σε δύο υποθέσεις: 

Η0: Τα Πρότυπα Διεξαγωγής διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα 

του εσωτερικού ελέγχου. 

Η1: Τα Πρότυπα Διεξαγωγής δεν διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 

αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου. 

2.5 Αποτελεσματικότητα εσωτερικού ελέγχου και  διαχείριση κινδύνων  

Οι Allegrini και D’Onza (2003) υλοποίησαν μία εμπειρική έρευνα για τον εσωτερικό 

έλεγχο και την εκτίμηση των κινδύνων. Η έρευνα βασίστηκε σε 100 Ιταλικές εταιρίες και 

επικεντρώθηκε στις πρακτικές εκτίμησης των κινδύνων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι 

πρακτικές διαφέρουν σημαντικά ανάμεσα στις εταιρίες. Λίγες εταιρίες, με  25%  

ποσοστό, πραγματοποιούν παραδοσιακές δραστηριότητες συμμόρφωσης για τον ετήσιο 

προγραμματισμό του ελέγχου.  Οι περισσότερες με ποσοστό 67%,  υιοθέτησαν το 

μοντέλο COSO και εκτελούν κυρίως λειτουργίες ελέγχου και η εκτίμηση του κινδύνου 

εφαρμόζεται σε μακροοικονομικό επίπεδο. Τέλος, σε λίγες εταιρίες με ποσοστό 8%, οι 

εσωτερικοί ελεγκτές εκτιμούν τον κίνδυνο και σε μακροοικονομικό και σε 

μικροοικονομικό επίπεδο.  

Την ίδια χρονιά, οι Spira και Page (2003)  ανέφεραν ότι ο εσωτερικός έλεγχος είναι 

αποτελεσματικός όταν βασίζεται στην διαχείριση κινδύνων και ότι ο σύγχρονος 

εσωτερικός έλεγχος γίνεται βάσει ανάλυσης κινδύνων. 

Οι Sarens και De Beelde (2006a) ανέφεραν ότι η εστίαση των εσωτερικών ελεγκτών στις 

έντονες ελλείψεις του συστήματος διαχείρισης κινδύνων δημιουργεί ευκαιρίες για να 
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αποδείξουν την αξία τους. Οι εσωτερικοί ελεγκτές διαδραματίζουν πρωτοποριακό ρόλο 

στη δημιουργία ενός υψηλού κινδύνου, στην ευαισθητοποίηση του ελέγχου αλλά και στο 

σύστημα διαχείρισης κινδύνων. Ακόμα, ανέφεραν ότι στις περιπτώσεις των ΗΠΑ που 

εξέτασαν, οι αντικειμενικές εκτιμήσεις και οι απόψεις των εσωτερικών ελεγκτών είναι 

πολύτιμες για τις απαιτήσεις επανεξέτασης του εσωτερικού ελέγχου. 

Επιπρόσθετα, οι Marais et al., (2009) διερεύνησαν την χρήση του εσωτερικού ελέγχου 

σε Αυστραλιανές εταιρίες. Συνδύασαν μεθόδους και ερωτηματολόγια με πληροφορίες 

από εταιρικές ετήσιες αναφορές για να διερευνήσουν την εθελοντική χρήση του 

εσωτερικού ελέγχου από τις Αυστραλιανές εταιρίες και να εντοπίσουν τους παράγοντες 

που οδηγούν τις εταιρίες στο να έχουν λειτουργία εσωτερικού ελέγχου. Τα αποτελέσματα 

τους έδειξαν ότι μόνο το ένα τρίτο των εταιριών του δείγματος χρησιμοποιούν εσωτερικό 

έλεγχο και ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ του εσωτερικού ελέγχου και του 

επιπέδου δέσμευσης για την διαχείριση κινδύνου. 

Την ίδια χρονιά οι Castanheira et al., (2009) διερεύνησαν τον ρόλο του εσωτερικού 

ελέγχου στη διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων. Για την διεξαγωγή της έρευνας 

μοιράστηκαν ερωτηματολόγια σε 96 επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου, οι οποίοι ήταν 

μέλη του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών της Πορτογαλίας. Τα ευρήματα της έρευνας 

έδειξαν ότι η υιοθέτηση μιας προσέγγισης που βασίζεται στον κίνδυνο είναι στατιστικά 

σημαντική σε διεθνείς επιχειρήσεις. Υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ του κινδύνου που 

βασίζεται στον ετήσιο προγραμματισμό ελέγχου και στους ιδιωτικούς και μεγάλους 

φορείς στον οικονομικό τομέα. Τέλος, η υιοθέτηση μιας προσέγγισης βάσει κινδύνου 

σχετίζεται θετικά με το μέγεθος του φορέα. 

Τέλος, οι Coetzee και Lubbe (2013) συσχέτισαν την αποτελεσματικότητα του 

εσωτερικού ελέγχου με την διαχείριση κινδύνων και ανέφεραν ότι όσο πιο καλά 

λειτουργεί ο εσωτερικός έλεγχος και βοηθά στην μείωση των κινδύνων που απειλούν 

τους οργανισμούς, τόσο πιο αποτελεσματικός θα είναι. 

 

Από τα παραπάνω οδηγούμαστε σε δύο υποθέσεις: 

Η0: Η διαχείριση κινδύνων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα του 

εσωτερικού ελέγχου. 
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Η1: Η διαχείριση κινδύνων διαδραματίζει δεν διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 

αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου. 

2.6 Αποτελεσματικότητα εσωτερικού ελέγχου και υποστήριξη από την 

Διοίκηση 

Ο Gerrit Sarens (2006) υλοποίησε μία έρευνα για την σχέση του εσωτερικού ελέγχου και 

της Ανώτατης Διοίκησης. Η έρευνα βασίστηκε σε Βέλγικες περιπτωσιολογικές μελέτες 

και παρέχει μία ποιοτική αξιολόγηση της σχέσης των Ανώτερων Διοικητικών Στελεχών 

και του Εσωτερικού Ελέγχου, αναλύοντας τις προσδοκίες και των δύο μερών. Οι 

προσδοκίες των Ανώτερων Διοικητικών έχουν σημαντική επίδραση στον εσωτερικό 

έλεγχο και ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να ανταποκρίνεται στις περισσότερες από αυτές. 

Τα Ανώτερα Διοικητικά στελέχη επιθυμούν ο εσωτερικός έλεγχος να αντισταθμίζει την 

απώλεια του ελέγχου που βιώνουν από την αυξημένη οργανωτική πολυπλοκότητα. Τα 

Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη αναμένουν ο εσωτερικός έλεγχος να εκπληρώσει έναν 

υποστηρικτικό ρόλο στην παρακολούθηση και στην βελτίωση της διαχείρισης κινδύνων 

του εσωτερικού ελέγχου και να αποτελέσει βάση εκπαίδευσης και για μελλοντικούς 

διαχειριστές. Από την άλλη, οι εσωτερικοί ελεγκτές αναμένουν από τα Ανώτερα 

Διοικητικά Στελέχη να κάνουν τα πρώτα βήματα στην επισημοποίηση του συστήματος 

διαχείρισης του κινδύνου και ψάχνουν υποστήριξη από αυτούς καθώς αυτό ωφελεί στην 

συνολική αποδοχή τους.     

Ο εσωτερικός έλεγχος είναι αποτελεσματικός όταν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της 

Διοίκησης υποστήριξαν  την ίδια χρονιά  οι  Sarens και De Beelde (2006). Το 2006 

διερεύνησαν την σχέση μεταξύ του εσωτερικού ελέγχου και των Ανώτερων Διοικητικών 

στελεχών και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η αποδοχή και η εκτίμηση του εσωτερικού 

ελέγχου μέσα σε μια συγκεκριμένη επιχείρηση εξαρτάται από την υποστήριξη που 

λαμβάνουν από την Ανώτερη Διοίκηση. Μέσα στην λέξη υποστήριξη εννοείται η ανοιχτή 

και άμεση επικοινωνία, η συμβολή στον σχεδιασμό του εσωτερικού ελέγχου, η έγκριση 

των πόρων, η ανταπόκριση στις συστάσεις του εσωτερικού ελέγχου και η τήρησή του με 

ενημερώσεις για το τι συμβαίνει στην επιχείρηση. Όλες αυτές οι διαστάσεις θεωρούνται 

ένδειξη για την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου. 

Μια χρονιά μετά, οι Mihret και Yismaw (2007) όπως προαναφέρθηκε έκαναν μία μελέτη 

αναφορικά με την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου και τα αποτελέσματα 
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της έρευνάς τους έδειξαν ότι η αποτελεσματικότητα του Εσωτερικού Ελέγχου 

επηρεάζεται από την υποστήριξη από την Διοίκηση, ενώ η οργανωτική ρύθμιση δεν έχει 

ισχυρό αντίκτυπο σε αυτήν. 

Ο Lenz (2013) στον σχεδιασμό της μελέτης του περιλαμβάνει και αυτός τα Ανώτερα 

Διοικητικά στελέχη και την σχέση της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου με 

αυτά. Τα συμπεράσματα από την μελέτη του έδειξαν ότι αν τα Ανώτερα Διοικητικά 

στελέχη αλληλοεπιδρούσαν με τους εσωτερικούς ελεγκτές και επιλύονταν τα 

προβλήματα με επικοινωνία και με κοινούς στόχους, κοινές γνώμες και αμοιβαίο 

σεβασμό, τότε θα μπορούσε να βοηθηθεί η αποτελεσματικότητα του εσωτερικού 

ελέγχου. 

Οι Zohra και Huq  (2014) έκαναν ένα πείραμα στο οποίο συμμετείχαν 70 φοιτητές για 

την επίδραση που έχει η δημοσιοποίηση της Έκθεσης Εσωτερικού Ελέγχου στην 

εμπιστοσύνη και στις αποφάσεις των επενδυτών. Η μελέτη αξιολογεί κατά πόσο η 

συμπερίληψη μιας Έκθεσης Εσωτερικού Ελέγχου αυξάνει την εμπιστοσύνη των 

επενδυτών στην αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι η παροχή μιας Έκθεσης Εσωτερικού Ελέγχου της οικονομικής 

πληροφόρησης της Ανώτερης Διοίκησης αυξάνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών. 

Ακόμα, η επίδραση της Έκθεσης Εσωτερικού Ελέγχου στην εμπιστοσύνη των επενδυτών 

διαφέρει σημαντικά για τις επιχειρήσεις με υψηλό κίνδυνο απάτης από ότι σε 

επιχειρήσεις με χαμηλό κίνδυνο απάτης. 

