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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

  

Σε ένα ασταθές οικονομικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο υπάρχουν κίνδυνοι για τις επιχειρήσεις, 

είναι λογικό  ο εσωτερικός έλεγχος και η διαχείριση κινδύνου να έχουν την προσοχή, της 

παγκόσμιας οικονομικής κοινότητας. Υπό αυτό το πρίσμα, ο εσωτερικός έλεγχος και η 

διαχείριση κινδύνου, χρησιμοποιούνται πλέον σαν λειτουργίες πρόληψης και αντιμετώπισης, 

των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας είναι η εξέταση της αλληλεξάρτησης, μεταξύ του εσωτερικού ελέγχου και της 

διαχείρισης κινδύνου, η ανάδειξη της σημασίας τους για τη σύγχρονη επιχείρηση, και τέλος η 

σκιαγράφηση του τρόπου με τον οποίο ο εσωτερικός έλεγχος επηρεάζει την διαχείριση 

κινδύνου. Για την συλλογή των απαραίτητων δεδομένων δημιουργήθηκε ηλεκτρονικό 

ερωτηματολόγιο το οποίο στάλθηκε σε υπαλλήλους επιχειρήσεων. Οι απαντήσεις αναλύθηκαν 

μέσω μεθόδων περιγραφικής στατιστικής, ανάλυσης συσχετίσεων και ανάλυσης παλινδρόμησης. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει αλληλεξάρτηση μεταξύ εσωτερικού ελέγχου και 

διαχείρισης κινδύνου σε μεγάλο βαθμό. Επίσης αμφότερες οι λειτουργίες είναι απαραίτητες, για 

την βιωσιμότητα της σύγχρονης οικονομικής μονάδας και τέλος ο εσωτερικός έλεγχος επηρεάζει 

θετικά την διαχείριση κινδύνου. 

  

 

Λέξεις κλειδιά: Διαχείριση Κινδύνου, Εσωτερικός Έλεγχος, Εσωτερικοί Ελεγκτές, Ελεγκτική, 

Διοίκηση.  
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ABSTRACT 

 

In an unstable financial environment, where there are risks for the businesses, it is logical that the 

internal control and risk management gather the attention of the global economic community. 

Internal control and risk management are now being used as operations in order to prevent and 

address the risks faced by businesses. The aim of this diploma thesis is to examine the 

correlation between internal control and risk management, to be highlighted the necessity of both 

functions for the companies and, finally, that internal control affects risk management. For the 

collection of the necessary data in order to conduct the survey, a questionnaire was sent to 

employees of various companies. The data were analyzed by statistical methods. The results 

showed that there is interdependence and correlation between internal control and risk 

management to a large extent, both functions are necessary for the viability of any company, and 

that internal control positively affects risk management. 

 

Keywords: Risk management, Internal audit, Internal Auditors, Auditing, Management.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

1.1 Εισαγωγή  

 

Σε αυτό το κεφάλαιο αναλύεται αρχικά το εννοιολογικό πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου. Στη 

συνέχεια εξετάζεται η αναγκαιότητα του εσωτερικού ελέγχου και η χρησιμότητα του, μέσα στη 

λειτουργία της επιχείρησης. Τέλος εξετάζεται η διαχείριση κινδύνου, και τα οφέλη που μπορεί 

να επιφέρει η συνεργασία της με τον εσωτερικό έλεγχο, αλλά και τι, κινδύνους επιφυλάσσει. 

 

1.2 Ο εσωτερικός έλεγχος  

 

Ο εσωτερικός έλεγχος υπάρχει από την αρχαιότητα (Chun,1997). Ωστόσο, δεν ήταν μέχρι το 

1940, όπου εσωτερικός έλεγχος και οι πρακτικές του άρχισαν να αναλαμβάνουν σημαντικό ρόλο 

στην στρατηγική και διαχείριση της επιχείρησης (Jin’e et al. 1997, Dittenhofer 2001). Έκτοτε ο 

εσωτερικός έλεγχος έχει αποκτήσει σημαντικό ρόλο και γίνεται ολοένα και πιο απαραίτητος. Το 

1987, η Εθνική Επιτροπή για χρηματοοικονομικές απάτες που βρίσκεται στις Ηνωμένες 

πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ), πρότεινε ότι όλες οι εταιρείες θα πρέπει να διατηρούν μια 

αποτελεσματική λειτουργία εσωτερικού ελέγχου (Treadway, 1987).  

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να καθιερωθούν ως ζωτικής σημασίας και αναπόσπαστα 

κομμάτια των επιχειρήσεων, και όχι ως παρατηρητές που παρακολουθούν περιφερειακά και 

περιμένουν να συμβεί ένα γεγονός (Sawyer et al., 1996). Οι εσωτερικοί ελεγκτές μπορούν να 

δώσουν αξία σε μια επιχείρηση διαβεβαιώνοντας, ότι η πιθανή έκθεση της σε κίνδυνο  

αντιμετωπίζεται με τον σωστό τρόπο (Walker et al. 2003, Leithhead 1999). Επίσης με τον 

εντοπισμό, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση του κινδύνου μιας επιχείρησης, ο 

εσωτερικός έλεγχος διασφαλίζει ότι οι πόροι της επιχείρησης είναι επαρκείς, και 

επικεντρώνονται στις προτεραιότητες της (Kunkel,2004). Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών 

της Μαλαισίας, (IIAM) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι οι πλέον 

ειδικοί, στο να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν τις επιχειρηματικές διαδικασίες, μιας 

επιχείρησης. Επιπλέον να ενεργούν ως σύμβουλοι της επιχείρησης, ώστε να μειωθούν οι πιθανοί 

κίνδυνοι.  
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1.3 Αναγκαιότητα για την διαχείριση κινδύνου  

 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, η διαχείριση κινδύνου είναι αναπόσπαστο κομμάτι των 

επιχειρήσεων. Καθημερινά όλο και περισσότερες επιχειρήσεις την εισάγουν μέσα στις 

λειτουργίες τους. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό, σε δύο αλληλένδετα φαινόμενα.  

Πρώτον, οι ευρύτερες κοινωνικές εξελίξεις,  όπως η εμφάνιση της κοινωνίας της διακινδύνευσης 

(Beck, 1992), του κοινωνιολόγου Beck, έχει αυξήσει τα αιτήματα της κοινωνίας, ώστε οι 

εταιρίες να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και να έχουν μεγαλύτερη διαφάνεια. Αυτό 

αναζωογόνησε την λογιστική και τον εσωτερικό έλεγχο κάνοντας τους, βασικές λειτουργίες της 

διαχείρισης κινδύνου.  

Δεύτερον, οι εταιρικές αποτυχίες και τα σκάνδαλα που συνέβησαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην 

Ιρλανδία και στις ΗΠΑ μέσα στη δεκαετία του 2000, και τα καταστροφικά αποτελέσματα όπως 

και τις συνέπειες αυτών, έγιναν αισθητά σε ολόκληρο τον κόσμο. Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει 

υποψίες, ότι ο εσωτερικός έλεγχος δεν αρκεί από μόνος του για την πρόληψη τέτοιων γεγονότων 

στο μέλλον. Έτσι ο εσωτερικός έλεγχος, πρέπει να συμπληρώνεται από την διαχείριση κινδύνου. 

 

1.4 Συνεργασία εσωτερικού ελέγχου με διαχείριση κινδύνου  

 

   Η σωστή συνεργασία του εσωτερικού ελέγχου με την διαχείριση κινδύνου, μπορεί επιφέρει 

πολύ καλά αποτελέσματα, και οι επιχειρήσεις να αποφύγουν πολλούς κινδύνους. Με άλλα λόγια 

η σωστή συνεργασία αυτών των δύο, μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη, φέρνοντας μεγάλη αξία, 

στις επιχειρήσεις και στους μετόχους.  

   Ο εσωτερικός έλεγχος, πρέπει να διαδραματίζει βασικό ρόλο στην παρακολούθηση των 

κινδύνων, σε μια εταιρεία, αναγνωρίζοντας τους πιθανούς κινδύνους και βοηθώντας να 

βελτιωθεί η διαχείριση κινδύνου (Lindow et.al, 2002). Ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να 

βοηθήσει τις εταιρίες να αναγνωρίσουν και να αξιολογήσουν τον κίνδυνο, ως εκ τούτου, 

αναμένεται να υπάρξει, ορθή χρήση του εσωτερικού ελέγχου μέσα στην εταιρία, ώστε αυτό να 

οδηγήσει σε μια υγιή διαχείριση κινδύνου (Walker et.al., 2003,). 
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1.5 Κίνδυνοι στη συνεργασία εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνου 

 

Το 2005, το ίδρυμα έρευνας του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA) πραγματοποίησε μια 

παγκόσμια έρευνα, με εσωτερικούς ελεγκτές από όλο τον κόσμο, σχετικά με τη συμμετοχή τους 

στην διαχείριση κινδύνων. Η μελέτη διαπίστωσε, ότι ορισμένοι εσωτερικοί ελεγκτές, είχαν 

εμπλακεί σε ρόλους, που το ινστιτούτου εσωτερικών ελεγκτών προτείνει, ότι είναι ακατάλληλοι 

για εσωτερικούς ελεγκτές. 

 

 Σε μια σύγκριση των πρακτικών εσωτερικού ελέγχου, μεταξύ του Βελγίου και των Ηνωμένων 

Πολιτειών Αμερικής, oι Sarens και de Beelde (Sarens et al., 2006) διαπίστωσαν ότι ο ρόλος των 

εσωτερικών ελεγκτών στη διαχείριση κίνδυνου αλλάζει γρήγορα. Στο Βέλγιο, οι εσωτερικοί 

ελεγκτές έχουν αναπτύξει μια κατανόηση υψηλότερου επιπέδου, όσο αφορά τον κίνδυνο, και 

έχουν αρχίσει να αναπτύσσουν, πιο αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης κινδύνου. 

  

Γενικότερα, μπορεί να ειπωθεί, ότι υπάρχουν πολλοί πιθανοί κίνδυνοι, στη συνεργασία 

εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνου, για αυτό και πρέπει να υπάρχουν όρια στις 

αρμοδιότητες, που έχει, είτε ο εσωτερικός έλεγχος είτε η διαχείριση κινδύνου. Το ένα τμήμα 

πρέπει να υποστηρίζει και να επιμορφώνει το άλλο, ώστε να μπορούν να αναγνωρίσουν και να 

αξιολογήσουν, τους πιθανούς κινδύνους, πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

2.1 Εσωτερικός Έλεγχος και Μέγεθος Επιχείρησης 

 

Έχοντας υπόψη, ότι ο εσωτερικός έλεγχος γίνεται ολοένα και πιο απαραίτητος, και σε 

συνάρτηση με το γεγονός, ότι όλο και πιο πολλές επιχειρήσεις εισάγουν τον εσωτερικό έλεγχο 

μέσα στη λειτουργία τους, ο Goodwin-Stewart (Goodwin-Stewart et al., 2006), ερεύνησε τους 

λόγους που οι επιχειρήσεις στην Αυστραλία, επιλέγουν να χρησιμοποιούν τον εσωτερικό έλεγχο 

εθελοντικά. Αυτή η έρευνα έγινε σε δείγμα 450 εταιριών και τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, 

αφορούσαν τη χρήση και το μέγεθος του εσωτερικού ελέγχου στην εταιρία. Αυτές οι 

πληροφορίες συνδυάστηκαν με οικονομικά και μη οικονομικά στοιχεία, από τις ετήσιες εκθέσεις 

των εταιριών. Η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ εσωτερικού 

ελέγχου και μεγέθους της επιχείρησης. 

Τρία χρόνια αργότερα σε μια έρευνα  που διεξήγαγε ο Nuno Castanheira (Nuno et al.,2009) 

ανέλυσε τους παράγοντες που σχετίζονται με την υιοθέτηση του εσωτερικού ελέγχου με βάση 

τους κινδύνους. Ειδικότερα οι ερευνητές επιδιώκουν των διερεύνηση του ρόλου του εσωτερικού 

ελέγχου, στη διαχείριση κινδύνων. Τα ευρήματα της εν λόγω έρευνας, προέρχονται από 

ερωτηματολόγια τα οποία αποστάλθηκαν σε  96 εσωτερικούς ελεγκτές, που ήταν μέλη του 

Ινστιτούτου Πορτογάλων Εσωτερικών Ελεγκτών. Το πόρισμα αυτής της μελέτης, καταλήγει ότι 

όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος των επιχειρήσεων, τόσο είναι πιθανότερο να εφαρμοστούν 

έλεγχοι, που βασίζονται στον κίνδυνο κατά τον ετήσιο προγραμματισμένο έλεγχο. 

 

Από τα παραπάνω, οδηγούμαστε στις εξής δύο υποθέσεις: 

Ηο: Υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ του εσωτερικού ελέγχου και του μεγέθους της 

επιχείρησης.  

Η1: Δεν υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ εσωτερικού ελέγχου και του μεγέθους της 

επιχείρησης. 

