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Π.∆./Τ.Ε. : Πράξη ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος 

Σ.Ε.Ε. : Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου 

Φ.Π.Α. : Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 

Χ.Α.Α. : Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών 

C.I.A. : Certified Internal Auditor 

F & B : Food and Beverage 

K-S : Kolmogorov-Smirnov  

S-W : Shapiro-Wilk 
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Πρόλογος 

Εισαγωγή 

Το εξαιρετικά ρευστό επιχειρηµατικό περιβάλλον και οι εύθραυστες και ασταθείς 

ισορροπίες, ενισχύουν ποιοτικά και ποσοτικά τις απειλές και αδυναµίες για τη 

σύγχρονη οικονοµική µονάδα. Σε στενή σχέση και συνάρτηση µε την παραπάνω 

προσέγγιση, τα λάθη, οι κλοπές και οι απάτες είναι συµφυή µε τον άνθρωπο, αφού 

ανάγονται στις ατέλειες της ανθρώπινης φύσης και ηθικής. Υπό αυτό το πρίσµα, οι 

ατασθαλίες, οι καταχρήσεις και γενικότερα οι διαχειριστικές ανωµαλίες είναι ένα 

καθηµερινό φαινόµενο στο σύγχρονο επιχειρείν.  

 

Παράλληλα, η παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία διευρύνει την ανάγκη για παροχή 

αξιόπιστων πληροφοριών στις οικονοµικές µονάδες. Ειδικότερα, η απόσταση από την 

πηγή των πληροφοριών εξαιτίας της γεωγραφικής διασποράς των οικονοµικών 

µονάδων, ο τεράστιος όγκος δεδοµένων και πληροφοριών εξαιτίας της διόγκωσης 

των επιχειρηµατικών µονάδων και η συνθετότητα των συναλλακτικών πράξεων 

εξαιτίας των νέων παρεχόµενων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων αυξάνουν τις 

πιθανότητες παροχής αναξιόπιστων πληροφοριών µε αποτέλεσµα δυσµενείς 

συνέπειες για τις οικονοµικές µονάδες.  

 

Συµπληρώνοντας τις παραπάνω προσεγγίσεις, οι οποίες εστιάζουν κυρίως στο 

εξωτερικό περιβάλλον των οικονοµικών οργανισµών, ραγδαίες αλλαγές συντελούνται 

στο εσωτερικό τους περιβάλλον. Ειδικότερα, η σηµερινή ανάπτυξη των οικονοµικών 

οργανισµών διαχωρίζει τις έννοιες του «ιδιοκτήτη» και του «διαχειριστή». Οι 

οικονοµικές µονάδες από οικογενειακές καθίστανται «πολυµετοχικές», όπου τα 

συµφέροντα των µετόχων και του «∆ιοικητικού Συµβουλίου» πολλές φορές 

διαφοροποιούνται. 

 

Επιπρόσθετα, σήµερα, οι επιχειρηµατικοί κίνδυνοι καθίστανται πιο έντονοι, γεγονός 

που επιβάλλει την ετοιµότητα από πλευράς των ∆ιοικήσεων των οικονοµικών 

οργανισµών σχετικά µε την αξιολόγηση και διαχείρισή τους κατά τον πλέον 

αποτελεσµατικό τρόπο.  Στην πράξη, όµως, οι ∆ιοικήσεις των µεγάλων επιχειρήσεων 

αδυνατούν να εφαρµόσουν συστήµατα ελέγχου µε τις κατάλληλες ασφαλιστικές 
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δικλείδες, αφού δεν διαθέτουν ούτε την πολυτέλεια του χρόνου, ούτε την εξειδίκευση 

και αντικειµενικότητα που απαιτείται (Παπαστάθης, 2003).  

 

Συνεχίζοντας την πρωθύστερη προσέγγιση, οι αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης 

διαδραµατίζουν κοµβικό ρόλο στο σύγχρονο επιχειρηµατικό περιβάλλον.  Οι 

οικονοµικοί οργανισµοί βρίσκονται σε µια ατέρµονη προσπάθεια εύρεσης 

µηχανισµών, οι οποίοι δύναται να συνδράµουν στη σύγκλιση των επιχειρησιακών 

στόχων µε τις βέλτιστες αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης.  

 

Τέλος, θέµατα όπως η υιοθέτηση κοινωνικής πολιτικής, η περιβαλλοντική διαχείριση, 

η παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών και η διαχείριση της υγείας και 

ασφάλειας των εργαζοµένων διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στο σύγχρονο 

επιχειρείν. Οι οικονοµικοί οργανισµοί αναζητούν ενδελεχώς αποτελεσµατικούς 

µηχανισµούς υιοθέτησης πολιτικών σχετικά µε την ποιότητα, το περιβάλλον, την 

κοινωνική πολιτική και την ασφάλεια των εργαζοµένων µε σκοπό τη δηµιουργία 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. 

 

Από όλα τα παραπάνω καθίσταται πρόδηλο ότι πρωτίστως η µακροχρόνια επιβίωση 

και στη συνέχεια η επιτυχή ολοκλήρωση των επιχειρησιακών στόχων των 

οικονοµικών µονάδων  εξαρτώνται από την αντιµετώπιση των παραπάνω θεµάτων.  

Ο εσωτερικός έλεγχος µε το αµάγαλµα των προσφερόµενων υπηρεσιών του – το 

οποίο εκτενώς αναλύεται στη συνέχεια της παρούσας διατριβής - δύναται να 

συνδράµει καθοριστικά στον ουσιαστικό περιορισµό των καταχρήσεων και 

ατασθαλιών, στην παροχή αξιόπιστων πληροφοριών,  στην προάσπιση των 

συµφερόντων των µετόχων, στη βέλτιστη διαχείριση των επιχειρηµατικών κινδύνων, 

στην αρµονικότερη υιοθέτηση αρχών εταιρικής διακυβέρνησης και γενικότερα στη 

δηµιουργία διατηρήσιµου συγκριτικού πλεονεκτήµατος και προστιθέµενης αξίας στο 

σύγχρονο γίγνεσθαι των οικονοµικών οργανισµών.    
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Σκοπός – Επιµέρους Στόχοι ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής 

Βασικός σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η µελέτη και διερεύνηση 

της εφαρµογής και συνεισφοράς των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου (Σ.Ε.Ε.) από 

τη σκοπιά της λογιστικής και χρηµατοοικονοµικής επιστήµης στις ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο.   

 

Με γνώµονα την επίτευξη του βασικού σκοπού της έρευνας, επιµέρους στόχοι  της 

διδακτορικής διατριβής δύναται να θεωρηθούν: 

1. Η παράθεση ενός ολοκληρωµένου θεωρητικού - εννοιολογικού πλαισίου 

αναφορικά µε τον εσωτερικό έλεγχο µέσω της παρουσίασης και 

κατηγοριοποίησης ανά ερευνητικό αντικείµενο των σηµαντικότερων – 

κατά τη γνώµη του ερευνητή – ερευνών που έχουν εκπονηθεί σε 

παγκόσµια κλίµακα. 

2. Η αξιολόγηση της συνεισφοράς του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου στη 

χρηµατοοικονοµική επίδοση µέσω της διαπίστωσης ύπαρξης διαφορών 

στους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες µεταξύ των ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων που εφαρµόζουν Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου και των 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που δεν εφαρµόζουν Σύστηµα Εσωτερικού 

Ελέγχου.   

3. Η αξιολόγηση της συνεισφοράς του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου στη 

γενικότερη επιχειρησιακή επίδοση (όχι µόνο στη χρηµατοοικονοµική) 

µέσω της διαπίστωσης ύπαρξης διαφορών στους υφιστάµενους ελέγχους 

των δέκα (10) «Κύκλων ∆ραστηριότητας» (Παγίων, Αποθεµάτων, 

Αγορών-Προµηθειών, Απαιτήσεων-∆ιαθεσίµων-Χρεογράφων, 

Υποχρεώσεων, ∆απανών-Εξόδων, Πωλήσεων, ∆ιοίκησης, Λογιστικής-

Χρηµατοοικονοµικής, Λοιπών Λειτουργιών) µεταξύ των ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων που εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε. και των επιχειρήσεων που δεν 

εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε.   

4. Η αξιολόγηση της συνεισφοράς του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου σε 

καίρια ζητήµατα της σύγχρονης οικονοµικής µονάδας µέσω της 

διαπίστωσης ύπαρξης διαφορών στη σχέση των υφιστάµενων ελέγχων µε 

τον Εξωτερικό Έλεγχο, τη ∆ιαχείριση Κινδύνου, την Εταιρική 

∆ιακυβέρνηση, το Στρατηγικό Σχεδιασµό και την Περιβαλλοντική 
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∆ιαχείριση µεταξύ των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που εφαρµόζουν 

Σ.Ε.Ε. και των επιχειρήσεων που δεν εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε. 

5. Η αξιολόγηση της υφιστάµενης εφαρµογής των Συστηµάτων Εσωτερικού 

Ελέγχου των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον 

ελλαδικό χώρο µέσω της εκτίµησης της γενικότερης οργάνωσης και 

λειτουργίας, των πέντε (5) συστατικών µερών (βάσει της Επιτροπής 

COSO) και των τεσσάρων (4) ∆ιαστάσεων (βάσει του Πίνακα 

Ισορροπηµένης Στοχοθεσίας «Balanced Scorecard») του Συστήµατος 

Εσωτερικού Ελέγχου των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. 

6. Η αποτύπωση της προστιθέµενης αξίας των υπηρεσιών του Συστήµατος 

Εσωτερικού Ελέγχου των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στους δέκα (10) 

«Κύκλους ∆ραστηριότητας» και η διαχρονική µεταβολή της, τη χρονική 

περίοδο των ετών 2002 – 2008. 

7. Η εκτίµηση αναφορικά µε το µέλλον του εσωτερικού ελέγχου και τη 

συνεισφορά του σε κοµβικά ζητήµατα των οικονοµικών οργανισµών. 

8. Η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου µοντέλου εφαρµογής Συστήµατος 

Εσωτερικού Ελέγχου για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, βασιζόµενου 

τόσο στις ατέλειες όσο και στα «δυνατά σηµεία» που διαπιστώθηκαν από 

τη διεξάγουσα βιβλιογραφική και εµπειρική έρευνα. 

 

Συµβολή ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής 

Στο διεθνές περιβάλλον δραστηριοποίησης των οικονοµικών οργανισµών, το 

τελευταίο διάστηµα συντελούνται εντυπωσιακές αλλαγές. Κάτω από τις νέες 

προκλήσεις οι οικονοµικές µονάδες αντιµετωπίσουν τη νέα πραγµατικότητα 

χρησιµοποιώντας σύγχρονες πρακτικές. Μία από αυτές τις πρακτικές προβάλλει ο 

εσωτερικός έλεγχος. 

 

Μολονότι την κοµβική σηµασία και την έξαρση που παρατηρείται στη διεθνή 

βιβλιογραφία και αρθρογραφία αναφορικά µε τον εσωτερικό έλεγχο, µέχρι σήµερα 

για την ελληνική πραγµατικότητα δεν έχει διενεργηθεί εκτεταµένη και σε βάθος 

χρόνου έρευνα
1
, η οποία αφενός να αποτυπώνει την εφαρµογή και συνεισφορά των 

                                                 
1
 Με εξαίρεση τις δύο διδακτορικές διατριβές, από τις οποίες η πρώτη χρονικά (Φίλος, 2000) 

ειδικεύεται στον Τραπεζικό Κλάδο, ενώ η δεύτερη χρονικά (Βαρβατσουλάκης, 2002) αποτελεί 
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Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου µε βάση τόσο τη χρηµατοοικονοµική επίδοση όσο 

και πρωτογενή δεδοµένα, αφετέρου να παρουσιάζει ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο 

εφαρµογής Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της 

Ελλάδας. 

 

Ειδικότερα, η συµβολή της διδακτορικής διατριβής δύναται να κατηγοριοποιηθεί 

στους παρακάτω φορείς: 

� Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών: Από τη µία πλευρά, µέσα από την 

αξιολόγηση της εφαρµογής των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου, η 

διδακτορική διατριβή συµβάλλει στην αποτύπωση του υφιστάµενου ρόλου 

του εσωτερικού ελέγχου. Από την άλλη πλευρά, µέσα από την εκτίµηση του 

µέλλοντος του εσωτερικού ελέγχου,  η διατριβή οριοθετεί τον νέο διευρυµένο 

ρόλο του εσωτερικού ελεγκτή. 

� Ξενοδοχειακό Κλάδο: Από τη µία πλευρά, µέσω της αξιολόγησης των 

συµπερασµάτων της στατιστικής ανάλυσης των χρηµατοοικονοµικών 

δεικτών, η διατριβή δύναται να συνδράµει στη βελτίωση της 

χρηµατοοικονοµικής επίδοσης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Από την 

άλλη πλευρά, µέσω των απαντήσεων του ερωτηµατολογίου η διατριβή 

προτείνει ένα ολοκληρωµένο µοντέλο εφαρµογής Συστήµατος Εσωτερικού 

Ελέγχου στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.  

� Επιχειρήσεις (γενικότερα): Μέσω του προτεινόµενου µοντέλου εφαρµογής 

Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, η διατριβή 

δύναται να συνδράµει στη δηµιουργία αποτελεσµατικών Συστηµάτων 

Εσωτερικού Ελέγχου και σε άλλους κλάδους της επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας (µε βάση το προτεινόµενο µοντέλο εφαρµογής Σ.Ε.Ε.), 

προσαρµοζόµενων στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.  

� Ακαδηµαϊκή Κοινότητα: Μέσα από την ανασκόπηση των εξεταζόµενων 

θεωρητικών και εµπειρικών ερευνών αναφορικά µε τον εσωτερικό έλεγχο, η 

διδακτορική διατριβή συµβάλλει στην πληρέστερη κατανόηση της 

εννοιολογικής προσέγγισης του εσωτερικού ελέγχου και στην οριοθέτηση 

                                                                                                                                            
περιπτωσιολογική µελέτη σε νοσηλευτική µονάδα. Αναλυτικότερες πληροφορίες για τις δύο 

διδακτορικές διατριβές παρατίθενται στο υποκεφάλαιο 3.6 «Εσωτερικός Έλεγχος ανά τον Κόσµο»  
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ενός ολοκληρωµένου και επικαιροποιηµένου θεωρητικού πλαισίου αναφοράς 

σχετικά µε τον εσωτερικό έλεγχο.   

� Κράτος: Από τη µία πλευρά η διατριβή µέσω της παράθεσης των νόµων και 

διατάξεων σχετικά µε τον εσωτερικό έλεγχο συµβάλλει στην κατά το δυνατόν 

ενδυνάµωση του υφιστάµενου νοµοθετικού του πλαισίου. Από την άλλη 

πλευρά, µέσω του προτεινόµενου µοντέλου εφαρµογής Συστήµατος 

Εσωτερικού Ελέγχου στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, η διατριβή δύναται να 

βοηθήσει στη δηµιουργία Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου για τον κρατικό 

µηχανισµό µε σκοπό την υιοθέτηση των βέλτιστων αρχών της εταιρικής 

διακυβέρνησης, τον περιορισµό των κινδύνων και γενικότερα τη δηµιουργία 

προστιθέµενης αξίας (µέσω των Σ.Ε.Ε.) για το Κράτος. 

 

∆ιάρθρωση ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής  

Η διδακτορική διατριβή απαρτίζεται από τέσσερις κύριες ενότητες:  

� Θεωρητική ∆ιερεύνηση,  

� Εµπειρική ∆ιερεύνηση,  

� Προτεινόµενο Μοντέλο Εσωτερικού Ελέγχου και  

� Συµπεράσµατα.  

 

Πιο συγκεκριµένα, στον «Πρόλογο» της διδακτορικής διατριβής παρατίθεται η 

«Εισαγωγή», όπου µέσω της παρουσίασης του διεθνούς περιβάλλοντος 

δραστηριοποίησης των οικονοµικών οργανισµών τονίζεται η αναγκαιότητα του 

Εσωτερικού Ελέγχου. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο βασικός σκοπός, οι οκτώ (8) 

επιµέρους στόχοι και η συµβολή της διατριβής, η οποία κατηγοριοποιείται σε πέντε 

(5) κύριους φορείς. Ο «Πρόλογος» ολοκληρώνεται µε την παράθεση της διάρθρωσης 

της διδακτορικής διατριβής. 

 

Η πρώτη ενότητα, η οποία τιτλοφορείται «Θεωρητική ∆ιερεύνηση», απαρτίζεται από 

τα τρία πρώτα κεφάλαια (1 - 3) και σκοπεύει στην προσέγγιση του εννοιολογικού 

πλαισίου τόσο της ελεγκτικής όσο και του εσωτερικού ελέγχου. Στο πρώτο κεφάλαιο 

«Εννοιολογική ∆ιερεύνηση της Ελεγκτικής και του Ελέγχου» της εν λόγω ενότητας 

παρατίθεται η εννοιολογική οριοθέτηση της ελεγκτικής και του ελέγχου. Πιο 

συγκεκριµένα, αρχικά παρουσιάζεται η ιστορική επισκόπηση, τα εξεταζόµενα 
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θέµατα, οι  βασικές κατηγορίες – κλάδοι της ελεγκτικής επιστήµης. Στη συνέχεια 

µέσα από ενδελεχή επισκόπηση της βιβλιογραφίας οριοθετούνται τα βασικά είδη και 

ο σκοπός του ελέγχου. Με αυτό τον τρόπο ο αναγνώστης έρχεται σε µια πρώτη επαφή 

µε το εννοιολογικό πλαίσιο της ελεγκτικής. 

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, το οποίο τιτλοφορείται «Εννοιολογική Προσέγγιση του 

Εσωτερικού Ελέγχου», παρουσιάζεται η εννοιολογική διερεύνηση του εσωτερικού 

ελέγχου. Ειδικότερα, αρχικά προσεγγίζονται θέµατα σχετικά µε το εννοιολογικό 

πλαίσιο και το νοµοθετικό περιβάλλον δραστηριοποίησης του εσωτερικού ελέγχου. 

Μέσω της εξέτασης της αναγκαιότητας του εσωτερικού ελέγχου, αναλύονται οι 

βασικοί του τύποι. Στη συνέχεια του κεφαλαίου, µε γνώµονα την πληρέστερη 

εξέταση της έννοιας του εσωτερικού ελέγχου, οριοθετείται ο βασικός του σκοπός και 

παρουσιάζονται δύο µέθοδοι αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητάς του. Το 

κεφάλαιο ολοκληρώνεται µε την αποτύπωση της προστιθέµενης αξίας από την 

ύπαρξη εσωτερικού ελέγχου σε τέσσερις καθοριστικής σηµασίας τοµείς της 

σύγχρονης οικονοµικής µονάδας.    

 

Στη συνέχεια, στο τρίτο κεφάλαιο το οποίο τιτλοφορείται «Ανασκόπηση ∆ιεθνούς 

Βιβλιογραφίας» παρατίθεται η επισκόπηση της επιστηµονικής βιβλιογραφίας και 

αρθρογραφίας αναφορικά µε τον εσωτερικό έλεγχο σε παγκόσµια κλίµακα. Η 

διαφοροποίηση των εννοιολογικών προσεγγίσεων, διαχρονικά και διαπολιτισµικά, 

επιβεβαιώνει την ένταση αναζήτησης νέων θεµάτων που άπτονται της θεµατολογίας 

του εσωτερικού ελέγχου. Μέσω της ενδελεχούς ανάλυσης και κριτικής αξιολόγησης 

των ερευνών που έχουν διεξαχθεί σε Ασία, Αυστραλία, Αµερική και Ευρώπη, η 

διατριβή καταγράφει, αξιολογεί και κατηγοριοποιεί τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και 

τις επιστηµονικές προσεγγίσεις αναφορικά µε το θέµα του εσωτερικού ελέγχου στο 

διεθνές επιχειρηµατικό περιβάλλον.  

  

Η δεύτερη ενότητα της διδακτορικης διατριβης, η οποία τιτλοφορείται «Εµπειρική 

∆ιερεύνηση», αποτελείται από δύο κεφάλαια (4 και 5) µε σκοπό την αναλυτική 

παρουσίαση της µεθοδολογίας και των αποτελεσµάτων της διατριβής. Ειδικότερα, 

στο τέταρτο κεφάλαιο, «Προσέγγιση – Μεθοδολογία Έρευνας» αναλύονται αρχικά τα 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, τα οικονοµικά και στατιστικά στοιχεία του 
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ξενοδοχειακού κλάδου. Στη συνέχεια του κεφαλαίου παρουσιάζεται το ερευνητικό 

δείγµα και οι ποσοτικές µεταβλητές που επιλέγχθηκαν. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται 

µε την ενδελεχή ανάλυση των µεθοδολογιών που χρησιµοποιήθηκαν και των τρόπων 

της στατιστικής τους αξιολόγησης.  

 

Η παρουσίαση των αποτελεσµάτων της έρευνας παρατίθεται στο πέµπτο κεφάλαιο, το 

οποίο τιτλοφορείται «Παρουσίαση των Αποτελεσµάτων». Στο εν λόγω κεφάλαιο 

αναφέρονται τα αποτελέσµατα από τη στατιστική αξιολόγηση τόσο των 

χρηµατοοικονοµικών δεικτών όσο και των ερωτηµατολογίων. Ειδικότερα όσον 

αφορά την ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών δεικτών παρουσιάζονται τα 

αποτελέσµατα από την «Παραγοντική Ανάλυση», τον «Ελεγχο Κανονικότητας», τον 

«Μη Παραµετρικό Έλεγχο» και την «Λογαριθµική Παλινδρόµηση». Τέλος, τα 

αποτελέσµατα από το ερωτηµατολόγιο παρουσιάζονται ανά τµήµα (του 

ερωτηµατολογίου) µε σκοπό την πληρέστερη αξιολόγησή τους. 

 

Μέσω των απαντήσεων των ερωτηµατολογίων, προβάλλονται τα δυνατά και αδύνατα 

σηµεία των υφιτάµενων Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου στις ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις. Με γνώµονα αυτές και την εκτενή ανάλυση της διεθνους βιβλιογραφίας 

δηµιουργείται η τρίτη ενότητα της διδακτορικής διατριβής «Προτεινόµενο Μοντέλο 

Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου». Η εν λόγω ενότητα απαρτίζεται από το κεφάλαιο 

έξι (6) και σκοπό έχει την παρουσίαση ενός ολοκληρωµένου µοντέλου εφαρµογής 

Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου στη σύγχρονη ξενοδοχειακή επιχείρηση.  

Ειδικότερα, στο έκτο κεφάλαιο, το οποίο τιτλοφορείται «Μοντέλο Συστήµατος 

Εσωτερικού Ελέγχου στην Ξενοδοχειακή Επιχείρηση» παρουσιάζονται τρία (3) 

λεπτοµερή υποδείγµατα εφαρµογής Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου τα οποία 

αποτελούν τα συστατικά στοιχεία του προτεινόµενου ολοκληρωµένου Συστήµατος 

Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

Η τελευταία ενότητα «Συµπεράσµατα ∆ιατριβής» παρουσιάζεται στο έβδοµο 

κεφάλαιο, το οποίο τιτλοφορείται «Συµπεράσµατα – Προτάσεις για Μελλοντική 

Έρευνα». Όπως διακρίνεται και από τον τίτλο, το εν λόγω κεφάλαιο παραθέτει 

συγκεντρωµένα τα τελικά συµπεράσµατα της διδακτορικής διατριβής. Περιληπτικά 
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αναφέρονται τα σηµαντικότερα σηµεία, παρουσιάζονται οι αδυναµίες της παρούσας 

έρευνας και διατυπώνονται οι προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.  

 

Η διατριβή ολοκληρώνεται µε την παράθεση της «Βιβλιογραφίας», η οποία 

διακρίνεται σε ελληνική και ξενόγλωσση και την παρουσίαση στο «Παράρτηµα» του 

ερωτηµατολογίου (που χρησιµοποιήθηκε) για την αξιολόγηση του Συστήµατος 

Εσωτερικού Ελέγχου των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και των αποτελεσµάτων της 

στατιστικής ανάλυσης τόσο του ερωτηµατολογίου όσο και των χρηµατοοικονοµικών 

δεικτών.  
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Μέρος 1ο: Θεωρητική ∆ιερεύνηση 

 

Κεφάλαιο 1 

Εννοιολογική ∆ιερεύνηση της «Ελεγκτικής» και του 

«Ελέγχου» 

1.1 Εισαγωγή 

Το παρόν κεφάλαιο «Εννοιολογική ∆ιερεύνηση της «Ελεγκτικής» και του «Ελέγχου» 

απαρτίζεται από επτά (7) επιµέρους υποκεφάλαια µε σκοπό τη λεπτοµερή ανάλυση 

του εννοιολογικού πλαισίου της ελεγκτικής και του ελέγχου. Με την καταγραφή των 

σηµαντικότερων γεγονότων που αφορούν την ελεγκτική από την αρχαιότητα µέχρι 

σήµερα αποτυπώνεται η ιστορική επισκόπηση του όρου. Με σκοπό την πλήρη 

αποσαφήνιση της έννοιας, παρατίθενται τα εξεταζόµενα θέµατα της ελεγκτικής 

επιστήµης και οριοθετούνται οι βασικές κατηγορίες - διακρίσεις της. Τα κυριότερα 

είδη ελέγχων παρουσιάζονται εκτενώς µέσω µιας εκτεταµένης βιβλιογραφικής 

επισκόπησης της ελληνικής και διεθνούς αρθρογραφίας. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται 

µε την οριοθέτηση του σκοπού του ελέγχου. 

   

1.2 Εννοιολογικό Πλαίσιο της Ελεγκτικής 

Πλήθος ερευνητών και επιστηµόνων έχουν ασχοληθεί µε την έννοια και σηµασία της 

ελεγκτικής. Ενδεικτικό της σηµαντικότητάς της για την επιβίωση των οικονοµικών 

µονάδων είναι το πλήθος των ορισµών που της έχουν αποδοθεί διαχρονικά 

(Pantelidis, 2009). Στη συνέχεια του παρόντος υποκεφαλαίου παρατίθενται ένα 

σύνολο εννοιολογικών προσεγγίσεων της ελεγκτικής επιστήµης, οι οποίες 

συλλέχθηκαν µέσα από ενδελεχή αναζήτηση της ελληνικής και διεθνούς 

αρθρογραφίας µε σκοπό την πληρέστερη απεικόνισή της διαχρονικά.    

 

Σύµφωνα µε την Αµερικάνικη Ένωση Λογιστικής, η ελεγκτική ορίζεται ως «η 

συγκέντρωση και αξιολόγηση στοιχείων και δεδοµένων µε σκοπό την έκδοση γνώµης 

από έναν ανεξάρτητο και κάτοχο απαιτούµενων προσόντων επαγγελµατία σχετικά µε 

το κατά πόσο οι υπό έλεγχο πληροφορίες ή δεδοµένα έχουν παραχθεί σύµφωνα µε 

συγκεκριµένα κριτήρια» (American Accounting Association, 1971). 
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Το αντικείµενο της ελεγκτικής επιστήµης – η ξένη περιουσία - τονίστηκε από τους 

Meigs et al. (1984), οι οποίοι όρισαν την Ελεγκτική ως «τον κλάδο της Οικονοµικής 

των Επιχειρήσεων και εκµεταλλεύσεων που πραγµατεύεται τους γενικούς κανόνες, 

όρους και προϋποθέσεις για τη διενέργεια ελέγχου σε κάθε οικονοµική διαχείριση 

ξένης περιουσίας». Στην ίδια περίπου οπτική κινήθηκε και ο Τερζάκης (1985), ο 

οποίος όρισε την ελεγκτική  ως «το σύνολο των λογιστικών και οικονοµοτεχνικών 

ενεργειών, που έχουν ως σκοπό την εξακρίβωση θεµάτων που αφορούν τη 

συναλλακτική και λειτουργική δράση των επιχειρήσεων».  

 

Πιο πρόσφατα, τονίζοντας τη συνεισφορά της ελεγκτικής στην «νοµιµότητα», η 

ελεγκτική θεωρήθηκε ως «το σύνολο των αρχών που αποσκοπούν στον 

αποτελεσµατικό προσδιορισµό του είδους, της έκτασης και του τρόπου διενέργειας 

του ελέγχου καθώς και των ενεργειών των αρµόδιων οργάνων των οικονοµικών 

µονάδων για την πρόληψη λαθών και εξακρίβωση της ορθότητας, της νοµιµότητας 

και της σκοπιµότητας αυτών» (∆ήµου, 2000).   

 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι η ελεγκτική ως κλάδος της οικονοµικής - 

διοικητικής των επιχειρήσεων και εκµεταλλεύσεων είναι συγχρόνως επιστήµη και 

τεχνική. Χαρακτηρίζεται από τη µία πλευρά ως επιστήµη, γιατί µέσα από τη 

διερεύνηση παρέχει συνεχώς καινούρια γνώση, ενώ από τη άλλη πλευρά κρίνεται ως 

τεχνική, γιατί σε συνδυασµό µε την παραγόµενη επιστηµονική γνώση ικανοποιεί τις 

ανάγκες του ελέγχου και φέρει σε πέρας την αποστολή της (Παπαστάθης, 2003). 

 

Σύµφωνα µε µία περισσότερο περιεκτική εννοιολογική προσέγγιση από άποψη των 

βασικών δοµικών της στοιχείων,  η ελεγκτική ορίζεται ως «ο επιστηµονικός κλάδος 

της µεθοδικής και αντικειµενικής συγκέντρωσης και αξιολόγησης αποδεικτικών 

στοιχείων, από ένα ανεξάρτητο και ικανό  άτοµο µε σκοπό τη διατύπωση και 

κοινοποίηση στους ενδιαφερόµενους χρήστες µετρήσιµων πληροφοριών, οι οποίες 

ανταποκρίνονται σε προκαθορισµένα κριτήρια» (Καζαντζής, 2006). 

 

Πάντως είναι σήµερα πρόδηλο ότι η ελεγκτική δεν καλύπτει µόνο τον έλεγχο της 

ορθότητας των οικονοµικών καταστάσεων (το οποίο γινόταν στα πρώτα χρόνια 

εµφάνισής της), αλλά σχετίζεται µε την Εταιρική ∆ιακυβέρνηση µέσω του 
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εσωτερικού ελέγχου, αξιολογεί τις επιδόσεις της ∆ιοίκησης µέσω των εσωτερικών 

ελέγχων ∆ιοίκησης και ελέγχει τη συµµόρφωση µε τους νόµους και την κείµενη 

νοµοθεσία µέσω των εσωτερικών ελέγχων συµµόρφωσης (Καζαντζής, 2006).    

 

Από όλες τις παραπάνω εννοιολογικές προσεγγίσεις προκύπτουν κάποια από τα 

εννοιολογικά χαρακτηριστικά της ελεγκτικής (Καζαντζής και Σώρος, 2005): 

� Συστηµατική διαδικασία. Η ελεγκτική είναι η διαδικασία ελέγχου, η οποία 

είναι ορθά οργανωµένη και ακολουθεί συγκεκριµένα βήµατα ή διεργασίες.  

� Συγκέντρωση και αξιολόγηση αποδεικτικών στοιχείων. Η ελεγκτική συλλέγει 

κάθε πληροφορία που µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τον ελεγκτή 

(συγκέντρωση) και εξακριβώνει την ανταπόκριση των πληροφοριών σε 

προκαθορισµένα κριτήρια  χωρίς καµία προκατάληψη και περιορισµούς 

(ακριβοδίκαια αξιολόγηση των αποτελεσµάτων).   

