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Περίληψη 

 

Σκοπός είναι η εξέταση του συμβουλευτικού ρόλου του εσωτερικού ελέγχου στο 

πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης. Ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να λειτουργήσει ως 

σύμβουλος στη διοίκηση της επιχείρησης και όχι μόνο ως λογιστικός και οικονομικός 

τρόπος διαχείρισης της λειτουργίας της. Οι παράγοντες που απαρτίζουν και 

αναδεικνύουν το συμβουλευτικό ρόλο του εσωτερικού ελέγχου μπορούν να 

προσφέρουν με την κατάλληλη αξιοποίηση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις 

επιχειρήσεις μέσα από την αξιοποίηση των χαρακτηριστικών της εταιρικής δομής, του 

τρόπου εφαρμογής και λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου και της δεκτικότητας της 

διοίκησης στην εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων του εσωτερικού ελέγχου ως 

εργαλείο εταιρικής διακυβέρνησης.  

Η παρούσα έρευνα ολοκληρώνεται μέσα από μια πρωτογενή ποσοτική έρευνα με τη 

χρήση ερωτηματολογίου βασισμένο σε δημοσιευμένα ερευνητικά εργαλεία και μέσα 

από μια διερευνητική παραγοντική ανάλυση με βάση το σκοπό. Το δείγμα της έρευνας 

αποτελείται από 83 άτομα, λογιστές, ελεγκτές και επαγγελματίες του χώρου και τα 

αποτελέσματα προέκυψαν με το εργαλείο SPSS.  

Προκύπτει ότι υπάρχουν επτά παράγοντες που χαρακτηρίζουν το συμβουλευτικό ρόλο 

του εσωτερικού ελέγχου ως εργαλείο εταιρικής διακυβέρνησης οι οποίοι είναι τα οφέλη 

του εσωτερικού ελέγχου και των πτυχών του στην εταιρική διακυβέρνηση, η 

στρατηγική με βάση τον εσωτερικό έλεγχο, η ευθύνη του εσωτερικού ελέγχου, η 

ανεξαρτησία του, ο ρόλος της Ελεγκτικής Επιτροπής, ο συμβουλευτικός ρόλος του 

εσωτερικού ελέγχου και η ορθότητα λειτουργίας της επιχείρησης.  

Παρά το γεγονός ότι δεν προέκυψαν στατιστικά σημαντικές σχέσεις στους παράγοντες 

που προέκυψαν, εντούτοις φαίνεται ότι υπάρχει ισχυρή σχέση και σύνδεση μεταξύ του 

συμβουλευτικού ρόλου του εσωτερικού ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης των 

ελληνικών επιχειρήσεων γεγονός που αναδεικνύει το ρόλο και των δύο για την ορθή 

λειτουργία και αποδοτικότητα της επιχείρησης. 

 

Λέξεις – κλειδιά: εταιρική διακυβέρνηση, εσωτερικός έλεγχος, συμβουλευτικός ρόλος 



iv 
 

Abstract 

 

The purpose of this thesis is to examine the advisory role of internal control in the 

context of corporate governance. Internal audit can act as a consultant in the 

management of a company and not only as an accounting and financial means of 

managing its operation. The factors that make up and highlight the consulting role of 

internal control can offer the appropriate utilization of a competitive advantage to 

companies through the utilization of the characteristics of the corporate structure, the 

way of implementation and operation of internal control and the receptivity of 

management to implement innovative approaches. of internal control as a tool of 

corporate governance. 

The present research is completed through a primary quantitative research with the use 

of a questionnaire based on published research tools and through an exploratory factor 

analysis based on the purpose. The sample of the research consists of 83 people, 

accountants, auditors and professionals in the field and the results were obtained with 

the SPSS tool. 

It turns out that there are seven factors that characterize the advisory role of internal 

control as a tool of corporate governance which are the benefits of internal control and 

its aspects in corporate governance, the strategy based on internal control, the 

responsibility of internal control, its independence, the role of the Audit Committee, 

the advisory role of internal control and the correctness of the operation of the company. 

Even though no statistically significant relationships were found in the factors that 

emerged, however, it seems that there is a strong relationship and connection between 

the consulting role of internal control and corporate governance of Greek companies, 

which highlights the role of both for proper operation and efficiency. of the business. 

 

Keywords: corporate governance, internal control, consulting role 
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Εισαγωγή 

Σκοπός 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξεταστεί ο συμβουλευτικός ρόλος που μπορεί 

να έχει ο εσωτερικός έλεγχος όταν χρησιμοποιείται ως εργαλείο εταιρικής 

διακυβέρνησης και όχι μόνο ως λογιστικός και οικονομικός τρόπος διαχείρισης των 

οικονομικών καταστάσεων ενός οργανισμού. Μέσα από την θεωρητική επισκόπηση 

του ζητήματος αναδεικνύονται σύγχρονα ζητήματα επιχειρησιακής στρατηγικής, 

εταιρικής διακυβέρνησης και αναδεικνύεται μια νέα και σύγχρονη προοπτική του 

εσωτερικού ελέγχου που μπορεί να προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις 

επιχειρήσεις. 

 

Σημασία Έρευνας 

 

Μέσα από την ανάδειξη των παραγόντων που απαρτίζουν το συμβουλευτικό ρόλο και 

χαρακτήρα του εσωτερικού ελέγχου μπορούν οι επιχειρήσεις να αποκτήσουν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους αξιοποιώντας τα στοιχεία 

της εταιρικής δομής τους, του τρόπου λειτουργίας τους και εφαρμογής του εσωτερικού 

ελέγχου προς όφελος δημιουργώντας τις προϋποθέσεις μιας πιο ορθής λειτουργίας και 

αποδοτικότητας της επιχείρησης. 

Μέσα από την εξέταση των παραγόντων που συνθέτουν τη σχέση μεταξύ του 

συμβουλευτικού ρόλου του εσωτερικού ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης οι 

επιχειρήσεις μπορούν να ανακαλύψουν νέες προοπτικές ανάπτυξης απλά αξιοποιώντας 

υπάρχουσες δυνάμεις και δυνατότητες χωρίς ιδιαίτερο κόστος ή αφιέρωση 

περισσότερων πόρων. Ειδικά σήμερα με τις συχνές αλλαγές στο επιχειρησιακό και 

οικονομικό περιβάλλον και την πληθώρα των επιλογών που έχουν οι καταναλωτές σε 

κάθε κλάδο προϊόντων και υπηρεσιών, οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναζητούν στο 

εσωτερικό τους τρόπους αύξησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της 

λειτουργίας τους. Η αξιοποίηση του εσωτερικού ελέγχου αποτελεί μια τέτοια ευκαιρία 

για αυτές.  

  

Δομή Εργασίας 
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Η εργασία δομείται σε πέντε κεφάλαια. Πριν το πρώτο κεφάλαιο, στην εισαγωγή, 

παρουσιάζεται ο σκοπός, η σημασία της έρευνας και η δομή της εργασίας. 

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το εννοιολογικό πλαίσιο και περιερχόμενων των 

δύο βασικών όρων – μεταβλητών που εξετάζονται στην παρούσα εργασία, δηλαδή της 

εταιρικής διακυβέρνησης και του εσωτερικού ελέγχου. Ακόμη, παρατίθενται στοιχεία 

για το εθνικό νομικό πλαίσιο που διέπει τόσο την εταιρική διακυβέρνηση στην Ελλάδα 

όσο και τον εσωτερικό έλεγχο. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής 

επισκόπησης γύρω από τις βασικές πτυχές της εταιρικής διακυβέρνησης δηλαδή το 

διοικητικό συμβούλιο, τις εκτελεστικές αποζημιώσεις και γύρω από τις πτυχές του 

συμβουλευτικού ρόλου που διαδραματίζει ο εσωτερικός έλεγχος. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στο εμπειρικό 

μέρος της εργασίας. Αρχικά, καταγράφονται οι λόγοι επιλογής της ερευνητικής 

μεθόδου. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε, 

το δείγμα της έρευνας και τα εργαλεία στατιστικής ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκαν. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας με τη χρήση 

περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης και τα αποτελέσματα της διερευνητικής 

παραγοντικής ανάλυσης για την εύρεση των παραγόντων που συνθέτουν τη σχέση 

μεταξύ του συμβουλευτικού ρόλου του εσωτερικού ελέγχου και της εταιρικής 

διακυβέρνησης των επιχειρήσεων. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο καταγράφονται τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν από 

τη θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση του ζητήματος, αναφέρονται ορισμένοι 

περιορισμοί από τους οποίους χαρακτηρίζεται η έρευνα και προτείνονται προτάσεις για 

μελλοντικές έρευνες. 
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Κεφάλαιο 1 Εννοιολογικό Πλαίσιο 

1.1. Εταιρική Διακυβέρνηση 

 

Η εταιρική διακυβέρνηση αφορά μια ομάδα μηχανισμών στα χέρια των μετόχων που 

διασφαλίζει την αποδοτική για τους εταιρικούς πόρους, διαχείριση (Zingales, 1998). Η 

εταιρική διακυβέρνηση παλιότερα είχε μια πιο θεωρητική και λιγότερο πρακτική πτυχή 

(Boubaker et al., 2012). Πλέον, θεωρείται αναγκαία για την καλή και αποδοτική 

λειτουργία της επιχείρησης καθώς οι στρατηγικές εταιρικής διακυβέρνησης αυξάνουν 

την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων. Οι μέτοχοι διαθέτουν 

αρκετά εργαλεία στα χέρια τους που τους βοηθούν να ελέγχουν τις κινήσεις και τις 

ενέργειες των διευθυνόντων συμβούλων και των διευθυντικών στελεχών, με το πιο 

βασικό από αυτά το διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.) (Boubaker et al., 2012). Ο τρόπος 

επιλογής, σύνθεσης και δομής του Δ.Σ. ποικίλλει από χώρα σε χώρα ή ακόμη και από 

κλάδο σε κλάδο.  

Σύμφωνα με τους Boubaker et al. (2012) οι μέτοχοι διαθέτουν και το εργαλείο της 

εκτελεστικής αποζημίωσης των διευθυντικών στελεχών στα χέρια τους για τον έλεγχο 

των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης. Η εκτελεστική αποζημίωση ενδέχεται να 

συνδέεται με τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής και ως εκ τούτου να αντανακλά τις 

προσδοκίες των μετόχων για την μελλοντική εξέλιξη και απόδοση της επιχείρησης. 

Επιπλέον, οι τιμές των μετοχών στο χρηματιστήριο λειτουργούν παρακινητικά για τα 

διευθυντικά στελέχη και τους ωθούν να λειτουργήσουν προς όφελος της επιχείρησης 

καθώς αυτό ταυτίζεται με τα ατομικά τους συμφέροντα.  

Σύμφωνα με τους Jensen & Meckling (1976) στη θεωρία αντιπροσώπευσης οι 

διαχειριστές ή μάνατζερ της επιχείρησης μπορεί να μη λειτουργούν προς όφελος των 

μετόχων πάντα. Οι μάνατζερ λαμβάνουν εσωτερική πληροφόρηση για την πορεία, τις 

δράσεις και τις μελλοντικές κινήσεις της επιχείρησης και έτσι διαθέτουν καλύτερη 

αντίληψη για την επίδοσή της (De Haan & Vlahu, 2016). Για αυτό είναι απαραίτητη η 

ύπαρξη μηχανισμών οι οποίοι να είναι σε θέση να αποτρέψουν τη χρήση της 

εσωτερικής αυτής πληροφόρησης για ίδιον όφελος.  

Ένας τρόπος διασφάλισης της σύμπλευσης των συμφερόντων των ιδιοκτητών μιας 

επιχείρησης και των διευθυντικών στελεχών είναι η απόκτηση μετοχών για τα 

τελευταία. Σε περίπτωση που τα διευθυντικά στελέχη έχουν επενδύσει στην επιχείρηση 
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για ίδιον όφελος, θα επιδιώξουν αντίστοιχα να μην φτάσει σε σημείο χρεοκοπίας αυτή 

(Devriese et al., 2004).  

Σύμφωνα με τους Mehran & Mollineaux (2012) οι μέτοχοι διαθέτουν τα εξής εργαλεία 

που τους συνδράμουν στη διασφάλιση της καλής λειτουργίας της διοίκησης της 

επιχείρησης: (α) το μέγεθος και τη σύνθεση του Δ.Σ., (β) τη συγκέντρωση της 

ιδιοκτησίας, (γ) τα ζητήματα αποζημίωσης των μάνατζερ, (δ) την αγορά για εταιρικό 

έλεγχο (συγχωνεύσεις, εξαγορές κ.ά.).  

Σύμφωνα με τους Becher & Frye (2010) το νομικό πλαίσιο και η εταιρική 

διακυβέρνηση λειτουργούν συμπληρωματικά μεταξύ τους και προτείνεται οι 

ρυθμιστικές αρχές να ασκούν πίεση στις επιχειρήσεις για υιοθέτηση πιο 

αποτελεσματικών δομών παρακολούθησης για την επίτευξη της ασφάλειας.  

Στην Ελλάδα η εταιρική διακυβέρνηση εφαρμόζεται υποχρεωτικά στις εισηγμένες στο 

χρηματιστήριο επιχειρήσεις (Drogalas et al., 2016). Η εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί 

ένα σύστημα με το οποίο οι επιχειρήσεις παρακολουθούνται κι ελέγχονται (OECD, 

1999). Στόχος της εταιρικής διακυβέρνησης είναι η βελτίωση της αποδοτικότητας της 

επιχείρησης μέσα από τη βέλτιστη δυνατή διαχείριση των πόρων της, την άσκηση πιο 

αποτελεσματικής διοίκησης και διαχείρισης και την αξιοποίηση νέων ευκαιριών 

(Kefis, 2009).  

Σύμφωνα με τους Broni & Velentzas (2012) η εταιρική διακυβέρνηση αφορά το εύρος, 

το είδος, το βαθμό των σχέσεων μεταξύ της διοίκησης, των μετόχων και των 

ενδιαφερομένων μερών. Η εταιρική διακυβέρνηση πρέπει να στοχεύει στην επίτευξη 

των στόχων της επιχείρησης και την προώθηση διάφανων, δίκαιων αγορών και στην 

αποτελεσματική κατανομή των πόρων της επιχείρησης (OECD, 2015).  

Σύμφωνα με τους Wessels & Wilkinson (2016) πολλές επιχειρήσεις δεν καταφέρνουν 

να εφαρμόσουν μια αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση γιατί στηρίζονται σε 

ανεπαρκείς πολιτικές ή δεν τις εφαρμόζουν σωστά, υπάρχει έλλειψη εξάρτησης, 

αξιοπιστίας και διαφάνειας στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, δεν ακολουθείται 

ένα αποτελεσματικό σύστημα αξιολόγησης των κινδύνων, δεν υπάρχει ανεξαρτησία 

του Δ.Σ. και της Επιτροπής Ελέγχου ή πολλές επιχειρήσεις έχουν στη θέση του 

Προέδρου τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της επιχείρησης και αυτό δημιουργεί 

συγκρούσεις συμφερόντων.  

Σύμφωνα με τους Ganesan et al. (2017) τα μέλη του Δ.Σ. επωμίζονται την ευθύνη του 

ελέγχου και παρακολούθησης της λειτουργίας της επιχείρησης, της έγκρισης των 

στρατηγικών, των πολιτικών και των στόχων που αυτή ακολουθεί. Σύμφωνα με τους 
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Bansal & Sharma (2016) το κόστος αντιπροσώπευσης μειώνεται όσο αυξάνεται η 

ανεξαρτησία των μελών του Δ.Σ. καθώς η ανεξαρτησία συμβάλλει στη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας των λειτουργιών του Δ.Σ.. Όταν το Δ.Σ. χαρακτηρίζεται από 

μεγάλη ανεξαρτησία τότε η επιχείρηση μπορεί και καλύπτει πιο γρήγορα και 

αποτελεσματικά τις αδυναμίες της (Goh, 2009).  

Η Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από άτομα τα οποία επιλέγει το Δ.Σ. και η ύπαρξη 

και λειτουργία της είναι υποχρεωτικές για τις εισηγμένες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με 

την CMA (2016) η Επιτροπή Ελέγχου παρέχει τη βεβαιότητα ότι οι εσωτερικοί έλεγχοι 

που λαμβάνουν χώρα στην επιχείρηση εφαρμόζονται με τον κατάλληλο και ορθό τρόπο 

και συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των στόχων και των στρατηγικών της επιχείρησης. 

Η αποτελεσματική λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο 

εμφάνισης περιστατικών εξαπάτησης, ενώ η αναποτελεσματική της λειτουργία αυξάνει 

τον κίνδυνο αυτόν (Chapple et al., 2009).  

Σύμφωνα με τον Fernando (2009) η εκτελεστική διοίκηση απαρτίζεται από τον 

διευθύνοντα σύμβουλο, τον οικονομικό και τους άλλους διευθυντές καθώς επίσης τους 

προϊσταμένους (ή διευθυντές) των τμημάτων της επιχείρησης.  

Η εταιρική διακυβέρνηση περιλαμβάνει ένα σύνολο σχέσεων μεταξύ της διοίκησης της 

επιχείρησης, του Δ.Σ., των μετόχων και των ενδιαφερομένων μερών (Simberova et al., 

2012). Μέσα από τη δομή της εταιρικής διακυβέρνησης καθίσταται εφικτός ο 

καθορισμός των στόχων της επιχείρησης και τα μέσα επίτευξης αυτών. Οι Krivogorsky 

& Dick (2011) θεωρούν ότι η εταιρική διακυβέρνηση παρέχει εκείνους τους 

μηχανισμούς που κρίνονται απαραίτητοι ώστε η διοίκηση της επιχείρησης να 

καθίσταται υπόλογη, ώστε η επιχείρηση να οργανωθεί και να εποπτευθεί.  

Σύμφωνα με τον Κώδικα του ΣΕΒ (2013) ένα Δ.Σ. απαρτίζεται κατά μέσο όρο από 7 – 

15 μέλη εκ των οποίων η πλειοψηφία είναι μη εκτελεστικά και πρέπει σε αυτά να 

υπάρχουν τουλάχιστον δύο εκτελεστικά. Το ένα τρίτο του Δ.Σ. πρέπει να αποτελείται 

από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη χωρίς συγκρούσεις συμφερόντων ή χωρίς 

στενούς δεσμούς με την επιχείρηση (δηλαδή με μέλη της διοίκησης, των μετόχων και 

στελεχών της επιχείρησης). Ακόμη, επιτρέπεται να κατέχουν το πολύ 0,5% του 

μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης. Ο Κώδικας του ΣΕΒ (2013) προτείνει και 

συστήνει τη δημιουργία διάφορων επιτροπών που μπορούν να συνεισφέρουν στο έργο 

του Δ.Σ. κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του όπως για παράδειγμα η σύσταση 

μιας Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων.  
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Σημαντικό ρόλο στη λειτουργία και αποδοτικότητα του Δ.Σ. διαδραματίζει ο Πρόεδρος 

ο οποίος προΐσταται του Δ.Σ. και είναι αρμόδιος για την καλή οργάνωση των εργασιών 

του Δ.Σ., την αποτελεσματική διεξαγωγή των συνεδριάσεών του και την τήρηση των 

αρχών που εφαρμόζει η επιχείρηση.  

 

1.2. Εσωτερικός Έλεγχος 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί μια βασική λειτουργία των οργανισμών με στόχο την 

ανεξάρτητη και αντικειμενική διασφάλιση και συμβουλευτική προκειμένου να 

προσθέσει στον οργανισμό πρόσθετη αξία και να βελτιώσει τη λειτουργία του (ΙΙΑ, 

2008). Σύμφωνα με την COSO (1992) ο εσωτερικός έλεγχος ορίζεται ως η διαδικασία 

που πραγματοποιείται από το Δ.Σ., τη διοίκηση και το υπόλοιπο ανθρώπινο δυναμικό 

του οργανισμού με σκοπό την παροχή εύλογης διαβεβαίωσης για την επίτευξη των 

στόχων που αφορούν την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του οργανισμού, την 

αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων και τη συμμόρφωση με τους νόμους. 

Αποτελείται από πέντε βασικά συστατικά: (α) το περιβάλλον ελέγχου, (β) την εκτίμηση 

των κινδύνων, (γ) τις δραστηριότητες του ελέγχου, (δ) τις πληροφορίες και επικοινωνία 

και (ε) τις δραστηριότητες παρακολούθησης.  

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) ο κύριος στόχος των ελεγκτών είναι 

να εκφράσουν την αντικειμενική, επαγγελματική και ανεξάρτητη άποψή τους σχετικά 

με την ακρίβεια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (IFAC, 2009).  

Σύμφωνα με τον ορισμό του ΙΙΑ (2008) ο εσωτερικός έλεγχος στοχεύει στην 

ανεξάρτητη και αντικειμενική διασφάλιση και συμβουλευτική προκειμένου να 

προσδώσει στην οικονομική μονάδα πρόσθετη αξία και να την βοηθήσει να βελτιώσει 

τη λειτουργία της.  