Τέλος, οι Endaya και Hanefah (2016) εξέτασαν τα χαρακτηριστικά του εσωτερικού 

ελεγκτή ,την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου και την επίδραση των 

Ανωτέρων Διοικητικών Στελεχών, μέσω ερωτηματολόγιων που μοίρασαν σε 114 μέλη 

του Λιβυκού Συνδέσμου Λογιστών και Ελεγκτών. Τα ευρήματα τους έδειξαν ότι τα 

χαρακτηριστικά του εσωτερικού ελεγκτή έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην 

αποτελεσματικότητα και την αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου και η υποστήριξη των 

Ανώτερων Διοικητικών Στελεχών έχει μέτρια επίδραση στο αποτέλεσμα. Μέσω αυτής 

της έρευνας ενθαρρύνεται το θέμα της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου για 

τους οργανισμούς της Λιβύης και ενισχύεται η ικανότητα του εσωτερικού ελέγχου σε 

δημόσιους οργανισμούς.  

Από τα παραπάνω προκύπτουν δύο υποθέσεις: 
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Η0: Η υποστήριξη από την Διοίκηση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 

αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου. 

Η1: Η υποστήριξη από την Διοίκηση δεν διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 

αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

3.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας. Στην έρευνα 

καθορίζονται οι ανεξάρτητες μεταβλητές, οι οποίες είναι τα «πρότυπα χαρακτηριστικά», 

τα «πρότυπα διεξαγωγής», η διαχείριση κινδύνων και η υποστήριξη από την Διοίκηση, 

αλλά και η εξαρτημένη μεταβλητή που είναι η αποτελεσματικότητα του εσωτερικού 

ελέγχου. Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε στο προσωπικό των τμημάτων του 

εσωτερικού ελέγχου σε Εισηγμένες επιχειρήσεις για να εξεταστεί αν υπάρχει 

αλληλεπίδραση μεταξύ της εξαρτημένης και των ανεξάρτητων μεταβλητών για να 

μελετηθεί η αποτελεσματικότητα και η αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου. Παρακάτω 

ακολουθεί περιγραφή του ερευνητικού δείγματος, του ερωτηματολογίου αλλά και η 

μεθοδολογία της στατιστικής ανάλυσης του ερωτηματολογίου. 

3.2 Δείγμα έρευνας  

Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε σε άτομα που ασχολούνται με τον εσωτερικό έλεγχο, 

σε εσωτερικούς ελεγκτές, σε Διευθυντές εσωτερικού ελέγχου αλλά και σε υπαλλήλους 

των τμημάτων εσωτερικού ελέγχου Εισηγμένων εταιριών ανεξαρτήτου θέση ευθύνης. Το 

ερευνητικό δείγμα βρέθηκε μέσω του LinkedIn, από το Ινστιτούτο Εσωτερικών 

Ελεγκτών αλλά και από εταιρίες που διαθέτουν τμήματα εσωτερικού ελέγχου.  

3.3 Ερωτηματολόγιο έρευνας  

Για το πόσο επιτυχημένη θα είναι μία στατιστική έρευνα, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει 

η κατάρτιση του ερωτηματολογίου. Χρησιμοποιήθηκαν απλές, κατανοητές, κλειστού 

τύπου ερωτήσεις, πολλαπλής επιλογής στις οποίες χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα Likert 

(πενταβάθμια κλίμακα). Οι ερωτηθέντες καλούνται να απαντήσουν σε τι βαθμό 

(καθόλου, σε μικρή κλίμακα, σε μέτρια κλίμακα, σε μεγάλη κλίμακα, πάρα πολύ) 

συμφωνούν ή διαφωνούν με τις ερωτήσεις που σχετίζονται με τον εσωτερικό έλεγχο και 

τα Διεθνή Πρότυπα Επαγγελματικής εφαρμογής του εσωτερικού ελέγχου. Το 

ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει οδηγίες όσον αφορά την συμπλήρωσή του και 

αποτελείται από έξι θεματικές ενότητες. Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει δημογραφικά 
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στοιχεία, η δεύτερη εξετάζει την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου, η τρίτη 

εξετάζει την σχέση της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου και τα πρότυπα 

χαρακτηριστικά, η τέταρτη την σχέση της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου 

και τα πρότυπα διεξαγωγής, η πέμπτη την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου 

και τη διαχείριση κινδύνων και η έκτη εξετάζει την σχέση της αποτελεσματικότητας του 

εσωτερικού ελέγχου και την υποστήριξη από την Διοίκηση. 

Η πρώτη θεματική ενότητα αποτελείται από τέσσερις ερωτήσεις (1-4). Η πρώτη 

αναφέρεται στη θέση ευθύνης που κατέχουν οι ερωτηθέντες (Λογιστής, Εσωτερικός 

Ελεγκτής, Διευθυντής, Άλλο). Η δεύτερη αναφέρεται στο επίπεδο μόρφωσης (Απόφοιτος 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Απόφοιτος Τ.Ε.Ι , Απόφοιτος Πανεπιστήμιου , Κάτοχος 

Μεταπτυχιακού, Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος), η τρίτη στα σεμινάρια αναφορικά 

με τον εσωτερικό έλεγχο που έχουν παρακολουθήσει οι ερωτηθέντες ( 1-3, 4-7, 8-10, 11 

και πάνω) και η τέταρτη στην εργασιακή τους εμπειρία ( 0-5, 5-10 , 10 και πάνω). 

Στη συνέχεια η δεύτερη θεματική ενότητα περιλαμβάνει τέσσερις ερωτήσεις, από την 5-

8 και εξετάζει την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου. Η 5η ερώτηση εξετάζει 

σε ποιο βαθμό οι εσωτερικοί ελεγκτές ασκούν τα καθήκοντά τους με αντικειμενικό 

τρόπο, η 6η σε ποιο βαθμό οι Εσωτερικοί Έλεγχοι γίνονται με την απαραίτητη 

επαγγελματική επάρκεια, η 7η σε ποιο βαθμό την περίοδο προγραμματισμού, ο 

Εσωτερικός Έλεγχος διεκπεραιώθηκε αποτελεσματικά και η 8η ερευνά σε ποιο βαθμό η 

εταιρεία ωφελείται από τον εσωτερικό έλεγχο. 

Η τρίτη ενότητα περιλαμβάνει επτά ερωτήσεις (9-15) και εξετάζει την 

αποτελεσματικότητα  του εσωτερικού ελέγχου και τα «πρότυπα χαρακτηριστικά». Στις 

ερωτήσεις χρησιμοποιείται η κλίμακα Likert και εξετάζεται σε ποιο βαθμό γίνονται τα 

παρακάτω. Στην 9η ερώτηση εξετάζεται κατά πόσο οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι 

ανεξάρτητοι από τις δραστηριότητες που ελέγχουν, στην 10η  πόσο οι εσωτερικοί 

ελεγκτές ασκούν τα καθήκοντα τους με δέουσα επαγγελματική επιμέλεια, στην 11η σε τι 

βαθμό οι εσωτερικοί ελεγκτές έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την 

διενέργεια του Εσωτερικού Ελέγχου. Στην 12η ερώτηση εξετάζεται πόσο οι εσωτερικοί 

ελεγκτές επιμορφώνονται διαρκώς, στην 13η  σε τι βαθμό οι εσωτερικοί ελεγκτές τηρούν 

τον Κώδικα Δεοντολογίας, στην 14η σε ποιο βαθμό οι εσωτερικοί ελεγκτές 

συμμορφώνονται με τα επαγγελματικά πρότυπα συμπεριφοράς και τέλος η 15η  διερευνά 
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σε ποιο βαθμό οι εσωτερικοί ελεγκτές επανελέγχουν τις οικονομικές και λειτουργικές 

πληροφορίες. 

Ακολουθεί, η τέταρτη ενότητα που εξετάζει την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού 

ελέγχου και τα πρότυπα διεξαγωγής και περιλαμβάνει επτά ερωτήσεις (16-22). Η 16η 

ερώτηση εξετάζει σε ποιο βαθμό οι εσωτερικοί ελεγκτές έχουν τους κατάλληλους πόρους 

για την επίτευξη των στόχων, η 17η σε ποιο βαθμό οι εσωτερικοί ελεγκτές 

συμμορφώνονται ως προς τον κανονισμό της επιχείρησης, στην 18η  διερευνάται σε τι 

βαθμό οι εσωτερικοί ελεγκτές προγραμματίζουν κάθε έλεγχο, στην 19η  σε ποιο βαθμό οι 

εσωτερικοί ελεγκτές υποβάλουν έκθεση για τα αποτελέσματα της εργασίας ελέγχου τους, 

η 20η διερευνά σε ποιο βαθμό ο Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου διοικεί αποτελεσματικά 

την δραστηριότητα του Εσωτερικού Ελέγχου ώστε να προσθέτει αξία στην επιχείρηση, 

στην 21η εξετάζεται πόσο ο Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου καθοδηγεί με διάφορες 

πολιτικές τα στελέχη του Εσωτερικού Ελέγχου και στην 22η σε τι βαθμό οι εσωτερικοί 

ελεγκτές διασφαλίζουν την ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας. 

Η πέμπτη ενότητα περιλαμβάνει τέσσερις ερωτήσεις (23-26) σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου και τη διαχείριση των κίνδυνων. Η  23η 

ερώτηση εξετάζει τον βαθμό κατά τον οποίο οι εσωτερικοί ελεγκτές προσεγγίζουν τον 

κίνδυνο σε μακροοικονομικό και σε μικροοικονομικό επίπεδο, η 24η αναφέρεται σε τι 

βαθμό ο Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου καταρτίζει πρόγραμμα εσωτερικών ελέγχων 

με βάση την εκτίμηση κινδύνων, η 25η ερώτηση αφορά το κατά πόσο το ετήσιο 

πρόγραμμα της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου βασίζεται στην εκτίμηση των 

κινδύνων και τέλος η 26η εξετάζει σε ποιο βαθμό επηρεάζεται η αποτελεσματικότητα του 

εσωτερικού ελέγχου από την διαχείριση κινδύνων. 

