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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί μία ανεξάρτητη και συμβουλευτικής φύσης 

διαδικασία, η οποία εμπεριέχει όλες εκείνες τις λειτουργίες που υποστηρίζουν έναν 

οργανισμό προς την επίτευξη των στόχων του, μέσω της διευκόλυνσης της 

αποτελεσματικής και αποδοτικής του λειτουργίας. Στα πλαίσια της σύγχρονης 

εταιρικής διακυβέρνησης, ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί μία βαρύνουσας σημασίας 

διαδικασία, η οποία παράλληλα κατέστη υποχρεωτική την τελευταία δεκαετία στην 

Ελλάδα για τις εισηγμένες εταιρίες, με σκοπό την ενίσχυση της ποιότητας των 

συναλλαγών και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των κεφαλαιαγορών. Παράλληλα, 

η ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου εξαρτάται από τη δράση διάφορων μεταβλητών, 

ένα εκ των οποίων είναι και η μορφή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των 

επιχειρήσεων. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση του 

θεωρητικού πλαισίου που διέπει τον εσωτερικό έλεγχο στις σύγχρονες επιχειρήσεις 

στα πλαίσια της εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και η διερεύνηση των 

χαρακτηριστικών του σε 80 ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις, ώστε να εξαχθούν 

συμπεράσματα αναφορικά με τυχόν διαφοροποιήσεις που υφίστανται σχετικά με την 

αντίστοιχη μορφή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 

όλες οι εξεταζόμενες επιχειρήσεις συμμορφώνονται με το ισχύον κανονιστικό 

πλαίσιο, διατηρώντας ανεξάρτητο εσωτερικό ελεγκτή, αν και μικρές διαφορές 

παρατηρούνται σε ορισμένα στοιχεία του εφαρμοζόμενου εσωτερικού ελέγχου.  

Λέξεις κλειδιά: εσωτερικός έλεγχος, εταιρική διακυβέρνηση, οικογενειακές 

επιχειρήσεις  
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ABSTRACT 

Internal audit is an independent and advisory process, which includes all those 

functions that support an organization to achieve its objectives by facilitating its 

efficient and effective operation. In the context of modern corporate governance, 

internal control is a weighty process, which also became mandatory the last decade in 

Greece for listed companies, with a view to enhancing the quality of the transactions 

and the viability of capital markets. At the same time, the quality of internal control 

depends on the action of several variables, one of which is the form of ownership of 

enterprises. The purpose of this thesis is to present the theoretical framework of 

internal control in modern companies in the context of corporate governance, and to 

explore its characteristics in 80 Greek listed companies in order to draw conclusions 

regarding any differences which exist regarding the form of ownership. According to 

the results, all firms comply with the current regulatory framework, maintaining 

independent internal auditor, although small differences were observed in some 

elements of the applicable internal control. 

Keywords: internal audit, corporate governance, family firms 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Ο εσωτερικός έλεγχος ορίζεται ως μία ανεξάρτητη και αντικειμενική 

συμβουλευτική διαδικασία διασφάλισης, οργανωμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να 

προσθέτει αξία και να βελτιώνει τη λειτουργία των σύγχρονων οργανισμών και 

επιχειρήσεων. Παράλληλα, η διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου βοηθά έναν 

οργανισμό να επιτυγχάνει τους στόχους του παρέχοντας μία συστηματική και 

πειθαρχημένη προσέγγιση για την αποτίμηση και τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας των τεχνικών και μεθόδων διαχείρισης των επιχειρησιακών 

κινδύνων, του ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης (ΙΙΑ, 2003).  Ο εσωτερικός 

έλεγχος αποτελεί μία εξαιρετικά σημαντική λειτουργία της σύγχρονης εταιρικής 

διακυβέρνησης, η οποία περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δραστηριότητες εποπτείας που 

αναλαμβάνει το διοικητικό συμβούλιο και η επιτροπή ελέγχου ενός οργανισμού, οι 

οποίοι στοχεύουν στη διασφάλιση της ακεραιότητας της διαδικασίας της 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.  

 Τα τελευταία χρόνια, περιπτώσεις κατάρρευσης ιδιαίτερα μεγάλων και 

σημαντικών για την αγορά εταιριών έχουν φέρει στο προσκήνιο τη σημασία του 

εσωτερικού ελέγχου στα πλαίσια της εταιρικής διακυβέρνησης, ο οποίος πλέον 

θεωρείται ως ο σημαντικότερος μηχανισμός εποπτείας και ενίσχυσης της 

οργανωσιακής αποτελεσματικότητας. Εκτός αυτού, η βαρύνουσα σημασία του 

εσωτερικού ελέγχου διαφαίνεται από τις πρόσφατες αποφάσεις των εποπτικών 

εγχώριων και διεθνών θεσμών που είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία και τον έλεγχο 

των κεφαλαιαγορών, καθώς είναι πλέον υποχρεωτικό οι εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο εταιρίες να διαθέτουν τμήμα εσωτερικού ελέγχου και να ακολουθούν 

τις απαραίτητες αντίστοιχες διαδικασίες, διασφαλίζοντας παράλληλα την 

ανεξαρτησία του εσωτερικού ελεγκτή από τις βουλές του εκάστοτε ιδιοκτησιακού 

καθεστώτος. Στην Ελλάδα, οι πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές, κυρίως μέσω του 

νόμου Ν.3016/2001 σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο, την εταιρική διακυβέρνηση 

και τη διάρθρωση του διοικητικού συμβουλίου των εισηγμένων εταιριών, έχουν φέρει 

στην επιφάνεια την ιδιαίτερη σημασία του σύγχρονου εσωτερικού ελέγχου, με σκοπό 

την ενίσχυση της διαφάνειας και της ποιότητας των χρηματιστηριακών πράξεων, 

καθώς και της αντίστοιχης ποιότητας της πληροφόρησης των επενδυτών.  
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 Ωστόσο, η ύπαρξη του εσωτερικού ελέγχου σε έναν οργανισμό δε διασφαλίζει 

απαραίτητα και την ποιότητά του, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη δράση 

πολλαπλών εγγενών και εξωτερικών μεταβλητών. Πιο συγκεκριμένα, οι βασικές 

εγγενείς αρχές του εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με το βαθμό ποιότητάς του 

είναι η ακεραιότητα των εσωτερικών ελεγκτών, η οποία αποτελεί τη βάση για την 

εμπιστοσύνη στις κρίσεις τους, η αντικειμενικότητα αναφορικά με τη συλλογή, την 

αξιολόγηση και την κοινοποίηση της πληροφόρησης σχετικά με τη δραστηριότητα ή 

τη διαδικασία που εξετάζεται, η εμπιστευτικότητα και η επαγγελματική ικανότητα, η 

οποία απαιτείται για την ορθή εφαρμογή των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της 

εμπειρίας για την εκτέλεση των εσωτερικών ελεγκτικών διαδικασιών. Από την άλλη 

πλευρά, η ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου ενδέχεται να επηρεάζεται και από άλλα 

χαρακτηριστικά της επιχείρησης, όπως είναι η μορφή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, 

δεδομένου του αξιώματος πως ο εσωτερικός έλεγχος, όπως κάθε επιχειρησιακή 

λειτουργία, αποσκοπεί νομοτελειακά στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την 

επιχείρηση και τους μετόχους της.  

 Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση του 

θεωρητικού πλαισίου που διέπει τον εσωτερικό έλεγχο και τις σύγχρονες 

επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στα είδη, τα βασικά χαρακτηριστικά και τις 

σύγχρονες τάσεις στα πλαίσια της εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και η εξέταση 

του ζητήματος της ποιότητας του εσωτερικού ελέγχου μέσα από τη σύγχρονη 

ευρωπαϊκή και ελληνική αρθρογραφία, με ταυτόχρονη αναφορά στο ισχύον 

κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο. Απώτερος σκοπός της παρούσας εργασίας σε 

ερευνητικό επίπεδο είναι η διερεύνηση των ποιοτικών στοιχείων του εσωτερικού 

ελέγχου σε 80 ελληνικές επιχειρήσεις εισηγμένες στο ΧΑΑ, καθώς και η εξέταση 

πιθανών διαφοροποιήσεων των χαρακτηριστικών του εσωτερικού ελέγχου ανάμεσα 

στις οικογενειακές και μη οικογενειακές επιχειρήσεις που αποτελούν το παρόν 

δείγμα.  

 Η δομή της παρούσας διπλωματικής εργασίας έχει ως εξής: στο πρώτο 

κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο που διέπει το σύγχρονο εσωτερικό 

έλεγχο στις επιχειρήσεις, τα βασικά χαρακτηριστικά και είδη του εσωτερικού 

ελέγχου, η σχέση του με την εταιρική διακυβέρνηση, οι σύγχρονες τάσεις του και η 

λειτουργία του ως μία διαδικασία προστιθέμενης αξίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο 
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εξετάζεται το ζήτημα της ποιότητας του εσωτερικού ελέγχου μέσω της επισκόπησης 

της σύγχρονης ελληνικής και ευρωπαϊκής αρθρογραφίας, καθώς και η σχέση της 

ποιότητας του εσωτερικού ελέγχου με τη μορφή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και 

της αντίστοιχης εταιρικής διακυβέρνησης. Ακόμη, στο τρίτο κεφάλαιο διερευνώνται 

τα χαρακτηριστικά του εσωτερικού ελέγχου σε ένα δείγμα 80 ελληνικών 

επιχειρήσεων εισηγμένων στο ΧΑΑ, εκ των οποίων οι 40 είναι οικογενειακές, με 

σκοπό την εξέταση διαφοροποιήσεων και ομοιοτήτων ανάμεσα στις δύο κατηγορίες 

επιχειρήσεων αναφορικά με την ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου. Τέλος, 

καταγράφονται τα συμπεράσματα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

1.1 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Ο εσωτερικός έλεγχος ορίζεται ως μία διαδικασία που εμπεριέχει όλα εκείνα 

τα στοιχεία που υποστηρίζουν μία επιχείρηση προς την κατεύθυνση της επίτευξης 

των οργανωσιακών της στόχων, μέσω της διευκόλυνσης της αποτελεσματικής και 

αποδοτικής της λειτουργίας, παρέχοντας τα εφόδια για τη διαμόρφωση της 

κατάλληλης ανταποκρισιμότητας σε σημαντικούς επιχειρησιακούς, λειτουργικούς, 

οικονομικούς και θεσμικούς κινδύνους (COSO, 1992). Η διαδικασία αυτή, λοιπόν, 

αφορά τη διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων μίας επιχείρησης από 

ακατάλληλη χρήση, απώλεια ή απάτη, καθώς και την εξασφάλιση του ορθολογικού 

ελέγχου και της αποτελεσματικής διαχείρισης των υποχρεώσεών της.  

Το Ινστιτούτο των Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of Internal Auditors, 

1999) ορίζει τον εσωτερικό έλεγχο ως μία ανεξάρτητη διαδικασία αξιολόγησης, η 

οποία συστήνεται στα πλαίσια ενός οργανισμού για την εξέταση και αξιολόγηση των 

δραστηριοτήτων του, ως μία υπηρεσία που παρέχεται προς αυτόν. Ένας ακόμη 

πληρέστερος ορισμός αποδίδεται από το Sawyer (2003), ο οποίος περιγράφει τον 

εσωτερικό έλεγχο ως μία συστηματική και αντικειμενική εκτίμηση των διαφόρων 

επιχειρησιακών λειτουργιών, καθώς και ως τον έλεγχό τους, με σκοπό να 

προσδιοριστεί αν η χρηματοοικονομική και λειτουργική πληροφόρηση είναι ακριβής 

και αξιόπιστη και αν οι επιχειρησιακοί κίνδυνοι εντοπίζονται και ελαχιστοποιούνται. 

Ακόμη, σκοπός του εσωτερικού ελέγχου είναι να ελεγχθεί αν οι εξωτερικοί θεσμοί 

και οι εσωτερικοί κανονισμοί ακολουθούνται, αν πληρούνται σε ικανοποιητικό βαθμό 

τα κριτήρια εσωτερικής λειτουργίας, αν οι οργανωσιακοί πόροι εκμεταλλεύονται 

αποτελεσματικά και αποδοτικά και, τέλος, αν οι στόχοι της επιχείρησης 

πραγματοποιούνται και σε ποιο βαθμό (Sawyer, 2003). 



11 
 

  Πιο πρόσφατα, το Ινστιτούτο των Εσωτερικών Ελεγκτών αναφέρει πως όλες 

οι δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου αποσκοπούν στη βελτίωση της 

διαχείρισης των επιχειρησιακών κινδύνων, στην αποδοτική εταιρική διακυβέρνηση, 

καθώς και στην αναγνώριση των λειτουργιών του εσωτερικού ελέγχου ως 

σημαντικότατη δραστηριότητα για τη λειτουργία του οργανισμού (Institute of Internal 

Auditors, 2004). Σημαντικό στοιχείο, ωστόσο, του ορισμού αυτού είναι η προσοχή 

που αποδίδεται στις έννοιες της ανεξαρτησίας και της αντικειμενικότητας του 

εσωτερικού ελέγχου, αναφορικά τόσο με τις υπηρεσίες ασφάλειας όσο και με τις 

συμβουλευτικές. Οι δύο αυτές έννοιες, αν και συνηθίζεται να χρησιμοποιούνται 

εναλλακτικά και ως ταυτόσημες, ωστόσο εννοιολογικά διαχωρίζονται. Το Ινστιτούτο 

των Εσωτερικών Ελεγκτών, κατά τη θέσπιση των αντίστοιχων προτύπων του 

εσωτερικού ελέγχου, σημειώνει πως η ανεξαρτησία είναι «η ελευθερία από 

καταστάσεις που απειλούν την αντικειμενικότητα και πρέπει να αντιμετωπίζονται σε 

προσωπικό και οργανωσιακό επίπεδο», ενώ η αντικειμενικότητα είναι «η αμερόληπτη 

ψυχική κατάσταση των ελεγκτών, η οποία τους επιτρέπει να διατηρούν μία ειλικρινή 

στάση απέναντι στην εργασία τους, διασφαλίζοντας μηδενική υποβάθμιση της 

ποιότητάς της».  

Κατ’ επέκταση, ένα Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) ορίζεται ως το 

σύνολο των ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών που καλύπτει σε συνεχή 

χρονική βάση κάθε δραστηριότητα του οργανισμού, συντελώντας στην 

αποτελεσματική και ασφαλή του λειτουργία. Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι 

βασικότεροι στόχοι ενός ΣΕΕ είναι οι παρακάτω (COSO, 1992): 

 Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα, μέσω της κάλυψης των 

βασικών επιχειρησιακών στόχων που σχετίζονται με την απόδοση και 

την κερδοφορία του οργανισμού και της ορθής διαχείρισης όλων των 

διαθέσιμων οργανωσιακών πόρων 

 Αξιοπιστία και επάρκεια της οικονομικής πληροφόρησης, μέσω της 

ετοιμασίας ακριβών και αξιόπιστων οικονομικών καταστάσεων και 

λοιπών οικονομικών αναλύσεων 

 Συμμόρφωση με την υπάρχουσα νομοθεσία και το σύνολο των 

εσωτερικών και εξωτερικών κανονισμών και εγκυκλίων 
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Ωστόσο, πρέπει να αναφερθεί πως ένα ΣΕΕ χαρακτηρίζεται από 

συγκεκριμένες δικλείδες ασφαλείας, οι οποίες αποτελούν σημεία ελέγχου που 

αναφέρονται σε προκαθορισμένους στρατηγικούς και λειτουργικούς στόχους του 

οργανισμού. Επίσης, είναι σημαντικό να σημειωθεί πως τα ΣΕΕ δεν είναι απαραίτητο 

να αποτυπώνονται σε σχετικά κείμενα κανονισμών, εγκυκλίων ή αποφάσεων του 

Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού όπου εφαρμόζεται, αν και αποτελεί κοινώς 

και διεθνώς καλή πρακτική να συμβαίνει αυτό (Harrington, 2004). Ακόμη, μία από 

τις σημαντικότερες παραμέτρους του εσωτερικού ελέγχου είναι ο ανθρώπινος 

παράγοντας, ο οποίος αναφέρεται στις επιδράσεις της διοίκησης και του λοιπού 

προσωπικού σχετικά με την εφαρμογή των αντίστοιχων συστημάτων, καθώς αποτελεί 

σύνηθες φαινόμενο η οργάνωσή τους να διαφοροποιείται σημαντικά, ακόμα και σε 

επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου. Βέβαια, η επίδραση της διοίκησης κάθε οργανισμού 

είναι η σημαντικότερη μεταβλητή αναφορικά με την πρακτική εφαρμογή και 

λειτουργία ενός ΣΕΕ. Σε συνδυασμό όλων των παραπάνω στοιχείων, σε πολλές 

περιπτώσεις παρατηρείται ιδιαίτερα καλή οργάνωση των πρακτικών του εσωτερικού 

ελέγχου, η οποία όμως δε συνδυάζεται απαραίτητα με την αποτελεσματικότητά τους, 

λόγω της ανεπάρκειας των διοικητικών στελεχών (Koutoupis, 2009).  