Μέσα στη μονάδα εσωτερικού ελέγχου η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου είναι 

αρμόδια να τηρεί το σύστημα εσωτερικού ελέγχου και να λειτουργεί αντικειμενικά, 

ανεξάρτητα και συμβουλευτικά προς τη διοίκηση της οικονομικής μονάδας. Ο 

συμβουλευτικός ρόλος του, έγκειται κυρίως στην προσπάθεια βελτίωσης της απόδοσης 

και της αποτελεσματικότητας λειτουργίας της επιχείρησης.  

Σύμφωνα με τον ορισμό του Sawyer (2003) ο εσωτερικός έλεγχος σταδιακά έχει 

εξελιχθεί και πλέον δεν αφορά μόνο τη διασφάλιση της συμμόρφωσης και τη 

διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, αλλά εστιάζει και σε 

υπηρεσίες διασφάλισης της προστιθέμενης αξίας και συμβουλευτικές υπηρεσίες μέσα 
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από την παρακολούθηση, αξιολόγηση και βελτίωση της διαχείρισης των κινδύνων, του 

ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Sawyer 

(2003) ο εσωτερικός έλεγχος λειτουργεί ως συστηματική και αντικειμενική 

αξιολόγηση των λειτουργιών της επιχείρησης και μπορεί να καθορίσει τα εξής: 

• Αν οι οικονομικές πληροφορίες διακρίνονται από αξιοπιστία και ακρίβεια.  

• Αν προσδιορίζονται επαρκώς οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η επιχείρηση. 

• Αν εφαρμόζονται οι εξωτερικοί κανόνες που πρέπει να τηρεί η επιχείρηση 

(νόμοι, κανόνες δεοντολογίας κλπ.) καθώς και οι εσωτερικοί κανόνες 

(εσωτερικός κανονισμός, πολιτικές επιχείρησης κλπ.). 

• Αν πληρούνται τα ελάχιστα κριτήρια ορθής λειτουργίας της επιχείρησης. 

• Αν χρησιμοποιούνται και κατανέμονται αποτελεσματικά οι πόροι της 

επιχείρησης. 

• Αν επιτυγχάνονται οι στόχοι της επιχείρησης με αποτελεσματικό και αποδοτικό 

τρόπο. 

 

 

Σύμφωνα με τις Danescu et al. (2015) ο εσωτερικός έλεγχος έχει μετατραπεί από 

μηχανισμό εντοπισμού περιστατικών εξαπάτησης σε εργαλείο της διοίκησης υπό την 

έννοια ότι λειτουργεί συμβουλευτικά προς τη διοίκηση με απώτερο στόχο τη βελτίωση 

της εταιρικής διακυβέρνησης.  

Σύμφωνα με τους Boecker et al. (2008) ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί την ανεξάρτητη, 

αντικειμενική, διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δράση που στοχεύει στην προσθήκη 

αξίας και τη βελτίωση της λειτουργίας της επιχείρησης. Ο εσωτερικός έλεγχος 

περικλείει την έννοια της συμβουλευτικής μέσα στους στόχους και σκοπούς του και 

εφαρμόζεται συστηματικά στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης προκειμένου 

να συνδράμει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών που 

διεξάγονται κατ’ αυτήν (Unegbu & Obi, 2007).  

 

1.3. Θεσμικό Πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης 

 

Ο Ν. 3016/2002 επέβαλε τη συμμετοχή μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη 

εκτελεστικών μελών στα Δ.Σ. των ελληνικών εισηγμένων στο χρηματιστήριο 

επιχειρήσεων, τη θέσπιση και λειτουργία μονάδας εσωτερικού ελέγχου και την 



8 
 

υιοθέτηση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας. Σε αυτόν ορίζονται ζητήματα που 

αφορούν τη σύνθεση του Δ.Σ., τις υποχρεώσεις, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των 

μελών του Δ.Σ., οι περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και οι αμοιβές τους. 

Επιπλέον, ορίζονται ζητήματα που αφορούν την Επιτροπή Ελέγχου και το τμήμα 

εσωτερικού ελέγχου που διαδραματίζει στο εξής σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της 

εταιρικής διακυβέρνησης.  

Ο Ν. 3693/2008 επέβαλε τη σύσταση Επιτροπής Ελέγχου στο πλαίσιο λειτουργίας των 

εισηγμένων επιχειρήσεων και σημαντικές υποχρεώσεις γνωστοποίησης οι οποίες 

αφορούν το ιδιοκτησιακό καθεστώς και την εταιρική διακυβέρνηση της επιχείρησης. 

Ο Ν. 3873/2010 όρισε τον τρόπο εφαρμογής των δικαιωμάτων των μετόχων καθώς και 

πρόσθετες εταιρικές γνωστοποιήσεις ενώ ταυτόχρονα ενσωμάτωσε στο ελληνικό 

δίκαιο την Οδηγία 2006/46/EC της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Ο Ν. 3884/2010 αφορά 

τα δικαιώματα των μετόχων και τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης προς αυτούς.  

Αργότερα, ο ΣΕΒ (2013) εξέδωσε τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης με 

εφαρμογή στις εισηγμένες ελληνικές επιχειρήσεις αλλά και όχι μόνο. Ο Κώδικας αυτός 

αποτελεί προϊόν συνεργασίας του ΣΕΒ με το Ελληνικό Συμβούλιο Κώδικα Εταιρικής 

Διακυβέρνησης και είχε ως στόχο να διευκολύνει τις επιχειρήσεις στην ορθή εφαρμογή 

της εταιρικής διακυβέρνησης με βάση το εθνικό νομικό πλαίσιο. Το Ελληνικό 

Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) ιδρύθηκε το 2012 και αποτελεί 

σύμπραξη των Ελληνικών Χρηματιστηρίων (ΕΧΑΕ) και του ΣΕΒ.  

Στον Κώδικα αυτόν ορίζονται οι διαδικασίες λειτουργίας του Δ.Σ. και των μελών του, 

το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, οι αμοιβές, οι σχέσεις των μετόχων με το Δ.Σ. και 

γενικές αρχές εταιρικής διακυβέρνησης που πρέπει να τηρούν οι ελληνικές 

επιχειρήσεις. Ακόμη, σε αυτόν τον κώδικα ορίζεται ότι το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για τον 

τρόπο διοίκησης της επιχείρησης, τη διαχείριση των περιουσιακών της στοιχείων και 

την επίτευξη των στόχων της. Υπό αυτή την έννοια, το Δ.Σ. διαδραματίζει ηγετικό ρόλο 

για την πορεία της επιχείρησης και διασφαλίζει ότι η διοίκηση εκτελεί τις στρατηγικές 

που το ίδιο έχει ορίσει.  

Ο Ν. 4548/2018 αφορά τις ανώνυμες εταιρίες (Α.Ε.) και επεξηγεί τους κανόνες 

εταιρικής διακυβέρνησής τους στο πλαίσιο λειτουργίας και εποπτείας τους. Οι Α.Ε. 

που διαθέτουν αξίες κινητές δεκτές προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά 

περιλαμβάνουν στην έκθεση διαχείρισής τους και την δήλωση εταιρικής 

διακυβέρνησης ως ειδικό τμήμα της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης η οποία αφορά 

πληροφορίες για τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η επιχείρηση, τα 
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πληροφορικά στοιχεία για τις δημόσιες προσφοράς εξαγοράς και ο τρόπος λειτουργίας 

της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Στόχος αυτού του νόμου είναι η επίτευξη της 

επάρκειας της εταιρικής διακυβέρνησης στις ελληνικές επιχειρήσεις και η ενθάρρυνση 

μακροπρόθεσμης ενεργούς συμμετοχής των μετόχων παράλληλα με την επίτευξη 

διαφάνειας.  

Σήμερα αναμένεται να ενσωματωθεί η νέα Οδηγία 2018/828/ΕΕ που αφορά την 

εταιρική διακυβέρνηση ανώνυμων εταιρειών προκειμένου να επικαιροποιηθεί το 

νομοθετικό πλαίσιο της χώρας. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο επικαιροποιεί ουσιαστικά 

το Ν. 3016/2002 που ορίζει τα βασικότερα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης στην 

Ελλάδα.  

  

1.4. Θεσμικό Πλαίσιο Εσωτερικού Ελέγχου  

 

Ο εσωτερικός έλεγχος εφαρμόστηκε στην Ελλάδα με το Ν. 3016/2002. Ο Ν. 3091/2002 

ορίζει την υποχρέωση των εισηγμένων επιχειρήσεων στην τήρηση τμήματος 

εσωτερικού ελέγχου ενώ ο Ν. 3156/2003 υποχρεώνει και τις επιχειρήσεις με κρατικό 

κεφάλαιο 50% να οργανώσουν και να τηρήσουν τμήμα εσωτερικού ελέγχου ακόμη και 

αν δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Με το Ν. 3429/2005 οι ΔΕΚΟ 

υποχρεώνονται επίσης να οργανώσουν υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου. 

Με το Ν. 3693/2008 οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις υποχρεώνονται να 

συστήσουν και Επιτροπή Ελέγχου της οποίας τα μέλη ορίζει η Γενική Συνέλευση των 

μετόχων. Με το Ν. 3871/2010 υποχρεώνονται όλοι οι φορείς Γενικής Κυβέρνησης σε 

διενέργεια εσωτερικού ελέγχου στο πλαίσιο λειτουργίας τους.  

Με βάση τον ορισμό του ΙΙΑ (2008) ο εσωτερικός έλεγχος χαρακτηρίζεται από 

ανεξαρτησία, αντικειμενικότητα, προσθήκη αξίας, βελτίωση της λειτουργίας, 

συστηματική προσέγγιση, διαχείριση κινδύνων και επίτευξη των στόχων του 

οργανισμού.  

Η Ελλάδα ως κράτος μέλος της Ε.Ε. ενσωματώνει τις οδηγίες στο εθνικό της δίκαιο με 

νομοθετικές πράξεις και διατάξεις. Στην Ελλάδα με το Ν. 3693/2008 εναρμονίστηκε η 

ελληνική νομοθεσία με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ και συμπληρώθηκε το 

νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τον ελεγκτικό – λογιστικό θεσμό. Παρόμοια η Οδηγία 

2014/56/ΕΕ που τροποποίησε την Οδηγία 2006/43/ΕΚ εισήχθη στο ελληνικό δίκαιο με 

τη θέσπιση του Ν. 4449/2017 ο οποίος αποτελεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο με βάση 

το οποίο ασκείται το ελεγκτικό επάγγελμα στην χώρα μας. Με το Ν. 4270/2014 
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ενσωματώνεται η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/85/ΕΕ στην ελληνική νομοθεσία. Η Οδηγία 

αυτή ορίζει την ύπαρξη δημόσιων λογιστικών συστημάτων που να καλύπτουν τους 

τομείς και υποτομείς της γενικής κυβέρνησης και τα οποία υπόκεινται σε εσωτερικό 

έλεγχο και ανεξάρτητο λογιστικό έλεγχο. Ο εσωτερικός έλεγχος πραγματοποιείται σε 

όλους τους φορείς γενικής κυβέρνηση με το Ν. 3492/2006.  
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Κεφάλαιο 2 Βιβλιογραφική Επισκόπηση 

2.1. Πτυχές Εταιρικής Διακυβέρνησης 
 

Σύμφωνα με τους Danescu et al. (2015) οι μάνατζερ έχουν τη δυνατότητα να 

προχωρήσουν σε δράσεις ή να παραμείνουν αδρανείς ανάλογα με τα συμφέροντα που 

εξυπηρετούν. Αυτό για παράδειγμα μπορεί να συμβεί με την ανεπαρκή διοίκηση και 

διαχείριση της επιχείρησης, τη δημιουργία αμφίβολων επενδύσεων, τη συμμετοχή σε 

δράσεις που στόχο έχουν την εξάρτηση των μετόχων από τους μάνατζερ, τις 

προτιμήσεις που δείχνουν έναντι των κινδύνων και την έλλειψη διαφάνειας. Ωστόσο, 

τέτοιου είδους δράσεις των μάνατζερ μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εξέτασης 

του εσωτερικού ελέγχου, καθώς οδηγούν είτε σε ανεπαρκή αποτύπωση των 

χρηματοοικονομικών και περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης είτε σε κακή 

λειτουργία και αποδοτικότητα της επιχείρησης.  

Η εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα στην επιτυχία και 

αποδοτικότητα της επιχείρησης. Σύμφωνα με τους Keasy et al. (1997) οι 

αποτελεσματικοί μηχανισμοί εταιρικής διακυβέρνησης είναι η ιδιοκτησία, το 

διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.), οι αποζημιώσεις των διευθυνόντων συμβούλων και 

άλλων διευθυντικών στελεχών (εκτελεστικές αποζημιώσεις), ο έλεγχος, η αποκάλυψη 

πληροφοριών (διαφάνεια) και η αγορά εταιρικού ελέγχου.  

Η δομή της ιδιοκτησίας αφορά στον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται οι μετοχές μιας 

επιχείρησης, δηλαδή αφορά το ενδεχόμενο να έχουν στην κατοχή τους οι διευθύνοντες 

σύμβουλοι μετοχές της επιχείρησης, να υπάρχουν μεγαλομέτοχοι ή πολλοί μικροί 

μέτοχοι και αφορά τη μόχλευση της επιχείρησης, δηλαδή την αναλογία ιδίων και ξένων 

κεφαλαίων. Διάφορες έρευνες όπως αυτή της Gama (2012) εξέτασαν τον τρόπο με τον 

οποίο επιδρούν οι μεγαλομέτοχοι μεταξύ τους και πώς η σύνθεση των μετόχων 

επηρεάζει την εποπτεία και το επίπεδο αξιοποίησης ευκαιριών για ίδιον όφελος.  

Οι Linck et al. (2008) ισχυρίζονται ότι η δομή αποτελεί το αποτέλεσμα του 

προβλήματος αντιπροσώπευσης και όχι τη λύση, καθώς η δομή ιδιοκτησίας και η δομή 

της εταιρικής διακυβέρνησης αντανακλούν τη σχέση μεταξύ του κόστους και της 

ωφέλειας της επιχείρησης. Για αυτό άλλωστε διαφορετικές επιχειρήσεις εφαρμόζουν 

διαφορετικούς μηχανισμούς εταιρικής διακυβέρνησης και την προσαρμόζουν με βάση 

τις ανάγκες και τους στόχους τους.  
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Επιπλέον, ο βαθμός συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας επηρεάζει την αποτελεσματικότητα 

του εσωτερικού ελέγχου λόγω των περιορισμών της αποκέντρωσης των μετοχών σε 

περισσότερους μετόχους γεγονός που καθιστά το Δ.Σ. σε θέση να απαιτεί μεγαλύτερο 

βαθμό αποκάλυψης πληροφοριών από τον εσωτερικό έλεγχο (Leng & Ding, 2011). 

Όσο υψηλότερος ο βαθμός συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας τόσο ασθενέστερο το 

αποτέλεσμα του περιορισμού γεγονός που οδηγεί τους μεγαλομετόχους να βλάπτουν 

τα συμφέροντα των μικρομετόχων. Οι μέτοχοι του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών 

μπορούν να αποκρύψουν ή και να αποκαλύψουν μερικώς πληροφορίες 

χρησιμοποιώντας την πλεονεκτική τους θέση και να συνωμοτήσουν με τη διοίκηση για 

να προστατέψουν τα συμφέροντά τους (Leng & Ding, 2011).  

Σύμφωνα με τους Shleifer & Vishny (1997) μια επιχείρηση συνήθως έχει πολλούς 

μικρομετόχους ή έναν μεγαλομέτοχο που αποφασίζει για το μέλλον της επιχείρησης. 

Στην πρώτη περίπτωση τα κίνητρα ή οι μηχανισμοί εκλείπουν, καθώς δεν είναι δυνατόν 

να μπορούν να εξυπηρετήσουν ταυτόχρονα τα συμφέροντα όλων των μετόχων. Σε αυτή 

την περίπτωση ο μάνατζερ μπορεί να ασκήσει διακριτική ευχέρεια και να λάβει 

αποφάσεις για ίδιον όφελος (Grossman & Hart, 1980). Στη δεύτερη περίπτωση ο 

μεγαλομέτοχος ασκεί συνήθως τη διοίκηση ή ελέγχει από κοντά τους διευθυντές 

ευθυγραμμίζοντας τα συμφέροντά του με αυτά του μάνατζερ. Στις ελληνικές 

επιχειρήσεις συναντάμε κυρίως την δεύτερη περίπτωση, καθώς η πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες και οικογενειακές.  

Σύμφωνα με τους Agyeman et al. (2013) μια επιχείρηση η οποία ξεκινά την εφαρμογή 

ορθών πρκατικών εταιρικής διακυβέρνησης προσφέρει βασικές πληροφορίες στους 

μετόχους της και σε άλλους ενδιαφερόμενους ελαχιστοποιώντας την ασυμμετρία 

πληροφόρησης. Ακόμη, υποστηρίζεται ότι η ικανότητα μιας επιχείρησης να 

προσελκύει ή όχι μελλοντικούς επενδυτές εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα των 

πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει ,καθώς δίνει την ελπίδα στους 

επενδυτές ότι επενδύουν σε μια αξιόπιστη επιχείρηση που θα προστατέψει τις 

επενδύσεις τους και θα τους ανταμείψει αντίστοιχα.  

Σύμφωνα με τους Firth & Rui (2012) η θεωρία αντιπροσώπευσης προτείνει εργαλεία 

και μηχανισμούς που μπορούν να προστατεύσουν τα συμφέροντα των μετόχων όπως 

οι σχεδιασμένες συμβάσεις εκτελεστικών αποζημιώσεων για διευθυντικά στελέχη, η 

παρακολούθηση της λειτουργίας της διοίκησης της επιχείρησης από ανεξάρτητα 

στελέχη, η εποπτεία από δανειστές της επιχείρησης (π.χ. τράπεζες) ή μέσω της αγοράς 

εταιρικού ελέγχου (π.χ. με συγχώνευση ή εξαγορά).  
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Στην έρευνά τους οι Firth & Rui (2012) εξετάζουν έξι μηχανισμούς εταιρικής 

διακυβέρνησης και συγκεκριμένα τη θεσμική ιδιοκτησία, τη συγκεντρωτική 

ιδιοκτησία, τη δομή πληρωμής, την χρηματοδότηση με δανεισμό, την αναλογία 

εξωτερικών διευθυντικών στελεχών στο Δ.Σ. και την κυβερνητική επιρροή. Βρίσκουν 

ότι οι μηχανισμοί αυτοί λειτουργούν συμπληρωματικά στην εταιρική διακυβέρνηση. 

Συνήθως μάλιστα μια επιχείρηση επιλέγει το μηχανισμό που της ταιριάζει καλύτερα με 

βάση τις ανάγκες της το δεδομένο χρονικό διάστημα.  

Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για τον έλεγχο και την αξιολόγηση της ανώτερης διοίκησης της 

επιχείρησης. Το μέγεθος και ο βαθμός ανεξαρτησίας του διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο στην αποτελεσματικότητά του (Harford et al., 2012). Σύμφωνα με τους Serret & 

Berthelot (2012) τα μέσα άσκησης της εταιρικής διακυβέρνησης που αφορούν το Δ.Σ. 

είναι η διεξαγωγή ψηφοφορίας για τους διευθυντές, η συμμετοχή εξωτερικών 

ανεξάρτητων διευθυντών, ο διορισμός ενός ανεξάρτητου διευθύνοντος συμβούλου, η 

διασφάλιση της ανεξαρτησίας του Προέδρου του Δ.Σ., ο καθορισμός περισσότερων 

επιτροπών που συμβάλλουν στο έργο του Δ.Σ., ο καθορισμός κάποιων μετόχων ως 

διευθυντές τμημάτων της επιχείρησης και ο καθορισμός πλειοψηφικών ψηφοφοριών 

για την εκλογή των διευθυντών σε όλα τα επίπεδα.  

Ο ρόλος του Δ.Σ. ως μηχανισμού εταιρικής διακυβέρνησης αφορά στην 

παρακολούθηση της συμπεριφοράς των μάνατζερ, στην εποπτεία και συμβουλευτική. 

Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να ελέγχει και να παρέχει συμβουλές προς τους μάνατζερ για τη 

λήψη των κατάλληλων στρατηγικών αποφάσεων (De Haan & Vlahu, 2016). Ένα 

μεγάλο Δ.Σ. μπορεί να χαρακτηρίζεται από προβλήματα συντονισμού, ελέγχου και 

ευελιξίας στη λήψη αποφάσεων (de Andres & Vallelado, 2008) ή από παραχώρηση 

πολλών αρμοδιοτήτων και ευθυνών στον Διευθύνοντα Σύμβουλο γεγονός που μπορεί 

να προκαλέσει αλλοίωση στην αποτελεσματικότητα της επιχείρησης (Eisenberg et al., 

1998). Σύμφωνα με τον Jensen (1993) τα πολυμελή Δ.Σ. είναι λιγότερο 

αποτελεσματικά στην άσκηση ελέγχου της διοίκησης εξαιτίας του μεγαλύτερου 

χρονικού διαστήματος που χρειάζεται μέχρι να ληφθούν οι αποφάσεις.  