Τέλος,  η έκτη ενότητα αποτελείται από τέσσερις ερωτήσεις (27-30)  και αναφέρεται στην 

αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου και στην υποστήριξη από την Διοίκηση. Η 

27η ερώτηση εξετάζει σε ποιο βαθμό τα Διοικητικά Στελέχη επιδρούν στην 

αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου, η 28η  διερευνά κατά πόσο ο Διευθυντής 

Εσωτερικού Ελέγχου κοινοποιεί τον σχεδιασμό για την λειτουργία του Εσωτερικού 

Ελέγχου στην Ανώτερη Διοίκηση και στο Συμβούλιο. Οι δύο τελευταίες ερωτήσεις (29 

και 30) εξετάζουν σε τι βαθμό ο Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου υποβάλλει αναφορά 

στην Ανώτερη Διοίκηση σχετικά με την απόδοση σε σχέση με το πρόγραμμα ελέγχων 

της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου και η τελευταία σε ποιο βαθμό ο Διευθυντής 
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Εσωτερικού Ελέγχου πραγματοποιεί επανέλεγχο για τη παρακολούθηση και την 

εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των ενεργειών της Διοίκησης. 

3.4 Μεθοδολογία στατιστικής ανάλυσης  

Για την στατιστική ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το 

στατιστικό πρόγραμμα SPSS Statistics. Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορούν να 

ερμηνευτούν τα αποτελέσματα και να εισαχθούν δεδομένα με μορφή πινάκων και 

διαγραμμάτων από τα απαντημένα ερωτηματολόγια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ- ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

4.1 Εισαγωγή 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάζονται και επεξεργάζονται τα αποτελέσματα της 

έρευνας. Για να κατανοηθούν καλύτερα τα αποτελέσματα, η απόδοση τους γίνεται και 

περιγραφικά αλλά και σχηματικά. Μέσα από την στατιστική ανάλυση που έγινε με την 

βοήθεια του λογισμικού προγράμματος SPSS, καταγράφονται περιγραφικά τα στοιχεία, 

σχηματικά, γίνονται συσχετίσεις και παλινδρόμηση. Στατιστικά αναλύθηκαν οι 26 από 

τις 30 ερωτήσεις καθώς οι τέσσερις πρώτες αφορούν τα δημογραφικά στοιχεία του 

ερευνητικού δείγματος.  

4.2 Αποτελέσματα περιγραφικής στατιστικής 

Το ερευνητικό δείγμα αποτελείται από 101 άτομα και οι απαντήσεις τους αναλύονται με 

πίνακες και με διαγράμματα ράβδων. Για κάθε ερώτηση υπάρχει ένας πίνακας 

συχνότητας, ποσοστού, έγκυρου και αθροιστικού ποσοστού και αντίστοιχα ένα 

διάγραμμα ράβδων με ποσοστά ώστε να γίνεται πιο εύκολη η κατανόηση των 

αποτελεσμάτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Αρχικά, η πρώτη κατηγορία η οποία περιλαμβάνει τα δημογραφικά στοιχεία  

αποτελείται από 4 ερωτήσεις (1-4). Με την ερώτηση 1 εξετάζεται η θέση ευθύνης. Τα 

αποτελέσματα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

  

Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePer

cent 

Valid Λογιστής 3 3,0 3,0 3,0 

Εσωτερικός 

ελεγκτής 

64 63,4 63,4 66,3 

Διευθυντής 14 13,9 13,9 80,2 

Άλλο 20 19,8 19,8 100,0 

Total 101 100,0 100,0  

Πίνακας 1: Πίνακας Συχνοτήτων για την θέση ευθύνης 

Όπως φαίνεται στον πίνακα, από τα 101 άτομα που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο το 

63,4% , δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό είναι εσωτερικοί ελεγκτές, το 19,8% κατέχουν 

άλλη θέση μέσα στην επιχείρηση αλλά έχουν ασχοληθεί με τον εσωτερικό έλεγχο, το 

13,9% κατέχουν Διευθυντική  θέση, και το 3% είναι λογιστές. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται και διαγραμματικά παρακάτω. 

 

Εικόνα 1: Ραβδόγραμμα για την θέση ευθύνης 
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Στην 2η ερώτηση εξετάζεται το επίπεδο μόρφωσης. Τα αποτελέσματα φαίνονται στον 

παρακάτω πίνακα. 

 

  

Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerc

ent 

Valid ΤΕΙ 4 4,0 4,0 4,0 

Πανεπιστήμιο 20 19,8 19,8 23,8 

Μεταπτυχιακό 74 73,3 73,3 97,0 

Διδακτορικό 3 3,0 3,0 100,0 

Total 101 100,0 100,0  

Πίνακας 2: Πίνακας συχνοτήτων για το επίπεδο μόρφωσης 

Σχετικά με το επίπεδο μόρφωσης, το μεγαλύτερο ποσοστό  73,3% το  κατέχουν  οι 

ερωτηθέντες οι οποίοι έχουν τίτλο μεταπτυχιακού προγράμματος, το 19,8% είναι 

απόφοιτοι πανεπιστημίου, το 4,0% είναι απόφοιτοι Τ.Ε.Ι, και το μικρότερο ποσοστό με 

3% είναι οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Από αυτά τα στοιχεία διαπιστώνεται ότι 

έχουν καλό επίπεδο μόρφωσης οι ερωτηθέντες. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται και 

διαγραμματικά παρακάτω. 

 

Εικόνα 2: Ραβδόγραμμα για το επίπεδο μόρφωσης 
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Στην 3η ερώτηση εξετάζεται ο αριθμός σεμιναρίων αναφορικά με τον εσωτερικό έλεγχο. 

Τα αποτελέσματα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

  

Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerce

nt 

Valid 1-3 24 23,8 23,8 23,8 

4-7 19 18,8 18,8 42,6 

8-10 17 16,8 16,8 59,4 

11 και πάνω 41 40,6 40,6 100,0 

Total 101 100,0 100,0  

Πίνακας 3: Πίνακας συχνοτήτων για τον αριθμό των σεμιναρίων αναφορικά με τον 

εσωτερικό έλεγχο 

Όσον αφορά τον αριθμό των σεμιναρίων που παρακολούθησαν οι ερωτηθέντες 

αναφορικά με τον εσωτερικό έλεγχο, από τον πίνακα φαίνεται ότι το μεγαλύτερο 

ποσοστό 40,6% του δείγματος, παρακολούθησε πάνω από 11 σεμινάρια, το 23,8% 1 έως 

3 σεμινάρια, το 18,8%  4 έως 7, και το 16,8% παρακολούθησε 8-10.  Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται και διαγραμματικά παρακάτω. 

Εικόνα 3: Ραβδόγραμμαγια τον αριθμό των σεμιναρίων αναφορικά με τον εσωτερικό 

έλεγχο 
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Στην ερώτηση 4 εξετάζεται η εργασιακή εμπειρία. Τα αποτελέσματα φαίνονται στον 

παρακάτω πίνακα. 

 

  

Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerce

nt 

Valid 0-5 έτη 19 18,8 18,8 18,8 

5-10 έτη 25 24,8 24,8 43,6 

10 και πάνω 57 56,4 56,4 100,0 

Total 101 100,0 100,0  

Πίνακας 4: Πίνακας συχνοτήτων για την εργασιακή εμπειρία 

Για την εργασιακή εμπειρία των ερωτηθέντων φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα ότι οι 

περισσότεροι , πάνω από τους μισούς,  με ποσοστό 56,4% εργάζονται πάνω από 10 έτη, 

το 24,8% έχει εργασιακή εμπειρία 5-10 έτη, και το μικρότερο ποσοστό 18,8%, 0-5 έτη. 

Οι περισσότεροι λοιπόν κατέχουν εμπειρία ως προς τον εσωτερικό έλεγχο. Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται και διαγραμματικά παρακάτω. 

Εικόνα 4: Ραβδόγραμμα  για την εργασιακή εμπειρία 
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Στην δεύτερη κατηγορία εξετάζεται η αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου. Η 

κατηγορία αποτελείται από 4 ερωτήσεις (5-8). Η 5η ερώτηση αναφέρεται στο κατά πόσο 

οι εσωτερικοί ελεγκτές ασκούν τα καθήκοντά τους με αντικειμενικότητα. Τα 

αποτελέσματα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

  

Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerce

nt 

Valid Σε μικρή κλίμακα 2 2,0 2,0 2,0 

Σε μέτρια κλίμακα 13 12,9 12,9 14,9 

Σε μεγάλη κλίμακα 64 63,4 63,4 78,2 

Πάρα πολύ 22 21,8 21,8 100,0 

Total 101 100,0 100,0  

Πίνακας 5: Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση 5 

Από τον πίνακα φαίνεται ότι το 63,4% των ερωτηθέντων  πιστεύει ότι οι εσωτερικοί 

ελεγκτές ασκούν τα καθήκοντά τους σε μεγάλο βαθμό με αντικειμενικό τρόπο, το 21,8% 

πάρα πολύ, το 12,9%  μέτρια και το 2% σε μικρό βαθμό. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται και διαγραμματικά παρακάτω. 

Εικόνα 5: Ραβδόγραμμα για την ερώτηση 5 
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Η ερώτηση 6 εξετάζει σε ποιο βαθμό οι εσωτερικοί έλεγχοι γίνονται με την απαραίτητη 

επαγγελματική επάρκεια. Τα αποτελέσματα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

  

Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerce

nt 

Valid Καθόλου 1 1,0 1,0 1,0 

Σε μικρή κλίμακα 8 7,9 7,9 8,9 

Σε μέτρια κλίμακα 22 21,8 21,8 30,7 

Σε μεγάλη κλίμακα 53 52,5 52,5 83,2 

Πάρα πολύ 17 16,8 16,8 100,0 

Total 101 100,0 100,0  

Πίνακας 6: Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση 6 

Πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες, με ποσοστό 52,5% απάντησαν ότι οι εσωτερικοί 

έλεγχοι γίνονται με την απαραίτητη επαγγελματική επάρκεια σε μεγάλη κλίμακα, το 

21,8% απάντησε σε μέτρια κλίμακα, το 16,8% πάρα πολύ, το 7,9% σε μικρή κλίμακα και 

το 1,0% καθόλου. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται και διαγραμματικά παρακάτω. 

Εικόνα 6: Ραβδόγραμμα για την ερώτηση 6 
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Η ερώτηση 7 διερευνά σε ποιο βαθμό, ο εσωτερικός έλεγχος διεκπεραιώθηκε 

αποτελεσματικά την περίοδο προγραμματισμού. Τα αποτελέσματα φαίνονται στον 

παρακάτω πίνακα. 