Καθίσταται, λοιπόν, προφανές πως πιθανές ανεπάρκειες των ΣΕΕ ενδέχεται 

να προκαλέσουν σημαντικές απώλειες σε μία επιχείρηση, οι οποίες σχετίζονται με 

την ελλιπή πληροφόρηση της διοίκησης, την κατά συνέπεια μη αποδοτική διαδικασία 

λήψης αποφάσεων, τις απώλειες σε περιουσιακά στοιχεία και οργανωσιακούς 

πόρους, τις απάτες και την απώλεια πελατών, η οποία προέρχεται από την 

αναξιόπιστη παραγωγή και χρήση πληροφοριών προς τα ενδιαφερόμενα μέρη του 

εκάστοτε οργανισμού (COSO, 1992). Βέβαια, ακόμα και σε πλήρως οργανωμένα 

ΣΕΕ είναι και πάλι πιθανό οι διάφοροι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη γενικότερη 

λειτουργία της επιχείρησης να μην εμφανίζονται, με αποτέλεσμα την ανεπαρκή 

αξιολόγηση της επιχειρησιακής λειτουργίας και την αναποτελεσματική θέσπιση των 

αντίστοιχων στρατηγικών στόχων.  
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1.2 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ένα ΣΕΕ χαρακτηρίζεται από ορισμένες αλληλοεξαρτώμενες μεταβλητές, οι 

οποίες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους ενώ παράλληλα διαφοροποιούνται έντονα 

ανάλογα με το εκάστοτε επιχειρησιακό περιβάλλον. Τα σημαντικότερα συστατικά 

ενός ΣΕΕ είναι τα παρακάτω (COSO, 1992): 

 Το περιβάλλον ελέγχου, 

 Η αξιολόγηση των κινδύνων,  

 Οι διαδικασίες και τα σημεία ελέγχου, 

 Η πληροφόρηση και επικοινωνίας, και 

 Η παρακολούθηση. 

Το περιβάλλον ελέγχου αποτελεί το θεμέλιο λίθο της αποτελεσματικής 

λειτουργίας ενός ΣΕΕ, καθορίζοντας την κουλτούρα της εταιρικής διακυβέρνησης 

κάθε οργανισμού, μέσω της οριοθέτησης της ευθύνης, της δικαιοδοσίας και των 

αρμοδιοτήτων του προσωπικού. Παράλληλα, η βάση για τον προσδιορισμό των 

απαραίτητων διαδικασιών ελέγχου είναι οι διαδικασίες της αξιολόγησης των 

επιχειρησιακών κινδύνων, οι οποίοι προσδιορίζονται και αξιολογούνται βάσει των 

προκαθορισμένων οργανωσιακών στόχων, ενώ εξίσου σημαντικά είναι και τα σημεία 

ελέγχου, τα οποία αναφέρονται σε εγκρίσεις, εξουσιοδοτήσεις, καταμετρήσεις και 

συμφωνίες, με σκοπό τη διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων και την ομαλή 

διενέργεια των διαδικασιών ελέγχου.  

Επιπροσθέτως, ρόλο βαρύνουσας σημασίας διαδραματίζουν οι διαδικασίες της 

πληροφόρησης και εταιρικής επικοινωνίας, αναφορικά με την έγκαιρη αναγνώριση 

των σημαντικών πληροφοριών, τη διασφάλιση της προσβασιμότητας της διοίκησης 

στα διάφορα επίπεδα πληροφόρησης βάσει των προκαθορισμένων αρμοδιοτήτων και 

την εξασφάλιση της συνεχούς ροής της. Βέβαια, όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία δε 

θα ήταν επαρκή για την αποτελεσματική λειτουργία ενός ΣΕΕ χωρίς τη συνεχή 

αξιολόγησή του και την αντίστοιχη διοικητική παρακολούθηση της εφαρμογής του.  
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Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στον παράγοντα της 

παρακολούθησης των ΣΕΕ, όπως και στην αξιοπιστία της εσωτερικής διοικητικής 

πληροφόρησης, ενώ η περιοδική αξιολόγησή τους με τη χρήση εσωτερικών ή 

εξωτερικών πόρων θεωρείται πλέον επιβεβλημένη διεργασία για τη διασφάλιση της 

αποτελεσματικότητάς τους. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις αρχές της 

μεθοδολογίας CoCo (Combined Code) περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, βασικά 

χαρακτηριστικά του εσωτερικού ελέγχου είναι ο καθορισμός των επιχειρησιακών 

στόχων, ο κατάλληλος συντονισμός των δράσεων των διαφορετικών λειτουργιών του, 

η ξεκάθαρη εξουσιοδότηση των αρμοδιοτήτων και η κατάλληλη παρακολούθηση των 

εσωτερικών και εξωτερικών παραμέτρων που σχετίζονται με τις διαδικασίες του 

ελέγχου (The Combined Code, 2008). 

Βέβαια, η αποτελεσματικότητα ενός ΣΕΕ καθορίζεται σε σημαντικό βαθμό από 

τον καθορισμό των σημείων ελέγχου, καθώς η ενσωμάτωσή τους στις πολιτικές 

ελέγχου και τις επιχειρησιακές διαδικασίες, όπως και ο βαθμός αποδοχής τους από τα 

διοικητικά στελέχη αναδεικνύονται σε βασική παράμετρο της οργάνωσης του 

εσωτερικού ελέγχου (Koutoupis, 2009). Η διαπίστωση αυτή ισχύει, μάλιστα, σε 

μεγαλύτερο βαθμό για τις μεγάλες επιχειρήσεις, όπου ο όγκος των συναλλαγών και η 

πολυπλοκότητα των διαδικασιών καθιστά τον εσωτερικό έλεγχο μία περίπλοκη 

διαδικασία. Το σύνολο, λοιπόν, των μέτρων αυτών που αποτελούν τα σημεία ελέγχου 

διαμορφώνουν το εκάστοτε ΣΕΕ κάθε επιχείρησης, και κατηγοριοποιούνται ανάλογα 

με τη φύση τους στις κατηγορίες του προληπτικού, του καθοδηγητικού και του 

κατασταλτικού τύπου (Selim & McNamee, 1999).  

 

1.3 ΕΙΔΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, ο εσωτερικός έλεγχος 

κατηγοριοποιείται στις παρακάτω κατηγορίες, βάσει της τεχνικής ή του στόχου του 

ελέγχου (Institute of Internal Auditors, 2004): 

 Έλεγχος συστημάτων  

 Έλεγχος απόδοσης ή επιχειρησιακός έλεγχος 

 Χρηματοοικονομικός ή λογιστικός 
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 Έλεγχος συμμόρφωσης 

Ο εσωτερικός έλεγχος των συστημάτων αναφέρεται σε μία εις βάθος αξιολόγηση 

του ΣΕΕ, με στόχο να αξιολογηθεί ο βαθμός στον οποίο οι έλεγχοι λειτουργούν 

αποτελεσματικά. Ο έλεγχος αυτός σχεδιάζεται για να αξιολογήσει την ακρίβεια και 

την πληρότητα των οικονομικών καταστάσεων, τη νομιμότητα και κανονικότητα των 

υποκείμενων χρηματοοικονομικών πράξεων και την αποδοτικότητα και 

αποτελεσματικότητα των λειτουργιών της επιχείρησης. Ένα τέτοιο ΣΕΕ θα πρέπει να 

παρακολουθείται μέσω ουσιωδών δοκιμών του αριθμού των συναλλαγών, των 

ισολογισμών και άλλων οικονομικών πράξεων, με σκοπό να καθορίζεται αν οι 

οικονομικές δηλώσεις των ελεγκτών είναι ακριβείς και πλήρεις, αν οι υποκείμενες 

συναλλαγές είναι νόμιμες και αν έχει επιτευχθεί αποδοτικότητα βάσει των στόχων 

που έχουν τεθεί από το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης.  

Ο εσωτερικός έλεγχος των επιδόσεων ή των επιχειρησιακών λειτουργιών 

αξιολογεί αν κάποια δραστηριότητα, πρόγραμμα ή τμήμα της επιχείρησης έχει 

διαχειριστεί αποτελεσματικά και αποδοτικά, ενώ ο λογιστικός ή χρηματοοικονομικός 

έλεγχος αξιολογεί την ακρίβεια των λογιστικών πράξεων και άλλων συναφών 

διαδικασιών και πρακτικών που ακολουθούνται στην επιχείρηση. Σκοπός αυτής της 

διαδικασίας είναι ο έλεγχος της ακρίβειας και της πληρότητας των 

χρηματοοικονομικών πράξεων, καθώς και η αξιολόγηση της νομιμότητάς τους, αν 

και πρέπει να σημειωθεί πως καθήκον του εσωτερικού ελεγκτή δεν είναι οι ίδιες ο 

έλεγχος των ίδιων των λογιστικών πράξεων αλλά η αξιολόγηση και παρακολούθηση 

των σχετικών ελέγχων, με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας της λογιστικής 

πληροφόρησης και των χρηματοοικονομικών αναφορών.  

Τέλος, ο εσωτερικός έλεγχος που αναφέρεται στη διάσταση της συμμόρφωσης 

στοχεύει στην αξιολόγηση του κατά πόσο η επιχείρησης συμμορφώνεται και 

ακολουθεί τις σχετικές πολιτικές, τα επιχειρησιακά σχέδια, τις διαδικασίες, τους 

νόμους, τους διεθνείς και εθνικούς κανονισμούς και ρυθμίσεις και άλλες συμβάσεις. 

Βέβαια, όλα τα είδη εσωτερικών ελέγχων περιλαμβάνουν το στοιχείο της 

συμμόρφωσης, καθώς ο εσωτερικός ελεγκτής χρησιμοποιεί τις αναγκαίες νομοθετικές 

ρυθμίσεις ως κριτήριο για την μέτρηση της αποδοτικότητας της επιχείρησης.  
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Αναφορικά με τον τρόπο εφαρμογής και διεξαγωγής του εσωτερικού ελέγχου, 

αυτός μπορεί να ασκηθεί με διάφορους τρόπους στις επιχειρήσεις και τους 

οργανισμούς, εκ των οποίων οι σημαντικότεροι είναι (Institute of Internal Auditors, 

1994): 

 Ο εσωτερικός έλεγχος από επαγγελματίες εσωτερικούς ελεγκτές, οι οποίοι 

σχετίζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την επιχείρηση στην οποία 

εργάζονται (in-sourcing), 

 Ο εσωτερικός έλεγχος με εξουσιοδότηση διενέργειάς του σε εξωτερικούς 

συμβούλους (out-sourcing), και 

 Ο εσωτερικός έλεγχος με συνδυασμό των δύο παραπάνω τρόπων διενέργειάς 

του, μέσω της συνεργασίας εσωτερικών ελεγκτών και εξωτερικών συμβούλων 

(co-sourcing). 

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί πως για τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρίες 

ο δεύτερος τύπος άσκησης του εσωτερικού ελέγχου αποκλείεται, όπως θα αναφερθεί 

και στη συνέχεια της παρούσας διπλωματικής εργασίας και αναφορικά με το 

καθεστώς εσωτερικού ελέγχου στις εισηγμένες επιχειρήσεις. Αυτό συμβαίνει γιατί 

αποτελεί κοινό τόπο πως η διενέργεια του εσωτερικού ελέγχου από εξωτερικούς 

ελεγκτές είναι δύσκολο να παραμείνει αντικειμενική κατά τη διάρκεια όλης της 

διαδικασίας (Georghiades, 1996), αν και πολλές επιχειρήσεις θεωρούν πως η 

διενέργεια του ελέγχου εξωτερικά λειτουργεί θετικά στην εικόνα της εταιρίας, 

μειώνοντας παράλληλα και το αντίστοιχο κόστος. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο 

Εσωτερικών Ελεγκτών, η αποτελεσματικότερη πρακτική άσκησης του εσωτερικού 

ελέγχου είναι η ανάθεσή του σε μία ανεξάρτητη υπηρεσία, η οποία όμως λειτουργεί 

εντός της επιχείρησης και ως αναπόσπαστο κομμάτι της διοικητικής της δομής 

(Institute of Internal Auditors, 2004).  

Βέβαια, σε αυτό το πλαίσιο είναι δυνατή η εκχώρηση ορισμένων αρμοδιοτήτων 

ελέγχου σε εξωτερικούς συμβούλους, όπως είναι ο έλεγχος των πληροφοριακών 

συστημάτων, με σκοπό τη συγκράτηση του κόστους και την αποτελεσματικότερη 

αξιολόγηση σε τομείς όπου η επιχείρηση δε διαθέτει τους απαραίτητους 

οργανωσιακούς πόρους για να τους ελέγξει. Με τον τρόπο αυτό, η εφαρμογή του 

συνεργατικού συστήματος co-sourcing επιτρέπει την κατανόηση του επιχειρησιακού 

περιβάλλοντος κατά τη διενέργεια του ελέγχου, εξασφαλίζει την εσωτερική και 
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αποτελεσματική ροή της πληροφόρησης, ενώ παράλληλα επιφέρει και οφέλη που 

σχετίζονται με τη διαμόρφωση του κόστους (Acciani, 1995). Τα βασικότερα 

πλεονεκτήματα του εσωτερικού ελέγχου από εσωτερικούς της επιχείρησης ελεγκτές, 

ακόμα και αν αυτός συνδυάζεται με πιθανές εκχωρήσεις κάποιων αρμοδιοτήτων και 

διαδικασιών του ελέγχου, είναι τα εξής (Institute of Internal Auditors, 1994): 

 Ο εσωτερικός ελεγκτής είναι σε θέση να γνωρίζει σε απόλυτο βαθμό τα 

όρια της ευθύνης και των αρμοδιοτήτων του, βάσει του ρόλου που του 

έχει εκχωρηθεί από τη διοίκηση της επιχείρησης και σύμφωνα πάντα με 

την πολιτική της, 

 Ο εσωτερικός έλεγχος αυτού του τύπου εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό την 

επαρκή εφαρμογή και παρακολούθηση κανόνων και προτύπων σχετικά με 

τα διάφορα μοντέλα ελέγχου και τις αξιολογήσεις των ΣΕΕ, σύμφωνα με 

τις οδηγίες των διεθνών επιτροπών,  

 Ο εσωτερικός ελεγκτής συμβαδίζει με την επιχειρησιακή κουλτούρα και 

ως συνέπεια είναι σε θέση να ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά 

στις παρεμβάσεις της διοίκησης, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει την 

εμπιστευτικότητα της οργανωσιακής πληροφόρησης, ενέργεια που δεν 

είναι απολύτως ελέγξιμη κατά τον έλεγχο του τύπου out-sourcing.  

 

1.4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Οι αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης, αν και η αξία τους έχει αναγνωριστεί 

από τις απαρχές της δημιουργίας της έννοιας της επιχείρησης, ωστόσο έχουν λάβει 

αυξημένη προσοχή τις τελευταίες δύο δεκαετίες, ως αποτέλεσμα της διαπίστωσης 

πως η εταιρική διακυβέρνηση επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τόσο την οικονομική 

αποδοτικότητα μίας επιχείρησης όσο και την ικανότητά της να έχει μακροπρόθεσμη 

πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια χαμηλού τοκισμού (Mordelet, 2009). Αν και η 

εφαρμογή των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης διαφέρει σημαντικά ανάμεσα στις 

χώρες, τους κλάδους και τις επιχειρήσεις, ωστόσο αποτελεί κοινό τόπο πως η 

αποτελεσματική εφαρμογή της επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αποκτούν εύκολα 

πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την κεφαλαιακή τους 

διάρθρωση. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρική διακυβέρνηση ορίζεται ως το σύνολο των 
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λειτουργιών και των ελεγκτικών μηχανισμών μίας επιχείρησης, οι οποίες 

διαμορφώνουν ένα δομημένο σύστημα σύμφωνα με το οποίο μία επιχείρηση 

λειτουργεί, οργανώνεται, διαχειρίζεται και ελέγχεται (Dey Committee, 1994).  