Ένα άλλο ζήτημα που αφορά το Δ.Σ. εκτός από το μέγεθός του είναι η ποικιλομορφία 

που έχει. Η ποικιλομορφία μπορεί να αφορά το φύλο, την εθνικότητα και άλλους 

δημογραφικούς και προσωπικούς παράγοντες (De Haan & Vlahu, 2016). Στη 

βιβλιογραφία, υπάρχουν ερευνητές οι οποίοι καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η 

ποικιλομορφία δεν επηρεάζει την επίδοση και αποτελεσματικότητα της εταιρικής 

διακυβέρνησης (Mathieu et al., 2008) και άλλοι οι οποίοι εντοπίζουν ότι υπάρχουν 
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χαρακτηριστικά που μπορούν να διαφοροποιήσουν την αποτελεσματικότητα (Nielsen 

& Huse, 2010).  

Οι αποζημιώσεις των εκτελεστικών διευθυντών μπορούν να λάβουν τη μορφή 

σύνταξης ή αναβαλλόμενης αποζημίωσης λειτουργώντας ως εσωτερικό δάνειο για την 

επιχείρηση (Anantharaman & Fang, 2012). Σύμφωνα με τους Sundaram & Yermack 

(2007) τα σχέδια εκτελεστικών αποζημιώσεων προσφέρουν μελλοντικά ανταλλάγματα 

εφόσον η επιχείρηση εξακολουθεί να υφίσταται και αυτό δίνει κίνητρο στους 

διευθυντές να προσπαθήσουν ακόμη περισσότερο για τη βέλτιστη δυνατή απόδοση της 

επιχείρησης. Η εκτελεστική αποζημίωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο για τη 

μείωση του προβλήματος αντιπροσώπευσης μεταξύ των μάνατζερ και των μετόχων, 

καθώς επιτυγχάνει την ευθυγράμμιση των συμφερόντων των δύο αυτών μερών (Firth 

& Rui, 2012).  

Σύμφωνα με τους Serret & Berthelot (2012) οι εκτελεστικές αποζημιώσεις μπορούν να 

εφαρμοστούν με το σχεδιασμό έκδοσης μετοχών, τον καθορισμό συγκεκριμένου ύψους 

εκτελεστικής αποζημίωσης με βάση την εταιρική απόδοση και την αποζημίωση με 

βάση λογιστικούς λογαριασμούς (π.χ. κέρδη).  

Όσον αφορά στον έλεγχο και την εποπτεία της εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με 

τους Adams & Mehran (2012) όταν χρησιμοποιούνται άτομα τα οποία δεν ανήκουν με 

κάποιον τρόπο στην επιχείρηση μπορούν να καταστούν πολύ πιο αποτελεσματικοί 

ελεγκτές της διοίκησης, καθώς προσφέρουν εντελώς διαφορετική και αμερόληπτη 

οπτική σε προβλήματα που αντιμετωπίζει η διοίκηση και η επιχείρηση. Αυτό μπορεί 

να επιτευχθεί και με την συμμετοχή ανεξάρτητων και εξωτερικών στελεχών στο Δ.Σ.  

Η αυξανόμενη σημασία της εταιρικής διακυβέρνησης έχει οδηγήσει σε αλλαγές και τον 

εσωτερικό έλεγχο μεταβάλλοντάς τον σε παράγοντα υποστήριξης της εταιρικής 

διακυβέρνησης (Allegrini et al., 2011). Ο εσωτερικός έλεγχος μάλιστα μπορεί να 

αποτελέσει μέρος του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης και έτσι καθίσταται 

ακρογωνιαίος λίθος των αρχών χρηστής διακυβέρνησης (Eulerich et al., 2013). 

Επιπλέον, ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής 

βελτιώνοντας την δομή της επιχείρησης (Bolger, 2011). Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες 

περιλαμβάνουν υπηρεσίες οι οποίες προσθέτουν αξία και βελτιώνουν τις διαδικασίες 

της επιχείρησης (Allegrini et al., 2006).  

Οι Ho & Wong (2001) συμπέραναν ότι η εθελοντική αποκάλυψη στοιχείων του 

εσωτερικού ελέγχου σχετίζεται θετικά με την ύπαρξη Επιτροπής Ελέγχου και 

σχετίζεται αρνητικά με το ποσοστό των μελών της οικογένειας στο Δ.Σ. της 
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επιχείρησης. Οι Eng & Mak (2003) εξέτασαν την επίδραση της δομής ιδιοκτησίας και 

της δομής του Δ.Σ. στην εθελοντική αποκάλυψη στοιχείων εσωτερικού ελέγχου και 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η αποκάλυψη στοιχείων εσωτερικού ελέγχου 

σχετίζεται θετικά με το βαθμό τελειότητας και αριστείας της εταιρικής διακυβέρνησης 

σε δείγμα 158 εισηγμένων στη Σιγκαπούρη επιχειρήσεων.  

Η καλή εταιρική διακυβέρνηση μεγιστοποιεί τα κέρδη και προσδίδει μεγαλύτερη 

μακροπρόθεσμη αξία στην επιχείρηση για τους μετόχους (Stone et al., 1998). Οι 

Bebchuk et al. (2010) εντοπίζουν την ύπαρξη θετικής και στατιστικά σημαντικής 

σχέσης μεταξύ εταιρικής διακυβέρνησης και απόδοσης της επιχείρησης. Εμπειρικές 

μελέτες δείχνουν ότι οι διεθνείς επενδυτές αντιλαμβάνονται πλέον πολύ καλύτερα τη 

σημασία των πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης στις χρηματοοικονομικές επιδόσεις 

των επιχειρήσεων και ενώ υιοθετούν επενδυτικές αποφάσεις, οι διεθνείς επενδυτές 

πιστεύουν ότι σήμερα το ζήτημα έχει μεγάλη αξία, καθώς είναι διατεθειμένοι να 

πληρώσουν περισσότερο και οι ίδιοι εφόσον πρόκειται για επιχειρήσεις οι οποίες 

εφαρμόζουν ορθές πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης (Yuksel, 2008).  

Ένας σημαντικός παράγοντας για την υιοθέτηση κατάλληλων πρακτικών εταιρικής 

διακυβέρνησης στις επιχειρήσεις είναι η ωριμότητα η οποία αφορά στο βαθμό στον 

οποίο η επιχείρηση εφαρμόζει επαρκές δομές εταιρικής διακυβέρνησης, συστήματα 

και διαδικασίες και το βαθμό στον οποίο το Δ.Σ., η διοίκηση και οι εργαζόμενοι 

εφαρμόζουν και συμμορφώνονται στις εταιρικές δομές, τα συστήματα και τις 

διαδικασίες (IIA, 2008). Η έννοια της ωριμότητας της εταιρικής διακυβέρνησης 

θεωρείται ένα μυστήριο και ο εσωτερικός έλεγχος καλείται να παράσχει υπηρεσίες που 

εμπλέκονται ορισμένες φορές σε διοικητικά ζητήματα. Υπάρχουν έρευνες όπως αυτή 

των Wilkinson & Coetzee (2015) που εξετάζουν την εφαρμογή ενός πλαισίου της 

ωριμότητας της διακυβέρνησης που θα μπορούσε να εξυπηρετήσει ως εργαλείο 

μέτρησης για να βοηθήσει τον εσωτερικό έλεγχο.  

Κατά την εξέταση της σχέσης μεταξύ της εταιρικής διακυβέρνησης και της δυναμικής 

των επενδυτών υπάρχουν αντικρουόμενα αποτελέσματα. Από τη μια, μελέτες 

συμπεραίνουν ότι η εφαρμογή των χρηστών αρχών εταιρικής διακυβέρνησης δεν 

ενθαρρύνει απαραίτητα τους επενδυτές να επενδύσουν σε μια επιχείρηση, καθώς αυτό 

δεν αποτελεί πάντα παράγοντα που συμβάλλει στην επιτυχία ή την καλή απόδοση της 

επιχείρησης (Alexakis et al., 2006; Aluchna, 2009). Από την άλλη, υπάρχουν έρευνες 

σύμφωνα με τις οποίες οι αρχές χρηστής διακυβέρνησης είναι σημαντικές για την 

αγορά και οι επενδυτές προθυμοποιούνται να πληρώσουν ένα ασφάλιστρο για μετοχές 
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μιας καλά οργανωμένης επιχείρησης με αποτέλεσμα να θεωρείται ότι υπάρχει θετική 

σχέση μεταξύ της εταιρικής διακυβέρνησης και της καλής αξιολόγησης μιας 

επιχείρησης (Core et al., 2006; Amman et al., 2010). Για να εξεταστεί καλύτερα το 

συγκεκριμένο ζήτημα απαιτείται να εξεταστεί ο συμβουλευτικός ρόλος που μπορεί να 

ασκήσει ο εσωτερικός έλεγχος στη διαδικασία εταιρικής διακυβέρνησης.  

 

2.2. Συμβουλευτικός Ρόλος Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Σύμφωνα με τον Ahadiat (2011) οι ελεγκτές προσφέρουν στις επιχειρήσεις και μη 

ελεγκτικές υπηρεσίες που αφορούν στην συμβουλευτική και παρέχονται από τις 

ελεγκτικές εταιρίες για θέματα φορολογικά, διαχειριστικά, αναλογιστικά, διεθνών 

σχέσεων, ανθρωπίνων πόρων, χρηματοοικονομικών επενδύσεων και πολλών άλλων 

θεμάτων. Σύμφωνα με τον Goodwin (2004) ο εσωτερικός ρόλος μπορεί να έχει 

συμβουλευτική πτυχή με απώτερο στόχο την επίτευξη της βέλτιστης δυνατής 

αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της επιχείρησης. 

Ο συμβουλευτικός ρόλος του εσωτερικού ελέγχου αποτελεί σχετικά πρόσφατο πεδίο 

έρευνας στο πλαίσιο μελέτης του εσωτερικού ελέγχου. Σύμφωνα με τους Drogalas et 

al. (2016) απαιτείται περισσότερος χρόνος για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στο 

πεδίο εφαρμογής των διαδικασιών ελέγχου όταν εξετάστηκε η εφαρμογή του 

εσωτερικού ελέγχου υπό συμβουλευτική σκοπιά στις ελληνικές επιχειρήσεις, 

προκειμένου να μπορεί να λειτουργεί προς όφελος η συμβουλευτική για τις ίδιες.  

Ο συμβουλευτικός ρόλος του εσωτερικού ελέγχου μπορεί να συνδράμει στη βελτίωση 

της στρατηγικής των επιχειρήσεων και να οδηγήσει τελικά στην προσθήκη αξίας για 

τις ίδιες. Σύμφωνα με τους Drogalas et al. (2016) ο συμβουλευτικός ρόλος πράγματι 

προσθέτει αξία στις επιχειρήσεις και εφόσον μελετηθεί η εφαρμογή του καλύτερα 

μπορούν να καταγραφούν τρόποι αναπροσαρμογής της επιχειρησιακής στρατηγικής 

των επιχειρήσεων με βάση τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους.  

Για παράδειγμα, μπορεί ο σχεδιασμός του εσωτερικού ελέγχου να πραγματοποιείται 

συνεχώς (δυναμικά) με βάση τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η επιχείρηση. 

Σημαντική είναι και η άποψη της ανώτερης διοίκησης και του Δ.Σ. της επιχείρησης για 

το συμβουλευτικό ρόλο του εσωτερικού ελέγχου και ο βαθμός στον οποίο τον 

αντιμετωπίζουν ως σύμβουλο και πολύτιμη πηγή διορατικότητας και πρόβλεψης. Είναι 

σημαντικό η διοίκηση να γνωρίζει αν συμβάλλει η δραστηριότητα εσωτερικού ελέγχου 

στην εφαρμογή των συστάσεων των υπόλοιπων διαδικασιών της επιχείρησης. 
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Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου ως συμβούλου αποτελεί μια νέα και λιγότερο 

διαδεδομένη πτυχή του η οποία μπορεί να έχει αποτελεσματική εφαρμογή εφόσον ο 

εσωτερικός έλεγχος εφαρμόζεται ήδη επιτυχημένα στο βασικό του ρόλο στην 

επιχείρηση. Εφόσον η επιχείρηση επιθυμεί να εξελίξει προς όφελός της τη σχέση 

μεταξύ εσωτερικού ελέγχου και αποτελεσματικότητας των λειτουργιών της 

επιχείρησης, ο συμβουλευτικός ρόλος του εσωτερικού ελέγχου μπορεί να συνδράμει 

στην προσθήκη αξίας για αυτήν. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό όμως ότι υπάρχει 

ένα κενό στη βιβλιογραφία στη μελέτη του συμβουλευτικού ρόλου του εσωτερικού 

ελέγχου. Ο εσωτερικός έλεγχος αναπτύσσει νέες προσεγγίσεις και ρόλους και 

εξυπηρετεί στην ολοκλήρωση ακόμη περισσότερων απαιτήσεων των σύγχρονων 

διοικήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο είναι λογικό να προσανατολίζεται όλο και περισσότερο 

στη συμβουλευτική των επιχειρήσεων για την επίτευξη επιτυχημένης εταιρικής 

διακυβέρνησης (Karagiorgos et al., 2010).  

Ο συμβουλευτικός ρόλος του εσωτερικού ελέγχου σε συνδυασμό με τις σύγχρονες 

εξελίξεις στη βιομηχανία και στην εταιρική διακυβέρνηση κερδίζει αυξανόμενο 

ενδιαφέρον στη βιβλιογραφία. Σύμφωνα με τους Groff et al. (2016) η επέκταση του 

ρόλου του εσωτερικού ελέγχου σε συμβουλευτικές υπηρεσίες αντιμετωπίζει την 

αδυναμία του γερμανικού μοντέλου διακυβέρνησης. Δεδομένου ότι τα ανεξάρτητα 

εποπτικά συμβούλια ενδέχεται να μην κατέχουν συγκεκριμένες γνώσεις για τις 

εσωτερικές διαδικασίες της επιχείρησης, μπορεί από την άλλη να σχετίζονται με τη 

στρατηγική διαβούλευση που παρέχεται από τους εσωτερικούς ελεγκτές που είναι 

καλύτερα ενημερωμένοι εξαιτίας των γνώσεων που έχουν αποκτήσει για τη λειτουργία 

της επιχείρησης μέσα από την προσωπική και επαγγελματική τους εμπειρία. Για να 

συμβεί φυσικά αυτό απαιτείται να υπάρχει πολυετής και αποτελεσματική εφαρμογή 

του εσωτερικού ελέγχου. 

Ο συμβουλευτικός ρόλος των εσωτερικών ελεγκτών θα πρέπει να συνοδεύεται και από 

το αντίστοιχο κόστος παροχής των υπηρεσιών αυτών. Για να μπορούν οι εσωτερικοί 

ελεγκτές να παράσχουν αποτελεσματικά συμβουλευτικές υπηρεσίες απαιτείται να 

υπάρχει καλή σχέση και συνεννόηση μεταξύ της διοίκησης και του εσωτερικού 

ελέγχου υπό την έννοια της παροχής πλήρους πληροφόρησης για την κατά το δυνατόν 

εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων. Ασφαλώς, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 

αυξάνει το βαθμό ευθύνης και λογοδοσίας τους στο Δ.Σ. και πρέπει η επιχείρηση να 

εξοπλίσει με τα κατάλληλα μέσα το τμήμα του εσωτερικού ελέγχου για να το επιτύχει 

αυτό. Άλλωστε η μετατροπή του εσωτερικού ελέγχου από αμιγώς λογιστική υπηρεσία 
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σε συνδυασμό οικονομικών, λογιστικών, φορολογικών και συμβουλευτικών 

υπηρεσιών σε θέματα στρατηγικής αποτελεί μια μακρόχρονη διαδικασία (Groff et al., 

2016). 

Η σχέση του τμήματος εσωτερικού ελέγχου και του Δ.Σ. αναβαθμίζεται σε 

συμβουλευτική σχέση για τις στρατηγικές πτυχές της επιχείρησης, ενώ η διοίκηση 

διατηρεί το ρόλο της επιβεβαίωσης των καθηκόντων του εσωτερικού ελέγχου, δηλαδή 

εποπτεύει το τμήμα εσωτερικού ελέγχου ότι τηρεί όλα όσα έχουν συμφωνηθεί και 

ζητηθεί. Υπό αυτή την έννοια, η σχέση μεταξύ του Δ.Σ. και της Επιτροπής Ελέγχου 

αποκτά έναν λιγότερο επίσημο ρόλο που αντιπροσωπεύεται σαν μια διακεκομμένη 

γραμμή (Groff et al., 2016).  

Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν έρευνες οι οποίες εξετάζουν την εφαρμογή του 

συμβουλευτικού ρόλου του εσωτερικού ελέγχου. Οι Mironiuc & Robu (2012) βρήκαν 

ότι η αύξηση των αμοιβών των ελεγκτικών εταιριών που αφορούν την συμβουλευτική 

έχει αρνητική επίπτωση στην ανεξαρτησία του ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή, η 

έκφραση ευνοϊκής γνώμης για τους διευθυντές και όποιον επωμίζεται τη διοίκηση της 

επιχείρησης εξαρτάται από τη διατήρηση των συμβατικών σχέσεων κατά την εκτέλεση 

συμβουλευτικών υπηρεσιών και από την αμοιβή τους. Έτσι, η επιρροή του ελεγκτή 

μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση σημαντικών παραπλανητικών στοιχείων στις 

οικονομικές καταστάσεις κάτι που προκαλείται και στην περίπτωση της οικονομικής 

απάτης.  

Οι ελεγκτικές εταιρίες παρέχουν πολλές υπηρεσίες εκτός αυτών που σχετίζονται με τον 

έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων ή της κατασκευής τους. Πολλές από αυτές τις 

μη ελεγκτικές υπηρεσίες παρέχονται σε πελάτες των εσωτερικών ελεγκτών με 

αποτέλεσμα οι ρυθμιστικές αρχές των κρατών να ανησυχούν για πιθανή απομείωση 

της ανεξαρτησίας του ελεγκτή. Η βασική ιδέα πίσω από αυτή την ανησυχία είναι ότι 

με την πώληση σημαντικών μη ελεγκτικών ποσών χρέωσης στους πελάτες τους 

οποίους ήδη ελέγχουν οι εσωτερικοί ελεγκτές ενδέχεται να οδηγήσει σε κίνδυνο την 

ποιότητα των εσωτερικών ελέγχων (Donelson et al., 2020).  

Ο νόμος Sarbanes – Oxley (2002) στις Η.Π.Α. είχε απαγορεύσει την δυνατότητα στις 

ελεγκτικές εταιρίες να παράσχουν μη ελεγκτικές υπηρεσίες όπως οι συμβουλευτικές 

υπηρεσίες σε πελάτες δημόσιου ελέγχου και απαιτούνταν όλες οι μη ελεγκτικές 

υπηρεσίες που παρέχουν να κοινοποιούνται και να εγκρίνονται από επιτροπές ελέγχου 

των δημόσιων εταιριών. Σήμερα οι μεγάλες ελεγκτικές εταιρίες παρέχουν πολλές 

συμβουλευτικές υπηρεσίες σε πελάτες των οποίων τον εσωτερικό έλεγχο δεν έχουν 
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αναλάβει οι ίδιες και οι ρυθμιστικές αρχές στις Η.Π.Α. εκφράζουν την ανησυχία τους 

σχετικά με το βαθμό στον οποίο η μετατόπιση της εστίασης στις αυξανόμενες 

συμβουλευτικές πρακτικές θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα του 

ελέγχου (Donelson et al., 2020). Συγκεκριμένα, ανησυχούν ότι η ανάπτυξη 

συμβουλευτικών υπηρεσιών μπορεί να οδηγήσεις τις ελεγκτικές να μετατραπούν 

κυρίως σε συμβουλευτικές αντί του βασικού ελεγκτικού τους ρόλου. Αυτό θα 

μπορούσε να έχει αρνητικές συνέπειες στην ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου. 