 

 

2.2 Εσωτερικός Έλεγχος και Ειδικοί Έλεγχοι 
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Το 2007, οι Ian Fraser και William Henry, ερεύνησαν την ενσωμάτωση της διαχείρισης 

κινδύνου. Ο σκοπός της έρευνας είναι να αναφέρει τους τρόπους με τους οποίους οι εταιρείες 

εντοπίζουν και αναγνωρίζουν τους κινδύνους, και να ενσωματώσει τις διαδικασίες διαχείρισης 

κινδύνων και ελέγχου. Επίσης οι ερευνητές αναφέρουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

επιτροπών εσωτερικού ελέγχου και τμήματος εσωτερικού ελέγχου και τη συνεισφορά τους στη 

διαχείριση κινδύνων. Το πρώτο τμήμα της έρευνας, περιλαμβάνει μια βιβλιογραφική 

ανασκόπηση σχετικά με τη διαχείριση κινδύνου, τους ρόλους που διαδραματίζουν οι επιτροπές 

εσωτερικού ελέγχου και ο εσωτερικός έλεγχος. Η έρευνα, στη συνέχεια αναφέρει τα 

αποτελέσματα μιας σειράς συνεντεύξεων, από στελέχη και εξωτερικούς ελεγκτές στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, σχετικά με το θέμα που προαναφέρθηκε. Τα ευρήματα της έρευνας ήταν, ότι κατά 

κοινή ομολογία, ενώ τα ανώτατα συμβούλια έχουν την τελική ευθύνη, η αναγνώριση των 

κινδύνων, πρέπει να παραμένει σε χαμηλότερα επίπεδα. Οι εταιρείες, τείνουν να υιοθετούν μια 

πολυ-διαδικαστική προσέγγιση  για να εξελίσσουν συνεχώς τις διαδικασίες, της διαχείρισης 

κινδύνων. Επίσης η έρευνα δείχνει ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές έχουν σημαντικό ρόλο, αλλά 

εκφράστηκαν ανησυχίες σχετικά με την εμπειρία τους, αλλά και την ανεξαρτησία τους, από την 

διαχείριση κινδύνου. Τέλος, η έρευνα συνιστά τη διάσπαση των λειτουργιών εσωτερικού 

ελέγχου και διαχείρισης κινδύνου, ούτως ώστε να διατηρηθεί η ανεξαρτησία του εσωτερικού 

ελέγχου και να αποσαφηνιστούν οι ρόλοι του. Επίσης, η έρευνα συνιστά την δημιουργία 

ξεχωριστών τμημάτων για τη διαχείριση των κινδύνων, με τα τμήματα εσωτερικού ελέγχου να 

παρακολουθούν τις διαδικασίες. 

 

Από τα παραπάνω οδηγούμαστε στις εξής δύο υποθέσεις: 

Ηο: Ο εσωτερικός έλεγχος πραγματοποιεί ειδικούς ελέγχους, προσανατολισμένους στην 

διαχείριση κίνδυνου; 

Η1: Ο εσωτερικός έλεγχος δεν πραγματοποιεί ειδικούς ελέγχους, προσανατολισμένους στην 

διαχείριση κίνδυνου; 

 

 

 

 



13 
 

2.3 Εσωτερικός Έλεγχος και Διαχείριση Κινδύνου 

 

Το 2006 οι Sarens και De Beelde ( Sarens et.al., 2006), πραγματοποίησαν μια έρευνα με θέμα 

την αντίληψη των εσωτερικών ελεγκτών, σχετικά με το ρόλο τους στη διαχείριση κινδύνων. 

Σκοπός της έρευνας είναι, να περιγράψει, και να συγκρίνει ποιοτικά τον τρόπο με τον οποίο οι 

εσωτερικοί ελεγκτές, αντιλαμβάνονται τον σημερινό τους ρόλο, στη διαχείριση κινδύνων. Αυτό 

πραγματοποιήθηκε, σε αμερικανικές και βελγικές εταιρείες. Προκειμένου να συγκεντρωθούν τα 

απαραίτητα και κατάλληλα δεδομένα, διεξήχθησαν συνεντεύξεις, σε επικεφαλής ελεγκτές από 

10 διαφορετικές εταιρίες και αναλύθηκαν τα σχετικά αποτελέσματα.  

Τα ευρήματα αυτής της έρευνας δείχνουν ότι στις βελγικές εταιρίες οι εσωτερικοί ελεγκτές, 

επικεντρώνονται στα σοβαρά μειονεκτήματα που υπάρχουν στο σύστημα διαχείρισης κινδύνου, 

και προσπαθούν να δημιουργήσουν καταστάσεις, ώστε να τα αναδείξουν. Επιπλέον οι 

εσωτερικοί ελεγκτές, κατέχουν πρωταρχικό ρόλο στη δημιουργία ενός πιο επίσημου συστήματος 

διαχείρισης κινδύνων, με καλύτερη κατανόηση στον κίνδυνο και στον έλεγχο. Στην περίπτωση 

των ΗΠΑ, οι αντικειμενικές εκτιμήσεις και οι γνώμες των εσωτερικών ελεγκτών, θεωρούνται 

πολύτιμες πληροφορίες στην αξιολόγηση διαχείρισης κινδύνου. Επιπλέον, παρατηρείται  στην 

περίπτωση των ΗΠΑ, ότι οι εσωτερικοί έλεγχοι, επικεντρώνονται σε οικονομικούς ελέγχους που 

σχετίζονται με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Τέλος, παρατηρείται ότι ο συμβουλευτικός 

ρόλος των εσωτερικών ελεγκτών προς τη διαχείριση κίνδυνου, στοχεύει κυρίως, στην βελτίωση 

και διαφάνεια της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου. 

Από τα παραπάνω οδηγούμαστε στις εξής δύο υποθέσεις: 

Ηο : Υπάρχει θετική επιρροή του εσωτερικού ελέγχου στην διαχείριση κίνδυνου  

Η1:  Δεν υπάρχει θετική επιρροή του εσωτερικού ελέγχου στην διαχείριση κίνδυνου 

  

2.4 Συνεισφορά Εσωτερικού Ελέγχου στη Διαχείριση Κινδύνου 

 

Ορισμένες έρευνες, παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με το πόσο αποτελεσματική είναι η 

συμβολή του εσωτερικού ελέγχου στη διαχείριση κινδύνου (De Zwaan et al., 2011). Ο 

εσωτερικός έλεγχος, παρέχει καθοδήγηση στα μέλη της διαχείρισης κινδύνου σχετικά με τις 

δραστηριότητες της. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, όσον αφορά τη 

διαχείριση κινδύνων, υπάρχουν δραστηριότητες στις οποίες ο εσωτερικός έλεγχος θα έπρεπε να 
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συμμετέχει και να συμβουλεύει, δραστηριότητες στις οποίες θα μπορούσε να συμμετέχει, αλλά 

και δραστηριότητες που δεν θα έπρεπε να συμμετέχει (IIA, 2009). Κάποιες από αυτές τις 

δραστηριότητες είναι η παροχή γενικής διαβεβαίωσης, για το αν το τμήμα διαχείρισης κινδύνων, 

ακολουθεί την πορεία και τη στρατηγική της διοίκησης, όπως και την αξιολόγηση της 

διαχείρισης κινδύνων όσο αναφορά την αποτελεσματικότητα της.  

Με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν, η Philna Coetzee το 2016 (Coetzee, 2016), εξέδωσε μια 

έρευνα με θέμα τη συμβολή του εσωτερικού ελέγχου στη διαχείριση κινδύνων. Καθώς υπάρχει 

χάσμα, μεταξύ των προσδοκιών του εσωτερικού ελέγχου και της πραγματικής αξίας που παρέχει 

η λειτουργία του, στη διαχείριση κινδύνων. Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνήσει τις απόψεις 

από επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου, όπως και των ανώτερων διοικητικών στελεχών των 

επιχειρήσεων, σχετικά με τη συμβολή των λειτουργιών του εσωτερικού ελέγχου και των 

μεθόδων του στη διαχείριση κινδύνων, στον δημόσιο τομέα της Νότιας Αφρικής. Η έρευνα 

επίσης εξετάζει πως οι υπάρχουσες δομές της διαχείρισης κινδύνου, επηρεάζουν το επίπεδο 

συντονισμού, μεταξύ εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνου. Αφού συλλέχθηκαν οι 

απαντήσεις των προϊσταμένων του εσωτερικού ελέγχου, όπως και των ανώτερων διοικητικών 

στελεχών των επιχειρήσεων, έγινε στατιστική ανάλυση. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι 

προϊστάμενοι του εσωτερικού ελέγχου, έχουν αισθητά διαφορετικές απόψεις από την άλλη 

ομάδα, και ότι η ύπαρξη δομών διαχείρισης κινδύνων, επηρεάζει πολύ λίγο την συμβολή του 

εσωτερικού ελέγχου στη διαχείριση κινδύνων. 

Από τα παραπάνω οδηγούμαστε στις εξής δύο υποθέσεις: 

Ηο: Υπάρχει θετική συνεισφορά του τμήματος εσωτερικού ελέγχου στο τμήμα διαχείρισης 

κίνδυνου  

Η1:  Δεν υπάρχει θετική συνεισφορά  του τμήματος  εσωτερικού ελέγχου στο  τμήμα διαχείρισης 

κίνδυνου  

 

2.5 Συνεργασία Εσωτερικού Ελέγχου με Διαχείριση Κινδύνου 

 

Το 1999, το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA), διόρθωσε τον ορισμό του εσωτερικού 

ελέγχου ώστε να περιλαμβάνει στις δραστηριότητες του, την διασφάλιση όπως και την παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών, στους τομείς της διαχείρισης κινδύνου, του εσωτερικού ελέγχου 

(internal control) και της διακυβέρνησης. Η συνεργασία του εσωτερικού ελέγχου με την 
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διαχείριση κινδύνου μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη και την προστασία της εταιρίας. 

Επισημαίνοντας το ενδεχόμενο ότι ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την 

ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα της διαχείρισης κινδύνου, το Ινστιτούτο Εσωτερικών 

Ελεγκτών (IIA) εξέδωσε μια δημοσίευση, που περιγράφει τους βασικούς ρόλους του εσωτερικού 

ελέγχου, όσον αφορά την διαχείριση κινδύνου. Σε αυτή την δημοσίευση, περιγράφει τους 

ρόλους που ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί νόμιμα και δικαιωματικά να αναλάβει και να παρέχει 

εγγυήσεις, όπως και ρόλους όπου ο εσωτερικός έλεγχος δεν πρέπει να συμμετέχει (IIA, 2004).  

Με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν η Laura de (Laura de et al,.2011) πραγματοποίησε μια 

έρευνα, με θέμα την εμπλοκή του εσωτερικού ελέγχου στην διαχείριση επιχειρηματικού 

κινδύνου. Σκοπός της έρευνας είναι να εξετάσει τον αντίκτυπο που έχει η συμμετοχή των 

εσωτερικών ελεγκτών στην διαχείριση κινδύνου, όπως και το να καταλάβουμε πόσο πρόθυμοι 

είναι οι εσωτερικοί ελεγκτές, στο να αναφέρουν τις περιπτώσεις, στις οποίες παρατηρούνται 

λάθη και ατασθαλίες στις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου. Επιπλέον εξετάζει, πόσο ισχυρή 

σχέση έχουν οι εσωτερικοί ελεγκτές με την επιτροπή ελέγχου και αν αυτό επηρεάζει την 

προθυμία τους πάνω σε αυτό το θέμα. Η μελέτη επίσης διερευνά τη χρησιμότητα της διαχείρισης 

κινδύνου όπως και τον ρόλο του εσωτερικού ελέγχου στη διαχείριση κινδύνου σε 

Αυστραλιανούς οργανισμούς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Η έρευνα πειραματίζεται, 

χρησιμοποιώντας ένα καινοτόμο σχέδιο, παρατηρώντας την εμπλοκή  του εσωτερικού ελεγκτή 

στη διαχείριση κινδύνου και πόσο ισχυρή είναι η σχέση μεταξύ εσωτερικού ελέγχου και 

επιτροπής ελέγχου. Για να συγκεντρωθούν τα στοιχεία της έρευνας συμμετείχαν 117 

εγκεκριμένοι εσωτερικοί ελεγκτές. Η μελέτη επίσης, συγκεντρώνει αναλυτικά δεδομένα σχετικά 

με τη χρήση της διαχείρισης κινδύνου. Τα ευρήματα της έρευνας, έδειξαν ότι η υψηλή 

συμμετοχή του εσωτερικού ελέγχου στην διαχείριση κινδύνου, επηρεάζει την προθυμία των 

εσωτερικών ελεγκτών, να αναφέρουν τυχών λάθη και σφάλματα κατά τις διαδικασίες 

διαχείρισης κινδύνων, στην επιτροπή ελέγχου. Ωστόσο, μια ισχυρή σχέση μεταξύ επιτροπής 

ελέγχου και εσωτερικού ελέγχου δεν φαίνεται να επηρεάζει την προθυμία τους να κάνουν 

τέτοιου είδους αναφορές. Η μελέτη διαπιστώνει επίσης,  ότι η πλειοψηφία των οργανισμών έχει 

πρόσφατα υιοθετήσει την διαχείριση κίνδυνου. Τέλος η έρευνα υποδεικνύει ότι οι εσωτερικοί 

ελεγκτές κατά κύριο λόγο, εμπλέκονται σε δραστηριότητες διασφάλισης της διαχείρισης 

κινδύνου, αλλά ορισμένοι από αυτούς συμμετέχουν και σε δραστηριότητες που θα μπορούσαν 

να βάλλουν σε κίνδυνο την αντικειμενικότητα τους. 
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Από τα παραπάνω οδηγούμαστε στις εξής δύο υποθέσεις: 

 

Ηο : Υπάρχει θετική συνεργασία μεταξύ του υπεύθυνου του τμήματος εσωτερικού ελέγχου και 

του υπεύθυνου τμήματος διαχείρισης κίνδυνου.  