� Καθορισµός βαθµού ανταπόκρισης σε προκαθορισµένα κριτήρια. Ο βαθµός 

ανταπόκρισης οριοθετείται µε βάση τόσο ποσοτικά κριτήρια, όπως για 

παράδειγµα εξαιτίας λογιστικού σφάλµατος το χρεωστικό υπόλοιπο του 

λογαριασµού πελάτη ήταν πιστωτικό, όσο και ποιοτικά κριτήρια, όπως η 

αξιοπιστία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Τα προκαθορισµένα 

κριτήρια είναι τα πρότυπα σύµφωνα µε τα οποία µετριέται ο βαθµός 

ανταπόκρισης, όπως για παράδειγµα νοµοθετικές ρυθµίσεις, προϋπολογισµοί, 

διεθνή λογιστικά και ελεγκτικά πρότυπα  

� Απαίτηση ικανού και ανεξάρτητου προσώπου. Για τη σωστή πραγµατοποίηση 

του ελέγχου επιβάλλεται η επιστηµονική επάρκεια και ανεξαρτησία του 

ελεγκτή από την ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα. Από τη µία πλευρά, ο 

ελεγκτής πρέπει να έχει τις γνώσεις για την κατανόηση και εφαρµογή των 

κριτηρίων ελέγχου και την ικανότητα προσδιορισµού των ειδών και της 

ποσότητας των ελεγκτικών τεκµηρίων  Από την άλλη πλευρά, η ανεξαρτησία 

αφορά τόσο τη συγκέντρωση και αξιολόγηση των ελεγκτικών τεκµηρίων όσο 

και στη διατύπωση της επαγγελµατικής γνώµης του ελεγκτή. 

� ∆ιατύπωση της γνώµης του ελεγκτή. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου και η 

τελική γνώµη του ελεγκτή γνωστοποιούνται εγγράφως στους 

ενδιαφερόµενους χρήστες µέσω των εκθέσεων ελέγχου.  
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� Ενδιαφερόµενοι χρήστες. Είναι οι φορείς που ενδιαφέρονται για την τελική 

γνώµη του ελεγκτή. Οι ενδιαφερόµενοι είναι τόσο εντός της ελεγχόµενης 

οικονοµικής µονάδας, όπως οι µέτοχοι και η ∆ιοίκηση, όσο και εκτός, όπως οι 

κυβερνητικοί φορείς και οι επενδυτές. 

 

1.3 Ιστορική Επισκόπηση Ελεγκτικής 

Η ανάγκη για έλεγχο βρίσκεται στους αρχαίους χρόνους, αφού ο έλεγχος ήταν 

συνδεδεµένος µε τις λογιστικές πράξεις των ανθρώπων σε όλες τις εποχές της 

ιστορίας. Ειδικότερα, ο έλεγχος πρωτοεµφανίστηκε µε την ανταλλαγή των αγαθών 

µεταξύ των ανθρώπων από προϊστορικούς χρόνους, εντούτοις αναπτύχθηκε µε 

εντονότερο ρυθµό τα τελευταία χρόνια (Παπάς, 1999). Η ανάπτυξή του ως 

ξεχωριστός κλάδος στα πλαίσια της οικονοµικής δραστηριότητας του ανθρώπου έγινε 

τους τελευταίους αιώνες, µέσα από την εξελικτική του πορεία, φτάνοντας στη 

σηµερινή του µορφή, η οποία θα αναλυθεί στη συνέχεια, παρουσιάζοντας ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον  (Κάντζος, 1995; Μπαλής, 1998). 

 

Κατά τους προϊστορικούς χρόνους οι λαοί, όπως πλήθος παραδειγµάτων φανερώνουν, 

στηρίχτηκαν σε πρωτόγονα λογιστικά συστήµατα προκειµένου να οργανώσουν τις 

οικονοµικές τους δραστηριότητες και να επιτύχουν την ανάπτυξή τους στο πέρασµα 

των αιώνων.  Ειδικότερα, η ανταλλαγή των αγαθών δηµιούργησε την ανάγκη 

απεικόνισης των απαιτήσεων και υποχρεώσεων και συνεπώς κατέστησε 

επιβεβληµένη την εµφάνιση της πρώτης λογιστικής εγγραφής και την ανάγκη του 

ελέγχου µεταξύ των συναλλασσόµενων των πρωτόγονων κοινωνιών 

(Βαρβατσουλάκης, 2002). 

 

Γύρω στο 3.000 π.Χ., ίχνη ελέγχου παρατηρούνται στους Νινευίτες της Βαβυλώνας. 

Ο «γραµµατέας» ήταν ο λογιστής  εκείνης της εποχής και νοµιµοποιούσε τις 

συναλλαγές µε την υπογραφή του πάνω σε µεγάλες πλάκες (Ρογδάκη, 2000; Ρογδάκη, 

2004).  

 

Στη συνέχεια οι αρχαίοι Σουµέριοι µεταξύ 3000 - 1750 π.Χ. χρησιµοποίησαν 

ελεγκτικές διαδικασίες κατά τη διαχείριση των περιουσιών του ιερατείου και των 

βασιλιάδων τους. Παράλληλα ο κλάδος της υφαντουργίας, ο οποίος παρουσίαζε 
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µεγάλη ανάπτυξη και αποτελούσε πηγή πλούτου στην αρχαία Σουµερία βρισκόταν 

υπό τη διεύθυνση εποπτών - ελεγκτών, όπου ο έλεγχος γινόταν βάσει κανόνων, οι 

οποίοι εφαρµόζονται ακόµη και σήµερα στις ελεγχόµενες από το κράτος βιοµηχανίες. 

 

Αλλά και στην αρχαία  Αίγυπτο  όπου η κυριότερη  πηγή εσόδων για τους Φαραώ 

ήταν η φορολόγηση της εσοδείας των σιτηρών, η δηµιουργία  «Επιστατών – 

Ελεγκτών», ήταν επιβεβληµένη για τον έλεγχο των συγκοµιδών (McNamee and 

McNamee, 1995).  Οι Επιστάτες είχαν επίσης υψηλή κοινωνική θέση, εκπαιδεύονταν 

σε ειδικές σχολές εντός των ναών στην καταγραφή των εισαγωγών και εξαγωγών των 

σιτηρών και απολάµβαναν µεγάλες τιµές από τους Φαραώ (Τσακλάγκανος, 2005).  

 

Στην αρχαία Αθήνα τα οικονοµικά του κράτους ελέγχονταν αφενός από το «Σώµα 

των Λογιστών» και τους «Εύθηνους», οι οποίοι ήλεγχαν τα οικονοµικά των 

αρχόντων. Στην υπόλοιπη αρχαία Ελλάδα και ειδικότερα στην Αχαϊκή Συµπολιτεία, ο 

έλεγχος γινόταν από τους «Εξεταστές», τους «Συνηγόρους», τους «∆οκιµαστήρες»,  

στη Βοιωτία από τους «Κατόπτας», στη Φθιώτιδα από τους «Αρχησκόπους» και στη 

Θάσο από τους «Απολόγους» (Φλιτούρης, 2007). Στο ίδιο πλαίσιο ο Κλεισθένης (6
ος

 

αι. π.Χ.) περιέλαβε το 510 π.Χ., την αρχή των δέκα (10) «αποδεκτών» και παράλληλα 

προέβλεψε την ανάθεση του ελέγχου των διαχειριζοµένων τα δηµόσια έσοδα σε δέκα 

(10) βουλευτές.  Ανεξάρτητα όµως από τον έλεγχο της Βουλής, ενεργείτο έλεγχος και 

από ανεξάρτητο σώµα, από δέκα (10) «άρχοντες - λογιστές», οι οποίοι είχαν την έδρα 

τους σε ίδια «αρχεία» (ελεγκτικά γραφεία) και κληρώνονταν από τη βουλή των 

πεντακοσίων.   

 

Παράλληλα, στη Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία οι «Ύπατοι», οι «Κήνσορες» και οι 

«Ταµίες», από τον 3
ο
 αιώνα π.Χ., παρακολουθούσαν τους λογαριασµούς των 

επαρχιών της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας (Collins and Valin, 1979). Στο Βυζάντιο, ο 

θεσµός των ελεγκτών ισχυροποιείται λόγω της ισχυρούς παρεµβατικότητας του 

κράτους στην οικονοµική ζωή. Σε αυτή την περίοδο, οι ελεγκτές είναι οι υπεύθυνοι 

για τον έλεγχο των λογαριασµών του ∆ηµοσίου και για την ορθολογική διαχείριση 

του δηµοσίου χρήµατος (Παπάς, 1999). 
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Στασιµότητα στην εξέλιξη της ελεγκτικής παρατηρείται στο Μεσαίωνα εξαιτίας της 

πτώσης της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας και της γενικότερης µείωσης των συναλλαγών 

και του εµπορίου. Βέβαια, στα τέλη του Μεσαίωνα – αρχές της Αναγέννησης στην 

Ιταλία παρατηρούνται ίχνη µεθοδικού ελέγχου. Η αύξηση του εµπορίου και η 

δραστηριοποίηση των οικονοµικών µονάδων σε διαφορετικές περιοχές επέβαλλε τη 

χρησιµοποίηση «ελέγχων» έστω και σε πρώιµο στάδιο. Σε αυτά τα πλαίσια, η Πίζα 

στις αρχές του 13
ου

 αιώνα είχε τον επίσηµο ελεγκτή της.  

 

Στην Αγγλία την ίδια εποχή, το 1285 επί Εδουάρδου του Α΄, καθιερώθηκε ο έλεγχος 

στο Αγγλικό Θησαυροφυλάκιο και εµφανίσθηκε για πρώτη φορά ο όρος του ελεγκτή. 

Στη συνέχεια το 1298 στο Λονδίνο ο δήµαρχος και οι δηµοτικοί άρχοντες, 

«Σκαβίνοι» ονοµάστηκαν επίσηµα  «auditors» και από το 1310 εκλέγονταν από το 

λαό (∆ήµο) έξι πρόσωπα µε την αρµοδιότητα του ελεγκτή.  Τριάντα χρόνια αργότερα 

εµφανίζεται η διπλογραφική λογιστική µέθοδος (περίπου στα 1340), ενώ τα πρώτα 

ελεγµένα βάσει λογιστικών συµφωνιών διπλογραφικά βιβλία θεωρούνται αυτά των 

αδελφών Soranto της Γένουας το 1406.  Αργότερα, επί Ελισάβετ (1533-1603), οι 

έλεγχοι των δηµοσίων εσόδων, των λογαριασµών των πλούσιων µοναστηριών καθώς 

και των φιλανθρωπικών οργανώσεων γίνονται πιο συστηµατικοί. Στη Σκωτία, την 

ίδια περίοδο τα βιβλία της ∆ιεύθυνσης των Οικονοµικών ελέγχονταν από ελεγκτές 

(Walker, 1996).  

 

Η πρώτη ένωση επαγγελµατιών ελεγκτών δηµιουργήθηκε το 1581 στη Βενετία µε τον 

τίτλο «Coliegio dei Raxonati”.  Ήταν κρατικός θεσµός που απέκτησε γρήγορα µεγάλη 

επιρροή και ρύθµιζε µε αυστηρό τρόπο τις δραστηριότητες των µελών του.  

Παρόµοιες κρατικές ενώσεις ιδρύθηκαν αργότερα στο Μιλάνο και στη Μπολόνια, 

όπως η Academia dei Regioneri το 1658 (∆ήµου, 2000). Στα τέλη του 17
ου

 αιώνα 

(1807) στη Γαλλία ιδρύεται από τον Ναπολέοντα, το ελεγκτικό συνέδριο του 

Παρισιού, όπου ένας ελεγκτής (εσωτερικός ελεγκτής) είχε ως καθήκον την 

επαλήθευση όλων των λογαριασµών.   

 

Ένα αιώνα αργότερα (19ο αιώνα) η βιοµηχανική επανάσταση, στην Αγγλία, είχε ως 

αποτέλεσµα, εκτός από την ανάπτυξη της βιοµηχανίας και της οικονοµίας, τη 

δηµιουργία κλίµατος κερδοσκοπίας, που συνετέλεσε στην ανάπτυξη του λογιστικού 
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ελέγχου και στην εµφάνιση για πρώτη φορά του θεσµού των ορκωτών λογιστών. Σε 

αυτά τα πλαίσια, η Αγγλία αναγνωρίζει την ελεγκτική ως µέσο χρηµατοοικονοµικής 

πληροφόρησης  µε τον εταιρικό Νόµο του 1862. Από την Αγγλία το 1862 µεταδόθηκε 

σταδιακά ο θεσµός του ελέγχου στις υπόλοιπες χώρες του παλαιού και νέου κόσµου. 

Εκεί διαµορφώθηκαν κυρίως οι κανόνες ελέγχου, σύµφωνα µε το υφιστάµενο 

οικονοµικό κλίµα και την οικονοµική νοοτροπία και ψυχολογία των φορέων της 

οικονοµίας των χωρών αυτών (Φλιτούρης, 2007). Για την εξύψωση του επαγγέλµατος 

στην Αγγλία σχηµατίσθηκαν επαγγελµατικές ενώσεις (Walker, 1995).  Αρχικά στη 

Σκωτία, το 1854 δηµιουργήθηκε η «Society of Accountants in Edinburgh».  Το 1880 

επίσης στην Αγγλία, ιδρύθηκε το «Institute of Chartered Accountants in England and 

Wales»,  η «Society of Incorporated Accountants and Auditors» το 1885, η οποία το 

1957 συγχωνεύθηκε  µε τις υπόλοιπες ενώσεις, το «Institute of Chartered Accountants 

in Ireland» και η «Association of Certified  and Corporate Accountants». 

 

Στις αρχές του εικοστού αιώνα οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής οδηγούν τις 

εξελίξεις της ελεγκτικής επιστήµης (Καραµανής, 2008).  Αργότερα ακολούθησαν 

διάφορες χώρες της ∆υτικής Ευρώπης και αρκετά πιο πρόσφατα χώρες της Ασίας και 

της Αυστραλίας. Γενικότερα, στον εικοστό αιώνα παρατηρείται συνεχή εξέλιξη της 

ελεγκτικής επιστήµης και αυξάνουσα σηµαντικότητα στην επιβίωση των 

οικονοµικών οργανισµών. 

 

1.4 Εξεταζόµενα Θέµατα Ελεγκτικής 

1.4.1 Γενικά 

Η ελεγκτική, ως ένας ξεχωριστός και δυναµικός κλάδος της οικονοµικής των 

επιχειρήσεων αποτελεί συγκερασµό θεωρίας και πρακτικής.  Στα πλαίσια της εν λόγω 

προσέγγισης, η ελεγκτική εξετάζει τρία βασικά θέµατα τα οποία ενδιαφέρουν τόσο 

τον εσωτερικό, όσο και τον εξωτερικό έλεγχο: το αντικείµενο ελέγχου, το υποκείµενο 

του ελέγχου και τις µεθόδους – τεχνικές του ελέγχου. Στα παρακάτω υποκεφάλαια 

ακολουθεί εκτενέστερη ανάλυση των εξεταζόµενων θεµάτων της ελεγκτικής.  

 

1.4.2 Αντικείµενο Ελέγχου 

Αντικείµενο του ελέγχου είναι κυρίως οι οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες πρέπει 

να έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τις γενικά παραδεγµένες λογιστικές αρχές 
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(Πρωτοψάλτης και Σαρακοστίδης, 2003). Σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Προεδρικού 

∆ιατάγµατος 226/92 «Περί οργανώσεως και λειτουργίας του Σώµατος Ορκωτών 

Ελεγκτών» ο έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων συνίσταται στην εξέταση από 

ορκωτό ελεγκτή των τηρουµένων βιβλίων και των αναγκαίων νοµίµων 

δικαιολογητικών και παραστατικών στοιχείων, αποβλέποντας στη διακρίβωση του 

κατά πόσο οι ελεγχθείσες οικονοµικές καταστάσεις εµφανίζουν ακριβοδίκαια και 

σύµφωνα µε τις γενικώς παραδεκτές λογιστικές αρχές και µεθόδους την οικονοµική 

θέση της ελεγχόµενης µονάδας.  Η αξιοπιστία και η ειλικρίνεια των οικονοµικών 

καταστάσεων είναι θέµα κοµβικής σηµασίας για τους εταίρους µιας επιχείρησης, 

διότι οι εταίροι είναι ξένοι προς τη διαχείρισή της, µη έχοντας τη δυνατότητα 

αυτοπρόσωπου ελέγχου της. Υπό αυτό το πρίσµα, οι ετήσιες οικονοµικές 

καταστάσεις, αποτελούν το ασφαλέστερο κριτήριο για την απόδειξη της πορείας της 

οικονοµικής µονάδας και της πραγµατικής της εικόνας (Βαρβατσουλάκης, 2002). 

 

1.4.3 Υποκείµενο Ελέγχου 

Υποκείµενο του ελέγχου είναι ο ελεγκτής, το πρόσωπο δηλαδή που διενεργεί τον 

έλεγχο (∆ήµου, 2000; Πρωτοψάλτης και Σαρακοστίδης, 2003). Ο ρόλος του ελεγκτή 

είναι ιδιαιτέρως σηµαντικός, αφού είναι ο εγγυητής για την οµαλή οικονοµική 

διαχείριση και την εύρυθµη λειτουργία τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δηµόσιο 

τοµέα.  Οι ελεγκτές ανάλογα µε τη σχέση τους µε την ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα 

διακρίνονται σε: Εσωτερικούς, Εξωτερικούς και Κρατικούς Ελεγκτές
2
. 

Λεπτοµερέστερη ανάλυση για τα είδη των ελεγκτών παρατίθεται στο επόµενο 

υποκεφάλαιο, το οποίο αναφέρεται στις «∆ιακρίσεις και τα Είδη των Ελέγχων» 

(ειδικότερα Κεφάλαιο 1.6).  

 

1.4.4 Μέθοδοι – Τεχνικές Ελέγχου 

Στις τεχνικές του ελέγχου περιλαµβάνεται το πρόγραµµα του ελέγχου, ο τρόπος 

διενέργειας του ελέγχου, η µεθοδολογία και οι ακολουθούµενες κάθε φορά 

ελεγκτικές τεχνικές και διαδικασίες οι οποίες είναι αποτέλεσµα της επιλογής του 

ελεγκτή. Οι τεχνικές του ελέγχου, τόσο για τους εσωτερικούς ελεγκτές, όσο και για 

                                                 
2
 Όπως θα τονισθεί στο υποκεφάλαιο 1.5 «Κατηγορίες – Κλάδοι Ελεγκτικής» πολλοί συγγραφείς 

(όπως και ο ερευνητής) θεωρούν ότι ο Κρατικός Ελεγκτής δεν αποτελεί ξεχωριστή κατηγορία, αλλά 

είναι ο εξωτερικός ελεγκτής, ο οποίος λειτουργεί εξ ονόµατι κρατικών και ηµικρατικών φορέων.  
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τους εξωτερικούς κινούνται στα ίδια πλαίσια αλλά διαφοροποιούνται ανάλογα µε τη 

φύση και το εύρος του αντικειµένου του ελέγχου. 

 

1.5 Κατηγορίες - Κλάδοι της Ελεγκτικής 

1.5.1 ∆ηµόσια και Ιδιωτική 

Βασικές κατηγορίες της ελεγκτικής επιστήµης θεωρούνται η ∆ηµόσια Ελεγκτική και 

η Ιδιωτική Ελεγκτική. Πιο συγκεκριµένα, η ∆ηµόσια  Ελεγκτική  ασχολείται µε τον 

έλεγχο των οργανισµών του ∆ηµοσίου, των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου 

και των µη κερδοσκοπικών οργανισµών, ενώ η Ιδιωτική Ελεγκτική ασχολείται µε 

τον έλεγχο των κερδοσκοπικών οργανισµών (Παπάς, 1999). 

 

1.5.2 Εσωτερική και Εξωτερική  

Η ελεγκτική ως προς το υποκείµενο του ελέγχου, δηλαδή το πρόσωπο που διενεργεί 

τον έλεγχο διακρίνεται σε  Εσωτερική Ελεγκτική και Εξωτερική Ελεγκτική 

(Αστρίτης, 2000). Ειδικότερα, η Εσωτερική Ελεγκτική ορίζεται ως «η ανεξάρτητη 

διαδικασία που λειτουργεί µέσα στον οργανισµό για να εξετάσει και να εκτιµήσει τις 

διαδικασίες παρέχοντας σηµαντική υπηρεσία σε αυτόν» (IIA, 1991; Taylor and 

Glezen, 1991; Konrath, 1996).  Σε αντιδιαστολή, η Εξωτερική Ελεγκτική είναι «η 

διαδικασία άσκησης ελέγχου που εκτελείται από επαγγελµατίες και ειδικά 

εκπαιδευόµενους ελεγκτές, οι οποίοι αναφέρονται ως ορκωτοί ελεγκτές ή ορκωτοί 

λογιστές».  

 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονισθεί  ότι πολλοί ερευνητές και συγγραφείς θεωρούν 

ότι  υπάρχει και µία τρίτη κατηγορία της ελεγκτικής, η οποία ονοµάζεται «Κρατική 

Ελεγκτική».  Η Κρατική Ελεγκτική περιλαµβάνει όλους τους ελέγχους που 

διενεργούνται από τους  διάφορους κρατικούς και ηµικρατικούς φορείς. Οι πιο 

σηµαντικοί κρατικοί έλεγχοι είναι ο φορολογικός έλεγχος που αφορά την αναζήτηση 

του φορολογητέου εισοδήµατος (των υποκείµενων σε φορολογία νοµικών και 

φυσικών προσώπων), ο έλεγχος από την Τράπεζα της Ελλάδας που αφορά σε 

νοµισµατικά και πιστωτικά θέµατα και ο έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο του 

κράτους που αφορά τους λογαριασµούς του δηµοσίου τοµέα (Κάντζου, 1995). Η 

άποψη του ερευνητή συµβαδίζει µε την επιστηµονική γνώµη των περισσοτέρων 

συγγραφέων, ότι η Κρατική Ελεγκτική δεν είναι ξεχωριστή κατηγορία αλλά µέρος 
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της Εξωτερικής Ελεγκτικής αφού διενεργείται από κρατικούς φορείς οι οποίοι 

ταυτόχρονα είναι «έξω» από την οικονοµική µονάδα.  

 

1.5.3 Ελεγκτική των Οικονοµικών Αποτελεσµάτων και Ελεγκτική της 

Χρηµατοοικονοµικής ∆ιαχείρισης 

Σύµφωνα µε τον Καζαντζή (2006) ανάλογα µε τον αντικειµενικό της σκοπό, η 

ελεγκτική διακρίνεται σε Ελεγκτική των Οικονοµικών Αποτελεσµάτων, η οποία  

όπως χαρακτηρίζεται από το όνοµά της ασχολείται αποκλειστικά µε τα οικονοµικά 

αποτελέσµατα της οικονοµικής µονάδας και Ελεγκτική της Χρηµατοοικονοµικής 

∆ιαχείρισης η οποία ασχολείται µόνο µε τη χρηµατοοικονοµική διαχείριση. 

 

1.6 ∆ιακρίσεις - Είδη Ελέγχων  

1.6.1 Γενικά 

Από τις παραπάνω προσεγγίσεις είναι εµφανές ότι η ελεγκτική αποτελεί τη 

διαδικασία άσκησης του ελέγχου. Με σκοπό την όσο το δυνατό πληρέστερη 

αξιολόγηση της ελεγκτικής επιστήµης κρίνεται χρήσιµη – από την πλευρά του 

ερευνητή -  η παράθεση των βασικών ειδών ελέγχων µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια. 

Τα κριτήρια που επιλέχτηκαν προσπαθούν να καλύψουν όλο το εύρος των ελέγχων 

όπως παρουσιάζονται στη σχετική ελληνική και διεθνή αρθρογραφία και 

βιβλιογραφία. 

.   

1.6.2 Ανάλογα µε το Φορέα 

Όπως έχει πρωθύστερα λεχθεί, ανάλογα µε το άτοµο που διενεργεί τον έλεγχο και τη 

σχέση εργασίας αυτού µε τον ελεγχόµενο φορέα, οι έλεγχοι διακρίνονται σε 

εσωτερικούς και εξωτερικούς.  

 

Οι Εσωτερικοί έλεγχοι οργανώνονται από τον ίδιο το φορέα, διενεργούνται από 

ειδικά καταρτισµένα στελέχη του, τους εσωτερικούς ελεγκτές, οι οποίοι είναι 

υπάλληλοι της επιχείρησης και αναφέρονται στο ανώτατο όργανο του οργανισµού 

(Cheung and Qiang, 1997; Carmichael and Willingham, 1987; Κορολής, 2007).  Ο 

εσωτερικός έλεγχος έχει προληπτικό και κατασταλτικό χαρακτήρα, εξασφαλίζοντας 

την πληρότητα και καλή λειτουργία του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου, ήτοι το 

ολοκληρωµένο πλέγµα των δικλείδων ασφαλείας που έχουν ενσωµατωθεί στο 
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λειτουργικό σύστηµα της οικονοµικής µονάδας.  Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η 

διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων, ο περιορισµός των αδυναµιών  λειτουργίας, 

η ελαχιστοποίηση των κινδύνων, η ορθή διεξαγωγή των συναλλαγών και η 

διασφάλιση της αξιοπιστίας και της ειλικρίνειας των βιβλίων και στοιχείων της 

οικονοµικής µονάδας (Παπαστάθης, 2004). 

 

Αντίθετα, οι Εξωτερικοί έλεγχοι διενεργούνται από εξωτερικούς ελεγκτές, οι οποίοι 

δεν έχουν καµιά σχέση εξαρτηµένης εργασίας, υπαλληλική ιδιότητα, µε την 

οικονοµική µονάδα, την οποία καλούνται να ελέγξουν µετά από πρόσκληση των 

µετόχων αυτής (Woolf et al., 1988; Eden and Moriah, 1996). Ο εξωτερικός έλεγχος 

δεν επηρεάζεται από τη ∆ιοίκηση και αποτελεί εγγύηση για τη διενέργεια 

αντικειµενικού και ανεπηρέαστου ελέγχου. Τα πεδία δράσης του ποικίλουν, από την 

πιστοποίηση της ορθής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων και τη 

διαπίστωση της πιστοληπτικής ικανότητας, µέχρι την αξιολόγηση της 

λογιστικοοικονοµικής οργάνωσης και την υποβολή ορθολογικών «προτάσεων» για 

βελτίωση των λειτουργιών - διαδικασιών. 

 

Τέλος, τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται οι Μικτοί Έλεγχοι, οι οποίοι είναι 

εσωτερικοί έλεγχοι που διενεργούνται µε τη συνεργασία των εξωτερικών ελεγκτών. 

 

1.6.3 Ανάλογα µε την Έκταση του Ελέγχου 

Ανάλογα µε την έκτασή τους, οι έλεγχοι διακρίνονται σε ειδικούς - µερικούς και 

γενικούς (∆ήµου, 2000). Ειδικοί ή µερικοί είναι οι έλεγχοι, οι οποίοι έχουν ως 

αντικείµενο ελέγχου ένα συγκεκριµένο τοµέα, όπως για παράδειγµα τις προµήθειες, 

εισπράξεις, πωλήσεις. Σε αντιδιαστολή, οι Γενικοί είναι οι έλεγχοι, οι οποίοι 

εκτείνονται σε ολόκληρη τη διαχείριση µιας συγκεκριµένης χρονικής περιόδου. Στους 

γενικούς ελέγχους δεν παρατηρούνται περιορισµοί ούτε χρονικού βάθους ελέγχου 

ούτε ελεγχόµενων αντικειµένων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα Γενικού ελέγχου 

αποτελεί ο έλεγχος του Ισολογισµού τέλους χρήσης που διενεργείται από τους 

εξωτερικούς ελεγκτές.  
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1.6.4 Ανάλογα µε τη διάρκεια του Ελέγχου 

Ανάλογα µε τη διάρκεια τους, οι έλεγχοι διακρίνονται σε µόνιµους, τακτικούς και 

έκτακτους (Παπαστάθης, 2003). Μόνιµοι ή ∆ιαρκείς είναι οι έλεγχοι που 

διενεργούνται σε συνεχή βάση και λαµβάνουν χώρα κατά την εκτέλεση της 

οικονοµικής πράξης, συναλλαγής και παραγωγικής λειτουργίας.  Τακτικοί ή 

Περιοδικοί, είναι οι έλεγχοι, οι οποίοι πραγµατοποιούνται κατά τακτές χρονικές 

περιόδους για παράδειγµα µια φορά το µήνα, µέσα στο εξάµηνο ή µέσα στο έτος. Ο 

τακτικός έλεγχος έχει το προτέρηµα της συγκρισιµότητας µε αντίστοιχες χρονικά, µία 

ή περισσότερες περιόδους, για την εξαγωγή συµπερασµάτων και την κατάστρωση της 

µελλοντικής στρατηγικής (∆ήµου, 2000). Τέλος, οι Έκτακτοι ή Περιστασιακοί είναι 

οι έλεγχοι, οι οποίοι διενεργούνται σε έκτακτες περιπτώσεις, είτε µε πρωτοβουλία του 

τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου, είτε µε εντολή της ∆ιοίκησης, είτε οποτεδήποτε 

προκύψει ανάγκη. Οι έκτακτοι έλεγχοι αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση της 

συγκεκριµένης ανάγκης που πολλές φορές είναι χρονικά περιορισµένη. 

 

1.6.5 Ανάλογα µε το Στόχο ή το Χρόνο ∆ιενέργειάς των ελέγχων 

Ανάλογα µε το στόχο τους οι έλεγχοι διακρίνονται σε Προληπτικούς και 

Κατασταλτικούς. Προληπτικοί είναι οι έλεγχοι, οι οποίοι έχουν ως στόχο την 

πρόληψη του κινδύνου και διενεργούνται από τις ίδιες τις υπηρεσίες των τµηµάτων. 

Ενδεικτικά, αναφέρεται ως προληπτικός έλεγχος, ο έλεγχος  των «Ενταλµάτων 

Πληρωµής», πριν την εκταµίευση.  Αντίθετα, κατασταλτικοί είναι οι έλεγχοι, οι 

οποίοι αποσκοπούν στην εξακρίβωση της εφαρµογής των διαδικασιών και στην 

επιβεβαίωση ότι οι στόχοι επιτεύχθηκαν στο ακέραιο µε αποτελεσµατικό και 

αποδοτικό τρόπο. Οι κατασταλτικοί έλεγχοι αποβλέπουν κυρίως στην αποκάλυψη και 

καταστολή παραλήψεων, σφαλµάτων και ατασθαλιών. Ενδεικτικά, αναφέρεται ως 

κατασταλτικός έλεγχος, ο έλεγχος του Ταµείου µετά την εκταµίευση, µε τη συµφωνία 

των υπολοίπων των τραπεζών και της επιχείρησης. 

 

Για διάφορους συγγραφείς το χαρακτηριστικό διάκρισης των ελέγχων σε 

προληπτικούς και κατασταλτικούς είναι όχι µόνο ο σκοπός του ελέγχου, αλλά και ο 

χρόνος διενέργειάς τους. Με βάση αυτό το κριτήριο οι προληπτικοί έλεγχοι είναι οι 

έλεγχοι που διενεργούνται πριν ή κατά τη διάρκεια των πράξεων, ενώ οι 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 44 από 475 

κατασταλτικοί έλεγχοι είναι οι έλεγχοι που διενεργούνται µετά την εκτέλεση των 

πράξεων (εκ των υστέρων). 

 

1.6.6 Ανάλογα µε το Στοιχείο στο Οποίο ∆ίνει Έµφαση ο Έλεγχος 

Ανάλογα µε το στοιχείο στο οποίο δίνεται έµφαση, οι έλεγχοι διακρίνονται σε: 

Λειτουργικούς, Χρηµατοοικονοµικούς, Αποδοτικότητας, Συµµόρφωσης, 

∆ιοίκησης, Κοινωνικής Ευθύνης, Περιβάλλοντος και Ειδικούς. 

� Λειτουργικοί ή ∆ιαχειριστικοί Έλεγχοι είναι οι έλεγχοι της αξιολόγησης 

(µέσω συστηµατικής επισκόπησης) των λειτουργικών δραστηριοτήτων της 

οικονοµικής  µονάδας σε σχέση µε  τους συγκεκριµένους αντικειµενικούς 

στόχους, τα καθορισµένα επιστηµονικά κριτήρια και τις γενικές 

επιχειρησιακές αρχές.   

� ∆ιοικητικοί Έλεγχοι ή Έλεγχοι ∆ιοικήσεως ή “Έλεγχοι της 

Αποδοτικότητας της ∆ιοίκησης” ή “Έλεγχοι Επιδόσεως” είναι οι έλεγχοι  

της αξιολόγησης της αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας ενός µέρους ή 

του συνόλου της ∆ιοίκησης (Πετρίδου, 1998).   