Ο καλύτερος ορισμός της έννοιας της εταιρικής διακυβέρνησης έχει αποδοθεί 

από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD, 2004), 

σύμφωνα με τον οποίο η εταιρική διακυβέρνηση είναι «το σύστημα με το οποίο μία 

επιχείρηση (ή ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός) διοικείται και ελέγχεται σε 

ανώτερο διοικητικό επίπεδο, ώστε να είναι σε θέση να επιτύχει τους στόχους της, να 

διαχειριστεί την απόδοση και τη χρηματοοικονομική της κατάσταση και να 

χαρακτηρίζεται από υπευθυνότητα, ακεραιότητα και διαφάνεια». Πιο πρόσφατα, ο 

Roe (2004) όρισε την εταιρική διακυβέρνηση ως τις σχέσεις που αναπτύσσονται 

μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου μίας επιχείρησης, των ανώτερων 

διοικητικών στελεχών και των υπόλοιπων ενδιαφερόμενων μελών. Σύμφωνα με 

αυτήν την προσέγγιση, οι δραστηριότητες της εταιρικής διακυβέρνησης αποτελούν 

επαναλαμβανόμενους μηχανισμούς που διαμοιράζουν αρμοδιότητες μεταξύ των 

τριών προαναφερθέντων μερών και επηρεάζουν, καθορίζουν και ελέγχουν όλες τις 

αποφάσεις που λαμβάνονται στο ανώτατο επίπεδο της επιχείρησης.  

Από τα παραπάνω, καθίσταται προφανές πως η θεσμοθέτηση και οργάνωση 

της εταιρικής διακυβέρνησης αποτελεί την προσπάθεια την επιχείρησης να επιτύχει 

τους στόχους της, να προστατεύσει και να διασφαλίσει τα συμφέροντα των μετόχων 

της (Chang et al, 2006). Είναι, λοιπόν, κοινώς αποδεκτό πως οι συσχετίσεις που 

αναπτύσσονται μεταξύ του εσωτερικού ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης 

επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό όλα τα είδη της οικονομικής δραστηριότητας και 

λειτουργίας της επιχείρησης, διαπίστωση που εξηγεί το γεγονός πως αυτές οι 

αλληλεπιδράσεις αποτελούν πλέον ένα ζήτημα μείζονος σημασίας. Στο πλαίσιο αυτό, 

όλες οι κατευθύνσεις που παρέχονται διεθνώς από διάφορους οργανισμούς 

βασίζονται στη διαπίστωση πως η αποτελεσματική αλληλεπίδραση του εσωτερικού 

ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης βελτιώνει την απόδοση των επιχειρήσεων 

και αποτελεί καίρια πηγή απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.  

Η συμβολή του εσωτερικού ελέγχου στην εταιρική διακυβέρνηση 

απεικονίζεται μέσω της οριοθέτησης των βασικών στοιχείων και δραστηριοτήτων 

τους και προς αυτήν την κατεύθυνση, είναι γεγονός πως η δράση του Διοικητικού 
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Συμβουλίου μίας εταιρίας έχει αναγνωριστεί από τις διεθνείς ρυθμιστικές αρχές και 

κυβερνήσεις ως ο βασικός παράγοντας διαμόρφωσης των αρχών της εταιρικής 

διακυβέρνησης σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο (US Congress, 2002). Εξαιτίας, λοιπόν, 

του γεγονότος πως το Διοικητικό Συμβούλιο μίας εταιρίας έχει την τελική ευθύνη για 

την επίτευξη των οικονομικών στόχων της, η συμβολή του εσωτερικού ελέγχου είναι 

η παροχή αξιόπιστης και επαρκούς πληροφόρησης σε αυτήν την ομάδα (Colbert, 

2002). 

Εκτός, όμως, από τα παραπάνω, ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου είναι 

ζωτικής σημασίας αναφορικά με την παροχή υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο 

με σκοπό την αυτό-αξιολόγησή του. Σύμφωνα με τους Cook & Wincle (1976), ένα 

ΣΕΕ μοιάζει με το ανθρώπινο κεντρικό νευρικό σύστημα και εξαπλώνεται σε 

ολόκληρη την επιχείρηση, μεταφέροντας εντολές και αντιδράσεις από και προς τη 

διοίκηση. Υπό αυτήν την έννοια, μέσω της μέτρησης και αξιολόγησης της 

αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών μηχανισμών της επιχείρησης, ο εσωτερικός 

έλεγχος αποτελεί ένα σημαντικότατο εργαλείο διαχείρισης του ελέγχου, το οποίο 

συνδέεται άμεσα με την οργανωσιακή δομή και τους γενικούς ρυθμιστικούς κανόνες 

της (Cai, 1997). Βέβαια, στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, οι εσωτερικοί 

ελεγκτές επιτελούν διαχειριστικές δραστηριότητες σε ένα ευρύτερο φάσμα 

πληροφόρησης, η οποία αφορά οικονομικά και λειτουργικά δεδομένα, καθώς και 

στοιχεία που σχετίζονται με τη συμμόρφωση της εταιρίας σε ρυθμίσεις και 

κανονισμούς, με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της 

αποδοτικότητας (Rezaee, 1996).  

Σύμφωνα με το Sawyer (2003), ο εσωτερικός έλεγχος συμβάλλει στην 

εταιρική διακυβέρνηση μέσω των παρακάτω δραστηριοτήτων: 

 Παρέχει τις καλύτερες πρακτικές σχετικά με την εφαρμογή του 

εσωτερικού ελέγχου και τη διαχείριση των κινδύνων στην επιτροπή 

ελέγχου 

 Παρέχει πληροφόρηση σχετικά με πιθανές παράνομες δραστηριότητες 

ή παρατυπίες 

 Διεξάγει ετήσιους ελέγχους και αναφέρει τα αποτελέσματα στην 

επιτροπή ελέγχου 
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 Ενθαρρύνει την επιτροπή ελέγχου να διενεργεί περιοδικές 

αξιολογήσεις των δραστηριοτήτων και των πρακτικών της 

επιχείρησης, συγκρίνοντάς τες με τις τρέχουσες καλές πρακτικές, με 

σκοπό να διασφαλίσει την ορθή διασύνδεσή τους. 

Από την άλλη πλευρά, μία αποτελεσματική επιτροπή ελέγχου πρέπει να 

ενδυναμώνει και να ενισχύει τη θέση που έχει στην επιχείρηση ο εσωτερικός έλεγχος, 

παρέχοντας ένα ανεξάρτητο και υποστηρικτικό περιβάλλον και επανεξετάζοντας 

περιοδικά την αποτελεσματικότητά του. Εκτός όμως του εσωτερικού ελέγχου, ο 

εξωτερικός έλεγχος θεωρείται επίσης ένας σημαντικός παράγοντας της εταιρικής 

διακυβέρνησης, ειδικά όσον αφορά την πρόληψη και τον εντοπισμό παράνομων 

πράξεων ή σφαλμάτων στις οικονομικές καταστάσεις (Davidson et al, 2005). Βέβαια, 

η σχέση μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών πρέπει να χαρακτηρίζεται 

από αμοιβαία συνεργασία και υποστήριξη, προκειμένου να ενισχύεται η συνολική 

ποιότητα του ελέγχου της εταιρικής διακυβέρνησης. Τέλος, είναι σημαντικό να 

σημειωθεί πως ο εσωτερικός έλεγχος ενδυναμώνει τις διαδικασίες της εταιρικής 

διακυβέρνησης μέσω της αναθεώρησης του κώδικα συμπεριφοράς και δεοντολογίας 

εντός της επιχείρησης και της διασφάλισης της ορθής επικοινωνίας τους με τους 

εργαζόμενους (Davidson et al, 2005). 

 

1.5 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών ορίζει τον εσωτερικό έλεγχο 

ως μία ανεξάρτητη, αντικειμενική, κατάλληλα σχεδιασμένη και οργανωμένη 

διαδικασία, η οποία μέσω τεχνικών και επιστημονικών προσεγγίσεων, αξιολογεί το 

κατά πόσο το ΣΕΕ λειτουργεί επαρκώς (Hellenic Institute of Internal Auditors, 2004). 

Από τον ορισμό αυτό, καθίσταται προφανές πως ο εσωτερικός έλεγχος θεωρείται ως 

μία «ζώνη ασφαλείας» της επιχείρησης (Papastathis, 2003), η οποία την προστατεύει 

από ακούσια ή σκόπιμη διάχυση των πληροφοριών που σχετίζονται με οποιαδήποτε 

επιχειρησιακή λειτουργία, ενώ παράλληλα τη διασφαλίζει από απώλειες εισοδήματος 

από κακή χρήση ή λάθη σε διάφορες επιχειρησιακές διαδικασίες.  
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Οι νέες αυτές εννοιολογικές προσεγγίσεις μετατοπίζουν το επίκεντρο της 

βαρύτητας από τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου στην ασφάλεια, η οποία 

λειτουργεί ως προστιθέμενη αξία στην επιχείρηση. Για να επιτευχθεί ο στόχος της 

προστιθέμενης αξίας, η διοίκηση της επιχείρησης οφείλει να λαμβάνει υπόψη τα 

βασικά χαρακτηριστικά του επαρκούς και αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου, τα 

οποία είναι τα εξής (Messier, 1997): 

 Το περιβάλλον ελέγχου, 

 Οι διαδικασίες αξιολόγησης των κινδύνων, 

 Οι δραστηριότητες του ελέγχου, 

 Η πληροφόρηση και επικοινωνία, 

 Η παρακολούθηση. 

Αυτές οι αλληλένδετες συνιστώσες του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να είναι 

παρούσες και να λειτουργούν σωστά, ώστε ο εσωτερικός έλεγχος να είναι επαρκής 

και αποτελεσματικός, καθώς στα σύγχρονα ιδιαίτερα ανταγωνιστικά επιχειρησιακά 

περιβάλλοντα, ο εσωτερικός έλεγχος διαδραματίζει έναν καταλυτικό ρόλο. Οι 

βασικότεροι ρόλοι του εσωτερικού ελέγχου, οι οποίοι προσθέτουν αξία στην 

επιχείρηση είναι οι εξής (Institute of Internal Auditors, 2000): 

 Ο ρόλος της εποπτείας, της πρόληψης και της προστασίας, καθώς ο 

εσωτερικός έλεγχος στοχεύει στην εποπτεία των επιχειρησιακών 

τμημάτων, ώστε αυτά να συμμορφώνονται με το νομοθετικό πλαίσιο 

του κράτους, τις διεθνείς ρυθμίσεις και πολιτικές, με σκοπό την 

πρόληψη απωλειών περιουσιακών στοιχείων, την αποφυγή 

σημαντικών βλαβών και την επίτευξη αξιοπιστίας και ακεραιτότητας. 

 Ο ρόλος της προώθησης, καθώς ο εσωτερικός έλεγχος ενισχύσει τις 

διαδικασίες διοίκησης των επιχειρήσεων, μέσω της βελτίωσης της 

τεχνολογίας παραγωγής, της μείωσης του αντίστοιχου κόστους και της 

συνακόλουθης βελτίωσης της οικονομικής αποδοτικότητας. 

 Ο ρόλος της αξιολόγησης και της πιστοποίησης, μέσω του ελέγχου της 

παραγωγής, της μέτρησης των χρηματοοικονομικών εσόδων και 

δαπανών και της τελικής αξιολόγησης της επιχειρησιακής οικονομικής 

κατάστασης και δραστηριότητας. 
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 Ο συμβουλευτικός ρόλος, καθώς με την παροχή επαρκούς, έγκαιρης 

και ακριβούς πληροφόρησης, ο εσωτερικός έλεγχος υποστηρίζει τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου αναφορικά με την προστιθέμενη αξία 

που προσφέρει στην επιχείρηση προέρχεται από τη διαπίστωση πως ο μόνος τρόπος 

βελτίωσης της οικονομικής της αποδοτικότητας είναι η αύξηση της παραγωγικότητας 

ή εναλλακτικά η βελτίωση της ποιότητας διαχείρισής της, δεδομένου ότι 

πρωταρχικός στόχος μίας επιχείρησης είναι η επίτευξη κέρδους. Έτσι, λοιπόν, ενώ 

για την αύξηση του επιπέδου παραγωγικότητας απαιτείται εντονότερη αξιοποίηση 

του ανθρώπινου δυναμικού, των υλικών πόρων και του διαθέσιμου κεφαλαίου, από 

την άλλη πλευρά για τη βελτίωση της ποιότητας της διαχείρισης της επιχείρησης 

απαιτείται η δημιουργία ενός εκσυγχρονισμένου συστήματος διοίκησης με σκοπό τη 

λήψη κατάλληλων αποφάσεων στον κατάλληλο χρόνο. Υπό αυτήν την έννοια, ο 

εσωτερικός έλεγχος αποτελεί μία διεργασία, η οποία εφάπτεται της βελτίωσης της 

ποιότητας του διαχειριστικού συστήματος μίας επιχείρησης, καθώς είναι ένα 

σημαντικό μέσο για την αναδιάρθρωση και αναβάθμιση της επιχειρησιακής 

διοίκησης (Jou, 1997). Επιπλέον, ο εσωτερικός έλεγχος είναι ένα σημαντικό κομμάτι 

των σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης και ένας τρόπος σημαντικής ενίσχυσης των 

οικονομικών οφελών. Συμπερασματικά, ο εσωτερικός έλεγχος προσθέτει αξία στην 

επιχείρηση μέσω της προώθησης των παρακάτω λειτουργιών (Nagy & Cenker, 2002): 

 Αποτελεσματικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας, 

 Αποδοτικότητα της οργάνωσης παραγωγής, 

 Τεχνολογική αποδοτικότητα 

 Αποτελεσματική χρήση διαθέσιμων πόρων 

 Βελτίωση των πωλήσεων 

 Διασφάλιση των οικονομικών πράξεων και συμβάσεων 

 

1.6 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 

Δεδομένου του εξαιρετικά ρευστού σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος, ο 

εσωτερικός έλεγχος από τη μία πλευρά προσθέτει αξία στην επιχείρηση, αν και 
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αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες, οι οποίες συνθέτουν και τις νέες τάσεις ανάπτυξης 

που παρουσιάζονται στις λειτουργίες που τον αφορούν. Οι κυριότερες αναπτυξιακές 

τάσεις τα τελευταία χρόνια εντοπίζονται στη φύση του εσωτερικού ελέγχου, στις 

λειτουργίες του, στο περιεχόμενό του και στις αντίστοιχες μεθοδολογίες εφαρμογής 

και διεξαγωγής του (Karagiorgos et al, 2008).  

Αναφορικά με τη φύση του εσωτερικού ελέγχου, αυτή πλέον προσδιορίζεται 

περισσότερο από ποτέ από την ποιότητά του, καθώς ρόλος του που σχετίζεται με την 

απόδοση προστιθέμενης αξίας στην επιχείρηση έχει ως αποτέλεσμα να προσελκύει 

ολοένα και περισσότερη προσοχή από την ανώτατη διοίκηση όλων των εταιριών. Ως 

εκ τούτου, οι σύγχρονες τάσεις πλαισιώνουν τη θέσπιση περισσότερο ανεξάρτητων 

τμημάτων εσωτερικού ελέγχου στα πλαίσια της επιχείρησης, καθώς αυτός οφείλει να 

διατηρεί υψηλό βαθμό ανεξαρτησίας, ώστε να επιτυγχάνει αποτελεσματικά τους 

στόχους του και να έχει ισχυρό αντίκτυπο στη διαχείριση ενός οργανισμού (Nagy & 

Cenker, 2002). Βέβαια, η ανεξαρτησία των τμημάτων εσωτερικού ελέγχου 

προϋποθέτει υψηλό βαθμό αυτονομίας και αυτορρύθμισης.  

Επιπροσθέτως, οι νέες τάσεις του εσωτερικού ελέγχου αναφέρονται επίσης και 

στις συγκεκριμένες λειτουργίες του, καθώς διαφαίνεται τα τελευταία χρόνια πως 

εκτός του αυξανόμενου αριθμού τους, σε ίδιο βαθμό πολλαπλασιάζεται και η 

πολυπλοκότητά τους. Έτσι, οι διαδικασίες του εσωτερικού ελέγχου δε σχετίζονται 

πλέον μόνο με την εξέταση των λογαριασμών και των συναφών οικονομικών 

πράξεων, αλλά αναφέρονται και σε λειτουργίες επιθεώρησης, συνολικής διαχείρισης, 

αξιολόγησης και πιστοποίησης της επιχειρησιακής λειτουργίας (Arena et al, 2006). 