Η1: Δεν υπάρχει θετική συνεργασία μεταξύ του υπεύθυνου του τμήματος εσωτερικού ελέγχου 

και του υπεύθυνου τμήματος διαχείρισης κίνδυνου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ΜΕΘΟΔΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ  

 

3.1 Εισαγωγή  

 

Σκοπός του κεφαλαίου είναι να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο διεξήχθη η έρευνα. Για να 

εξεταστεί η ύπαρξη της αλληλεπίδρασης μεταξύ της εξαρτημένης μεταβλητής και των 

ανεξάρτητων μεταβλητών, κρίθηκε αναγκαίο να σχεδιαστεί ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο 

διανεμήθηκε σε εσωτερικούς ελεγκτές αλλά και σε υπαλλήλους επιχειρήσεων. Στόχος της 

έρευνας είναι, να εξετάσει εάν υπάρχει αλληλεξάρτηση μεταξύ εσωτερικού ελέγχου και 

διαχείρισης κινδύνου. Πέραν του ερευνητικού δείγματος της έρευνας, ακολουθεί ανάλυση των 

ερωτήσεων του ερωτηματολογίου της έρευνας, καθώς και η μεθοδολογία της στατιστικής 

ανάλυσης των δεδομένων. 

 

3.2 Ερευνητικό Δείγμα  

 

Στόχος της έρευνας είναι να ερευνηθεί η αλληλεξάρτηση του εσωτερικού ελέγχου με την 

διαχείριση κινδύνου. Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορεί να είναι χρήσιμα, τόσο για την 

αλληλεξάρτηση μεταξύ του εσωτερικού ελέγχου και της διαχείρισης κινδύνου, όσο και για το 

ποιες είναι οι ακριβείς αρμοδιότητες του εσωτερικού ελέγχου, και κατά πόσο εφαρμόζετε σωστά 

μέσα στην επιχείρηση. Επιπλέον να ερευνηθεί η επιρροή και τον αντίκτυπο που έχει στην 

διαχείριση κινδύνου. Για το λόγο αυτό, η έρευνα διεξήχθη στο προσωπικό επιχειρήσεων με 

γνώση του αντικειμένου, του εσωτερικού ελέγχου.  

 

3.3 Ερωτηματολόγιο έρευνας 

 

Στη προσπάθεια για την συλλογή των δεδομένων χρειάστηκε να προχωρήσουμε στην κατασκευή 

ενός ερωτηματολογίου που περιέχει δημογραφικά στοιχεία αλλά και ερωτήσεις 

κατασκευασμένες για την συλλογή δεδομένων με ακρίβεια. Ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου 

είναι μια σημαντική διαδικασία και αποτελεί τα θεμέλια σε μια στατιστική έρευνα. Το 

ερωτηματολόγιο μοιράστηκε σε εσωτερικούς ελεγκτές και σε στελέχη επιχειρήσεων. Το 

ερωτηματολόγιο είναι κατάλληλα διαμορφωμένο με κατανοητές και σύντομες ερωτήσεις 
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πολλαπλής επιλογής. Το ερωτηματολόγιο είναι κατασκευασμένο σε βαθμολογική κλίμακα 

Likert, όπου οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να δηλώσουν το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας τους. Το 

ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε 6 θεματικές ενότητες. Πιο συγκεκριμένα στην πρώτη ενότητα 

εξετάζει τα δημογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων, η δεύτερη ενότητα αφορά τη συσχέτιση 

μεταξύ του εσωτερικού ελέγχου και του μεγέθους της επιχείρησης, η τρίτη ενότητα τους 

ειδικούς ελέγχους που πραγματοποιεί ο εσωτερικός έλεγχος στη διαχείριση κίνδυνου, η τέταρτη 

ενότητα συνεργασία μεταξύ του υπευθύνου του εσωτερικού ελέγχου με τον υπεύθυνο 

διαχείρισης κινδύνου, η πέμπτη την θετική επιρροή που ασκεί ο εσωτερικός έλεγχος στη 

διαχείριση κινδύνου και η έκτη ενότητα τη συνεισφορά του εσωτερικού ελέγχου στην διαχείριση 

κινδύνου. 

Η πρώτη ενότητα αποτελείται από τέσσερις ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση αναφέρεται σε ποια 

κατηγορία ανήκει η βασική δραστηριότητα της επιχείρησης (εμπορική, βιομηχανική, άλλο), η 

δεύτερη ερώτηση αναφέρεται στο επίπεδο εκπαίδευσης (δευτεροβάθμια, πανεπιστήμιο (Α.Ε.Ι), 

Τ.Ε.Ι., μεταπτυχιακό, διδακτορικό), η τρίτη ερώτηση  τη θέση ευθύνης στην επιχείρηση 

(υπάλληλος, υπεύθυνος τμήματος, διευθυντής, εσωτερικός ελεγκτής,) και η τέταρτη ερώτηση 

αναφέρεται στα έτη εμπειρίας (1 έως 4, 5 έως 8, 8 και άνω). 

Επόμενη είναι η δεύτερη ενότητα με δυο ερωτήσεις με θέμα τη συσχέτιση μεταξύ του 

εσωτερικού ελέγχου και του μεγέθους της επιχείρησης. Η πρώτη ερώτηση εξετάζει το μέγεθος 

της επιχείρησης (ερώτηση 1), η δεύτερη ερώτηση εξετάζει το βαθμό που εφαρμόζετε ο 

εσωτερικός έλεγχος μέσα στις επιχειρήσεις (ερώτηση 2). 

Στη συνέχεια προχωράμε στην τρίτη ενότητα η οποία αποτελείται από τρεις ερωτήσεις από την 

ερώτηση 3 μέχρι την ερώτηση 5. Αυτή η ενότητα διερευνά ειδικούς ελέγχους που πραγματοποιεί 

ο εσωτερικός έλεγχος στη διαχείριση κίνδυνου. Η πρώτη ερώτηση εξετάζει το βαθμό που ο 

εσωτερικός έλεγχος πραγματοποιεί ειδικό έλεγχο χρηματοοικονομικών εσόδων μέσα στην 

επιχείρηση (ερώτηση 3), η δεύτερη ερώτηση εξετάζει το βαθμό που ο εσωτερικός έλεγχος 

πραγματοποιεί ειδικό έλεγχο χορηγηθέντων δανείων και πιστώσεων σε οφειλέτες καθώς και 

χρηματοοικονομικών απαιτήσεων μέσα στην επιχείρηση (ερώτηση 4), και η τρίτη διερευνά σε 

ποιο βαθμό ο εσωτερικός έλεγχος πραγματοποιεί ειδικό έλεγχο ρευστότητας μέσα στην 

επιχείρηση (ερώτηση 5). 

Στην τέταρτη ενότητα, εξετάζουμε τη συνεργασία μεταξύ του υπευθύνου του εσωτερικού 

ελέγχου με τον υπεύθυνο διαχείρισης κινδύνου. Η ενότητα αποτελείται από τρείς ερωτήσεις, 



19 
 

ερώτηση 6 με ερώτηση 8. Η πρώτη ερώτηση εξετάζει το βαθμό που ο υπεύθυνος από το τμήμα 

εσωτερικού ελέγχου, συνεργάζεται με τον υπεύθυνο από το τμήμα διαχείρισης κινδύνου 

(ερώτηση 6), η δεύτερη ερώτηση εξετάζει το βαθμό που ο υπεύθυνος από το τμήμα εσωτερικού 

ελέγχου, επηρεάζει θετικά τις αποφάσεις του υπεύθυνου από το τμήμα διαχείρισης κινδύνου 

(ερώτηση 7). Τέλος η τρίτη ερώτηση διερεύνα το βαθμό που ο υπεύθυνος του τμήματος 

εσωτερικού ελέγχου, ενθαρρύνει τον υπεύθυνο του τμήματος διαχείρισης κινδύνου να παίρνει 

πρωτοβουλίες (ερώτηση 8). 

Το ερωτηματολόγιο συνεχίζεται με την πέμπτη ενότητα, που διερευνά θετική επιρροή που ασκεί 

ο εσωτερικός έλεγχος στη διαχείριση κινδύνου. Αυτή η ενότητα αποτελείται από τέσσερις 

ερωτήσεις, ερώτηση 9 με ερώτηση 12. Η πρώτη ερώτηση, εξετάζει το βαθμό που ο εσωτερικός 

έλεγχος συμμετάσχει στην διαδικασία διαχείρισης κινδύνου (ερώτηση 9). Στη δεύτερη ερώτηση, 

εξετάζουμε το βαθμό που ο εσωτερικός έλεγχος, παρακολουθεί τη διαδικασία διαχείρισης 

κινδύνου της επιχείρησης (ερώτηση 10), η τρίτη ερώτηση, εξετάζει το βαθμό που ο εσωτερικός 

έλεγχος ορίζει τα όρια στις προτιμήσεις και στην ανοχή κινδύνου (ερώτηση 11). Τέλος η 

τέταρτη ερώτηση, εξετάζει το βαθμό που εσωτερικός έλεγχος εκπαιδεύει το προσωπικό 

διαχείρισης κινδύνου (ερώτηση 12). 

Τελευταία είναι η έκτη ενότητα στην οποία εξετάζεται η συνεισφορά του εσωτερικού ελέγχου 

στην διαχείριση κινδύνου. Αυτή η ενότητα αποτελείται από επτά ερωτήσεις, ερώτηση 13 με 

ερώτηση 19. Στην πρώτη ερώτηση, διερευνάται ο βαθμός που ο εσωτερικός έλεγχος αξιολογεί 

τις διαδικασίες της διαχείρισης κινδύνου (ερώτηση 13). Στη δεύτερη ερώτηση, εξετάζουμε το 

βαθμό που ο εσωτερικός έλεγχος, διαβεβαιώνει την διοίκηση σχετικά με τις διαδικασίες 

διαχείρισης κινδύνου (ερώτηση 14), η τρίτη ερώτηση, εξετάζει το βαθμό που ο εσωτερικός 

έλεγχος, αξιολογεί τις αναφορές του τμήματος διαχείρισης κινδύνου (ερώτηση 15). Στην 

τέταρτη ερώτηση, εξετάζουμε το βαθμό που ο εσωτερικός έλεγχος, διαβεβαιώνει την διοίκηση 

ότι οι κίνδυνοι αξιολογούνται σωστά από το τμήμα διαχείρισης κινδύνων (ερώτηση 16), η 

πέμπτη ερώτηση, διερευνά το βαθμό που ο εσωτερικός έλεγχος επανεξετάζει τους βασικούς 

κινδύνους της επιχείρησης (ερώτηση 17), στη συνέχεια η έκτη ερώτηση, εξετάζει το βαθμό που 

ο εσωτερικός έλεγχος έχει σχεδιαστεί για να ελέγχει τις δραστηριότητες της διαχείρισης 

κινδύνου (ερώτηση 18). Τέλος η έβδομη ερώτηση, διερευνά  το βαθμό που ο εσωτερικός 

έλεγχος πραγματοποιεί ειδικούς ελέγχους για στοιχεία- τμήματα της επιχείρησης (ερώτηση 19). 
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3.4 Μεθοδολογία Στατιστικής Ανάλυσης Ερωτηματολογίου 

 

Για την επεξεργασία και ανάλυση των πρωτογενών στοιχείων που προήλθαν από τις  απαντήσεις 

του ερωτηματολογίου, χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο ανάλυσης δεδομένων SPSS 17, 

το οποίο ήταν πολύ σημαντικό στην επεξεργασία των δεδομένων και στη συνέχεια στην 

ερμηνεία τους. Πιο συγκεκριμένα μετά την δημιουργία των ερωτηματολογίων και την 

προώθηση τους ηλεκτρονικά μέσω του Google Forms, οι απαντήσεις των  ερωτηματολογίων 

καταγράφηκαν σε μορφή excel και στη συνέχεια τα στοιχεία μετατράπηκαν σε αριθμούς, βγήκε 

η μέση τιμή των μεταβλητών, ώστε να μπορούν να γίνουν οι απαραίτητες διεργασίες σε επόμενο 

στάδιο. Εν συνεχεία εισήχθησαν στο στατιστικό πακέτο ανάλυσης δεδομένων SPSS 17 για την 

επεξεργασία δεδομένων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

4.1 Εισαγωγή  

 

Σε αυτό το κεφάλαιο εξετάσθηκαν και αναλύθηκαν τα αποτελέσματα που προέκυψαν μετά την 

λήψη και επεξεργασία των απαντήσεων από τα ερωτηματολόγια. Τα αποτελέσματα προέκυψαν 

ύστερα από τη στατιστική ανάλυση, με τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου ανάλυσης 

δεδομένων SPSS. Στο κεφάλαιο, παρουσιάζονται περιγραφικά στοιχεία για τις ερωτήσεις όπως 

και έλεγχος κανονικότητας, συσχετίσεις μεταξύ των ερωτήσεων που αφορούν την εξαρτημένη 

και τις ανεξάρτητες μεταβλητές και ανάλυση πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης. Με σκοπό, 

να καθοριστούν οι παράγοντες που δείχνουν την αλληλεξάρτηση του εσωτερικού ελέγχου με τη 

διαχείριση κίνδυνου. 

 

4.2 Αποτελέσματα περιγραφικής στατιστικής  

 

Με τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου ανάλυσης δεδομένων SPSS, για κάθε ερώτηση του 

ερωτηματολογίου δημιουργήθηκε ένας πίνακας συχνοτήτων και ένα γράφημα (Διάγραμμα 

ράβδων) με την σχηματική απεικόνιση των απαντήσεων. 