� Λογιστικοί Έλεγχοι ή Χρηµατοοικονοµικοί Έλεγχοι ή Έλεγχοι των 

Οικονοµικών Καταστάσεων  είναι οι έλεγχοι της αξιοπιστίας και 

αποτελεσµατικότητας του λογιστικού συστήµατος της οικονοµικής µονάδας. 

Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται κυρίως από τους ορκωτούς ελεγκτές µε 

απώτερο σκοπό τη διαµόρφωση και έκφραση γνώµης για το κατά πόσο οι 

οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης  έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τις 

γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές και αν αυτές απεικονίζουν ακριβοδίκαια 

την οικονοµική θέση και τα αποτελέσµατα της διαχείρισης της ελεγχόµενης 

οικονοµικής µονάδας.  

� Έλεγχοι Συµµόρφωσης είναι οι έλεγχοι της συµµόρφωσης µε 

προκαθορισµένους όρους, κανόνες και διαδικασίες.  

� Ειδικοί Έλεγχοι είναι οι έλεγχοι οι οποίοι δεν εντάσσονται στις παραπάνω 

κατηγορίες και ασχολούνται µε κάποια «ειδικά» θέµατα. Στους ειδικούς 

ελέγχους ανήκει ο δικαστικός έλεγχος, οι έλεγχοι Περιβάλλοντος (Hillary, 

1998), οι έλεγχοι Ποιότητας, οι έλεγχοι Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία 

και οι Κοινωνικοί Έλεγχοι.    
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Εκτενέστερη ανάλυση των παραπάνω κατηγοριών παρατίθεται στο κεφάλαιο 2.5 

«Τύποι Εσωτερικού Ελέγχου», όπου αναφέρονται τα είδη των εσωτερικών ελέγχων, 

το οποίο είναι και το αντικείµενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής. 

 

1.6.7 Ανάλογα µε τον Τρόπο Εξέτασης  

Ανάλογα µε τον τρόπο εξέτασής τους, οι έλεγχοι διακρίνονται σε τυπικούς και 

ουσιαστικούς. Τυπικός είναι ο έλεγχος που εξετάζει στατικά την τυπικότητα της 

συναλλαγής (για παράδειγµα την νοµιµότητα των δικαιολογητικών, την ύπαρξη των 

αναγκαίων υπογραφών). Σε αντίθεση, ο Ουσιαστικός Έλεγχος προχωρά ένα βήµα 

παραπάνω, αφού ειδικεύεται στην εξέταση της σκοπιµότητας και της 

αποτελεσµατικότητας της πράξης. Με αυτό τον τρόπο αξιολογείται η αναγκαιότητά 

της και αντλούνται συµπεράσµατα για την επανάληψή της στο µέλλον (∆ήµου, 2000). 

 

1.6.8 Ανάλογα µε τη Μέθοδο που Ακολουθείται κατά τη διάρκεια του 

Ελέγχου 

Ανάλογα µε τη µέθοδο που ακολουθείται κατά τη διάρκεια της ελεγκτικής 

διαδικασίας, οι έλεγχοι διακρίνονται σε Κάθετους Ελέγχους και Οριζόντιους 

Ελέγχους. Ο Κάθετος ή Αναδροµικός Έλεγχος είναι η µέθοδος
3
 που ακολουθεί, 

κατά τη  διενέργεια ενός ελέγχου, µια αντίστροφη πορεία από αυτήν που 

ακολουθήθηκε για την εµφάνιση των εν λόγω µεγεθών στις λογιστικές καταστάσεις 

(Φλιτούρης, 2007). Ο ελεγκτής αρχίζει µε την επιβεβαίωση των σχετικών µεγεθών 

που παρουσιάζονται στον Ισολογισµό, ώστε καταλήγει στα αρχικά παραστατικά. 

Τέλος, επικοινωνεί µε τρίτους εκτός της ελεγχόµενης µονάδας για την 

αντικειµενικότερη τεκµηρίωση πράξεων και σχέσεων, ειδικά όταν τα παραστατικά 

αυτών έχουν εκδοθεί από την ελεγχόµενη επιχείρηση και δεν αποτελούν συνεπώς 

ισχυρά τεκµήρια. Γενικότερα, ο κάθετος έλεγχος ξεκινά από συγκεκριµένα 

επιλεγέντα κονδύλια των Οικονοµικών Καταστάσεων και καταλήγει στα 

δικαιολογητικά. Η µέθοδος αυτή αποτελεί τη βάση για τον έλεγχο των Οικονοµικών 

Καταστάσεων της οικονοµικής µονάδας.  

 

                                                 
3
 Κατά τον Κάθετο ή Αναδροµικό έλεγχο ερευνώνται µε τη σειρά τα παρακάτω: Αποτέλεσµα 

Χρήσης, Ισολογισµός, Γενική Εκµετάλλευση, Οριστικό Ισοζύγιο Γενικό Καθολικό, Ισοζύγια, Γενικό 

Καθολικό, Γενικό Συγκεντρωτικό Ηµερολόγιο, Αναλυτικά Καθολικά, Αναλυτικά Ηµερολόγια και 

τέλος τα Παραστατικά 
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Αντίθετα, ο Οριζόντιος Έλεγχος ακολουθεί µια τελείως αντίστροφη κατεύθυνση
4
. 

(Φλιτούρης, 2007). Ο ελεγκτής επιλέγοντας ένα δείγµα που αντιπροσωπεύει το 

σύνολο των εγγράφων ή πράξεων ξεκινάει από το φάκελο των πρωτότυπων 

παραστατικών, τα οποία µέχρι στιγµής αποτελούν αντικειµενικά τεκµήρια. Όµως για 

να υπάρχει µια πιο ολοκληρωµένη άποψη θα πρέπει να αναζητήσει τα πλέον 

αξιόπιστα τεκµήρια επιβεβαίωσης των µεγεθών, τα οποία εµφανίζονται στις 

λογιστικές καταστάσεις. Για αυτό το λόγο ελέγχει εάν οι εγγραφές περάστηκαν στα 

Αναλυτικά Ηµερολόγια και αν καταχωρήθηκαν στους αντίστοιχους λογαριασµούς 

των Αναλυτικών Καθολικών, στα Ισοζύγια και τέλος στις λογιστικές καταστάσεις 

(Κάντζος και Χονδράκη, 2006). Βασικός σκοπός του οριζοντίου ελέγχου είναι η 

ενηµέρωση των ελεγκτών για τη λογιστική οργάνωση της επιχειρήσεως, καθώς και η 

εκτίµηση του υφιστάµενου Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου. Συνεπώς ο έλεγχος 

αυτός δεν µπορεί να αντικαταστήσει τον κάθετο έλεγχο (έλεγχος οικονοµικών 

καταστάσεων) παρά να τον συµπληρώσει. 

 

1.6.9 Ανάλογα µε τον Τρόπο Ελέγχου 

Ανάλογα µε τον τρόπο ελέγχου, οι έλεγχοι διακρίνονται σε συστηµατικούς και µη 

συστηµατικούς ελέγχους. Ο Συστηµατικός Έλεγχος περιλαµβάνει: προκαταρκτική 

επαφή και ενηµέρωση, µελέτη και αξιολόγηση του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου, 

ενδιάµεσες εργασίες, εργασίες µετά το κλείσιµο των βιβλίων και σύνταξη του 

πιστοποιητικού ελέγχου και της ειδικής έκθεσης προς τη ∆ιοίκηση. 

 

Ο Μη Συστηµατικός Έλεγχος καταφεύγει περισσότερο σε ποιοτικές µεθόδους 

αναγνώρισης και ανάλυσης της ελεγχόµενης µονάδας, σε αυτοσχεδιασµούς ελέγχου 

και συνοπτικές ελεγκτικές διαδικασίες χρησιµοποιώντας µεθόδους όπως οι 

αριθµοδείκτες, οι οποίοι εξετάζονται σε σύγκριση µε άλλες παρόµοιου αντικειµένου 

οικονοµικές µονάδες ή µε τον κλάδο στον οποίο ανήκει η ελεγχόµενη µονάδα 

(Κάντζος και Χονδράκη, 2006). 

 

                                                 
4
 Κατά τον Οριζόντιο έλεγχο ερευνώνται µε τη σειρά τα παρακάτω: Παραστατικά, Αναλυτικά 

Ηµερολόγια, Αναλυτικά Καθολικά, Γενικό Συγκεντρωτικό Ηµερολόγιο, Γενικό Καθολικό, Ισοζύγια, 

Αναλυτικά Καθολικά, Οριστικό Ισοζύγιο Γενικού Καθολικού, Γενική Εκµετάλλευση, Ισολογισµός και 

τέλος το Αποτέλεσµα Χρήσης 
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1.6.10 Ανάλογα µε τα Μέσα Άσκησης των Ελέγχων. 

Οι έλεγχοι ανάλογα µε τα µέσα άσκησης τους κατατάσσονται σε φυσικούς, 

µηχανικούς, διαδικασιών και περιοριστικούς (∆ήµου, 2000). 

� Φυσικοί Έλεγχοι είναι οι έλεγχοι, οι οποίοι κατά την άσκησή τους απαιτούν 

δύο τουλάχιστον άτοµα, όπως για παράδειγµα κατά την καταγραφή των 

επιταγών συνεργάζονται και συνυπογράφουν δύο άτοµα. 

� Μηχανικοί Έλεγχοι είναι οι έλεγχοι, οι οποίοι κατά την άσκησή τους 

απαιτούν µηχανικά µέσα, όπως για παράδειγµα τα µηχανήµατα καταµέτρησης 

χρηµάτων, τα οποία χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο του «Ταµείου». 

� Έλεγχοι ∆ιαδικασιών είναι οι έλεγχοι, οι οποίοι κατά την άσκησή τους 

αξιολογούν την τήρηση των διαδικασιών. Για παράδειγµα για τον έλεγχο των 

«Παγίων», ελέγχεται αν ακολουθείται όλη η διαδικασία ελέγχου σχετικά µε τα 

«Πάγια».  

� Έλεγχοι Περιοριστικοί είναι οι έλεγχοι, οι οποίοι κατά την άσκησή τους 

χρησιµοποιούν την τήρηση καθορισµένων ορίων. Για παράδειγµα οι επιταγές 

πάνω από ένα ποσό πρέπει να είναι δίγραµµες ή το ηµερήσιο υπόλοιπο του 

«Ταµείου» να µην υπερβαίνει ένα ορισµένο ποσό. 

 

Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι ο έλεγχος που διενεργείται σε µια οικονοµική µονάδα, 

δύναται να υπαχθεί σε περισσότερες από µια κατηγορίες (από τις παραπάνω).  Για 

παράδειγµα, ο εσωτερικός έλεγχος, µπορεί να είναι γενικός (ήτοι επεκτείνεται σε όλη 

τη διαχείριση), διαρκής (ήτοι διενεργείται συνέχεια), προληπτικός (ήτοι στοχεύει 

στην πρόληψη εκουσίων ή ακουσίων λαθών) και λειτουργικός (ήτοι αξιολογεί τη 

λειτουργικότητα µιας διαδικασίας σύµφωνα µε τις δεδοµένες επιχειρησιακές αρχές). 

 

1.7 Σκοπός Ελέγχου 

Το πλήθος των ειδών της ελεγκτικής επιβεβαιώνει την πολυποίκιλη σηµασία της στο 

σύγχρονο επιχειρείν. Μέσα από µια εκτεταµένη αναζήτηση της διεθνούς 

αρθρογραφίας ως βασικοί σκοποί της ελεγκτικής επιστήµης δύναται να θεωρηθούν: 

1. ο εντοπισµός, η πρόληψη και η καταστολή των ηθεληµένων  και αθέλητων 

λογιστικών απατών και λαθών, 
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2. η επιβεβαίωση της ακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων (Ισολογισµός, 

Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης, Πίνακας ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων, 

Κατάσταση Ταµειακών Ροών), 

3. η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της οικονοµικής µονάδας µέσω της 

µείωσης των ατελειών και αδυναµιών στο συνολικό κύκλωµα λειτουργίας της, 

4. η συµµόρφωση µε τις προβλεπόµενες διατάξεις της νοµοθεσίας (Παπάς, 

1999), 

5. η λήψη ορθών αποφάσεων µέσω της ορθής κατάρτισης και παρακολούθησης 

των αριθµοδεικτών (Γρηγοράκος, 1989). 

 

Γενικότερα µπορεί να λεχθεί ότι σκοπός του ελέγχου είναι η έκφραση γνώµης 

σχετικά µε την ορθή ή όχι παρουσίαση της ακριβοδίκαιης εικόνας της περιουσιακής 

διάρθρωσης, οικονοµικής κατάστασης και των αποτελεσµάτων των εργασιών της 

οικονοµικής µονάδας µέσα στα πλαίσια της νοµοθεσίας  (Πρωτοψάλτης και 

Σαρακοστίδης, 2003). 
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Κεφάλαιο 2  

Εννοιολογική Προσέγγιση Εσωτερικού Ελέγχου 

2.1 Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται η εννοιολογική προσέγγιση (των εννοιών) του 

«Εσωτερικού Ελέγχου» και του «Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου». Αρχικά, 

παρατίθεται πλήθος εννοιολογικών προσεγγίσεων αναφορικά µε το εννοιολογικό τους 

πλαίσιο. Στη συνέχεια, µέσω της παρουσίασης του νοµοθετικού πλαισίου αναφορικά 

µε τον εσωτερικό έλεγχο στην Ελλάδα, διαφαίνεται η υποχρεωτική εφαρµογή του 

από συγκεκριµένους τύπους οικονοµικών οργανισµών. Η αναγκαιότητα, οι βασικοί 

τύποι και ο σκοπός του εσωτερικού ελέγχου οριοθετούνται µε γνώµονα την 

πληρέστερη εννοιολογική του προσέγγιση. Σε στενή σχέση και συνάρτηση µε τα 

παραπάνω, παρατίθενται δύο «µέθοδοι» αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας του 

Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται µε την αποτύπωση 

της προστιθέµενης αξίας του εσωτερικού ελέγχου µέσω αξιολόγησης της 

συνεισφοράς του στον αποδοτικότερο εξωτερικό έλεγχο, στην αποτελεσµατικότερη 

διαχείριση του επιχειρησιακού κινδύνου, στη βέλτιστη υιοθέτηση των αρχών της 

εταιρικής διακυβέρνησης και στον επιτυχηµένο στρατηγικό σχεδιασµό της 

οικονοµικής µονάδας. 

     

2.2 Εννοιολογικό Πλαίσιο του Εσωτερικού Ελέγχου και του 

Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου 

2.2.1 Γενικά 

Ως έννοια o εσωτερικός έλεγχος διακρίνεται για το εύρος και το υψηλό επίπεδο των 

προσφερόµενων υπηρεσιών του (Drogalas et al., 2006). Συχνά όµως, η άγνοια των 

διοικούντων, υπονοµεύει την προσέγγιση και τη σηµασία  που του αποδίδεται στο 

σύγχρονο επιχειρηµατικό γίγνεσθαι. Το γεγονός αυτό τεκµηριώνει τη µεγάλη έµφαση 

που καταλογίζεται στην οπτική της στρατηγικής αξιολόγησής του, ως 

αποτελεσµατικό µέσο εκπλήρωσης και επίτευξης των επιχειρησιακών στόχων. 

Σήµερα, ο ρόλος που καλείται να διαδραµατίσει ένα αποτελεσµατικό Σύστηµα 

Εσωτερικού Έλεγχου είναι τόσο από την πλευρά της πρόληψης των 

ενδοεπιχειρησιακών παραλήψεων και ατασθαλιών, όσο και από την οπτική της 
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ελαχιστοποίησης των δυσµενών επιδράσεών τους στην οικονοµική µονάδα και στους 

περιβάλλοντες φορείς της.  

2.2.2 Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου 

Με σκοπό την πληρέστερη εννοιολογική προσέγγιση του εσωτερικού ελέγχου, 

παρατίθεται η διάκριση των όρων «Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου» και «Εσωτερικός 

Έλεγχος». Στα πλαίσια της παραπάνω διάκρισης, οι Cook and Winkle (1976) 

προσοµοίωσαν το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου µε το νευρικό σύστηµα του 

ανθρώπου το οποίο απλώνεται στην οικονοµική µονάδα µεταφέροντας εντολές και 

αντιδράσεις από και προς τη ∆ιοίκησή της. Ήτοι, το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου 

της οικονοµικής  µονάδας συνδέεται άµεσα µε την οργανωτική της δοµή και τους 

γενικούς κανόνες λειτουργίας της (Cai, 1997). 

 

Σύµφωνα µε έναν ευρύτερο ορισµό, το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου ορίζεται ως το 

πλάνο της επιχείρησης και το σύνολο των µεθόδων και  διαδικασιών που ακολουθεί η 

∆ιοίκηση για να διασφαλίσει την αποδοτική συνεργασία µε τη διεύθυνση της 

επιχείρησης, την πρόληψη και τον εντοπισµό της απάτης και του λάθους, την 

ακρίβεια και ολοκλήρωση των λογιστικών αρχείων και την έγκαιρη προετοιµασία 

όλων των χρήσιµων οικονοµικών πληροφοριών (Meigs et al., 1984; Παπαδάτου, 

2005). 

 

Πιο πρόσφατα, ο Φίλος (2004) τονίζοντας τη συνεισφορά του Συστήµατος 

Εσωτερικού Ελέγχου στην επίτευξη των στόχων της οικονοµικής µονάδας, όρισε το 

Σ.Ε.Ε. ως το οργανωµένο σύνολο ελέγχων λειτουργιών και διαδικασιών που 

καθιερώνεται από τη ∆ιοίκηση µε σκοπό την εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων 

του οργανισµού, την αποτελεσµατική του λειτουργία και την ικανοποίηση των 

στόχων του.  

 

Την ίδια περίοδο, ο Γρηγοράκος (2006) δίνοντας έµφαση στο καθαρά λογιστικό 

εσωτερικό έλεγχο όρισε το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου ως «το όλο σύστηµα 

οργάνωσης των διαδικασιών εκτέλεσης των διαχειριστικών πράξεων και της 

λογιστικής τους απεικόνισης». Ειδικότερα, το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου 

περιλαµβάνει τις αρµοδιότητες του προσωπικού, τα εισερχόµενα και εκδιδόµενα 
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δικαιολογητικά, τη διαδροµή και τον έλεγχό τους, και τέλος τους τηρούµενους 

λογαριασµούς, τον τρόπο και τη µέθοδο ενηµέρωσής τους. 

 

Συγκεντρωτικά από όλες τις παραπάνω απόψεις συµπεραίνεται ότι το Σύστηµα 

Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεί το πλέγµα όλων των διαδικασιών και πολιτικών που: 

προάγουν την ακρίβεια και αξιοπιστία των λογιστικών και επιχειρησιακών 

δεδοµένων, προστατεύουν τους πόρους της οικονοµικής µονάδας από τη σπατάλη και 

την απάτη, εκτιµούν την πιστή εφαρµογή της πολιτικής της ∆ιοίκησης από τα 

διάφορα τµήµατα και γενικότερα αξιολογούν τη συνολική αποτελεσµατικότητα και 

απόδοση των λειτουργιών της οικονοµικής µονάδας (Alexander Hamilton Institute, 

2005). 

2.2.3 Εννοιολογικό Πλαίσιο Εσωτερικού Ελέγχου 

Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί ένα ιδιαίτερα δηµοφιλές ερευνητικό πεδίο, το οποίο 

κεντρίζει το ενδιαφέρον ερευνητών και µελετητών τα τελευταία χρόνια. Η 

σηµαντικότητά του επιβεβαιώνεται από το µεγάλο όγκο της σχετικής διεθνούς 

αρθρογραφίας και βιβλιογραφίας, ενώ η ένταση αναζήτησης ενός αξιόπιστου 

εννοιολογικού πλαισίου οδήγησε τους µελετητές στην υιοθέτηση ενός ικανού 

αριθµού εναλλακτικών προσεγγίσεων.  Ενδεικτικό της σηµασίας του για την 

επιβίωση και ανάπτυξη των οικονοµικών µονάδων αποτελεί το πλήθος των ορισµών 

που του έχουν αποδοθεί από ερευνητές και µελετητές, παγκοσµίως.  

 

Τα πρώτα χρόνια, ο εσωτερικός  έλεγχος θεωρούνταν ως µια διαδικασία που 

πρόσφερε έλεγχο επιβεβαίωσης σε λογαριασµούς (Spekle et al., 2007).  Υπό αυτό το 

πρίσµα, ο εσωτερικός έλεγχος ορίζονταν ως µια διαδικασία επίβλεψης, ως  ο 

«αστυνοµικός της ∆ιοίκησης» (Morgan, 1979), ο οποίος δεν διαδραµατίζει ρόλο στην 

επίτευξη των οργανωσιακών στόχων. Αυτή ήταν µια εµβρυακή µορφή του 

εσωτερικού ελέγχου.  

 

Ωστόσο, ο εσωτερικός έλεγχος είναι αποτέλεσµα – προϊόν της σύγχρονης 

κοινωνικοοικονοµικής ανάπτυξης (Cai, 1997). Σηµαντικές αλλαγές προωθήθηκαν 

από τη Βιοµηχανική Επανάσταση, µε αποτέλεσµα µετά το 1940, ο εσωτερικός 

έλεγχος να εισέρχεται στη χρυσή του περίοδο. Εκείνη την περίοδο (1941) ιδρύεται το 
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Αµερικάνικο Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, που ήταν και ο προποµπός του 

Ευρωπαϊκού Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (Dittenhofer, 2001).  

 

Τριάντα χρόνια αργότερα, η ASOBAC (Committee on Basic Auditing Concepts, 

1973), όρισε τον εσωτερικό έλεγχο ως «µια συστηµατική διαδικασία αντικειµενικής 

αξιολόγησης των στοιχείων για την εξακρίβωση του βαθµού συσχέτισης µεταξύ 

καθιερωµένων κριτηρίων µε τα πραγµατικά αποτελέσµατα της επιχείρησης».  

 

Την ίδια περίπου περίοδο, µία εξίσου σηµαντική Επιτροπή, η APC (Auditing 

Practices Committee, 1980), τονίζοντας τη σηµασία της νοµοθεσίας, όρισε τον 

εσωτερικό έλεγχο ως «µια ανεξάρτητη εξέταση και γνωµοδότηση από έναν 

διορισµένο, από την επιχείρηση, ελεγκτή για τα οικονοµικά στοιχεία της, σύµφωνα µε 

το εκάστοτε ισχύον νοµικό καθεστώς».  

 

Σε συµφωνία ήταν και ο ορισµός από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA, 

1991; Taylor and Glezen, 1991; Konrath, 1996), σύµφωνα µε τον οποίο, ο εσωτερικός 

έλεγχος ήταν «η ανεξάρτητη διαδικασία που λειτουργεί µέσα στον οργανισµό για να 

εξετάσει και να εκτιµήσει τις διαδικασίες, παρέχοντας σηµαντική υπηρεσία σε 

αυτόν».  

 

Την ίδια περίοδο, η έννοια του εσωτερικού ελέγχου συνδέεται µε την εταιρική 

διακυβέρνηση µέσω µιας έκθεσης που συντάχτηκε από πέντε οργανώσεις
5
. 

Ειδικότερα, µέσω της έκθεσης εξεταζόταν ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στην 

εξασφάλιση βελτιωµένης εταιρικής διακυβέρνησης (Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission, 1992). Η έκθεση περιείχε µια ανάλυση 

των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων του εσωτερικού ελέγχου και ενός πλαισίου για 

την οριοθέτηση και την αξιολόγησή του. Στα πλαίσια της έκθεσης ο εσωτερικός 

έλεγχος ορίστηκε ως: «µία διαδικασία, που είναι σχεδιασµένη να παρέχει 

διαβεβαίωση σχετικά µε την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων» στις ακόλουθες 

κατηγορίες: Αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα των λειτουργιών-διαδικασιών, 

                                                 
5
 Στο πλαίσιο του COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 

σχετικά µε τον εσωτερικό συµµετείχαν οι παρακάτω πέντε οργανώσεις: American Accounting 

Association, American Institute of Certified Public Accountants, Institute of Internal Auditors, Institute 

of Management Accountants και Financial Executive Institute. 
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αξιοπιστία οικονοµικών καταστάσεων και συµµόρφωση µε τους εφαρµόσιµους 

νόµους και τους κανονισµούς» (Aldridge and Colbert, 1994; Maijoor, 2000).  

 

∆ύο χρόνια αργότερα, το ∆εκέµβριο του 1994, εκδόθηκε το µοντέλο «CADBURY» 

από το Συµβούλιο «Financial Aspects of Corporate Governance» του Ινστιτούτου 

Ορκωτών Ελεγκτών της Αγγλίας και Ουαλίας. Το µοντέλο όριζε τον εσωτερικό 

έλεγχο σαν «ένα συνολικό σύστηµα ελέγχων, χρηµατοοικονοµικών και άλλων µε 

σκοπό την παροχή ασφάλειας αναφορικά µε: αποτελεσµατικές και αποδοτικές 

λειτουργίες, εσωτερικούς χρηµατοοικονοµικούς ελέγχους και συµµόρφωση µε 

νόµους, διατάξεις και πολιτικές κάθε εταιρείας».  

 

Λίγο αργότερα, βασισµένο στα µοντέλα COSO και CADBURY, το ίδρυµα Ορκωτών 

Λογιστών του Καναδά (CΙCΑ) διεύρυνε το εννοιολογικό πλαίσιο του ελέγχου 

(COCO) παρέχοντας έναν ευρύτερο ορισµό και µια σειρά κριτηρίων για την 

αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητάς του (Canadian Institute of Chartered 

Accountants, 1995). Με αυτό τον τρόπο δόθηκε µια πολύ ευρύτερη προσέγγιση στον 

έλεγχο, η οποία συνέδεε τον εσωτερικό έλεγχο, τον κίνδυνο και την επίτευξη των 

επιχειρησιακών στόχων (Hunton et al., 2004). Πάντως αποτελεί αναντίρρητο γεγονός, 

ότι και οι τρεις Οργανισµοί επέκτειναν σαφώς το εννοιολογικό πλαίσιο του 

εσωτερικού ελέγχου πέρα από τον οικονοµικό έλεγχο. 

 

Γενικά, στο σηµερινό οικονοµικό περιβάλλον, το σύγχρονο Σύστηµα Εσωτερικού 

Ελέγχου αναπτύσσεται για να ικανοποιήσει τις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης 

(Yan Jin’e, 1997). Σε αυτά τα πλαίσια, τον Ιούνιο του 1999, το Ινστιτούτο 

Εσωτερικών Ελεγκτών όρισε τον εσωτερικό έλεγχο ως «µία ανεξάρτητη, 

αντικειµενική, διαβεβαιωτική και συµβουλευτική δραστηριότητα που ήταν 

σχεδιασµένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες του οργανισµού» 

(ΙΙΑ, 1999). Η µεγαλύτερη διαφοροποίηση του νέου ορισµού ήταν η για πρώτη φορά 

παραδοχή δηµιουργίας «προστιθέµενης αξίας» (add value) για την οικονοµική 

µονάδα από την ύπαρξη του εσωτερικού ελέγχου (Krogstad et al., 1999; Bou-Raad, 

2000; Nagy and Cenker, 2002; Mihret and Yismaw, 2007).    
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Η σύνδεση του εσωτερικού ελέγχου µε τη στρατηγική της οικονοµικής µονάδας  

τονίστηκε από την Παπαδάτου (2001), η οποία όρισε τον εσωτερικό έλεγχο ως «το 

σύνολο των διαδικασιών, των κανόνων, των µεθόδων και των επαληθεύσεων που 

διασφαλίζουν την προστασία της περιουσίας της οικονοµικής µονάδας και την 

αποτελεσµατική εφαρµογή της Στρατηγικής της».  

 

Ένα χρόνο αργότερα, ο Βαρβατσουλάκης (2002), στα πλαίσια εκπόνησης της 

διδακτορικής του διατριβής, τόνισε εντονότερα τη σηµασία της ∆ιοίκησης, ορίζοντας 

τον εσωτερικό έλεγχο ως «όλες τις µεθόδους µε τις οποίες η ∆ιοίκηση της 

οικονοµικής µονάδας εκχωρεί αρµοδιότητες, µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη 

λειτουργία των κύκλων δραστηριότητας της οικονοµικής µονάδας». 

 

Ένας ευρύτερος ορισµός, ο οποίος υπογράµµιζε τόσο το συµβουλευτικό όσο και τον 

προληπτικό ρόλο του εσωτερικού ελέγχου αποδόθηκε από τον Παπαστάθη (2003). 

Υπό το πρίσµα του εν λόγω ορισµού, ο εσωτερικός έλεγχος θεωρήθηκε ως «η 

υπηρεσία που αποσκοπεί στην αξιολόγηση της επάρκειας λειτουργίας του 

συστήµατος εσωτερικών ελέγχων και προτείνει βελτιώσεις, όπου διαπιστώνονται 

αδυναµίες». 

 

Ακολουθώντας την ίδια λογική, στην Ελλάδα, το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών 

Ελεγκτών (Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, 2008) όρισε τον εσωτερικό 

έλεγχο ως «µία ανεξάρτητη, αντικειµενική, διαβεβαιωτική και συµβουλευτική 

δραστηριότητα, επαρκώς σχεδιασµένη και οργανωµένη, που µέσω των τεχνικών και 

επιστηµονικών προσεγγίσεων, αξιολογεί την επάρκεια λειτουργίας του συστήµατος 

εσωτερικού ελέγχου (λειτουργίες-εφαρµογή διαδικασιών)». 

 

Από όλες τις ανωτέρω εννοιολογικές προσεγγίσεις καθίσταται σαφές, ότι ο 

εσωτερικός έλεγχος δεν είναι ένα µονοδιάστατο εργαλείο ελέγχου της ορθότητας των 

καταστάσεων (Ταχυνάκης και Ζαφειράκου, 2007), αλλά αποτελεί συστατικό στοιχείο 

της εταιρικής διακυβέρνησης (Hermanson et al., 2008), διαδραµατίζει κοµβικό ρόλο 

στην αξιοπιστία των εκθέσεων - αναφορών των οικονοµικών επιτελείων (Zakaria et 

al., 2006) και παρέχει µοναδική υπηρεσία αποτελώντας προστιθέµενη αξία για την 

οικονοµική µονάδα προς την επίτευξη των δεικτών αποτελεσµατικότητας και 
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αποδοτικότητά της (Goodwin, 2004). Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι ένα υγιές 

Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου παρέχει στην οικονοµική µονάδα τη διασφάλιση, ότι 

δεν θα εµποδιστεί στην επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρησιακών της στόχων  

(Savcuk, 2007) και γενικότερα, ο εσωτερικός έλεγχος είναι η αναγκαία λειτουργία 

του σύγχρονου «management», είναι ο σύµβουλός του σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα 

(Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, 2008). 

 

2.3 Το Ελληνικό Νοµοθετικό Πλαίσιο για τον Εσωτερικό Έλεγχο από 

το 1980 έως Σήµερα   

Στην Ελλάδα ο εσωτερικός έλεγχος εµφανίστηκε στις αρχές του 1980. Με Απόφαση 

του Πρωτοδικείου Αθηνών (1457/7.6.85) ιδρύεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 

«Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών», δηλαδή το συλλογικό όργανο που 

εκφράζει τον εσωτερικό έλεγχο.  

 

Οι ανακατατάξεις στον επιχειρησιακό χώρο, όπως η εισαγωγή εταιριών στο 

Χρηµατιστήριο, οι συγχωνεύσεις και εξαγορές των εταιριών και η ολοκληρωτική 

ένταξη της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνέβαλαν στην αναβάθµιση του 

εσωτερικού ελέγχου. Σε αυτά τα πλαίσια, η Πράξη του ∆ιοικητή Τράπεζας της 

Ελλάδος µε την Απόφασή της 2438/6.8.1998 καθιερώνει τον εσωτερικό έλεγχο στα 

πιστωτικά ιδρύµατα ως µέσο για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία τους. Πιο 

συγκεκριµένα µε την Πράξη του ∆ιοικητή Τράπεζας της Ελλάδος παρέχεται το 

πλαίσιο των γενικών αρχών λειτουργίας και των κριτηρίων αξιολόγησης των 

Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου (Σ.Ε.Ε.) των πιστωτικών ιδρυµάτων. Με την ίδια 

Πράξη οριοθετούνται οι αρµοδιότητες και οι υπευθυνότητες του κάθε πιστωτικού 

ιδρύµατος που αφορούν το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου. Ακόµη στην εν λόγω 

Πράξη προσδιορίζονται µε λεπτοµέρεια οι βασικές αρχές και τα κριτήρια που πρέπει 

να διέπουν τα Συστήµατα Εσωτερικών Ελέγχων καθώς και ειδικά µέτρα που 

αποσκοπούν στην αποτελεσµατική λειτουργία και αναβάθµισή τους.  