 

  

Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerce

nt 

Valid Καθόλου 1 1,0 1,0 1,0 

Σε μικρή κλίμακα 1 1,0 1,0 2,1 

Σε μέτρια κλίμακα 26 25,7 26,8 28,9 

Σε μεγάλη κλίμακα 51 50,5 52,6 81,4 

Πάρα πολύ 18 17,8 18,6 100,0 

Total 97 96,0 100,0  

Missing System 4 4,0   

Total 101 100,0   

Πίνακας 7: Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση 7 

Το 52,6% από τους ερωτηθέντες πιστεύει ότι διεκπεραιώθηκε ο εσωτερικός έλεγχος σε 

μεγάλη κλίμακα αποτελεσματικά, το 26,8% σε μέτρια κλίμακα, το 18,6% πάρα πολύ, το  

1,0% σε μικρή κλίμακα και άλλο 1,0%  πιστεύει καθόλου. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται και διαγραμματικά παρακάτω. 

 

 

Εικόνα 7: Ραβδόγραμμα για την ερώτηση 7 
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Η 8η ερώτηση αναφέρεται στο αν η εταιρεία ωφελείται από τον εσωτερικό έλεγχο. Τα 

αποτελέσματα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

  

Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerc

ent 

Valid Σε μικρή κλίμακα 3 3,0 3,0 3,0 

Σε μέτρια κλίμακα 4 4,0 4,0 7,0 

Σε μεγάλη κλίμακα 49 48,5 49,0 56,0 

Πάρα πολύ 44 43,6 44,0 100,0 

Total 100 99,0 100,0  

Missing System 1 1,0   

Total 101 100,0   

Πίνακας 8: Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση 8 

Το 49,0% των ερωτηθέντων απάντησαν σε μεγάλη κλίμακα, το 44,0% πάρα πολύ, το 4% 

σε μέτρια κλίμακα και το 3,0% σε μικρή. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται και 

διαγραμματικά παρακάτω. 

 

 

Εικόνα 8: Ραβδόγραμμα για την ερώτηση 8 
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Ακολουθεί η τρίτη κατηγορία στην οποία εξετάζεται η σχέση της αποτελεσματικότητας  

του εσωτερικού ελέγχου και των προτύπων χαρακτηριστικών. Η κατηγορία περιλαμβάνει 

τις ερωτήσεις (9-15). Η ερώτηση 9 εξετάζει αν οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι ανεξάρτητοι 

από τις δραστηριότητες που ελέγχουν. Τα αποτελέσματα φαίνονται στον παρακάτω 

πίνακα. 

 

  

Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerc

ent 

Valid Καθόλου 1 1,0 1,0 1,0 

Σε μικρή κλίμακα 3 3,0 3,0 4,0 

Σε μέτρια κλίμακα 18 17,8 17,8 21,8 

Σε μεγάλη κλίμακα 32 31,7 31,7 53,5 

Πάρα πολύ 47 46,5 46,5 100,0 

Total 101 100,0 100,0  

Πίνακας 9: Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση 9 

Το 46,5% από τους ερωτηθέντες πιστεύουν  ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι πάρα πολύ 

ανεξάρτητοι, το 31,7% πιστεύει ότι είναι ανεξάρτητοι σε μεγάλη κλίμακα, το 17,8% σε 

μέτρια κλίμακα, το 3% σε μικρή κλίμακα και το 1% καθόλου. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται και διαγραμματικά παρακάτω. 

 

Εικόνα 9: Ραβδόγραμμα για την ερώτηση 9 
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Η 10η  ερώτηση αναφέρεται στο αν οι εσωτερικοί ελεγκτές ασκούν τα καθήκοντά τους με 

δέουσα επαγγελματική επιμέλεια. Τα αποτελέσματα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

  

Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerc

ent 

Valid Σε μικρή κλίμακα 3 3,0 3,0 3,0 

Σε μέτρια κλίμακα 10 9,9 9,9 12,9 

Σε μεγάλη κλίμακα 54 53,5 53,5 66,3 

Πάρα πολύ 34 33,7 33,7 100,0 

Total 101 100,0 100,0  

Πίνακας 10: Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση 10 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων 53,5% απάντησε ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές 

ασκούν τα καθήκοντά τους με δέουσα επαγγελματική επιμέλεια σε μεγάλη κλίμακα , το 

33,7% πάρα πολύ, το 9,9% σε μέτρια κλίμακα και το 3,0% σε μικρή κλίμακα. Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται και διαγραμματικά παρακάτω. 

 

Εικόνα 10: Ραβδόγραμμα για την ερώτηση 10 
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Στην ερώτηση 11 οι ερωτηθέντες απάντησαν στο κατά πόσο οι εσωτερικοί ελεγκτές 

έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την διενέργεια του Εσωτερικού 

Ελέγχου. Τα αποτελέσματα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

  

Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerc

ent 

Valid Καθόλου 1 1,0 1,0 1,0 

Σε μικρή κλίμακα 5 5,0 5,0 5,9 

Σε μέτρια κλίμακα 25 24,8 24,8 30,7 

Σε μεγάλη κλίμακα 57 56,4 56,4 87,1 

Πάρα πολύ 13 12,9 12,9 100,0 

Total 101 100,0 100,0  

Πίνακας 11: Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση 11 

Οι περισσότεροι με ποσοστό 56,4% πιστεύουν ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές έχουν σε 

μεγάλη κλίμακα ,τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την διενέργεια του 

Εσωτερικού Ελέγχου, το 24,8% σε μέτρια κλίμακα, 12,9% πάρα πολύ, το 5,0% σε μικρή 

κλίμακα και το 1,0% καθόλου. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται και διαγραμματικά 

παρακάτω. 

 

Εικόνα 11: Ραβδόγραμμα για την ερώτηση 11 

 



34 
 

Η 12η ερώτηση ερευνά αν οι εσωτερικοί ελεγκτές επιμορφώνονται διαρκώς. Τα 

αποτελέσματα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

  

Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerc

ent 

Valid Καθόλου 1 1,0 1,0 1,0 

Σε μικρή κλίμακα 8 7,9 7,9 8,9 

Σε μέτρια κλίμακα 41 40,6 40,6 49,5 

Σε μεγάλη κλίμακα 35 34,7 34,7 84,2 

Πάρα πολύ 16 15,8 15,8 100,0 

Total 101 100,0 100,0  

Πίνακας 12: Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση 12 

Το 40,6% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές επιμορφώνονται 

διαρκώς, σε μέτρια κλίμακα, το 34,7% σε μεγάλη κλίμακα, το 15,8% πάρα πολύ, το 7,9% 

σε μικρή κλίμακα και το 1,0% καθόλου.Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται και 

διαγραμματικά παρακάτω. 

 

 

Εικόνα 12: Ραβδόγραμμα για την ερώτηση 12 
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Στην ερώτηση 13 διερευνάται εάν οι εσωτερικοί ελεγκτές τηρούν τον Κώδικα 

Δεοντολογίας και σε τι κλίμακα. Τα αποτελέσματα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

  

Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerc

ent 

Valid Σε μικρή κλίμακα 1 1,0 1,0 1,0 

Σε μέτρια κλίμακα 11 10,9 11,2 12,2 

Σε μεγάλη κλίμακα 47 46,5 48,0 60,2 

Πάρα πολύ 39 38,6 39,8 100,0 

Total 98 97,0 100,0  

Missing System 3 3,0   

Total 101 100,0   

Πίνακας 13: Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση 13 

Οι περισσότεροι ερωτηθέντες απάντησαν με ποσοστό 48,0% ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές 

τηρούν τον Κώδικα Δεοντολογίας σε μεγάλη κλίμακα, το 39,8% απάντησε πάρα πολύ, 

το 11,2% σε μέτρια κλίμακα και το 1,0% σε μικρή. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται 

και διαγραμματικά παρακάτω. 

 

Εικόνα 13: Ραβδόγραμμα για την ερώτηση 13 
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Η ερώτηση 14 αναφέρεται στο κατά πόσο οι εσωτερικοί ελεγκτές συμμορφώνονται με 

τα επαγγελματικά πρότυπα συμπεριφοράς. Τα αποτελέσματα φαίνονται στον παρακάτω 

πίνακα. 

 

  

Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerc

ent 

Valid Σε μικρή κλίμακα 1 1,0 1,0 1,0 

Σε μέτρια κλίμακα 10 9,9 9,9 10,9 

Σε μεγάλη κλίμακα 57 56,4 56,4 67,3 

Πάρα πολύ 33 32,7 32,7 100,0 

Total 101 100,0 100,0  

Πίνακας 14: Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση 14 

Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες με ποσοστό 56,4% απάντησαν ότι οι 

εσωτερικοί ελεγκτές συμμορφώνονται με τα επαγγελματικά πρότυπα συμπεριφοράς σε 

μεγάλη κλίμακα, το 32,7% πάρα πολύ, το 9,9% σε μέτρια κλίμακα και το 1,0% σε μικρή. 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται και διαγραμματικά παρακάτω. 

Εικόνα 14: Ραβδόγραμμα για την ερώτηση 14 
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Στην 15η ερώτηση ερευνάται κατά πόσο οι εσωτερικοί ελεγκτές επανελέγχουν τις 

οικονομικές και λειτουργικές πληροφορίες. Τα αποτελέσματα φαίνονται στον παρακάτω 

πίνακα. 

 

  

Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePer

cent 

Valid Καθόλου 1 1,0 1,0 1,0 

Σε μικρή κλίμακα 5 5,0 5,0 6,0 

Σε μέτρια κλίμακα 18 17,8 18,0 24,0 

Σε μεγάλη κλίμακα 57 56,4 57,0 81,0 

Πάρα πολύ 19 18,8 19,0 100,0 

Total 100 99,0 100,0  

Missing System 1 1,0   

Total 101 100,0   

Πίνακας 15: Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση 15 

Από τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου, φαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 57,0% 

των ερωτηθέντων θεωρούν ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές επανελέγχουν τις οικονομικές και 

λειτουργικές πληροφορίες σε μεγάλη κλίμακα, το 19,0% πάρα πολύ, το 18,0% σε μέτρια 

κλίμακα, το 5,0% σε μικρή κλίμακα και το 1,0% καθόλου. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται και διαγραμματικά παρακάτω. 