 

4.2.1 Δημογραφικά στοιχεία  

 

Στην ερώτηση Ι εξετάζεται η βασική δραστηριότητα της επιχείρησης. Τα αποτελέσματα 

εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.  

Σε ποια κατηγορία ανήκει η βασική δραστηριότητα της Επιχείρησης – 

Οργανισμού; 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 
 

 

 

 

Άλλο 7 7.7 7.7 7.7 

Βιομηχανική 17 18.7 18.7 26.4 

Εμπορική 67 73.6 73.6 100.0 

Total 91 100.0 100.0 
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Πίνακας  1: Πίνακας συχνοτήτων για την δραστηριότητα της επιχείρησης 

 

Όπως διακρίνεται από τον πίνακα συχνοτήτων, από τα 91 άτομα που απάντησαν το 

ερωτηματολόγιο, το 73.6% εργάζονται σε εμπορικές επιχειρήσεις, το 18% σε βιομηχανικές και 

το 7.7% σε άλλου είδους επιχειρήσεις. Τα παραπάνω αποτελέσματα παρουσιάζονται και 

διαγραμματικά στο παρακάτω διάγραμμα. 

 

 
Εικόνα  1: Διάγραμμα ράβδων για τη δραστηριότητα της επιχείρησης 
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Στην ερώτηση ΙΙ εξετάζεται η εκπαίδευση των συμμετεχόντων. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται 

στον παρακάτω πίνακα.  

Εκπαίδευση 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Απόφοιτος πανεπιστήμιου 26 28.6 28.6 28.6 

Απόφοιτος Τ.Ε.Ι. 8 8.8 8.8 37.4 

Κάτοχος Διδακτορικού 

Διπλώματος 

6 6.6 6.6 44.0 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού 51 56.0 56.0 100.0 

Total 91 100.0 100.0  

Πίνακας  2: Πίνακας συχνοτήτων για την εκπαίδευση 

Από τους 91 ερωτηθέντες, σχετικά με την εκπαίδευσή τους, το 56% είναι κάτοχοι 

μεταπτυχιακού τίτλου και το 28.6% είναι απόφοιτοι πανεπιστήμιου Α.Ε.Ι., που σημαίνει ότι τα 

άτομα που απασχολούνται στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις έχουν μεγάλο επίπεδο εκπαίδευσης 

και κατάρτισης. Ένα μικρό ποσοστό 8.8% είναι απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. όπως επίσης ένα πολύ μικρό 

ποσοστό 6.6% είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος Τα παραπάνω αποτελέσματα 

παρουσιάζονται και διαγραμματικά. 

 

 

Εικόνα  2:Διάγραμμα ράβδων για την εκπαίδευση 
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Στη συνέχεια με την ερώτηση ΙΙΙ εξετάζεται η θέση ευθύνης των συμμετεχόντων. Τα 

αποτελέσματα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.  

 Θέση ευθύνης που κατέχετε; 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διευθυντής 12 13.2 13.2 13.2 

Εσωτερικός ελεγκτής 53 58.2 58.2 71.4 

Υπάλληλος 8 8.8 8.8 80.2 

Υπεύθυνος τμήματος 18 19.8 19.8 100.0 

Total 91 100.0 100.0  

Πίνακας  3: Πίνακας συχνοτήτων για την θέση ευθύνης στην επιχείρηση 

 

Σε ό,τι αφορά τη θέση τους στην επιχείρηση, ένα μεγάλο ποσοστό 58.2% είναι εσωτερικοί 

ελεγκτές, καθώς πολλές επιχειρήσεις έχουν τμήμα εσωτερικού ελέγχου, και οι εισηγμένες 

επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες βάση νόμου να διατηρούν τμήμα εσωτερικού ελέγχου. Το 

19.8% είναι υπεύθυνοι τμήματος και το 13.2% είναι διευθυντές. Ένα μικρότερο ποσοστό 8.8% 

είναι υπάλληλοι στις επιχειρήσεις. Τα παραπάνω αποτελέσματα παρουσιάζονται παρακάτω 

διαγραμματικά. 

 

Εικόνα  3:Διάγραμμα ράβδων για τη θέση ευθύνης 
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Στη συνέχεια με την ερώτηση IV εξετάζεται η εμπειρία των συμμετεχόντων στον εσωτερικό 

έλεγχο. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.  

Πόσα έτη είναι η εμπειρία σας στον εσωτερικό έλεγχο; 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid   4 4.4 4.4 4.4 

1-4 12 13.2 13.2 17.6 

5-8 58 63.7 63.7 81.3 

8 και πάνω 17 18.7 18.7 100.0 

Total 91 100.0 100.0  

Πίνακας  4:Πίνακας συχνοτήτων για εμπειρία στο εσωτερικό έλεγχο 

Στο παραπάνω διάγραμμα συχνοτήτων, βλέπουμε τα έτη εμπειρίας των συμμετεχόντων στον 

εσωτερικό έλεγχο. Παρατηρούμε ότι ένα συντριπτικό ποσοστό της τάξης του 63.7% έχουν 

εμπειρία 5 έως 8 έτη, στον εσωτερικό έλεγχο. Το 18.7% έχει εμπειρία από 8 και πάνω 5 έτη και 

τέλος το 13.2% έχουν από 1 έως 4 έτη. Αυτό μας δείχνει, ότι κατά κύριο λόγω τα άτομα που 

ασχολούνται με τον εσωτερικό έλεγχο, έχουν μια στοιχειώδη εμπειρία επάνω στο αντικείμενο. 

Τα παραπάνω αποτελέσματα, παρουσιάζονται και διαγραμματικά. 

 

 

Εικόνα  4:Διάγραμμα ράβδων για τα έτη εμπειρίας στον εσωτερικό έλεγχο 
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4.2.2.Εσωτερικός έλεγχος και το μέγεθος της επιχείρησης  

 

Στη συνέχεια με την ερώτηση 1 εξετάζεται το μέγεθος της επιχείρησης. Τα αποτελέσματα 

εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.  

Τι μέγεθος έχει η επιχείρηση που εργάζεστε; 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Μεγάλη (>250 άτομα) 9 9.9 9.9 9.9 

Μεσαία (<250 άτομα) 47 51.6 51.6 61.5 

Μικρή (50 άτομα) 31 34.1 34.1 95.6 

Πολύ μικρή (10 άτομα) 4 4.4 4.4 100.0 

Total 91 100.0 100.0  

Πίνακας  5:Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση 1 

Η 1η ερώτηση του ερωτηματολογίου εξετάζει το μέγεθος της επιχείρησης.  Όπως φαίνεται στο 

παραπάνω διάγραμμα το 51.6% των επιχειρήσεων που απάντησαν το ερωτηματολόγιο είναι 

μεσαίες επιχειρήσεις δηλαδή εργάζονται σε αυτές λιγότερα από 250 άτομα. Στη συνέχεια 

βλέπουμε ότι το 34.1% των ανθρώπων που απάντησαν το ερωτηματολόγιο εργάζονται σε μικρές 

επιχειρήσεις και το 9.9% σε μεγάλες. Τέλος μόνο το 4.4% εργάζονται σε πολύ μικρές 

επιχειρήσεις. Τα παραπάνω αποτελέσματα, παρουσιάζονται και διαγραμματικά παρακάτω. 

 

 
Εικόνα  5:Διάγραμμα ράβδων για την ερώτηση 1 
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Στη συνέχεια με την ερώτηση 2 εξετάζεται ο βαθμός που εφαρμόζετε ο εσωτερικός έλεγχος 

μέσα στις επιχειρήσεις. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.  

 

Εφαρμόζεται ο εσωτερικός έλεγχος στην επιχείρηση;   

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 4 4.4 4.4 4.4 

Πάρα πολύ 22 24.2 24.2 28.6 

Σε μεγάλη κλίμακα 35 38.5 38.5 67.0 

Σε μέτρια κλίμακα 26 28.6 28.6 95.6 

Σε μικρή κλίμακα 4 4.4 4.4 100.0 

Total 91 100.0 100.0  

Πίνακας  6:Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση 2 

Η 2η ερώτηση του ερωτηματολογίου εξετάζει το βαθμό που εφαρμόζετε ο εσωτερικός έλεγχος 

μέσα στις επιχειρήσεις. Όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα το 38.5% των επιχειρήσεων 

εφαρμόζουν τον εσωτερικό έλεγχο σε μεγάλη κλίμακα. Το 28.6% απάντησαν ότι οι επιχειρήσεις 

εφαρμόζουν τον εσωτερικό έλεγχο σε μέτρια κλίμακα, 24.2% απάντησαν πάρα πολύ, το 4.4% 

ισχυρίστηκαν ότι οι επιχειρήσεις, εφαρμόζουν τον εσωτερικό έλεγχο σε μικρή κλίμακα και το 

ίδιο ποσοστό 4.4%  απάντησε ότι ο εσωτερικό έλεγχος, δεν εφαρμόζετε καθόλου μέσα στην 

επιχείρηση. Τα παραπάνω αποτελέσματα,  παρουσιάζονται και διαγραμματικά παρακάτω. 

 
Εικόνα  6:Διάγραμμα ράβδων για την ερώτηση 24.2.3. Ειδικοί έλεγχοι στη διαχείριση κινδύνου  
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Στη συνέχεια με την ερώτηση 3 εξετάζεται ο βαθμός που ο εσωτερικός έλεγχος πραγματοποιεί 

ειδικό έλεγχο χρηματοοικονομικών εσόδων μέσα στις επιχειρήσεις. Τα αποτελέσματα 

εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.  

Σε ποιο βαθμό:  [Ο εσωτερικός έλεγχος πραγματοποιεί ειδικό έλεγχο 

χρηματοοικονομικών εσόδων;] 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Πάρα πολύ 17 18.7 18.7 18.7 

Σε μεγάλη κλίμακα 33 36.3 36.3 54.9 

Σε μέτρια κλίμακα 29 31.9 31.9 86.8 

Σε μικρή κλίμακα 12 13.2 13.2 100.0 

Total 91 100.0 100.0  

Πίνακας  7:Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση 3 

Η 3η ερώτηση του ερωτηματολογίου εξετάζει το βαθμό που ο εσωτερικός έλεγχος, 

πραγματοποιεί ειδικό έλεγχο χρηματοοικονομικών εσόδων, μέσα στις επιχειρήσεις. Όπως 

φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα το 36.3% των επιχειρήσεων, εφαρμόζουν ειδικό έλεγχο 

χρηματοοικονομικών εσόδων σε μεγάλη κλίμακα. Το 31.9% απάντησαν ότι οι επιχειρήσεις, 

εφαρμόζουν ειδικό έλεγχο χρηματοοικονομικών εσόδων σε μέτρια κλίμακα, 18.7% απάντησαν 

πάρα πολύ, τέλος το 13.2% ισχυρίστηκαν ότι οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν ειδικό έλεγχο 

χρηματοοικονομικών εσόδων σε μικρή κλίμακα. Τα παραπάνω αποτελέσματα, παρουσιάζονται 

και διαγραμματικά. 

 
Εικόνα  7:Διάγραμμα ράβδων για την ερώτηση 3 
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Στη συνέχεια με την ερώτηση 4 εξετάζεται, ο βαθμός που ο εσωτερικός έλεγχος πραγματοποιεί 

ειδικό έλεγχο χορηγηθέντων δανείων και πιστώσεων σε οφειλέτες, καθώς και 

χρηματοοικονομικών απαιτήσεων μέσα στις επιχειρήσεις. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον 

παρακάτω πίνακα.  

Σε ποιο βαθμό:  [Ο εσωτερικός έλεγχος πραγματοποιεί ειδικό έλεγχο χορηγηθέντων 

δανείων και πιστώσεων σε οφειλέτες καθώς και χρηματοοικονομικών απαιτήσεων;] 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Πάρα πολύ 28 30.8 30.8 30.8 

Σε μεγάλη κλίμακα 38 41.8 41.8 72.5 

Σε μέτρια κλίμακα 12 13.2 13.2 85.7 

Σε μικρή κλίμακα 13 14.3 14.3 100.0 

Total 91 100.0 100.0  

Πίνακας  8:Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση 4 

Η 4η ερώτηση του ερωτηματολογίου εξετάζει το βαθμό που ο εσωτερικός έλεγχος 

πραγματοποιεί ειδικό έλεγχο χορηγηθέντων δανείων και πιστώσεων σε οφειλέτες καθώς και 

χρηματοοικονομικών απαιτήσεων μέσα στις επιχειρήσεις. Όπως φαίνεται στο παραπάνω 

διάγραμμα το 41.8% των επιχειρήσεων εφαρμόζουν ειδικό έλεγχο χορηγηθέντων δανείων και 

πιστώσεων σε οφειλέτες καθώς και χρηματοοικονομικών απαιτήσεων σε μεγάλη κλίμακα. Το 

30.8% απάντησαν ότι οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν ειδικό έλεγχο χορηγηθέντων δανείων και 

πιστώσεων σε οφειλέτες καθώς και χρηματοοικονομικών απαιτήσεων πάρα πολύ σε μέτρια 

κλίμακα, 13.2% απάντησαν σε μέτρια κλίμακα, τέλος το 14.3% ισχυρίστηκαν ότι οι επιχειρήσεις 

εφαρμόζουν ειδικό έλεγχο χορηγηθέντων δανείων και πιστώσεων σε οφειλέτες καθώς και 

χρηματοοικονομικών απαιτήσεων σε μικρή κλίμακα. Τα παραπάνω αποτελέσματα 

παρουσιάζονται και διαγραμματικά. 