 

Ένα χρόνο αργότερα, στις 15 Ιουνίου 1999, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µε την 

εγκύκλιο αριθµού 6 και θέµα: «Επισηµάνσεις προς τις Ε.Λ.∆.Ε.» καθιερώνει την 

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου στις Ε.Λ.∆.Ε. Πιο συγκεκριµένα,  στην παράγραφο 

15 αναφέρεται ότι οι «Εταιρίες Λήψης και ∆ιαβίβασης Εντολών» (Ε.Λ.∆.Ε.) 
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οφείλουν να διαθέτουν υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, η οποία θα ελέγχει την τήρηση 

των κανόνων της νοµοθεσίας και του Κώδικα ∆εοντολογίας των «Επιχειρήσεων 

Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» (Ε.Π.Ε.Υ.) και θα ενηµερώνει σχετικά τη 

∆ιοίκηση των Ε.Λ.∆.Ε. ανά τακτά χρονικά διαστήµατα ή εκτάκτως όταν απαιτείται. 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε την Απόφαση 

5/204/14-11-2000 µε θέµα «τους κανόνες συµπεριφοράς των εταιρειών που έχουν 

εισάγει τις µετοχές τους στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α) και των 

συνδεδεµένων µε αυτές προσώπων», θέτει για πρώτη φορά ένα θεσµικό πλαίσιο για 

τον εσωτερικό έλεγχο. Στο άρθρο 12 της Απόφασης 5/204/14-11-2000 του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ορίζεται ότι: «κάθε εταιρία 

οφείλει να διαθέτει τµήµα εσωτερικού ελέγχου το οποίο θα αποσκοπεί στη συνεχή 

παρακολούθηση της λειτουργίας της εταιρίας και θα έχει την ευθύνη να ενηµερώνει 

εγγράφως, σε τακτά χρονικά διαστήµατα, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για την εφαρµογή  

του  κανονισµού  εσωτερικής  λειτουργίας  της». Επίσης στο άρθρο αυτό αναφέρεται 

ότι: α) ο επικεφαλής του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου διορίζεται από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της εταιρείας, αναφέρεται σε αυτό και είναι πρόσωπο µε επαρκή 

προσόντα και εµπειρία, β) προσδιορίζονται οι βασικές αρµοδιότητες του τµήµατος 

εσωτερικού ελέγχου, γ) η υποχρέωση του ∆ιοικητικού Συµβούλιου για παροχή στα 

µέλη του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου όλων των απαραίτητων µέσων µε σκοπό την 

άσκηση αποδοτικού και κατάλληλου εσωτερικού ελέγχου και τέλος δ) η επιβολή 

ύπαρξης στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της εταιρείας της περιγραφής των 

αρµοδιοτήτων, της σύνθεσης, του τρόπου επικοινωνίας µε τα λοιπά τµήµατα της 

εταιρείας και των όρων λειτουργίας του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου. 

 

Μία ακόµη καθοριστικής σηµασίας νοµοθετική ρύθµιση αναφορικά µε τον εσωτερικό 

έλεγχο είναι ο Νόµος 3016/2002 (ΦΕΚ. 110/Α/17.05.2002) σχετικά µε την εταιρική 

διακυβέρνηση. Ο παραπάνω Νόµος ρυθµίζει τα ειδικά θέµατα διοίκησης και 

λειτουργίας των ανωνύµων εταιριών που έχουν εισηγµένες µετοχές ή κινητές αξίες 

στη χρηµατιστηριακή αγορά της Ελλάδας.  Στο άρθρο 6 αναφέρεται ότι προκειµένου 

µία εταιρεία να εισαγάγει µετοχές στο Χ.Α.Α. πρέπει να διαθέτει Εσωτερικό 

Κανονισµό Λειτουργίας. Στο ελάχιστο περιεχόµενο του Εσωτερικού Κανονισµού 

Λειτουργίας προβλέπονται υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου. Επιπρόσθετα στο άρθρο 
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7 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά της οργάνωσης και λειτουργίας του εσωτερικού 

ελέγχου στις εισηγµένες επιχειρήσεις στο Χ.Α.Α. Τέλος, στο άρθρο 8 του εν λόγω 

Νόµου γίνεται αναφορά στις αρµοδιότητες της Υπηρεσίας του Εσωτερικού Ελέγχου.  

 

Εντούτοις, ο Νόµος 3091/02 (µε το άρθρο 26 παρ. 1δ) αντικαθιστά την παράγραφο 1 

του άρθρου 7 του Νόµου 3016/2002, καταργώντας την υποχρέωση στην ειδική 

υπηρεσία της εταιρείας, η οποία πραγµατοποιεί τον εσωτερικό έλεγχο, ύπαρξης 

τουλάχιστον ενός φυσικού προσώπου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. 

Βέβαια ο  ίδιος Νόµος 3091/02 (µε το άρθρο 26 παρ. 1ε) αντικαθιστά την παράγραφο 

3 του άρθρου 7 του Νόµου 3016/2002, ώστε οι εσωτερικοί ελεγκτές να ορίζονται από 

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας και να είναι πλήρους και αποκλειστικής 

απασχόλησης. Τέλος, µε το νέο Νόµο παρέχεται η δυνατότητα στους εσωτερικούς 

ελεγκτές να είναι διευθυντικά στελέχη τα οποία όµως δεν θα έχουν  άλλες εκτός του 

εσωτερικού ελέγχου αρµοδιότητες. 

 

Ένα χρόνο αργότερα, ο Νόµος 3156 (ΦΕΚ 157/25.06.2003) µε το άρθρο 26 

παράγραφο 7 υποχρεώνει κάθε µη εισηγµένη εταιρεία σε Χρηµατιστήριο, της οποίας 

το ∆ηµόσιο κατέχει το 50% του µετοχικού της κεφαλαίου ή τα δικαιώµατα ψήφου, να 

οργανώσει εσωτερικό έλεγχο σύµφωνα µε τα πρότυπα του Νόµου 3016/2002 και την 

ερµηνευτική εγκύκλιο 4719/7.2.2005 του Νόµου 3156/2003 του Υπουργείου 

Οικονοµίας και Οικονοµικών. Ακόµη σύµφωνα µε τον Νόµο, η διενέργεια του 

εσωτερικού ελέγχου πραγµατοποιείται από ειδική υπηρεσία της εταιρείας και 

θεσµοθετείται η ανεξαρτησία των εσωτερικών ελεγκτών. 

   

Θα ήταν παράλειψη η µη αναφορά στον Νόµο 3340/05, ο οποίος τροποποιεί το άρθρο 

6 του Ν.3016/2002 σχετικά µε  το ελάχιστο περιεχόµενο του Εσωτερικού 

Κανονισµού Λειτουργίας και τις διαδικασίες παρακολούθησης που περιλαµβάνονται 

σε αυτόν. 

 

Την ίδια περίοδο ο Νόµος 3371/05 (άρθρο 24) υποχρεώνει τις εισηγµένες στο 

Χρηµατιστήριο εταιρίες, εκτός από τη συγκρότηση τµήµατος εσωτερικού ελέγχου, 

επιπρόσθετη συγκρότηση τριµελούς  ελεγκτικής  επιτροπής, η οποία να εκλέγεται  

από  το  ∆ιοικητικό  Συµβούλιο των εταιριών.  Συνήθως,  τα  άτοµα  που  την  
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απαρτίζουν  είναι  µη  εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα οποία 

αναφέρονται σε αυτό (δηλαδή το ∆ιοικητικό Συµβούλιο) µέσω τακτικών αναφορών. 

Η ελεγκτική επιτροπή και το τµήµα εσωτερικού ελέγχου έχουν σχέσεις στενής 

συνεργασίας. Κατά αυτόν τον τρόπο, επιδιώκεται η διασφάλιση αρίστων συνθηκών 

απαραιτήτων για την αποτελεσµατική άσκηση του εσωτερικού ελέγχου, όπως η 

πρόσβαση στις ηλεκτρονικές ή έντυπες πληροφορίες της εταιρίας,  η διαρκής 

εκπαίδευση σε νέα συστήµατα και τεχνικές εσωτερικού ελέγχου, η συγκρότηση 

οµάδων εργασίας για την εξέταση  ειδικών  τεχνικών  θεµάτων  καθώς  και  η  

εξασφάλιση  υψηλής  ποιότητας εργασιακών συνθηκών για τους εσωτερικούς 

ελεγκτές. Ο ρόλος της τριµελούς επιτροπής είναι ο έλεγχος της εκτέλεσης των 

καθηκόντων του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου και γι’ αυτό το λόγο, το εν λόγω 

τµήµα αναφέρεται σε αυτήν (Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, 2001). 

 

Η ανάγκη για εσωτερικό έλεγχο στον ευρύτερο ∆ηµόσιο τοµέα αναγνωρίζεται µε τον 

Νόµο 3429/2005 όπου στο άρθρο 4 σχετικά µε τις ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις και 

Οργανισµούς (∆.Ε.Κ.Ο.) αναφέρει την υποχρέωση όλων των δηµόσιων επιχειρήσεων 

κατάρτισης νέου Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας. Ο εν λόγω Κανονισµός 

καταρτίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της δηµόσιας επιχείρησης και 

περιλαµβάνει τουλάχιστον τη διάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρείας. Μεταξύ των 

υπηρεσιών της εταιρείας υποχρεωτικά προβλέπεται η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, 

η οποία θα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

1. παρακολούθηση της εφαρµογής και της συνεχής τήρησης του εσωτερικού 

κανονισµού λειτουργίας και του καταστατικού καθώς και της εν γένει 

νοµοθεσίας που αφορά τη δηµόσια επιχείρηση, 

2. παρακολούθηση και αναφορά στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της δηµόσιας 

επιχείρησης και στη Γενική Συνέλευση των µετόχων περιπτώσεων 

σύγκρουσης των ιδιωτικών συµφερόντων των µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου µε τα συµφέροντα της επιχείρησης ή παράβασης των διατάξεων 

του νόµου αυτού από µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

συµπεριλαµβανοµένου του Προέδρου και του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου, 

3. έγγραφη ενηµέρωση µία φορά τουλάχιστον κάθε τρίµηνο του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου καθώς και της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων για τους 

ελέγχους που διενεργεί, 
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4. παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας ζητηθεί από την Ειδική Γραµµατεία 

∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών (που συνιστάται µε το άρθρο 11 του 

νόµου αυτού) και διευκόλυνση µε κάθε πρόσφορο µέσο του έργου 

παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτή εκτελεί. Επίσης ορίζεται 

ότι στην υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου απασχολείται τουλάχιστον ένας 

εσωτερικός ελεγκτής, ο οποίος καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των 

µετόχων. Οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται ιεραρχικά 

σε καµία υπηρεσιακή µονάδα της δηµόσιας επιχείρησης, παρέχουν υπηρεσίες 

µε έµµισθη εντολή και δεν αποκτούν ιδιότητα υπαλλήλου ή σχέση 

εξαρτηµένης εργασίας. 

 

Πιο πρόσφατα ο Νόµος 3601/2007 (αρ. φύλλου 178 στο άρθρο 26), ο οποίος 

αναφέρεται στο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης,  τονίζει το ρόλο του εσωτερικού 

ελέγχου στα πιστωτικά ιδρύµατα. Σύµφωνα λοιπόν µε τον παραπάνω Νόµο, κάθε 

πιστωτικό ίδρυµα που εδρεύει στην Ελλάδα οφείλει να διαθέτει άρτιο και 

αποτελεσµατικό σύστηµα εταιρικής διακυβέρνησης, µε σαφή οργανωτική διάρθρωση, 

ευκρινείς, διαφανείς και συνεπείς γραµµές ευθύνης, αποτελεσµατικές διαδικασίες 

εντοπισµού, διαχείρισης, παρακολούθησης και αναφοράς των κινδύνων τους οποίους 

αναλαµβάνει ή ενδέχεται να αναλάβει, καθώς και επαρκείς µηχανισµούς εσωτερικού 

ελέγχου, περιλαµβανοµένων κατάλληλων διοικητικών και λογιστικών διαδικασιών. 

 

Την ίδια περίοδο
6
, µια σειρά από πρόσφατες Πράξεις του ∆ιοικητή της Τράπεζας της 

Ελλάδος ενισχύει τη σηµασία του εσωτερικού ελέγχου στα πιστωτικά Ιδρύµατα. 

Αρχικά η Πράξη του ∆ιοικητή της Τράπεζας Ελλάδος (αριθµού 2577/9.3.2006)  

οριοθετεί το πλαίσιο αρχών λειτουργίας και των κριτηρίων αξιολόγησης των 

Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων. 

Πιο συγκεκριµένα µε την παραπάνω Πράξη καθορίζονται οι αρχές και τα κριτήρια 

που πρέπει να τηρούνται από κάθε πιστωτικό ίδρυµα (και από τα χρηµατοδοτικά 

ιδρύµατα που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος), ώστε να διασφαλίζεται η 

ύπαρξη, τόσο σε ατοµικό όσο και σε επίπεδο οµίλου, επαρκούς Συστήµατος 

                                                 
6
 Παρόλο το γεγονός ότι οι Πράξεις του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, προηγούνται χρονικά 

(ένα έτος) από το Νόµο 3601/2007, θεωρήθηκε από την πλευρά του ερευνητή για λόγους συνοχής της 

έρευνας, η παράθεση όλων των Πράξεων µαζί (χωρίς την παρεµβολή Νόµων). 
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Εσωτερικού Ελέγχου (Σ.Ε.Ε.), το οποίο περιλαµβάνει τις λειτουργίες Εσωτερικής 

Επιθεώρησης, ∆ιαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συµµόρφωσης. 

 

Συµπλήρωση της Πράξης του ∆ιοικητή της Τράπεζας Ελλάδος (αριθµού 

2577/9.3.2006)  αποτελεί η Απόφαση (Ε.Τ.Π.Θ. 231/4/13.10.2006) µαζί µε τις 

τροποποιητικές Αποφάσεις (Ε.Τ.Π.Θ. 242/6/04.05.2007) και (Ε.Τ.Π.Θ. 

257/4/22.02.2008) που αφορούν τα Συστήµατα Εσωτερικού Ελέγχου (Σ.Ε.Ε.). Πιο 

συγκεκριµένα η Απόφαση (Ε.Τ.Π.Θ. 231/4/13.10.2006) εξειδικεύει τις βασικές αρχές 

και τα κριτήρια αξιολόγησης της οργανωτικής δοµής του Συστήµατος Εσωτερικού 

Ελέγχου, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος για τη νοµιµοποίηση των εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και 

τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας. 

 

Ακόµη η Πράξη ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος (2595/2007/20.08.2007) µε θέµα 

«Καθορισµός των κριτηρίων που πρέπει να διέπουν τη ∆ιαδικασία Αξιολόγησης 

Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου (∆.Α.Ε.Ε.Κ.) των πιστωτικών ιδρυµάτων και τη 

∆ιαδικασία Εποπτικής Αξιολόγησης (∆.Ε.Α.) από την Τράπεζα της Ελλάδος» θεωρεί 

την (∆.Α.Ε.Ε.Κ.) αναπόσπαστο τµήµα του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου που τα 

πιστωτικά ιδρύµατα οφείλουν να διαθέτουν (µε βάση την Π∆/ΤΕ 2577/9.3.2006) και 

σε ατοµικό αλλά σε επίπεδο οµίλου.   

 

Σε στενή σχέση και συνάρτηση αναφέρεται και η Πράξη του ∆ιοικητή Τράπεζας 

Ελλάδος 2597/2007/31.10.2007 µε θέµα «Τροποποίηση και συµπλήρωση της Π∆/ΤΕ 

2577/2006 σχετικά µε το πλαίσιο αρχών λειτουργίας, τα κριτήρια αξιολόγησης της 

οργάνωσης των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και 

χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων και τις σχετικές αρµοδιότητες των διοικητικών τους 

οργάνων». Σύµφωνα µε την Πράξη αυτή: 

� τροποποιείται και µεταβάλλεται η Π∆/ΤΕ 2577/9.3.2006 σχετικά µε την 

εξωτερική ανάθεση  δραστηριοτήτων σε τρίτους (outsourcing) και 

� συµπληρώνεται η Π∆/ΤΕ 2577/9.3.2006  σχετικά µε τις βασικές αρχές που 

πρέπει να τηρούνται, κατά την άσκηση επενδυτικών υπηρεσιών, για τον 

εντοπισµό και την αντιµετώπιση καταστάσεων σύγκρουσης συµφερόντων, τη 

φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων των πελατών και την τήρηση αρχείων. 
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Εν τω µεταξύ µε έγγραφο (αρ. πρωτ. Ε.Υ.Σ.Σ.Α.Α.Π. 1469/4/5/2007) της Ειδικής 

Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών 

Προγραµµάτων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζονται τα 

κριτήρια διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων των επιχειρησιακών 

προγραµµάτων της περιόδου 2007-2013. Μέσα στις προϋποθέσεις που απαιτούνται 

για την πιστοποίηση ενός φορέα ως τελικού δικαιούχου για την απευθείας 

χρηµατοδότησή του από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α. – ∆’ 

Κ.Π.Σ.) είναι η ύπαρξη υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου είτε µέσα από την οικονοµική 

µονάδα είτε µέσω εξωτερικών συνεργασιών.   

 

2.4 Η Αναγκαιότητα του Εσωτερικού Ελέγχου 

Σήµερα, το εύρος των τύπων εσωτερικού ελέγχου στις οικονοµικές µονάδες είναι 

αρκετά διαφορετικό από εκείνο που υπήρχε στους παραδοσιακούς οργανισµούς της 

βιοµηχανικής εποχής. Εντούτοις δεν πρέπει να ξεχνιέται η αρχική ανάγκη που 

δηµιούργησε τον εσωτερικό έλεγχο. Υπό το πρίσµα της εν λόγω προσέγγισης, ο 

εσωτερικός έλεγχος δηµιουργήθηκε από την ανάγκη επιβεβαίωσης της ορθής 

κατάρτισης των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων και παρουσίασης της αληθινής 

εικόνας της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της οικονοµικής µονάδας. 

 

Γενικότερα πάντως, η αναγκαιότητα του εσωτερικού ελέγχου είναι συνυφασµένη µε 

την ανθρώπινη ύπαρξη, αφού τα λάθη και οι ατασθαλίες πηγάζουν από τις 

ανθρώπινες ατέλειες (Γρηγοράκος, 1989; Μπαλής, 1998). Σε αυτά τα πλαίσια ο 

εσωτερικός έλεγχος προβάλλει ως το εργαλείο πρόληψης, ώστε να µην 

επαναληφθούν λάθη και ατασθαλίες που θα έχουν σοβαρές συνέπειες για τη 

βιωσιµότητα της οικονοµικής µονάδας (Τσακλάγκανος, 2005). 

 

Σε στενή σχέση µε την παραπάνω προσέγγιση, ο εσωτερικός έλεγχος λειτουργεί ως 

µέσο συµµόρφωσης µε τις πολιτικές, διαδικασίες, νόµους και διατάξεις. Οι 

εσωτερικοί ελεγκτές ελέγχουν τη λειτουργία των συστηµάτων που έχουν σηµαντικό 

αντίκτυπο στις εκάστοτε λειτουργίες της οικονοµικής µονάδας, εξασφαλίζοντας τη 

συµµόρφωση µε τις ισχύουσες Πολιτικές, ∆ιαδικασίες, Νόµους, Κανονισµούς και 

Προγράµµατα. Οι εσωτερικοί ελεγκτές προτείνουν και συµβάλλουν ενεργά στη 
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διαµόρφωση των Πολιτικών και ∆ιαδικασιών, οι οποίες αποσκοπούν στη 

µεγιστοποίηση της αποδοτικότητας της οικονοµικής µονάδας στο σύνολό της. 

 

Επιπρόσθετα, σήµερα, σε µια εποχή όπου οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται  σε ένα 

εξαιρετικό ρευστό επιχειρηµατικό περιβάλλον, οι υπεύθυνοι των ∆ιοικήσεων 

απαιτούν άµεση, αξιόπιστη, αντικειµενική πληροφόρηση. Ο εσωτερικός έλεγχος 

µε τις διαδικασίες, µηχανισµούς και τις δικλείδες ασφαλείας που παρέχει, ελέγχει την 

αξιοπιστία και την ακεραιότητα της οικονοµικής και διοικητικής πληροφόρησης, 

ώστε προσφέρει στη ∆ιοίκηση την απαιτούµενη αξιόπιστη πληροφόρηση. 

   

Σε ένα εξαιρετικά ρευστό οικονοµικό περιβάλλον η λήψη των κρίσιµων αποφάσεων 

προϋποθέτει την ορθολογική εκτίµηση όλων των δεδοµένων των οικονοµικών 

µονάδων την κατάλληλη στιγµή. Υπό αυτό το πρίσµα, ο εσωτερικός έλεγχος 

αξιολογεί το σύστηµα µε το οποίο εξασφαλίζεται η οικονοµικότητα και η 

αποτελεσµατικότητα της χρήσης των πόρων της εκάστοτε οικονοµικής  µονάδας. 

Ήτοι, η σηµασία του εσωτερικού ελέγχου είναι σηµαντική ως µέσο οριοθέτησης των 

δυνατοτήτων των οικονοµικών  µονάδων (JianWua, 1997).  

 

Εξίσου σηµαντική είναι η σηµασία του εσωτερικού ελέγχου στη σχέση της 

οικονοµικής µονάδας µε τον εξωτερικό έλεγχο. Μόνο µέσα από µια αρµονική 

συνεργασία τόσο ο εσωτερικός όσο και ο εξωτερικός έλεγχος θα µπορέσουν να 

διαδραµατίσουν τους καθοριστικούς τους ρόλους. Ήτοι, από τη µία πλευρά ο 

εσωτερικός έλεγχος θα βελτιώσει τυχόν αδυναµίες του µέσω των «παρεµβάσεων» του 

εξωτερικού ελέγχου, ενώ από την άλλη πλευρά ο εξωτερικός έλεγχος θα µπορέσει να 

κατανοήσει «καλύτερα» τα χαρακτηριστικά της οικονοµικής µονάδας σε 

συντοµότερο χρόνο µε µικρότερο κόστος.  

  

∆εν θα πρέπει να ξεχασθεί, ότι οι συνεχείς ανακατατάξεις στην αγορά δηµιουργούν 

συνεχώς νέες µορφές επιχειρηµατικών κινδύνων οπότε καθίσταται επιβεβληµένη η 

δηµιουργία συνθηκών που να εξασφαλίζουν την επίτευξη των αντικειµενικών 

σκοπών και στόχων των οικονοµικών µονάδων. Ταυτόχρονα, ο  επιχειρησιακός 

κίνδυνος είναι συνυφασµένος µε την επιχειρησιακή δραστηριότητα. ∆εν µπορεί να 

εκλείψει, αλλά µπορεί να περιοριστεί σε σηµαντικό βαθµό. Σε αυτή την προσπάθεια 
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περιορισµού του, κοµβικό µέσο για τον «just in time» προσδιορισµό του και συνεπώς 

για την αποτελεσµατικότερη διαχείριση του προβάλλει ο εσωτερικός έλεγχος.  

 

Σε συνάρτηση µε την παραπάνω προσέγγιση, σε κεντρικούς άξονες προβληµατισµού 

αναδεικνύονται ο διαχωρισµός ιδιοκτησίας και ελέγχου, η κατανοµή των 

δικαιωµάτων ιδιοκτησίας και οι τρόποι άσκησης της εταιρικής διακυβέρνησης. O 

εσωτερικός έλεγχος – µέσω των µηχανισµών του - συνδράµει καταλυτικά στην 

αξιολόγηση και βελτίωση τις διαδικασιών της εταιρικής διακυβέρνησης (Colbert, 

2002; Rittenberg, 1999). 

 

Τέλος, ο εσωτερικός έλεγχος σήµερα διαδραµατίζει κοµβικό ρόλο σε ειδικότερα 

θέµατα των οικονοµικών µονάδων (µη οικονοµικής φύσεως), όπως η ποιότητα των 

παρεχόµενων προϊόντων και υπηρεσιών, η υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων,  η 

περιβαλλοντική διαχείριση και η υιοθέτηση κοινωνικής πολιτικής από την πλευρά 

της ∆ιοίκησης.   

 

Από όλα τα παραπάνω καθίσταται εµφανής η αναγκαιότητα ύπαρξης του εσωτερικού 

ελέγχου ως µέσο δηµιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος και προστιθέµενης 

αξίας για τη σύγχρονη επιχειρηµατική µονάδα.  

 

2.5 Τύποι Εσωτερικού Ελέγχου 

2.5.1 Γενικά  

Μέσα από µια εκτεταµένη βιβλιογραφική έρευνα, οι τύποι του εσωτερικού ελέγχου 

δύναται να οµαδοποιηθούν στις παρακάτω κύριες κατηγορίες : 

� ∆ιοικητικοί Έλεγχοι 

� Λειτουργικοί - ∆ιαχειριστικοί Έλεγχοι 

� Οικονοµικοί – Λογιστικοί Έλεγχοι 

� Έλεγχοι Παραγωγής 

� Έλεγχοι Συµµόρφωσης 

� Έλεγχοι Συστηµάτων Πληροφόρησης 

� Έλεγχοι Κοινωνικής Ευθύνης 

� Ειδικοί Έλεγχοι 
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Στα επόµενα υποκεφάλαια αναλύονται οι τύποι εσωτερικού ελέγχου εκτενέστερα. 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι ανεξάρτητα από τον ακριβή διαχωρισµό των 

εσωτερικών ελέγχων σε κατηγορίες, τα διάφορα είδη ελέγχων δεν είναι ανεξάρτητα 

µεταξύ τους. Αντιθέτως, στην πράξη, εµπλέκονται και αλληλοσυµπληρώνονται, µε 

σκοπό την επίτευξη των στόχων του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου της 

οικονοµικής µονάδας.  

 

2.5.2 ∆ιοικητικοί Έλεγχοι 

Οι ∆ιοικητικοί Έλεγχοι ασχολούνται µε τις µεθόδους που αφορούν το διοικητικό 

τοµέα της επιχείρησης και αξιολογούν την αποτελεσµατικότητά του (Montana and 

Charnov, 1999). Οι εσωτερικοί ελεγκτές, στα πλαίσια του διοικητικού ελέγχου, 

εξετάζουν την οργάνωση, συνεργασία και επικοινωνία όλων των τµηµάτων και 

επιπέδων της οικονοµικής µονάδας, στοχεύοντας στην αντιµετώπιση των όποιων 

προβληµάτων. Επιπλέον, εξετάζεται η σωστή ταξινόµηση και κατανοµή των πόρων 

και γενικότερα επιδιώκεται η σωστή και οµαλή  λειτουργία της επιχείρησης µε το 

λιγότερο δυνατό κόστος και το µεγαλύτερο όφελος. Γενικότερα µπορεί να λεχθεί ότι, 

µέσω των διοικητικών ελέγχων, αξιολογείται η αποτελεσµατικότητα του σχεδιασµού 

και της στρατηγικής του φορέα ως προς την επίτευξη των στόχων,  η διαχείριση των 

παραγωγικών µέσων και του ανθρώπινου δυναµικού και γενικά όλες οι 

δραστηριότητες του φορέα ως προς το διοικητικό τους σκέλος. 

 

2.5.3 Λειτουργικοί - ∆ιαχειριστικοί Έλεγχοι  

Οι Λειτουργικοί – ∆ιαχειριστικοί έλεγχοι στοχεύουν στην επαλήθευση ότι µια 

διεργασία ή λειτουργία εκτελείται µε τον πλέον κατάλληλο τρόπο.  Ήτοι, ο 

λειτουργικός έλεγχος περιλαµβάνει µια συστηµατική επισκόπηση και αξιολόγηση 

των λειτουργικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε σχέση µε συγκεκριµένους 

αντικειµενικούς σκοπούς (Καζαντζής, 2006).  Το αντικείµενο των λειτουργικών 

ελέγχων είναι ευρύ, αφού εξ’ ορισµού αναπτύσσονται σε όλα τα τµήµατα της 

επιχείρησης, καλύπτοντας όλες τις λειτουργικές δραστηριότητες.  Υπό αυτό το 

πρίσµα, οι σκοποί των λειτουργικών ελέγχων (Καζαντζής, 2006) δύναται να 

οµαδοποιηθούν στις παρακάτω τρεις (3) κατηγορίες: 

� Προσδιορισµός της απόδοσης. Σε αυτή την περίπτωση η απόδοση της 

ελεγχόµενης λειτουργίας συγκρίνεται µε τις πολιτικές και τα πρότυπα 
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απόδοσης που έχουν τεθεί από την ανώτατη ∆ιοίκηση ή είναι κοινώς 

αποδεκτά. 

� Προσδιορισµός ευκαιριών για βελτίωση. Σε αυτή την περίπτωση ο έλεγχος 

της λειτουργίας ανακαλύπτει ευκαιρίες για αύξηση της παραγωγικότητας, 

αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας της λειτουργίας. 

� Υποβολή συστάσεων για περαιτέρω δράση. Σε αυτή την περίπτωση ο έλεγχος 

δίνει το έναυσµα για υποβολή προτάσεων για περαιτέρω µελέτη.   

 

2.5.4 Οικονοµικοί – Λογιστικοί Έλεγχοι 

Οι Λογιστικοί – Οικονοµικοί έλεγχοι πιστοποιούν την ορθότητα και την ακρίβεια των 

λογιστικών – οικονοµικών καταστάσεων. Σύµφωνα µε τους λογιστικούς ελέγχους, η 

διαχείριση και καταχώρηση όλων των οικονοµικών δεδοµένων οφείλει να γίνεται 

κατά τέτοιο τρόπο ώστε να: 

� εξασφαλίζεται η ορθότητα, ακεραιότητα και η αµεσότητά τους, 

� τεκµηριώνονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα, 

� απεικονίζεται η πραγµατική κατάσταση κάθε συναλλαγής και  

� αναγνωρίζεται το επίπεδο υπευθυνότητας. 

 

Οι λογιστικοί έλεγχοι περιλαµβάνουν διαδικασίες εξουσιοδότησης και διαχωρισµού 

των  καθηκόντων µεταξύ της τήρησης των λογιστικών βιβλίων και των λογιστικών 

καταχωρήσεων. Με αυτό τον τρόπο, οι λογιστικοί έλεγχοι αποβλέπουν στη 

διαφύλαξη και εξασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων και στην προστασία της 

οικονοµικής µονάδας από εσφαλµένες λογιστικές καταχωρήσεις. 

 

2.5.5 Έλεγχοι Παραγωγής 

Οι έλεγχοι Παραγωγής είναι οι έλεγχοι που αφορούν τη διαδικασία παραγωγής 

(Παπαστάθης, 2004). Αν και δεν συναντώνται σε όλους τους κλάδους των 

οικονοµικών µονάδων, οι έλεγχοι παραγωγής  είναι ουσιαστικής σηµασίας, 

αποβλέποντας στη διαπίστωση: 

� της τήρησης των διαδικασιών σε όλο το εύρος της παραγωγικής διαδικασίας,  

� της αντιπαραβολής της ποσότητας των προϊόντων (που παράγονται) σε σχέση 

µε την πολιτική της οικονοµικής µονάδας,  

� της σωστής χρήσης του τεχνολογικού και µηχανολογικού εξοπλισµού,  
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� του σωστού ανεφοδιασµού των πρώτων υλών στη διαδικασία παραγωγής, 

� της τήρησης των προδιαγραφών των προϊόντων και 

� της ποιότητας των προϊόντων . 