 

 

Εικόνα 15: Ραβδόγραμμα για την ερώτηση 15 
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Στην 4 κατηγορία εξετάζεται η σχέση αποτελεσματικότητας εσωτερικού ελέγχου και 

προτύπων διεξαγωγής. Η κατηγορία περιέχει 7 ερωτήσεις  (16-22).  Η 16η ερώτηση 

αφορά το κατά πόσο οι εσωτερικοί ελεγκτές έχουν τους κατάλληλους πόρους για την 

επίτευξη των στόχων. Τα αποτελέσματα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

 

  

Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerc

ent 

Valid Καθόλου 2 2,0 2,0 2,0 

Σε μικρή κλίμακα 11 10,9 10,9 12,9 

Σε μέτρια κλίμακα 47 46,5 46,5 59,4 

Σε μεγάλη κλίμακα 33 32,7 32,7 92,1 

Πάρα πολύ 8 7,9 7,9 100,0 

Total 101 100,0 100,0  

Πίνακας 16: Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση 16 

Οι περισσότεροι ερωτηθέντες απάντησαν με ποσοστό 46,5% ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές 

έχουν τους κατάλληλους πόρους για την επίτευξη των στόχων σε μέτρια κλίμακα, το 

32,7% σε μεγάλη κλίμακα, το 10,9% σε μικρή, το 7,9% πάρα πολύ και το 2,0% καθόλου. 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται και διαγραμματικά παρακάτω. 

Εικόνα 16: Ραβδόγραμμα για την ερώτηση 16 
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Στην ερώτηση 17 εξετάζεται κατά πόσο οι εσωτερικοί ελεγκτές συμμορφώνονται ως 

προς τον κανονισμό της επιχείρησης. Τα αποτελέσματα φαίνονται στον παρακάτω 

πίνακα. 

 

  

Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerce

nt 

Valid Σε μικρή κλίμακα 1 1,0 1,0 1,0 

Σε μέτρια κλίμακα 8 7,9 7,9 8,9 

Σε μεγάλη κλίμακα 52 51,5 51,5 60,4 

Πάρα πολύ 40 39,6 39,6 100,0 

Total 101 100,0 100,0  

Πίνακας 17:  Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση 17 

Σχεδόν οι μισοί ερωτηθέντες 51,5%, απάντησαν ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές 

συμμορφώνονται ως προς τον κανονισμό της επιχείρησης σε μεγάλη κλίμακα, το 39,6% 

απάντησε πάρα πολύ, το 7,9% σε μέτρια κλίμακα και το 1,0% σε μικρή κλίμακα. Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται και διαγραμματικά παρακάτω. 

Εικόνα 17: Ραβδόγραμμα για την ερώτηση 17 
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Η 18η ερώτηση αφορά το κατά πόσο οι εσωτερικοί ελεγκτές προγραμματίζουν κάθε 

έλεγχο. Τα αποτελέσματα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

  

Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerce

nt 

Valid Σε μικρή κλίμακα 3 3,0 3,0 3,0 

Σε μέτρια κλίμακα 17 16,8 16,8 19,8 

Σε μεγάλη κλίμακα 57 56,4 56,4 76,2 

Πάρα πολύ 24 23,8 23,8 100,0 

Total 101 100,0 100,0  

Πίνακας 18: Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση 18 

Το 56,4% απάντησε σε μεγάλη κλίμακα, το 23,8% πάρα πολύ, το 16,8% σε μέτρια 

κλίμακα και το 3,0% σε μικρή. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται και διαγραμματικά 

παρακάτω. 

 

Εικόνα 18: Ραβδόγραμμα για την ερώτηση 18 
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Η ερώτηση 19 αφορά το κατά πόσο οι εσωτερικοί ελεγκτές υποβάλουν έκθεση για τα 

αποτελέσματα της εργασίας ελέγχου τους. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται και 

διαγραμματικά παρακάτω. 

 

  

Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerce

nt 

Valid Καθόλου 1 1,0 1,0 1,0 

Σε μικρή κλίμακα 1 1,0 1,0 2,0 

Σε μέτρια κλίμακα 6 5,9 5,9 7,9 

Σε μεγάλη κλίμακα 20 19,8 19,8 27,7 

Πάρα πολύ 73 72,3 72,3 100,0 

Total 101 100,0 100,0  

Πίνακας 19: Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση 19 

Το 72,3%  των ερωτηθέντων απάντησαν πάρα πολύ. Το 19,8% απάντησε σε μεγάλη 

κλίμακα, το 5,9% σε μέτρια και με 1% απάντησαν καθόλου και αντίστοιχα σε μικρή 

κλίμακα. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται και διαγραμματικά παρακάτω. 

Εικόνα 19: Ραβδόγραμμα για την ερώτηση 19 
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Η 20η ερώτηση ερευνά κατά πόσο ο Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου διοικεί 

αποτελεσματικά την δραστηριότητα του Εσωτερικού Ελέγχου ώστε να προσθέτει αξία 

στην επιχείρηση. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται και διαγραμματικά παρακάτω. 

 

  

Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerce

nt 

Valid Σε μικρή κλίμακα 4 4,0 4,0 4,0 

Σε μέτρια κλίμακα 9 8,9 9,1 13,1 

Σε μεγάλη κλίμακα 58 57,4 58,6 71,7 

Πάρα πολύ 28 27,7 28,3 100,0 

Total 99 98,0 100,0  

Missing System 2 2,0   

Total 101 100,0   

Πίνακας 20: Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση 20 

Τα αποτελέσματα από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων δείχνουν ότι το 58,6% των 

ερωτηθέντων, δηλαδή πάνω από τους μισούς, θεωρούν ότι ο Διευθυντής Εσωτερικού 

Ελέγχου διοικεί αποτελεσματικά την δραστηριότητα του Εσωτερικού Ελέγχου ώστε να 

προσθέτει αξία στην επιχείρηση σε μεγάλη κλίμακα, το 28,3% πιστεύει πάρα πολύ, το 

9,1% σε μέτρια κλίμακα και το 4,0% σε μικρή. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται και 

διαγραμματικά παρακάτω. 

Εικόνα 20: Ραβδόγραμμα για την ερώτηση 20 
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Στην ερώτηση 21 εξετάζεται κατά πόσο ο Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου καθοδηγεί 

με διάφορες πολιτικές τα στελέχη του Εσωτερικού Ελέγχου. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται και διαγραμματικά παρακάτω. 

 

  

Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerc

ent 

Valid Σε μικρή κλίμακα 5 5,0 5,1 5,1 

Σε μέτρια κλίμακα 13 12,9 13,1 18,2 

Σε μεγάλη κλίμακα 52 51,5 52,5 70,7 

Πάρα πολύ 29 28,7 29,3 100,0 

Total 99 98,0 100,0  

Missing System 2 2,0   

Total 101 100,0   

Πίνακας 21: Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση 21 

Από τους ερωτηθέντες το 52,5% απάντησε σε μεγάλη κλίμακα, το 29,3% πάρα πολύ, το 

13,1% σε μέτρια κλίμακα και το 5,1% σε μικρή. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται και 

διαγραμματικά παρακάτω. 

 

 

Εικόνα 21: Ραβδόγραμμα για την ερώτηση 21 
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Η 22η ερώτηση ερευνά σε ποιο βαθμό οι εσωτερικοί ελεγκτές διασφαλίζουν την ύπαρξη 

περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται και 

διαγραμματικά παρακάτω. 

 

  

Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerc

ent 

Valid Καθόλου 3 3,0 3,0 3,0 

Σε μικρή κλίμακα 5 5,0 5,1 8,1 

Σε μέτρια κλίμακα 17 16,8 17,2 25,3 

Σε μεγάλη κλίμακα 49 48,5 49,5 74,7 

Πάρα πολύ 25 24,8 25,3 100,0 

Total 99 98,0 100,0  

Missing System 2 2,0   

Total 101 100,0   

Πίνακας 22: Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση 22 

Το 49,5 % των ερωτηθέντων απάντησε ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές διασφαλίζουν την 

ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας σε μεγάλη κλίμακα, το 25,3% απάντησε 

πάρα πολύ, το 17,2% σε μέτρια κλίμακα, το 5,1% σε μικρή και το 3,0%, δηλαδή οι 

λιγότεροι απάντησαν καθόλου. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται και διαγραμματικά 

παρακάτω. 

 

Εικόνα 22: Ραβδόγραμμα για την ερώτηση 22 
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Η 5η κατηγορία περιλαμβάνει 4 ερωτήσεις (23-26) και εξετάζει την σχέση της 

αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου και της  διαχείρισης των επιχειρηματικών 

κινδύνων. Στην 23η ερώτηση εξετάζεται αν οι εσωτερικοί ελεγκτές προσεγγίζουν τον 

κίνδυνο σε μακροοικονομικό και σε μικροοικονομικό επίπεδο. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται και διαγραμματικά παρακάτω. 

 

  

Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerc

ent 

Valid Καθόλου 1 1,0 1,0 1,0 

Σε μικρή κλίμακα 4 4,0 4,0 5,0 

Σε μέτρια κλίμακα 22 21,8 21,8 26,7 

Σε μεγάλη κλίμακα 32 31,7 31,7 58,4 

Πάρα πολύ 42 41,6 41,6 100,0 

Total 101 100,0 100,0  

Πίνακας 23: Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση 23 

Από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων φαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό με 41,6% 

θεωρεί ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές προσεγγίζουν τον κίνδυνο σε μακροοικονομικό και σε 

μικροοικονομικό επίπεδο πάρα πολύ, το 31,7% σε μεγάλη κλίμακα, το 21,8% σε μέτρια, 

το 4,0% σε μικρή και το 1.0% καθόλου. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται και 

διαγραμματικά παρακάτω. 

Εικόνα 23: Ραβδόγραμμα για την ερώτηση 23 
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Στην 24η  ερώτηση ερευνάται σε ποιο βαθμό ο Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου 

καταρτίζει πρόγραμμα εσωτερικών ελέγχων με βάση την εκτίμηση κινδύνων. Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται και διαγραμματικά παρακάτω. 

 

  

Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerce

nt 

Valid Σε μικρή κλίμακα 3 3,0 3,0 3,0 

Σε μέτρια κλίμακα 11 10,9 10,9 13,9 

Σε μεγάλη κλίμακα 52 51,5 51,5 65,3 

Πάρα πολύ 35 34,7 34,7 100,0 

Total 101 100,0 100,0  

Πίνακας 24: Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση 24 

Οι ερωτηθέντες με ποσοστό 51,5% απάντησαν σε μεγάλη κλίμακα, με 34,7% απάντησαν 

πάρα πολύ, με 10,9% σε μέτρια κλίμακα και με 3,0% σε μικρή. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται και διαγραμματικά παρακάτω. 

 

Εικόνα 24: Ραβδόγραμμα για την ερώτηση 24 
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Στην ερώτηση 25 εξετάζεται σε ποιο βαθμό το ετήσιο πρόγραμμα της λειτουργίας του 

εσωτερικού ελέγχου βασίζεται στην εκτίμηση των κινδύνων. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται και διαγραμματικά παρακάτω. 