Ως αποτέλεσμα, τα τμήματα εσωτερικού ελέγχου στις σύγχρονες επιχειρήσεις έχουν 

πλέον περισσότερο ανεξάρτητη, αντικειμενική και σφαιρική θέση σε σχέση με 

παλαιότερα.  

Ακόμη, το περιεχόμενο του εσωτερικού ελέγχου μετατοπίζεται πλέον από την 

εξέταση των χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων στην αξιολόγηση των 

οικονομικών οφελών και στον έλεγχο των ΣΕΕ, ενώ, τέλος, η μεθοδολογία 

εφαρμογής και διεξαγωγής του επεκτείνεται από την παραδοσιακή εξέταση των 

οικονομικών πράξεων σε νέες τεχνολογίες και μεθόδους αξιολόγησης. 

Παραδειγματικά, σήμερα εφαρμόζονται τεχνικές δειγματολογικού ελέγχου, μελετών 

σκοπιμότητας, εφαρμογής πληροφοριακών συστημάτων και αξιολόγησης 
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συγκεκριμένων επενδυτικών πλάνων (Dittenhofer, 2001). Σε γενικούς όρους, ο 

εσωτερικός έλεγχος αναπτύσσεται σε μεγάλο βαθμό τόσο αναφορικά με τον πεδίο 

εφαρμογής του όσο και σχετικά με το βάθος διεξαγωγής του, ενώ διαφαίνεται πως 

μετασχηματίζεται από οικονομικός έλεγχος σε διαχειριστικό. Ωστόσο, τα 

σημαντικότερα προβλήματα που παρουσιάζονται αναφορικά με την εφαρμογή του 

περιλαμβάνουν αρκετές δυσκολίες, καθώς σε αρκετές επιχειρήσεις τα τμήματα 

εσωτερικού ελέγχου δεν είναι ανεξάρτητα ή χαρακτηρίζονται από έλλειψη 

νομιμοποίησης, συστηματοποίησης και τυποποίησης, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις 

ο αριθμός ή η επαγγελματική επάρκεια των εσωτερικών ελεγκτών δεν είναι πλήρως 

προσαρμοσμένα στις σύγχρονες απαιτήσεις.  

Τέλος, είναι σημαντικό να σημειωθεί πως ο εσωτερικός έλεγχος αντιμετωπίζει 

σημαντικές δυσκολίες, οι οποίες αναφέρονται σε ατομικό επίπεδο και αναφορικά με 

την προσωπική λειτουργία των εσωτερικών ελεγκτών. Έτσι, οι κυριότεροι κίνδυνοι 

που εντοπίζονται στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται: α) στην αυτό-αξιολόγηση 

των ελεγκτών, β) στην κοινωνική πίεση, προερχόμενη από τον εκάστοτε ελεγχόμενο 

ή άλλα μέλη της επιτροπής ελέγχου, γ) στο οικονομικό συμφέρον, το οποίο 

προέρχεται από την παροχή οικονομικών κινήτρων από άτομα εντός της επιχείρησης 

που έχουν τη δύναμη να επηρεάσουν την εργασία του ελεγκτή, δ) στις προσωπικές 

σχέσεις και την εξοικείωση που αναπτύσσεται μεταξύ των ελεγκτών και των 

διοικητικών στελεχών ή των εργαζομένων, ε) σε πολιτιστικές ή φυλετικές 

προκαταλήψεις που εντοπίζονται σε πολυεθνικές εταιρίες, και, τέλος, στ) σε 

γνωστικές προκαταλήψεις, οι οποίες συνήθως απορρέουν από την υιοθέτηση 

συγκεκριμένων ψυχολογικών προφίλ κατά τη διενέργεια του ελέγχου (Baily et al, 

2003). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 

ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

 

2.1 Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ 

Τα τελευταία δέκα χρόνια η διερεύνηση του ζητήματος του εσωτερικού 

ελέγχου των επιχειρήσεων λαμβάνει αυξανόμενη σημασία στη διεθνή ερευνητική 

βιβλιογραφία. Οι Rittenberg & Covaleski (1999) εξετάζουν τα πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα της ανάθεσης του εσωτερικού ελέγχου σε εξωτερικούς ελεγκτές 

αναφορικά με δημόσιους οργανισμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέσω της μεθόδου 

των προσωπικών συνεντεύξεων. Οι ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα πως η 

ανάθεση του εσωτερικού ελέγχου σε εξωτερικούς συνεργάτες μπορεί να αυξήσει την 

αποδοτικότητα των κρατικών μηχανισμών σε σχέση με τον ανταγωνισμό του 

ιδιωτικού τομέα, ενώ ο προσανατολισμός των διαδικασιών του εσωτερικού ελέγχου 

προς τις ανάγκες του τελικού καταναλωτή ή επενδυτή λειτουργεί, επίσης, προς αυτήν 

την κατεύθυνση. Ωστόσο, ειδικά στο δημόσιο τομέα ο ανταγωνισμός μεταξύ των 

υπαλλήλων των κρατικών μηχανισμών και των εξωτερικών ελεγκτών μπορεί να 

διακυβεύσει την ποιότητα του αντίστοιχου εσωτερικού ελέγχου.  

Ακόμη, ο Melville (2003) διερεύνησε το ρόλο της ποιότητας του εσωτερικού 

ελέγχου στη στρατηγική διοίκηση των επιχειρήσεων και των οργανισμών, και 

συγκεκριμένα αναφορικά με την «Εξισορροπημένη Καρτέλα» (“Balanced 

Scorecard”), εφαρμόζοντας τη μέθοδο των ερωτηματολογίων σε επιχειρήσεις 33 

χωρών της Ευρώπης. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν στο συμπέρασμα πως 

οι εσωτερικοί ελεγκτές διαδραματίζουν ένα ρόλο ζωτικής σημασίας στη διαμόρφωση 
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της στρατηγικής διοίκησης των επιχειρήσεων, μέσω της εκτίμησης και αξιολόγησης 

των αποφάσεων των διοικούντων, ενώ ο συγγραφέας καταλήγει υπάρχουν 

ανεκμετάλλευτες δυνατότητες αναφορικά με τον ενεργό ρόλο των εσωτερικών 

ελεγκτών, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν σημαντική πληροφόρηση για την 

επιχειρησιακή κατοχύρωση των κατάλληλων ικανοτήτων σε μία οικονομική μονάδα.  

Ο Tetamanzi (2003) εξετάζει, βάσει της ιστορική εξέλιξης του εσωτερικού 

ελέγχου στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία, τις μελλοντικές προοπτικές του 

αναφορικά με την επίτευξη της μέγιστης ποιότητας. Η έρευνα αυτή, η οποία διεξήχθη 

με τη χρήση ερωτηματολογίων σε 150 ιδιωτικές επιχειρήσεις, απέδειξε πως ο χρόνος 

που σπαταλούν οι εταιρίες σε διαδικασίες οικονομικού ελέγχου ανά έτος είναι 

μικρότερος αν έχει προηγηθεί εσωτερικός έλεγχος, ενώ ο επόμενος εσωτερικός 

έλεγχος επικεντρώνεται κυρίως σε λειτουργικές και διοικητικές δραστηριότητες. 

Επίσης, αποδείχτηκε πως η ενσωμάτωση ορισμένων νομοθετημάτων περί εσωτερικού 

ελέγχου και στις δύο χώρες (ρύθμιση Cadbury στο Ηνωμένο Βασίλειο και 

κανονισμός Preda στην Ιταλία) οδήγησε πολλές επιχειρήσεις να δημιουργήσουν 

εσωτερικό ανεξάρτητο τμήμα εσωτερικού ελέγχου, λόγω της αυξημένης ανάγκης 

πειθάρχησης στις διάφορες ρυθμίσεις.  

Την ίδια χρονική περίοδο, οι Spira & Page (2003) μέσω εκτεταμένης 

βιβλιογραφικής επισκόπησης, καταλήγουν στο συμπέρασμα πως υπάρχει ανάγκη πιο 

έντονης ενεργοποίησης των διαδικασιών του εσωτερικού ελέγχου στην εταιρική 

διακυβέρνηση, καθώς και ανάγκη διασφάλισης της ποιότητάς του, με σκοπό την 

αποτελεσματική διαχείριση των λειτουργικών επιχειρησιακών κινδύνων. Προς αυτήν 

την κατεύθυνση, οι Paape et al (2003) διερευνούν την ποιότητα του εσωτερικού 

ελέγχου και τη σχέση του με τις πρακτικές της εταιρικής διακυβέρνησης στις 

μεγαλύτερες εταιρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταλήγοντας στο βασικό 

συμπέρασμα πως υφίσταται μεγάλη διαφοροποίηση στην αντίληψη του ρόλου του 

εσωτερικού ελέγχου ανάμεσα στις εξεταζόμενες χώρες. Επίσης, σημαντικό εύρημα 

της έρευνας αυτής ήταν πως από τους οικονομικούς διευθυντές των 105 

εξεταζόμενων εταιριών, οι 50 δεν είχαν απόλυτη γνώση της νομοθεσίας και των 

κανονισμών περί εσωτερικού ελέγχου, μη μπορώντας με τον τρόπο αυτό να 

διασφαλίσουν την ποιότητά του.  
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Οι Arena et al (2004), εξετάζοντας την ποιότητα και τις διαδικασίες του 

εσωτερικού ελέγχου σε 365 ιδιωτικές επιχειρήσεις στην Ιταλία, σημειώνουν πως το 

σημαντικό ποσοστό της τάξης του 30,0% δεν εφαρμόζει συστήματα εσωτερικού 

ελέγχου, ενώ το 50,0% αυτών δεν σκοπεύει να ενσωματώσει τμήμα εσωτερικού 

ελέγχου εντός της επιχείρησης στο μέλλον. Παράλληλα, η έρευνα του Γαλλικού 

Ινστιτούτου Εσωτερικού Ελέγχου (2005), στην οποία συμμετείχαν 508 διευθυντές 

τμημάτων εσωτερικού ελέγχου αντίστοιχων εταιριών, αποδεικνύει πως ο εσωτερικός 

έλεγχος αποτελεί το κομβικότερο σημείο της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης.  

Την ίδια περίοδο στο Βέλγιο, το Ινστιτούτο των Εσωτερικών Ελεγκτών 

(2006) διεξήγαγε αντίστοιχη έρευνα, εξετάζοντας 260 ιδιωτικές επιχειρήσεις του 

Βελγίου και τις λειτουργίες των αντίστοιχων τμημάτων εσωτερικού ελέγχου, 

καταδεικνύοντας πως εκείνη την περίοδο ο εσωτερικός έλεγχος ήταν ακόμα μία 

ιδιαίτερα ανεπτυγμένη πρακτική ανάμεσα στις επιχειρήσεις. Αναφορικά με τη 

λειτουργία των ενδοεπιχειρησιακών τμημάτων του εσωτερικού ελέγχου, 

καταγράφτηκε πως το 50,0% αυτών λειτουργούσε για περίοδο κάτω από 5 έτη, ενώ 

αναφορικά με το μορφωτικό επίπεδο των εσωτερικών ελεγκτών, καταδείχτηκε πως η 

συντριπτική πλειοψηφία αυτών είχε βασικό τίτλο σπουδών και επαγγελματική 

προϋπηρεσία σε τμήματα χρηματοδότησης ή σε εταιρίες εξωτερικού ελέγχου. Τέλος, 

η έρευνα αυτή κατέγραψε πως το μεγαλύτερο ποσοστό των διαδικασιών εσωτερικού 

ελέγχου αφιερώνεται σε διαδικασίες ανάλυσης κινδύνων, ενώ το μικρότερο ποσοστό 

σε συμβουλευτικές δραστηριότητες, ενώ το σύνολό τους τροποποιείται τουλάχιστον 

δύο φορές το χρόνο σχετικά με την πρακτική εφαρμογή τους.  

Μία μεταγενέστερη έρευνα των Arena et al (2006) απέδειξε πως η ποιότητα 

του εσωτερικού ελέγχου αναβαθμίζεται μέσω της εισαγωγής κανονισμών και της 

υιοθέτησης αντίστοιχων εθνικών και διεθνών ρυθμίσεων και κυρώσεων, οι οποίοι 

επηρεάζουν σημαντικά την ανάπτυξη και την εντατικοποίηση των λειτουργιών του 

εσωτερικού ελέγχου στις επιχειρήσεις. Ωστόσο, οι ερευνητές σημειώνουν πως 

σημαντικός παράγοντας για την αναβάθμιση του εσωτερικού ελέγχου είναι και ο 

μιμητισμός μεταξύ των επιχειρήσεων, οι οποίες στα πλαίσια του μεταξύ τους 

ανταγωνισμού υιοθετούν παρόμοιες πρακτικές εσωτερικού ελέγχου στις μονάδες 

τους. Ακόμη, η έρευνα αυτή κατέδειξε πως οι σημαντικότεροι παράγοντες 

διαμόρφωσης της ποιότητας του εσωτερικού ελέγχου είναι η εταιρική κουλτούρα, το 
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μορφωτικό επίπεδο των διοικούντων, το στυλ της ηγεσίας μέσα στην επιχείρηση και 

η ποιότητα της συνεργασίας και επικοινωνίας των ελεγκτών με τη διοίκηση.  

Τέλος, σε μία πιο πρόσφατη έρευνα των Selim et al (2009), οι οποίοι εξέτασαν 

την ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου σε 94 επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου 

και σε 298 επιχειρήσεις της Ιταλίας, αποδείχτηκε ο αυξανόμενος συμβουλευτικός 

ρόλος του εσωτερικού ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα, οι λειτουργίες του εσωτερικού 

ελέγχου που αποδείχτηκαν σημαντικότερες στις επιχειρήσεις του Ηνωμένου 

Βασιλείου αφορούσαν κυρίως τη στρατηγική διοίκηση, ενώ για τις επιχειρήσεις της 

Ιταλίας σημαντικότερη διεργασία του εσωτερικού ελέγχου καταδείχτηκε ο 

σχεδιασμός και οργάνωση επιχειρησιακών μοντέλων διαχείρισης κινδύνων.  

 

2.2 Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Παρά την πληθώρα ερευνών και άρθρων στη διεθνή βιβλιογραφία αναφορικά 

με τον εσωτερικό έλεγχο των επιχειρήσεων, η ελληνική αντίστοιχη αρθρογραφία 

είναι ακόμα αρκετά περιορισμένη, καταδεικνύοντας πως το ζήτημα και οι πρακτικές 

του εσωτερικού ελέγχου στη χώρα είναι ακόμα ανεξερεύνητα. Συγκεκριμένα, οι 

κυριότερες έρευνες που έχουν γίνει στην Ελλάδα αναφορικά με τον εσωτερικό έλεγχο 

αφορούν διδακτορικές διατριβές και ιδιαίτερα πρόσφατα άρθρα, κυρίως της 

τελευταίας διετίας.  

Ο Φίλος (2000) διερευνά το ζήτημα του εσωτερικού ελέγχου στα ελληνικά 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μέσω της εφαρμογής ερωτηματολογίου, το οποίο αφορά 

τέσσερα βασικά στοιχεία του εσωτερικού ελέγχου, το επίπεδο συμμόρφωσης με τα 

αντίστοιχα επαγγελματικά πρότυπα του εσωτερικού ελέγχου, τη σχέση του επιπέδου 

συμμόρφωσης με το μέγεθος της επιχείρησης, το δημόσιο ή ιδιωτικό ιδιοκτησιακό 

καθεστώς των ιδρυμάτων και τη σχέση του εσωτερικού ελέγχου με το διάστημα 

δραστηριοποίησης των τραπεζών. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το επίπεδο 

συμμόρφωσης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων εξαρτάται σημαντικά από το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς τους, αλλά δεν επηρεάζεται από το μέγεθος και τη διάρκεια 

δραστηριοποίησής τους.  
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Παράλληλα, ο Μπαρμπατσουλάκης (2002) διερευνά τους προσδιοριστικούς 

παράγοντες του εσωτερικού ελέγχου στις υπηρεσίες υγείας, και συγκεκριμένα 

εξετάζει τις επιπτώσεις της λειτουργίας τμημάτων εσωτερικού ελέγχου στη 

χρηματοδότηση νοσηλευτικών μονάδων μεσαίου μεγέθους, ενώ ο Κουτούπης (2009) 

διερευνά τις επιδράσεις των πρακτικών της εταιρικής διακυβέρνησης και της 

διαχείρισης των επιχειρησιακών κινδύνων στα συστήματα και τις λειτουργίες του 

εσωτερικού ελέγχου σε ελληνικές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο επιχειρήσεις. 