 

2.5.6 Έλεγχοι Συµµόρφωσης 

Οι έλεγχοι Συµµόρφωσης είναι οι έλεγχοι µέσω των οποίων διασφαλίζεται η 

συµµόρφωση µε τις πολιτικές της εταιρικής διακυβέρνησης, την ισχύουσα νοµοθεσία, 

τις συµβατικές υποχρεώσεις, τις κανονιστικές διατάξεις καθώς επίσης και τις 

εταιρικές διαδικασίες. Σκοπός των ελέγχων συµµόρφωσης είναι η εξέταση 

συγκεκριµένων χρηµατοοικονοµικών και λειτουργικών δραστηριοτήτων της 

οικονοµικής µονάδας, µε στόχο τη διαπίστωση της συµµόρφωσής τους µε  

καθορισµένους όρους, κανόνες ή διατάξεις που έχουν τεθεί από ιεραρχικά ή 

διοικητικά ανώτερο φορέα. Παραδείγµατα ελέγχων συµµόρφωσης αποτελούν ο 

έλεγχος  συµµόρφωσης σε συνεργασίες βάσει συµβολαίων και ο έλεγχος 

συµµόρφωσης σε προδιαγραφές. 

 

2.5.7 Έλεγχοι Συστηµάτων Πληροφόρησης 

Οι έλεγχοι των Συστηµάτων Πληροφόρησης επικεντρώνονται στη διασφάλιση της 

αξιοπιστίας, εµπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιµότητας των πληροφοριών 

µέσω των πληροφοριακών συστηµάτων. Η αυξανόµενη εξάρτηση των σύγχρονων 

οικονοµικών µονάδων από  τις λογισµικές εφαρµογές καθιστούν, ιδιαίτερα σήµερα, 

τη διασφάλιση των παραπάνω (και κατά συνέπεια τους ελέγχους των Συστηµάτων 

Πληροφόρησης) ζωτικής σηµασίας, αφού όλες σχεδόν οι στρατηγικές αποφάσεις 

λαµβάνονται µε βάση την ηλεκτρονική επεξεργασία των διαφόρων δεδοµένων. 

 

2.5.8 Έλεγχοι Κοινωνικής Ευθύνης 

Η Κοινωνική Λογιστική αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια για να συγκεντρώνει 

συστηµατικά και να απεικονίζει όλες τις πληροφορίες  που αναφέρονται στις σχέσεις 

της οικονοµικής µονάδας µε το κοινωνικό της περιβάλλον (εργασιακό δυναµικό, 

πελάτες, προµηθευτές, κοινωνία ως σύνολο). Ήτοι, οι έλεγχοι Κοινωνικής Ευθύνης 

είναι οι έλεγχοι που έχουν ως αντικειµενικό σκοπό την επαλήθευση, επικύρωση και 

επιβεβαίωση των πληροφοριών που αναφέρονται στις σχέσεις της επιχείρησης µε το 

κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται.  
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2.5.9 Ειδικοί Έλεγχοι 

Για την πληρέστερη ανάλυση των τύπων του εσωτερικού ελέγχου θεωρήθηκε 

σκόπιµη – κατά τη γνώµη του ερευνητή – η δηµιουργία της εν λόγω κατηγορίας, η 

οποία περιλαµβάνει τύπους εσωτερικού ελέγχου, οι οποίοι ενώ δεν 

συµπεριλαµβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες, εντούτοις διαδραµατίζουν 

σηµαντικό ρόλο στις οικονοµικές µονάδες τα τελευταία χρόνια.  Στην ανάλυση των 

ειδικών ελέγχων περιλαµβάνονται οι Έλεγχοι Περιβάλλοντος, οι Έλεγχοι  

Ποιότητας και οι Έλεγχοι  Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία. Ειδικότερα, οι 

έλεγχοι Περιβάλλοντος είναι οι έλεγχοι οι οποίοι εξετάζουν θέµατα αναφορικά µε το 

φυσικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται ο οικονοµικός οργανισµός. Σε στενή 

σχέση µε τους ελέγχους «Περιβάλλοντος», οι έλεγχοι  «Ποιότητας» είναι οι έλεγχοι 

οι οποίοι εξετάζουν την ποιότητα των παρεχόµενων προϊόντων και υπηρεσιών της 

οικονοµικής µονάδας. Τέλος, οι έλεγχοι «Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία» 

σχετίζονται µε τους ελέγχους για την υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων των 

οικονοµικών µονάδων.  

 

2.6 Σκοπός Εσωτερικού Ελέγχου 

Κάθε οικονοµική µονάδα έχει το δικό της «εσωτερικό έλεγχο», ο οποίος οργανώνεται 

σύµφωνα µε το οικονοµικό µέγεθος, τη φύση των εργασιών, τη στρατηγική και τους 

στόχους της οικονοµικής µονάδας. Γενικότερα πάντως, µπορεί να λεχθεί, ότι 

αντικειµενικός σκοπός του εσωτερικού ελέγχου είναι «η προγραµµατισµένη και 

εστιασµένη επίδραση στην παρούσα κατάσταση της οικονοµικής µονάδας, 

προκειµένου αυτή η κατάσταση µελλοντικά να αναµορφωθεί σε αυτήν που θα έπρεπε 

να είναι» (McNamee and McNamee, 1995). 

 

Ειδικότερα, σύµφωνα µε τους Boynton and Kell (1996) αντικειµενικός σκοπός  του 

εσωτερικού ελέγχου είναι αφενός η παροχή εξειδικευµένου και υψηλού επιπέδου 

υπηρεσιών προς τη ∆ιοίκηση, αφετέρου - µέσω αξιολόγησης του συστήµατος 

εσωτερικού ελέγχου - η παροχή βοήθειας στα µέλη του οργανισµού για την 

αποτελεσµατικότερη άσκηση των καθηκόντων τους, κυρίως µέσω της παροχής 

σχετικών συµβουλών µε το ελάχιστο δυνατό κόστος. Επιτυγχάνεται µε αυτόν τον 

τρόπο µία προσέγγιση αποτελεσµατικής λειτουργίας του οργανισµού, ως σύνολο 

(Schleifer and Greenawalt, 1996). 
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Τονίζοντας την προστασία της περιουσίας της οικονοµικής µονάδας, η Παπαδάτου 

(2001) θεώρησε ότι ο εσωτερικός έλεγχος περιλαµβάνοντας το σχέδιο οργάνωσης και 

το σύνολο των συντονισµένων ενεργειών που έχει υιοθετήσει η επιχείρηση,  σκοπεύει 

στην προστασία της περιουσίας της, στη διασφάλιση την ποιότητας της 

πληροφόρησης, στην εγγύηση της αποτελεσµατικότητας των ενεργειών και στην 

επαλήθευση της εφαρµογής της πολιτικής και των οδηγιών της ∆ιοίκησης. 

 

Προχωρώντας ένα βήµα παραπάνω, οι Baumgartner and Angela (2004) θεώρησαν ότι 

επιπρόσθετοι βασικοί στόχοι του εσωτερικού ελέγχου είναι τόσο η αναφορά των 

διαπιστώσεων του ελέγχου στη ∆ιοίκηση της οικονοµικής µονάδας, όσο και η 

εισήγηση µέτρων διόρθωσης και βελτίωσης των λειτουργιών και διαδικασιών της. 

 

Ακολουθώντας των ίδια λογική, ο Τσακλαγκανός (2005) τόνισε ότι σκοπός του 

εσωτερικού ελέγχου είναι η αξιολόγηση της απόδοσης της ∆ιοίκησης 

(«management») και η εφαρµογή των κανονισµών και διαδικασιών που αποβλέπουν 

στην καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού και των περιουσιακών 

στοιχείων της επιχείρησης. 

 

Καθοριστικός παράγοντας για τη διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων αποτελεί 

ιδιαίτερα σήµερα η αποτελεσµατική διαχείριση και η όσο το δυνατόν ελαχιστοποίηση 

των επιχειρησιακών κινδύνων της σύγχρονης οικονοµικής µονάδας. Ο εσωτερικός 

έλεγχος µε το πλήθος των παρεχόµενων υπηρεσιών, σκοπεύει στην παροχή 

διαβεβαίωσης στη ∆ιοίκηση ότι οι κίνδυνοι γίνονται κατανοητοί, ρυθµίζονται 

κατάλληλα και ελαχιστοποιούνται (Karagiorgos et al., 2006;  Καραγιώργος και συν., 

2007). 

 

Σε στενή σχέση και συνάρτηση, σκοπός του εσωτερικού ελέγχου είναι η ανάπτυξη 

και εµπέδωση της εταιρικής κουλτούρας µεταξύ των τµηµάτων και των στελεχών της 

οικονοµικής µονάδας µε απώτερο σκοπό την προσαρµογή της στο ισχύον θεσµικό 

πλαίσιο. Ουσιαστικά λοιπόν, πρόκειται για έναν µηχανισµό επιτήρησης της 

εφαρµογής των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης, συµβάλλοντας κατά ένα µεγάλο 

ποσοστό στην προστασία της οικονοµικής µονάδας και στη διασφάλιση των 

συµφερόντων των µετόχων της.  
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Γενικότερα, µε τη σύσταση τµήµατος εσωτερικού ελέγχου κάθε επιχείρηση στοχεύει 

στη διασφάλιση της συνέχισης των δραστηριοτήτων της µέσω των αξιόπιστων 

πληροφοριών και στοιχείων (Whitley,  2005). Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι ένα 

υγιές Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου παρέχει τη διασφάλιση στην οικονοµική µονάδα 

ότι δεν θα εµποδιστεί στην επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της (Savcuk, 2007).  

 

2.7 Αξιολόγηση Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου  

2.7.1 Γενικά 
Το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου που θα εφαρµοστεί σε µια οικονοµική µονάδα 

πρέπει να έχει δηµιουργηθεί βασιζόµενο στις δικές της ανάγκες, ώστε να είναι 

αποτελεσµατικό και ταυτόχρονα όσο µπορεί πιο οικονοµικό.  Με άλλα λόγια, κάθε 

επιµέρους µέτρο και λειτουργική διαδικασία που πρόκειται να καθιερωθεί στα 

πλαίσια ενός Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου, πρέπει να εξυπηρετεί κάποια 

σηµαντική και ουσιαστική σκοπιµότητα, ενώ το κόστος εφαρµογής της διαδικασίας ή 

του µέτρου θα πρέπει να βρίσκεται σε λογική σχέση µε την ενδεχόµενη ζηµιά και 

γενικά κίνδυνο που σκοπεύει να καλύψει (Αισιόπουλος, 1980, Παναγιωτίδης, 1995). 

Η αποτελεσµατικότητα ενός Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου µπορεί να αξιολογηθεί 

µε πολλά κριτήρια. Στα πλαίσια της εν λόγω προσέγγισης, η παρούσα διατριβή στα 

παρακάτω δύο υποκεφάλαια παρουσιάζει δύο µεθοδολογίες αξιολόγησης του 

Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου της οικονοµικής µονάδας.    

 

2.7.2 Αξιολόγηση Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου βάσει της COSO 

2.7.2.1 Γενικά 

Η αποτελεσµατικότητα ενός Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου σε µια επιχείρηση 

καθορίζεται από τις δραστηριότητες, την πολυπλοκότητά τους, την εξειδίκευση  του 

προσωπικού, τη βούληση της ∆ιοίκησης καθώς και µια σειρά ενδοεπιχειρησιακών 

παραγόντων (Παπαστάθης, 2003). Γενικότερα, ο αποτελεσµατικός εσωτερικός 

έλεγχος δεν είναι µια στατική διαδικασία (Rittenberg, 2006), αλλά αποτελείται από 

στοιχεία που αλληλεπιδρούν και αλληλοεξαρτώνται. Συστατικά στοιχεία του 

Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου (Rezaee, 1995; Messier, 1997; Rezaee et al., 2001; 

Candreva, 2006; Koutoupis, 2007)  που συνθέτουν τις πολιτικές, τις ενέργειες, τις 

διαδικασίες και τους µηχανισµούς, βοηθώντας στην αρµονικότερη υιοθέτηση και 

αποδοτικότερη λειτουργία του είναι:  
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� το Περιβάλλον Ελέγχου (Control Environment), 

� η Αξιολόγηση Κινδύνων (Risk Assessment), 

� οι ∆ραστηριότητες Ελέγχου (Control activities), 

� η Πληροφόρηση και Επικοινωνία (Information and Communication) και 

� η Παρακολούθηση (Monitoring). 

 

Με σκοπό την πληρέστερη κατανόηση των συστατικών στοιχείων ενός 

αποτελεσµατικού Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου, αρχικά παρατίθεται παρακάτω 

το Σχήµα 2.1: Αξιολόγηση απόδοσης Σ.Ε.Ε. βάσει των πέντε συστατικών του 

στοιχείων, όπου απεικονίζονται τα πέντε συστατικά στοιχεία και στη συνέχεια 

αναλύεται το καθένα από αυτά εκτενώς. 

 

Σχήµα 2.1: Αξιολόγηση απόδοσης Σ.Ε.Ε. βάσει των πέντε συστατικών του στοιχείων 

 

Τα παραπάνω συστατικά στοιχεία περιλαµβάνονται στο ∆.Ε.Π. 315 το οποίο υιοθετεί 

πλήρως τα συµπεράσµατα της έκθεσης COSO (1992), καθορίζοντας το κατώτερο 

αποδεκτό επίπεδο ποιότητας του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου και παρέχοντας 

τη βάση σύµφωνα µε την οποία θα αξιολογηθεί το Σ.Ε.Ε. της οικονοµικής µονάδας.  

 

2.7.2.2 Περιβάλλον Ελέγχου 

Το «Περιβάλλον Ελέγχου» σχετίζεται µε τη γενικότερη λειτουργία της ∆ιοίκησης και 

της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. Με άλλα λόγια, το «Περιβάλλον Ελέγχου» 

αντικατοπτρίζει τη στάση και τις ενέργειες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των 

στελεχών αναφορικά µε τη σηµαντικότητα του ελέγχου µέσα στην οικονοµική 
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µονάδα. Υπό αυτό το πρίσµα, το «Περιβάλλον Ελέγχου» αναφέρεται σε θέµατα 

λειτουργίας της επιχείρησης, κανόνων συµπεριφοράς, ηθικής ακεραιότητας, 

δεοντολογίας και αξιοκρατίας καθώς και στην επίγνωση από την πλευρά της 

∆ιοίκησης και του προσωπικού της σηµασίας αυτών των παραµέτρων. Το εν λόγω 

συστατικό µέρος του Σ.Ε.Ε., από τη µία πλευρά επηρεάζεται από την ιστορία και την 

κουλτούρα της οικονοµικής µονάδας, ενώ από την άλλη επηρεάζει τον τρόπο σκέψης 

του προσωπικού και καθορίζει το βαθµό αναγνώρισης της σηµασίας του Σ.Ε.Ε., 

δηµιουργώντας µε αυτό τον τρόπο συνθήκες πειθαρχίας για όλο το προσωπικό, σε 

κάθε ιεραρχική βαθµίδα. Οι παράγοντες - συστατικά - που συνθέτουν το 

«Περιβάλλον Ελέγχου» δύναται να οµαδοποιηθούν στις παρακάτω επτά ενότητες 

(Roth and Espersen, 2002): 

� Ακεραιότητα και Ηθικές Αξίες, 

� Πολιτική ∆ιαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων, 

� Οργανωτική ∆οµή, 

� Φιλοσοφία και Μοντέλο Λειτουργίας της ∆ιοίκησης, 

� Ανάθεση Αρµοδιοτήτων και Ευθυνών , 

� Συµµετοχή ∆ιοικητικού Συµβούλιου και Επιτροπής Ελέγχου,  

� Προσήλωση στις Απαιτούµενες ∆εξιότητες ή στην Αρχή της Ικανότητας.  

 

2.7.2.3 Αξιολόγηση Κινδύνων 

Όλες οι οικονοµικές µονάδες, ανεξαρτήτως µεγέθους, νοµικής φύσεως, δοµής ή 

κλάδου αντιµετωπίζουν µία σειρά από κινδύνους, οι οποίοι µπορεί να αποτελέσουν 

απειλή για τη βιωσιµότητά τους. Οι εν λόγω κίνδυνοι µπορεί να έχουν επιπτώσεις στη 

δυνατότητα κάθε οικονοµικής µονάδας να ανταγωνιστεί επιτυχώς µέσα στον κλάδο, 

να ενισχύσει την οικονοµική της δύναµη καθώς επίσης και να διατηρήσει την 

ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχει. Όπως είναι γνωστό, δεν 

υπάρχει κανένας πρακτικός τρόπος µείωσης του κινδύνου στο µηδέν. Ωστόσο οι 

∆ιοικήσεις των οικονοµικών οργανισµών οφείλουν να διεξάγουν εµπεριστατωµένες 

µελέτες και αξιολογήσεις των επιχειρηµατικών κινδύνων. Σηµείο εκκίνησης της 

διαδικασίας µελέτης των κινδύνων αποτελεί ο καθορισµός των επιχειρηµατικών 

στόχων.  Με βάση τα παραπάνω, η «Αξιολόγησης Κινδύνου» δύναται να αξιολογηθεί 

µε βάση τους ακόλουθους παράγοντες: 

� Ευρύτεροι επιχειρηµατικοί στόχοι, 
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� Στρατηγική, 

� Επιχειρηµατικά σχέδια κα προϋπολογισµοί, 

� Στόχοι σε επίπεδο επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 

 

2.7.2.4 ∆ραστηριότητες - Μηχανισµοί Ελέγχου 

«∆ραστηριότητες Ελέγχου» ή «Μηχανισµοί Ελέγχου» είναι οι πολιτικές, οι 

διαδικασίες και οι µηχανισµοί που ενισχύουν την καθοδήγηση της ∆ιοίκησης και 

βοηθούν στην εξασφάλιση ότι οι στόχοι της οικονοµικής µονάδας ακολουθούνται 

πιστά (Hevesi, 2005). Οι «∆ραστηριότητες Ελέγχου» είναι ένα αναπόσπαστο τµήµα 

του προγραµµατισµού και της επίτευξης των αποτελεσµάτων της οικονοµικής 

µονάδας. Εµφανίζονται σε όλα τα επίπεδα και τις λειτουργίες της επιχείρησης, 

περιλαµβάνοντας ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων. Στα εν λόγω πλαίσια οι 

«∆ραστηριότητες Ελέγχου» µπορούν να εφαρµόζονται µέσω αυτοµατοποιηµένων 

πληροφοριακών συστηµάτων ή µέσω χειρωνακτικών διαδικασιών και δύναται να 

αξιολογηθούν µε βάση τους ακόλουθους παράγοντες: 

� Πολιτικές και ∆ιαδικασίες, 

� Εφαρµοζόµενες Ελεγκτικές ∆ραστηριότητες. 

 

2.7.2.5 Πληροφόρηση και Επικοινωνία 

Μια οικονοµική µονάδα για να µπορέσει να εφαρµόσει και να ελέγξει σωστά τις 

διαδικασίες της, πρέπει να λαµβάνει αξιόπιστες και έγκαιρες πληροφορίες από το 

εξωτερικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται. Μέσω αυτών η βιωσιµότητα και 

η επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της οικονοµικής µονάδας καθίσταται 

ευκολότερη. Υπό αυτές τις συνθήκες κρίνεται επιβεβληµένη η ύπαρξη ενός 

συστήµατος ροής πληροφοριών (United States General Accounting Office, 1999), το 

οποίο θα «φιλτράρει» τις εισερχόµενες πληροφορίες και θα χρησιµοποιεί µόνο τις 

αξιόπιστες για τη λήψη των επιχειρηµατικών αποφάσεων. Εκτός όµως από τη 

συλλογή, την επεξεργασία και τη µετάδοση των πληροφοριών, ένα πληροφοριακό 

σύστηµα συνεισφέρει και στη λειτουργία της «Επικοινωνίας». Η «Επικοινωνία» είναι 

µία ευρύτερη έννοια, η οποία αναφέρεται κυρίως στην ύπαρξη αισθήµατος 

υπευθυνότητας και λογοδοσίας τόσο για τη ∆ιοίκηση όσο και για το προσωπικό, 

σχετικά µε τη γενικότερη λειτουργία της επιχείρησης. Στις σύγχρονες επιχειρήσεις 
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παράγοντες για την εκτίµηση τόσο της «Πληροφόρησης» όσο και της «Επικοινωνίας» 

είναι: 

� Ποιότητα των Πληροφοριών και 

� Αποτελεσµατικότητα της Επικοινωνίας. 

 

2.7.2.6 Παρακολούθηση 

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι τα Συστήµατα Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει να 

επιβλέπονται µε σκοπό την αξιολόγηση της απόδοσής τους µε την πάροδο του 

χρόνου. Μέσω της «Παρακολούθησης» εξακριβώνεται η λειτουργία του Σ.Ε.Ε. (µε 

βάση το σχεδιασµό του), η ύπαρξη αδύνατων σηµείων και η προσαρµογή του στις 

τυχόν αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας της οικονοµικής µονάδας. Η 

«Παρακολούθηση» καθίσταται δυνατή µέσω δραστηριοτήτων ελέγχου που 

εκτελούνται είτε σε µόνιµη βάση, είτε µέσω χωριστών αξιολογήσεων, είτε µέσω ενός 

συνδυασµού και των δύο.  Πιο συγκεκριµένα, η παρακολούθηση σε µόνιµη βάση 

είναι ενσωµατωµένη στις λειτουργίες της οικονοµικής µονάδας δίνοντας έγκαιρη 

ενηµέρωση για τα υπάρχοντα προβλήµατα, ενώ η αυτοτελής αξιολόγηση λειτουργεί 

εκ των υστέρων, χωρίς όµως αυτό να µειώνει την αξία της. Από όλα τα παραπάνω 

καθίσταται εµφανές ότι παράγοντες για την εκτίµηση της «Παρακολούθησης» είναι: 

� Παρακολούθηση σε µόνιµη βάση, 

� Αυτοτελής Παρακολούθηση, 

� Αναφορές Ελέγχων. 

 

2.7.3 Αξιολόγηση Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου βάσει του Πίνακα 

Ισορροπηµένης Στοχοθεσίας (Balanced Scorecard) 

Η Ισόρροπη Κάρτα Αξιολόγησης ή Πίνακας Ισορροπηµένης Στοχοθεσίας (Balanced 

Scorecard) παρουσιάστηκε από τους Kaplan and Norton (1992;1996) ως µια 

ολοκληρωµένη σύνθεση χρηµατοοικονοµικών και µη χρηµατοοικονοµικών δεικτών 

µέτρησης απόδοσης που εκφράζει την αποστολή και στρατηγική της οικονοµικής 

µονάδας για την επίτευξη των στόχων της. Ειδικότερα, σύµφωνα µε το «Balanced 

Scorecard», η  απόδοση της οικονοµικής µονάδας αξιολογείται µε βάση ένα γενικό 

πλαίσιο, το οποίο συνθέτουν οι παρακάτω τέσσερις διαστάσεις (πτυχές): 

χρηµατοοικονοµική διάσταση, πελατειακή διάσταση, διάσταση εσωτερικών 

διαδικασιών και διάσταση ανάπτυξης και µάθησης. Η παραπάνω αξιολόγηση 
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παρατίθεται και στο Σχήµα 2.2: Αξιολόγηση απόδοσης οικονοµικής µονάδας βάσει 

του «Balanced Scorecard».  

 

Σχήµα 2.2: Αξιολόγηση απόδοσης οικονοµικής µονάδας βάσει του «Balanced Scorecard» 

 

Ακολουθώντας την ίδια λογική και η απόδοση του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου 

της οικονοµικής µονάδας δύναται να αξιολογηθεί µε βάση τέσσερις αντίστοιχες 

∆ιαστάσεις. Η εν λόγω προσαρµογή παρατίθεται στο παρακάτω Σχήµα 2.3: 

Προσαρµογή του «Balanced Scorecard» στο Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

 

Σχήµα 2.3: Προσαρµογή του «Balanced Scorecard» στο Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Για την πληρέστερη κατανόηση της Ισόρροπης Κάρτας Αξιολόγησης (Balanced 

Scorecard) και της δυνατότητας αξιολόγησης της επίδοσης του Σ.Ε.Ε. µέσω αυτής, 

περιγράφεται στις παρακάτω παραγράφους η κάθε ∆ιάσταση που θα χρησιµοποιηθεί 

για την εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας του Σ.Ε.Ε. 

 

Αρχικά, η ∆ιάσταση Ανάπτυξης (Καινοτοµίας) και Μάθησης αναφέρεται στη 

διατήρηση και ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζοµένων 

(εκπαίδευση) και στην ικανότητα του οργανισµού αφενός να υιοθετεί και να διαχέει 

σε όλο το προσωπικό αυτή τη γνώση, αφετέρου να τη µετατρέπει σε νέα προϊόντα και 

Balanced Scorecard 

στο Σύστ. Εσωτ. Ελεγχ.   
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υπηρεσίες (καινοτοµία). Στα πλαίσια αξιολόγησης της απόδοσης του Σ.Ε.Ε. η εν 

λόγω ∆ιάσταση προσοµοιάζεται µε την «Καινοτοµία» και «Ικανότητα» (Καραµανής, 

2008). Σηµαντικοί παράµετροι για την εκτίµηση της εν λόγω ∆ιάστασης, δύναται να 

θεωρηθούν η «Εκπαίδευση» και η «Εµπειρία» των εσωτερικών ελεγκτών.  

 

Όσον αφορά, τη ∆ιάσταση των Εσωτερικών ∆ιαδικασιών (∆ιεργασιών), κεντρικό 

σηµείο είναι ο εντοπισµός εκείνων των επιχειρηµατικών διαδικασιών που είναι 

κρίσιµες για την ανάπτυξη της πελατειακής βάσης και την επίτευξη των στόχων της 

οικονοµικής µονάδας. Στα πλαίσια αξιολόγησης της απόδοσης του Σ.Ε.Ε. η εν λόγω 

∆ιάσταση προσοµοιάζεται µε την «Ελεγκτική ∆ιαδικασία». Ουσιαστικοί παράµετροι 

για την αξιολόγησή της δύναται να θεωρηθούν η «Οικονοµία των Πόρων» και η 

«Συµµόρφωση µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα». 

 

Σε συνδυασµό η Πελατειακή ∆ιάσταση αναφέρεται στη διατήρηση και ανάπτυξη της 

πελατειακής βάσης της οικονοµικής µονάδας ως σηµαντικός παράγοντας επίτευξης 

των στόχων της. Στα πλαίσια αξιολόγησης της απόδοσης του Σ.Ε.Ε. η Πελατειακή 

∆ιάσταση προσοµοιάζεται µε τους «Πελάτες» του εσωτερικού ελέγχου. Αξιόλογοι 

παράµετροι για την αξιολόγησή της δύναται να θεωρηθούν η «Αποδοχή των 

Προτάσεων» των εσωτερικών ελεγκτών και η «Ικανοποίηση των Πελατών» του 

εσωτερικού ελέγχου.   

 

Τέλος, η Χρηµατοοικονοµική ∆ιάσταση αναφέρεται στην επίδοση της οικονοµικής 

µονάδας, η οποία προσδιορίζεται από τα χρηµατοοικονοµικά της αποτελέσµατα.  Στα 

πλαίσια αξιολόγησης της απόδοσης του Σ.Ε.Ε. η Χρηµατοοικονοµική ∆ιάσταση 

προσοµοιάζεται µε την «Προστιθέµενη Αξία» από τη λειτουργία του Συστήµατος 

Εσωτερικού Ελέγχου. Κοµβικοί παράγοντες για την εκτίµηση της παραπάνω 

∆ιάστασης δύναται να θεωρηθούν η «Άποψη της ∆ιοίκησης» για το Σ.Ε.Ε. και το 

«Ετήσιο Πρόγραµµα Ελέγχου». 

   

Αυτό που πρέπει να τονισθεί είναι ότι ενώ οι διάφοροι συγγραφείς συµφωνούν στις 

τέσσερις πτυχές που απαρτίζουν τον  Πίνακα Ισορροπηµένης Στοχοθεσίας (Balanced 

Scorecard), εντούτοις θεωρούν και άλλες σηµαντικές παραµέτρους για την 

αξιολόγηση της κάθε ∆ιάστασης. Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, ο ερευνητής – 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 76 από 475 

χωρίς να µειώνει την πληροφόρηση - περιορίστηκε στις δύο πιο ευρέως 

χρησιµοποιούµενες και εύκολα συσχετιζόµενες (µε το θέµα του εσωτερικού ελέγχου) 

παραµέτρους που χαρακτηρίζουν την κάθε ∆ιάσταση. Οι παραπάνω παράµετροι θα 

χρησιµοποιηθούν στο εµπειρικό τµήµα της διδακτορικής έρευνας για την αξιολόγηση 

της επίδοσης των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου των ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων.   

 

2.8 Αποτύπωση Προστιθέµενης Αξίας Εσωτερικού Ελέγχου 

Αναφορικά µε τον Εξωτερικό Έλεγχο, την Εταιρική ∆ιακυβέρνηση, 

τη ∆ιαχείριση Κινδύνου και το Στρατηγικό Σχεδιασµό 

2.8.1 Γενικά 

Είναι αναντίρρητο γεγονός ότι ο εσωτερικός έλεγχος προσαρµοζόµενος στο διαρκώς 

µεταβαλλόµενο περιβάλλον, αποτελεί κοµβική λειτουργία των σύγχρονων 

οικονοµικών µονάδων, «προσθέτοντας αξία» (Abdolmohammadi et al., 2006; Mihret 

and Woldeyohannis, 2008). Με σκοπό την υποστήριξη της παραπάνω άποψης, στα 

πλαίσια του παρόντος υποκεφαλαίου αποτυπώνεται η προστιθέµενη αξία του 

εσωτερικού ελέγχου ως ρυθµιστικός παράγοντας αναφορικά µε την αρµονική 

συνεργασία του µε τον εξωτερικό έλεγχο, την υιοθέτηση των αρχών της εταιρικής 

διακυβέρνησης, τη βέλτιστη διαχείριση των επιχειρηµατικών κινδύνων και τη 

συµµόρφωση του στρατηγικού σχεδιασµού µε τους επιχειρησιακούς στόχους.  

 

2.8.2 Εσωτερικός Έλεγχος και Εξωτερικός Έλεγχος 

Η προστιθέµενη αξία της οικονοµικής µονάδας επηρεάζεται από τη σχέση και 

συνεργασία µεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού ελέγχου (Albrecht et al., 

1988; Bickerstaff, 1996). Η σχέση του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου 

χαρακτηρίζεται, τόσο από πολλές διαφορές, όσο και αρκετές οµοιότητες. Στα πλαίσια 

του εν λόγω υποκεφαλαίου, αφού αναλυθούν εκτενώς τα διαφορετικά σηµεία µεταξύ 

των δύο, εξετάζονται οι οµοιότητες και η «προστιθέµενη αξία» που δύναται να 

προκύψει  για την οικονοµική µονάδα από την αρµονική τους συνεργασία. 

 

Η βασική διαφορά των δύο ειδών προέρχεται από τη σχέση του υποκείµενου 

(ελεγκτή) του ελέγχου µε την οικονοµική µονάδα. Υπό αυτό το πρίσµα, ο εσωτερικός 
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έλεγχος διενεργείται από τους εσωτερικούς ελεγκτές οι οποίοι είναι υπάλληλοι της 

οικονοµικής µονάδας οπότε συνδέονται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας µε την 

ελεγχόµενη µονάδα. Σε αντίθεση, ο εξωτερικός έλεγχος διενεργείται από τους 

εξωτερικούς ελεγκτές, οι οποίοι δεν έχουν καµία υπαλληλική σχέση ή άλλη εξάρτηση 

µε την ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα.  

     

Η δεύτερη διαφορά πηγάζει από τους διαφορετικούς σκοπούς των δύο ελέγχων. Στα 

πλαίσια της εν λόγω προσέγγισης, σκοπός του εσωτερικού ελέγχου (καθορίζεται από 

τη Γενική Συνέλευση) είναι η επισκόπηση της αποτελεσµατικότητας και 

αποδοτικότητας των λειτουργιών, η συµµόρφωση µε τους νόµους και τους 

κανονισµούς και η αποτελεσµατικότητα των εσωτερικών ελέγχων της οικονοµικής 

µονάδας. Σε αντίθεση, ο εξωτερικός έλεγχος σκοπεύει κυρίως στην αξιολόγηση της 

ορθής και ακριβοδίκαιης παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.  