 

Εικόνα  8:Διάγραμμα ράβδων για την ερώτηση 4 
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Στη συνέχεια με την ερώτηση 5 εξετάζεται ο βαθμός που ο εσωτερικός έλεγχος πραγματοποιεί 

ειδικό έλεγχο ρευστότητας, μέσα στις επιχειρήσεις. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον 

παρακάτω πίνακα.  

Σε ποιο βαθμό:  [Ο εσωτερικός έλεγχος πραγματοποιεί ειδικό έλεγχο ρευστότητας ;] 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Πάρα πολύ 33 36.3 36.3 36.3 

Σε μεγάλη κλίμακα 24 26.4 26.4 62.6 

Σε μέτρια κλίμακα 26 28.6 28.6 91.2 

Σε μικρή κλίμακα 8 8.8 8.8 100.0 

Total 91 100.0 100.0  

Πίνακας  9:Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση 5 

Η 5η ερώτηση του ερωτηματολογίου εξετάζει το βαθμό που ο εσωτερικός έλεγχος 

πραγματοποιεί ειδικό έλεγχο ρευστότητας μέσα στις επιχειρήσεις. Όπως φαίνεται στο παραπάνω 

διάγραμμα το 36.3% των επιχειρήσεων, εφαρμόζουν ειδικό έλεγχο ρευστότητας, πάρα πολύ. Το 

28.6% απάντησε ότι οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν ειδικό έλεγχο ρευστότητας σε μέτρια κλίμακα, 

το 26.4% απάντησε σε μεγάλη κλίμακα, τέλος το 8.8% ισχυρίστηκε ότι οι επιχειρήσεις 

εφαρμόζουν ειδικό έλεγχο ρευστότητας σε μικρή κλίμακα. Τα παραπάνω αποτελέσματα 

παρουσιάζονται και διαγραμματικά παρακάτω. 

 

 

Εικόνα  9:Διάγραμμα ράβδων για την ερώτηση 5 
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4.2.4.Συνεργασία υπεύθυνου τμήματος εσωτερικού ελέγχου με υπεύθυνο διαχείρισης κινδύνου 

 

Στη συνέχεια με την ερώτηση 6 εξετάζεται ο βαθμός που ο υπεύθυνος από το τμήμα εσωτερικού 

ελέγχου, συνεργάζεται με τον υπεύθυνο από το τμήμα διαχείρισης κινδύνου. Τα αποτελέσματα 

εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.  

Σε ποιο βαθμό:  [Ο υπεύθυνος συνεργάζεται από το τμήμα εσωτερικού ελέγχου με 

τον υπεύθυνο από το τμήμα διαχείρισης κινδύνου;] 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 4 4.4 4.4 4.4 

Πάρα πολύ 16 17.6 17.6 22.0 

Σε μεγάλη κλίμακα 37 40.7 40.7 62.6 

Σε μέτρια κλίμακα 22 24.2 24.2 86.8 

Σε μικρή κλίμακα 12 13.2 13.2 100.0 

Total 91 100.0 100.0  

Πίνακας  10:Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση 6 

Στην 6η ερώτηση του ερωτηματολογίου εξετάζουμε το βαθμό που ο υπεύθυνος από το τμήμα 

εσωτερικού ελέγχου συνεργάζεται με τον υπεύθυνο από το τμήμα διαχείρισης κινδύνου. Όπως 

φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα το 40.7% των ερωτηθέντων απάντησε ότι υπάρχει 

συνεργασία σε μεγάλη κλίμακα. Το 24.2% απάντησε ότι ο υπεύθυνος από το τμήμα εσωτερικού 

ελέγχου συνεργάζεται με τον υπεύθυνο από το τμήμα διαχείρισης κινδύνου σε μέτρια κλίμακα, 

το 17.6% απάντησε ότι συνεργάζονται πάρα πολύ, όπως και το 13.2% ότι συνεργάζεται σε μικρή 

κλίμακα. Τέλος μόνο το 4.4% των ερωτηθέντων απάντησε ότι δεν υπάρχει καθόλου συνεργασία 

μεταξύ των δυο τμημάτων. Τα παραπάνω αποτελέσματα παρουσιάζονται και διαγραμματικά 

παρακάτω. 

 

Εικόνα  10:Διάγραμμα ράβδων για την ερώτηση 6 
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Στη συνέχεια με την ερώτηση 7 εξετάζεται ο βαθμός που ο υπεύθυνος από το τμήμα εσωτερικού 

ελέγχου, επηρεάζει θετικά τις αποφάσεις του υπεύθυνου από το τμήμα διαχείρισης κινδύνου. Τα 

αποτελέσματα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.  

Σε ποιο βαθμό:  [Ο υπεύθυνος του τμήματος εσωτερικού ελέγχου επηρεάζει θετικά τις 

αποφάσεις του υπεύθυνου διαχείρισης κινδύνου;] 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Πάρα πολύ 28 30.8 30.8 30.8 

Σε μεγάλη κλίμακα 28 30.8 30.8 61.5 

Σε μέτρια κλίμακα 14 15.4 15.4 76.9 

Σε μικρή κλίμακα 21 23.1 23.1 100.0 

Total 91 100.0 100.0  

Πίνακας  11:Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση 7 

Στην 7η ερώτηση του ερωτηματολογίου, εξετάζουμε το βαθμό που ο υπεύθυνος από το τμήμα 

εσωτερικού ελέγχου, επηρεάζει θετικά τις αποφάσεις του υπεύθυνου από το τμήμα διαχείρισης 

κινδύνου. Όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα το 30.8% των ερωτηθέντων απάντησε ότι ο 

υπεύθυνος του τμήματος διαχείρισης κινδύνου επηρεάζετε θετικά από τον υπεύθυνο του 

τμήματος εσωτερικού ελέγχου πάρα πολύ. Το ίδιο ποσοστό 30.8% απάντησε ότι υπάρχει θετική 

επιρροή σε μεγάλη κλίμακα. Το 23.1% απάντησε ότι υπάρχει θετική επιρροή  σε μικρή κλίμακα, 

και το 15.4% σε μέτρια κλίμακα. Τα παραπάνω αποτελέσματα παρουσιάζονται και 

διαγραμματικά παρακάτω. 
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Εικόνα  11:Διάγραμμα ράβδων για την ερώτηση 7 

Στη συνέχεια με την ερώτηση 8 εξετάζεται ο βαθμός που ο υπεύθυνος του τμήματος εσωτερικού 

ελέγχου ενθαρρύνει τον υπεύθυνο του τμήματος διαχείρισης κινδύνου να παίρνει πρωτοβουλίες. 

Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.  

Σε ποιο βαθμό:  [Ο υπεύθυνος του τμήματος εσωτερικού ελέγχου ενθαρρύνει τον 

υπεύθυνο του τμήματος διαχείρισης κινδύνου να παίρνει πρωτοβουλίες] 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Πάρα πολύ 22 24.2 24.2 24.2 

Σε μεγάλη κλίμακα 40 44.0 44.0 68.1 

Σε μέτρια κλίμακα 12 13.2 13.2 81.3 

Σε μικρή κλίμακα 17 18.7 18.7 100.0 

Total 91 100.0 100.0  

Πίνακας  12:Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση 8 

Στην 8η ερώτηση του ερωτηματολογίου, εξετάζουμε το βαθμό που ο υπεύθυνος του τμήματος 

εσωτερικού ελέγχου ενθαρρύνει τον υπεύθυνο του τμήματος διαχείρισης κινδύνου να παίρνει 

πρωτοβουλίες. Το 44% των ερωτηθέντων, απάντησε ότι ο υπεύθυνος του τμήματος εσωτερικού 

ελέγχου, ενθαρρύνει τον υπεύθυνο του τμήματος διαχείρισης κινδύνου, να παίρνει πρωτοβουλίες 

σε μεγάλη κλίμακα. Το 24.2% απάντησε πάρα πολύ. Το 18.7% σε μικρή κλίμακα, και το 13.2% 

σε μέτρια κλίμακα. Τα παραπάνω αποτελέσματα παρουσιάζονται και διαγραμματικά παρακάτω. 

 

 

Εικόνα  12:Διάγραμμα ράβδων για την ερώτηση 8 
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4.2.5. Επιρροή εσωτερικού ελέγχου στη διαχείριση κινδύνου 

  

Στη συνέχεια με την ερώτηση 9 εξετάζεται ο βαθμός που ο εσωτερικός έλεγχος συμμετάσχει 

στην διαδικασία διαχείρισης κινδύνου. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

               Σε ποιο βαθμό:  [Ο εσωτερικός έλεγχος συμμετάσχει στην διαδικασία               

διαχείρισης κινδύνου;] 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Πάρα πολύ 13 14.3 14.3 14.3 

Σε μεγάλη κλίμακα 32 35.2 35.2 49.5 

Σε μέτρια κλίμακα 34 37.4 37.4 86.8 

Σε μικρή κλίμακα 12 13.2 13.2 100.0 

Total 91 100.0 100.0  

Πίνακας  13:Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση 9 

Στην 9η ερώτηση του ερωτηματολογίου εξετάζουμε το βαθμό που ο εσωτερικός έλεγχος 

συμμετάσχει στην διαδικασία διαχείρισης κινδύνου. Το 37.4% των ερωτηθέντων απάντησε ότι ο 

εσωτερικός έλεγχος συμμετάσχει στην διαδικασία διαχείρισης κινδύνου σε μέτρια κλίμακα. Το 

35.2% απάντησε ότι συμμετάσχει σε μεγάλη κλίμακα. Το 14.3% πάρα πολύ, και το 13.2% σε 

μικρή κλίμακα. Τα παραπάνω αποτελέσματα παρουσιάζονται και διαγραμματικά παρακάτω. 

 

 

Εικόνα  13:Διάγραμμα ράβδων για την ερώτηση 9 
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Στη συνέχεια με την ερώτηση 10 εξετάζεται ο βαθμός που ο εσωτερικός έλεγχος παρακολουθεί 

τη διαδικασία διαχείρισης κινδύνου της επιχείρησης. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον 

παρακάτω πίνακα.  

Σε ποιο βαθμό:  [Ο εσωτερικός έλεγχος παρακολουθεί τη διαδικασία διαχείρισης 

κινδύνου της επιχείρησης;] 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Πάρα πολύ 25 27.5 27.5 27.5 

Σε μεγάλη κλίμακα 33 36.3 36.3 63.7 

Σε μέτρια κλίμακα 16 17.6 17.6 81.3 

Σε μικρή κλίμακα 17 18.7 18.7 100.0 

Total 91 100.0 100.0  

Πίνακας  14:Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση 10 

Στην 10η ερώτηση του ερωτηματολογίου εξετάζουμε το βαθμό που ο εσωτερικός έλεγχος 

παρακολουθεί τη διαδικασία διαχείρισης κινδύνου της επιχείρησης. Το 36.3% των ερωτηθέντων 

απάντησε ότι ο εσωτερικός έλεγχος παρακολουθεί την διαδικασία διαχείρισης κινδύνου σε 

μεγάλη κλίμακα. Το 27.5% απάντησε ότι την παρακολουθεί πάρα πολύ. Το 18.7% σε μικρή 

κλίμακα, και το 17.6% σε μέτρια κλίμακα. Τα παραπάνω αποτελέσματα παρουσιάζονται και 

διαγραμματικά παρακάτω. 

 

Εικόνα  14:Διάγραμμα ράβδων για την ερώτηση 10 
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Στη συνέχεια με την ερώτηση 11 εξετάζεται ο βαθμός που ο εσωτερικός έλεγχος ορίζει τα όρια 

στις προτιμήσεις και στην ανοχή κινδύνου. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον παρακάτω 

πίνακα.  

Σε ποιο βαθμό:  [Ο εσωτερικός έλεγχος ορίζει τα όρια στις προτιμήσεις και στην 

ανοχή κινδύνου;] 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Πάρα πολύ 9 9.9 9.9 9.9 

Σε μεγάλη κλίμακα 19 20.9 20.9 30.8 

Σε μέτρια κλίμακα 42 46.2 46.2 76.9 

Σε μικρή κλίμακα 21 23.1 23.1 100.0 

Total 91 100.0 100.0  

Πίνακας  15:Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση 11 

Στην 11η ερώτηση του ερωτηματολογίου εξετάζουμε το βαθμό που ο εσωτερικός έλεγχος ορίζει 

τα όρια στις προτιμήσεις και στην ανοχή κινδύνου. Το 46.2% των ερωτηθέντων απάντησε ότι ο 

εσωτερικός έλεγχος ορίζει τα όρια στις προτιμήσεις και στην ανοχή κινδύνου σε μέτρια 

κλίμακα. Το 23.1% απάντησε ότι ορίζει τα όρια στις προτιμήσεις και στην ανοχή κινδύνου σε 

μικρή κλίμακα μεγάλη κλίμακα. Το 20.9% σε μεγάλη κλίμακα, και το 9.9% πάρα πολύ. Τα 

παραπάνω αποτελέσματα παρουσιάζονται και διαγραμματικά παρακάτω. 

 

Εικόνα  15:Διάγραμμα ράβδων για την ερώτηση 11 
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Στη συνέχεια με την ερώτηση 12 εξετάζεται ο βαθμός που εσωτερικός έλεγχος εκπαιδεύει το 

προσωπικό διαχείρισης κινδύνου. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.  

