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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η θεωρητική διερεύνηση του ρόλου που διαδραματίζει η επιτροπή 

ελέγχου, για να αξιολογηθεί η συνδρομή της ως μηχανισμός της εταιρικής διακυβέρνησης.  

Με βάση εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση, μελετήσαμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που πρέπει να 

διαθέτουν τα μέλη της και τους παράγοντες που επιδρούν στην αποτελεσματική λειτουργία της, ειδικότερα 

σε σχέση με τον προγραμματισμένο εξωτερικό έλεγχο και την ποιότητα των οικονομικών καταστάσεων. 

Διαπιστώσαμε ότι, η αποτελεσματική λειτουργία της επιτροπής ελέγχου, συνδέεται άρρηκτα και κατά 

περίπτωση, με την θέσπιση διαδικασιών προκειμένου να βελτιωθούν οι επιδόσεις της επιχείρησης 

αναφορικά με, α) την καλύτερη επικοινωνία μεταξύ διοίκησης, διαχείρισης και εξωτερικού ελέγχου, β) την 

αντιμετώπιση της ασύμμετρης πληροφόρησης μεταξύ διοίκησης και διαχείρισης, γ) τη διενέργεια 

εξωτερικών ελέγχων με ποιοτικότερα χαρακτηριστικά και υψηλή ανεξαρτησία, δ) την εξάλειψη φαινομένων 

«χειραγώγησης» των αποτελεσμάτων στις οικονομικές καταστάσεις και επομένως ε) την αξιοπιστία των 

οικονομικών καταστάσεων. Οι βιβλιογραφικές αναφορές στις οποίες ανατρέξαμε, συνήθως αναφέρονται, σε 

μεγάλου μεγέθους οικονομικές οντότητες, εισηγμένες σε διεθνή χρηματιστήρια, οι οποίες διέθεταν 

επιτροπές ελέγχου. Δεν γνωρίζουμε άλλη θεωρητική εργασία, που να αναλύει την αρθογραφία και να 

συνδέει με τέτοιο τρόπο αυτή τη διαθρωτική σχέση. Ευελπιστούμε ότι, η συγκεκριμένη ανάλυση μπορεί να 

συμβάλλει στην ανάπτυξη της έρευνας στο αντικείμενο αυτό. 
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