 

  

Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerce

nt 

Valid Καθόλου 2 2,0 2,0 2,0 

Σε μικρή κλίμακα 5 5,0 5,0 7,0 

Σε μέτρια κλίμακα 13 12,9 13,0 20,0 

Σε μεγάλη κλίμακα 40 39,6 40,0 60,0 

Πάρα πολύ 40 39,6 40,0 100,0 

Total 100 99,0 100,0  

Missing System 1 1,0   

Total 101 100,0   

Πίνακας 25: Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση 25 

Το 40,0% των ερωτηθέντων απάντησε πάρα πολύ και αντίστοιχα με το ίδιο ποσοστό 

στην ίδια ερώτηση απάντησαν σε μεγάλη κλίμακα, επίσης ένα ποσοστό της τάξεως 

13,0% απάντησε σε μέτρια κλίμακα, το 5,0% σε μικρή και τέλος καθόλου απάντησε το 

2,0% των ερωτηθέντων. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται και διαγραμματικά 

παρακάτω. 

Εικόνα 25: Ραβδόγραμμα για την ερώτηση 25 
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Η 26η ερώτηση ερευνά σε ποιο βαθμό επηρεάζεται η αποτελεσματικότητα του 

εσωτερικού ελέγχου από την διαχείριση κινδύνων. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται και 

διαγραμματικά παρακάτω. 

 

  

Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerc

ent 

Valid Καθόλου 3 3,0 3,0 3,0 

Σε μικρή κλίμακα 6 5,9 5,9 8,9 

Σε μέτρια κλίμακα 15 14,9 14,9 23,8 

Σε μεγάλη κλίμακα 47 46,5 46,5 70,3 

Πάρα πολύ 30 29,7 29,7 100,0 

Total 101 100,0 100,0  

Πίνακας 26: Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση 26 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων της τάξεως του 46,5% απάντησαν ότι η 

αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου  επηρεάζεται σε μεγάλη κλίμακα από την 

διαχείριση κινδύνων, το 29,7% απάντησε πάρα πολύ, το 14,9 σε μέτρια κλίμακα, το 5,9% 

σε μικρή και τέλος το 3.,0% καθόλου. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται και 

διαγραμματικά παρακάτω. 

 

Εικόνα 26: Ραβδόγραμμα για την ερώτηση 26 
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Στην 6η  και τελευταία κατηγορία του ερωτηματολογίου περιλαμβάνονται 4 ερωτήσεις 

από την 27-30 και εξετάζεται η σχέση της  αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου 

και της υποστήριξης από την Διοίκηση. Στην ερώτηση 27, εξετάζεται το κατά πόσο τα 

Διοικητικά Στελέχη επιδρούν στην αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου. Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται και διαγραμματικά παρακάτω. 

 

  

Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerce

nt 

Valid Καθόλου 1 1,0 1,0 1,0 

Σε μικρή κλίμακα 13 12,9 12,9 13,9 

Σε μέτρια κλίμακα 22 21,8 21,8 35,6 

Σε μεγάλη κλίμακα 53 52,5 52,5 88,1 

Πάρα πολύ 12 11,9 11,9 100,0 

Total 101 100,0 100,0  

Πίνακας 27: Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση 27 

Οι ερωτηθέντες με ποσοστό 52,5% απάντησαν σε μεγάλη κλίμακα, το 21,8% απάντησε 

σε μέτρια κλίμακα, το 12,9% σε μικρή, το 11,9% πάρα πολύ και το 1,0% καθόλου. Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται και διαγραμματικά παρακάτω. 

Εικόνα 27: Ραβδόγραμμα για την ερώτηση 27 
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Η 28η ερώτηση αφορά το κατά πόσο ο Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου κοινοποιεί τον 

σχεδιασμό για την λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου στην Ανώτερη Διοίκηση και στο 

Συμβούλιο. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται και διαγραμματικά παρακάτω. 

 

  

Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerce

nt 

Valid Καθόλου 1 1,0 1,0 1,0 

Σε μικρή κλίμακα 5 5,0 5,0 5,9 

Σε μέτρια κλίμακα 8 7,9 7,9 13,9 

Σε μεγάλη κλίμακα 24 23,8 23,8 37,6 

Πάρα πολύ 63 62,4 62,4 100,0 

Total 101 100,0 100,0  

Πίνακας 28: Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση 28 

Οι ερωτηθέντες με ποσοστό 62,4%, το μεγαλύτερο απάντησαν πάρα πολύ, το 23,8% σε 

μεγάλη κλίμακα, το 7,9% σε μέτρια, το 5,0% σε μικρή και τέλος το 1,0% καθόλου. Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται και διαγραμματικά παρακάτω. 

 

Εικόνα 28: Ραβδόγραμμα για την ερώτηση 28 
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Η 29η ερώτηση ερευνά αν ο Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου υποβάλλει αναφορά στην 

Ανώτερη Διοίκηση σχετικά με την απόδοση σε σχέση με το πρόγραμμα ελέγχων της 

λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται και 

διαγραμματικά παρακάτω. 

 

  

Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerc

ent 

Valid Καθόλου 1 1,0 1,0 1,0 

Σε μικρή κλίμακα 3 3,0 3,0 4,0 

Σε μέτρια κλίμακα 9 8,9 9,0 13,0 

Σε μεγάλη κλίμακα 29 28,7 29,0 42,0 

Πάρα πολύ 58 57,4 58,0 100,0 

Total 100 99,0 100,0  

Missing System 1 1,0   

Total 101 100,0   

Πίνακας 29: Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση 29 

Οι ερωτηθέντες απάντησαν με ποσοστό 58,0% πάρα πολύ, με 29,0% σε μεγάλη κλίμακα, 

το 9,0% σε μέτρια, το 3,0% σε μικρή και το 1,0% καθόλου. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται και διαγραμματικά παρακάτω. 

Εικόνα 29: Ραβδόγραμμα για την ερώτηση 29 



52 
 

Τέλος η 30η ερώτηση εξετάζει αν ο Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου πραγματοποιεί 

επανέλεγχο για τη παρακολούθηση και την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής 

των ενεργειών της Διοίκησης και σε ποιο βαθμό. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται και 

διαγραμματικά παρακάτω. 

 

  

Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerce

nt 

Valid Σε μικρή κλίμακα 5 5,0 5,0 5,0 

Σε μέτρια κλίμακα 15 14,9 14,9 19,8 

Σε μεγάλη κλίμακα 46 45,5 45,5 65,3 

Πάρα πολύ 35 34,7 34,7 100,0 

Total 101 100,0 100,0  

Πίνακας 30: Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση 30 

Το 45,5% των ερωτηθέντων απάντησαν σε μεγάλη κλίμακα, το 34,7% πάρα πολύ, το 

14,9% σε μέτρια κλίμακα και τέλος το 5,0% σε μικρή. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται 

και διαγραμματικά παρακάτω. 

 

 

Εικόνα 30: Ραβδόγραμμα για την ερώτηση 30 
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4.3 Παλινδρόμηση 

Με την παλινδρόμηση εξετάζεται η συσχέτιση μεταξύ μίας εξαρτημένης μεταβλητής με 

μία ή περισσότερες ανεξάρτητες μεταβλητές. Στην συγκεκριμένη έρευνα 

χρησιμοποιείται πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση καθώς και η εξαρτημένη και οι 

ανεξάρτητες είναι συνεχείς και οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι ισχυρά συσχετισμένες 

με την εξαρτημένη ενώ μεταξύ τους δεν έχουν ισχυρή συσχέτιση. Η εξαρτημένη 

μεταβλητή στην έρευνα είναι η αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου ενώ οι 

ανεξάρτητες μεταβλητές: τα «πρότυπα χαρακτηριστικά», τα «πρότυπα διεξαγωγής», η 

διαχείριση κινδύνων και η υποστήριξη από την διοίκηση. 

 

Αρχικά παρατίθενται ο πίνακας ANOVAb: 

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Significance 

1 Regression 14,309 4 3,577 35,442 ,000a 

Residual 8,680 86 ,101   

Total 

 

22,989 90 
   

a. Predictors: (Constant) 

v2:σχέση αποτελεσματικότητας εσωτερικού ελέγχου και πρότυπων χαρακτηριστικών 

v3:σχέση αποτελεσματικότητας  εσωτερικού ελέγχου και πρότυπων διεξαγωγής 

v4:σχέση αποτελεσματικότητας  εσωτερικού ελέγχου και  διαχείριση κινδύνων 

v5:σχέση αποτελεσματικότητας εσωτερικού ελέγχου και υποστήριξη από την διοίκηση 

b. DependentVariable:  

v1: αποτελεσματικότητα εσωτερικού ελέγχου 

Πίνακας 31: Πίνακας ANOVA 

 

Ο πίνακας Αnova περιλαμβάνει στατιστικές μεθόδους κατάλληλες για ανάλυση 

δεδομένων και μέσω αυτού ελέγχεται η σημαντικότητα του μοντέλου της 

παλινδρόμησης. Στον πίνακα διακρίνονται οι τιμές F και Significance,.Η τιμή 
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Significance είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς μεσώ αυτής αποδεχόμαστε ή 

απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση.  

Η0: Δεν υπάρχει γραμμική σχέση μεταξύ των μεταβλητών 

Η1: Υπάρχει γραμμική σχέση μεταξύ των μεταβλητών 

Επιπλέον, απορρίπτεται ή γίνεται δεκτή η μηδενική υπόθεση αν η τιμή Significance είναι 

μικρότερη ή μεγαλύτερη από το 0,05. Συγκεκριμένα αν η τιμή Significance είναι 

μεγαλύτερη από το 0,05 δεν γίνεται να απορρίψουμε την Η0, ενώ αν είναι μικρότερη από 

το 0,05 απορρίπτεται η Η0 και γίνεται δεκτή η Η1.  

 

Στον παραπάνω πίνακα Anova, η τιμή Significance είναι 0,000<0,05 άρα δεχόμαστε την 

Η1 και το γεγονός ότι υπάρχει γραμμική σχέση μεταξύ των μεταβλητών. Γραμμική σχέση 

μεταξύ των μεταβλητών σημαίνει ότι οι ανεξάρτητες μεταβλητές γραμμικά 

συνδυασμένες με την εξίσωση της παλινδρόμησης, βοηθούν στην ερμηνεία της 

εξαρτημένης μεταβλητής. Ακόμα η τιμή F είναι ίση με 32,442. Εφόσον η Significance 

είναι 0,000<0,05 θεωρείται μεγάλη η F και η γραμμική παλινδρόμηση στατιστικά 

σημαντική. 