Σε ποιο βαθμό:  [Ο εσωτερικός έλεγχος εκπαιδεύει το προσωπικό διαχείρισης 

κινδύνου;] 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Πάρα πολύ 19 20.9 20.9 20.9 

Σε μεγάλη κλίμακα 31 34.1 34.1 54.9 

Σε μέτρια κλίμακα 24 26.4 26.4 81.3 

Σε μικρή κλίμακα 17 18.7 18.7 100.0 

Total 91 100.0 100.0  

Πίνακας  16:Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση 12 

Στην 12η ερώτηση του ερωτηματολογίου εξετάζουμε το βαθμό που εσωτερικός έλεγχος 

εκπαιδεύει το προσωπικό διαχείρισης κινδύνου. Το 34.1% των ερωτηθέντων απάντησε ότι ο 

εσωτερικός έλεγχος εκπαιδεύει το προσωπικό διαχείρισης κινδύνου σε μεγάλη κλίμακα. Το 

26.4% απάντησε ότι εκπαιδεύει το προσωπικό διαχείρισης κινδύνου σε μέτρια κλίμακα. Το 

20.9% ότι εκπαιδεύει το προσωπικό πάρα πολύ, και το 18.7% σε μικρή κλίμακα. Τα παραπάνω 

αποτελέσματα παρουσιάζονται και διαγραμματικά παρακάτω. 

 

Εικόνα  16:Διάγραμμα ράβδων για την ερώτηση 124.2.6.Συνεισφορα εσωτερικού ελέγχου στη διαχείριση κινδύνου  
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Στη συνέχεια με την ερώτηση 13 εξετάζεται ο βαθμός που ο εσωτερικός έλεγχος αξιολογεί τις 

διαδικασίες της διαχείρισης κινδύνου. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.  

Σε ποιο βαθμό:  [Ο εσωτερικός έλεγχος αξιολογεί τις διαδικασίες της διαχείρισης 

κινδύνου;] 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 4 4.4 4.4 4.4 

Πάρα πολύ 28 30.8 30.8 35.2 

Σε μεγάλη κλίμακα 22 24.2 24.2 59.3 

Σε μέτρια κλίμακα 20 22.0 22.0 81.3 

Σε μικρή κλίμακα 17 18.7 18.7 100.0 

Total 91 100.0 100.0  

Πίνακας  17:Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση 13 

Στην 13η ερώτηση του ερωτηματολογίου εξετάζουμε το βαθμό που ο εσωτερικός έλεγχος 

αξιολογεί τις διαδικασίες της διαχείρισης κινδύνου. Το 30.8% των ερωτηθέντων απάντησε ότι ο 

εσωτερικός έλεγχος αξιολογεί τις διαδικασίες της διαχείρισης κινδύνου πάρα πολύ. Το 24.2% 

απάντησε ότι τις αξιολογεί σε μεγάλη κλίμακα. Το 22% σε μέτρια κλίμακα, και το 18.7% σε 

μικρή κλίμακα. Τα παραπάνω αποτελέσματα παρουσιάζονται και διαγραμματικά παρακάτω. 

 

 

Εικόνα  17:Διάγραμμα ράβδων για την ερώτηση 13 
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Στη συνέχεια με την ερώτηση 14 εξετάζεται ο βαθμός που ο εσωτερικός έλεγχος διαβεβαιώνει 

την διοίκηση σχετικά με τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται 

στον παρακάτω πίνακα.  

 

Σε ποιο βαθμό:  [Ο εσωτερικός έλεγχος διαβεβαιώνει την διοίκηση σχετικά με τις 

διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου;] 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Πάρα πολύ 44 48.4 48.4 48.4 

Σε μεγάλη κλίμακα 16 17.6 17.6 65.9 

Σε μέτρια κλίμακα 23 25.3 25.3 91.2 

Σε μικρή κλίμακα 8 8.8 8.8 100.0 

Total 91 100.0 100.0  

Πίνακας  18:Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση 14 

Στην 14η ερώτηση του ερωτηματολογίου εξετάζουμε το βαθμό που ο εσωτερικός έλεγχος 

διαβεβαιώνει την διοίκηση σχετικά με τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου. Το 48.4% των 

ερωτηθέντων απάντησε ότι ο εσωτερικός έλεγχος διαβεβαιώνει την διοίκηση σχετικά με τις 

διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου πάρα πολύ. Το 25.3% απάντησε ότι διαβεβαιώνει την διοίκηση 

σχετικά με τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου σε μέτρια κλίμακα. Το 17.6% σε μεγάλη 

κλίμακα, και το 8.8% σε μικρή κλίμακα. Τα παραπάνω αποτελέσματα παρουσιάζονται και 

διαγραμματικά παρακάτω. 

 

Εικόνα  18:Διάγραμμα ράβδων για την ερώτηση 14 
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Στη συνέχεια με την ερώτηση 15 εξετάζεται ο βαθμός που ο εσωτερικός έλεγχος αξιολογεί τις 

αναφορές του τμήματος διαχείρισης κινδύνου. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον παρακάτω 

πίνακα.  

Σε ποιο βαθμό:  [Ο εσωτερικός έλεγχος αξιολογεί τις αναφορές του τμήματος 

διαχείρισης κινδύνου;] 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 4 4.4 4.4 4.4 

Πάρα πολύ 14 15.4 15.4 19.8 

Σε μεγάλη κλίμακα 44 48.4 48.4 68.1 

Σε μέτρια κλίμακα 8 8.8 8.8 76.9 

Σε μικρή κλίμακα 21 23.1 23.1 100.0 

Total 91 100.0 100.0  

Πίνακας  19:Πίνακας συχνοτήτων για τη ερώτηση 15 

Στην 15η ερώτηση του ερωτηματολογίου εξετάζουμε το βαθμό που ο εσωτερικός έλεγχος 

αξιολογεί τις αναφορές του τμήματος διαχείρισης κινδύνου. Το 48.4% των ερωτηθέντων 

απάντησε ότι ο εσωτερικός έλεγχος αξιολογεί τις αναφορές του τμήματος διαχείρισης κινδύνου 

σε μεγάλη κλίμακα. Το 25.3% απάντησε ότι αξιολογεί τις αναφορές σε μικρή κλίμακα. Το 

15.4% απάντησε πάρα πολύ, και το 8.8% σε μέτρια κλίμακα. Τα παραπάνω αποτελέσματα 

παρουσιάζονται και διαγραμματικά παρακάτω. 

 
Εικόνα  19:Διάγραμμα ράβδων για την ερώτηση 15 
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Στη συνέχεια με την ερώτηση 16 εξετάζεται ο βαθμός που ο εσωτερικός έλεγχος διαβεβαιώνει 

την διοίκηση ότι οι κίνδυνοι αξιολογούνται σωστά από το τμήμα διαχείρισης κινδύνων. Τα 

αποτελέσματα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.  

Σε ποιο βαθμό:  [Ο εσωτερικός έλεγχος διαβεβαιώνει την διοίκηση ότι οι κίνδυνοι 

αξιολογούνται σωστά από το τμήμα διαχείρισης κινδύνων;] 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Πάρα πολύ 20 22.0 22.0 22.0 

Σε μεγάλη κλίμακα 34 37.4 37.4 59.3 

Σε μέτρια κλίμακα 16 17.6 17.6 76.9 

Σε μικρή κλίμακα 21 23.1 23.1 100.0 

Total 91 100.0 100.0  

Πίνακας  20:Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση 16 

Στην 16η ερώτηση του ερωτηματολογίου εξετάζουμε το βαθμό που ο εσωτερικός έλεγχος 

διαβεβαιώνει την διοίκηση ότι οι κίνδυνοι αξιολογούνται σωστά από το τμήμα διαχείρισης 

κινδύνων. Το 37.4% των ερωτηθέντων απάντησε ότι ο εσωτερικός έλεγχος διαβεβαιώνει την 

διοίκηση ότι οι κίνδυνοι αξιολογούνται σωστά σε μεγάλη κλίμακα. Το 23.1% απάντησε ότι 

αξιολογεί τις αναφορές σε μικρή κλίμακα. Το 22% απάντησε πάρα πολύ, και το 17.6% σε μέτρια 

κλίμακα. Τα παραπάνω αποτελέσματα παρουσιάζονται και διαγραμματικά παρακάτω. 

 

Εικόνα  20:Διάγραμμα ράβδων για την ερώτηση 16 
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Στη συνέχεια με την ερώτηση 17 εξετάζεται ο βαθμός που ο εσωτερικός έλεγχος επανεξετάζει 

τους βασικούς κινδύνους της επιχείρησης. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον παρακάτω 

πίνακα.  

Σε ποιο βαθμό:  [Ο εσωτερικός έλεγχος επανεξετάζει τους βασικούς κινδύνους;] 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Πάρα πολύ 16 17.6 17.6 17.6 

Σε μεγάλη κλίμακα 36 39.6 39.6 57.1 

Σε μέτρια κλίμακα 26 28.6 28.6 85.7 

Σε μικρή κλίμακα 13 14.3 14.3 100.0 

Total 91 100.0 100.0  

Πίνακας  21: Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση 17 

Στην 17η ερώτηση του ερωτηματολογίου εξετάζουμε το βαθμό που ο εσωτερικός έλεγχος 

επανεξετάζει τους βασικούς κινδύνους της επιχείρησης. Το 39.6% των ερωτηθέντων απάντησε 

ότι ο εσωτερικός έλεγχος επανεξετάζει τους βασικούς κινδύνους της επιχείρησης σε μεγάλη 

κλίμακα. Το 28.6% απάντησε ότι επανεξετάζει τους βασικούς κινδύνους σε μέτρια κλίμακα. Το 

17.6% απάντησε πάρα πολύ, και το 14.3% σε μικρή κλίμακα. Τα παραπάνω αποτελέσματα 

παρουσιάζονται και διαγραμματικά παρακάτω. 

 
Εικόνα  21:Διάγραμμα ράβδων για την ερώτηση 17 
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Στη συνέχεια με την ερώτηση 18 εξετάζεται ο βαθμός που ο εσωτερικός έλεγχος έχει σχεδιαστεί 

για να ελέγχει τις δραστηριότητες της διαχείρισης κινδύνου. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται 

στον παρακάτω πίνακα.  

Σε ποιο βαθμό:  [Ο εσωτερικός έλεγχος έχει σχεδιαστεί για να ελέγχει τις 

δραστηριότητες της διαχείρισης κινδύνου;] 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Πάρα πολύ 15 16.5 16.5 16.5 

Σε μεγάλη κλίμακα 23 25.3 25.3 41.8 

Σε μέτρια κλίμακα 17 18.7 18.7 60.4 

Σε μικρή κλίμακα 36 39.6 39.6 100.0 

Total 91 100.0 100.0  

Πίνακας  22:Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση 18 

Στην 18η ερώτηση του ερωτηματολογίου εξετάζουμε το βαθμό που ο εσωτερικός έλεγχος έχει 

σχεδιαστεί για να ελέγχει τις δραστηριότητες της διαχείρισης κινδύνου. Το 39.6% των 

ερωτηθέντων απάντησε ότι έχει σχεδιαστεί για να ελέγχει τις δραστηριότητες της διαχείρισης 

κινδύνου σε μικρή κλίμακα. Το 25.3% απάντησε ότι σχεδιαστεί για να ελέγχει τις 

δραστηριότητες της διαχείρισης κινδύνου σε μεγάλη κλίμακα. Το 18.7% απάντησε σε μέτρια 

κλίμακα, και το 16.5% πάρα πολύ. Τα παραπάνω αποτελέσματα παρουσιάζονται και 

διαγραμματικά παρακάτω. 

 
Εικόνα  22:Διάγραμμα ράβδων για την ερώτηση 18 
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Στη συνέχεια με την ερώτηση 19 εξετάζεται ο βαθμός που ο εσωτερικός έλεγχος πραγματοποιεί 

ειδικούς ελέγχους για στοιχεία-τμήματα της επιχείρησης. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον 

παρακάτω πίνακα.  

Σε ποιο βαθμό:  [Ο εσωτερικός έλεγχος πραγματοποιεί ειδικούς ελέγχους για 

στοιχεία/ τμήματα] 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Πάρα πολύ 56 61.5 61.5 61.5 

Σε μεγάλη κλίμακα 6 6.6 6.6 68.1 

Σε μέτρια κλίμακα 20 22.0 22.0 90.1 

Σε μικρή κλίμακα 9 9.9 9.9 100.0 

Total 91 100.0 100.0  

Πίνακας  23: Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση 19 

Στην 19η ερώτηση του ερωτηματολογίου εξετάζουμε το βαθμό που ο εσωτερικός έλεγχος 

πραγματοποιεί ειδικούς ελέγχους για στοιχεία-τμήματα της επιχείρησης. Η συντριπτική 

πλειοψηφία 61.5% των ερωτηθέντων απάντησε ότι πραγματοποιεί ειδικούς ελέγχους πάρα πολύ. 

Το 22% απάντησε ότι πραγματοποιεί ειδικούς ελέγχους σε μέτρια κλίμακα. Το 9.9% απάντησε 

σε μικρή κλίμακα, και το 6.6% σε μεγάλη κλίμακα. Τα παραπάνω αποτελέσματα 

παρουσιάζονται και διαγραμματικά παρακάτω. 

 

Εικόνα  23:Διάγραμμα ράβδων για την ερώτηση 19 
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4.3 Στατιστικά εργαλεία 
 

4.3.1 Συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach alpha και συσχετίσεις.  