Ωστόσο, στη βιβλιογραφία δεν επιβεβαιώνεται ότι η ανεξαρτησία του ελεγκτή 

επηρεάζεται από την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Οι Donelson et al. (2020) 

εξετάζουν 63 εξαγορές στις οποίες οι τέσσερις μεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρίες 

λειτούργησαν συμβουλευτικά στο χρονικό διάστημα 2007 – 2015 και τις επιπτώσεις 

αυτής της συμβουλευτικής στην ποιότητα ελέγχου μετά την ολοκλήρωση της 

εξαγοράς. Βρήκαν ότι η ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου είναι χαμηλότερη για τις 

ελεγκτικές εταιρίες αφού οι ίδιες εξαγοράσουν μια συμβουλευτική εταιρία που δεν 

σχετίζεται με τις διαδικασίες ελέγχου. Σύμφωνα με ειδικούς που συμμετείχαν σε αυτή 

την έρευνα, η απόκτηση – εξαγορά συμβουλευτικών εταιριών από τις ελεγκτικές 

εταιρίες μπορεί να προκαλέσει διαταραχή στις πρακτικές ελέγχου. Ωστόσο, αν οι 

συμβουλευτικές επιχειρήσεις διαθέτουν εμπειρία, εξειδίκευση και τεχνογνωσία, όλα 

αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να επηρεάσουν θετικά τις πρακτικές ελέγχου 

αντισταθμίζοντας τις αρνητικές επιπτώσεις του συμβουλευτικού ρόλου του ελέγχου 

στην ποιότητα ελέγχου.   

Ο Carrington (2017) εξέτασε την απόδοση του εσωτερικού ελέγχου μιας ελεγκτικής 

εταιρίας σε δημόσιο φορέα στον οποίο εφαρμόζονται τόσο ελεγκτικές όσο και 

συμβουλευτικές υπηρεσίες και βρήκε ότι όσο ισχυρότερος είναι ο συμβουλευτικός 

ρόλος του εσωτερικού ελέγχου τόσο μεγαλύτερη η τάση του φορέα για αλλαγή. Ένας 

σύμβουλος έχει πολύ διαφορετική σχέση με έναν πελάτη σε σχέση με έναν εσωτερικό 

ελεγκτή. Για αυτό και εξετάζεται στη βιβλιογραφία η ανεξαρτησία των ελεγκτών 

(Hope & Langli, 2010).  

Όσοι υποστηρίζουν την ανεξαρτησία των ελεγκτών υποστηρίζουν ότι όταν παρέχει και 

συμβουλευτικές υπηρεσίες δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικός στην εύρεση 

σφαλμάτων ή παρατυπιών (Carrington, 2014). Από την άλλη υπάρχουν αυτοί που 

υποστηρίζουν ότι είναι λογικό και θεμιτό να ασκεί συμβουλευτικό ρόλο ο εσωτερικός 

ελεγκτής ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά και τις δυνάμεις και τις αδυναμίες του πελάτη 
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και έτσι είναι σε θέση να γνωρίζει τι απαιτείται να λάβει χώρα ώστε η κατάσταση να 

βελτιωθεί (Justesen & Skaerbek, 2010).   

Οι Leung et al. (2011) εξέτασαν τη σχέση του εσωτερικού ελέγχου με τις δομές 

λογοδοσίας της επιχείρησης εστιάζοντας στους κύριους στόχους του ελέγχου, στις 

συναφείς λειτουργίες του, στο βαθμό αντιμετώπισης των κινδύνων 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και τον τρόπο με τον οποίο οι εσωτερικοί 

ελεγκτές εκτελούν τα καθήκοντά τους σε επιχειρήσεις της Αυστραλίας. Κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές λειτουργούν ως σύμβουλοι των επιχειρήσεων 

σε θέματα που άπτονται των συστημάτων τεχνολογίας της πληροφορίας, της 

διαχείρισης στρατηγικών για την αντιμετώπιση κινδύνων και οικονομικών ζητημάτων. 

Ωστόσο, διαπιστώνουν ότι απαιτείται καθορισμός των ορίων της συμβουλευτικής που 

παρέχουν οι εσωτερικοί ελεγκτές στη διοίκηση των επιχειρήσεων προκειμένου η 

συμβολή τους να είναι θετική και να βελτιώνει την εταιρική διακυβέρνηση. 

Οι Munro & Stewart (2009) εξέτασαν το αντίκτυπο που έχει η ανάθεση σε εξωτερικούς 

συνεργάτες για τη διεκπεραίωση του εσωτερικού ελέγχου και συγκεκριμένα σε 

ελεγκτικές εταιρίες και τον τρόπο άσκησης του συμβουλευτικού ρόλου του εσωτερικού 

ελέγχου σε αυτή την περίπτωση υπό το πρίσμα εξάρτησης της επιχείρησης από τον 

εξωτερικό έλεγχο. Ο συμβουλευτικός ρόλος που μπορούν να ασκήσουν στο πλαίσιο 

εσωτερικού ελέγχου οι ελεγκτικές εταιρίες που τελούν και τον εξωτερικό έλεγχο των 

επιχειρήσεων επηρεάζει την εξάρτηση της ελεγκτικής εταιρίας από τις εργασίες που 

έχουν αναληφθεί για την αξιολόγηση του ελέγχου. Οι εξωτερικοί ελεγκτές 

χρησιμοποιούν περισσότερο τους εσωτερικούς ελεγκτές κυρίως ως βοηθούς για τη 

διενέργεια των ουσιαστικών ελέγχων που έχουν να διεξάγουν κατά τον εξωτερικό 

έλεγχο όταν εκτελείται από την ίδια ελεγκτική εταιρία και ο εξωτερικός και ο 

εσωτερικός έλεγχος.  

Οι Alpigiano et al. (2017) εξέτασαν πτυχές της εταιρικής διακυβέρνησης και της 

διαχείρισης των κινδύνων που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση και βρήκαν ότι οι 

εσωτερικοί ελεγκτές μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά μέσω του συμβουλευτικού 

ρόλου του εσωτερικού ελέγχου στα ζητήματα που αντιμετωπίζουν. Οι Drogalas et al. 

(2016) εξέτασαν τη σχέση του εσωτερικού ελέγχου με την εταιρική διακυβέρνηση σε 

εισηγμένες ελληνικές επιχειρήσεις και συγκεκριμένα εξέτασαν την ποιότητα και το 

συμβουλευτικό ρόλο του εσωτερικού ελέγχου και αν ο συμβουλευτικός ρόλος του 

μπορεί να οδηγήσει σε προσθήκη αξίας για την επιχείρηση. Κατέληξαν στο 
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συμπέρασμα ότι η εταιρική διακυβέρνηση σχετίζεται θετικά με το συμβουλευτικό ρόλο 

του εσωτερικού ελέγχου, την ποιότητά του και την Επιτροπή Ελέγχου.  

Οι Kowaleski et al. (2018) εξετάζουν αν η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που 

προσφέρουν οι εσωτερικοί ελεγκτές επηρεάζει την ποιότητα του ελέγχου. 

Συγκεκριμένα, συγκρίνουν ένα βασικό σημείο στο οποίο στη μία περίπτωση ο ελεγκτής 

δεν παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες με την περίπτωση που παρέχει. Δεν εντόπισαν 

διαφορές στην ποιότητα ελέγχου ανάλογα με το αν εφαρμόζεται ή όχι συμβουλευτική 

παροχή υπηρεσιών ωστόσο διαπιστώνουν μεγαλύτερη διακύμανση στην ποιότητα του 

ελέγχου που ασκείται όταν οι ελεγκτές παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών αυξάνει τη συνεργασία ελεγκτή και διευθυντικών 

στελεχών αυξάνοντας την ποιότητα ελέγχου όταν οι υπεύθυνοι για τη διοίκηση της 

επιχείρησης προτιμούν υψηλή ποιότητα ελέγχου και μειώνοντας την ποιότητα ελέγχου 

όταν οι υπεύθυνοι για τη διοίκηση προτιμούν χαμηλή ποιότητα ελέγχου. 

Οι Munro & Stewart (2009) εξέτασαν το αντίκτυπο της εξωτερικής ανάθεσης 

εσωτερικού ελέγχου και του συμβουλευτικού ρόλου του εσωτερικού ελέγχου στο έργο 

του εσωτερικού ελέγχου. Εξέτασαν αν η εξωτερική ανάθεση και ο συμβουλευτικός 

ρόλος επηρεάζουν την εξάρτηση από εργασίες εσωτερικού ελέγχου που έχουν ήδη 

αναληφθεί και τη χρήση των εσωτερικών ελεγκτών ως βοηθών. Εντόπισαν ότι ο 

συμβουλευτικός ρόλος του εσωτερικού ελέγχου επηρεάζει την εργασία που 

αναλαμβάνεται στο πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου και τη χρήση εσωτερικών 

ελεγκτών ως βοηθών για την αξιολόγηση του ελέγχου. Οι εξωτερικοί ελεγκτές 

χρησιμοποιούν περισσότερο τους εσωτερικούς ελεγκτές ως βοηθούς για τον 

ουσιαστικό εξωτερικό έλεγχο όταν ο εσωτερικός έλεγχος λαμβάνει χώρα εντός της 

επιχείρησης.  

Παρά το γεγονός ότι στη βιβλιογραφία συναντά κανείς πολλές έρευνες για την 

εξάρτηση των εξωτερικών ελεγκτών από τους εσωτερικούς ελεγκτές (Clark et al., 

1980; Schneider, 1985; Gramling et al., 2004) μεγάλο μέρος των ερευνών αυτών 

διεξήχθη όταν ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου ήταν πιο περιορισμένος είτε νομικά, 

όπως στην περίπτωση των Η.Π.Α., είτε λόγω αποκλειστικής εστίασης σε ελεγκτικές 

υπηρεσίες. Τόσο η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών μέσω του εσωτερικού ελέγχου 

όσο και η εξωτερική ανάθεση αυτού έχουν την δυνατότητα να επηρεάσουν την 

αντικειμενικότητα του εσωτερικού ελέγχου.
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Κεφάλαιο 3 Μεθοδολογία 

3.1. Επιλογή Μεθοδολογίας 
 

Η έρευνα παράγει νέα και πρωτότυπη γνώση και για αυτό είναι σημαντική η επιλογή 

της κατάλληλης μεθοδολογικής προσέγγισης για τη διατύπωση των ερευνητικών 

ερωτημάτων και την απάντησή τους με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο. Ο ερευνητής 

καλείται να εξετάσει και να μελετήσει το αντικείμενο χωρίς να το επηρεάζει ή να 

επηρεάζεται από αυτό (Guba & Lincoln, 1994). Ο ερευνητής πρέπει να είναι 

αντικειμενικός και να εκφράζει απόψεις αμερόληπτα κατά το δυνατόν.  

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν ξενόγλωσσες κυρίες βιβλιογραφικές πηγές 

και επιλέχθηκε ως βασική μεθοδολογία η ποσοτική πρωτογενής έρευνα. Επιλέχθηκε η 

ποσοτική έρευνα καθώς οι ερευνητικές υποθέσεις τέθηκαν εξαρχής με απώτερο στόχο 

την εύρεση της σχέσης μεταξύ της εταιρικής διακυβέρνησης και του συμβουλευτικού 

ρόλου που διαδραματίζει ο εσωτερικός έλεγχος. Για την εύρεση αυτής της σχέσης 

επιλέχθηκε ένα ερευνητικό εργαλείο το οποίο στοχεύει στην εύρεση των αιτιοκρατικών 

σχέσεων στο οποίο αποτυπώνονται οι παράγοντες του συμβουλευτικού ρόλου και της 

εταιρικής διακυβέρνησης. Το θεωρητικό μοντέλο που προηγήθηκε πλαισιώνει 

παράγοντες που δημιουργούνται με βάση την πληροφόρηση που παρέχουν οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα. 

Η ποσοτική έρευνα επικεντρώνεται στην αποτύπωση των απόψεων των 

συμμετεχόντων σε αυτήν με απώτερο στόχο την ερμηνεία των αποτελεσμάτων για την 

διατύπωση συμπερασμάτων τα οποία κατά προτίμηση να μπορούν να γενικευτούν 

εφόσον πληρούν βασικά στοιχεία αξιοπιστίας και εγκυρότητας. Από την άλλη, η 

ποιοτική έρευνα δίνει έμφαση στις απόψεις μεμονωμένων ατόμων και συνήθως αφορά 

μικρό αριθμό συμμετεχόντων με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η δυνατότητα γενίκευσης 

των συμπερασμάτων (Plano & Creswell, 2011). Ακόμη, η ποσοτική έρευνα αφορά 

περισσότερο τον προσδιορισμό των σχέσεων μεταξύ μεταβλητών, ενώ η ποιοτική 

επικεντρώνεται στην κατανόηση της υποκειμενικής έννοιας των κοινωνικών 

φαινομένων (Harrison, 2013).  

 

3.2. Ερευνητικό εργαλείο  
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Το ερευνητικό μοντέλο βασίζεται σε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο προκύπτει από το 

συνδυασμό της διεθνούς βιβλιογραφικής ανασκόπησης και την άποψη της ερευνήτριας 

σχετικά με τους παράγοντες που σχετίζονται με την εταιρική διακυβέρνηση και 

αφορούν στον συμβουλευτικό ρόλο του εσωτερικού ελέγχου. Για αυτό 

περιλαμβάνονται ερωτήματα που εξετάζουν τη στρατηγική που ακολουθούν οι 

επιχειρήσεις, τη δομή που τους χαρακτηρίζει, την ευθύνη του ελέγχου και το ρόλο του 

εσωτερικού ελέγχου.  

Με την εξέταση πολλαπλών ποσοτικών ερωτήσεων αντανακλάται ο στόχος 

διερεύνησης των αλληλεπιδράσεων των παραγόντων που σχετίζονται με την εταιρική 

διακυβέρνηση των ελληνικών επιχειρήσεων. Το ερωτηματολόγιο χρησιμοποιείται για 

την ταυτοποίηση των μεταβλητών που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο από την 

πλευρά της συμβουλευτικής προσέγγισης του εσωτερικού ελέγχου στην εταιρική 

διακυβέρνηση των επιχειρήσεων.  

Για τη δημιουργία του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκαν ξενόγλωσσες πηγές και 

συγκεκριμένα η μελέτη των Drogalas et al. (2016), του Sawyer (2003), των Munro & 

Stewart (2009), των Wilkinson & Coetzee (2015), του Carrington (2017) και από την 

ίδια την ερευνήτρια. Η κάθε ερώτηση πρέπει να αφορά και να μετρά ένα αντικείμενο 

(DeVellis, 2003). Για αυτό έγινε προσπάθεια να είναι οι ερωτήσεις περιεκτικές, με 

απλή διατύπωση και κατανοητή σε όλους (DeVallis, 2003). Οι ερωτήσεις καλύπτουν 

το σύνολο του  θεωρητικού πεδίου γύρω από το συμβουλευτικό ρόλο του εσωτερικού 

ελέγχου αλλά χωρίς να γίνεται καταγραφή συγκεκριμένων παραγόντων προκειμένου 

ακριβώς να βρεθούν οι παράγοντες και ο τρόπος με τον οποίο κατηγοριοποιούνται.  

Η χρήση της βιβλιογραφίας χρησιμοποιήθηκε ως δεξαμενή εξαγωγής των στοιχείων 

του ερωτηματολογίου όσο και ως πηγή πληροφοριών αξιολόγησης (DeVallis, 2003). 

Η στήριξη στην υπάρχουσα βιβλιογραφία στοχεύει στην κατανόηση και αποτύπωση 

του εννοιολογικού πλαισίου των θεωρητικών πλαισίων και τις αλληλεξαρτήσεις τους.  

Αφού δημιουργήθηκε το ερωτηματολόγιο εξετάστηκε σε πιλοτικό επίπεδο με πέντε 

συμμετέχοντες οι οποίοι εξέφρασαν την άποψή τους σχετικά με την σαφήνεια και 

κατανόηση των ερωτημάτων. Στόχος της διαδικασίας αυτής ήταν να επιβεβαιωθεί 

αφενός η εγκυρότητα του περιεχομένου των ερωτημάτων και αφετέρου η ικανότητα 

των στοιχείων να αντανακλούν τα θεωρητικά πεδία έρευνας (Waltz et al., 2005). 

Επιπλέον, εξετάστηκε η σαφήνεια και ο βαθμός κατανόησης των ερωτημάτων καθώς 

επίσης και τυχόν ορθογραφικά, γραμματικά και συντακτικά λάθη ή παραλείψεις.  
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Το ερωτηματολόγιο απαρτίζεται τελικά από δύο ενότητες με 37 συνολικά ερωτήματα. 

Συγκεκριμένα, η Ενότητα Α΄ εξετάζει ορισμένα δημογραφικά στοιχεία δηλαδή το 

φύλο, την ηλικία, την προϋπηρεσία, το μορφωτικό επίπεδο, τη θέση που κατέχουν οι 

συμμετέχοντες στην επιχείρηση όπου εργάζονται, την εφαρμογή πρακτικών 

συμβουλευτικής στην επιχείρηση και σε περίπτωση θετικής απάντησης στο ερώτημα 

αυτό την καταγραφή τους. Η Ενότητα Β΄ απαρτίζεται από ερωτήματα που εξετάζουν 

τον συμβουλευτικό ρόλο του εσωτερικού ελέγχου χωρίς την αποτύπωση των 

μεταβλητών που συνθέτουν αυτά τα ερωτήματα ακριβώς για την εύρεση αυτών μέσα 

από την παραγοντική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε.  

Οι ερωτήσεις στην Ενότητα Β΄ διατυπώνονται με την πενταβάθμια κλίμακα τύπου 

Likert που κυμαίνεται από το 1 (διαφωνώ απόλυτα) μέχρι το 5 (συμφωνώ απόλυτα) 

έχοντας στο μέσο την επιλογή 3 που αντιστοιχεί στην ουδέτερη άποψη. Η πληθυσμιακή 

ομάδα αποτελείται από 83 άτομα οι οποίοι αφορούν κυρίως ελεγκτές και λογιστές 

μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων. Για τους σκοπούς της έρευνας επιλέχθηκε η τυχαία 

δειγματοληψία ως η καταλληλότερη μέθοδος καθώς στόχος της έρευνας είναι η 

αναζήτηση πληροφοριών και παραγόντων που εξηγούν το συμβουλευτικό ρόλο που 

διαδραματίζει ο εσωτερικός έλεγχος στην εταιρική διακυβέρνηση των επιχειρήσεων.  

 

3.3. Δείγμα 
 

Το δείγμα απαρτίζεται από 83 άτομα εκ των οποίων τα 50 άντρες (60,24%) και τα 

υπόλοιπα 33 (39,76%) γυναίκες (Γράφημα 3.1).  

 

Γράφημα 3 1 Φύλο 
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Όσον αφορά στην ηλικία των συμμετεχόντων στην έρευνα, 22 άτομα (26,51%) 

ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 22 – 30, 32 άτομα (38,55%) ανήκουν στην ηλικιακή 

ομάδα των 31-40, 15 άτομα (18,07%) ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 41 – 50 και 

τα υπόλοιπα 14 άτομα (16,87%) ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 51 – 60 ετών 

(Γράφημα 3.2). 

 

Γράφημα 3 2 Ηλικία 

 

 

Όσον αφορά στην επαγγελματική εμπειρία των συμμετεχόντων στην έρευνα, 

προκύπτει ότι 20 άτομα (24,1%) έχουν επαγγελματική εμπειρία έως 5 έτη, 27 άτομα 

(32,53%) έχουν επαγγελματική εμπειρία 6-10 έτη, 8 άτομα (9,64%) έχουν 

50, 60%

33, 40%

1. Φύλο

Άντρας Γυναίκα

22, 26%

32, 39%

15, 18%

14, 17%
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2. Ηλικία
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επαγγελματική εμπειρία 11-20 έτη, 15 άτομα (18,07%) έχουν επαγγελματική εμπειρία 

20 – 30 έτη και τα υπόλοιπα 13 άτομα του δείγματος (15,66%) έχουν επαγγελματική 

εμπειρία μεγαλύτερη των 30 ετών (Γράφημα 3.3).  

 

Γράφημα 3 3 Προϋπηρεσία 

 

 

Όσον αφορά στο μορφωτικό επίπεδο του δείγματος, προκύπτει ότι 65 άτομα (78,31%) 

είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, 15 άτομα (18,07%) είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή και 

διδακτορικού τίτλου σπουδών και τα υπόλοιπα 3 άτομα (3,61%) δηλώσαν απόφοιτοι 

άλλου μορφωτικού επιπέδου (π.χ. ΙΕΚ) (Γράφημα 3.4).  

 

Γράφημα 3 4 Μορφωτικό επίπεδο 
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Στον Πίνακα 3.1 παρουσιάζεται η θέση ή αλλιώς η αρμοδιότητα των ατόμων που 

συμμετέχουν στο δείγμα στην επιχείρηση όπου εργάζονται σήμερα. Προκύπτει ότι οι 

θέσεις εργασίας του δείγματος αφορούν account managers, βοηθούς λογιστή, 

διευθυντές τμήματος, ελεγκτές, ιδιοκτήτες ή προϊσταμένους, λογιστές, οικονομικούς 

αναλυτές, συμβούλους επιχειρήσεων και υπαλλήλους λογιστηρίου.  