Μέσω της εκτεταμένης αυτής έρευνας, η οποία εφαρμόστηκε με τη μέθοδο της 

ανάλυσης ερωτηματολογίων, εξετάστηκαν τα ζητήματα της επάρκειας, της 

τεκμηρίωσης, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του εσωτερικού 

ελέγχου στις εισηγμένες εταιρίες, οδηγώντας στο βασικό συμπέρασμα πως ο 

εσωτερικός έλεγχος στις ελληνικές επιχειρήσεις έχει ανάγκη αναβάθμισης της 

σχετικής νομοθεσίας, καθώς και της οργάνωσης των αντίστοιχων 

ενδοεπιχειρησιακών συστημάτων. Ο ερευνητής καταλήγει στη διαπίστωση πως 

υπάρχει απόλυτη ανάγκη υιοθέτησης τμημάτων εσωτερικού ελέγχου στις 

επιχειρήσεις που διαπραγματεύονται σε ελληνική και ξένες κεφαλαιαγορές, ενώ 

παράλληλα οι ελληνικές εισηγμένες εταιρίες πρέπει να υιοθετήσουν τις βέλτιστες 

διεθνείς πρακτικές στους τομείς της εταιρικής διακυβέρνησης, της διαχείρισης του 

επιχειρηματικού κινδύνου και, εν γένει, στο σύνολο των συστημάτων και 

δραστηριοτήτων του εσωτερικού ελέγχου.  

Τέλος, οι Karagiorgos et al (2011) αξιολογούν την εφαρμογή και τη συμβολή 

των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στην Ελλάδα 

αναφορικά με τα ζητήματα της λογιστικής προσέγγισης του ελέγχου και της 

αντίστοιχης χρηματοδότησης, διαπιστώνοντας πως η λειτουργία του εσωτερικού 

ελέγχου διαφοροποιείται σημαντικά όχι μόνο λόγω της οικονομικής κατάστασης των 

επιχειρήσεων αλλά και από τις γενικότερες διαστάσεις της αποδοτικότητάς τους. Πιο 

συγκεκριμένα, οι συγγραφείς αναφέρουν πως η ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου 

εξαρτάται σημαντικά από τα εγγενή συστατικά που τον προσδιορίζουν, ενώ το 

σημαντικότερο εξ αυτών είναι το περιβάλλον του ελέγχου. Τέλος, σημειώνουν πως ο 

εσωτερικός έλεγχος, ως μία δραστηριότητα που προσφέρει προστιθέμενη αξία στις 

επιχειρήσεις, έχει παράλληλα και υψηλό κόστος λειτουργίας, και για το λόγο αυτό 

δεν είναι τυχαίο πως απαντάται και χρησιμοποιείται κυρίως από εταιρίες μεγάλου 

μεγέθους.  



30 
 

2.3 ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

2.3.1 Αρχικό κανονιστικό πλαίσιο 

Κατά τη δεκαετία από το 1992 μέχρι και το 2002, όταν επιχειρήθηκε και η 

πρώτη προσπάθεια νομική πλαισίωσης του εσωτερικού ελέγχου στις εισηγμένες 

εταιρίες στην Ελλάδα, οι εγχώρια κεφαλαιαγορά χαρακτηριζόταν από σημαντικές 

ελλείψεις, εκ των οποίων η σημαντικότερη ήταν η έλλειψη κατάλληλης κουλτούρας 

αναφορικά με την εταιρική διακυβέρνηση. Η ανάγκη μεταρρυθμίσεων στις αρχές και 

την εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα έγινε εμφανής μετά το 

1999, όπου σημειώθηκε εξαιρετικά υψηλός κύκλος εργασιών στο χρηματιστήριο, με 

καταστροφικές μετέπειτα συνέπειες στην αγορά. Η αύξηση των τιμών των μετοχών 

λόγω φημών, συνδυαζόμενη με τις καταχρήσεις στη χρηματιστηριακή αγορά, 

δημιούργησε ένα αποτέλεσμα «φούσκας», όπως χαρακτηρίστηκε, το οποίο συνέβαλε 

στην μετέπειτα κατάρρευση, ενώ ο αυξανόμενος αριθμός εγγραφών στο 

χρηματιστήριο εταιριών με παρωχημένες εταιρικές δομές, συνοδευόμενος από το 

απαρχαιωμένο κανονιστικό πλαίσιο, επέφερε αρνητικά αποτελέσματα στους 

επενδυτές, οι οποίοι συχνά αγνοούσαν την πραγματική κατάσταση των επενδύσεών 

τους. Κατά συνέπεια, οι επενδυτές απώλεσαν την εμπιστοσύνη τους στην αγορά, με 

αποτέλεσμα τη μαζική απομάκρυνση κεφαλαίων από το χρηματιστήριο.  

Σε μία προσπάθεια αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των επενδυτών, το 

ρυθμιστικό, νομικό και κανονιστικό πλαίσιο της ελληνικής κεφαλαιαγοράς 

αναθεωρήθηκε τα επόμενα χρόνια. Οι προσπάθειες αυτές επικαιροποίησης του 

κανονιστικού πλαισίου ξεκίνησαν το 1999 με τη δημοσίευση των «Αρχών Εταιρικής 

Διακυβέρνησης στην Ελλάδα» και συνεχίστηκαν με τους κανονισμούς που εισήγαγε 

η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τη διαφάνεια και την αγοραστική 

συμπεριφορά των εισηγμένων εταιριών. Με την απόφαση 5/204/14-01-2005 (ΦΕΚ Β 

1487/6.12.2000) που εκδόθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ορίστηκε πως 

κάθε εισηγμένη εταιρία στο Χ.Α.Α. οφείλει να διαθέτει τμήμα εσωτερικού ελέγχου το 

οποίο παρακολουθεί τη λειτουργία της εταιρίες και ενημερώνει εγγράφως και σε 

τακτά χρονικά διαστήματα το Δ.Σ. για την εφαρμογή του κανονισμού εσωτερικής 

λειτουργίας (άρθρο 12). Επίσης, ορίστηκαν οι αρμοδιότητες, η σύνθεση, ο τρόπος 
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επικοινωνίας των εσωτερικών ελεγκτών με τα μέλη της εταιρίας και οι όροι 

λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου. 

  

2.3.2 Ν. 3016/2002 

Ακολούθησε ο νόμος Ν. 3016/2002 σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο, την 

εταιρική διακυβέρνηση και τη διάρθρωση του διοικητικού συμβουλίου των 

εισηγμένων εταιριών, με σκοπό το διαχωρισμό των ρόλων και των αρμοδιοτήτων των 

μετόχων, της διαχείρισης και του διοικητικού συμβουλίου, ώστε να αυξηθεί ο βαθμός 

διαφάνειας και ποιότητας των χρηματιστηριακών πράξεων, καθώς και η αντίστοιχη 

ποιότητα πληροφόρησης των επενδυτών.  

Η πρώτη, λοιπόν, νομοθετική ρύθμιση έγινε με το Ν.3016/2002 περί εταιρικής 

διακυβέρνησης και αναφορικά με τα ειδικά θέματα διοίκηση και λειτουργίας των 

ανώνυμων εταιριών που έχουν εισηγμένες μετοχές και άλλες κινητές αξίες σε 

οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα. Αναφορικά με τον 

εσωτερικό έλεγχο, ο νόμος αυτός κάνει ιδιαίτερη μνεία στα άρθρα 7, σχετικά με την 

οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου, και 8, σχετικά με τις αρμοδιότητες του 

εσωτερικού ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 7 αναφέρεται πως: 

 Η οργάνωση και λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου αποτελεί 

προϋπόθεση για την εισαγωγή μετοχών ή άλλων κινητών αξιών σε 

οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά 

 Οι εσωτερικοί ελεγκτές κατά την άσκηση των καθηκόντων είναι 

ανεξάρτητοι, εποπτεύονται από ένα έως τρία μη εκτελεστικά μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου και δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καμία άλλη 

υπηρεσιακή μονάδα της εταιρίας 

 Οι εσωτερικοί ελεγκτές ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο της 

εταιρίας και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, ενώ δεν 

μπορούν να ορισθούν ως εσωτερικοί ελεγκτές μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου και διευθυντικά στελέχη που έχουν και άλλες 

αρμοδιότητες εκτός του εσωτερικού ελέγχου 
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 Οι εσωτερικοί ελεγκτές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους 

δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου, 

αρχείου, τραπεζικού λογαριασμού ή χαρτοφυλακίου της εταιρίας, ενώ 

επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία της εταιρίας 

 Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να συνεργάζονται και 

να παρέχουν πληροφορίες στους εσωτερικούς ελεγκτές και να 

διευκολύνουν με κάθε τρόπο το έργο τους, ενώ η διοίκηση οφείλει να 

παρέχει στους εσωτερικούς ελεγκτές όλα τα απαραίτητα μέσα. 

Παράλληλα, το άρθρο 8 σχετικά με τις αρμοδιότητες της υπηρεσίας 

εσωτερικού ελέγχου στις εισηγμένες εταιρίες ορίζει πως η υπηρεσία αυτή: 

 Παρακολουθεί την εφαρμογή και συνεχή τήρηση του Εσωτερικού 

Κανονισμού Λειτουργίας και του καταστατικού της εταιρίας, καθώς 

και τη συμμόρφωση στη νομοθεσία σχετικά με τις ανώνυμες εταιρίες 

που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο 

 Αναφέρει στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας περιπτώσεις 

σύγκρουσης ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του διοικητικού 

συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών με τα συμφέροντα της 

εταιρίας, όταν τις διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων της 

 Οφείλει να ενημερώνει εγγράφως τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο το 

διοικητικό συμβούλιο για το διενεργούμενο έλεγχο και να παρίσταται 

δια αντιπροσώπου στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων 

 Οφείλει να παρέχει μετά από έγκριση του διοικητικού συμβουλίου 

οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί εγγράφως από τις εποπτικές αρχές, 

να συνεργάζεται με αυτές και να διευκολύνει με κάθε δυνατό τρόπο το 

έργο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που ασκείται από αυτές. 

Ο Ν. 3016/2002 αποτέλεσε την πρώτη σημαντική προσπάθεια νομοθετικής 

πλαισίωσης του εσωτερικού ελέγχου στις εισηγμένες εταιρίες στην Ελλάδα και 

βασίστηκε κατά κύριο λόγο στο πλαίσιο του Κώδικα Βέλτιστης Συμπεριφοράς της 

επιτροπής Gadbury που ιδρύθηκε από τη βρετανική κυβέρνηση το 1991 για την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν κατά την εισαγωγή πολυμετοχικών 

εταιριών στα χρηματιστήρια της Βρετανίας και των ΗΠΑ (Παπαδάτου, 2005). 
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2.3.3 Ν. 3429/2005 

Με το Ν.3429/2005 (ΦΕΚ Α 314/27.12.2005) το νομικό καθεστώς του 

εσωτερικού ελέγχου εξελίχθηκε μέσω της επιβολής υποχρέωσης των εισηγμένων 

ΔΕΚΟ να οργανώσουν υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, με αρμοδιότητες την 

υποχρέωση έγγραφης ενημέρωσης τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο του Δ.Σ. και της 

γενικής συνέλευσης των μετόχων για τους ελέγχους που διενεργούνται. Η βασική 

διαφορά της οργάνωσης του εσωτερικού ελέγχου στις ΔΕΚΟ και στις υπόλοιπες 

εισηγμένες εταιρίες είναι πως οι εσωτερικοί ελεγκτές των ΔΕΚΟ διορίζονται από τη 

γενική συνέλευση των μετόχων και όχι από το Δ.Σ., ενώ πρέπει να παρέχουν 

υπηρεσίες με έμμισθη εντολή χωρίς να αποκτούν ιδιότητα υπαλλήλου ή σχέση 

εξαρτημένης εργασίας. Αντίθετα και όπως προαναφέρθηκε, στις υπόλοιπες 

εισηγμένες εταιρίες οι ελεγκτές είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. 

 

2.3.4 Ν. 3492/2006 

Με το Ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210/5.10.2006) καθορίστηκαν ο εσωτερικός 

έλεγχος, η μονάδα εσωτερικού ελέγχου και το σύστημα εσωτερικού ελέγχου στην 

ελληνική έννομη τάξη. Συγκεκριμένα, με το άρθρο 2 του εν λόγω νόμου, ορίστηκε 

πως: 

 Ο εσωτερικός έλεγχος είναι η ανεξάρτητη ελεγκτική-συμβουλευτική 

δραστηριότητα παροχής διαβεβαίωσης περί της επάρκειας των 

συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου ενός φορέα, με στόχο τη 

βελτίωση των λειτουργιών του και την επίτευξη των στόχων του, 

χρησιμοποιώντας συστημικές και δομημένες μεθοδολογίες, οι οποίες 

στοχεύουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών 

που διέπουν τη λειτουργία του, των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου 

και των διαδικασιών ελέγχου 

 Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου είναι η ανεξάρτητη ελεγκτική-

συμβουλευτική υπηρεσία, η οποία παρέχει διαβεβαίωση περί της 

επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου ενός φορές 
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 Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου είναι το συνολικό σύστημα 

διαχειριστικών και άλλων ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων των 

ελέγχων της οργανωτικής δομής, των μεθοδολογιών, των διαδικασιών 

και του εσωτερικού ελέγχου που έχει εφαρμόσει η διοίκηση στις 

λειτουργίες του φορέα, για την υποστήριξη της επίτευξης των στόχων 

του με αποδοτικό, αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο. 

 Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου εξασφαλίζει τη συμμόρφωση στις 

πολιτικές της διοίκησης, διασφαλίζει τα περιουσιακά στοιχεία και 

πόρους του φορέα, μέσω πιστοποίησης της πληρότητας και ακρίβειας 

των λογιστικών εγγραφών και καταστάσεων και παρέχει επίκαιρες και 

αξιόπιστες δημοσιονομικές και διαχειριστικές πληροφορίες.  

 

2.3.5 Ν. 3873/2010  

Με το Ν. 3873/2010 (ΦΕΚ Α 141/17.8.2010) αναφέρεται για πρώτη φορά 

ρητά πως οι εισηγμένες εταιρίες οφείλουν να υιοθετήσουν και στη συνέχεια να 

γνωστοποιήσουν σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη έναν κώδικα εταιρικής 

διακυβέρνησης, είτε επιλέγοντας από τους γενικά αποδεκτούς κώδικες που έχουν 

εκδοθεί διεθνώς ή στην Ελλάδα, είτε καθορίζοντας οι ίδιες αναλυτικά τους 

ειδικότερους κανόνες και αρχές εταιρικής διακυβέρνησης που δεσμεύονται να 

εφαρμόζουν. Ωστόσο, παρά τη σημαντική αυτή νομοθετική εξέλιξη, δεν καθορίζονται 

από το νόμο αυτό κάποια πρότυπα στα οποία μπορούν να βασιστούν οι εισηγμένες 

εταιρίες για να αναπτύξουν ένα κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης. Σε συνέχεια, 

λοιπόν, των κανονιστικών αυτών προσπαθειών και λόγω των σημαντικών τους 

ελλείψεων, ο Σύλλογος Ελλήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ) έχει συντάξει τον Κώδικα 

Εταιρικής Διακυβέρνησης ΣΕΒ, ο οποίος αναπτύσσει τις βέλτιστες πρακτικές 

διακυβέρνησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προκύπτουν από το ισχύον 

νομοθετικό πλαίσιο.  
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2.3.6 Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΣΕΒ 

Σε απάντηση των προαναφερθέντων ελλείψεων, ο Κώδικας Εταιρικής 

Διακυβέρνησης του ΣΕΒ αναφέρει πως, σύμφωνα με τη βέλτιστη ευρωπαϊκή τακτική, 

προτείνεται η σύσταση επιτροπής ελέγχου στις εισηγμένες εταιρίες, η οποία 

αποτελείται στην πλειοψηφία της από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.. Με 

την εισήγηση αυτή ουσιαστικά βελτιώνεται το καθεστώς εσωτερικού ελέγχου των 

εισηγμένων εταιριών στην Ελλάδα, το οποίο χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία των 

μεγαλομετόχων, μέσω της ενίσχυσης του αισθήματος ασφάλειας των μετόχων 

μειοψηφίας και της επιβολής ανεξάρτητης εποπτείας του συστήματος και της 

μονάδας εσωτερικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Επίσης, προτείνεται πως οι εισηγμένες εταιρίες 

έχουν την υποχρέωση τακτικής εξέτασης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, με 

σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των εταιρικών 

εργασιών, την αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και τη 

συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς.  