 

Για την εκπλήρωση του σκοπού του ο εσωτερικός έλεγχος επικεντρώνεται σε όλες τις 

δραστηριότητες της οικονοµικής µονάδας είτε είναι οικονοµικές είτε όχι. Υπό αυτό το 

πρίσµα, οι εσωτερικοί ελεγκτές ασχολούνται εκτός από το λογιστικό έλεγχο και µε 

τον έλεγχο της ∆ιοίκησης, τον έλεγχο της Ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών 

και τον έλεγχο της Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης της οικονοµικής µονάδας. Σε 

αντίθεση, ο εξωτερικός έλεγχος επικεντρώνεται αποκλειστικά στις οικονοµικές 

δραστηριότητες, οι οποίες συνδέονται µε τις οικονοµικές καταστάσεις των 

οικονοµικών µονάδων. 

 

Από τους διαφορετικούς σκοπούς των δύο ελέγχων πηγάζει και η τέταρτη 

διαφοροποίησή τους. Ειδικότερα, ο σκοπός του εσωτερικού ελέγχου υπηρετεί τις 

ανάγκες της οικονοµικής µονάδας, ενώ αντίθετα η ορθή  παρουσίαση των 

οικονοµικών καταστάσεων – που αποτελεί το σκοπό του εξωτερικού ελέγχου – 

πληροφορεί όλες τις οµάδες των ενδιαφεροµένων εντός και εκτός της οικονοµικής 

µονάδας, όπως τους µετόχους, τους πιστωτές, τους πιθανούς επενδυτές και το 

Κράτος.  

 

Σε συνέχεια της παραπάνω προσέγγισης διαφορετική είναι η αντιµετώπιση των 

κινδύνων µεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου. Σε αυτά τα πλαίσια, ο 
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εσωτερικός έλεγχος διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στην αποτελεσµατική 

διαχείριση όλων των ειδών των επιχειρηµατικών κινδύνων της οικονοµικής µονάδας. 

Σε αντίθεση, ο εξωτερικός έλεγχος προσεγγίζει µόνο τους χρηµατοοικονοµικούς 

κινδύνους, οι οποίοι µπορεί να επηρεάσουν τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.  

 

Τέλος, διαφορετική είναι και η συχνότητα των δύο ειδών ελέγχου. Υπό αυτό το 

πρίσµα οι εσωτερικοί έλεγχοι διενεργούνται κατά τη διάρκεια όλου του έτους 

ανάλογα µε τις ανάγκες της κάθε οικονοµικής µονάδας. Σε αντίθεση, ο εξωτερικός 

έλεγχος πραγµατοποιείται συνήθως σε ετήσια βάση µε βάση πάντα τις νοµοθετικές 

ρυθµίσεις της εκάστοτε χώρας.  

   

Οι κυριότερες διαφορές µεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου παρατίθενται 

συγκεντρωτικά και συνοπτικά στον ακόλουθο Πίνακα 2.1: «∆ιαφορές Μεταξύ 

Εσωτερικού και Εξωτερικού Ελέγχου». 

 

 Εσωτερικός Έλεγχος Εξωτερικός Έλεγχος 

Φύση Εργασιακής 

Σχέσης 

Υπάλληλος της οικονοµικής 

µονάδας 

Μη ύπαρξης υπαλληλικής σχέσης µε 

την οικονοµική µονάδα  

Σκοπός Σκοπεύει στην εκτίµηση της 

αποτελεσµατικότητας των 

ελέγχων 

Σκοπεύει στην ακριβοδίκαιη 

παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων. 

Πεδίο Αναφοράς Εκτιµά όλες τις δραστηριότητες 

της οικονοµικής µονάδας 

(οικονοµικές και µη οικονοµικές) 

Εκτιµά µόνο τις δραστηριότητες που 

σχετίζονται µε τις οικονοµικές 

καταστάσεις της οικονοµικής µονάδας 

Αναγκαιότητα Υπηρετεί τις ανάγκες της 

οικονοµικής µονάδας 

Υπηρετεί τις ανάγκες όλων των 

ενδιαφερόµενων µερών που 

σχετίζονται µε την οικονοµική µονάδα 

Εκτίµηση 

Κινδύνων 

Εκτίµηση όλων των Ειδών 

Κινδύνων  

Εκτίµηση των Χρηµατοοικονοµικών 

Κινδύνων   

Ανασκόπηση Συνεχή ανασκόπηση Ετήσια ανασκόπηση 

  Πίνακας 2.1: ∆ιαφορές Μεταξύ Εσωτερικού και Εξωτερικού Ελέγχου 

 

Παρά την ύπαρξη διαφορών µεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, εµφανής 

είναι η ύπαρξη οµοιοτήτων µεταξύ τους. Κοινός τόπος και των δύο ειδών ελέγχου 

είναι η εξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας της οικονοµικής µονάδας. Σε αυτά τα 

πλαίσια, τόσο ο εσωτερικός έλεγχος µε τις ∆ιαδικασίες και τα διάφορα είδη 
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εσωτερικού ελέγχου που εφαρµόζονται σε τακτή βάση, όσο και ο εξωτερικός έλεγχος 

µε τις ελεγκτικές του διαδικασίες (κυρίως στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα) επιδιώκουν 

την οµαλή λειτουργία της οικονοµικής µονάδας.      

 

Σε στενή σχέση µε την οµαλή λειτουργία βρίσκεται ο κοινός στόχος αµφότερων των 

ειδών, για εγκυρότητα των χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών. Υπό αυτό το πρίσµα, 

τόσο το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου µέσω των λογιστικών – χρηµατοοικονοµικών 

ελέγχων, όσο και ο εξωτερικός έλεγχος µέσω των ελεγκτικών διαδικασιών του, 

επιδιώκουν την εγκυρότητα των χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών.   

 

Καθίσταται λοιπόν προφανές, τόσο από τις διαφορές όσο και από τις οµοιότητες, ότι 

η εντονότερη συσχέτιση – συνεργασία - των δύο εννοιών θα «προσθέσει αξία»  στην 

οικονοµική µονάδα. Ειδικότερα, ο αποτελεσµατικός εσωτερικός έλεγχος θα 

συµβάλλει στο σωστό προγραµµατισµό της εργασίας του εξωτερικού ελέγχου. Ήτοι, 

η ύπαρξη ενός ισχυρού Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεί θετική απόδειξη 

της αξιοπιστίας των λογιστικών πληροφοριών, το οποίο επιδρά καθοριστικά στον 

προσδιορισµό της έκτασης του εξωτερικού ελέγχου. Με άλλα λόγια, όσο πιο 

αποτελεσµατικά είναι τα µέτρα του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου, τόσο πιο 

περιορισµένος σε έκταση και σε χρόνο θα είναι ο εξωτερικός έλεγχος (Zhuang, 1997; 

Felix et al., 1998). Υπό αυτό το πρίσµα, ο εσωτερικός έλεγχος βοηθά τον εξωτερικό 

έλεγχο στη µεγαλύτερη κατανόηση του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου, στην 

αποτελεσµατικότερη βαθµολόγηση - εκτίµηση των κινδύνων και στην επιλογή της 

κατάλληλης ποσότητας, χρόνου και φύσης των ελεγκτικών διαδικασιών (Reinstein et 

al., 1994).  

 

Ακολουθώντας την ίδια λογική της «συνεργασίας» – το Σύστηµα Εσωτερικού 

Ελέγχου θα πρέπει να παρέχει στον εξωτερικό έλεγχο όλες τις αναλυτικές 

πληροφορίες µε γνώµονα πάντα την «προστιθέµενη αξία» για την οικονοµική 

µονάδα. Παραδείγµατα πληροφοριών που δύναται να παρέχει το Σ.Ε.Ε. στον 

εξωτερικό έλεγχο αποτελούν η επιλογή αντιπροσωπευτικού δείγµατος προς εξέταση, 

η αποστολή επιβεβαιωτικών επιστολών στους πιστωτές και τις τράπεζες, η παράθεση 

αναφορών εσωτερικού ελέγχου (Haron et al., 2004). Γενικότερα, µέσω των 

πληροφοριών σχετικά µε τη λειτουργία, το σχεδιασµό του Σ.Ε.Ε. καθώς και τα 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 80 από 475 

ευρήµατα των εσωτερικών ελέγχων, θα µπορέσει ο εξωτερικός έλεγχος να είναι 

αποτελεσµατικός, σύντοµος και µε µικρότερο κόστος.   

 

Προστιθέµενη αξία για την οικονοµική µονάδα προκύπτει και από τη βοήθεια του 

εξωτερικού ελέγχου στην αποτελεσµατική λειτουργία του Συστήµατος Εσωτερικού 

Ελέγχου (Engle, 1999; Morrill and Morrill, 2003). Σε αυτά τα πλαίσια, από τη µία 

πλευρά ο εξωτερικός έλεγχος ενηµερώνει το Σ.Ε.Ε. για τις αδυναµίες και ελλείψεις 

που εντοπίζονται κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των µέτρων του Σ.Ε.Ε. µε 

επακόλουθο αποτέλεσµα τη διόρθωση των αδυναµιών και ένα αποτελεσµατικότερο 

Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου (άµεσος τρόπος).  Από την άλλη πλευρά, το Σ.Ε.Ε. 

αφού γνωρίζει ότι πρόκειται να αξιολογηθεί από τον εξωτερικό έλεγχο καταβάλλει 

κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ανταποκριθεί στις αυξηµένες απαιτήσεις του 

εξωτερικού ελέγχου µε επακόλουθο αποτέλεσµα και σε αυτή την περίπτωση ένα 

αποτελεσµατικότερο Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου (έµµεσος τρόπος).    

 

Στην αντίθετη περίπτωση που το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου θεωρηθεί 

αναξιόπιστο ή ο εξωτερικός έλεγχος δεν λάβει σαφείς οδηγίες από το Σ.Ε.Ε., τότε ο 

εξωτερικός έλεγχος θα πρέπει να προβεί σε χρονοβόρες ελεγκτικές εργασίες 

επαλήθευσης, ώστε να κατανοήσει εις βάθος την κατάσταση που επικρατεί στην 

οικονοµική µονάδα.  Από όλα τα παραπάνω καθίσταται εµφανές ότι η «συνεργασία» 

εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου είναι επιβεβληµένη ως παράγοντας που 

προσθέτει αξία στη σύγχρονη οικονοµική µονάδα (Krishnamoorthy, 2002). 

 

2.8.3 Εσωτερικός Έλεγχος και Εταιρική ∆ιακυβέρνηση  

2.8.3.1 Εισαγωγή 

Η συνειδητοποίηση της διόγκωσης της πολυπλοκότητας των επιχειρήσεων και της 

αυξανόµενης διαφοροποίησης των επιχειρησιακών στόχων των εµπλεκοµένων στη 

λειτουργία τους θέτουν την εταιρική διακυβέρνηση ως κοµβικό κοµµάτι επιτυχίας της 

σύγχρονης οικονοµικής µονάδας. Η ανάγκη µέσα από την οποία προκύπτει η έννοια 

της εταιρικής διακυβέρνησης έχει την αρχή της στο ότι η ∆ιοίκηση κατ’ αρχήν 

διαφοροποιείται από την ιδιοκτησία. Υπό αυτή την προσέγγιση, ο ιδιοκτήτης της 

οικονοµικής µονάδας δεν είναι απαραίτητο να είναι και ταυτόχρονα ∆ιοίκησή της. 

Επιπλέον, εντοπίζονται πολυµετοχικά σχήµατα µέσα στις κεφαλαιαγορές, όπου 
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υφίσταται έντονα η ανάγκη για ευνοϊκές σχέσεις εµπιστοσύνης εντός αυτών. Τέλος, η 

ευρύτερη µεγέθυνση των εταιρικών σχηµάτων, η πολυπλοκότητα της κάθε 

οικονοµικής µονάδας και η ταυτόχρονα έκδηλη ανάγκη υιοθέτησης µέτρων που 

προάγουν την κοινωνική ευθύνη έδωσαν ώθηση στη δηµιουργία της Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης. 

 

2.8.3.2 Εννοιολογικό Πλαίσιο - Αρχές – Στόχοι Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 

Ο όρος της εταιρικής διακυβέρνησης είναι µια πολυδιάστατη έννοια, η οποία έχει 

προσελκύσει το έντονο ενδιαφέρον ερευνητών και επιστηµόνων της οικονοµικής 

θεωρίας. Μέχρις σήµερα δεν έχει επιτευχθεί ένας κοινά αποδεκτός ορισµός της 

έννοιας. Για τους σκοπούς της έρευνας, στη συνέχεια παρατίθενται τρεις ενδεικτικοί 

ορισµοί, οι οποίοι - κατά την άποψη του ερευνητή – προσεγγίζουν το εννοιολογικό 

πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης. Σύµφωνα µε τον ορισµό που έδωσαν οι 

Shleifer and Vishny (1997), η εταιρική διακυβέρνηση ασχολείται µε τις µεθόδους, µε 

τις οποίες οι µέτοχοι και επενδυτές που αναλαµβάνουν να εισφέρουν τα κεφάλαιά 

τους και να χρηµατοδοτήσουν τις οικονοµικές µονάδες, διασφαλίζουν τους εαυτούς 

τους ότι η επένδυσή τους θα έχει κάποια απόδοση. Ο ορισµός αυτός µπορεί να 

διατυπωθεί εναλλακτικά και να συµπεριλάβει στην έννοια της εταιρικής 

διακυβέρνησης, όλους τους νοµικούς ή οικονοµικούς µηχανισµούς προστασίας των 

µετόχων και των πιστωτών της οικονοµικής µονάδας από τον καιροσκοπισµό και την 

καταχρηστική εκµετάλλευση των δικαιωµάτων ελέγχου που επιδεικνύουν οι 

∆ιευθυντές της. Ακολουθώντας την ίδια προσέγγιση, η έννοια της εταιρικής 

διακυβέρνησης περιγράφεται ως η ενδεικνυόµενη αποτελεσµατικότητα και διαφάνεια 

των διοικητικών λειτουργιών µιας οικονοµικής µονάδας προς όφελος των µετόχων 

της και του κοινωνικού της περιβάλλοντος µέσα στα όρια που διαγράφει το εκάστοτε 

νοµικό, θεσµικό και ρυθµιστικό πλαίσιο. 

  

Από όλους τους παραπάνω ορισµούς καθίσταται προφανές ότι ένα σύστηµα εταιρικής 

διακυβέρνησης διαδραµατίζει προεξέχοντα ρόλο στο οικονοµικό κύκλωµα και µπορεί 

να έχει σηµαντικές επιπτώσεις στην απόδοση της οικονοµίας στο σύνολό της (O’ 

Sullivan, 2000).  
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Με σκοπό την πληρέστερη κατανόηση της εννοιολογικής προσέγγισης της εταιρικής 

διακυβέρνησης παρατίθεται στη συνέχεια, αφενός µια λίστα µε δέκα βασικές αρχές 

για την αποτελεσµατική εταιρική διακυβέρνηση, αφετέρου µία λίστα µε τους 

γενικότερους στόχους της εταιρικής διακυβέρνησης. Οι αρχές αυτές έχουν ως εξής 

(Chambers, 2002): 

1. Έλεγχος της επιχείρησης από τους άµεσα ή έµµεσα συµµετέχοντες σε αυτήν 

(stakeholders). 

2. Μέγιστη δυνατή και αξιόπιστη πληροφόρηση των επενδυτών. 

3. Αποφυγή εκχώρησης υπερβολικής εξουσίας στην ανώτατη διοίκηση της 

επιχείρησης. 

4. Ισορροπηµένη σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

5. ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε ισχυρή παρουσία στην επιχειρησιακή 

πραγµατικότητα. 

6. Ανεξάρτητο από επιρροές ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

7. Αποτελεσµατική επίβλεψη των διευθυντικών στελεχών από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο. 

8. Ικανότητα και δέσµευση των στελεχών. 

9. Αξιολόγηση κινδύνων και έλεγχος. 

10. Ισχυρή ελεγκτική παρουσία. 

 

Τέλος, οι γενικότεροι στόχοι της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης αποβλέπουν στα εξής: 

1. Καλή επιχειρηµατική διαχείριση. 

2. Καλή σχέση µε τους µετόχους. 

3. Σωστή διαχείριση προσωπικού. 

4. Ευνοϊκές σχέσεις µε προµηθευτές και πελάτες. 

5. Ακέραιη και έννοµη διαχείριση των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων. 

6. Τήρηση του εκάστοτε νοµοθετικού πλαισίου. 

 

2.8.3.3 Σχέση Εσωτερικού Ελέγχου και Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 

Προστιθέµενη αξία για την οικονοµική µονάδα δύναται να προκύψει από την αρµονική 

συνεργασία του εσωτερικού ελέγχου µε την εταιρική διακυβέρνηση (Karagiorgos et al., 

2009). Ήτοι, από τη µία πλευρά η εταιρική διακυβέρνηση για να µπορέσει να 

διαδραµατίσει τον κοµβικό της ρόλο στην οικονοµική µονάδα θα πρέπει η λειτουργία του 
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εσωτερικού ελέγχου να αποτελέσει αναπόσπαστο και ολοκληρωµένο συστατικό των 

µερών που ευθύνονται για τις δοµές και τις πρακτικές της (Vallario, 2003). Από την άλλη 

πλευρά, η ποιότητα της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου εξαρτάται από το είδος και 

την ποιότητα των σχέσεων που αναπτύσσει µε τους άλλους ακρογωνιαίους λίθους της 

εταιρικής διακυβέρνησης: (αν υποτεθεί ότι εσωτερικός έλεγχος αποτελεί τον έναν εξ 

αυτών) τον Εξωτερικό Έλεγχο, τη ∆ιοίκηση και την Επιτροπή Ελέγχου (ΙΙΑ, 2003). Με 

άλλα λόγια, ο εσωτερικός έλεγχος για να προσθέσει αξία στην οικονοµική µονάδα οφείλει 

να κατανείµει µε ορθολογικό τρόπο τους διατιθέµενους πόρους, ώστε να ικανοποιήσει τις 

διαφορετικές απαιτήσεις µεταξύ των παραπάνω φορέων ακόµα κι αν διαπιστώνεται 

σύγκρουση συµφερόντων κατά την κατανοµή αυτών των πόρων. Στις παρακάτω 

παραγράφους αναλύονται τα παραπάνω συστατικά µέρη της εταιρικής διακυβέρνησης και 

η συσχέτιση του Σ.Ε.Ε. ώστε να «προστεθεί αξία» για την οικονοµική µονάδα.   

 

Ο εξωτερικός έλεγχος αποτελεί κοµµάτι της εταιρικής διακυβέρνησης, παρόλο που η 

ενασχόλησή του περιορίζεται στη διαµόρφωση γνώµης και πιστοποίηση της ακρίβειας 

σχετικά µε τις οικονοµικές καταστάσεις της οικονοµικής µονάδας. Με αυτό τον τρόπο ο 

εξωτερικός έλεγχος, αφενός διαµορφώνει το προφίλ αξιοπιστίας και φερεγγυότητας της 

οικονοµικής µονάδας για τους εξωτερικούς φορείς της, προασπίζοντας τα συµφέροντα 

των µετόχων και επενδυτών, αφετέρου βοηθά στην αξιολόγηση του Συστήµατος 

Εσωτερικού Ελέγχου. Αντίστροφα µε την παραπάνω προσέγγιση, ο εσωτερικός έλεγχος 

διαδραµατίζει ουσιαστικό ρόλο στη διενέργεια του εξωτερικού ελέγχου και στην 

αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας του. Σε αυτά τα πλαίσια, ο εξωτερικός έλεγχος 

αντιλαµβάνεται τον εσωτερικό (στο κοµµάτι της ποιότητας των λογιστικών 

καταστάσεων) σαν ένα πρόσθετο εργαλείο που θα ελαφρύνει τον όγκο των εργασιών του 

κατά τον τακτικό λογιστικό έλεγχο (IIΑ, 2003).  

 

Η ∆ιοίκηση αποτελεί τον κυριότερο φορέα διαµόρφωσης της εταιρικής διακυβέρνησης, 

αφού οι πολιτικές και στρατηγικές που ακολουθεί διαµορφώνουν το πλαίσιο της 

εταιρικής διακυβέρνησης της οικονοµικής µονάδας. Σχετικά µε τη σχέση µεταξύ 

εσωτερικού ελέγχου και ∆ιοίκησης, από τη µία πλευρά η ∆ιοίκηση επιθυµεί την παροχή 

συµβουλών και προτάσεων από την πλευρά του εσωτερικού ελέγχου αναφορικά µε την 

αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας των λειτουργιών της. Από την 
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άλλη πλευρά, ο εσωτερικός έλεγχος εξαρτάται από τη ∆ιοίκηση, αφού η «ανεξαρτησία» 

του «επηρεάζεται» από αυτήν.  

 

Τέλος, η Επιτροπή Ελέγχου αποτελώντας το συνδετικό κρίκο µεταξύ του εσωτερικού 

ελέγχου και της ∆ιοίκησης και έχοντας ως κύρια αρµοδιότητα την εποπτεία των 

διαδικασιών και τη διασφάλιση της ποιότητάς τους,  διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στην 

εταιρική διακυβέρνηση. Στα πλαίσια της παραπάνω προσέγγισης, η Επιτροπή Ελέγχου από 

τη µία πλευρά αναζητά από τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου διαβεβαιωτικές 

υπηρεσίες που αφορούν τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων, τη συµµόρφωση µε 

την υφιστάµενη νοµοθεσία και τους κανονισµούς και τη διασφάλιση της αποτελεσµατικής 

λειτουργίας των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου (ΙΙΑ, 2003). Από την άλλη πλευρά, η 

Επιτροπή Ελέγχου θα πρέπει να εγγυάται στη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου ένα 

περιβάλλον υποστήριξης. Ήτοι, ένα περιβάλλον αδιάκοπης και απεριόριστης πρόσβασης 

σε όλα τα έγγραφα τεκµηρίωσης και σε όσα άλλα στοιχεία απαιτούνται, ώστε οι 

υποχρεώσεις του εσωτερικού ελέγχου που άπτονται της εταιρικής διακυβέρνησης να 

εκπληρώνονται µε τον πλέον αποτελεσµατικό και αποδοτικό τρόπο (Gramling et al., 

2004).  

 

Από όλα τα παραπάνω καθίσταται εµφανές, ότι ο εσωτερικός έλεγχος, αποτελώντας 

αναπόσπαστο τµήµα της εταιρικής διακυβέρνησης (Rittenberg et al., 1999), συµβάλλει 

καθοριστικά στην αφοµοίωση της εταιρικής κουλτούρας, τη συµµόρφωσή της µε το 

ισχύον νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και γενικότερα «προσθέτει αξία» στη 

σύγχρονη οικονοµική µονάδα..  

 

2.8.4 Εσωτερικός Έλεγχος και ∆ιαχείριση Κινδύνου 

2.8.4.1 Εισαγωγή  

Στο σύγχρονο και εξαιρετικά ασταθές επιχειρησιακό περιβάλλον οι οικονοµικές 

µονάδες αντιµετωπίζουν πληθώρα κινδύνων, όπου η επιτυχής ολοκλήρωση των 

επιχειρησιακών στόχων, εξαρτώνται εν πολλοίς από την έγκαιρη και αποτελεσµατική 

διαχείρισή τους (Karagiorgos et al., 2007). Στα πλαίσια της ανωτέρω προσέγγισης, ο 

εσωτερικός έλεγχος διαδραµατίζει καταλυτικό ρόλο ως εργαλείο αναγνώρισης, 

οριοθέτησης, κατηγοριοποίησης και περιορισµού «κατά το δοκούν» των 

επιχειρησιακών κινδύνων (Karagiorgos et al., 2009; Singer, 2009).  
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2.8.4.2 Εννοιολογικό Πλαίσιο – Κατηγοριοποίηση Κινδύνου 

Ο όρος «Κίνδυνος» χρησιµοποιήθηκε αρχικά στη δεκαετία του 1950 από τις µεγάλες 

αµερικανικές εταιρίες στην προσπάθειά τους εύρεσης εναλλακτικών λύσεων στη 

δαπανηρή ή ανεπαρκή ασφαλιστική κάλυψη, αφού ο κίνδυνος εκείνη τη εποχή 

συνδεόταν κυρίως µε την απώλεια των περιουσιακών στοιχείων της οικονοµικής 

µονάδας από τις φυσικές καταστροφές. 

 

Σήµερα, ο κίνδυνος είναι εµφανής σε όλες τις δραστηριότητες όλων των οργανισµών 

ανεξάρτητα από το σκοπό και από τη διάρθρωση των λειτουργιών τους. Σύµφωνα µε 

τους Selim and McNamee (1999b), ο κίνδυνος ορίζεται ως «η έννοια που 

χρησιµοποιείται για να εκφράσει την αβεβαιότητα για τα γεγονότα και τα 

αποτελέσµατα που θα µπορούσαν να έχουν µια υλική επίδραση στους σκοπούς και 

στους στόχους της οργάνωσης». Ο κίνδυνος προέρχεται από τη δραστηριότητα της 

επιχείρησης, το εξωτερικό περιβάλλον, τις ενέργειες και τις αποφάσεις του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και της ∆ιοίκησης (Crawford and Stein, 2002).  

 

Στη σύγχρονη επιχείρηση µε το ασταθές διεθνές περιβάλλον και τις πολλές 

λειτουργίες δραστηριοποίησης νέοι κίνδυνοι δηµιουργούνται. Για την πληρέστερη 

κατανόηση του εννοιολογικού πλαισίου του «κινδύνου», ύστερα από µία εκτενή 

βιβλιογραφική έρευνα παρουσιάζονται επτά βασικά είδη «κινδύνου» (Μπεκιάρης, 

2003; Αγοραστός και Ελευθεριάδης, 2005; Eleftheriadis et al., 2008): 

� Κίνδυνος ∆ιασύνδεσης (Interconnection Risk). Είναι ο κίνδυνος που 

προκύπτει µέσω της σχέσης δυο παραγόντων. Το πιο εύκολα αναγνώσιµο 

είδος κινδύνου διασύνδεσης αποτελεί ο κίνδυνος συσχέτισης (correlation risk) 

και ο κίνδυνος βάσης (basis risk). 

� Κίνδυνος Αγοράς (Market risk). Είναι ο κίνδυνος που διατρέχουν οι 

συναλλασσόµενοι από ανώµαλες εξελίξεις στην αγορά. Επιπροσθέτως, είναι ο 

κίνδυνος που δηµιουργείται από την έκθεση του συµµετέχοντος σε µία 

ανεπιθύµητη µεταβολή στο κόστος ή ο κίνδυνος της απόδοσης ενός 

περιουσιακού του στοιχείου από µία µεταβολή στην αγοραία τιµή (για 

παράδειγµα η ζηµιά που µπορεί να υποστεί ένας επενδυτής από τη 

ρευστοποίηση χρεογράφων σε µία πτωτική τάση της αγοράς). 
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� Λειτουργικός Κίνδυνος (Operational Risk). Είναι ο κίνδυνος απροσδόκητων 

ζηµιών που προκύπτουν από δυσλειτουργίες στο σύστηµα διοίκησης και 

πληροφόρησης του οργανισµού και στις διαδικασίες. Ο Λειτουργικός 

Κίνδυνος περιλαµβάνει, αλλά δεν περιορίζεται, συναλλαγές χωρίς 

εξουσιοδότηση, υπέρβαση ορίων, απάτη στις συναλλαγές, ανεπάρκεια του 

εσωτερικού ελέγχου, ανικανότητα προσωπικού, απαρχαιωµένα συστήµατα 

τεχνολογίας πληροφόρησης. 

� Πιστωτικός Κίνδυνος (Credit Risk). Χαρακτηρίζεται ο κίνδυνος όταν ένας εκ 

των αντισυµβαλλοµένων δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του εξολοκλήρου ως προς 

την ηµεροµηνία που οφείλει ή σε οποιαδήποτε στιγµή µετά απ’ αυτή.  

� Κίνδυνος Ρευστότητας (Liquidity Risk). Εµφανίζεται όταν υπάρχει 

ετεροχρονισµός µεταξύ απαιτήσεων και υποχρεώσεων, διακρίνεται σε κίνδυνο 

ρευστότητας της αγοράς (έλλειψη δυνατότητας να ρευστοποιήσει το 

συγκεκριµένο τίτλο γρήγορα και σε µία τιµή κοντά στην τρέχουσα αγοραία 

τιµή του) και κίνδυνο χρηµατοδότησης ρευστότητας (ανικανότητα άντλησης 

κεφαλαίων για να ανταποκριθεί ένας επενδυτής στις υποχρεώσεις ταµειακών 

ροών).  

� Χρηµατοοικονοµικός Κίνδυνος (Financial Risk). Είναι ο κίνδυνος που 

δηµιουργείται από τη χρηµατοδότηση είτε µε δανειακά κεφάλαια είτε µε 

προνοµιούχες µετοχές. 

� Νοµικός Κίνδυνος (Legal Risk). Είναι ο κίνδυνος που δηµιουργείται όταν ένα 

συµβόλαιο δεν είναι εκτελεστό σύµφωνα µε το νόµο ή όταν το συµβόλαιο δεν 

έχει επαρκή συνοδευτικά έγγραφα. 

 

2.8.4.3 ∆ιαχείριση Κινδύνου 

Η προστασία των περιουσιακών στοιχείων και η «µεταφορά» του κινδύνου (transfer 

of risk) αποτελεί προτεραιότητα για τις περισσότερες ∆ιοικήσεις (Ward, 2001). Η 

πείρα τόσο στους οικονοµικούς ελέγχους, όσο και στις τεχνικές και µεθόδους 

διαχείρισης κινδύνου αποτελεί ιδεατό αλλά δυστυχώς σπάνιο συνδυασµό. Συνεπώς, 

οι οικονοµικές µονάδες στο σύγχρονο επιχειρηµατικό περιβάλλον χρειάζονται ικανό 

προσωπικό ταυτόχρονα στον έλεγχο και στην αποτελεσµατική διαχείριση των 

κινδύνων της σύγχρονης επιχείρησης (Crawford and Stein, 2002). Είναι λοιπόν 

«έτοιµοι» οι ελεγκτές να αναλάβουν αυτό το δύσκολο αλλά πολύ χρήσιµο ρόλο;  
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Η ανάλυση του κινδύνου αρχίζει µε τον Προσδιορισµό – Αναγνώριση 

(Identification) των κινδύνων που ένας οργανισµός πιθανόν να κληθεί να 

αντιµετωπίσει. Στη διαδικασία αυτή πρέπει να λάβουν µέρος όλα τα τµήµατα του 

οργανισµού που έχουν τις ειδικές γνώσεις, την ευθύνη και «επίδραση» πάνω στους 

κινδύνους αυτούς. Όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι πρέπει να αναγνωριστούν και να 

καταγραφούν. Οι κίνδυνοι προς αναγνώριση και καταγραφή πρέπει να καλύπτουν 

όλο το φάσµα της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και όχι µόνο τις γνωστές 

καταστροφές και απειλές. Σύµφωνα µε τον Williams (1995), η αναγνώριση του 

κινδύνου είναι το πιο σηµαντικό και δύσκολο στάδιο στην ανάλυση των κινδύνων. 

Κοµβικό σηµείο για την αναγνώριση του κινδύνου είναι η εύρεση των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών της κατάστασης που θα οδηγήσουν στο δυσµενές γεγονός 

(Godfrey, 1996).     

 

Το επόµενο στάδιο είναι η Αξιολόγηση (Assessment) της σηµαντικότητας όλων των 

κινδύνων που έχουν αναγνωριστεί. Η αξιολόγηση του κινδύνου (risk assessment) 

είναι µια µέθοδος αναγνώρισης και µέτρησης του κινδύνου. Προκειµένου η 

οικονοµική µονάδα να προστατευτεί και να δηµιουργηθεί προστιθέµενη αξία, τα 

διαφορετικά στάδια της αξιολόγησης του κινδύνου πρέπει να προσεγγιστούν µε ένα 

συστηµατικό τρόπο (Allegrini and D’Onza, 2003). Η εν λόγω αξιολόγηση 

περιστρέφεται γύρω από δύο διαστάσεις: την επίδραση (impact) και την πιθανότητα 

(likelihood). Γνωρίζοντας τις δύο αυτές διαστάσεις, η ∆ιοίκηση της οικονοµικής 

µονάδας καλείται να αξιολογήσει τους πιθανούς κινδύνους, όχι µόνο µε γνώµονα το 

µέγεθος της αρνητικής τους επίδρασης, αλλά και την πιθανότητα εµφάνισης της εν 

λόγω επίδρασης. 