Στην συνέχεια παρατίθενται ο πίνακας Model Summaryb : 

 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,789a ,622 ,605 ,31770 1,961 

a. Predictors: (Constant), v5, v4, v3, v2 

b. DependentVariable: v1 

Πίνακας 32: Πίνακας Model Summary 

Στον πίνακα Model Summaryb μας ενδιαφέρει το Adjusted R2, διότι έχουμε τέσσερις 

ανεξάρτητες μεταβλητές .Σε περίπτωση που υπήρχε μία μόνο, θα μας ενδιέφερε το  R Square. 

Η τιμή στο Adjusted R Square είναι ίση με 0,605 που σημαίνει ότι οι ανεξάρτητες μεταβλητές 

ερμηνεύουν κατά 60,5% την εξαρτημένη μεταβλητή.  
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Τέλος,  παρατίθενται ο πίνακας Coefficientsa: 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) ,649 ,296  2,194 ,031   

v2 ,286 ,105 ,319 2,716 ,008 ,317 3,153 

v3 ,442 ,109 ,435 4,064 ,000 ,384 2,604 

v4 ,056 ,076 ,071 ,741 ,461 ,485 2,064 

v5 ,050 ,064 ,063 ,775 ,440 ,662 1,510 

2. DependentVariable 

v1  

Πίνακας 33: Πίνακας Coefficients 

Στον πίνακα Coefficients, η σημαντικότερη τιμή είναι η Β καθώς μας δίνει την εξίσωση 

της παλινδρόμησης που είναι της μορφής: Y=b0+b1x1+b2x2+b3x3+b4x4. Η τιμή Β δείχνει 

πόσο μεταβάλλεται η εξαρτημένη μεταβλητή, όταν αυξάνεται για μία μονάδα κάθε μία 

από τις ανεξάρτητες μεταβλητές. Η εξίσωση της παλινδρόμησης με βάση τον πάνω 

πίνακα είναι η εξής: Y= 0,649+ 0,286* v2+ 0,442*v3+0,056*v4+0,050*v5. 

Επιπλέον, ο συντελεστής Βeta είναι σημαντικός καθώς μπορούν να ελεγχθούν οι 

ανεξάρτητες μεταβλητές και να ταξινομηθούν με βάση την ερμηνευτική τους ικανότητα. 

Δεν λαμβάνονται υπόψη πρόσημα αλλά οι απόλυτες τιμές. Από τα παραπάνω, 

διαπιστώνεται ότι σε ερμηνευτική ικανότητα, πρώτη είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή v4 

δηλαδή η διαχείριση κινδύνων, 2η έρχεται η v5 δηλαδή η υποστήριξη από την διοίκηση, 

3η η v2 τα πρότυπα χαρακτηριστικά και τελευταία η v3, δηλαδή τα πρότυπα διεξαγωγής. 

Τέλος οι τιμές t και signature πρέπει να αναλυθούν, καθώς δείχνουν τον έλεγχο 

σημαντικότητας των ανεξάρτητων μεταβλητών. Αν το p=sig< 0,05 τότε η ανεξάρτητη 

μεταβλητή είναι στατιστικά σημαντική. Πιο συγκεκριμένα από τον παραπάνω πίνακα 

έχουμε: 
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 t2=2,716 και p2=0,008>0,05 από αυτό φαίνεται ότι ο συντελεστής v2, η σχέση 

της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου και των «πρότυπων 

χαρακτηριστικών», είναι στατιστικά σημαντικός. 

 t3=4,064 και p3=0,000<0,05 από αυτό φαίνεται ότι ο συντελεστής v3, δηλαδή η 

σχέση της αποτελεσματικότητας  του εσωτερικού ελέγχου και των «πρότυπων 

διεξαγωγής» είναι στατιστικά σημαντικός. 

 t4=0,741 και p4=0,461>0,05  από αυτό φαίνεται ότι ο συντελεστής v4, δηλαδή η 

σχέση της αποτελεσματικότητας  του εσωτερικού ελέγχου με την  διαχείριση 

κινδύνων, είναι στατιστικά μη σημαντικός.  

 Tέλος, t5=0,775 και p5=0,440>0, 05 από αυτό φαίνεται ότι ο συντελεστής v5, 

δηλαδή η σχέση της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου και η 

υποστήριξη από την διοίκηση, είναι στατιστικά μη σημαντικός.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

5.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα συμπεράσματα,, οι περιορισμοί και οι προτάσεις 

για διεξαγωγή μελλοντικής έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, καταγράφονται τα 

συμπεράσματα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση  αλλά και από την εμπειρική έρευνα. 

Έπειτα, παρουσιάζονται οι περιορισμοί αλλά και οι προτάσεις και  οι βελτιώσεις για 

μελλοντική έρευνα, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου.  

5.2 Συμπεράσματα  

Από την βιβλιογραφική ανασκόπηση φαίνεται ότι η αποτελεσματικότητα του εσωτερικού 

ελέγχου επηρεάζεται από την διαχείριση του τμήματος εσωτερικού ελέγχου, από την 

αντικειμενικότητα, την επαγγελματική επάρκεια αλλά και την ποιότητα. Ακόμα, ο 

Κώδικας δεοντολογίας αλλά και η κουλτούρα των ελεγκτών επηρεάζουν την 

αποτελεσματική αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου. Η τήρηση των Διεθνών Προτύπων 

από τους εσωτερικούς ελεγκτές είναι σημαντική και η συμμόρφωση σε αυτά παρέχει 

δομή στους νέους εσωτερικούς ελεγκτές. Ακόμα, ο εσωτερικός έλεγχος θεωρείται όταν 

παρέχει υπηρεσία , ως τμήμα προστιθέμενης αξίας. Επίσης, υπάρχει ισχυρή συσχέτιση 

μεταξύ της διαχείρισης κινδύνων και του εσωτερικού ελέγχου. Τέλος, η 

αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου επηρεάζεται από την ποιότητα και την 

υποστήριξη από την Διοίκηση και οι προσδοκίες των Ανώτερων Διοικητικών στελεχών 

έχουν σημαντική επίδραση στον εσωτερικό έλεγχο. 

Συνεπώς, από την βιβλιογραφική ανασκόπηση φαίνεται ότι η αποτελεσματικότητα του 

εσωτερικού ελέγχου επηρεάζεται από τα Διεθνή πρότυπα επαγγελματικής εφαρμογής του 

εσωτερικού ελέγχου, συγκεκριμένα, από τα πρότυπα χαρακτηριστικά, από τα πρότυπα 

διεξαγωγής από την διαχείριση κινδύνων αλλά και από την υποστήριξη από την 

Διοίκηση. Στις περισσότερες έρευνες από αυτές που προαναφέρθηκαν, η επίδραση είναι 

θετική. 

Για την διεξαγωγή της έρευνας στάλθηκε ένα ερωτηματολόγιο σε εσωτερικούς ελεγκτές 

και σε υπαλλήλους εισηγμένων εταιριών. Σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση του 

εσωτερικού ελέγχου με βάση τα «πρότυπα χαρακτηριστικά», τα «πρότυπα διεξαγωγής», 
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τη διαχείριση κινδύνων αλλά και την υποστήριξη από την Διοίκηση. Το ερωτηματολόγιο 

απαντήθηκε από 101 άτομα και οι απαντήσεις αναλύθηκαν με την βοήθεια του 

στατιστικού προγράμματος SPSS. Η εξαρτημένη μεταβλητή στην έρευνα είναι η 

αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου και οι ανεξάρτητες είναι τα «πρότυπα 

χαρακτηριστικά», τα «πρότυπα διεξαγωγής», η διαχείριση κινδύνων αλλά και η 

υποστήριξη από την Διοίκηση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα «πρότυπα 

χαρακτηριστικά» και τα «πρότυπα διεξαγωγής» είναι στατιστικά σημαντικές μεταβλητές, 

άρα επηρεάζουν θετικά την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου. Από την 

άλλη, η διαχείριση κινδύνων και η υποστήριξη από την Διοίκηση δεν είναι στατιστικά 

σημαντικές μεταβλητές και δεν επηρεάζουν θετικά την εξαρτημένη μεταβλητή.  

Τα αποτελέσματα της παρούσας εμπειρικής έρευνας σε σχέση με τα αποτελέσματα των 

ερευνών από την βιβλιογραφική ανασκόπηση συγκλίνουν αλλά ταυτόχρονα απέχουν σε 

πολλά σημεία. 

Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα από την εμπειρική έρευνα έδειξαν ότι τα «πρότυπα 

χαρακτηριστικά» και τα «πρότυπα διεξαγωγής» επηρεάζουν σε στατιστικά σημαντικό 

βαθμό την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου. Από τις έρευνες που έγιναν 

αναφορικά με αυτό το θέμα, διαπιστώνεται ότι οι περισσότεροι ερευνητές κατέληξαν στο 

ίδιο αποτέλεσμα. Οι Ziegenfuss και Singhapakdi (1994) κατέληξαν στο ότι οι 

επαγγελματικές αξίες που βασίζονται στον Κώδικα Δεοντολογίας επηρεάζουν θετικά 

τους εσωτερικούς ελεγκτές. Επίσης, οι Liu et al., (2014) με τα ευρήματά τους, μέσα από 

την ανάλυση των χρηματοοικονομικών πληροφοριών (1999-2004) από τις ετήσιες 

εκθέσεις εταιριών που ήταν εισηγμένες στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης, 

αποκάλυψαν ότι η διαχείριση των εσόδων μέσω της έρευνας και της ανάπτυξης των 

επενδύσεων είναι σημαντικά υψηλότερη για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τα IAS. 

Τέλος, οι Mhedhbi και Zeghal (2016) έδειξαν ότι η επίδοση των αναδυόμενων 

κεφαλαιαγορών που υιοθέτησαν τα IAS ήταν σημαντική και θετική.  

