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Σκοπός του μαθήματος 

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους σπουδαστές στις έννοιες της εταιρικής 

διακυβέρνησης και του εσωτερικού ελέγχου στο σύγχρονο εταιρικό περιβάλλον. Πέρα 

από τη γνώση του θεσμικού πλαισίου, αναλύονται πρακτικά θέματα εφαρμογής των 

κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης σε εισηγμένες και μη επιχειρήσεις, καθώς και νέοι 

τομείς ενδιαφέροντος όπως η λειτουργία των Επιτροπών των Διοικητικών Συμβουλίων 

και η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Εισάγοντας παράλληλα θέματα που αφορούν στις 

διαδικασίες διενέργειας του εσωτερικού ελέγχου και το ρόλο του στη σύγχρονη 

επιχείρηση, ο σπουδαστής αποκτά μια σφαιρική αντίληψη των αναγκών διαφάνειας 

και ελέγχου στις επιχειρήσεις αλλά και κατέχει δεξιότητες και γνώσεις ώστε να μπορεί 

να στελεχώσει μελλοντικά μια υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου. 

Επιθυμητά εκπαιδευτικά αποτελέσματα (Learning Outcomes):  

Ειδικότερα, με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια αναμένεται 

να είναι σε θέση να: 

- Εξηγεί το γενικότερο πλαίσιο λειτουργία της εταιρικής διακυβέρνησης και να 
περιγράφει τις βασικές θεωρίες εταιρικής διακυβέρνησης 

- Ανακαλεί το νομικό πλαίσιο της Ε.Δ. στην Ελλάδα 
- Σχεδιάζει διοικητικές δομές εξουσίας και ελέγχου 
- Αναπτύσσει καλές πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης 
- Αναπτύσσει τις διασυνδέσεις των εταιρικών εξαγορών και των συγχωνεύσεων  

με το πλαίσιο της Ε.Δ. 
- Περιγράφει το αντικείμενο, τα είδη, και τη διαδικασία του Εσωτερικού Ελέγχου 
- Διακρίνει τις διαφορές μεταξύ εξωτερικού και εσωτερικού ελέγχου 
- Ανακαλύπτει περιπτώσεις παραποίησης οικονομικών καταστάσεων 
- Συνθέτει το ετήσιο πλάνο για έναν Εσωτερικό Ελεγκτή 
- Αξιολογεί το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου ενός οργανισμού  

 

Ενδεικτικό περιεχόμενο του μαθήματος  

 Εταιρική Διακυβέρνηση 
o Πλαίσιο λειτουργίας εταιρικής διακυβέρνησης 
o Διοικητικές δομές εξουσίας και ελέγχου 
o Βασικές θεωρίες εταιρικής διακυβέρνησης 
o Εσωτερικός έλεγχος – επιτροπή εσωτερικού ελέγχου 
o Καλές πρακτικές ΕΔ 
o Το νομικό πλαίσιο των θεσμών εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα 
o Εταιρική κοινωνική ευθύνη 
o Εξαγορές και συγχωνεύσεις και διασύνδεση με ΕΔ 

 Εσωτερικός Έλεγχος 
o Εσωτερικός Έλεγχος (αντικείμενο, είδη, διαδικασία) 
o Παραποίηση Οικονομικών Καταστάσεων 
o Δειγματοληψία για τον έλεγχο του συστήματος εσωτερικού ελέγχου 
o Ελεγκτικός κίνδυνος 
o Κίνδυνος απάτης 
o Εισαγωγή στις υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων 

& συμμόρφωσης 
o Κύκλος λογαριασμών πωλήσεων, αγορών, εξόδων, παγίων και 

υποχρεώσεων 



Αναλυτικά 

Εβδομάδα Ύλη Διδάσκοντες 2020-2021 

1-2-3η Εισήγηση  Πλαίσιο λειτουργίας 

εταιρικής 

διακυβέρνησης 

 Διοικητικές δομές 

εξουσίας και ελέγχου 

 Βασικές θεωρίες 

εταιρικής 

διακυβέρνησης 

 Εσωτερικός έλεγχος – 

επιτροπή εσωτερικού 

ελέγχου 

 Καλές πρακτικές ΕΔ 

 Το νομικό πλαίσιο 

των θεσμών εταιρικής 

διακυβέρνησης στην 

Ελλάδα 

 Εταιρική κοινωνική 

ευθύνη 

- Εξαγορές και 

συγχωνεύσεις και 

διασύνδεση με ΕΔ  

Χρήστος Γκρος  

 

4-5η- Εισήγηση  Εισαγωγή στον 

Εσωτερικό Έλεγχο 

 Θέματα Επιτροπών 

Ελέγχου  

 Διενέργεια 

εσωτερικού ελέγχου 

(πλάνα ελέγχου, 

Κανονισμός 

Λειτουργίας Μονάδων 

Εσ. Ελέγχου κλπ) 

 Οργανογράμματα  

Ιωάννης Φίλος  

6-7η Εισήγηση  Διεθνή Πρότυπα και 

Μοντέλα εσωτερικού 

ελέγχου 

 Η κατάρτιση του 

Ετησίου Πλάνου του 

Εσωτερικού Ελεγκτή 

 Η αξιολόγηση του 

Συστήματος 

Γεώργιος Βεζυργιάννης 
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Εσωτερικού Ελέγχου 

ενός οργανισμού 

 Βήματα διενέργειας 

εσωτερικού ελέγχου 

 Διαδικασίες 

εσωτερικού ελέγχου 

 Εξωτερικός έλεγχος 

και εσωτερικός 

διαφορές μεταξύ τους 

 Πρακτικά 

παραδείγματα 

εσωτερικού ελέγχου 

και μελέτες 

περίπτωσης 

8-9η Εισήγηση - Πρακτικά 

παραδείγματα 

εσωτερικού ελέγχου 

και μελέτες 

περίπτωσης 

Γρηγόρης Τσαραμανίδης 

 

10-11η 

Εισήγηση 

- Παραποίηση των 

οικονομικών 

καταστάσεων 

- Ειδικές περιπτώσεις 

Ανδρέας Κουτούπης 

12η Εισήγηση  Ειδική διάλεξη Ευάγγελος Δρυμπέτας 

Αξιολόγηση 

Γραπτές εξετάσεις (exams) 70%. 

Ομαδική Εργασία 30%. 
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