 

Μετά την αξιολόγηση του κινδύνου (Risk Assessment), όπου η ∆ιοίκηση προσπαθεί 

να υπολογίσει τις πιθανές συνέπειες των απειλών και των ευκαιριών, πρέπει να 

ληφθούν οι αποφάσεις για το πώς θα διαχειριστούν οι αντιληπτές συνέπειες του 

κινδύνου. Η ∆ιαχείριση Κινδύνου (Risk Management) περιλαµβάνει την 

αναγνώριση και τον περιορισµό των κινδύνων που µπορούν να αποτρέψουν την 

οικονοµική µονάδα από την επίτευξη των στόχων της. Σύµφωνα µε τον McNamee 

(1998), η ∆ιαχείριση Κινδύνου είναι η διαδικασία του «εάν και πόσο» ο κίνδυνος 

είναι αποδεκτός και ποιες ενέργειες πρέπει να ληφθούν προκειµένου να µεταφερθεί ή 
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να ελεγχθεί ή να αποφευχθεί ο κίνδυνος. Από την παραπάνω προσέγγιση καθίσταται 

εµφανές, ότι οι κίνδυνοι µπορούν να διαχειριστούν µέσω:  

• µεταφοράς (transfer) τους σε άλλα συµβαλλόµενα µέρη (όπως οι 

προµηθευτές, ασφαλιστές),  

• ελέγχοντάς (control) τους µε την εφαρµογή των κατάλληλων πολιτικών και 

των διαδικασιών του Σ.Ε.Ε.,  

• απαλλαγής  (avoid) τους, µε µη συσχέτιση του κινδύνου µε τη σχετική 

δραστηριότητα.   

 

Η διαχείριση κινδύνου απαιτεί την ανάπτυξη συγκεκριµένης κουλτούρας µέσα στην 

οικονοµική µονάδα, η οποία να εστιάζει στον κίνδυνο (Kwan, 1999). Μία τέτοια 

κουλτούρα καθιερώνεται από τις πρακτικές της ∆ιοίκησης και του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου (Steinmetz and Arthus, 2001) και απαιτεί την ύπαρξη µιας επιτροπής ή 

µιας οµάδας αρµόδιας για τη διαχείριση κινδύνου.  

 

Τελευταίο στάδιο στην ανάλυση κινδύνου αποτελεί ο Επανέλεγχος (Review). Η 

συνολική διαδικασία ανάλυσης των κινδύνων και τα αποτελέσµατά της πρέπει να 

ελέγχονται συνεχώς. Ήτοι, συνεχή ενηµέρωση και επικαιροποίηση των στρατηγικών 

διαχείρισης κινδύνων και των διαδικασιών που εφαρµόζονται. 

 

Σε όλα τα παραπάνω στάδια, ο εσωτερικός έλεγχος µε το πλήθος των 

προσφερόµενων υπηρεσιών του δύναται να διαδραµατίζει βασικό ρόλο στη 

αποτελεσµατική διαχείριση του επιχειρησιακού κινδύνου, προσθέτοντας αξία στην 

οικονοµική µονάδα (Lindow and Race, 2002; Walker et al., 2003). Προς επίρρωση 

των προαναφερθέντων, στο επόµενο υποκεφάλαιο παρουσιάζεται ένα µοντέλο 

διαχείρισης του επιχειρησιακού κινδύνου βασισµένο στο Σύστηµα Εσωτερικού 

Ελέγχου.   

 

2.8.4.4 Σχέση Εσωτερικού Ελέγχου και ∆ιαχείρισης Κινδύνου - Μοντέλο Ανάλυσης 

Κινδύνου 

Γενικά 

Όπως ελέχθη, βασικό σηµείο στο σχεδιασµό ενός Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου 

αποτελεί η εκτίµηση του κινδύνου (Karagiorgos et al., 2009).  Στα πλαίσια της εν 
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λόγω προσέγγισης έχουν αναπτυχθεί διάφορα µοντέλα για την αποτελεσµατικότερη 

αξιολόγηση του κινδύνου. Υπό το παραπάνω πρίσµα σε µία οικονοµική µονάδα 

παρατηρούνται τρία είδη κινδύνου: 

� IR = Inherent Risk = Εγγενής Κίνδυνος 

� CR = Control Risk     = Κίνδυνος Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου 

� DR = Detection Risk   = Κίνδυνος Μη Αποκάλυψης 

 

Από τα εν λόγω είδη καθορίζεται ο συνολικός κίνδυνος (ΑR) σε µια οικονοµική 

µονάδα ως:    

   

     AR= IR*CR*DR 

και συνεπώς: 

CRIR

AR
DR

∗
=  

 

Προκειµένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς ο εσωτερικός έλεγχος, πρέπει να διενεργηθεί 

µείωση των τριών συστατικών του συνολικού κινδύνου. Σε αυτό το σηµείο πρέπει να 

τονιστεί ότι ο «κίνδυνος του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου» οφείλει «να 

απολαµβάνει» την περισσότερη σηµασία από τη ∆ιοίκηση. Σε στενή σχέση µε το 

παραπάνω, ο «εγγενής κίνδυνος» δεν µπορεί να µειωθεί από µία πράξη του ελεγκτή. 

Συνεπώς, ο ελεγκτής πρέπει να προσπαθήσει να µειώσει την εκτίµησή του για το 

αξιολογηµένο επίπεδο «κινδύνου του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου» ή «του 

κινδύνου µη αποκάλυψης» (Carmichael et al., 1996). Για την κατανόηση όλων των 

παραπάνω, αρχικά τα τρία είδη  κινδύνου αναλύονται λεπτοµερώς στις ακόλουθες 

παραγράφους, ενώ στη συνέχεια ακολουθούν δύο πίνακες µε διαφορετικές 

«συµπεριφορές» κάθε είδους κινδύνου ανάλογα µε το περιβάλλον, τις προσδοκίες του 

ελεγκτή καθώς και τα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται. 

 

Εγγενής Κίνδυνος (Inherent Risk) 

Ο «εγγενής κίνδυνος» είναι η πιθανότητα ότι ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλήψεις 

µπορεί να εµφανιστούν στις οικονοµικές καταστάσεις. Ο «εγγενής κίνδυνος» 

προέρχεται από τη συγκεκριµένη φύση των επιχειρησιακών λειτουργιών και 

υφίσταται ανεξάρτητα από τον εάν υπάρχουν διαδικασίες ή δικλείδες ασφαλείας για 
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τον έλεγχο και τον περιορισµό τους. Σύµφωνα µε τους  Colbert and Alderman (1995) 

ο «εγγενής κίνδυνος» είναι ο κίνδυνος: 

� µη συµµόρφωσης µε τους κανόνες και τους κανονισµούς (έλεγχος 

συµµόρφωσης), 

� περιπτώσεων ανεπαρκών ή και ατελέσφορων διαδικασιών (λειτουργικός 

έλεγχος), 

� περιπτώσεων σηµαντικών λανθασµένων διατυπώσεων που εισάγονται στο 

σύστηµα (οικονοµικός έλεγχος).  

 

Σε αυτό το επίπεδο, ο ελεγκτής δεν λαµβάνει υπόψη τις δικλείδες ασφαλείας 

(διαδικασίες του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου), οι οποίες µπορεί να 

αποκαλύψουν τις ανακρίβειες και παραλήψεις (Gill et al., 2001; Gray and Manson, 

2000). Επιπλέον, ο ελεγκτής δεν λαµβάνει υπόψη τους εσωτερικούς ελέγχους, γιατί 

στο µοντέλο κινδύνου, οι κίνδυνοι από το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου, 

ενσωµατώνονται στον «κίνδυνο του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου» (control 

risk»).  Εντούτοις, ο ελεγκτής χρησιµοποιεί την επαγγελµατική του κρίση, 

εξετάζοντας πολλούς παράγοντες µε σκοπό την αποδοτικότερη αξιολόγηση του 

κινδύνου (Arens and Loebbecke, 1994; Taylor and Glezen, 1991). Συνεπώς ο τελικός 

υπολογισµός του «εγγενούς κινδύνου» απαιτεί εκτίµηση πολλών θεµάτων - 

παραγόντων - τα οποία µπορεί να έχουν είτε µόνιµη επίδραση στον οργανισµό ως 

σύνολο, είτε επίδραση σε συγκεκριµένους λογαριασµούς. Τέλος πρέπει να σηµειωθεί, 

ότι στο µοντέλο ανάλυσης του κινδύνου ο «εγγενής κίνδυνος» είναι ανάλογος µε το 

πλήθος των αποδεικτικών στοιχείων (άµεσα επαληθευτικά στοιχεία) που ελέγχονται 

και αντιστρόφως ανάλογος µε τον «κίνδυνο µη αποκάλυψης» (detection risk).   

 

Κίνδυνος του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου ή Κίνδυνος ∆υσλειτουργίας ∆ικλείδων 

Ασφαλείας ή Κίνδυνος Επάρκειας ∆ικλείδων Ασφαλείας (Control Risk) 

Ο «κίνδυνος του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου» είναι η πιθανότητα ότι οι 

ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλήψεις µπορεί να εµφανιστούν, αλλά να µην 

ανιχνευθούν εγκαίρως από τις πολιτικές και τις διαδικασίες του Συστήµατος 

Εσωτερικού Ελέγχου (Gray and Manson, 2000). Με άλλα λόγια, ο «κίνδυνος του 

Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου» αφορά την πιθανότητα εµφάνισης ζηµίας µετά 

την εφαρµογή δικλείδων ασφαλείας, καθότι το υπάρχον σύστηµα επιθεωρήσεων 
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αδυνατεί να αποτρέψει ή να προβλέψει εγκαίρως την εµφάνιση ζηµιάς. Γενικότερα 

µπορεί να λεχθεί ότι ο «κίνδυνος του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου» αφορά την 

αποτελεσµατικότητα του σχεδιασµού και της λειτουργίας των διαδικασιών του Σ.Ε.Ε. 

(Gill et al., 2001; Guy et al., 1996). Οι εκτιµήσεις για το συγκεκριµένο κίνδυνο 

γίνονται µε βάση  τα στοιχεία  που  αποκτώνται προκειµένου να τεκµηριωθεί  η 

αποτελεσµατικότητα του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου στoν εντοπισµό των 

λαθών. Τέλος πρέπει να σηµειωθεί, ότι ο «κίνδυνος του Συστήµατος Εσωτερικού 

Ελέγχου» δεν µπορεί να είναι µηδέν, γιατί οι εσωτερικοί έλεγχοι δεν µπορούν να 

προσδώσουν απόλυτη βεβαιότητα ότι οι ουσιώδεις παραλήψεις και ανακρίβειες θα 

εµποδιστούν και δεν θα αποκαλυφθούν. Σε συνάρτηση µε την παραπάνω προσέγγιση,  

o εν λόγω κίνδυνος (όπως και ο «εγγενής κίνδυνος») είναι ανάλογος µε το πλήθος 

των αποδεικτικών στοιχείων που ελέγχονται και αντιστρόφως ανάλογος µε τον 

«κίνδυνο µη αποκάλυψης» (detection risk).   

 

Κίνδυνος αδυναµίας εντοπισµού λανθασµένης παραδοχής από τις ελεγκτικές 

διαδικασίες – Κίνδυνος µη αποκάλυψης (Detection Risk) 

Ο «κίνδυνος µη αποκάλυψης» αναφέρεται στην περίπτωση που ο ελεγκτής, δεν 

ανιχνεύει τις λανθασµένες διατυπώσεις, τις περιπτώσεις µη συµµόρφωσης και τις 

ανεπαρκείς διαδικασίες. Ο «κίνδυνος µη αποκάλυψης» (detection risk) αφορά ένα ή 

περισσότερα από τα εξής: 

• το είδος και την αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών (άµεσα επαληθευτικών 

διαδικασιών)  που εφαρµόζονται, 

• την αξιοπιστία των στοιχείων και το βαθµό λεπτοµέρειας των διαθέσιµων 

στοιχείων, 

• τον αριθµό και το ύψος των λογαριασµών που εξετάζονται, 

• την εφαρµογή των παραπάνω από τον ελεγκτή. 

 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να επισηµανθεί, ότι από τη µία πλευρά ο «κίνδυνος µη 

αποκάλυψης» εξαρτάται και από τα τρία άλλα είδη κινδύνων του µοντέλου. Πιο 

συγκεκριµένα, ο «κίνδυνος µη αποκάλυψης» θα αλλάξει µόνο αν ο ελεγκτής αλλάξει 

ένα από τα τρία είδη. Από την άλλη πλευρά, ο «κίνδυνος µη αποκάλυψης» καθορίζει 

το πλήθος των αποδεικτικών στοιχείων που ο ελεγκτής σκοπεύει να συγκεντρώσει 

(αν ο «κίνδυνος µη αποκάλυψης» µειώνεται, ο ελεγκτής πρέπει να µαζέψει 
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περισσότερα στοιχεία για να επιτευχθεί µειωµένος κίνδυνος). Συνεπώς, σε αντίθεση 

µε τον «εγγενή κίνδυνο» και τον «κίνδυνο του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου», οι 

οποίοι δεν µπορούν να αλλαχθούν από τη διαδικασία ελέγχου των οικονοµικών 

καταστάσεων, ο «κίνδυνος µη αποκάλυψης» δύναται να αυξηθεί ή να µειωθεί από 

την οµάδα ελέγχου (Gill et al., 2001) µέσω: 

• κατάλληλου σχεδιασµού, οδηγιών και επίβλεψης, 

• ποικιλία στο χρόνο, την ποσότητα και τη φύση των ελεγκτικών διαδικασιών, 

• αποτελεσµατική απόδοση των ελεγκτικών διαδικασιών και εκτίµηση -

αξιολόγηση των αποτελεσµάτων τους. 

 

Για την πληρέστερη κατανόηση όλων των παραπάνω προσεγγίσεων, παρατίθεται ο 

Πίνακας 2.2: «∆ιαφορετικά επίπεδα κινδύνου», όπου αναφέρονται τέσσερα 

παραδείγµατα αναφορικά µε τον εγγενή κίνδυνο, τον κίνδυνο µη αποκάλυψης και  

τον κίνδυνο του  Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου.  

  Κύκλος ∆ραστηριότητας  Ελέγχου   Α. 

π.χ. Πωλήσεις 

Β. 

π.χ. Παραγωγή 

Γ. 

π.χ. Ανθρ. ∆υν. 

∆. 

π.χ. Παραγγελίες 

Εκτίµηση ελεγκτή σχετικά µε την 

πιθανότητα για ουσιώδεις ανακρίβειες και 

παραλήψεις  χωρίς να λαµβάνει υπόψη το 

Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου  

(inherent risk) 

Προσδοκούνται 

πολλές 

ανακρίβειες- 

παραλήψεις. 

(υψηλός) 

Προσδοκούνται 

λίγες 

ανακρίβειες- 

παραλήψεις. 

(χαµηλός) 

Προσδοκούνται 

πολλές 

ανακρίβειες- 

παραλήψεις. 

(υψηλός) 

Προσδοκούνται 

λίγες ανακρίβειες- 

παραλήψεις. 

 

(χαµηλός) 

Εκτίµηση ελεγκτή σχετικά µε την 

αποτελεσµατικότητα του συστήµατος 

εσωτερικού ελέγχου να προλαβαίνει και 

να εµποδίζει τις ουσιώδεις ανακρίβειες και 

παραλήψεις. 

 

(control risk) 

Υψηλή 

αποτελεσµατικότ

ητα 

συστήµατος 

εσωτερικού 

ελέγχου. 

(χαµηλός) 

Υψηλή 

αποτελεσµατικότ

ητα 

συστήµατος 

εσωτερικού 

ελέγχου. 

(χαµηλός) 

Χαµηλή 

αποτελεσµατικότ

ητα 

συστήµατος 

εσωτερικού 

ελέγχου. 

(υψηλός) 

Μεσαία 

αποτελεσµατικότη

τα 

συστήµατος 

εσωτερικού 

ελέγχου. 

(µέτριος) 

Προθυµία Ελεγκτή να επιτρέψει τις 

ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλήψεις 

µετά την ολοκλήρωση του ελέγχου.  

(audit risk)  

Χαµηλή 

επιθυµία 

 

(χαµηλός) 

Χαµηλή 

επιθυµία 

 

(χαµηλός) 

Χαµηλή 

επιθυµία 

 

(χαµηλός) 

Χαµηλή επιθυµία 

 

 

(χαµηλός) 

Ποσότητα αποδεικτικών στοιχείων που ο 

ελεγκτής σκοπεύει να συλλέξει. 

(detection risk) 

Μεσαίο αριθµό 

 

(µέτριος) 

Χαµηλό αριθµό 

 

(υψηλός) 

Μεγάλο αριθµό 

 

(χαµηλός) 

Μεσαίο αριθµό 

 

(µέτριος) 

Πίνακας 2.2: ∆ιαφορετικά επίπεδα κινδύνου  

 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 93 από 475 

Τέλος, παρατίθεται ο Πίνακας 2.3: «Ποσότητα αποδεικτικών στοιχείων που 

απαιτούνται ανάλογα µε τα επίπεδα κινδύνου», στον οποίο αναλύονται τέσσερις 

περιπτώσεις σχετικά µε την απαιτούµενη ποσότητα των αποδεικτικών στοιχείων 

ανάλογα µε την τιµή των συστατικών µερών του ελεγκτικού κινδύνου. 

 

Περιπτώσεις Audit Risk Inherent 

Risk 

Control 

Risk 

Detection 

Risk 

Ποσότητα Αποδεικτικών 

Στοιχείων που απαιτούνται 

1 Υψηλός Χαµηλός Χαµηλός Υψηλός Μικρή 

2 Χαµηλός Χαµηλός Χαµηλός Μέτριος Μεσαία 

3 Χαµηλός Υψηλός Υψηλός Χαµηλός Υψηλή 

4 Υψηλός Χαµηλός Μέτριος Μέτριος Μεσαία 

Πίνακας 2.3: Ποσότητα αποδεικτικών στοιχείων που απαιτούνται ανάλογα µε τα επίπεδα κινδύνου 

2.8.5 Εσωτερικός Έλεγχος και Στρατηγικός Σχεδιασµός 

Αρχικά οι εσωτερικοί ελεγκτές εκτελούσαν αποκλειστικά και µόνο τον παραδοσιακό 

εσωτερικό έλεγχο των λειτουργιών της οικονοµικής µονάδας. Σήµερα, η σύγχρονη 

οικονοµική συγκρότηση και η πολυπλοκότητα των διαδικασιών επιβάλλουν έναν πιο 

διευρυµένο ρόλο από την πλευρά του εσωτερικού ελέγχου. Υπό το πρίσµα της 

παραπάνω προσέγγισης, ο εσωτερικός έλεγχος διασφαλίσει: 

� την ύπαρξη αφενός οργάνωσης και επάρκειας σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα, 

αφετέρου διαδικασιών και εξουσιοδοτήσεων που ρυθµίζουν τις σχέσεις µε 

τρίτους (Haron et al., 2004), 

� το βαθµό συµµόρφωσης των εργαζοµένων µε τις αποφάσεις της ∆ιοίκησης 

και τους γενικούς κανόνες λειτουργίας,  

� την αποφυγή ή τουλάχιστον τον περιορισµό των ατασθαλιών, καταχρήσεων, 

κλοπών και φθορών. 

 

Γενικότερα, σήµερα ο εσωτερικός έλεγχος δραστηριοποιείται σε όλο και 

περισσότερες λειτουργίες – δραστηριότητες της οικονοµικής µονάδας (Bou-Raad, 

2000). Η πιο έντονη δραστηριοποίησή του ενδυναµώνει το Σύστηµα Εσωτερικού 

Ελέγχου της οικονοµικής µονάδας, βελτιώνει την ποιότητα των παρεχόµενων (στη 

∆ιοίκηση) πληροφοριών και συνεπώς συνδράµει καθοριστικά στη λήψη ορθών 

επιχειρηµατικών αποφάσεων. Σε αυτά τα πλαίσια, ο εσωτερικός έλεγχος 

διαδραµατίζει συµβουλευτικό ρόλο σε στρατηγικά ζητήµατα της ∆ιοίκησης της 

οικονοµικής  µονάδας (Karagiorgos et al., 2009). Πιο συγκεκριµένα, η ∆ιοίκηση της 
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οικονοµικής µονάδας από µόνη της δεν µπορεί να έχει την κατάλληλη πληροφόρηση 

και υποστήριξη που απαιτείται για άµεση λήψη επιχειρηµατικών αποφάσεων. Οι 

∆ιοικήσεις προσπαθούν να καλύψουν το εν λόγω κενό µέσω εκχώρησης 

αρµοδιοτήτων σε διάφορα επίπεδα της ∆ιοίκησης. Πρωτεύοντα ρόλο στην ανάληψη 

αρµοδιοτήτων για την παροχή διοικητικής πληροφόρησης καλείται να διαδραµατίσει 

ο εσωτερικός έλεγχος. Υπό το πρίσµα αυτό,  ο εσωτερικός έλεγχος αναλαµβάνει 

ουσιαστικό ρόλο σε ζητήµατα υιοθέτησης στρατηγικών και υποβολής προτάσεων για 

την ανάπτυξη της οικονοµικής µονάδας (Schleifer and Greenawalt, 1996), ώστε 

συµβάλλει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, στην αποφυγή σηµαντικών σφαλµάτων 

και στη γενικότερη βελτίωση  της  ∆ιοίκησης (Xiangdong. 1997; Melville, 2003). 

 

Επιπρόσθετα, σηµαντικός είναι ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στην εξακρίβωση 

και διόρθωση τυχόν αποκλίσεων από τους στρατηγικούς στόχους (Μπουρλετίδης, 

2009). Ειδικότερα, ο εσωτερικός έλεγχος συµβάλλει στον παραπάνω στόχο µέσω του 

καθορισµού των προτύπων απόδοσης. Μέσω αυτών, οι ∆ιοικήσεις των οικονοµικών 

µονάδων αποκτούν ένα ισχυρό εργαλείο για τον αποτελεσµατικό έλεγχο των 

επιχειρηµατικών τους δραστηριοτήτων.  Επιπρόσθετα, τα εν λόγω πρότυπα απόδοσης 

χρησιµεύουν στη µέτρηση και αξιολόγηση της πραγµατικής απόδοσης σε σχέση µε 

την επιθυµητή, ώστε αξιολογούνται οι τυχόν αποκλίσεις µε σαφείς και µετρήσιµους 

όρους. 

    

Στα πλαίσια του στρατηγικού του ρόλου, ο εσωτερικός έλεγχος επικεντρώνεται στη 

δηµιουργία προστιθέµενης αξίας για την οικονοµική µονάδα (Brody and Lowe, 2000; 

Sunita and Lowe, 2004). Μέσο για τη δηµιουργία προστιθέµενης αξίας αποτελεί η 

υιοθέτηση από πλευράς της οικονοµικής µονάδας πελατοκεντρικής φιλοσοφίας. Οι 

εσωτερικοί ελεγκτές είναι εκείνοι, που καλλιεργούν την αρµονικότερη υιοθέτηση 

πελατοκεντρικής φιλοσοφίας σε όλο τον οργανισµό. Υπό αυτό το πρίσµα, ο 

εσωτερικός έλεγχος θέτει τον πελάτη ως επίκεντρο των επιχειρηµατικών αποφάσεων, 

µε αποτέλεσµα την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας της 

οικονοµικής µονάδας.    

 

Ως συνέχεια του ρόλου του σε στρατηγικά ζητήµατα ο εσωτερικός έλεγχος σε 

συνεργασία µε άλλα τµήµατα της οικονοµικής µονάδας, όπως το τµήµα ανθρώπινου 
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δυναµικού ή το χρηµατοοικονοµικό τµήµα συµβάλλει θετικά στην 

αποτελεσµατικότητα των συγχωνεύσεων και εξαγορών   (Fernades, 2000; Selim et 

al., 2003) και των στρατηγικών συµφωνιών (Brody and Lowe, 2000). Υπό αυτό το 

πρίσµα, ο εσωτερικός έλεγχος διαδραµατίζει ενεργό ρόλο σε διαδικασίες πριν τη 

συγχώνευση, κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων και µετά τη συγχώνευση µε 

σκοπό την αρµονικότερη υιοθέτηση των νέων διαδικασιών, πολιτικών και 

στρατηγικών (Dounis, 2006).  

 

Σε στενή σχέση και συνάρτηση µε τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές, σηµαντικός 

είναι ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου σε θέµατα προϋπολογισµού. Πιο 

συγκεκριµένα, ο έλεγχος του προϋπολογισµού είναι πολύ σηµαντικός, καθώς 

συνήθως η επιτυχία µιας οικονοµικής  µονάδας τείνει να αυξήσει την επίδοσή της, 

ενώ η αποτυχία φέρνει συνήθως περισσότερες αποτυχίες. Στο σηµερινό περιβάλλον, 

όπου η αξιόπιστη πληροφόρηση είναι «πολυτέλεια», δεν έχει νόηµα η χρησιµοποίηση 

µη ρεαλιστικών προϋπολογισµών. Ο εσωτερικός ελεγκτής µε τις γνώσεις και 

ικανότητες που τον διακρίνουν, λαµβάνοντας υπόψη όλους τους σχετικούς 

παράγοντες, τόσο τους εµφανείς, όσο και τους λιγότερο εµφανείς, είναι σε θέση να 

καταρτίσει αξιόπιστους – ρεαλιστικούς  προϋπολογισµούς µε σκοπό την πληρέστερη 

πληροφόρηση της ∆ιοίκησης. 

 

Όπως τονίσθηκε και σε προηγούµενο κεφάλαιο, η αποτελεσµατική διαχείριση του 

επιχειρησιακού κινδύνου και η υιοθέτηση των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης 

αποτελούν στρατηγικής σηµασίας ζητήµατα για την επιβίωση και ανάπτυξη των 

οικονοµικών µονάδων (Spira and Page, 2003). Στα πλαίσια της εν λόγω 

προσέγγισης,
7
 ο εσωτερικός έλεγχος µέσω νέων µοντέλων δύναται να συνδράµει 

καταλυτικά στη συστηµατική διαχείριση των επιχειρηµατικών κινδύνων και στη 

βέλτιστη εταιρική διακυβέρνηση (Karagiorgos et al., 2007; Jeffrey, 2008; Hirth, 

2008).  

 

                                                 
7
 Η συνεισφορά του εσωτερικού ελέγχου τόσο στην εταιρική διακυβέρνηση, όσο και στη διαχείριση 

κινδύνων έχει αναλυθεί εκτενώς σε προηγούµενα υποκεφάλαια. Εντούτοις, αµφότερες οι έννοιες 

αποτελούν µέρος της συνεισφοράς του εσωτερικού ελέγχου στο στρατηγικό σχεδιασµό της 

οικονοµικής µονάδας. Για αυτό το λόγο, ο ερευνητής απλά αναφέρει τις δύο έννοιες, ενώ για  

εκτενέστερη πληροφόρηση προτείνεται η παραποµπή στα αντίστοιχα κεφάλαια. 
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Εν κατακλείδι, ο εσωτερικός έλεγχος διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση 

της περιβαλλοντικής πολιτικής της οικονοµικής µονάδας (Karagiorgos et al., 2008). 

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί σήµερα ένα από τα «στοιχήµατα» της 

ανθρωπότητας και στρατηγικό θέµα των οικονοµικών µονάδων. Οι οικονοµικές 

µονάδες που υιοθετήσουν περιβαλλοντικές πολιτικές αποκτούν συγκριτικό 

πλεονέκτηµα έναντι των ανταγωνιστών τους. Υπό αυτό το πρίσµα, ο εσωτερικός 

ελεγκτής διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στην ταυτόχρονη επίτευξη 

περιβαλλοντικής συνείδησης και επιχειρηµατικής αριστείας.   

 

Από όλα τα παραπάνω είναι πρόδηλο ότι ο εσωτερικός έλεγχος συνδράµει 

καθοριστικά στο στρατηγικό σχεδιασµό και «προσθέτει αξία» στη σύγχρονη 

οικονοµική µονάδα.  
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Κεφάλαιο 3 

Ανασκόπηση ∆ιεθνούς Βιβλιογραφίας  

3.1 Εισαγωγή 

Η διδακτορική διατριβή βασίζεται σε µια εκτεταµένη επισκόπηση της ελληνικής και 

διεθνούς επιστηµονικής βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας. Στο παρόν κεφάλαιο 

παρουσιάζεται η ανασκόπηση των κυριοτέρων - κατά τη γνώµη του ερευνητή - 

ερευνών που έχουν διενεργηθεί στην Ασία, Αυστραλία, Αµερική και Ευρώπη. Στο 

τέλος του κεφαλαίου αναφέρονται ενδεικτικά  οι έρευνες και οι µελέτες από διάφορες 

περιοχές του κόσµου και οι δύο διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί στον 

ελλαδικό χώρο. Οι εν λόγω έρευνες, οι οποίες διακρίνονται µε βάση τον τόπο 

πραγµατοποίησης της έρευνας, οµαδοποιούν τα κυριότερα ζητήµατα µε τα οποία 

σχετίζεται ο εσωτερικός έλεγχος στις ακόλουθες κατηγορίες: 

� η σχέση του εσωτερικού ελέγχου µε τον εξωτερικό έλεγχο, 

�  η σχέση του εσωτερικού ελέγχου µε την εταιρική διακυβέρνηση, 

� η σχέση του εσωτερικού ελέγχου µε τη διαχείριση κινδύνου, 

� η συνεισφορά του εσωτερικού ελέγχου στο στρατηγικό σχεδιασµό, 

� η σχέση του εσωτερικού ελέγχου µε την Επιτροπή Ελέγχου και τη ∆ιοίκηση 

της οικονοµικής µονάδας, 

� η ανεξαρτησία, αντικειµενικότητα και αποτελεσµατικότητα του εσωτερικού 

ελέγχου, 

� θέµατα σχετικά µε τους εσωτερικούς ελεγκτές (θεσµοθέτηση επαγγέλµατος, 

συµµόρφωση µε διεθνή πρότυπα εσωτερικού ελέγχου, εκπαίδευση, 

ικανότητες, εµπειρία), 

� θέµατα σχετικά µε την ελεγκτική διαδικασία (ετήσιο πλάνο ελέγχου) και 

τέλος 

� η γενικότερη συνεισφορά του εσωτερικού ελέγχου στους οργανισµούς 

κερδοσκοπικούς ή µη, δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα. 

 

Η σηµαντικότητα του εσωτερικού ελέγχου επιβεβαιώνεται από το µεγάλο όγκο της 

σχετικής αρθρογραφίας στη διεθνή βιβλιογραφία. Με σκοπό την πληρέστερη 

κατανόηση των θεµάτων της διεθνούς επιστηµονικής βιβλιογραφία, στο τέλος κάθε 

υποκεφαλαίου παρατίθενται οι Πίνακες 3.1, 3.2, 3.3 και 3.4, όπου αναφέρονται 
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συγκεντρωτικά οι έρευνες ανά περιοχή. Ειδικότερα, στην πρώτη στήλη του κάθε 

Πίνακα αναφέρεται το όνοµα του/των συγγραφέων και σε παρένθεση η χρονολογία 

δηµοσίευσης της έρευνας, στη δεύτερη στήλη προσδιορίζεται το ερευνητικό 

αντικείµενο, στην τρίτη στήλη καταγράφεται ο τόπος του δείγµατος, στην τέταρτη 

στήλη παρουσιάζεται το µέγεθος του δείγµατος, των απαντήσεων και σε παρένθεση 

το ποσοστό συµµετοχής και στην τελευταία στήλη αναφέρεται το βασικό 

συµπέρασµα της έρευνας. Ακολουθώντας την ίδια λογική, παρατίθεται ο Πίνακας 3.5, 

ο οποίος αναφέρει τις έρευνες σε διάφορες περιοχές του κόσµου και στην Ελλάδα. Το 

κεφάλαιο ολοκληρώνεται µε την παράθεση του Πίνακα 3.6, όπου παρουσιάζεται µία 

κατηγοριοποίηση των ερευνητικών αντικειµένων σχετικά µε τον εσωτερικό έλεγχο. 