Επιπλέον, από τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας φαίνεται ότι η υποστήριξη από 

την Διοίκηση δεν είναι στατιστικά σημαντική μεταβλητή και δεν επηρεάζει την 

αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου. Από τις έρευνες που ειπώθηκαν φαίνεται 

ότι οι περισσότεροι ερευνητές απέδειξαν το αντίθετο. Ο εσωτερικός έλεγχος είναι 

αποτελεσματικός όταν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της Διοίκησης υποστήριξαν οι  

Sarens και De Beelde το 2006. Ακόμα, οι  Mihret και Yismaw (2007) μία χρονιά μετά 
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υλοποίησαν μια έρευνα και τα αποτελέσματα της έρευνάς τους έδειξαν ότι η 

αποτελεσματικότητα του Εσωτερικού Ελέγχου επηρεάζεται από την υποστήριξη από την 

Διοίκηση. Ο Lenz το 2013 κατέληξε στο ότι αν τα Ανώτερα Διοικητικά στελέχη 

αλληλοεπιδρούσαν με τους εσωτερικούς ελεγκτές και επιλύονταν τα προβλήματα με 

επικοινωνία και με κοινούς στόχους, κοινές γνώμες και αμοιβαίο σεβασμό, τότε θα 

μπορούσε να βοηθηθεί η αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου. Οι Endaya και 

Hanefah (2016) κατέληξαν στο ότι η υποστήριξη των Ανώτερων Διοικητικών Στελεχών 

έχει μέτρια επίδραση στην αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου. Η έρευνα των 

τελευταίων φαίνεται να συμφωνεί, περισσότερο από ότι οι άλλες, με τα ευρήματα της 

παρούσας έρευνας.  

Τέλος, η διαχείριση κινδύνων δεν είναι στατιστικά σημαντική μεταβλητή και δεν 

επηρεάζει την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου, με βάση την εμπειρική 

έρευνα. Από την άλλη, οι περισσότερες έρευνες κατέληξαν στο αντίθετο αποτέλεσμα. Οι 

Spira και Page (2003)  ανέφεραν ότι ο εσωτερικός έλεγχος είναι αποτελεσματικός όταν 

βασίζεται στην διαχείριση κινδύνων και ότι ο σύγχρονος εσωτερικός έλεγχος γίνεται 

βάσει ανάλυσης κινδύνων. Οι Marais et al., (2009) έδειξαν ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση 

μεταξύ του εσωτερικού ελέγχου και του επιπέδου δέσμευσης για την διαχείριση 

κινδύνου. Ακόμα, οι Castanheira et al., (2009) έδειξαν, μέσω της έρευνας τους, ότι η 

υιοθέτηση μιας προσέγγισης που βασίζεται στον κίνδυνο είναι στατιστικά σημαντική σε 

διεθνείς επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα, οι Coetzee και Lubbe (2013) συσχέτισαν την 

αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου με την διαχείριση κινδύνων και ανέφεραν 

ότι όσο πιο καλά λειτουργεί ο εσωτερικός έλεγχος και βοηθά στην μείωση των κινδύνων 

που απειλούν τους οργανισμούς, τόσο πιο αποτελεσματικός θα είναι. 

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα είναι χρήσιμα αλλά πρέπει να 

ληφθούν υπόψη και οι περιορισμοί της έρευνας. Οι περιορισμοί αφορούν το ερευνητικό 

δείγμα και το χρονικό διάστημα. Όσον αφορά το ερευνητικό δείγμα αξίζει να σημειωθεί 

ότι δεν είναι σίγουρο αν οι ερωτηθέντες απάντησαν με προσοχή, αντικειμενικότητα και 

αμεροληψία. Από την άλλη, το χρονικό διάστημα για την διεξαγωγή της έρευνας ήταν 

μικρό και αυτό σημαίνει ότι δεν υπήρχε ο χρόνος για μεγαλύτερη ανταπόκριση. 

Υπό το πρίσμα των περιορισμών, προτείνεται μια μελλοντική έρευνα που θα μπορούσε 

να συσχετίσει περισσότερες μεταβλητές ώστε να διερευνηθεί καλύτερα το θέμα. Θα 

μπορούσαν να υπάρχουν πάνω από τέσσερις ανεξάρτητες μεταβλητές για να αξιολογηθεί 



60 
 

η αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου σε μεγαλύτερο βάθος. Επιπλέον, η 

διεξαγωγή μίας μελλοντικής έρευνας θα μπορούσε να διαρκέσει περισσότερο χρόνο ώστε 

να υπάρχουν περισσότερες απαντήσεις άρα και πιο αξιόπιστα αποτελέσματα. Τέλος, η 

χρησιμοποίηση της μεθόδου των συνεντεύξεων μπορεί να βοηθήσει στην εξαγωγή 

καλύτερων συμπερασμάτων. 
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της διπλωματικής εργασίας με θέμα: «Η Αξιολόγηση του Εσωτερικού Ελέγχου με βάση 

τα Διεθνή Πρότυπα Επαγγελματικής Εφαρμογής του Εσωτερικού Ελέγχου», 

αποστέλλεται το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, που αποτελεί σημαντικό μέρος της 

έρευνας. Το ερωτηματολόγιο αποτελεί μια σύντομη διαδικασία. Η συμπλήρωση του για 

την διεξαγωγή της εργασίας είναι πολύτιμη, ωστόσο δεν είναι υποχρεωτική. Αν θεωρηθεί 

κάποια ερώτηση ακατάλληλη δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί. Σας  ευχαριστώ εκ των 

προτέρων. 

 

ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 

( Συμπληρώστε με Χ την απάντηση σας ) 

1.Θέση ευθύνης: 

Λογιστής      Εσωτερικός Ελεγκτής     Διευθυντής     Άλλο  

2.Επίπεδο μόρφωσης: 

 Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης     Απόφοιτος Τ.Ε.Ι     Απόφοιτος 

Πανεπιστήμιου    Κάτοχος Μεταπτυχιακού    Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος  

3.Σεμινάρια αναφορικά με τον εσωτερικό έλεγχο που έχετε παρακολουθήσει: 

 1-3           4-7            8-10           11 και πάνω 

4.Εργασιακή εμπειρία (σε έτη): 

 0-5           5-10          10 και πάνω 

 

 

 

 



67 
 

ΜΕΡΟΣ Β: Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Αξιολογήστε τις παρακάτω προτάσεις, βάζοντας Χ στο κατάλληλο τετράγωνο: 
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5.Οι εσωτερικοί ελεγκτές ασκούν τα καθήκοντά τους 

με αντικειμενικό τρόπο. 

     

6. Οι Εσωτερικοί Έλεγχοι γίνονται με την 

απαραίτητη επαγγελματική επάρκεια. 

     

7. Την περίοδο προγραμματισμού, ο Εσωτερικός 

Έλεγχος διεκπεραιώθηκε αποτελεσματικά. 

     

8. Η εταιρεία ωφελείται από τον εσωτερικό έλεγχο.      

 

 

ΜΕΡΟΣ Γ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Αξιολογήστε τις παρακάτω προτάσεις, βάζοντας Χ στο κατάλληλο τετράγωνο: 
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9.Οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι ανεξάρτητοι από τις 

δραστηριότητες που ελέγχουν. 

     

10. Οι εσωτερικοί ελεγκτές ασκούν τα καθήκοντα 

τους με δέουσα επαγγελματική επιμέλεια. 

     

11. Οι εσωτερικοί ελεγκτές έχουν τις απαραίτητες 

γνώσεις και δεξιότητες για την διενέργεια του 

Εσωτερικού Ελέγχου. 

     

12. Οι εσωτερικοί ελεγκτές επιμορφώνονται 

διαρκώς. 

     

13. Οι εσωτερικοί ελεγκτές τηρούν τον Κώδικα 

Δεοντολογίας. 

     

14. Οι εσωτερικοί ελεγκτές συμμορφώνονται με τα 

επαγγελματικά πρότυπα συμπεριφοράς. 

     

15. Οι εσωτερικοί ελεγκτές επανελέγχουν τις 

οικονομικές και λειτουργικές πληροφορίες. 
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ΜΕΡΟΣ Δ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

Αξιολογήστε τις παρακάτω προτάσεις, βάζοντας Χ στο κατάλληλο τετράγωνο: 

 

 

 

Σε ποιο βαθμό: 
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16. Οι εσωτερικοί ελεγκτές έχουν τους κατάλληλους 

πόρους για την επίτευξη των στόχων. 

     

17. Οι εσωτερικοί ελεγκτές συμμορφώνονται ως προς τον 

κανονισμό της επιχείρησης. 

     

18. Οι εσωτερικοί ελεγκτές προγραμματίζουν κάθε 

έλεγχο. 

     

19. Οι εσωτερικοί ελεγκτές υποβάλουν έκθεση για τα 

αποτελέσματα της εργασίας ελέγχου τους. 

     

20. Ο Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου διοικεί 

αποτελεσματικά την δραστηριότητα του Εσωτερικού 

Ελέγχου ώστε να προσθέτει αξία στην επιχείρηση. 

     

21. Ο Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου καθοδηγεί με 

διάφορες πολιτικές τα στελέχη του Εσωτερικού Ελέγχου. 

     

22. Οι εσωτερικοί ελεγκτές διασφαλίζουν την ύπαρξη 

περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας. 

     

 

ΜΕΡΟΣ Ε: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Αξιολογήστε τις παρακάτω προτάσεις, βάζοντας Χ στο κατάλληλο τετράγωνο: 

 

 

 

Σε ποιο βαθμό: 
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23. Οι εσωτερικοί ελεγκτές προσεγγίζουν τον κίνδυνο σε 

μακροοικονομικό και σε μικροοικονομικό επίπεδο. 

     

24. Ο Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου καταρτίζει 

πρόγραμμα εσωτερικών ελέγχων με βάση την εκτίμηση 

κινδύνων. 

     

25. Το ετήσιο πρόγραμμα της λειτουργίας του εσωτερικού 

ελέγχου βασίζεται στην εκτίμηση των κινδύνων. 

     

26. Επηρεάζεται η αποτελεσματικότητα του εσωτερικού 

ελέγχου από την διαχείριση κινδύνων. 
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ΜΕΡΟΣ ΣΤ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Αξιολογήστε τις παρακάτω προτάσεις, βάζοντας Χ στο κατάλληλο τετράγωνο: 
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27. Τα Διοικητικά Στελέχη επιδρούν στην 

αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου. 

     

28. O Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου κοινοποιεί τον 

σχεδιασμό για την λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου 

στην Ανώτερη Διοίκηση και στο Συμβούλιο. 

     

29. Ο Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου υποβάλλει 

αναφορά στην Ανώτερη Διοίκηση σχετικά με την απόδοση 

σε σχέση με το πρόγραμμα ελέγχων της λειτουργίας του 

εσωτερικού ελέγχου. 

     

30. Ο Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου πραγματοποιεί 

επανέλεγχο για τη παρακολούθηση και την εξασφάλιση της 

αποτελεσματικής εφαρμογής των ενεργειών της Διοίκησης.  
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