 

Πίνακας 3 1 Θέση εργασίας στην επιχείρηση 

5. Σημερινή θέση – αρμοδιότητα στην επιχείρηση: 

Account manager 2 

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ 18 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 

ΕΛΕΓΚΤΗΣ 5 

Ιδιοκτήτης ή προϊστάμενος 4 

ΛΟΓΙΣΤΗΣ 22 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ 2 

Συμβουλος Επιχειρησεων 2 

υπαλληλος λογιστηριου 27 

Σύνολο 83 

 

Το επόμενο ερώτημα εξετάζει αν ακολουθούνται πρακτικές συμβουλευτικής στην 

επιχείρηση όπου εργάζονται οι συμμετέχοντες (Γράφημα 3.5). Προκύπτει ότι 77 από 

τα 83 άτομα (92,77%) δεν ακολουθούν πρακτικές συμβουλευτικής στον εσωτερικό 

έλεγχο που λαμβάνουν ενώ τα υπόλοιπα 6 (7,23%) δηλώνουν ότι ακολουθούνται στην 

επιχείρηση τέτοιες πρακτικές κατά τον εσωτερικό έλεγχο.  

 

Γράφημα 3 5  Εφαρμογή πρακτικών συμβουλευτικής 
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Όσοι απάντησαν θετικά στην προηγούμενη ερώτηση κλήθηκαν να απαντήσουν ποιες 

πρακτικές συμβουλευτικής ακολουθούνται στην επιχείρηση. Η ερώτηση ήταν 

ανοικτού τύπου και καταγράφηκαν πέντε από τις έξι απαντήσεις. Οι συμμετέχοντες 

δήλωσαν ότι οι πρακτικές αυτές αφορούν τεχνικές προσεγγίσεις, προσεγγίσεις που 

προτείνονται από ελεγκτικές εταιρίες όπως η Ε&Υ, πρακτικές που αφορούν την 

αντιμετώπιση κινδύνων ή και την καταπολέμηση του άγχους των εργαζομένων με 

απώτερο στόχο την αύξηση της απόδοσης της εργασίας τους. Ακόμη, αναφέρθηκαν 

πρακτικές συμβουλευτικής σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, οργάνωσης 

της παραγωγής, μηχανογραφικών υποδομών, επενδύσεων, νομικής κάλυψης και 

διαχείρισης ποιότητας.  

 

3.4. Μεθοδολογία Στατιστικής Ανάλυσης 
 

Η διερευνητική παραγοντική ανάλυση που επιλέχθηκε να ακολουθηθεί στην παρούσα 

έρευνα αντανακλά τους παράγοντες που μπορεί να διαμορφώνουν οι εξεταζόμενες 

μεταβλητές. Η ανάλυση αυτή εξετάζει την δομική εγκυρότητα των μεταβλητών και 

βασίζεται στις συσχετίσεις που έχουν αυτές μεταξύ τους. Μέσω των συσχετίσεων 

δημιουργούνται παράγοντες που ενσωματώνουν μεταβλητές με κοινή πληροφόρηση 

(Hair et al., 1998). Πριν τη διεξαγωγή της παραγοντικής ανάλυσης εξετάζεται το 

μοντέλο που θα χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή των παραγόντων, η μέθοδος 

περιστροφής, τα όρια αποκοπής των μεταβλητών με βάση τα παραγοντικά τους φορτία 

6, 7%

77, 93%

6. α)Ακολουθούνται πρακτικές συμβουλευτικής 
στην επιχείρηση;

Ναι      Όχι



29 
 

και τα κριτήρια του αριθμού παραγόντων που θα συμπεριληφθούν στο μοντέλο (Hair 

et al., 1998).  

Στην προκειμένη περίπτωση επιλέχθηκε η κοινή παραγοντική ανάλυση ως μοντέλο για 

την εξαγωγή παραγόντων η οποία βασίζεται στον πίνακα συσχετίσεων και τα 

αντίστοιχα ποσοστά διακύμανσης που μοιράζεται η μεταβλητή με τον παράγοντα. 

Στόχος αυτού του μοντέλου είναι η εξαγωγή όσο το δυνατόν περισσότερων 

παραγόντων οι οποίοι κρίνονται απαραίτητοι για την ερμηνεία συσχετίσεων μεταξύ 

των μεταβλητών. Κατά τη διεξαγωγή της παραγοντικής ανάλυσης οι παράγοντες που 

δημιουργούνται θεωρούνται υπεύθυνοι για τις συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών.  

Όσον αφορά στην τεχνική της περιστροφής επιλέχθηκε η τεχνική varimax αντί της 

oblimin γιατί η πρώτη δημιουργεί όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητους παράγοντες 

μεταξύ τους, ένα χαρακτηριστικό επιθυμητό ώστε να υπάρχει διάκριση και 

διαφοροποίηση μεταξύ των επιρροών συμβουλευτικής προσέγγισης του εσωτερικού 

ελέγχου στην εταιρική διακυβέρνηση.  

Όσον αφορά στα παραγοντικά φορτία τα οποία αντικατοπτρίζουν τις συσχετίσεις 

μεταξύ ενός παράγοντα και των μεταβλητών επιλέγονται μεγάλες τιμές οι οποίες 

υποδηλώνουν και μεγάλο βαθμό αξιοπιστίας για την ύπαρξη του παράγοντα. Οι Hair 

et al. (1998) προτείνουν παραγοντικά φορτία μεγαλύτερα από +/- 0,40 ώστε να υπάρχει 

σημαντικότητα. Με βάση αυτό το επιχείρημα ορίζεται σημείο απόρριψης το +/- 0,40 

για τους εξεταζόμενους παράγοντες που προκύπτουν από την ανάλυση. 

Επίσης, εφαρμόζεται ο κανόνας Kaiser προκειμένου να αποφασιστεί ο αριθμός των 

παραγόντων που πρέπει να εξαχθεί από το μοντέλο. Σύμφωνα με τον κανόνα αυτό οι 

παράγοντες που έχουν ιδιοτιμές μεγαλύτερες από τη μονάδα κρίνονται σημαντικές ενώ 

οι παράγοντες με ιδιοτιμές μικρότερες της μονάδας θεωρούνται ασήμαντες και έτσι δε 

λαμβάνονται υπόψη (Hair et al., 1998). Η ιδιοτιμή αποτελεί μαθηματική έκφραση η 

οποία συνδέεται με κάθε παράγοντα ξεχωριστά και δείχνει το βαθμό ερμηνείας της 

συνολικής διακύμανσης δεδομένων από το συγκεκριμένο παράγοντα (Tabachnick & 

Fidell, 2001).  

Στο πλαίσιο της παραγοντικής ανάλυσης θα χρησιμοποιηθεί και ο έλεγχος ολίσθησης 

(scree test) ο οποίο αξιολογεί με τη χρήση ενός διαγράμματος τις ιδιοτιμές που 

προκύπτουν από την παραγοντική ανάλυση με στόχο την ανάδειξη του σημείου 

καμπύλης των ιδιοτιμών στο οποίο η κλίση φθίνει.  

Για τον έλεγχο αξιοπιστίας των μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής alpha του 

Cronbach  ο οποίος λαμβάνει αποδεκτές τιμές μεγαλύτερες του 0,7 και υποδηλώνει το 
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βαθμό ομοιογένειας των μεταβλητών μέσα σε έναν παράγοντα όπως επίσης και το ότι 

οι μεταβλητές αντανακλούν το συγκεκριμένο παράγοντα (DeVellis, 2003).  

Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του SPSS 20.0, ενός 

στατιστικού εργαλείου που χρησιμοποιείται ευρέως σε κοινωνικές έρευνες ειδικά για 

ελέγχους επαγωγικής στατιστικής ανάλυσης και περιλαμβάνει πληθώρα δυνατοτήτων 

για την απεικόνιση των ποσοτικών μεταβλητών σαν αυτές που χρησιμοποιούνται και 

εξετάζονται στην παρούσα εργασία. Επιπλέον, το SPSS θεωρείται κατάλληλο μέσο 

επεξεργασίας δεδομένων κοινωνικών και οικονομικών ερευνών για αυτό επιλέγεται 

συχνά για την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών. 
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Κεφάλαιο 4 Αποτελέσματα Έρευνας 

4.1. Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση 
 

Στην υποενότητα αυτή εξετάζονται τα περιγραφικά στατιστικά μεγέθη 31 προτάσεων 

– θέσεων που κλήθηκαν να αξιολογήσουν οι συμμετέχοντες. Το πρώτο ερώτημα 

εξετάζει το βαθμό στον οποίο ο εσωτερικός έλεγχος λειτουργεί συμβουλευτικά στην 

επιχείρηση (Γράφημα 4.1). Προκύπτει ότι 8 άτομα από τα 83 διαφωνούν (9,64%), τα 

16 άτομα (19,28%) τηρούν ουδέτερη στάση, 43 άτομα (51,81%) συμφωνούν και τα 

υπόλοιπα 16 άτομα (19,28%) συμφωνούν απόλυτα.  

 

Γράφημα 4 1 Ερώτημα 1 

 

 

Το επόμενο ερώτημα εξετάζει το βαθμό στον οποίο ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να 

αξιοποιηθεί ως εργαλείο εταιρικής διακυβέρνησης (Γράφημα 4.2). Προκύπτει ότι 4 

άτομα (4,82%) διαφωνούν απόλυτα, άλλα 4 άτομα (4,82%) διαφωνούν, 13 άτομα 

(15,66%) δεν είναι σίγουροι, 42 άτομα (50,6%) συμφωνούν και τα υπόλοιπα 20 άτομα 

(24,1%) συμφωνούν απόλυτα.   

 

Γράφημα 4 2 Ερώτημα 2 
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Το επόμενο ερώτημα εξετάζει το βαθμό στον οποίο με την άσκηση του 

συμβουλευτικού ρόλου του εσωτερικού ελέγχου οι οικονομικές πληροφορίες 

διακρίνονται από αξιοπιστία και ακρίβεια (Γράφημα 4.3). Προκύπτει ότι 4 άτομα 

(4,82%) διαφωνούν απόλυτα, 8 άτομα (9,64%) διαφωνούν, άλλα 8 άτομα (9,64%) δεν 

είναι σίγουροι, 47 άτομα (56,63%) συμφωνούν και τα υπόλοιπα 16 άτομα (19,28%) 

συμφωνούν απόλυτα.  

 

Γράφημα 4 3 Ερώτημα 3 

 

 

Το επόμενο ερώτημα εξετάζει το βαθμό στον οποίο με την άσκηση του 

συμβουλευτικού ρόλου του εσωτερικού ελέγχου, προσδιορίζονται επαρκώς οι κίνδυνοι 

4, 5%
4, 5%

13, 16%

42, 50%

20, 24%

2. Ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να αξιοποιηθεί 
ως εργαλείο εταιρικής διακυβέρνησης.

Διαφωνώ απόλυτα

Διαφωνώ

Δεν είμαι σίγουρος/η

Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα

4, 5%
8, 10%

8, 10%

47, 56%

16, 19%

3. Με την άσκηση του συμβουλευτικού ρόλου 
του εσωτερικού ελέγχου, οι οικονομικές 

πληροφορίες διακρίνονται από αξιοπιστία και 
ακρίβεια.

Διαφωνώ απόλυτα

Διαφωνώ

Δεν είμαι σίγουρος/η

Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα
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που αντιμετωπίζει η επιχείρηση (Γράφημα 4.4). Προκύπτει ότι 4 άτομα (4,82%) 

διαφωνούν απόλυτα, 8 άτομα (9,64%) διαφωνούν, 25 άτομα (30,12%) τηρούν 

ουδέτερη στάση, 38 άτομα (45,78%) συμφωνούν και τα υπόλοιπα 8 άτομα (9,64%) 

συμφωνούν απόλυτα.  

 

Γράφημα 4 4 Ερώτημα 4 

 

 

Το επόμενο ερώτημα εξετάζει το βαθμό στον οποίο με την άσκηση του 

συμβουλευτικού ρόλου του εσωτερικού ελέγχου, εφαρμόζονται οι εξωτερικοί κανόνες 

που πρέπει να τηρεί η επιχείρηση (νόμοι, κανόνες δεοντολογίας κλπ.), καθώς και οι 

εσωτερικοί κανόνες (εσωτερικός κανονισμός, πολιτικές επιχείρησης κλπ.) (Γράφημα 

4.5). Προκύπτει ότι 12 άτομα (14,46%) διαφωνούν, 13 άτομα (15,66%) δεν είναι 

σίγουροι, 42 άτομα (50,6%) συμφωνούν και τα υπόλοιπα 16 άτομα (19,28%) 

συμφωνούν απόλυτα.  

 

Γράφημα 4 5 Ερώτημα 5 

4, 5%

8, 9%

25, 30%
38, 46%

8, 10%

4. Με την άσκηση του συμβουλευτικού ρόλου 
του εσωτερικού ελέγχου, προσδιορίζονται 
επαρκώς οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η 

επιχείρηση.
Διαφωνώ απόλυτα

Διαφωνώ

Δεν είμαι σίγουρος/η

Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα
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Το επόμενο ερώτημα εξετάζει το βαθμό στον οποίο με την άσκηση του 

συμβουλευτικού ρόλου του εσωτερικού ελέγχου, πληρούνται τα ελάχιστα κριτήρια 

ορθής λειτουργίας της επιχείρησης (Γράφημα 4.6). Προκύπτει ότι 4 άτομα (4,82%) 

διαφωνούν απόλυτα, 16 άτομα (19,28%) διαφωνούν, 20 άτομα (24,1%) ούτε 

συμφωνούν ούτε διαφωνούν, 39 άτομα (46,99%) συμφωνούν και τα υπόλοιπα 4 άτομα 

(4,82%) συμφωνούν απόλυτα 

 

Γράφημα 4 6 Ερώτημα 6 

 

 

0, 0%
12, 14%

13, 16%

42, 51%

16, 19%

5. Με την άσκηση του συμβουλευτικού ρόλου του 
εσωτερικού ελέγχου, εφαρμόζονται οι εξωτερικοί 
κανόνες που πρέπει να τηρεί η επιχείρηση (νόμοι, 

κανόνες δεοντολογίας κλπ.), καθώς και οι εσωτερικοί 
κανόνες (εσωτερικός κανονισμός, πολιτικές επιχείρησης 

κλπ.)
Διαφωνώ απόλυτα

Διαφωνώ

Δεν είμαι σίγουρος/η

Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα

4, 5%

16, 19%

20, 24%

39, 47%

4, 5%

6. Με την άσκηση του συμβουλευτικού ρόλου του 
εσωτερικού ελέγχου, πληρούνται τα ελάχιστα κριτήρια 

ορθής λειτουργίας της επιχείρησης.

Διαφωνώ απόλυτα

Διαφωνώ

Δεν είμαι σίγουρος/η

Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα
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Το επόμενο ερώτημα εξετάζει το βαθμό στον οποίο με την άσκηση του 

συμβουλευτικού ρόλου του εσωτερικού ελέγχου, χρησιμοποιούνται και κατανέμονται 

αποτελεσματικά οι πόροι της επιχείρησης (Γράφημα 4.7). Προκύπτει ότι 4 άτομα 

(4,82%) διαφωνούν απόλυτα, 20 άτομα (24,1%) διαφωνούν, 17 άτομα (20,48%) δεν 

είναι σίγουροι, 38 άτομα (45,78%) συμφωνούν και τα υπόλοιπα 4 άτομα (4,82%) 

συμφωνούν απόλυτα.  

 

Γράφημα 4 7 Ερώτημα 7 

 

 

Το επόμενο ερώτημα εξετάζει το βαθμό στον οποίο με την άσκηση του 

συμβουλευτικού ρόλου του εσωτερικού ελέγχου, επιτυγχάνονται οι στόχοι της 

επιχείρησης με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο (Γράφημα 4.8). Προκύπτει ότι 4 

άτομα (4,82%) διαφωνούν απόλυτα, 16 άτομα (19,28%) διαφωνούν, 20 άτομα (24,1%) 

δεν είναι σίγουροι, 39 άτομα (46,99%) συμφωνούν και τα υπόλοιπα 4 άτομα (4,82%) 

συμφωνούν απόλυτα.  

 

Γράφημα 4 8 Ερώτημα 8 

4, 5%

20, 24%

17, 20%

38, 46%

4, 5%

7. Με την άσκηση του συμβουλευτικού ρόλου 
του εσωτερικού ελέγχου, χρησιμοποιούνται και 

κατανέμονται αποτελεσματικά οι πόροι της 
επιχείρησης.

Διαφωνώ απόλυτα

Διαφωνώ

Δεν είμαι σίγουρος/η

Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα
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Το επόμενο ερώτημα εξετάζει το βαθμό στον οποίο οι εξωτερικοί ελεγκτές είναι πιο 

πιθανό να βασίζονται σε εργασίες που έχουν ήδη διεκπεραιωθεί από τον εξωτερικό 

έλεγχο όταν οι εσωτερικοί ελεγκτές έχουν συμβουλευτικό ρόλο (Γράφημα 4.9). 

Προκύπτει ότι 8 άτομα (9,64%) διαφωνούν, 37 άτομα (44,58%) δεν είναι σίγουροι και 

τα υπόλοιπα 38 άτομα (45,78%) συμφωνούν.  

 

Γράφημα 4 9 Ερώτημα 9 

 

 

Το επόμενο ερώτημα εξετάζει το βαθμό στον οποίο οι εξωτερικοί ελεγκτές είναι πιο 

πιθανό να χρησιμοποιήσουν τον εσωτερικό έλεγχο για να εκτελέσουν ελεγκτικά 

καθήκοντα, όταν οι εσωτερικοί ελεγκτές εκτελούν συμβουλευτικό ρόλο (Γράφημα 

4, 5%

16, 19%

20, 24%

39, 47%

4, 5%

8. Με την άσκηση του συμβουλευτικού ρόλου 
του εσωτερικού ελέγχου, επιτυγχάνονται οι 

στόχοι της επιχείρησης με αποτελεσματικό και 
αποδοτικό τρόπο.

Διαφωνώ απόλυτα

Διαφωνώ

Δεν είμαι σίγουρος/η

Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα

0, 0%

8, 10%

37, 44%

38, 46%

9. Οι εξωτερικοί ελεγκτές είναι πιο πιθανό να 
βασίζονται σε εργασίες που έχουν ήδη 

διεκπεραιωθεί από τον εξωτερικό έλεγχο όταν οι 
εσωτερικοί ελεγκτές έχουν συμβουλευτικό ρόλο.

Διαφωνώ απόλυτα

Διαφωνώ

Δεν είμαι σίγουρος/η

Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα
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4.10). Προκύπτει ότι 9 άτομα (10,84%) διαφωνούν, 24 άτομα (28,92%) δεν είναι 

σίγουροι, 46 άτομα (55,42%) συμφωνούν και τα υπόλοιπα 4 άτομα (4,82%) 

συμφωνούν απόλυτα. 

 

Γράφημα 4 10  Ερώτημα 10 

 

 

Το επόμενο ερώτημα εξετάζει το βαθμό στον οποίο οι στρατηγικές διακυβέρνησης 

ορίζονται με σαφήνεια στην επιχείρηση (Γράφημα 4.11). Προκύπτει ότι 16 άτομα 

(19,28%) διαφωνούν, 29 άτομα (34,94%) δεν είναι σίγουροι, 30 άτομα (36,14%) 

συμφωνούν και τα υπόλοιπα 8 άτομα (9,64%) συμφωνούν απόλυτα. 

 

Γράφημα 4 11 Ερώτημα 11 

 

0, 0%

9, 11%

24, 29%

46, 55%

4, 5%

10. Οι εξωτερικοί ελεγκτές είναι πιο πιθανό να 
χρησιμοποιήσουν τον εσωτερικό έλεγχο για να 

εκτελέσουν ελεγκτικά καθήκοντα, όταν οι εσωτερικοί 
ελεγκτές εκτελούν συμβουλευτικό ρόλο.

Διαφωνώ απόλυτα

Διαφωνώ

Δεν είμαι σίγουρος/η

Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα

0, 0%

16, 19%

29, 35%

30, 36%

8, 10%

11. Οι στρατηγικές διακυβέρνησης ορίζονται με 
σαφήνεια στην επιχείρηση.

Διαφωνώ απόλυτα

Διαφωνώ

Δεν είμαι σίγουρος/η

Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα
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Το επόμενο ερώτημα εξετάζει το βαθμό στον οποίο οι εταιρικές δομές ορίζονται με 

σαφήνεια στην επιχείρηση (Γράφημα 4.12). Προκύπτει ότι 4 άτομα (4,82%) διαφωνούν 

απόλυτα, 4 άτομα (4,82%) συμφωνούν, 32 άτομα (38,55%) δεν είναι σίγουροι, 35 

άτομα (42,17%) συμφωνούν και τα υπόλοιπα 8 άτομα (9,64%) συμφωνούν απόλυτα.  