 

2.4 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ, ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς αποτελεί ένα κομβικό ζήτημα της εταιρικής 

διακυβέρνησης και κατά συνέπεια της ποιότητας του εσωτερικού ελέγχου, καθώς 

επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τη διαδικασία λήψης επιχειρησιακών αποφάσεων. 

Αποτελεί κοινό τόπο πως όταν η συγκέντρωση της ιδιοκτησίας είναι υψηλή τότε το 

μοντέλο της εταιρικής διακυβέρνησης διαφοροποιείται σε μεγάλο βαθμό από 

αντίθετες περιπτώσεις ιδιοκτησιακής μορφής, ενώ το βασικότερο πρόβλημα που 

ανακύπτει ουσιαστικά αφορά την προστασία των μετόχων μειοψηφίας από τα 

συμφέροντα των μεγαλομετόχων της εταιρίας (Yin & Woidtke, 2005). Αυτή η 

διαπίστωση εν μέρει είναι μία φυσιολογική εξέλιξη επιχειρήσεων αυτής της 

ιδιοκτησιακής μορφής, καθώς οι μέτοχοι που έχουν εξασφαλισμένη συγκέντρωση 

ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων έχουν ως κύριο μέλημα τη διασφάλιση των 

συμφερόντων  και των επενδυμένων κεφαλαίων τους.  
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Από την άλλη πλευρά, είναι σύνηθες να εμφανίζονται προβλήματα εταιρικής 

διακυβέρνησης σε εταιρίες με υψηλό βαθμό διασκορπισμένων ιδιοκτησιακών 

δικαιωμάτων, καθώς οι μέτοχοι επιθυμούν να διασφαλίσουν κατά το μέγιστο δυνατό 

τα συμφέροντά τους, ενώ παράλληλα τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου έχουν πραγματική εξουσία πάνω στα εταιρικά περιουσιακά στοιχεία 

(Gunther, 2002). Οι συνέπειες αυτής της σύγκρουσης διαχέονται και στις πρακτικές 

της εταιρικής διακυβέρνησης των εταιριών και κατά συνέπεια και στις μεθόδους και 

τις εφαρμοζόμενες αρχές του εσωτερικού ελέγχου, αν και τα προβλήματα που 

ανακύπτουν διαφέρουν τόσο αναφορικά με τη σημαντικότητα όσο και σε σχέση με τη 

φύση τους ανάμεσα στις εισηγμένες εταιρίες.  

Οι προσδιοριστικές μεταβλητές που καθορίζουν την έκταση και τη 

σημαντικότητα των ζητημάτων αυτών που ανακύπτουν εκτείνονται σε ένα μεγάλο 

εύρος. Παραδειγματικά, οι Demsetz & Villalonga (2001) υποστηρίζουν πως ο δείκτης 

του αθροίσματος των μετοχών που έχουν στην ιδιοκτησία τους οι πέντε μεγαλύτεροι 

μέτοχοι μίας εταιρίας μπορεί να απεικονίσει αποτελεσματικά την ικανότητα των 

κύριων μετόχων να εποπτεύουν και να ελέγχουν τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου ή αντιστρόφως την ικανότητα των μελών να αγνοούν τον έλεγχο. 

Φυσικά, αυτά τα ποσοτικά μέτρα δε θεωρούνται ικανά να αντικατοπτρίσουν την 

πλήρη επίδραση ορισμένων ποιοτικών χαρακτηριστικών του ιδιοκτησιακού 

καθεστώτος στην εταιρική διακυβέρνηση και την ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου.  

Διαφορές αναφορικά με τη σχέση εταιρικής διακυβέρνησης, εσωτερικού 

ελέγχου και ιδιοκτησίας εντοπίζονται και σε επίπεδο χωρών, με βασικότερες 

διακριτές μορφές εταιρικής διακυβέρνησης το αγγλοσαξονικό, το γερμανικό, το 

λατινικό και το ιαπωνικό μοντέλο, τα οποία διαχωρίζονται βάσει των μεταβλητών της 

συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας, του προσανατολισμού της εταιρικής διακυβέρνησης 

και των οικονομικών σχέσεων που αναπτύσσονται ανάμεσα στα μέλη της 

επιχείρησης (Weimer & Pape, 1999). Οι διαφορές ανάμεσα στα μοντέλα αυτά είναι 

εξαιρετικά σημαντικές, καθώς έχει εντοπιστεί πως ακόμα και αναφορικά με τις 

επιχειρήσεις των οποίων η ιδιοκτησία είναι κατά βάση οικογενειακή υπάρχουν 

διαφοροποιήσεις στις πρακτικές της εταιρικής διακυβέρνησης και στις μεθόδους του 

εσωτερικού ελέγχου. Για παράδειγμα, οι Ali et al (2007) αναφέρουν πως οι 

μεγαλύτερες οικογενειακές εταιρίες εισηγμένες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης 
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(New York Stock Exchange) έχουν στην ιδιοκτησία τους κατά μέσο όρο το 11% των 

μετοχών ενώ οι Franks et al (2008) αναφέρουν πως το αντίστοιχο ποσοστό στις χώρες 

της ηπειρωτικής Ευρώπης είναι περίπου 35%, σημειώνοντας πως διαφορές 

εντοπίζονται ακόμα και μεταξύ αυτών των χωρών, καθώς στο Ηνωμένο Βασίλειο η 

συγκέντρωση της ιδιοκτησίας αυτών των εταιριών είναι 18%, στη Γερμανία 43% και 

στην Ιταλία 68%.  

Η διαφορά, λοιπόν, που εντοπίζεται ανάμεσα στις πρακτικές της εταιρικής 

διακυβέρνησης αναφορικά με τη φύση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος σχετίζονται με 

το εύρος της δύναμης και των δυνατοτήτων ελέγχου που έχουν οι σποραδικοί μέτοχοι 

μειοψηφίας και για το λόγο αυτό, η ευθυγράμμιση μεταξύ των συμφερόντων των 

μετόχων και των διαχειριστών, μέσω μηχανισμών ελέγχου και εποπτείας, είναι 

απαραίτητη. Πρέπει να σημειωθεί στο σημείο αυτό πως, παραδοσιακά, η προστασία 

των συμφερόντων των μετόχων μειοψηφίας είναι ήταν μεγαλύτερη στις χώρες 

υιοθέτησης του αγγλοσαξονικού μοντέλου εταιρικής διακυβέρνησης (La Porta et al, 

2000).  

Από την άλλη πλευρά, η προστασία των μικρομετόχων είναι το βασικότερο 

ζήτημα εταιρικής διακυβέρνησης στις εισηγμένες εταιρίες της ηπειρωτικής Ευρώπης, 

καθώς οι μεγαλύτεροι μέτοχοι έχουν σημαντικά κίνητρα συμμετοχής στον έλεγχο, τη 

διαχείριση και την εποπτεία της επιχειρησιακής λειτουργίας, κυρίως λόγω του 

χαμηλού κόστους εμπλοκής, του υψηλού κινδύνου μη εμπλοκής και της μη 

διασποράς του κεφαλαίου. Ως αποτέλεσμα, έχει αποτελέσει κατά το παρελθόν συχνό 

φαινόμενο η εκμετάλλευση των μετόχων μειοψηφίας, η οποία αντανακλάται σε 

διάφορες μορφές, όπως είναι τα ακατανέμητα κέρδη, η κατάχρηση των εταιρικών 

περιουσιακών στοιχείων, η πώληση κάτω από την τιμή της αγοράς τμημάτων της 

εταιρίας σε άλλες εταιρίες όπου συμμετέχουν μεγάλοι μέτοχοι ή εξαγορά άλλων 

εταιριών για τον αντίθετο λόγο (La Porta et al, 2000). 

Οι διαφορές μεταξύ της σύγκρουσης μικρομετόχων και μεγαλομετόχων 

αναφορικά με την εταιρική διακυβέρνηση και την συνεπαγόμενη ποιότητα του 

εσωτερικού ελέγχου εντοπίζονται κατά βάση σε δύο μεταβλητές: το μεγαλύτερο 

κίνδυνο των μεγαλομετόχων λόγω της επένδυσης μεγαλύτερων κεφαλαίων και το 

μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα της επένδυσής τους. Ειδικά στη ρευστή 

χρηματιστηριακή αγορά, η έξοδος των μετόχων μειοψηφίας έχει πολύ μικρό κόστος, 
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ενώ οι μεγαλομέτοχοι από την άλλη πλευρά, εξαιτίας των μεγάλων επενδύσεών τους, 

έχουν λιγότερες ευκαιρίες να διασπείρουν τον πλούτο τους και να ελαχιστοποιήσουν 

το μη συστημικό κίνδυνο που προέρχεται από το ύψος της επένδυσης. Έτσι, ο κύριος 

στόχος των μεγαλομετόχων είναι η απόκτηση δύναμης επί του ελέγχου και της 

εποπτείας της εταιρίας, ενώ ο βασικός στόχος των μικρομετόχων είναι η επίτευξη 

σημαντικής απόδοσης από την αντίστοιχη επένδυσή τους (Lazarides et al, 2009).  

Συμπερασματικά, το βασικό πρόβλημα της εταιρικής διακυβέρνησης των 

εισηγμένων εταιριών στην ηπειρωτική Ευρώπη είναι η εγκαθίδρυση μίας ισορροπίας 

μεταξύ των συμφερόντων των μεγαλομετόχων και των μετόχων μειοψηφίας, καθώς 

και η αντιμετώπιση της κατάχρησης εξουσίας και ελέγχου από τους πρώτους, ενώ τα 

βασικότερα αντίστοιχα προβλήματα στα υπόλοιπα μοντέλα εταιρικής διακυβέρνησης 

προέρχονται από την ασύμμετρη πληροφόρηση των επενδυτών (Arnold & de Lange, 

2005). Επίσης, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες η πλειοψηφία των εκτελεστικών 

μελών του διοικητικού συμβουλίου των εισηγμένων εταιριών προέρχονται από τους 

μεγαλομετόχους, με αποτέλεσμα οι δράσεις και ενέργειές τους να μην μπορούν να 

αμφισβητηθούν από τους μικρομετόχους. Ως συνέπεια, πολλοί ερευνητές θεωρούν 

πως η εταιρική διακυβέρνηση και ο εσωτερικός έλεγχος δε χρησιμοποιούνται ως 

εργαλεία βελτιστοποίησης της επιχειρησιακής δράσης αλλά ως μηχανισμοί που 

πιθανόν παράγουν περιττές δαπάνες.  

Μία από τις βασικότερες διαφορές των χωρών της Ευρώπης με το 

αγγλοσαξονικό μοντέλο είναι πως στις χώρες που ακολουθούν το τελευταίο υπάρχουν 

ενεργείς (δευτερογενείς) εξωτερικές αγορές εταιρικού ελέγχου. Στις ευρωπαϊκές 

χώρες, αντιθέτως, οι αγορές αυτές δε λειτουργούν αποτελεσματικά, κυρίως λόγω των 

διαφορών στα μοντέλα εταιρικής τους διακυβέρνησης, όπως είναι κατά κύριο λόγο η 

διάρθρωση των διοικητικών συμβουλίων, η μετοχική διάρθρωση και τα εργασιακά 

δικαιώματα (Wahrenburg, 2002). Εκτός αυτών, σημαντικές διαφορές εντοπίζονται 

και στα λογιστικά πρότυπα, αν και αυτή η ασυμμετρία έχει πάψει να ισχύει σε μεγάλο 

βαθμό μετά από το 2003, όταν και εισήχθησαν τα ΔΠΧΠ στις περισσότερες 

ευρωπαϊκές χώρες. Τέλος, ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας της 

αναποτελεσματικότητας της εταιρικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη είναι πως η 

πλειοψηφία των εξαγορών και συγχωνεύσεων λαμβάνει χώρα εντός των συνόρων των 

χωρών και όχι διασυνοριακά, με σκοπό την αντιμετώπιση του περιφερειακού 
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ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα ο εσωτερικός έλεγχος να μην είναι ιδιαίτερα 

αποδοτικός, όπως συμβαίνει με εταιρίες διαφορετικών χωρών που συγχωνεύονται ή 

εξαγοράζονται (Martynova & Renneboog, 2006). 

Στην Ελλάδα, η πλειοψηφία των εισηγμένων επιχειρήσεων παραδοσιακά ήταν 

οικογενειακές και ελεγχόμενες από μία μικρή ομάδα μεγαλομετόχων, ενώ η 

δυνατότητα ελέγχου μέσω της κεφαλαιαγοράς είναι αρκετά περιορισμένη. Επίσης, 

αποτελεί κοινό τόπο πως τα μέλη της οικογένειας ή της ομάδας ελέγχου των μετόχων 

συμμετέχουν ενεργά στη διαχείριση της επιχείρησης και, κατά συνέπεια, ο 

διαχωρισμός μεταξύ ιδιοκτητών και εκτελεστικών μελών του διοικητικού 

συμβουλίου δεν είναι συχνό φαινόμενο (Mavridis, 2002). Επίσης, οι managers που 

δεν είναι μέλη της οικογένειας ή της ομάδας ελέγχου των μετόχων συνήθως 

συνδέονται στενά με αυτές τις ομάδες και οι αποφάσεις τους δεν υπόκεινται σε 

έλεγχο και εποπτεία. Επίσης, οι θεσμικοί επενδυτές, παρόλο που θα έπρεπε να 

λειτουργούν ως καταλύτες για την υιοθέτηση καλών πρακτικών εταιρικής 

διακυβέρνησης, στην ουσία δεν εμπλέκονται ενεργά στον έλεγχο και την 

παρακολούθηση των αποφάσεων και των δράσεων των ομάδων ελέγχου.  

Ο Spanos (2005), παραδειγματικά, σημειώνει πως η πλειοψηφία των εταιριών 

μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, οι οποίες είναι κατά βάση οικογενειακές, 

συνηθίζουν να υιοθετούν τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις εταιρικής 

διακυβέρνησης και εσωτερικού ελέγχου, παρουσιάζοντας ωστόσο σημαντικές 

ελλείψεις σε περαιτέρω αποτελεσματικούς εσωτερικούς μηχανισμούς ελέγχου και 

εποπτείας. Σε μία άλλη έρευνα των Lazrides et al (2009), καταδεικνύεται πως η 

ιδιοκτησιακή δομή των εισηγμένων εταιριών επηρεάζεται τόσο από την ιστορία της 

εταιρίας αλλά ακόμη περισσότερο από την ισορροπία της ισχύος και του ελέγχου από 

τις ιδιοκτησιακές ομάδες μέσα στην εταιρία, επηρεάζοντας σημαντικά την ποιότητα 

της εταιρικής διακυβέρνησης και του εσωτερικού ελέγχου.  

Όσο όμως ο ανταγωνισμός των εταιριών στις κεφαλαιαγορές αυξάνεται και 

δεδομένης της ανάγκης αποτελεσματικότερων μηχανισμών εταιρικής διακυβέρνησης 

και ελέγχου για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών και την 

αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης στη χώρα, καθίσταται προφανές πως οι 

εισηγμένες εταιρίες πρέπει να συνειδητοποιήσουν πως οι καλές πρακτικές εταιρικής 

διακυβέρνησης αποτελούν βασική προϋπόθεση προσέλκυσης διεθνών κεφαλαίων. 
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Επιπλέον, η εταιρικής διακυβέρνηση αποτελεί προϋπόθεση και για την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση της βασικότερης πρόκλησης που έχουν να 

αντιμετωπίσουν οι σύγχρονες οικογενειακές εισηγμένες εταιρίες, την διαδοχή στη 

διαχείριση.  