 

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος της εσωτερικής συνέπειας των τιμών 

χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach alpha. Σε όσες μεταβλητές ο 

συντελεστής αξιοπιστίας είναι μικρότερος του 0.70  πρέπει να απορριφθούν.  

 

Στη πρώτη ομάδα ερωτήσεων του ερωτηματολογίου εξετάζετε η συσχέτιση μεταξύ της ύπαρξης 

εσωτερικού ελέγχου με το μέγεθος της επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα η πρώτη ερώτηση 

εξετάζει το μέγεθος της επιχείρησης και η δεύτερη το βαθμό που υπάρχει ο εσωτερικός έλεγχος 

στην επιχείρηση. Τα αποτελέσματα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.  

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.752 .781 2 

Πίνακας  24:Πίνακας αξιοπιστίας Cronbach alpha 1 

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι ο συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach alpha είναι 0.752 

(μεγαλύτερος του 0.70), άρα οι ερωτήσεις  μας έχουν σωστό βαθμό αξιοπιστίας πάνω από 75% 

και για αυτό δεν χρειάζεται να απορριφθούν.  

 

Στη συνέχεια εξετάζονται οι συσχετίσεις μεταξύ των ερωτήσεων. 

Correlations 

 
Τι μέγεθος έχει 

η επιχείρηση 

που εργάζεστε; 

Εφαρμόζεται ο 

εσωτερικός 

έλεγχος στην 

επιχείρηση; 

Τι μέγεθος έχει η 

επιχείρηση που εργάζεστε; 

Pearson Correlation 1 .640** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 91 91 

Εφαρμόζεται ο εσωτερικός 

έλεγχος στην επιχείρηση; 

Pearson Correlation .640** 1 

Sig. (2-tailed) .000  



46 
 

N 91 91 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Πίνακας  25: Πίνακας συσχετίσεων 1 

Τα αποτελέσματα του πίνακα υποδεικνύουν ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ των 

ερωτήσεων γιατί παρατηρείται ότι οι τιμές είναι θετικές, και κοντά στο 1, το Sig είναι 0.000 

(<0.05) που μας επιβεβαιώνει ότι οι τιμές είναι στατιστικά σημαντικές.  

 

Στη δεύτερη ομάδα ερωτήσεων του ερωτηματολογίου εξετάζονται οι ειδικοί έλεγχοι που 

πραγματοποιεί ο εσωτερικός έλεγχος στη διαχείριση κίνδυνου. Τα αποτελέσματα φαίνονται στον 

παρακάτω πίνακα.  

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

.869 .870 3 

Πίνακας  26:Πίνακας αξιοπιστίας Cronbach alpha 2 

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι ο συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach alpha είναι. 

0.869(μεγαλύτερος του 0.70) άρα οι ερωτήσεις  μας έχουν σωστό βαθμό αξιοπιστίας πάνω από 

85% και για αυτό δεν χρειάζεται να απορριφθούν.  

 

Στη συνέχεια εξετάζονται οι συσχετίσεις μεταξύ των ερωτήσεων. 
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Πίνακας  27: Πίνακας συσχετίσεων 2 

Τα αποτελέσματα του πίνακα υποδεικνύουν ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ των 

ερωτήσεων γιατί όπως βλέπουμε παρακάτω είναι οι τιμές θετικές και  κοντά στο 1, όπως το Sig 

είναι 0.000 (<0.05)  που μας επιβεβαιώνει ότι οι τιμές είναι στατιστικά σημαντικές.  

 

Στη τρίτη ομάδα ερωτήσεων του ερωτηματολογίου, εξετάζεται η συνεργασία μεταξύ του 

υπεύθυνου του τμήματος εσωτερικού ελέγχου και του υπεύθυνου τμήματος διαχείρισης 

κίνδυνου. Τα αποτελέσματα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.904 .905 3 

Πίνακας  28:Πίνακας αξιοπιστίας Cronbach alpha 3 

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι ο συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach alpha 0.904 

(μεγαλύτερος του 0.70) άρα οι ερωτήσεις  μας έχουν σωστό βαθμό αξιοπιστίας πάνω από 90% 

το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και για αυτό δεν χρειάζεται να απορριφθούν.  

 

Στη συνέχεια εξετάζονται οι συσχετίσεις μεταξύ των ερωτήσεων. 
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Πίνακας  29: Πίνακας συσχετίσεων 3 

Τα αποτελέσματα του πίνακα υποδεικνύουν ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ των 

ερωτήσεων γιατί όπως βλέπουμε παρακάτω είναι οι τιμές θετικές και κοντά στο 1, όπως το Sig 

είναι 0.000 που μας δείχνει ότι οι τιμές είναι στατιστικά σημαντικές και όχι 0.  

Στη τέταρτη ομάδα ερωτήσεων του ερωτηματολογίου εξετάζεται η επιρροή του εσωτερικού 

ελέγχου στην διαχείριση κίνδυνου. Τα αποτελέσματα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.903 .905 4 

Πίνακας  30:Πίνακας αξιοπιστίας Cronbach alpha 4 

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι ο συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach alpha 0.904 

(μεγαλύτερος του 0.70) άρα οι ερωτήσεις  μας έχουν σωστό βαθμό αξιοπιστίας πάνω από 90% 

το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και για αυτό δεν χρειάζεται να απορριφθούν.  

 

Στη συνέχεια εξετάζονται οι συσχετίσεις μεταξύ των ερωτήσεων. 
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Πίνακας  31: Πίνακας συσχετίσεων 4 

Τα αποτελέσματα του πίνακα υποδεικνύουν πίνακα βλέπουμε ότι υπάρχει θετική συσχέτιση 

μεταξύ των ερωτήσεων γιατί όπως βλέπουμε παρακάτω οι τιμές είναι θετικές και κοντά στο 1, 

επίσης το Sig είναι 0.000 που μας δείχνει ότι οι τιμές είναι στατιστικά σημαντικές και όχι 0.  

 

 

 

Στη πέμπτη ερωτήσεων του ερωτηματολογίου εξετάζεται η συνεισφορά του εσωτερικού ελέγχου 

στην διαχείριση κίνδυνου. Τα αποτελέσματα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.945 .946 7 

Πίνακας  32:Πίνακας αξιοπιστίας Cronbach alpha 5 

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι ο συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach alpha είναι 0.945 

(μεγαλύτερος του 0.70) άρα οι ερωτήσεις  μας έχουν σωστό βαθμό αξιοπιστίας πάνω από 94% 

το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και για αυτό δεν χρειάζεται να απορριφθούν.  

 

Στη συνέχεια εξετάζονται οι συσχετίσεις μεταξύ των ερωτήσεων. 
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Πίνακας  33: Πίνακας συσχετίσεων 5 

Τα αποτελέσματα του πίνακα υποδεικνύουν βλέπουμε ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ των 

ερωτήσεων γιατί όπως βλέπουμε παρακάτω οι τιμές είναι θετικές και όλες εκτός από δυο είναι 

κοντά στο 1, επίσης το Sig είναι 0.000 που μας δείχνει ότι οι τιμές είναι στατιστικά σημαντικές 

και όχι 0. 

 

 

4.4 Παλινδρόμηση   
 
   Με τον όρο παλινδρόμηση, εννοούμε μια ευρέως γνωστή στατιστική τεχνική, που μας βοηθάει 

στο να ερευνήσουμε τη συσχέτιση μεταξύ μίας εξαρτημένης μεταβλητής και μιας ή 

περισσότερων ανεξάρτητων μεταβλητών. Έτσι με την ανάλυση της παλινδρόμησης, 

δημιουργήσαμε ένα πίνακα, όπου μας βοηθά να εξετάσουμε τις σχέσεις αιτιότητας, δηλαδή να 

γίνει ερμηνεία της διακύμανσης των τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής με βάση των 

ανεξαρτήτων μεταβλητών. Η εξαρτημένη μεταβλητή, είναι η συνεισφορά του εσωτερικού 

ελέγχου στην διαχείριση κίνδυνου, και οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι η συσχέτιση 

εσωτερικού ελέγχου με το μέγεθος της επιχείρησης, οι ειδικοί έλεγχοι που πραγματοποιεί ο 

εσωτερικός έλεγχος στη διαχείριση κίνδυνου, η συνεργασία μεταξύ του υπεύθυνου του 
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τμήματος εσωτερικού ελέγχου και του υπεύθυνου τμήματος διαχείρισης κίνδυνου, η επιρροή του 

εσωτερικού ελέγχου στην διαχείριση κίνδυνου 

   Στον πίνακα που εμφανίζετε παρακάτω (πίνακας ANOVA),  ελέγχουμε τη σημαντικότητα του 

μοντέλου της παλινδρόμησης. Αυτός ο πίνακας μας βοηθάει στο να πάρουμε πληροφορίες για 

τις τιμές του F και το Significance. Από την τιμή Significance παίρνουμε πολύ σημαντικές 

πληροφορίες. Συγκεκριμένα μας δείχνει αν θα αποδεχθούμε ή θα απορρίψουμε τη μηδενική 

υπόθεση. 

Οι υποθέσεις είναι: 

Η0: Δεν υπάρχει γραμμική σχέση μεταξύ των μεταβλητών  

Η1: Υπάρχει γραμμική σχέση μεταξύ των μεταβλητών 

 

Αν:  significance > 0.05 δεν μπορούμε να απορρίψουμε την Η0  

Aν:  significance < 0.05 απορρίπτουμε την Η0 και δεχόμαστε την Η1 

Ο πίνακας ANOVA υποδεικνύει ότι η τιμή Significance είναι 0.000 (<0.05) άρα απορρίπτουμε 

την Η0 και δεχόμαστε την Η1, που σημαίνει ότι υπάρχει γραμμική συσχέτιση,  μεταξύ των 

μεταβλητών  και ότι οι ανεξάρτητες μεταβλητές του μοντέλου, συνδυάζονται γραμμικά με την 

εξίσωση της παλινδρόμησης.  

 

 

 

 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 75.958 4 18.989 292.232 .000a 

Residual 5.588 86 .065   
Total 81.546 90    

a. Predictors: (Constant), συσχέτιση μεταξύ του εσωτερικού ελέγχου και του μεγέθους της 
επιχείρησης, Επιρροή του εσωτερικού ελέγχου στην διαχείριση κινδύνου, Συνεργασία μεταξύ του 
υπεύθυνου του τμήματος εσωτερικού ελέγχου και του υπεύθυνου τμήματος διαχείρισης κίνδυνου, 
Ειδικοί έλεγχοι που πραγματοποιεί ο εσωτερικός έλεγχος στη διαχείριση κίνδυνου  
 

b. Dependent Variable: Συνεισφορά του εσωτερικού ελέγχου στη διαχείριση κίνδυνου 

Πίνακας  34: Πίνακας ANOVA 

 

Στη συνέχεια εξάγεται ο πίνακας Coefficients. 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.258 .131  -1.969 .052 

Επιρροή του εσωτερικού 
ελέγχου στην διαχείριση 
κίνδυνου  

.589 .057 .531 10.385 .000 

Συνεργασία μεταξύ του 
υπεύθυνου του τμήματος 
εσωτερικού ελέγχου και του 
υπεύθυνου τμήματος 
διαχείρισης κίνδυνου 

.320 .069 .333 4.648 .000 

Ειδικοί έλεγχοι που 
πραγματοποιεί ο εσωτερικός 
έλεγχος στη διαχείριση 
κίνδυνου  

.105 .084 .096 1.243 .217 

συσχέτιση μεταξύ του 
εσωτερικού ελέγχου και του 
μεγέθους της επιχείρησης  

.094 .064 .078 1.473 .145 

a. Dependent Variable: Συνεισφορά του εσωτερικού ελέγχου στη διαχείριση κίνδυνου 
 

Πίνακας  35:Πίνακας Coefficients 

   Από τον πίνακα Coefficients παρατηρούμε τις τιμές Β, Beta, τα t και το Sig. Το Β είναι ο 

συντελεστής της παλινδρόμησης για κάθε μια ανεξάρτητη μεταβλητή. Αυτή η τιμή μας δείχνει 

πόσο μεταβάλετε η μέση τιμή της εξαρτημένης μεταβλητής όταν κάθε μια ανεξάρτητη 

μεταβλητή αυξάνεται κατά μία μονάδα (λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι άλλοι παράμετροι 

παραμένουν σταθεροί). Η εξίσωση της παλινδρόμησης που παίρνουμε από την τιμή Β είναι: y = 

bo + b1x1 + b2x2 + b3x3. + b4x4. Με βάση τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, η εξίσωση 

παλινδρόμησης διαμορφώνεται ως εξής: y = (-0.258) + 0.589*X2 + 0.320*X3 + 0.105*X4 + 

0.094*X5. 

Τα Beta μας βοηθούν στο να ταξινομήσουμε τις ανεξάρτητες μεταβλητές ως προς την 

ερμηνευτική τους ικανότητα. Επομένως, καλύτερη σε ερμηνευτική ικανότητα είναι η μεταβλητή 

που εξετάζει την επιρροή του εσωτερικού ελέγχου στην διαχείριση κινδύνων (Βeta = 0.531), 

επόμενη είναι η μεταβλητή που εξετάζει την συνεργασία υπεύθυνου τμήματος εσωτερικού 

ελέγχου με τον υπεύθυνο τμήματος διαχείρισης κινδύνου (Βeta = 0.333), τρίτη είναι η 

μεταβλητή που εξετάζει τους ειδικούς ελέγχους που κάνει ο εσωτερικός έλεγχος στη διαχείριση 

κινδύνου (Βeta = 0.096) και τελευταία η μεταβλητή που εξετάζει την συσχέτιση μεταξύ 

εσωτερικού ελέγχου και μεγέθους της επιχείρησης (Βeta = 0.078). 