 

Γράφημα 4 12 Ερώτημα 12 

 

 

Το επόμενο ερώτημα εξετάζει το βαθμό στον οποίο το Δ.Σ. συνεισφέρει στην επίτευξη 

των στόχων της επιχείρησης (Γράφημα 4.13). Προκύπτει ότι 4 άτομα (4,82%) 

διαφωνούν απόλυτα, 24 άτομα (28,92%) διαφωνούν, 8 άτομα (9,64%) ούτε συμφωνούν 

ούτε διαφωνούν, 30 άτομα (36,14%) συμφωνούν και τα υπόλοιπα 17 άτομα (20,48%) 

συμφωνούν απόλυτα.  

 

Γράφημα 4 13 Ερώτημα 13 

4, 5%
4, 5%

32, 38%
35, 42%

8, 10%

12. Οι εταιρικές δομές ορίζονται με σαφήνεια 
στην επιχείρηση.

Διαφωνώ απόλυτα

Διαφωνώ

Δεν είμαι σίγουρος/η

Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα
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Το επόμενο ερώτημα εξετάζει το βαθμό στον οποίο η Επιτροπή Ελέγχου προσπαθεί να 

ευθυγραμμίσει τις πρακτικές ελέγχου με τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης 

(Γράφημα 4.14). Προκύπτει ότι 4 άτομα (4,82%) διαφωνούν, 48 άτομα (57,83%) δεν 

είναι σίγουροι, 27 άτομα (32,53%) συμφωνούν και τα υπόλοιπα 4 άτομα (4,82%) 

συμφωνούν απόλυτα.  

 

Γράφημα 4 14 Ερώτημα 14 

 

 

Το επόμενο ερώτημα εξετάζει το βαθμό στον οποίο η διαχείριση των κινδύνων 

εφαρμόζεται σταδιακά σε διάφορα στάδια και λειτουργικές διαδικασίες της 

επιχείρησης (Γράφημα 4.15). Προκύπτει ότι 4 άτομα (4,82%) διαφωνούν απόλυτα, 12 

4, 5%

24, 29%

8, 10%30, 36%

17, 20%

13. Το Δ.Σ. συνεισφέρει στην επίτευξη των 
στόχων της επιχείρησης.

Διαφωνώ απόλυτα

Διαφωνώ

Δεν είμαι σίγουρος/η

Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα

0, 0%4, 5%

48, 58%

27, 32%

4, 5%

14. Η Επιτροπή Ελέγχου προσπαθεί να 
ευθυγραμμίσει τις πρακτικές ελέγχου με τις 

πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης.

Διαφωνώ απόλυτα

Διαφωνώ

Δεν είμαι σίγουρος/η

Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα
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άτομα (14,46%) διαφωνούν, 24 άτομα (28,92%) δεν είναι σίγουροι, 38 άτομα (45,78%) 

συμφωνούν και τα υπόλοιπα 5 άτομα (6,02%) συμφωνούν απόλυτα.  

 

Γράφημα 4 15 Ερώτημα 15 

 

 

Το επόμενο ερώτημα εξετάζει το βαθμό στον οποίο η δομή με την οποία ασκεί ο 

εσωτερικός ελεγκτής τα καθήκοντά του (πού τα αναφέρει και με ποιον τρόπο) και ο 

εποπτικός ρόλος του εσωτερικού του εσωτερικού ελέγχου επαρκούν για τη διασφάλιση 

της ανεξαρτησίας του (Γράφημα 4.16). Προκύπτει ότι 8 άτομα (9,64%) διαφωνούν 

απόλυτα, 12 άτομα (14,46%) διαφωνούν, 45 άτομα (54,22%) ούτε διαφωνούν ούτε 

συμφωνούν και τα υπόλοιπα 18 άτομα (21,69%) συμφωνούν. 

 

Γράφημα 4 16 Ερώτημα 16 

4, 5%

12, 14%

24, 29%
38, 46%
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15. Η διαχείριση των κινδύνων εφαρμόζεται 
σταδιακά σε διάφορα στάδια και λειτουργικές 

διαδικασίες της επιχείρησης.
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Το επόμενο ερώτημα εξετάζει το βαθμό στον οποίο τηρούνται όλες οι απαραίτητες 

συμμορφώσεις στον κώδικα ηθικής και δεοντολογίας που εφαρμόζεται στην 

επιχείρηση (Γράφημα 4.17). Προκύπτει ότι 8 άτομα (9,64%) διαφωνούν απόλυτα, 12 

άτομα (14,46%) διαφωνούν, 28 άτομα (33,73%) ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν, 34 

άτομα (40,96%) συμφωνούν και ένα άτομο (1,2%) συμφωνεί απόλυτα. 

 

Γράφημα 4 17 Ερώτημα 17  

 

 

Το επόμενο ερώτημα εξετάζει το βαθμό στον οποίο η επιχείρηση έχει συμμορφωθεί 

σημαντικά στις πρακτικές της διοίκησης υπό το φως γεγονότων που αποκάλυψε ο 

εσωτερικός έλεγχος (Γράφημα 4.18). Προκύπτει ότι 8 άτομα (9,64%) διαφωνούν 

8, 10%

12, 14%

45, 54%

18, 22%

0, 0%

16. Η δομή με την οποία ασκεί ο εσωτερικός 
ελεγκτής τα καθήκοντά του (πού τα αναφέρει και με 
ποιον τρόπο) και ο εποπτικός ρόλος του εσωτερικού 

ελέγχου επαρκούν για τη διασφάλιση της 
ανεξαρτησίας του.

Διαφωνώ απόλυτα
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Δεν είμαι σίγουρος/η

Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα

8, 10%

12, 14%

28, 34%

34, 41%

1, 1%

17. Τηρούνται όλες οι απαραίτητες 
συμμορφώσεις στον κώδικα ηθικής και 

δεοντολογίας που εφαρμόζεται στην επιχείρηση.

Διαφωνώ απόλυτα

Διαφωνώ

Δεν είμαι σίγουρος/η
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Συμφωνώ απόλυτα
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απόλυτα, 8 άτομα (9,64%) διαφωνούν, άλλα 8 άτομα δεν είναι σίγουροι (9,64%), 51 

άτομα (61,45%) συμφωνούν και τα υπόλοιπα 8 άτομα (9,64%) συμφωνούν απόλυτα.  

 

Γράφημα 4 18 Ερώτημα 18  

 

 

Το επόμενο ερώτημα εξετάζει το βαθμό στον οποίο πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι 

έλεγχοι ως συνέπεια των αναφορών προηγούμενων ετών του εσωτερικού ελέγχου 

(Γράφημα 4.19). Προκύπτει ότι 4 άτομα (4,82%) διαφωνούν απόλυτα, 16 άτομα 

(19,28%) διαφωνούν, 25 άτομα (30,12%) δεν είναι σίγουροι, 30 άτομα (36,14%) 

συμφωνούν και τα υπόλοιπα 8 άτομα (9,64%) συμφωνούν απόλυτα.  

 

Γράφημα 4 19 Ερώτημα 19 
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18. H επιχείρηση έχει συμμορφωθεί σημαντικά στις 
πρακτικές της διοίκησης υπό το φως γεγονότων που 

αποκάλυψε ο εσωτερικός έλεγχος.
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19. Πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι έλεγχοι 
ως συνέπεια των αναφορών προηγούμενων 

ετών του εσωτερικού ελέγχου.
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Το επόμενο ερώτημα εξετάζει το βαθμό στον οποίο το κόστος και η χρήση των πόρων 

αυξήθηκαν μετά την αποκάλυψη πληροφοριών της αναφοράς του εσωτερικού ελέγχου 

(Γράφημα 4.20). Προκύπτει 12 άτομα (14,46%) διαφωνούν, 41 άτομα (49,4%) δεν 

είναι σίγουροι, 26 άτομα (31,33%) συμφωνούν και τα υπόλοιπα 4 άτομα (4,82%) 

συμφωνούν απόλυτα.  

 

Γράφημα 4 20  Ερώτημα 20 

 

 

Το επόμενο ερώτημα εξετάζει το βαθμό στον οποίο ο εσωτερικός έλεγχος συνέβαλε σε 

μια αλλαγή στόχων που περιέπλεξε τις προτεραιότητες της διοίκησης και την 

αξιολόγηση των κινδύνων (Γράφημα 4.21). Προκύπτει ότι 4 άτομα (4,82%) διαφωνούν 

απόλυτα, 12 άτομα (14,46%) διαφωνούν, 20 άτομα (24,1%) δεν είναι σίγουροι, 43 

άτομα (51,81%) συμφωνούν και τα υπόλοιπα 4 (4,82%) συμφωνούν απόλυτα.  

 

Γράφημα 4 21 Ερώτημα 21 
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41, 49%
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4, 5%

20. Το κόστος και η χρήση των πόρων αυξήθηκαν 
μετά την αποκάλυψη πληροφοριών της 

αναφοράς του εσωτερικού ελέγχου.
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Το επόμενο ερώτημα εξετάζει το βαθμό στον οποίο η εφαρμογή της ελληνικής 

νομοθεσίας έχει οδηγήσει στην διεκπεραίωση πιο ενδελεχών λογιστικών ελέγχων 

(Γράφημα 4.22). Προκύπτει ότι 16 άτομα (19,28%) διαφωνούν, 24 άτομα (28,92%) δεν 

είναι σίγουροι, 38 άτομα (45,78%) συμφωνούν και τα υπόλοιπα 5 άτομα (6,02%) 

συμφωνούν απόλυτα.  

 

Γράφημα 4 22  Ερώτημα 22 

 

 

Το επόμενο ερώτημα εξετάζει το βαθμό στον οποίο οι εργαζόμενοι είναι πρόθυμοι να 

πραγματοποιούν αλλαγές με βάση την έκθεση του εσωτερικού ελέγχου (Γράφημα 

4.23). Προκύπτει ότι 8 άτομα (9,64%) διαφωνούν απόλυτα, 4 άτομα (4,82%) 
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21. Ο εσωτερικός έλεγχος συνέβαλε σε μια αλλαγή 
στόχων που περιέπλεξε τις προτεραιότητες της 

διοίκησης και την αξιολόγηση των κινδύνων.

Διαφωνώ απόλυτα

Διαφωνώ

Δεν είμαι σίγουρος/η

Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα

0, 0%
16, 19%

24, 29%
38, 46%

5, 6%

22. Η εφαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας έχει 
οδηγήσει στην διεκπεραίωση πιο ενδελεχών 

λογιστικών ελέγχων.

Διαφωνώ απόλυτα

Διαφωνώ

Δεν είμαι σίγουρος/η

Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα
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διαφωνούν, 37 άτομα (44,58%) δεν είναι σίγουροι, 30 άτομα (36,14%) συμφωνούν και 

τα υπόλοιπα 4 άτομα (4,82%) συμφωνούν απόλυτα.  

 

Γράφημα 4 23 Ερώτημα 23 

 

 

Το επόμενο ερώτημα εξετάζει το βαθμό στον οποίο η έκθεση εσωτερικού ελέγχου 

αποτελεί μια σημαντική πηγή πληροφοριών για την επιχείρηση (Γράφημα 4.24). 

Προκύπτει ότι 12 άτομα (14,46%) διαφωνούν, 12 άτομα (14,46%) ούτε συμφωνούν 

ούτε διαφωνούν, 43 άτομα (51,81%) συμφωνούν και τα υπόλοιπα 16 άτομα (19,28%).  

 

Γράφημα 4 24  Ερώτημα 24 

 

 

8, 10%

4, 5%

37, 44%

30, 36%

4, 5%

23. Οι εργαζόμενοι είναι πρόθυμοι να 
πραγματοποιούν αλλαγές με βάση την έκθεση 

του εσωτερικού ελέγχου.

Διαφωνώ απόλυτα

Διαφωνώ

Δεν είμαι σίγουρος/η

Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα

0, 0%
12, 15%

12, 14%

43, 52%

16, 19%

24. Η έκθεση εσωτερικού ελέγχου αποτελεί μια 
σημαντική πηγή πληροφοριών για την 

επιχείρηση.
Διαφωνώ απόλυτα

Διαφωνώ

Δεν είμαι σίγουρος/η

Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα
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Το επόμενο ερώτημα εξετάζει το βαθμό στον οποίο η έκθεση ελέγχου έχει συμβάλει 

σε βελτιώσεις στην επιχείρηση (Γράφημα 4.25). Προκύπτει ότι 16 άτομα (19,28%) 

διαφωνούν, 16 άτομα (19,28%) δεν είναι σίγουροι, 39 άτομα (46,99%) συμφωνούν και 

τα υπόλοιπα 12 άτομα (14,46%) συμφωνούν απόλυτα.  

 

Γράφημα 4 25 Ερώτημα 25 

 

 

Το επόμενο ερώτημα εξετάζει το βαθμό στον οποίο τα σχόλια του εσωτερικού ελεγκτή 

ελήφθησαν υπόψη από τη διοίκηση της επιχείρησης (Γράφημα 4.26). Προκύπτει ότι 8 

άτομα (9,64%) διαφωνούν, 28 άτομα (33,73%) δεν είναι σίγουροι, 34 άτομα (40,96%) 

συμφωνούν και τα υπόλοιπα 13 άτομα (15,66%) συμφωνούν απόλυτα. 

 

Γράφημα 4 26  Ερώτημα 26 

0, 0%

16, 19%

16, 19%

39, 47%

12, 15%

25. Η έκθεση ελέγχου έχει συμβάλει σε 
βελτιώσεις στην επιχείρηση.

Διαφωνώ απόλυτα

Διαφωνώ

Δεν είμαι σίγουρος/η

Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα
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Το επόμενο ερώτημα εξετάζει το βαθμό στον οποίο θεωρούν χρήσιμο τον εσωτερικό 

έλεγχο στο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης της επιχείρησης (Γράφημα 4.27). 

Προκύπτει ότι 4 άτομα (4,82%) διαφωνούν, 20 άτομα (24,1%) δεν είναι σίγουροι, 9 

άτομα (46,99%) συμφωνούν και τα υπόλοιπα 20 άτομα (24,1%) συμφωνούν απόλυτα.  

 

Γράφημα 4 27  Ερώτημα 27 

 

 

Το επόμενο ερώτημα εξετάζει το βαθμό στον οποίο η δραστηριότητα εσωτερικού 

ελέγχου συμβάλλει στην εφαρμογή των συστάσεων για όλες τις διαδικασίες της 

επιχείρησης (Γράφημα 4.28). Προκύπτει ότι 4 άτομα(4,82%) διαφωνεί, 20 άτομα 

0, 0%
8, 9%

28, 34%

34, 41%

13, 16%

26. Τα σχόλια του εσωτερικού ελεγκτή 
ελήφθησαν υπόψη από τη διοίκηση της 

επιχείρησης.
Διαφωνώ απόλυτα

Διαφωνώ

Δεν είμαι σίγουρος/η

Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα

0, 0%

4, 5%

20, 24%

39, 47%

20, 24%

27. Θεωρώ χρήσιμο τον εσωτερικό έλεγχο στο 
πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης της 

επιχείρησης.

Διαφωνώ απόλυτα

Διαφωνώ

Δεν είμαι σίγουρος/η

Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα
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(24,1%) δεν είναι σίγουροι, 47 άτομα (56,63%) συμφωνούν και τα υπόλοιπα 12 άτομα 

(14,46%) συμφωνούν απόλυτα.  

 

Γράφημα 4 28  Ερώτημα 28 

 

 

Το επόμενο ερώτημα εξετάζει το βαθμό στον οποίο ο εσωτερικός έλεγχος 

περιλαμβάνει στο τέλος της αναφοράς τη συνολική άποψη, εκτίμηση, συμπεράσματα 

και προτάσεις βελτίωσης των λειτουργιών και διαδικασιών που ακολουθεί η 

επιχείρηση (Γράφημα 4.29). Προκύπτει ότι 8 άτομα (9,64%) διαφωνούν, 24 άτομα 

(28,92%) δεν είναι σίγουροι, 30 άτομα (36,14%) συμφωνούν και τα υπόλοιπα 21 άτομα 

(25,3%) συμφωνούν απόλυτα. 

 

Γράφημα 4 29 Ερώτημα 29 

0, 0%4, 5%

20, 24%

47, 57%

12, 14%

28. Η δραστηριότητα εσωτερικού ελέγχου 
συμβάλλει στην εφαρμογή των συστάσεων για 

όλες τις διαδικασίες της επιχείρησης.

Διαφωνώ απόλυτα

Διαφωνώ

Δεν είμαι σίγουρος/η

Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα
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Το επόμενο ερώτημα εξετάζει το βαθμό στον οποίο σε περίπτωση εντοπισμού 

σφαλμάτων ή παραλείψεων, αυτά επικοινωνούνται με ορθό τρόπο στην αναφορά του 

εσωτερικού ελέγχου (Γράφημα 4.30). Προκύπτει ότι 4 άτομα (4,82%) διαφωνούν 

απόλυτα, 12 άτομα (14,46%) διαφωνούν, 16 άτομα (19,28%) δεν είναι σίγουροι, 34 

άτομα (40,96%) συμφωνούν και τα υπόλοιπα 17 άτομα (20,48%) συμφωνούν απόλυτα.  

 

Γράφημα 4 30 Ερώτημα 30  

 

 

Το επόμενο ερώτημα εξετάζει το βαθμό στον οποίο με την παράδοση της έκθεσης του 

εσωτερικού ελέγχου δίνονται παράλληλα οι κατάλληλες κατευθύνσεις επιδιόρθωσης 

(Γράφημα 4.31). Προκύπτει ότι 4 άτομα (4,82%) διαφωνούν απόλυτα, 8 άτομα (9,645) 

0, 0%
8, 10%

24, 29%

30, 36%

21, 25%

29. Ο εσωτερικός έλεγχος περιλαμβάνει στο 
τέλος της αναφοράς τη συνολική άποψη, 
εκτίμηση, συμπεράσματα και προτάσεις 

βελτίωσης των λειτουργιών και διαδικασιών που 
ακολουθεί η επιχείρηση.

Διαφωνώ απόλυτα
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Συμφωνώ
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12, 14%

16, 19%

34, 41%

17, 21%

30. Σε περίπτωση εντοπισμού σφαλμάτων ή 
παραλείψεων, αυτά επικοινωνούνται με ορθό 
τρόπο στην αναφορά του εσωτερικού ελέγχου.
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διαφωνούν, άλλα 8 άτομα (9,64%) δεν είναι σίγουροι, 54 άτομα (65,06%) συμφωνούν 

και τα υπόλοιπα 9 άτομα (10,84%) συμφωνούν απόλυτα.  

 

Γράφημα 4 31 Ερώτημα 31 

 

 

  Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση 

1. Ο εσωτερικός έλεγχος λειτουργεί συμβουλευτικά 

στην επιχείρηση. 3,807 0,862 

2. Ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να αξιοποιηθεί ως 

εργαλείο εταιρικής διακυβέρνησης. 3,843 1,006 

3. Με την άσκηση του συμβουλευτικού ρόλου του 

εσωτερικού ελέγχου, οι οικονομικές πληροφορίες 

διακρίνονται από αξιοπιστία και ακρίβεια. 3,759 1,031 

4. Με την άσκηση του συμβουλευτικού ρόλου του 

εσωτερικού ελέγχου, προσδιορίζονται επαρκώς οι 

κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η επιχείρηση. 3,458 0,967 

5. Με την άσκηση του συμβουλευτικού ρόλου του 

εσωτερικού ελέγχου, εφαρμόζονται οι εξωτερικοί 

κανόνες που πρέπει να τηρεί η επιχείρηση (νόμοι, 

κανόνες δεοντολογίας κλπ.), καθώς και οι εσωτερικοί 

κανόνες (εσωτερικός κανονισμός, πολιτικές 

επιχείρησης κλπ.) 3,747 0,935 

6. Με την άσκηση του συμβουλευτικού ρόλου του 

εσωτερικού ελέγχου, πληρούνται τα ελάχιστα κριτήρια 

ορθής λειτουργίας της επιχείρησης. 3,277 0,992 

7. Με την άσκηση του συμβουλευτικού ρόλου του 

εσωτερικού ελέγχου, χρησιμοποιούνται και 

κατανέμονται αποτελεσματικά οι πόροι της 

επιχείρησης. 3,217 1,025 

8. Με την άσκηση του συμβουλευτικού ρόλου του 

εσωτερικού ελέγχου, επιτυγχάνονται οι στόχοι της 

επιχείρησης με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο. 3,277 0,992 

4, 5%

8, 9%

8, 10%

54, 65%

9, 11%

31. Με την παράδοση της έκθεσης του 
εσωτερικού ελέγχου δίνονται παράλληλα οι 

κατάλληλες κατευθύνσεις επιδιόρθωσης.