Ωστόσο, αν και η ανάγκη για την υιοθέτηση καλών πρακτικών εταιρικής 

διακυβέρνησης και εσωτερικού ελέγχου έχει εντοπιστεί από όλους τους 

συμμετέχοντες της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, η πραγματικότητα αποδεικνύει πως 

ακόμα δεν υπάρχει συναίνεση σχετικά με τους κατάλληλους μηχανισμούς και 

μεθόδους που πρέπει να εφαρμοστούν στο σύνολο των εισηγμένων. Ακόμη, 

σημαντικά προβλήματα ανακύπτουν από το γεγονός πως σε πολλές οικογενειακές 

εταιρίες, τα μέλη της οικογένειας ή οι βασικοί μεγαλομέτοχοι συχνά είναι απρόθυμοι 

να μεταφέρουν πληροφόρηση ή δύναμη σε επαγγελματίες διαχειριστές ή σε μετόχους 

μειοψηφίας. Ως αποτέλεσμα, τα διοικητικά και εκτελεστικά μέλη των εταιριών συχνά 

δε λειτουργούν σύμφωνα με το εταιρικό καταστατικό και τους υπάρχοντες νόμους 

αλλά σύμφωνα με την κοινή βούληση των μελών της οικογένειας ιδιοκτησίας. 

Σύμφωνα με τη διαπίστωση αυτή, η ακόλουθη έρευνα να προσπαθήσει να 

διερευνήσει την ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου, ο οποίος αποτελεί το κομβικότερο 

στοιχείο της εταιρικής διακυβέρνησης, σε εισηγμένες ελληνικές εταιρίες, καθώς και 

τη σχέση της με την ιδιοκτησιακή τους δομή.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

3.1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Όπως έχει παρουσιαστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς των επιχειρήσεων είναι 

ζήτημα το οποίο μπορεί να καθορίσει το μείγμα εταιρικής διακυβέρνησης που αυτές 

ακολουθούν και ως εκ τούτου τα δεδομένα που άπτονται των ζητημάτων εσωτερικού 

ελέγχου. Βέβαια, το γεγονός ότι η νομοθεσία που διέπει τις διαδικασίες εταιρικής 

διακυβέρνησης των επιχειρήσεων καθορίζει τις λειτουργίες  εσωτερικού ελέγχου 

βάσει Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.  

Στην παρούσα έρευνα γίνεται προσπάθεια να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή μη 

διαφοροποίησης στις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου ανάμεσα στις οικογενειακές 

και τις μη οικογενειακές επιχειρήσεις της χώρας μας βάσει της μελέτης δείγματος 

εταιριών του ΧΑΑ.  

 

3.2 ΔΕΙΓΜΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

Ο αριθμός των εταιριών που συμμετέχουν στο δείγμα μας ανέρχεται συνολικά 

στις 80. Το δείγμα διαχωρίζεται σε οικογενειακές και μη επιχειρήσεις και 

περιλαμβάνει 40 εταιρίες σε κάθε κατηγορία.  

Σαν οικογενειακές επιχειρήσεις, ορίζονται οι εταιρίες, που το μεγαλύτερο 

μέρος (άνω του 50,0%) του μετοχικού κεφαλαίου ανήκει σε μια οικογένεια, ενώ 

παράλληλα αυτή έχει ισχυρή εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της 

επιχείρησης. Αντίθετα, σαν μη οικογενειακές, νοούνται οι επιχειρήσεις οποίου τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι κατά κύριο λόγο ανεξάρτητα μεταξύ τους, 

και το μετοχικό κεφάλαιο επιμερίζεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που δεν 

χαρακτηρίζονται από οικογενειακές σχέσεις. 
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Όσον αφορά τους κλάδους του Χρηματιστηρίου που δραστηριοποιούνται οι 

εταιρίες του δείγματος μας, όσον αφορά τις μη οικογενειακές επιχειρήσεις, το 10,0% 

αυτών δραστηριοποιούνται στον κλάδο των Χημικών, το 17,5% στον κλάδο των 

Πρώτων Υλών, το 27,5% στον κλάδο των Τροφίμων και Ποτών, το 20,0% στην 

Υγεία και το 25,0% στο Εμπόριο. Αντίθετα, το 12,5% των οικογενειακών 

επιχειρήσεων του δείγματος μας δραστηριοποιούνται στον κλάδο των Χημικών, το 

22,5% στις Πρώτες Ύλες, το 42,5% στον κλάδο των Τροφίμων και Ποτών, μόλις το 

2,5% στην Υγεία και το 20,0% στο Εμπόριο (Διάγραμμα 1). 

Διάγραμμα 1 Κλάδος εταιριών της έρευνας 
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διακυβέρνησης, (3016 / 2002, αρ. 7, παρ. 4), παρατηρούμε ότι το σύνολο των 

εταιριών του δείγματος μας, τόσο οι οικογενειακές όσο και οι μη οικογενειακές, 

συμμορφώνονται με αυτόν (Διάγραμμα 2). Κατά συνέπεια, όπως προκύπτει από τα 

ετήσια δελτία οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων δεν παρατηρείται 

κάποιου είδους σημαντική διαφοροποίηση όσον αφορά την ύπαρξη ανεξάρτητου 

εσωτερικού ελεγκτή με βάση το ιδιοκτησιακό καθεστώς των επιχειρήσεων. 

Διάγραμμα 2 Ύπαρξη ανεξάρτητου εσωτερικού ελεγκτή 

 

Η επάρκεια και η αποτελεσματικότητα των Συστημάτων Εσωτερικού 

Ελέγχου, αποτελεί σημαντικό κομμάτι της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Η ύπαρξη 

αναφορών επάρκειας και αποτελεσματικότητας των ΣΕΕ δεν είναι υποχρεωτική δια 

νόμου, παρόλα αυτά ένα μικρό μέρος των επιχειρήσεων προχωρεί στη σύνταξη 

τέτοιου είδους αναφορών, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στα Ετήσια Δελτία τους.  

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

ΝΑΙ ΌΧΙ

100,0%

0,0%

100,0%

0,0%

ΥΠΑΡΞΗ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΚΤΗ

ΜΗ ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΕΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΕΣ



44 
 

Όσον αφορά των δείγμα των εταιριών της παρούσας μελέτης σκιαγραφήθηκε 

ότι γενικά το ποσοστό των επιχειρήσεων που αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα στην 

επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου τους 

είναι μικρό. Συγκεκριμένα μόλις το 5,0% των οικογενειακών επιχειρήσεων 

παρουσιάζουν τέτοιου είδους αναφορές στα Ετήσια Δελτία τους, ενώ ο αριθμός των 

μη οικογενειακών επιχειρήσεων που συμβαίνει αυτό είναι ελαφρώς μεγαλύτερος 

αγγίζοντας το 12,5% των υπό εξέταση εισηγμένων στο ΧΑΑ εταιριών (Διάγραμμα 

3).  

Διάγραμμα 3 Ύπαρξη αναφοράς επάρκειας των ΣΕΕ με βάση τα Ετήσια Δελτία 
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Εσωτερικού Ελέγχου, κατά συνέπεια είναι συνήθης πρακτική αυτός να εγκρίνεται 

είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο των εταιριών, είτε μεμονωμένα από τον Πρόεδρο ή 

τον Διευθύνων Σύμβουλο της επιχείρησης. 

Στο παρόν δείγμα εταιριών, παρατηρούμε ότι στο σύνολο των μη 

οικογενειακών επιχειρήσεων ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας εγκρίνεται από 

το ΔΣ της εταιρίας, ενώ αντίστοιχα στην περίπτωση των οικογενειακών επιχειρήσεων 

το ποσοστό αυτών που το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί τον φορέα έγκρισης του 

ΕΚΛ ανέρχεται σε 80,0%, με το 20% των εταιριών το ΕΚΛ να εγκρίνεται από τον 

Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο (Διάγραμμα 4). 

Διάγραμμα 4 Φορέας έγκρισης των ΕΚΛ 

 

 

Η σωστά αποσαφηνισμένη οργάνωση της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου 

στις επιχειρήσεις αποτελεί πολύ σημαντικό κομμάτι όσον αφορά την 

αποτελεσματικότητα των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου. Η οργάνωση των ΥΕΕ 
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ανά αντικείμενο ελέγχου επιφέρει πολλαπλά οφέλη αναφορικά με την ακρίβεια των 

ελεγκτικών διαδικασιών, τη μείωση του κόστους τους, αλλά και το χρόνο περάτωσης 

τους. Παρόλα αυτά όπως εξάγεται και από την παρούσα μελέτη στη χώρα μας η 

συγκρότηση Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου ανά αντικείμενο ελέγχου δεν είναι όσο 

διαδεδομένοι θα έπρεπε λόγω κυρίως του κόστους οργάνωσης της. Συγκεκριμένα 

όπως παρατηρούμε μόλις το 10% των μη οικογενειακών και το 5% των 

οικογενειακών επιχειρήσεων λειτουργούν ΥΕΕ οργανωμένες ανά αντικείμενο 

ελέγχου που αντικατοπτρίζει την ουσιαστικά κοινή νοοτροπία των οικογενειακών και 

μη επιχειρήσεων στο εν λόγω ζήτημα (Διάγραμμα 5).  

Διάγραμμα 5 Ύπαρξη οργανωμένης ΥΕΕ ανά αντικείμενο ελέγχου 

 

Η σύνταξη του πλάνου ελέγχου αποτελεί ένα επίσης σημαντικό κομμάτι της 

ελεγκτικής λειτουργίας των επιχειρήσεων καθώς αποτελεί το κανονιστικό πλαίσιο 

λειτουργίας της ελεγκτικής διαδικασίας. Το πλάνο ελέγχου καταρτίζεται συνήθως 

από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου και εγκρίνεται από ανεξάρτητο όργανο της 

επιχείρησης όπως για παράδειγμα η Επιτροπή Ελέγχου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 

πλάνο ελέγχου δεν ενδείκνυται να εγκρίνεται από τους ελεγχόμενους όπως ο 
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Οικονομικός Διευθυντής ή ο Γενικός Διευθυντής της επιχείρησης, ενώ παράλληλα θα 

πρέπει να λαμβάνονται σε υπόψη σε αυτό οι επιχειρησιακοί στόχοι και να 

αναπτύσσονται βάση των αξιολογηθέντων κινδύνων της επιχείρησης. Η σύνταξη 

τοποθετημένου Πλάνου Ελέγχου υφίσταται στο 50% των μη οικογενειακών 

επιχειρήσεων και στο 45% των οικογενειακών φανερώνοντας παραπλήσια πολιτική 

των εταιριών με βάση το διαχωρισμό κατά το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους 

(Διάγραμμα 6). 

Διάγραμμα 6 Σύνταξη πλάνου ελέγχου από την ΥΕΕ 

 

Με βάση τις Οικονομικές Καταστάσεις των εταιριών του δείγματος μας 

καθώς και τα Ετήσια Δελτία τους παρατηρούμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών 

έχει προχωρήσει στη σύνταξη Κανονισμού Λειτουργίας για την Υπηρεσία 

Εσωτερικού Ελέγχου των εισηγμένων επιχειρήσεων που θεωρείται απαραίτητη τόσο 

από τα Διεθνή Επαγγελματικά Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου, όσο και από τις 

Βέλτιστες Πρακτικές,  καθώς δια μέσου τέτοιων κειμένων δίνεται από την Ανώτατη 

Διοίκηση στον Εσωτερικό Έλεγχο η εξουσιοδότηση να ασκεί τα καθήκοντα του. Για 
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θεωρήθηκε οποιοδήποτε κείμενο περιγράφει τις αρμοδιότητες και την εξουσιοδότηση 

που λαμβάνει ο Εσωτερικός Έλεγχος για την άσκηση των καθηκόντων του από τη 

Διοίκηση των εταιριών. Από τα αποτελέσματα μας παρατηρούμε ότι οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό στην κατάρτιση Κανονισμού 

Λειτουργίας των ΥΕΕ (ποσοστό 95% επί του σύνολο του δείγματος της έρευνας), ενώ 

οι ΥΕΕ των μη οικογενειακών επιχειρήσεων λειτουργούν στο σύνολο τους βάση 

συντεταγμένου Κανονισμού Λειτουργίας (Διάγραμμα 7). 

Διάγραμμα 7 Ύπαρξη κανονισμού λειτουργίας της ΥΕΕ 

 

Το Εγχειρίδιο Εσωτερικού Ελέγχου το οποίο ουσιαστικά αποτελεί το Α και το 

Ω για την καλή λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς περιλαμβάνει όλες τις 

διαδικασίες και οδηγίες για την αποτελεσματική εκτέλεση των έργων εσωτερικού 

ελέγχου. Σύμφωνα με τα Ετήσια Δελτία και τις Οικονομικές Καταστάσεις των 

εταιριών του δείγματος μας, παρατηρούμε το 67,5% των μη οικογενειακών και το 

60% των οικογενειακών επιχειρήσεων έχει προβεί στην ανάπτυξη τέτοιων 

εγχειριδίων (Διάγραμμα 8). Βέβαια ζήτημα προς διερεύνηση αποτελεί το θέμα της 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

ΝΑΙ ΌΧΙ

100,0%

0,0%

95,0%

5,0%

ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 
ΥΕΕ 

ΜΗ ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΕΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΕΣ



49 
 

πληρότητας των εγχειριδίων αυτών, καθώς και ο βαθμός που αυτά περιγράφουν στην 

πράξη αναλυτικά τις διαδικασίες λειτουργίας των Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχους. 

Διάγραμμα 8 Ύπαρξη εγχειρίδιου αναλυτικών διαδικασιών λειτουργίας της ΥΕΕ 

 

Στην Ελλάδα δεν απαιτείται μέσω σχετικών νόμων ή κανονιστικών διατάξεων 

η συμμόρφωση με τα Διεθνή Επαγγελματικά Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου. Με 

αυτά τα δεδομένα μόνο το 25% των μη οικογενειακών επιχειρήσεων και το 20% των 

οικογενειακών ουσιαστικά ακλουθούν τα Διεθνή Επαγγελματικά Πρότυπα 

Εσωτερικού Ελέγχου (Διάγραμμα 9). Κατά συνέπεια δεν παρατηρείται ούτε σε αυτή 

την περίπτωση ουσιαστική διαφοροποίηση των δυο τύπων επιχειρήσεων όσον αφορά 

τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου που ακολουθούνται από αυτές. 

 

 

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

ΝΑΙ ΌΧΙ

67,5%

32,5%

60,0%

40,0%

ΥΠΑΡΞΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΗ ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΕΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΕΣ



50 
 

Διάγραμμα 9 Συμμόρφωση με τα Διεθνή Επαγγελματικά Πρότυπα Εσωτερικού 
Ελέγχου 

 

Ένας από τους σημαντικότερους ρόλους που καλείται να παίξει ο Εσωτερικός 

Έλεγχος είναι η περιοδική ενημέρωση της Ανώτατης Διοίκησης ή / και της Επιτροπής 

Ελέγχου για τις σημαντικότερες αδυναμίες έτσι όπως αυτές απορρέουν από την 

περιοδική αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) του οργανισμού 

προκειμένου να λαμβάνονται έγκαιρα διορθωτικά μέτρα. Η νομοθεσία στην χώρα μας 

επιβάλλει την έγγραφη ενημέρωση του Δ.Σ. από τον Εσωτερικό Έλεγχο τουλάχιστον 

μία φορά το τρίμηνο για τους διενεργούμενους ελέγχους. Όπως παρατηρούμε το 

σύνολο των εταιριών του δείγματος μας συμμορφώνεται με τη νομοθεσία καθώς 

παρέχεται ενημέρωση από την ΥΕΕ τουλάχιστον κάθε τρίμηνο σε όλες τις 

εξεταζόμενες εταιρίες ανεξαρτήτου ιδιοκτησιακού καθεστώτος (Διάγραμμα 10). 
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Διάγραμμα 10 Ύπαρξη ενημέρωσης από την ΥΕΕ τουλάχιστον κάθε τρίμηνο 

 

Τέλος, όπως παρατηρούμε το 75% των Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου των 

εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών μη οικογενειακών επιχειρήσεων 

συντάσσουν αναλυτικές ή / και συνοπτικές εκθέσεις ελέγχου, ενώ αντίθετα στις 

οικογενειακές επιχειρήσεις το αντίστοιχο ποσοστό αγγίζει το 60% φανερώνοντας 

μικρή διαφοροποίηση των δυο τύπων επιχειρήσεων όσον αφορά το συγκεκριμένο 

χαρακτηριστικό (Διάγραμμα 11). 
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Διάγραμμα 11 Σύνταξη αναλυτικών εκθέσεων ελέγχου από τις ΥΕΕ στο ΧΑΑ 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος στα πλαίσια της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης 

αποτελεί ένα σύνολο ανεξάρτητων και αντικειμενικών διαδικασιών συμβουλευτικής 

φύσης, οι οποίες αποσκοπούν στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στην επιχείρηση 

και στη βελτίωση της οργανωσιακής και επιχειρησιακής λειτουργίας. Ο εσωτερικός 

έλεγχος αξιολογεί και βελτιώνει τα αποτελέσματα της διαδικασίας διαχείρισης 

κινδύνων, ελέγχει τη διαδικασία της εταιρικής διακυβέρνησης και υποστηρίζει τον 

οργανισμό να υλοποιεί τους στρατηγικούς του στόχους, δημιουργώντας αξία για τους 

μετόχους και τις ενδιαφερόμενες ομάδες, όπως είναι οι καταναλωτές, οι κοινότητες, 

οι προμηθευτές, οι επενδυτές και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι. Από μία απλή 

διαδικασία ελέγχου της απάτης που ενδεχομένως συμβαίνει στις εταιρίες, ο 

σύγχρονος εσωτερικός έλεγχος όχι μόνο υποστηρίζει τους managers να διευθετούν τις 

ευθύνες τους και να καταμερίζουν τις εργασίες τους, αλλά παράλληλα ο ρόλος του 

έχει διευρυνθεί σε όλες τις διαδικασίες διαχείρισης επιχειρησιακών κινδύνων, 

εταιρικής διακυβέρνησης και υποστήριξης της εταιρικής διαχείρισης σε όλα τα 

επίπεδα.  