Τέλος, βλέπουμε το t και το Sig που ελέγχουν την σημαντικότητα των ανεξάρτητων  

μεταβλητών: 
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Η μεταβλητή που εξετάζει την επιρροή του εσωτερικού ελέγχου στην διαχείριση κινδύνων είναι 

t=10.385 και p=0.000<0.05 συνεπώς ο συντελεστής της μεταβλητής είναι στατιστικά 

σημαντικός.  

Η μεταβλητή που εξετάζει την συνεργασία υπεύθυνου τμήματος εσωτερικού ελέγχου με τον 

υπεύθυνο τμήματος διαχείρισης κινδύνου είναι t=4.648 και p=0.000<0.05 συνεπώς ο 

συντελεστής της μεταβλητής είναι στατιστικά σημαντικός.  

Η μεταβλητή που εξετάζει τους ειδικούς ελέγχους που κάνει ο εσωτερικός έλεγχος στη 

διαχείριση κινδύνου είναι t=1.243 και p=0.217<0.05 συνεπώς ο συντελεστής της μεταβλητής 

δεν είναι στατιστικά σημαντικός.  

Η μεταβλητή που εξετάζει την συσχέτιση μεταξύ εσωτερικού ελέγχου και μεγέθους της 

επιχείρησης είναι  t=1.473 και p=0.145<0.05 συνεπώς ο συντελεστής της μεταβλητής δεν είναι 

στατιστικά σημαντικός. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Από την έρευνα καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια τάση προς τον εσωτερικό έλεγχο και τη 

διαχείριση κινδύνου, γι’ αυτό πολλές επιχειρήσεις, τα  ενσωματώνουν μέσα στις λειτουργίες 

τους. Αυτό οφείλεται σε πολλούς λόγους: α) στο ρευστό οικονομικό περιβάλλον, β) στο ότι η 

αγορά επιφυλάσσει πολλούς κινδύνους για τις επιχειρήσεις, γ) στα πολλά σκάνδαλα που έχουν 

προκληθεί τα τελευταία χρόνια. Παρακάτω ακολουθεί σύγκριση των αποτελεσμάτων της 

έρευνας που διεξήχθη με αποτελέσματα από άλλες έρευνες.  

 

Τα αποτελέσματα της πρώτης υπόθεσης της έρευνας, υποδεικνύουν ότι υπάρχει μεγάλη θετική 

συσχέτιση μεταξύ του εσωτερικού ελέγχου και του μεγέθους της επιχείρησης. Αυτό υποδεικνύει 

ότι, όσο πιο μεγάλη είναι η επιχείρηση τόσο πιο πιθανό είναι να υπάρχει εσωτερικός έλεγχος σε 

αυτή ή να υπάρχει σε μεγαλύτερο βαθμό. Παρόμοια αποτελέσματα, βρήκαν και οι Goodwin σε 

μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2006 στην Αυστραλία, με σκοπό να εξετάσουν για ποιο 

λόγο οι εταιρίες, επιλέγουν να χρησιμοποιούν τον εσωτερικό έλεγχο εθελοντικά. Ακόμη μια 

έρευνα που έχει παρόμοια αποτελέσματα, είναι αυτή που έκανε η Nuno Castanheira το 2009 

στην Πορτογαλία.  

 

 Τα αποτελέσματα της δεύτερης υπόθεσης της έρευνας, υποδεικνύουν ότι ο εσωτερικός έλεγχος, 

κάνει ειδικούς ελέγχους, προσανατολισμένους στη διαχείριση κινδύνου. Αυτό μας δείχνει ότι ο 

εσωτερικός έλεγχος, επιβλέπει όλες τις διαδικασίες στις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης και 

της διαχείρισης κινδύνου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι μπορεί να εντοπίσει κάποιους 

κινδύνους έγκαιρα, και επιπλέον σημαίνει ότι ως ένα σημείο, υπάρχει συνεργασία με την 

διαχείριση κινδύνου. Τα αποτελέσματα της τρίτης υπόθεσης, μας υποδεικνύουν ότι υπάρχει 

συνεργασία σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των δυο υπευθύνων του εσωτερικού ελέγχου και της 

διαχείρισης κινδύνου. Αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, διότι με αυτόν τον τρόπο μπορούν να 

αποφευχθούν πολλά λάθη αλλά και ατασθαλίες. Επιπλέον με την συνεργασία των δυο 

τμημάτων, η πρόληψη του κινδύνου θα είναι πιο αποτελεσματική. Τέλος η συνεργασία των δυο 

τμημάτων, μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη αντίληψη του κινδύνου και μέσω αυτού να υπάρξει 

εξέλιξη των διαδικασιών του κινδύνου. 
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Τα αποτελέσματα της τέταρτης υπόθεσης της έρευνας, μας υποδεικνύουν ότι ο εσωτερικός 

έλεγχος έχει θετική επιρροή στην διαχείριση κινδύνου. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι ο 

εσωτερικός έλεγχος, παρακολουθεί τις διαδικασίες της διαχείρισης κινδύνου και συμμετέχει σε 

αυτές, αρκετές φορές, χωρίς όμως να εμπλέκεται στην διαδικασία πάρα πολύ, ώστε να 

δημιουργεί πρόβλημα ή να υποσκιάζει το τμήμα διαχείρισης κινδύνου. Σε αντίθεση 

παρατηρούμε ότι εκπαιδεύει έως ένα βαθμό το προσωπικό της διαχείρισης κινδύνου. 

Παρατηρούμε τον εσωτερικό έλεγχο σε συμβουλευτικό και επιμορφωτικό ρόλο. Τέλος, η 

πέμπτη και τελευταία υπόθεση, υποδεικνύει ότι ο εσωτερικός έλεγχος, έχει θετική συνεισφορά 

στη διαχείριση κινδύνου, ελέγχοντας τις διαδικασίες της σε μεγάλο βαθμό, επιβλέποντας τις 

αναφορές και διαβεβαιώνοντας την διοίκηση, σχετικά με τις διαδικασίες της διαχείρισης 

κινδύνου. 

 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας και από την βιβλιογραφική ανασκόπηση, καταλαβαίνουμε 

ότι υπάρχει αλληλεξάρτηση μεταξύ εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνου. Επιπλέον οι 

επιχειρήσεις, αντιλαμβάνονται πως αυτά τα τμήματα πρέπει να συνεργάζονται, διότι αυτή η 

συνεργασία μπορεί να επιφέρει καλύτερα αποτελέσματα. Τέλος, μπορούμε να κατανοήσουμε ότι 

και ο εσωτερικός έλεγχος αλλά και η διαχείριση κινδύνου, είναι αναπόσπαστα κομμάτια σε μια 

επιχείρηση. 

 

Παρακάτω, ακολουθούν τα αποτελέσματα και συμπεράσματα της εμπειρικής έρευνας για τις 

ανάγκες της οποίας δημιουργήθηκε το ερωτηματολόγιο, το οποίο στάλθηκε σε προσωπικό 

επιχειρήσεων με την βοήθεια των Google forms. Μετά την συλλογή των απαντήσεων του 

ερωτηματολογίου, διενεργήθηκε στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων, με το στατιστικό 

πακέτο ανάλυσης δεδομένων SPSS 17, προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη  αλληλεπίδρασης, 

μεταξύ της εξαρτημένης μεταβλητής, που είναι η συνεισφορά του εσωτερικού ελέγχου στην 

διαχείριση κίνδυνου και των ανεξάρτητων μεταβλητών που είναι: α) η συσχέτιση εσωτερικού 

ελέγχου με το μέγεθος της επιχείρησης, β) οι ειδικοί έλεγχοι που πραγματοποιεί ο εσωτερικός 

έλεγχος στη διαχείριση κίνδυνου, γ) η συνεργασία μεταξύ του υπεύθυνου του τμήματος 

εσωτερικού ελέγχου και του υπεύθυνου τμήματος διαχείρισης κίνδυνου, και δ) η επιρροή του 
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εσωτερικού ελέγχου στην διαχείριση κίνδυνου. Τα αποτελέσματα μας υποδεικνύουν ότι οι δυο 

πρώτες ανεξάρτητες μεταβλητές, που είναι α) η συσχέτιση εσωτερικού ελέγχου με το μέγεθος 

της επιχείρησης και β) οι ειδικοί έλεγχοι που πραγματοποιεί ο εσωτερικός έλεγχος στη 

διαχείριση κίνδυνου δεν είναι στατιστικά σημαντικές. Ενώ οι επόμενες δύο που συμμετείχαν στο 

μοντέλο, δηλαδή η συνεργασία μεταξύ του υπεύθυνου του τμήματος εσωτερικού ελέγχου και 

του υπεύθυνου τμήματος διαχείρισης κίνδυνου αλλά και η επιρροή του εσωτερικού ελέγχου 

στην διαχείριση κίνδυνου είναι στατιστικά σημαντικές μεταβλητές. 

 Ύστερα από όλα τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι τα αποτελέσματα της έρευνας, ήταν 

σημαντικά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση και έμπνευση για μελλοντικές έρευνες.  
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ      

                 

                           Εισαγωγικές ερωτήσεις   

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

 Εμπορική              Βιομηχανική           Άλλο   

 

Εκπαίδευση; 

Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης           Απόφοιτος Τ.Ε.Ι.          Απόφοιτος 

πανεπιστήμιου  

Κάτοχος Μεταπτυχιακού            Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος 

 

 Θέση ευθύνης που κατέχετε; 

Υπάλληλος         Υπεύθυνος τμήματος         Διευθυντής         Εσωτερικός ελεγκτής   

 Άλλο   

 

Πόσα έτη είναι η εμπειρία σας στον εσωτερικό έλεγχο; 

 1-4                 5-8                   8 και πάνω 

 

 

Συσχέτιση μεταξύ του εσωτερικού ελέγχου και του μεγέθους της επιχείρησης 

Τι μέγεθος έχει η επιχείρηση που εργάζεστε; 

 Πολύ μικρή ( 10 άτομα)             Μικρή (50 άτομα)         Μεσαία  (>250 άτομα)                           

 Μεγάλη (<250 άτομα)   

 

        

 

Σε ποιο βαθμό:  
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Εφαρμόζεται ο εσωτερικός έλεγχος στην επιχείρηση;        
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                                              Είδη ελέγχου στην επιχείρηση 

  

Σε ποιο βαθμό:  
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Ο εσωτερικός έλεγχος πραγματοποιεί ειδικό έλεγχο χρηματοοικονομικών 

εσόδων; 
     

Ο εσωτερικός έλεγχος πραγματοποιεί ειδικό  έλεγχο οικονομικών οφελών;      

Ο εσωτερικός έλεγχος πραγματοποιεί ειδικό έλεγχο ρευστότητας ;       

 

                                Σχέση εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνου   

   

Σε ποιο βαθμό:  
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Ο υπεύθυνος συνεργάζεται από το τμήμα εσωτερικού ελέγχου με τον υπεύθυνο 

από το τμήμα διαχείρισης κινδύνου; 
     

Ο υπεύθυνος του τμήματος εσωτερικού ελέγχου επηρεάζει θετικα τις 

αποφάσεις του υπεύθυνου διαχείρισης κινδύνου; 
     

Ο υπεύθυνος του τμήματος εσωτερικού ελέγχου ενθαρρύνει τον υπεύθυνο του 

τμήματος διαχείρισης κινδύνου να παίρνει πρωτοβουλίες   
     

 

               Επιρροή του εσωτερικού ελέγχου στη διαχείριση κινδύνου 

     

Σε ποιο βαθμό:  
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Ο εσωτερικός έλεγχος συμμετάσχει στην διαδικασία διαχείρισης κινδύνου;      
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Ο εσωτερικός έλεγχος παρακολουθεί τη διαδικασία διαχείρισης κινδύνου της 

επιχείρησης;   
     

Ο εσωτερικός έλεγχος ορίζει τα όρια στις προτιμήσεις και στην ανοχή 

κινδύνου; 
     

Ο εσωτερικός έλεγχος εκπαιδεύει το προσωπικό διαχείρισης κινδύνου;      

 

 Κύριοι ρόλοι του εσωτερικού ελέγχου στη διαδικασία διαχείρισης κινδύνων των 

οικονομικών οντοτήτων 

 

Σε ποιο βαθμό:  
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Ο εσωτερικός έλεγχος αξιολογεί τις διαδικασίες της διαχείρισης κινδύνου;      

Ο εσωτερικός έλεγχος διαβεβαιώνει την διοίκηση σχετικά με τις διαδικασίες 

διαχείρισης κινδύνου; 
     

Ο εσωτερικός έλεγχος αξιολογεί τις αναφορές του τμήματος διαχείρισης 

κινδύνου; 
     

Ο εσωτερικός έλεγχος διαβεβαιώνει την διοίκηση ότι οι κίνδυνοι αξιολογούνται 

σωστά από το τμήμα διαχείρισης κινδύνων;  
     

Ο εσωτερικός έλεγχος επανεξετάζει τους βασικούς κινδύνους;      

Ο εσωτερικός έλεγχος έχει σχεδιαστεί για να ελέγχει τις δραστηριότητες της 

διαχείρισης κινδύνου; 
     

Ο εσωτερικός έλεγχος πραγματοποιεί ειδικούς ελέγχους για στοιχεία/ τμήματα 

 της διαχείρισης κινδύνου;      

 

                                                     