Διαφωνώ απόλυτα
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9. Οι εξωτερικοί ελεγκτές είναι πιο πιθανό να 

βασίζονται σε εργασίες που έχουν ήδη διεκπεραιωθεί 

από τον εξωτερικό έλεγχο όταν οι εσωτερικοί ελεγκτές 

έχουν συμβουλευτικό ρόλο. 3,361 0,655 

10. Οι εξωτερικοί ελεγκτές είναι πιο πιθανό να 

χρησιμοποιήσουν τον εσωτερικό έλεγχο για να 

εκτελέσουν ελεγκτικά καθήκοντα, όταν οι εσωτερικοί 

ελεγκτές εκτελούν συμβουλευτικό ρόλο. 3,542 0,754 

11. Οι στρατηγικές διακυβέρνησης ορίζονται με 

σαφήνεια στην επιχείρηση. 3,361 0,905 

12. Οι εταιρικές δομές ορίζονται με σαφήνεια στην 

επιχείρηση. 3,470 0,915 

13. Το Δ.Σ. συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων της 

επιχείρησης. 3,386 1,238 

14. Η Επιτροπή Ελέγχου προσπαθεί να ευθυγραμμίσει 

τις πρακτικές ελέγχου με τις πρακτικές εταιρικής 

διακυβέρνησης. 3,373 0,657 

15. Η διαχείριση των κινδύνων εφαρμόζεται σταδιακά 

σε διάφορα στάδια και λειτουργικές διαδικασίες της 

επιχείρησης. 3,337 0,966 

16. Η δομή με την οποία ασκεί ο εσωτερικός ελεγκτής 

τα καθήκοντά του (πού τα αναφέρει και με ποιον τρόπο) 

και ο εποπτικός ρόλος του εσωτερικού ελέγχου 

επαρκούν για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας του. 2,880 0,861 

17. Τηρούνται όλες οι απαραίτητες συμμορφώσεις στον 

κώδικα ηθικής και δεοντολογίας που εφαρμόζεται στην 

επιχείρηση. 3,096 0,995 

18. H επιχείρηση έχει συμμορφωθεί σημαντικά στις 

πρακτικές της διοίκησης υπό το φως γεγονότων που 

αποκάλυψε ο εσωτερικός έλεγχος. 3,518 1,108 

19. Πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι έλεγχοι ως 

συνέπεια των αναφορών προηγούμενων ετών του 

εσωτερικού ελέγχου. 3,265 1,037 

20. Το κόστος και η χρήση των πόρων αυξήθηκαν μετά 

την αποκάλυψη πληροφοριών της αναφοράς του 

εσωτερικού ελέγχου. 3,265 0,766 

21. Ο εσωτερικός έλεγχος συνέβαλε σε μια αλλαγή 

στόχων που περιέπλεξε τις προτεραιότητες της 

διοίκησης και την αξιολόγηση των κινδύνων. 3,373 0,959 

22. Η εφαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας έχει 

οδηγήσει στην διεκπεραίωση πιο ενδελεχών λογιστικών 

ελέγχων. 3,386 0,867 

23. Οι εργαζόμενοι είναι πρόθυμοι να πραγματοποιούν 

αλλαγές με βάση την έκθεση του εσωτερικού ελέγχου. 3,217 0,976 

24. Η έκθεση εσωτερικού ελέγχου αποτελεί μια 

σημαντική πηγή πληροφοριών για την επιχείρηση. 3,759 0,932 

25. Η έκθεση ελέγχου έχει συμβάλει σε βελτιώσεις στην 

επιχείρηση. 3,566 0,932 

26. Τα σχόλια του εσωτερικού ελεγκτή ελήφθησαν 

υπόψη από τη διοίκηση της επιχείρησης. 3,627 0,965 

27. Θεωρώ χρήσιμο τον εσωτερικό έλεγχο στο πλαίσιο 

εταιρικής διακυβέρνησης της επιχείρησης. 3,904 0,865 
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28. Η δραστηριότητα εσωτερικού ελέγχου συμβάλλει 

στην εφαρμογή των συστάσεων για όλες τις διαδικασίες 

της επιχείρησης. 3,807 0,821 

29. Ο εσωτερικός έλεγχος περιλαμβάνει στο τέλος της 

αναφοράς τη συνολική άποψη, εκτίμηση, 

συμπεράσματα και προτάσεις βελτίωσης των 

λειτουργιών και διαδικασιών που ακολουθεί η 

επιχείρηση. 3,771 0,740 

30. Σε περίπτωση εντοπισμού σφαλμάτων ή 

παραλείψεων, αυτά επικοινωνούνται με ορθό τρόπο 

στην αναφορά του εσωτερικού ελέγχου. 3,578 0,941 

31. Με την παράδοση της έκθεσης του εσωτερικού 

ελέγχου δίνονται παράλληλα οι κατάλληλες 

κατευθύνσεις επιδιόρθωσης. 3,675 1,117 

 

4.2. Παραγοντική Ανάλυση 
 

Για τη διερεύνηση και ταυτοποίηση των μεταβλητών που διαμορφώνουν το 

συμβουλευτικό ρόλο και χαρακτήρα του εσωτερικού ελέγχου που σχετίζεται με την 

εταιρική διακυβέρνηση υιοθετήθηκε η διερευνητική παραγοντική ανάλυση. Αρχικά, 

ελέγχθηκαν οι μεταβλητές για τη παρουσία συσχετίσεων μεταξύ τους με τη χρήση του 

συντελεστή Pearson. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει ένας μικρός αριθμός 

στατιστικά σημαντικών συσχετίσεων και ότι είναι πιθανή η ομαδοποίηση κάποιων 

μεταβλητών με κοινή συνδιακύμανση σε παράγοντες.  

Ο δείκτης Κ-Μ-Ο λαμβάνει τιμή μεγαλύτερη του 0,7 (Hair et al., 1998) και ο έλεγχος 

Bartlett είναι στατιστικά σημαντικός γεγονός που δηλώνει ότι η παραγοντική ανάλυση 

μπορεί να εφαρμοστεί στο δείγμα των παρατηρήσεων. Στον Πίνακα 4.1. 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της παραγοντικής ανάλυσης με τη μέθοδο principal 

component analysis. Η τεχνική περιστροφής varimax εντόπισε 8 ομαδοποιημένους 

παράγοντες οι οποίοι λαμβάνουν ιδιοτιμές μεγαλύτερες της μονάδας και μπορούν να 

ερμηνεύσουν το 83,877% της συνολικής διακύμανσης των δεδομένων.  

 

Πίνακας 4 1 Αποτελέσματα Διερευνητικής Παραγοντικής Ανάλυσης 

Στοιχεία (μεταβλητές 1 2 3 4 5 6 7 

Ερώτημα 2 ,764       

Ερώτημα 3 ,665       

Ερώτημα 4 ,617       

Ερώτημα 5 ,546       
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Ερώτημα 7 ,712       

Ερώτημα 8 ,682       

Ερώτημα 12 ,638       

Ερώτημα 13 ,747       

Ερώτημα 15 ,705       

Ερώτημα 17 ,827       

Ερώτημα 18  ,893       

Ερώτημα 19 ,809       

Ερώτημα 24 ,583       

Ερώτημα 25 ,726       

Ερώτημα 26 ,733       

Ερώτημα 27 ,655       

Ερώτημα 28 ,664       

Ερώτημα 29 ,678       

Ερώτημα 30 ,915       

Ερώτημα 31 ,844       

Ερώτημα 10  ,639      

Ερώτημα 11  ,724      

Ερώτημα 23  -,630      

Ερώτημα 9   ,579     

Ερώτημα 20   ,642     

Ερώτημα 21   ,749     

Ερώτημα 22   ,499     

Ερώτημα 16    -,569    

Ερώτημα 14     -,504   

Ερώτημα 1      -,582  

Ερώτημα 6       ,549 

 

Οι στατιστικές (communalities) που προσδιορίζουν το μέγεθος της διακύμανσης των 

μεταβλητών που ερμηνεύονται από κάθε στοιχείο του ερωτηματολογίου είναι πολύ 

μεγάλες (>0,7) (Hair et al., 1998). Το διάγραμμα παρυφής (scree plot) επιβεβαιώνει την 

ύπαρξη οκτώ παραγόντων καθώς η κλίση του αλλάζει αρκετά μετά τον όγδοο 

παράγοντα (Γράφημα 4.32). Ωστόσο, τα παραγοντικά φορτία του όγδοου παράγοντα 
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δεν πληρούν τις προδιαγραφές (<0,4) με αποτέλεσμα το πλήθος των παραγόντων που 

εξετάζονται τελικά να είναι επτά. 

 

Γράφημα 4 32 Διάγραμμα παρυφής (scree plot) 

 

 

Με βάση το εννοιολογικό πλαίσιο που προσδιορίζουν οι μεταβλητές σε κάθε 

παράγοντα προέκυψε η ονοματοδοσία των παραγόντων. Ο πρώτος παράγοντας 

απαρτίζεται από 20 στοιχεία που φαίνεται να αφορούν το ρόλο που διαδραματίζει ο 

εσωτερικός έλεγχος στην εταιρική διακυβέρνηση και συγκεκριμένα τα οφέλη που 

προσδίδει ο συμβουλευτικός ρόλος του εσωτερικού ελέγχου σε αυτήν. Μέσα στα 

στοιχεία αυτά προέχει ο ρόλος του εσωτερικού ελεγκτή και των αποτελεσμάτων της 

εργασίας του. Με βάση αυτή την ανάλυση ο παράγοντας αυτός ονομάζεται «Οφέλη 

εσωτερικού ελέγχου και πτυχών του στην εταιρική διακυβέρνηση». 

Ο δεύτερος παράγοντας απαρτίζεται από τρία στοιχεία τα οποία φαίνεται να αφορούν 

τη στρατηγική που ακολουθεί η επιχείρηση στο διαχωρισμό εξωτερικού και 

εσωτερικού ελέγχου και την ανάδειξη των αποτελεσμάτων του εσωτερικού ελέγχου ως 

παράγοντα καθορισμού του τρόπου λειτουργίας και της στρατηγικής που ακολουθεί η 
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επιχείρηση. Με βάση τα στοιχεία αυτά ο παράγοντας αυτός ονομάζεται «Στρατηγική 

με βάση τον εσωτερικό έλεγχο». 

Ο τρίτος παράγοντας απαρτίζεται από τέσσερα στοιχεία και αφορά την ευθύνη του 

ελέγχου και κυρίως την επιρροή των αποτελεσμάτων του. Ο παράγοντας αυτός 

λαμβάνει την ονομασία «Ευθύνη εσωτερικού ελέγχου».  

Οι υπόλοιποι τέσσερις παράγοντες απαρτίζονται από ένα και μόνο στοιχείο. Ο τέταρτος 

παράγοντας αφορά την ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου και τον τρόπο 

καθορισμού του βαθμού της. Ο πέμπτος παράγοντας αφορά το ρόλο της Ελεγκτικής 

Επιτροπής. Ο έκτος παράγοντας εξετάζει γενικά το συμβουλευτικό ρόλο του 

εσωτερικού ελέγχου στην επιχείρηση, ενώ ο έβδομος αφορά την ορθότητα λειτουργίας 

της επιχείρησης μέσα από την άσκησης συμβουλευτικής του εσωτερικού ελέγχου. 

Έτσι, ο τέταρτος παράγοντας ονομάζεται «Ανεξαρτησία εσωτερικού ελέγχου», ο 

πέμπτος «Ρόλος Ελεγκτικής Επιτροπής», ο έκτος «Συμβουλευτικός ρόλος εσωτερικού 

ελέγχου» και ο έβδομος «Ορθότητα λειτουργίας επιχείρησης».  

Συνολικά, η παραγοντική ανάλυση φαίνεται ότι παρουσίασε ισχυρούς παράγοντες με 

υψηλά φορτία και συγκροτημένη πληροφόρηση. Τα 31 ομαδοποιημένα στοιχεία στα 7 

θεωρητικά πεδία τα οποία προέκυψαν από την παραγοντική ανάλυση συνθέτουν τις 

παραμέτρους του συμβουλευτικού ρόλου του εσωτερικού ελέγχου στην εταιρική 

διακυβέρνηση. Στον Πίνακα 4.2. παρουσιάζεται ο έλεγχος αξιοπιστίας των 

παραγόντων και του συνόλου του ερωτηματολογίου. Καθώς οι παράγοντες 4 έως 7 

αποτελούνται από ένα και μόνο στοιχείο δεν ήταν δυνατή η πραγματοποίηση ελέγχου 

αξιοπιστίας.  

 

Πίνακας 4 2 Έλεγχος αξιοπιστίας 

Παράγοντες Αριθμός 

μεταβλητών 

Cronbach’s 

alpha 

Οφέλη εσωτερικού ελέγχου και πτυχών του 

στην εταιρική διακυβέρνηση 

20 ,953 

Στρατηγική με βάση τον εσωτερικό έλεγχο 3 -,359* 

Ευθύνη εσωτερικού ελέγχου 4 ,691 

*Δεν μπορεί να ισχύει αρνητική τιμή και δεν συνάδει με τις υποθέσεις του μοντέλου. 
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Από την ανάλυση των παραγόντων και συγκεκριμένα τον πίνακα μετασχηματισμού 

των παραγόντων (component transformation matrix) προκύπτουν κάποιες υποθέσεις 

για τις σχέσεις που συνδέουν τους παράγοντες. Ο υποθέσεις που απορρέουν από το 

εννοιολογικό μοντέλο είναι οι παρακάτω: 

• Η στρατηγική με βάση τον εσωτερικό έλεγχο (Παράγοντας 2) επηρεάζει τα 

οφέλη που έχει ο εσωτερικός έλεγχος και πιο συγκεκριμένα οι πτυχές αυτού 

στην εταιρική διακυβέρνηση της επιχείρησης (Παράγοντας 1). 

• Η ευθύνη του εσωτερικού ελέγχου (Παράγοντας 3) επηρεάζει την ορθότητα 

λειτουργίας της επιχείρησης (Παράγοντας 8). 

• Ο συμβουλευτικός ρόλος του εσωτερικού ελέγχου (Παράγοντας 6) επηρεάζει 

τη στρατηγική με βάση τον εσωτερικό έλεγχο (Παράγοντας 2). 

 

Τα αποτελέσματα των ελέγχων συσχέτισης μεταξύ των 7 παραγόντων, προέκυψαν 

προκειμένου να επιβεβαιωθούν ή να απορριφθούν οι παραπάνω υποθέσεις. Από την 

παράθεση των αποτελεσμάτων τόσο με τη χρήση του συντελεστή Kendall’s tau_b όσο 

και με τη χρήση του Spearman’s rho διαπιστώνεται δεν υπάρχει καμία συσχέτιση 

μεταξύ ούτε των παραγόντων που αναφέρονται στις παραπάνω υποθέσεις αλλά ούτε 

και άλλων (Πίνακας 4.3).
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Πίνακας 4 3 Συσχετίσεις Kendall’s tau_b και Spearman’s Rho 

Correlations 

 BART factor 

score   1 for 

analysis 1 

BART factor 

score   2 for 

analysis 1 

BART factor 

score   3 for 

analysis 1 

BART factor 

score   4 for 

analysis 1 

BART factor 

score   5 for 

analysis 1 

BART factor 

score   6 for 

analysis 1 

BART factor 

score   7 for 

analysis 1 

BART factor 

score   8 for 

analysis 1 

Kendall's 

tau_b 

BART factor score   1 

for analysis 1 

Correlation 

Coefficient 
1,000 -,004 -,023 -,121 ,051 ,007 -,044 -,091 

Sig. (2-tailed) . ,956 ,770 ,117 ,513 ,931 ,565 ,240 

N 83 83 83 83 83 83 83 83 

BART factor score   2 

for analysis 1 

Correlation 

Coefficient 
-,004 1,000 -,032 -,126 ,109 -,057 -,064 ,065 

Sig. (2-tailed) ,956 . ,676 ,103 ,158 ,463 ,408 ,399 

N 83 83 83 83 83 83 83 83 

BART factor score   3 

for analysis 1 

Correlation 

Coefficient 
-,023 -,032 1,000 -,018 ,059 ,040 -,051 -,004 

Sig. (2-tailed) ,770 ,676 . ,819 ,444 ,608 ,513 ,956 

N 83 83 83 83 83 83 83 83 

BART factor score   4 

for analysis 1 

Correlation 

Coefficient 
-,121 -,126 -,018 1,000 -,013 -,052 ,004 ,026 

Sig. (2-tailed) ,117 ,103 ,819 . ,868 ,503 ,956 ,735 

N 83 83 83 83 83 83 83 83 

BART factor score   5 

for analysis 1 

Correlation 

Coefficient 
,051 ,109 ,059 -,013 1,000 -,029 -,099 ,015 

Sig. (2-tailed) ,513 ,158 ,444 ,868 . ,711 ,199 ,844 

N 83 83 83 83 83 83 83 83 
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BART factor score   6 

for analysis 1 

Correlation 

Coefficient 
,007 -,057 ,040 -,052 -,029 1,000 -,007 -,112 

Sig. (2-tailed) ,931 ,463 ,608 ,503 ,711 . ,931 ,149 

N 83 83 83 83 83 83 83 83 

BART factor score   7 

for analysis 1 

Correlation 

Coefficient 
-,044 -,064 -,051 ,004 -,099 -,007 1,000 -,046 

Sig. (2-tailed) ,565 ,408 ,513 ,956 ,199 ,931 . ,554 

N 83 83 83 83 83 83 83 83 

BART factor score   8 

for analysis 1 

Correlation 

Coefficient 
-,091 ,065 -,004 ,026 ,015 -,112 -,046 1,000 

Sig. (2-tailed) ,240 ,399 ,956 ,735 ,844 ,149 ,554 . 

N 83 83 83 83 83 83 83 83 

Spearman's 

rho 

BART factor score   1 

for analysis 1 

Correlation 

Coefficient 
1,000 -,002 -,055 -,152 ,066 ,027 -,075 -,115 

Sig. (2-tailed) . ,989 ,623 ,171 ,551 ,809 ,499 ,302 

N 83 83 83 83 83 83 83 83 

BART factor score   2 

for analysis 1 

Correlation 

Coefficient 
-,002 1,000 -,090 -,118 ,108 -,078 -,080 ,076 

Sig. (2-tailed) ,989 . ,418 ,289 ,330 ,481 ,472 ,493 

N 83 83 83 83 83 83 83 83 

BART factor score   3 

for analysis 1 

Correlation 

Coefficient 
-,055 -,090 1,000 -,007 ,071 ,004 -,061 ,012 

Sig. (2-tailed) ,623 ,418 . ,950 ,521 ,970 ,585 ,915 

N 83 83 83 83 83 83 83 83 
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BART factor score   4 

for analysis 1 

Correlation 

Coefficient 
-,152 -,118 -,007 1,000 ,011 -,132 -,015 ,051 

Sig. (2-tailed) ,171 ,289 ,950 . ,922 ,234 ,893 ,648 

N 83 83 83 83 83 83 83 83 

BART factor score   5 

for analysis 1 

Correlation 

Coefficient 
,066 ,108 ,071 ,011 1,000 -,008 -,113 -,036 

Sig. (2-tailed) ,551 ,330 ,521 ,922 . ,941 ,311 ,748 

N 83 83 83 83 83 83 83 83 

BART factor score   6 

for analysis 1 

Correlation 

Coefficient 
,027 -,078 ,004 -,132 -,008 1,000 ,041 -,103 

Sig. (2-tailed) ,809 ,481 ,970 ,234 ,941 . ,716 ,354 

N 83 83 83 83 83 83 83 83 

BART factor score   7 

for analysis 1 

Correlation 

Coefficient 
-,075 -,080 -,061 -,015 -,113 ,041 1,000 -,053 

Sig. (2-tailed) ,499 ,472 ,585 ,893 ,311 ,716 . ,637 

N 83 83 83 83 83 83 83 83 

BART factor score   8 

for analysis 1 

Correlation 

Coefficient 
-,115 ,076 ,012 ,051 -,036 -,103 -,053 1,000 

Sig. (2-tailed) ,302 ,493 ,915 ,648 ,748 ,354 ,637 . 

N 83 83 83 83 83 83 83 83 
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Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν υπάρχει αιτιοκρατική σχέση μεταξύ των 

παραγόντων που προέκυψαν από τη διερευνητική παραγοντική ανάλυση εφόσον δεν 

προκύπτει στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα από τον έλεγχο συσχετίσεων. Ως εκ 

τούτου  δεν επιβεβαιώνονται οι υποθέσεις που προέκυψαν μέσα από την παραγοντική 

ανάλυση της παρούσας έρευνας. 



61 
 

Κεφάλαιο 5 Συμπεράσματα, Περιορισμοί, Προτάσεις 
 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να βρεθεί ο συμβουλευτικός ρόλος που μπορεί να 

ασκήσει ο εσωτερικός έλεγχος ασκώντας επιρροή στην εταιρική διακυβέρνηση των 

ελληνικών επιχειρήσεων. Για το σκοπό αυτό μελετήθηκε κυρίως σύγχρονη 

βιβλιογραφία και διεξήχθη ποσοτική πρωτογενής έρευνα με τη χρήση δείγματος 

εργαζομένων από ελληνικές επιχειρήσεις που εφαρμόζουν εσωτερικό έλεγχο.  