Τα τελευταία χρόνια έχει αποδοθεί ιδιαίτερη σημασία στις διαδικασίες του 

εσωτερικού ελέγχου αναφορικά με τις εισηγμένες εταιρίες, καθώς η ορθολογική και 

αποτελεσματική λειτουργία των κεφαλαιαγορών αποτελεί ένα ζήτημα υψίστης 

σημασίας. Ειδικά στην Ελλάδα, όπου το χρηματιστήριο κατά τα προηγούμενα χρόνια 

είχε απολέσει ένα σημαντικό μέρος της αξιοπιστίας του τόσο αναφορικά με τους 

εγχώριους επενδυτές όσο και σε σχέση με τις διεθνείς αγορές, το ζήτημα του 

εσωτερικού ελέγχου βρίσκεται στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου ανάμεσα σε 

επιχειρήσεις, επενδυτές και θεσμικές και εποπτικές αρχές. Παράλληλα, το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς των εισηγμένων εταιριών φαίνεται να διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στη διαχείριση της εταιρικής διακυβέρνησης και κατά συνέπεια στην 

εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου, καθώς έχει αποδειχθεί πως όταν η συγκέντρωση 

της ιδιοκτησίας είναι υψηλή τότε το μοντέλο της εταιρικής διακυβέρνησης 

διαφοροποιείται σε μεγάλο βαθμό από αντίθετες περιπτώσεις ιδιοκτησιακής μορφής, 
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καθώς το βασικότερο ζήτημα που ανακύπτει είναι η προστασία των μετόχων 

μειοψηφίας από τα συμφέρονται των μετόχων πλειοψηφίας.  

Με τον τρόπο αυτό, η αυτονομία και ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου 

στις εισηγμένες εταιρίες αποτελεί ένα κεντρικό στόχο της σύγχρονης εταιρικής 

διακυβέρνησης, δεδομένου ότι ο επενδυτής πρέπει να πειστεί για την ανεξαρτησία 

του ελέγχου, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία της αγοράς και των 

αντίστοιχων συναλλαγών που εκτελούνται στο πλαίσιό της. Για το λόγο αυτό, η 

ανεξαρτησία του εσωτερικού ελεγκτή πρέπει να είναι θεσμοθετημένη, ώστε η 

μοναδική εξάρτηση από την εταιρία να είναι η αμοιβή του, την οποία συνεπάγεται η 

συμμετοχή στο αντίστοιχο ελεγκτικό εταιρικό όργανο. Βέβαια, εκτός των εποπτικών 

και θεσμικών αρχών, η ανάγκη ύπαρξης μίας αυτόνομης λειτουργίας εσωτερικού 

ελέγχου πρέπει πρωτίστως να γίνει εμφανής στις ίδιες τις διοικήσεις της κάθε 

εισηγμένης εταιρίας.  

Σύμφωνα με τα στατιστικά αποτελέσματα της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας, δεν παρατηρήθηκε διαφοροποίηση ανάμεσα σε οικογενειακές και μη 

οικογενειακές εισηγμένες εταιρίες αναφορικά με την ύπαρξη ανεξάρτητων 

εσωτερικών ελεγκτών, καθώς το σύνολο του δείγματος συμμορφώνεται με την 

αντίστοιχη νομοθεσία που ορίζει ανεξάρτητο εσωτερικό ελεγκτή για τις εισηγμένες. 

Καμία διαφοροποίηση, επίσης, δεν παρατηρήθηκε σχετικά με τη σύνταξη των 

ετήσιων δελτίων οικονομικών καταστάσεων των υπό εξέταση εταιριών. Ωστόσο, 

διαφορές καταγράφτηκαν στα ποσοστά των επιχειρήσεων που αναφέρονται άμεσα ή 

έμμεσα στην επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των Συστημάτων Εσωτερικού 

Ελέγχου, καθώς μόνο το 5,0% των οικογενειακών επιχειρήσεων παρουσιάζουν 

τέτοιου είδους αναφορές στα Ετήσια Δελτία τους, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός των μη 

οικογενειακών επιχειρήσεων αφορά το 12,5% αυτών. Ακόμη, στο σύνολο των μη 

οικογενειακών εταιριών ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας εγκρίνεται από το 

ΔΣ της εταιρίας, ενώ στο 20% των οικογενειακών εγκρίνεται από τον Πρόεδρο ή τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ωστόσο, παρόμοια είναι η πολιτική εταιρικής 

διακυβέρνησης αναφορικά με τη σύνταξη τοποθετημένου Πλάνου Ελέγχου και τη 

συμμόρφωση με τα Διεθνή Επαγγελματικά Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου. Τέλος, 

μικρή αλλά σημαντική διαφοροποίηση καταγράφτηκε σχετικά με τη σύνταξη 
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αναλυτικών ή/και συνοπτικών εκθέσεων ελέγχου ανάμεσα σε οικογενειακές και μη 

οικογενειακές επιχειρήσεις.  

Συμπερασματικά, φαίνεται πως οι εισηγμένες ελληνικές εταιρίες ανεξάρτητα 

του ιδιοκτησιακού τους καθεστώτος δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις 

αναφορικά με τις πολιτικές που ακολουθούν στις πρακτικές του εσωτερικού ελέγχου, 

γεγονός που αποδίδεται εν πολλοίς στις πρόσφατες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις που 

επιβάλλουν ενιαία πρότυπα εσωτερικού ελέγχου. Παρόλα αυτά, καταδεικνύεται πως 

οι ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις στον τρόπο 

που διαχειρίζονται τον εσωτερικό έλεγχο και στις πρακτικές της εταιρικής 

διακυβέρνησης, εν γένει, ιδιαίτερα σε σύγκριση με τις εταιρίες του εξωτερικού. Είναι 

σημαντικό να γίνει κοινή αντίληψη πως όταν οι μετοχές μίας εταιρίας 

διαπραγματεύονται στη χρηματιστηριακή αγορά, τότε οι διαδικασία του εσωτερικού 

ελέγχου διαδραματίζει εξέχων ρόλο στη διασφάλιση τις ακεραιότητας και ορθότητας 

των συναλλαγών, με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζονται τόσο τα συμφέροντα των 

μετόχων και επενδυτών όσο και η ομαλή λειτουργία και διαφάνεια της 

χρηματιστηριακής αγοράς.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Acciani, N. (1995), In my Opinion – Outlaw Outsourcing. Internal Auditor, 2, 55-58  

Ali, A., Chen, T.,  Radhakrishnan, S. (2007), Corporate Disclosures by Family Firms‖, 

Journal of Accounting and Economics, 12, 23-30 

Arena, M., Arnaboldi, M., Azzone, G. (2006), Internal audit in Italian organizations A 

multiple case study, Managerial Auditing Journal, 21(3), 275-292.  

Arena, M., Azzone, G., Casati, P., Mello, F. (2004), Rapporto di ricerca, Italian 

Institute of Internal Auditors 

Arnold, B., de Lange, P. (2005), Enron: an examination of agency problems‖, Critical 

Perspectives On Accounting, 15, 751-765 

Bailey, A.D., Gramling, A.A., Ramamoorti, S. (2003), Research Opportunities in 

Internal Auditing. The Institute of Internal Auditors Research Foundation: 

Altamonte Springs, FL. 

Cai, C. (1997), On the Functions and Objectives of Internal Audit and their 

Underlying conditions, Managerial Auditing Journal, 12(4), 247-250. 

Chang, C., Chou, H., Wang M. (2006), Characterizing the Corporate Governance of 

UK Listed Construction Companies, Construction Management and 

Economics, 24, 647–656. 

Colbert, J. (2002), Corporate Governance: Communications from Internal and 

External Auditors, Managerial Auditing Journal, 17(3), 147-152. 

Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (1992), 

Internal Control Integrated Framework (COSO Report), AICPA, New York, 

NY. 



57 
 

Davidson, R., Goodwin-Stewart, J., Kent, P. (2005), Internal Governance Structures 

and Earnings Management, Accounting and Finance, 45(2), 241-67. 

Demsetz, H., Villalonga, B. (2001), Ownership structure and corporate performance‖, 

Journal of Corporate Finance, 7, 209-233 

Dey Report (1994), Where were the Directors? Dey Committee, Toronto Stock 

Exchange 

Dittenhofer, M. (2001), Internal auditing effectiveness: an expansion of present 

methods, Managerial Auditing Journal, 16(8), 443-450.  

Franks, J. R., Mayer, C., Volpin, P. F., Wagner, H.F.,(2008), Evolution of Family 

Capitalism: A Comparative Study of France, Germany, Italy and the UK‖, 

(March 18, 2008), AFA 2009 San Francisco Meetings Paper 

Georghiades, N. (1996), Advantages and Disadvantages of Outsourcing. Concepts of 

Control Coursework Assignment for the attention of Rob Melville. London: 

City University Business School 

Gunther, M. (2002), Investors of the World Unite!, Fortune, 145, 78 

Harrington, C. (2004), Internal Audit's New Role, Journal of Accountancy, 198 (3), 

65-70. 

Hellenic Institute of Internal Auditors (2004), Available online: http://www.hiia.gr 

Institut Francais de l’Audit et du Controle Internes (2005), Resultats de L’enqueˆte 

sur la Pratique de L’audit interne en France en 2005, The Institute of Internal 

Auditors France, Paris, IFACI 

Institute of Internal Auditors (1999), Definition of Internal Auditing, The Institute of 

Internal Auditors, Altamonte Springs, FL. 

Institute of Internal Auditors (2000), Internal Auditing: Adding Value across the 

Board”, IIA ed. (corporate brochure).  



58 
 

Institute of Internal Auditors (2004), International standards for the professional 

practice of internal auditing," available at: www.theiia.org/?doc_id=1499 

Institute of Internal Auditors Belgium (2006), Internal Audit in Belgium: The Shaping 

of Internal Audit Today and the Future Expectations – Survey Results, The 

Institute of 

Internal Auditors Belgium, Brussels, The Institute of Internal Auditors Belgium 

Jou, J.W. (1997), The present situation and developing trends of Chinese internal 

auditing, Managerial Auditing Journal, 12(4), 235-242.  

Karagiorgos, Th., Drogalas, G., Giovanis, N. (2011), Evaluation of the Effectiveness 

of Internal Audit in Greek Hotel Business, International Journal of Economic 

Sciences and Applied Research, 4(1), 19-34 

Koutoupis, A. (2009), The effects of the Institutional Framework for Corporate 

Governance and Best Practices in the Development of Internal Control 

Systems Business, Doctoral thesis, Panteion University, Athens, Greece 

La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., Vishny, R., (2000), Investor 

protection and corporate governance‖, Journal of Financial Economics, 58,  3–

27. 

Lazarides, Th., Drimpetas, D., Koufopoulos, D. (1999), Ownership structure in 

Greece, determinants and implications on Corporate Governance, International 

Conference on Applied Economics, 2009 

Martynova, M.,  Renneboog, L.D.R. (2006) Mergers and Acquisitions in Europe, 

Discussion Paper 3, Tilburg University, Tilburg Law and Economic Center. 

Mavridis, G. D. (2002), Marital Status Aspects Disclosed in Greek Interims Reports‖, 

Equal Opportunities International, 21(8), 1-17. 

Melville, R. (2003), The contribution internal auditors make to strategic management, 

International Journal of Auditing, 7(3), 209-222 



59 
 

Messier, W.F. (1997), Auditing. A systematic approach, McGraw-Hill, New York 

Mordelet, P. (2009), The Impact of Globalisation on Hospital Management: Corporate 

Governance Rules in Both Public and Private Nonprofit Hospitals, Journal of 

Management & Marketing in Healthcare, 2(1), 7-14. 

Nagy, A.L., Cenker, W.J. (2002), An assessment of the newly defined internal audit 

function, Managerial Auditing Journal, 17(3), 30-137.  

Organisation for Economic Cooperation and Development (2004), Principles of 

Corporate Governance, OECD, Paris 

Paape, L., Scheffe, J., Snoep, P. (2003), The Relationship between the Internal Audit 

Function and Corporate Governance in the EU – a Survey, International 

Journal of Auditing, 7, 247-262 

Rezaee, Z. (1996), Improving the Quality of Internal Audit Functions Through Total 

Quality Management, Managerial Auditing Journal, MCB University Press, 

11(1), 30–34. 

Rittenberg, L. and Covaleski, M. (1999) “Outsourcing the Internal Audit Function: 

The British Government Experience with Market Testing”, International 

Journal of Auditing, 3, 225-235 

Roe, M. (2004), The Institutions of Corporate Governance, Discussion Paper No. 

488, Harvard Law School 

Sawyer, B.L. (2003), Sawyer’s Internal Auditing, The practise of Modern Internal 

Auditing, The Institute of Internal Auditors, 5th ed, 120-121 

Selim, G., McNamee, L. (1999), Risk Management and Internal Auditing: What are 

the Essential Building Blocks for a Successful Paradigm Change?, 

International Journal of Auditing, 3, 147-155 

Selim, G., Woodward, S., Allegrini, M. (2009), Internal Auditing and Consulting 

Practise: A Comparison between UK/Ireland and Italy, International Journal 

of Auditing, 13, 213-225 



60 
 

Spanos, L. J. (2005), Corporate Governance in Greece: developments and policy 

implications‖, Corporate Governance: the International Journal of Business in 

Society, 5(1), 15-30. 

Spira, L., Page, M. (2003), Risk management: The reinvention of internal control and 

the changing role of internal audit, Accounting, Auditing & Accountability 

Journal, 16(4), 640-661 

Tettamanzi, P. (2003), Internal Auditing: Evoluzione Storica, Stato Dell’arte e 

Tendenze di Sviluppo: Italia e Regno Unito a Confronto, Egea, Milano 

The Combined Code: Principles of Good Governance and Code of Best Practice 

(2008), UK, June 

The IIA’s Perspective on Outsourcing Internal Auditing: A Professional Briefing for 

Chief Audit Executives (1994), Professional Issues Pamphlet 94-1. Altamonte 

Springs-FL: The Institute of Internal Auditors 

United States Congress (2002), The Sarbanes-Oxley Act of 2002, Paper Presented at 

107th Congress of the United States of America, H.R. 3763, Government 

Printing Office, Washington, DC 

Weimer, J., Pape, J. (1999), A Taxonomy of Systems of Corporate Governance‖, 

Corporate Governance: An International Review, 7(2), 152-166. 

Yin-Hua, Y., Woidtke, T. (2005), Commitment or entrenchment? Controlling 

shareholders and board  composition‖, Journal of Banking & Finance,  29, 

1857-1885 

Παπαδάτου, Θ. (2005), Εσωτερικός και Εξωτερικός Έλεγχος Ανώνυμων Εταιριών, 

Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα 

Ν.3016/2002 (ΦΕΚ Α΄ 110 /17.5.2002) «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα 

μισθολογίου και άλλες διατάξεις». 

Ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α΄ 314 / 27.12.2005) Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί 

Δ.Ε.Κ.Ο.)». 



61 
 

Ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α΄ 210 / 5.10.2006) «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη 

διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού 

Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και 

άλλες διατάξεις». 

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης, ΣΕΒ, 2011 

 