Η μελέτη των παραγόντων που προέκυψαν από την παραγοντική ανάλυση κρίνεται 

σημαντική καθώς συμβάλλει στην υιοθέτηση μιας εναλλακτικής προσέγγισης του 

εσωτερικού ελέγχου στο πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Για αυτό εξετάστηκαν 

και βρέθηκαν οι αιτιοκρατικές σχέσεις που συνδέουν τους παράγοντες που προέκυψαν 

από την έρευνα.  

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι υπάρχουν επτά σαφείς 

παράγοντες με τους τρεις να αποτελούνται από αρκετά στοιχεία – μεταβλητές που 

στοιχειοθετούν τους παράγοντες «Οφέλη εσωτερικού ελέγχου και πτυχών του στην 

εταιρική διακυβέρνηση», «Στρατηγική με βάση τον εσωτερικό έλεγχο» και «Ευθύνη 

εσωτερικού ελέγχου». Παράλληλα, προκύπτουν άλλοι τέσσερις παράγοντες και 

συγκεκριμένα η «Ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου», ο «Ρόλος της Επιτροπής 

Ελέγχου», ο «Συμβουλευτικός ρόλος του εσωτερικού ελέγχου» και η «Ορθότητα 

λειτουργίας της επιχείρησης». Ωστόσο, αυτοί οι τέσσερις παράγοντες αποτελούνται 

μόνο από ένα στοιχείο -μεταβλητή και καλό θα ήταν στο μέλλον να εξεταστούν και 

άλλα στοιχεία – μεταβλητές που εκφράζουν αυτούς τους παράγοντες ώστε να 

ισχυροποιείται ο παράγοντας.  

Εξαιτίας της φύσης αυτών των παραγόντων δεν κατέστη εφικτή η πραγματοποίηση 

ελέγχου αξιοπιστίας παρά μόνο για τους τρεις πρώτους παράγοντες εκ των οποίων 

επίσης ο ένας παρουσίασε πρόβλημα και συγκεκριμένα αρνητική συνδιαμανση, 

γεγονός που παραβιάζει τις αρχικές υποθέσεις. Επιπλέον, ο τρίτος παράγοντας και 

συγκεκριμένα η «Στρατηγική με βάση τον εσωτερικό έλεγχο» παρουσίασε σχετικά 

χαμηλό ποσοστό αξιοπιστίας του δείκτη alpha Cronbach με αποτέλεσμα μόνο ο πρώτος 

παράγοντας που απαρτίζεται από 20 στοιχεία – μεταβλητές και εκφράζει τα «Οφέλη 

του εσωτερικού ελέγχου και των πτυχών του στην εταιρική διακυβέρνηση» να 

χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό αξιοπιστίας. 
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Ακόμη όμως και με αυτό το αποτέλεσμα προκύπτει ισχυρή σχέση και σύνδεση μεταξύ 

του συμβουλευτικού ρόλου του εσωτερικού ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης 

των ελληνικών επιχειρήσεων γεγονός που αναδεικνύει το ρόλο και των δύο για την 

ορθή λειτουργία και αποδοτικότητα της επιχείρησης. Από τη μια, ο εσωτερικός έλεγχος 

προσφέρεται για μια υπηρεσία συμβουλευτικής που μπορεί να εξυπηρετεί πληθώρα 

επιχειρήσεων ανάλογα με το μέγεθος και τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται 

και από την άλλη χαρακτηριστικά της εταιρικής διακυβέρνησης όπως το μέγεθος του 

Δ.Σ. ή η γυναικεία εκπροσώπηση σε αυτό ενδεχομένως επηρεάζουν τη στάση και τη 

στρατηγική της επιχείρησης στη χρήση του συμβουλευτικού ρόλου του εσωτερικού 

ελέγχου.  

Με βάση τα αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης προκύπτει ότι οι 

εργαζόμενοι ως λογιστές ή ελεγκτές στις ελληνικές επιχειρήσεις αναγνωρίζουν την 

αξία και τη σημασία που διαδραματίζει ο συμβουλευτικός ρόλος του εσωτερικού 

ελέγχου, αντιλαμβάνονται την αξία που έχει ως εργαλείο εταιρικής διακυβέρνησης, 

αλλά και τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει στο πλαίσιο αντιμετώπισης των κινδύνων 

που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση. Ειδικά για επιχειρήσεις οι οποίες έχουν επεκτατική 

και εξαγωγική πολιτική ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να λειτουργήσει συμβουλευτικά 

αποτρέποντας αναποδιές και προλαμβάνοντας την αντιμετώπιση τυχόν εμποδίων που 

σχετίζονται με κινδύνους.  

Η σύνδεση εξωτερικού και εσωτερικού ελέγχου αποτελεί ένα ακόμη ζήτημα που χρήζει 

περαιτέρω μελέτης. Συγκεκριμένα, η ικανότητα παροχής υπηρεσιών εξωτερικού και 

εσωτερικού ελέγχου από τις ίδιες ελεγκτικές επιχειρήσεις θέτει ερωτήματα γύρω από 

την ανεξαρτησία, την αποδοτικότητα και την προσφορά του εσωτερικού ελέγχου στις 

δυνατότητες της επιχείρησης και όχι στην εξυπηρέτηση των λειτουργιών του 

εξωτερικού ελέγχου.  

Από τα περιγραφικά στατιστικά αποτελέσματα διαπιστώνεται ωστόσο και μια έλλειψη 

επικοινωνίας μεταξύ της διοίκησης και του ανθρώπινου δυναμικού ως προς τα οφέλη 

και τη θετική λειτουργία της εταιρικής διακυβέρνησης στο πλαίσιο λειτουργίας της 

επιχείρησης. Η καλή συνεργασία μεταξύ της διοίκησης και του εσωτερικού ελέγχου 

και συγκεκριμένα τα αποτελέσματα και οι επεμβάσεις αυτής της συνεργασίας πρέπει 

να επικοινωνούνται αποτελεσματικά και έγκαιρα στο ανθρώπινο δυναμικό ώστε να 

γίνονται κατανοητοί οι στόχοι της συνεργασίας, αλλά και να ενσωματώνονται μέσα 

από την καθημερινή εργασία του ανθρώπινου δυναμικού.   
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Κατά την εκπόνηση της έρευνας παρουσιάστηκαν ορισμένα εμπόδια τα οποία 

λειτουργούν περιοριστικά στους σκοπούς της. Αρχικά, κρίθηκε εξαιρετικά δύσκολη η 

προσέγγιση και μεγαλύτερη συμμετοχή στο δείγμα ενώ και οι συνθήκες διεξαγωγής 

της εργασίας εν μέσω μέτρων πρόληψης κατά της πανδημίας του Covid – 19 

συνέβαλαν σε αυτή την κατάσταση. Ακόμη, παρά το μικρό μέγεθος του 

ερωτηματολογίου και του χρόνου συμπλήρωσης που απαιτούνταν ενδεχομένως να 

έπρεπε να συμπεριληφθούν και άλλες πτυχές και προσεγγίσεις του συμβουλευτικού 

ρόλου που δεν εξετάστηκαν. Άλλωστε, πρόκειται για μια σχετικά πρόσφατη 

προσέγγιση του εσωτερικού ελέγχου που δεν έχει εξεταστεί εκτενώς στη βιβλιογραφία 

αλλά επιπλέον δεν έχει προλάβει και να εφαρμοστεί εκτεταμένα στις ελληνικές 

επιχειρήσεις.  

Η παρούσα έρευνα συμβάλλει θετικά στη μελέτη των παραγόντων που βρέθηκαν και 

συγκεκριμένα στο ρόλο που διαδραματίζει ο συμβουλευτικός ρόλος του εσωτερικού 

ελέγχου, τα οφέλη του στην εταιρική διακυβέρνηση, η ευθύνη του εσωτερικού ελέγχου 

αλλά και η στρατηγική που ακολουθεί η επιχείρηση με βάση τον εσωτερικό έλεγχο. 

Παρά το γεγονός ότι δεν προσδιορίστηκαν συγκεκριμένες σχέσεις μεταξύ των 

παραγόντων που προέκυψαν εντούτοις είναι σημαντικό το γεγονός ότι βρέθηκαν 

στοιχεία και υποστήριξη για την ύπαρξη αυτών των παραγόντων.  

Στην χώρα μας η εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου είναι υποχρεωτική για όλες τις 

εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις ενώ και η εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί 

υποχρεωτικό στοιχείο για αυτές. Εφόσον επομένως αυτού του είδους οι επιχειρήσεις 

δεν μπορούν να αποφύγουν τα κόστη που συνεπάγονται τόσο ο εσωτερικός έλεγχος 

όσο και η εταιρική διακυβέρνηση, οφείλουν να αξιοποιήσουν αυτό το υποχρεωτικό 

στοιχείο του νόμου ως ευκαιρία προ όφελός τους. Η βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των 

υπαρχόντων πόρων σε συνδυασμό με τις προοπτικές του συμβουλευτικού ρόλου του 

εσωτερικού ελέγχου μπορούν να αναδείξουν νέες δυνατότητες της επιχείρησης ή να 

βελτιώσουν τα κακώς κείμενά της.  

Σε κάθε επιχείρηση η εφαρμογή και ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου εξαρτάται από 

διάφορους παράγοντες που δεν αποτελούν μέρος αυτής της έρευνας. Ωστόσο σε 

μελλοντική έρευνα θα είχε ενδιαφέρον να εξεταστεί ο ρόλος του μεγέθους και του 

κλάδου στον οποίο ανήκει η επιχείρηση ως προς τα οφέλη του συμβουλευτικού ρόλου 

του εσωτερικού ελέγχου ή ακόμη και ο ρόλος του μεγέθους του Δ.Σ. ή και της 

γυναικείας εκπροσώπησης σε αυτό.  
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Η παρούσα έρευνα έθεσε τα θεμέλια για μελλοντικές έρευνες οι οποίες μπορούν να 

εξετάσουν για άλλη μια φορά τις ίδιες μεταβλητές σε παρόμοιο ή και πιο διευρυμένο 

δείγμα και σε άλλα κράτη ώστε να προκύψουν συγκρίσιμα αποτελέσματα με την 

παρούσα έρευνα. Μια πρόταση για μελλοντική έρευνα γύρω από το επιλεγμένο θέμα 

θα ήταν η εφαρμογή του ίδιου ερωτηματολογίου σε ακαδημαϊκούς της ελεγκτικής σε 

ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ και εμπειρικών (π.χ. ελεγκτών σε ελεγκτικές επιχειρήσεις που 

προσφέρουν συμβουλευτικές υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου σε πελάτες τους) 

προκειμένου να συγκριθούν οι απόψεις και να προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα που 

συμπληρώνουν (ποιοτικά) τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας. Θα είχε 

ενδιαφέρον να εντοπιστούν ομοιότητες και διαφορές στις απόψεις των δύο ομάδων και 

να προκύψουν νέα ερευνητικά ερωτήματα και υποθέσεις γύρω από το συμβουλευτικό 

ρόλο του εσωτερικού ελέγχου σε σχέση με την εταιρική διακυβέρνηση ή και άλλες 

παραμέτρους δομής των ελληνικών επιχειρήσεων. 
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εταιριών. 
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Παράρτημα – Ερωτηματολόγιο  
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

«Ο συμβουλευτικός ρόλος του εσωτερικού ελέγχου ως εργαλείο εταιρικής 

διακυβέρνησης» 

Το παρόν ερωτηματολόγιο διανέμεται για τους σκοπούς εκπόνησης της διπλωματικής 

εργασίας στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «…..» στο Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας  

 

Οδηγίες συμπλήρωσης 

• Πριν απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο διαβάστε προσεκτικά τις ερωτήσεις. 

• Σε κάθε ερώτηση δίνετε μόνο μια απάντηση. 

• Οι απαντήσεις είναι απόρρητες, ανώνυμες και προσωπικές, όπως τις βιώνει ο 

καθένας και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν λάθος ή σωστές απαντήσεις. 

• Παρακαλούμε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Αν έχετε ερωτήσεις ή 

χρειάζεστε περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε με την 

υπεύθυνη για την έρευνα (Μουτροπούλου Αλεξάνδρα email : XXX@XXX και 

τηλέφωνο επικοινωνίας 69ΧΧΧΧΧ). 

 

 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο σας. 
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Ενότητα Α΄ - Δημογραφικά Στοιχεία 

1. Φύλο  

□ Άντρας   □ Γυναίκα 

 

2. Ηλικία 

□ 22 – 30     □ 31 – 40 □ 41 – 50 □ 51 – 60  □ 60+ 

 

3. Προϋπηρεσία 

□ 0 – 5 έτη 

□ 6 – 10 έτη 

□ 11-20 έτη 

□ 20 – 30 έτη 

□ 30 + 

 

4. Μορφωτικό επίπεδο 

□ Απόφοιτος Λυκείου 

□ Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ 

□ Κάτοχος μεταπτυχιακού/ διδακτορικού τίτλου σπουδών 

□ Άλλο 

 

5. Σημερινή θέση – αρμοδιότητα στην επιχείρηση:  __________________ 

 

6. α)Ακολουθούνται πρακτικές συμβουλευτικής στην επιχείρηση;  

□ Ναι      □ Όχι 

β) Αν απαντήσατε ναι, ποιες είναι αυτές; ____________________________________ 



74 
 

 

Ενότητα Β΄ - Συμβουλευτικός Ρόλος Εσωτερικού Ελέγχου 

Στις παρακάτω προτάσεις παρακαλούμε να δηλώστε κατά πόσο συμφωνείτε ή 

διαφωνείτε με την καθεμία. Κάθε αριθμός αντιστοιχεί σε άλλη απάντηση. Η επεξήγηση 

για την αντιστοιχία αυτή δίνεται παρακάτω. Επιλέγετε την απάντηση που σας εκφράζει. 

 1  2   3  4  5 

Διαφωνώ απόλυτα  Διαφωνώ       Δεν είμαι σίγουρος/η    Συμφωνώ  Συμφωνώ απόλυτα 

 

1. Ο εσωτερικός έλεγχος λειτουργεί συμβουλευτικά  

στην επιχείρηση. 

1 2 3 4 5 

2. Ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να αξιοποιηθεί ως 

εργαλείο εταιρικής διακυβέρνησης.  

1 2 3 4 5 

3. Με την άσκηση του συμβουλευτικού ρόλου του 

εσωτερικού ελέγχου, οι οικονομικές πληροφορίες 

διακρίνονται από αξιοπιστία και ακρίβεια. 

1 2 3 4 5 

4. Με την άσκηση του συμβουλευτικού ρόλου του 

εσωτερικού ελέγχου, προσδιορίζονται επαρκώς οι 

κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η επιχείρηση. 

1 2 3 4 5 

5. Με την άσκηση του συμβουλευτικού ρόλου του 

εσωτερικού ελέγχου, εφαρμόζονται οι εξωτερικοί 

κανόνες που πρέπει να τηρεί η επιχείρηση (νόμοι, 

κανόνες δεοντολογίας κλπ.), καθώς και οι 

εσωτερικοί κανόνες (εσωτερικός κανονισμός, 

πολιτικές επιχείρησης κλπ.) 

1 2 3 4 5 

6. Με την άσκηση του συμβουλευτικού ρόλου του 

εσωτερικού ελέγχου, πληρούνται τα ελάχιστα 

κριτήρια ορθής λειτουργίας της επιχείρησης. 

1 2 3 4 5 

7. Με την άσκηση του συμβουλευτικού ρόλου του 

εσωτερικού ελέγχου, χρησιμοποιούνται και 

κατανέμονται αποτελεσματικά οι πόροι της 

επιχείρησης. 

1 2 3 4 5 
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8. Με την άσκηση του συμβουλευτικού ρόλου του 

εσωτερικού ελέγχου, επιτυγχάνονται οι στόχοι 

της επιχείρησης με αποτελεσματικό και 

αποδοτικό τρόπο. 

1 2 3 4 5 

9. Οι εξωτερικοί ελεγκτές είναι πιο πιθανό να 

βασίζονται σε εργασίες που έχουν ήδη 

διεκπεραιωθεί από τον εξωτερικό έλεγχο όταν οι 

εσωτερικοί ελεγκτές έχουν συμβουλευτικό ρόλο. 

1 2 3 4 5 

10. Οι εξωτερικοί ελεγκτές είναι πιο πιθανό να 

χρησιμοποιήσουν τον εσωτερικό έλεγχο για να 

εκτελέσουν ελεγκτικά καθήκοντα, όταν οι 

εσωτερικοί ελεγκτές εκτελούν συμβουλευτικό 

ρόλο. 

1 2 3 4 5 

11. Οι στρατηγικές διακυβέρνησης ορίζονται με 

σαφήνεια στην επιχείρηση. 

1 2 3 4 5 

12. Οι εταιρικές δομές ορίζονται με σαφήνεια στην 

επιχείρηση. 

1 2 3 4 5 

13. Το Δ.Σ. συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων 

της επιχείρησης.  

1 2 3 4 5 

14. Η Επιτροπή Ελέγχου προσπαθεί να 

ευθυγραμμίσει τις πρακτικές ελέγχου με τις 

πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης.  

1 2 3 4 5 

15. Η διαχείριση των κινδύνων εφαρμόζεται 

σταδιακά σε διάφορα στάδια και λειτουργικές 

διαδικασίες της επιχείρησης.  

1 2 3 4 5 

16. Η δομή με την οποία ασκεί ο εσωτερικός 

ελεγκτής τα καθήκοντά του (πού τα αναφέρει και 

με ποιον τρόπο) και ο εποπτικός ρόλος του 

εσωτερικού ελέγχου επαρκούν για τη διασφάλιση 

της ανεξαρτησίας του.  

1 2 3 4 5 

17. Τηρούνται όλες οι απαραίτητες συμμορφώσεις 

στον κώδικα ηθικής και δεοντολογίας που 

εφαρμόζεται στην επιχείρηση.   

1 2 3 4 5 
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18. H επιχείρηση έχει συμμορφωθεί σημαντικά στις 

πρακτικές της διοίκησης υπό το φως γεγονότων 

που αποκάλυψε ο εσωτερικός έλεγχος. 

1 2 3 4 5 

19. Πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι έλεγχοι ως 

συνέπεια των αναφορών προηγούμενων ετών του 

εσωτερικού ελέγχου. 

1 2 3 4 5 

20. Το κόστος και η χρήση των πόρων αυξήθηκαν 

μετά την αποκάλυψη πληροφοριών της αναφοράς 

του εσωτερικού ελέγχου. 

1 2 3 4 5 

21. Ο εσωτερικός έλεγχος συνέβαλε σε μια αλλαγή 

στόχων που περιέπλεξε τις προτεραιότητες της 

διοίκησης και την αξιολόγηση των κινδύνων. 

1 2 3 4 5 

22. Η εφαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας έχει 

οδηγήσει στην διεκπεραίωση πιο ενδελεχών 

λογιστικών ελέγχων. 

1 2 3 4 5 

23. Οι εργαζόμενοι είναι πρόθυμοι να 

πραγματοποιούν αλλαγές με βάση την έκθεση του 

εσωτερικού ελέγχου. 

1 2 3 4 5 

24. Η έκθεση εσωτερικού ελέγχου αποτελεί μια 

σημαντική πηγή πληροφοριών για την 

επιχείρηση. 

1 2 3 4 5 

25. Η έκθεση ελέγχου έχει συμβάλει σε βελτιώσεις 

στην επιχείρηση. 

1 2 3 4 5 

26. Τα σχόλια του εσωτερικού ελεγκτή ελήφθησαν 

υπόψη από τη διοίκηση της επιχείρησης. 

1 2 3 4 5 

27. Θεωρώ χρήσιμο τον εσωτερικό έλεγχο στο 

πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης της 

επιχείρησης. 

1 2 3 4 5 

28. Η δραστηριότητα εσωτερικού ελέγχου συμβάλλει 

στην εφαρμογή των συστάσεων για όλες τις 

διαδικασίες της επιχείρησης. 

1 2 3 4 5 

29. Ο εσωτερικός έλεγχος περιλαμβάνει στο τέλος 

της αναφοράς τη συνολική άποψη, εκτίμηση, 

1 2 3 4 5 
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συμπεράσματα και προτάσεις βελτίωσης των 

λειτουργιών και διαδικασιών που ακολουθεί η 

επιχείρηση. 

30. Σε περίπτωση εντοπισμού σφαλμάτων ή 

παραλείψεων, αυτά επικοινωνούνται με ορθό 

τρόπο στην αναφορά του εσωτερικού ελέγχου. 

1 2 3 4 5 

31. Με την παράδοση της έκθεσης του εσωτερικού 

ελέγχου δίνονται παράλληλα οι κατάλληλες 

κατευθύνσεις επιδιόρθωσης. 

1 2 3 4 5 

 

 

 