 

3.2 Ο Εσωτερικός Έλεγχος στην Ασία 

Στο παρόν υποκεφάλαιο αναλύονται οι έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί σχετικά 

µε τον εσωτερικό έλεγχο στη Ασία. Πιο συγκεκριµένα οι έρευνες αφορούν την Κίνα, 

τη Μαλαισία, τη Σιγκαπούρη και το Χόνγκ Κονγκ.   

 

Μια σηµαντική µελέτη εκπονήθηκε στο Χονγκ Κονγκ από τους Cooper et al. (1989), 

όπου συµµετείχαν οι ∆ιευθυντές των οικονοµικών οργανισµών και οι ∆ιευθυντές του 

εσωτερικού ελέγχου, µε αντίστοιχα ποσοστά απαντήσεων 25,8% και 23,1%. Η εν 

λόγω µελέτη αποσκοπούσε στον καθορισµό της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου. 

Η πλειοψηφία των ∆ιευθυντών των οικονοµικών οργανισµών (45,6%) πίστευε ότι 

κύριος ρόλος του εσωτερικού ελέγχου είναι η αξιολόγηση του Συστήµατος 

Εσωτερικού Ελέγχου, το 21,6% θεώρησε ως κύριο ρόλο του εσωτερικού ελέγχου την 

αποτελεσµατική λειτουργία του οικονοµικού οργανισµού, ενώ το 19,2% έδειχνε 

περισσότερο ενδιαφέρον για τη σωστή διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων και 

την πρόληψη και ανίχνευση της απάτης. Επιµέρους συµπέρασµα της έρευνας ήταν η 

διαπίστωση ότι η µειοψηφία των διευθυντικών στελεχών του εσωτερικού ελέγχου 

ήταν µέλη του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών. 

 

Εξετάζοντας παρόµοιο θέµα, το 1996, δηµοσιεύτηκε µελέτη για την αξιολόγηση του  

εσωτερικού ελέγχου στην περιοχή της Ασίας από τους Cooper et al. (1996). Οι χώρες 

που συγκρίνονταν ήταν η Αυστραλία, η Μαλαισία και το Χονγκ Κονγκ. Η µελέτη 

βασίστηκε στις µελέτες των Cooper et al. (1989) στο Χονγκ Κονγκ, των Cooper et al. 
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(1994) στην Αυστραλία και των Mathews et al. (1994) στη Μαλαισία.  Στάλθηκαν 

ερωτηµατολόγια σε εξακόσιους ογδόντα επτά (687) ∆ιευθυντές οικονοµικών 

οργανισµών και τετρακόσιους ενενήντα ένα (491) ∆ιευθυντές Εσωτερικού Ελέγχου 

στην Αυστραλία, τριακόσιους ενενήντα έξι (396) ∆ιευθυντές οικονοµικών 

οργανισµών και τριακόσιους ενενήντα έξι (396) ∆ιευθυντές Εσωτερικού Ελέγχου στη 

Μαλαισία και τέλος τετρακόσιους ογδόντα πέντε (485) ∆ιευθυντές οικονοµικών 

οργανισµών και διακόσιους ενενήντα οκτώ (298) ∆ιευθυντές Εσωτερικού Ελέγχου 

στο Χονγκ Κονγκ (ποσοστά απόκρισης περίπου 31%, 17% και 23% αντίστοιχα).  Οι 

συγκριτικές µελέτες έδειξαν ότι οι ∆ιευθυντές των οικονοµικών οργανισµών τόσο 

στη Μαλαισία, όσο και στην Αυστραλία ήταν «πολύ θετικά διακείµενοι» ως προς τον 

εσωτερικό έλεγχο. Αντίθετα, οι απόψεις των ∆ιευθυντών των οικονοµικών 

οργανισµών στο Χονγκ Κονγκ ήταν λιγότερο θετικές. Σκοπός του εσωτερικού 

ελέγχου τόσο στην Αυστραλία όσο και στο Χονγκ Κονγκ, θεωρούνταν η ανεξάρτητη 

εκτίµηση του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου. Αντίθετα στη Μαλαισία, σκοπός του 

εσωτερικού ελέγχου ήταν η εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας της ∆ιοίκησης της 

οικονοµικής µονάδας. Τέλος, και στις τρείς χώρες τονίζονταν ο συµβουλευτικός 

ρόλος του εσωτερικού ελέγχου.   

 

Σε µια άλλη µελέτη που έγινε στη Σιγκαπούρη από τους Goodwin and Yeo (2001), 

εξετάστηκαν οι παράγοντες που µπορεί να έχουν αντίκτυπο στην ανεξαρτησία και 

στην αντικειµενικότητα του εσωτερικού ελέγχου. Στην έρευνα έλαβαν µέρος 

∆ιευθυντές εσωτερικού ελέγχου εισηγµένων και µη επιχειρήσεων της Σιγκαπούρης, 

οι οποίοι ήταν µέλη του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών της Σιγκαπούρης.  Για 

τους σκοπούς της έρευνας απεστάλησαν ογδόντα (80) ερωτηµατολόγια, από τα οποία 

επιστράφηκαν απαντηµένα εξήντα πέντε (65). Συγκεκριµένα, εξετάστηκε η  

συσχέτιση του εσωτερικού ελέγχου µε την Επιτροπής Ελέγχου. Η έρευνα εντόπισε 

την ύπαρξη ισχυρής αλληλεξάρτησης µεταξύ εσωτερικού ελέγχου και Επιτροπής 

Ελέγχου, ειδικά στις περιπτώσεις, όπου η Επιτροπή Ελέγχου αποτελούνταν 

αποκλειστικά από ανεξάρτητους ∆ιευθυντές. Επιµέρους συµπεράσµατα της έρευνας 

ήταν η τακτική επαφή των εσωτερικών ελεγκτών µε την Επιτροπή Ελέγχου και η 

αρκετά διαδεδοµένη χρήση του εσωτερικού ελέγχου ως εργαλείο της ∆ιοίκησης των 

οικονοµικών οργανισµών της Σιγκαπούρης.  
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Ο εσωτερικός έλεγχος του Κράτους και των τοπικών κυβερνήσεων της Μαλαισίας 

ερευνήθηκε από τους Ali et al. (2004). Η έρευνα βασίστηκε σε ηµιδοµηµένες 

συνεντεύξεις. Βασικό συµπέρασµα της έρευνας αποτέλεσε η διαπίστωση, ότι η 

µειοψηφία των τοπικών κυβερνήσεων στη Μαλαισία έχουν λειτουργία οικονοµικού 

ελέγχου. Επιπλέον, από την έρευνα εξήχθη το δυσάρεστο συµπέρασµα, ότι σε πολλές 

οικονοµικές µονάδες, τόσο το προσωπικό όσο και η ∆ιοίκηση δεν έχουν τις 

απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες για να διενεργήσουν ελέγχους.  

 

Χρησιµοποιώντας τον ίδιο τόπο δείγµατος, αλλά µελετώντας διαφορετικό 

αντικείµενο,  οι Fadzil et al. (2005) διεξήγαγαν έρευνα (στη Μαλαισία) µε σκοπό τη 

διερεύνηση της συµµόρφωσης του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου των επιχειρήσεων 

στο Χρηµατιστήριο Αξιών της Μαλαισίας µε τα επαγγελµατικά πρότυπα εσωτερικού 

ελέγχου του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών. Μέσα από την έρευνα επιπλέον 

εξετάστηκαν οι επιπτώσεις στην ποιότητα του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου της 

εκάστοτε οικονοµικής µονάδας από την ύπαρξη ή µη συµµόρφωσης µε τα παραπάνω 

πρότυπα. Για τους σκοπούς της έρευνας στάλθηκαν εξακόσια πενήντα τέσσερα (654) 

ερωτηµατολόγια, από τα οποία επιστράφηκαν απαντηµένα διακόσια πενήντα (250). 

Στην έρευνα διαπιστώθηκε ότι η ∆ιοίκηση του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου, η 

αντικειµενικότητα και οι διαδικασίες αξιολόγησης, επηρεάζουν σηµαντικά την 

αποτελεσµατικότητα του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου. Σε συνάρτηση µε την 

παραπάνω προσέγγιση,  η ∆ιοίκηση του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου, η απόδοση 

της ελεγκτικής διαδικασίας και του ελεγκτικού προγράµµατος επηρεάζουν τη 

διαχείριση του επιχειρηµατικού κινδύνου από την πλευρά του Συστήµατος 

Εσωτερικού Ελέγχου.  

 

Η επισκόπηση των ερευνών που διεξήχθησαν στην Ασία ολοκληρώνεται µε τη 

µελέτη που πραγµατοποιήθηκε στη Μαλαισία από τους Zakaria et al. (2006), µε 

σκοπό την παροχή στοιχείων για τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου στα όργανα 

της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Στην έρευνα συµµετείχαν δεκαεπτά (17) δηµόσια και 

σαράντα εννέα (49) ιδιωτικά πανεπιστήµια της Μαλαισίας. Βασικό συµπέρασµα της 

έρευνας αποτέλεσε η άποψη, ότι ο εσωτερικός έλεγχος µπορεί να βοηθήσει τις 

∆ιοικήσεις των πανεπιστηµίων στον αποδοτικότερο έλεγχο των πόρων τους και στην 

καλυτέρευση της ποιότητας εκπαίδευσης που προσφέρουν. Επιµέρους συµπέρασµα 
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της έρευνας ήταν η µη ύπαρξη εσωτερικού ελέγχου σε µεγάλο αριθµό ιδιωτικών 

οργάνων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Τέλος, η έρευνα κατέληξε στο συµπέρασµα ότι 

οι διοικήσεις τόσο των δηµόσιων όσο και των ιδιωτικών οργάνων της τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης έχουν τις ίδιες απόψεις για το ρόλο του εσωτερικού ελέγχου. 

 

Με σκοπό την πληρέστερη κατανόηση των ερευνών παρατίθεται ο Πίνακας 3.1: 

«Ανασκόπηση εµπειρικών  ερευνών σχετικά µε τον εσωτερικό έλεγχο στην Ασία», 

στον οποίο καταγράφονται συγκεντρωτικά, ανά στήλη, οι συγγραφείς, το ερευνητικό 

αντικείµενο, ο τόπος του δείγµατος, το ποσοστό απόκρισης και το βασικό 

συµπέρασµα των εµπειρικών ερευνών. 

 

Συγγραφείς Ερευνητικό 

Αντικείµενο 

Τόπος 

∆είγµατος 

∆είγµα / Απαντήσεις 

/Ποσοστό 

Βασικό  

Συµπέρασµα 

Cooper et 

al. (1989) 

Ρόλος - Λειτουργία  

εσωτερικού ελέγχου 

Χονγκ 

Κονγκ 

∆.Ο.Ο
8
. 25,8% και  

∆.Ε.Ε.
9
 23,1%. 

Ο ρόλος του εσωτερικού 

ελέγχου είναι η εκτίµηση 

του συστήµατος 

εσωτερικού ελέγχου 

Cooper et 

al. (1996) 

Αξιολόγηση 

εσωτερικού ελέγχου 

Αυστραλία, 

Μαλαισία 

Χονγκ 

Κονγκ 

687 ∆.Ο.Ο. και   

491 ∆.Ε.Ε Αυστραλία,  

396 ∆.Ο.Ο. και  

396 ∆.Ε.Ε Μαλαισία  

485 ∆.Ο.Ο. και  

298 ∆.Ε.Ε Χονγκ Κονγκ  

(31%, 17% και 23%) 

Τονίζεται ο 

συµβουλευτικός ρόλος του 

εσωτερικού ελέγχου 

Goodwin 

and Yeo 

(2001) 

Ανεξαρτησία και 

Αντικειµενικότητα 

εσωτερικού ελέγχου 

Σιγκαπούρη ∆.Ε.Ε. 

80 / 53 

(81% απόκριση) 

Ύπαρξη ισχυρής σχέσης 

µεταξύ εσωτερικού ελέγχου 

και της Επιτροπής Ελέγχου, 

Ali et al. 

(2004) 

Εσωτερικό έλεγχο 

του Κράτους 

Μαλαισία 

 

Εσωτερικοί Ελεγκτές Μειοψηφία των τοπικών 

κυβερνήσεων έχουν 

λειτουργία οικονοµικού 

ελέγχου 

Fadzil et al. 

(2005) 

Συµµόρφωση τα 

πρότυπα του 

εσωτερικού ελέγχου 

Μαλαισία 

 

Εσωτερικοί Ελεγκτές 

654 / 250 

(39% απόκριση) 

Η ∆ιοίκηση του τµήµατος 

εσωτερικού ελέγχου, η 

αντικειµενικότητα και οι 

διαδικασίες αξιολόγησης, 

επηρεάζουν σηµαντικά το 

σύστηµα του εσωτερικού 

ελέγχου. 

Zakaria et 

al. (2006) 

Συνεισφορά 

Εσωτερικού 

Ελέγχου σε µη 

κερδοσκοπικούς 

οργανισµούς 

(πανεπιστήµια) 

Μαλαισία (17) δηµόσια και  

 (49) ιδιωτικά 

πανεπιστήµια 

Ο εσωτερικός έλεγχος 

βοηθάει τις στον 

αποδοτικότερο έλεγχο των 

πόρων και στην 

καλυτέρευση της ποιότητας 

εκπαίδευσης  

Πίνακας 3.1: Ανασκόπηση εµπειρικών  ερευνών σχετικά µε τον εσωτερικό έλεγχο στην Ασία 

 

 

                                                 
8
 ∆.Ο.Ο. = ∆ιευθυντές Οικονοµικών Οργανισµών 

9
 ∆.Ε.Ε. = ∆ιευθυντές Εσωτερικού Ελέγχου 
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3.3 Ο Εσωτερικός Έλεγχος στην Αυστραλία 

Στο παρόν υποκεφάλαιο αναλύονται οι έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί σχετικά 

µε τον εσωτερικό έλεγχο στην Αυστραλία. 

 

Οι Cooper and Craig (1983) διεξήγαγαν την πρώτη χρονικά γνωστή µελέτη στην 

Αυστραλία σχετικά µε το ρόλο του εσωτερικού ελέγχου. Τα συµπεράσµατα της 

έρευνας σχετίζονταν µε το επάγγελµα του εσωτερικού ελεγκτή. Ειδικότερα, 

διαπιστώθηκε η ύπαρξη αρκετών παρανοήσεων σχετικά µε τα καθήκοντα των 

εσωτερικών ελεγκτών.  Ωστόσο, παρατηρήθηκε ισχυρή υποστήριξη του εσωτερικού 

έλεγχου από τους ∆ιευθυντές των οικονοµικών οργανισµών, οι οποίοι θεωρούσαν ότι 

ο εσωτερικός έλεγχος δύναται να προσφέρει πολλά περισσότερα από τον έλεγχο των  

λογαριασµών (παραδοσιακός ρόλος εσωτερικού ελέγχου). Σε αυτά τα πλαίσια, το 

επάγγελµα του εσωτερικού ελεγκτή εκτιµήθηκε ότι προσέφερε µακροπρόθεσµες 

προοπτικές επαγγελµατικής σταδιοδροµίας. Τέλος, σηµαντικό συµπέρασµα της 

έρευνας ήταν η απουσία  - ανυπαρξία στην Αυστραλία, στις αρχές της δεκαετίας του 

1980, ενός φορέα που να εκπροσωπεί τα συµφέροντα του εσωτερικού ελέγχου µε 

αποτέλεσµα την παρουσίαση σηµαντικών προβληµάτων για το επάγγελµα. 

 

Με τη θεωρία αντιπροσώπευσης ασχολήθηκαν οι Sherer and Kent (1983), οι οποίοι 

αντιλαµβάνονταν τον εσωτερικό έλεγχο ως ένα κόστος που επιβαρύνει τους 

∆ιευθυντές αλλά ικανοποιεί τις απαιτήσεις κυρίως των µετόχων. Υπό αυτό το πρίσµα, 

οι ερευνητές υποστήριξαν ότι ο εσωτερικός έλεγχος είναι µια «προσθήκη της 

λειτουργίας του εξωτερικού ελέγχου», µε τη διαφορά ότι το κόστος του εσωτερικού 

ελέγχου αναλαµβάνεται άµεσα από τους ∆ιευθυντές. Βασικό συµπέρασµα της 

έρευνας ήταν η άποψη, ότι οι οικονοµικές µονάδες έχουν κίνητρο να αναλάβουν το 

κόστος του εσωτερικού ελέγχου µόνο εάν το συνολικό κόστος της διαδικασίας 

ελέγχου, δηλαδή του εσωτερικού και του εξωτερικού, είναι µικρότερο από το κόστος 

των λαθών που θα «ανιχνεύσει» ο εξωτερικός έλεγχος χωρίς την ύπαρξη εσωτερικού 

ελέγχου. 

 

Γενικότερα, οι έρευνες οι οποίες σχετίζονται µε τους λόγους που µία οικονοµική 

µονάδα επιλέγει να διατηρεί τµήµα εσωτερικού ελέγχου είναι ελάχιστες. Με γνώµονα 

την παραπάνω προσέγγιση, οι Wallace and Kreutzfeldt δηµοσίευσαν την έρευνά τους, 
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το 1991.  Οι ερευνητές βασίστηκαν σε ένα δείγµα πελατών της εταιρίας Arthur 

Andersen & Co. Βασικό συµπέρασµα της έρευνας ήταν ο προσδιορισµός - 

καθορισµός των κύριων χαρακτηριστικών που θα µπορούσαν να επηρεάσουν την 

απόφαση µιας οικονοµικής µονάδας, ώστε να δηµιουργήσει τµήµα εσωτερικού 

ελέγχου.  

 

Το προφίλ του εσωτερικού ελέγχου στην Αυστραλία εξετάστηκε από τους Cooper et 

al. (1994). Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε το 1992, µέσω ερωτηµατολόγιων που 

εστάλησαν σε ∆ιευθυντές οικονοµικών οργανισµών και ∆ιευθυντές εσωτερικού 

ελέγχου τόσο του ιδιωτικού, όσο και του δηµόσιου τοµέα. Ένα σύνολο εξακοσίων 

ογδόντα επτά (687) οικονοµικών οργανισµών συµµετείχαν στην έρευνα (ποσοστό 

απόκρισης 31%), µε σκοπό τη διαµόρφωση του προφίλ του εσωτερικού έλεγχου στην 

Αυστραλία κατά τη δεκαετία του 1990.  Όσον αφορά το ρόλο και το πεδίο εφαρµογής 

του εσωτερικού ελέγχου, οι ∆ιευθυντές οικονοµικών οργανισµών έδωσαν µεγαλύτερη 

έµφαση στον οικονοµικό έλεγχο, ενώ οι περισσότεροι εσωτερικοί ελεγκτές 

επικεντρώθηκαν σε τοµείς λειτουργικής φύσεως. Οι κύριοι τοµείς που οι ∆ιευθυντές 

των οικονοµικών οργανισµών θεώρησαν ότι καλύπτονται από τον εσωτερικό έλεγχο 

περιελάµβαναν τους παραδοσιακούς τοµείς της λογιστικής, των οικονοµικών, της 

διαχείρισης των πληροφοριακών συστηµάτων, του προσωπικού και της παραγωγής. 

Τέλος, εµφανής από την έρευνα ήταν η αρκετά θετική άποψη για το µελλοντικό ρόλο 

του εσωτερικού ελέγχου. 

 

Μια οκταετία αργότερα, οι Carey et al. (2000b) δηµοσίευσαν την έρευνά τους, 

αναφορικά µε την εθελοντική εφαρµογή του εσωτερικού και εξωτερικού έλεγχου στις 

αυστραλιανές οικογενειακές επιχειρήσεις. Για τους σκοπούς της έρευνας αναλύθηκαν 

στοιχεία από εκατό ογδόντα έξι (186) οικογενειακές επιχειρήσεις της Αυστραλίας. 

Βασικό συµπέρασµα της έρευνας αποτέλεσε η «κυριαρχία» του εσωτερικού ελέγχου 

έναντι του εξωτερικού ελέγχου. Ως συνέχεια της παραπάνω προσέγγισης, από τα 

επιµέρους αποτελέσµατα της έρευνας αποδεικνύονταν ότι η ανάθεση εργασιών 

εσωτερικού ελέγχου σε εξωτερικούς συνεργάτες ήταν µια συνηθισµένη µέθοδος.  

 

Η δυνατότητα αντικατάστασης του εσωτερικού ελέγχου από τον εξωτερικό έλεγχο 

ερευνήθηκε από τους Ettredge et al. (2000). Για τους σκοπούς της έρευνας ζητήθηκαν 
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στοιχεία από διακόσιες έξι (206) επιχειρήσεις, από τις οποίες εκατόν είκοσι επτά 

(127) ανταποκρίθηκαν. Από την έρευνα εξήχθη ως βασικό συµπέρασµα η άποψη, ότι 

η αντικατάσταση του εσωτερικού ελέγχου από τον εξωτερικό δεν υφίσταται. 

Επιµέρους συµπεράσµατα της έρευνας ήταν οι απόψεις, ότι αφενός η αλληλεπίδραση 

των δύο ειδών ελέγχου είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ερευνητικό θέµα, αφετέρου η 

µελλοντική τους συνεργασία τους δύναται να είναι ακόµη εντονότερη.  

 

Έρευνα αναφορικά µε την αλληλεξάρτηση της Επιτροπής Ελέγχου και του 

εσωτερικού ελέγχου διενήργησε ο Goodwin (2003). Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε 

µέσω ερωτηµατολογίου το οποίο απευθύνονταν στους εσωτερικούς ελεγκτές 

οικονοµικών οργανισµών δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα της Αυστραλίας και της 

Νέας Ζηλανδίας, που ήταν µέλη του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών. Για τους 

σκοπούς της έρευνας στάλθηκαν τριακόσια εβδοµήντα (370) ερωτηµατολόγια,  από 

τα οποία επιστράφηκαν εκατόν είκοσι (120). Από τα ευρήµατα της έρευνας (32% 

ποσοστό απόκρισης) συµπεραίνεται ότι η ανεξαρτησία και η λογιστική εµπειρία 

επηρεάζει τη σχέση Επιτροπής Ελέγχου και εσωτερικού ελέγχου. Επιµέρους 

συµπέρασµα της έρευνας αποτέλεσε η διαφοροποίηση των απαντήσεων τόσο µεταξύ 

των δύο χωρών όσο και µεταξύ των οικονοµικών οργανισµών του ιδιωτικού και 

δηµόσιου τοµέα.  

 

Την ίδια περίοδο, οι Leung et al. (2003) διεξήγαγαν µεγάλης κλίµακας µελέτη στις 

αυστραλιανές επιχειρήσεις σχετικά µε τη σχέση του εσωτερικού ελέγχου µε τη 

διαχείριση κινδύνου. Τα συµπεράσµατα της έρευνας αποκάλυψαν ότι µια µεγάλη 

πλειοψηφία των εσωτερικών ελεγκτών θεώρησε τη διαχείριση κινδύνου (74 τοις 

εκατό) ως έναν από τους σηµαντικότερους στόχους του εσωτερικού ελέγχου. 

Επιµέρους συµπέρασµα της έρευνας ήταν η εκτέλεση του µεγαλύτερου µέρους των 

εργασιών των εσωτερικών ελεγκτών µε έµφαση στη διαχείριση των κινδύνων.  

 

Βασιζόµενος στην προηγούµενη έρευνα (Goodwin, 2003) αναφορικά µε την 

αλληλεξάρτηση Επιτροπής Ελέγχου και εσωτερικού ελέγχου, ο Goodwin (2004) 

εξέτασε τις οµοιότητες και τις διαφορές µεταξύ του εσωτερικού ελέγχου στο δηµόσιο 

τοµέα και στον ιδιωτικό τοµέα της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας. Για τους 

σκοπούς της έρευνας στάλθηκαν τριακόσια εβδοµήντα (370) ερωτηµατολόγια σε 
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∆ιευθυντές Εσωτερικού Ελέγχου της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας, από τα 

οποία επιστράφηκαν απαντηµένα εκατόν είκοσι (120).  Τα αποτελέσµατα έδειξαν την 

ύπαρξη διαφοροποιήσεων στους δύο τοµείς (δηµόσιο και ιδιωτικό), µε τους 

εσωτερικούς ελεγκτές του δηµόσιου τοµέα να αναφέρονται σε υψηλότερο επίπεδο 

στην οργανωσιακή πυραµίδα. Επιπρόσθετα, από την έρευνα εντοπίστηκε ότι 

υπάρχουν διαφορές µεταξύ των δραστηριοτήτων του εσωτερικού ελέγχου και των 

αλληλεπιδράσεων µε τον εξωτερικό έλεγχο στους δύο τοµείς. Εντούτοις, ο 

εσωτερικός έλεγχος του ιδιωτικού τοµέα θεωρείται ότι οδηγεί σε µεγαλύτερη µείωση 

των αµοιβών του εξωτερικού ελεγκτή σε σύγκριση µε τις αµοιβές των εξωτερικών 

ελεγκτών του δηµοσίου τοµέα. 

 

Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στην εταιρική διακυβέρνηση της Αυστραλίας, 

µελετήθηκε από τους Leung et al. (2004). Στην έρευνα συµµετείχαν τόσο εσωτερικοί 

ελεγκτές όσο και ∆ιευθυντές οικονοµικών οργανισµών. Εστάλησαν τριακόσια 

ενενήντα επτά (397) ερωτηµατολόγια, από τα οποία επιστράφηκαν ογδόντα πέντε 

(85). Βασικοί στόχοι της έρευνας ήταν: ο προσδιορισµός των στόχων του εσωτερικού 

ελέγχου των οικονοµικών µονάδων, ο καθορισµός της σηµαντικότητας της εταιρικής 

διακυβέρνησης στις οικονοµικές µονάδες, η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας 

του εσωτερικού ελέγχου και οι προτάσεις για βελτίωσή του. Στη συγκεκριµένη 

µελέτη, από τη µία πλευρά διαπιστώθηκε ότι οι ∆ιευθυντές των οικονοµικών 

οργανισµών ήταν πολύ θετικά διακείµενοι στη σηµαντικότητα του εσωτερικού 

ελέγχου. Από την άλλη πλευρά, οι εσωτερικοί ελεγκτές θεωρούσαν ότι αποτελούν 

ένα βασικό µέρος της ∆ιοίκησης των οργανισµών, όπου µπορούν να επηρεάσουν τις 

αποφάσεις, ενώ ταυτόχρονα διατηρούν ένα ικανοποιητικό επίπεδο 

αντικειµενικότητας και ακεραιότητας. Τέλος, οι εσωτερικοί ελεγκτές θεωρούσαν την 

κουλτούρα της οικονοµικής µονάδας και την υποστήριξη της ∆ιοίκησης ως βασικούς 

παράγοντες της αποτελεσµατικότητάς τους.  

 

Την ίδια περίοδο, ο Peursem (2004) εξέτασε το ρόλο των εσωτερικών ελεγκτών στην 

Νέα Ζηλανδία. Στην εν λόγω έρευνα, συµµετείχαν εσωτερικοί ελεγκτές της Νέας 

Ζηλανδίας, οι οποίοι ήταν όλοι µέλη του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών. Για 

τους σκοπούς της έρευνας στάλθηκαν διακόσια ογδόντα τρία (283) ερωτηµατολόγια, 

από τα οποία επιστράφηκαν εκατόν εβδοµήντα οκτώ (178), ήτοι ποσοστό απόκρισης 
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73%.  Βασικό συµπέρασµα της έρευνας ήταν η άποψη, ότι ούτε οι εξειδικευµένες 

γνώσεις, ούτε η εµπειρία των εσωτερικών ελεγκτών επηρεάζουν την προσωπική τους 

άποψη για τη θέση που πρέπει να έχουν στις οικονοµικές µονάδες. Σε αυτά τα 

πλαίσια, οι εσωτερικοί ελεγκτές δεν διαθέτουν την ανάγκη να διαδραµατίσουν 

πρωταγωνιστικό ρόλο στις οικονοµικές µονάδες. Επιµέρους συµπέρασµα της µελέτης 

αποτέλεσε η θέση, πως ένας αποτελεσµατικός εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να 

εξοµαλύνει τις τυχόν «εντάσεις» στη σχέση του µε τη ∆ιοίκηση, ώστε αφενός να 

παραµένει ανεξάρτητος, αφετέρου να βελτιώνει την απόδοσή του.  

 

Ένα χρόνο αργότερα, δηµοσιεύτηκε η έρευνα των Ernst and Young (2005) σχετικά µε 

τον εσωτερικό έλεγχο σε διακόσιες (200) µεγάλες εταιρίες του Χρηµατιστηρίου της 

Αυστραλίας και εκατό (100) κορυφαίες εταιρίες στη Νέα Ζηλανδία. Στην έρευνα 

τελικά ανταποκρίθηκαν εκατόν εβδοµήντα τρείς (173) εταιρίες. Βασικός στόχος της 

έρευνας ήταν η περαιτέρω κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του εσωτερικού 

ελέγχου τόσο στο δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα. Βασικό συµπέρασµα της 

έρευνας ήταν η άποψη, ότι συνολικά το 39% των ερωτηθέντων αύξησαν το µέγεθος 

του τµήµατος του εσωτερικού ελέγχου κατά τη χρονική περίοδο διεξαγωγής της 

έρευνας. Σχετικά µε το πεδίο αναφοράς του εσωτερικού ελέγχου, το 78% των 

τµηµάτων του εσωτερικού ελέγχου αναφέρονταν είτε στον Πρόεδρο της Επιτροπής 

Ελέγχου, είτε στο ∆ιευθυντή των οικονοµικών οργανισµών. Επιµέρους 

συµπεράσµατα της έρευνας αποτέλεσαν το µικρό ποσοστό (µόλις 54%) του 

προσωπικού του εσωτερικού ελέγχου που έχει οικονοµικό υπόβαθρο, ενώ  το 77% 

των ερωτηθέντων είχαν αναθέσει τις εργασίες του τµήµατος του εσωτερικού ελέγχου 

σε εξωτερικούς συνεργάτες, συνήθως λόγω ανάγκης για εξειδικευµένες γνώσεις. 

Τέλος, και στις δύο χώρες, το 84% των τµηµάτων του εσωτερικού ελέγχου βασίζουν 

το ετήσιο σχέδιο ελέγχων τους στις γενικά αποδεκτές αρχές διαχείρισης του 

επιχειρησιακού κινδύνου.  

 

Ένα «διαφορετικό θέµα ερεύνησαν οι Goodwin-Stewart and Kent µε την έρευνά τους, 

η  οποία δηµοσιεύτηκε το 2006. Ειδικότερα, οι ερευνητές µελέτησαν την εθελοντική 

χρήση του εσωτερικού ελέγχου από τις αυστραλιανές δηµόσιες επιχειρήσεις µε σκοπό 

τον προσδιορισµό των παραγόντων που οδηγούν τις επιχειρήσεις στη δηµιουργία 

Συστήµατος  Εσωτερικού Ελέγχου. Στην εν λόγω έρευνα έλαβαν µέρος τετρακόσιες 
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πενήντα (450) επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνταν στο Χρηµατιστήριο της 

Αυστραλίας, τον Οκτώβριο του 2000. Βασικό συµπέρασµα της έρευνας ήταν η 

σύνδεση της ύπαρξης του εσωτερικού ελέγχου µε τη διαχείριση κινδύνου και την 

εταιρική διακυβέρνηση. Επιµέρους συµπέρασµα της έρευνας αποτέλεσε το γεγονός 

ότι µόνο το ένα τρίτο των επιχειρήσεων είχε τµήµα εσωτερικού ελέγχου, το οποίο 

µάλιστα αποτελούνταν συνήθως από ένα ή δύο άτοµα.   

 

Την ίδια περίοδο διεξήχθη έρευνα σχετικά µε την ανάθεση των εργασιών του 

τµήµατος του εσωτερικού ελέγχου σε εξωτερικούς συνεργάτες (Carey et al., 2006). 

Στην έρευνα συµµετείχαν από τις χίλιες διακόσιες τέσσερις (1204) εισηγµένες στο 

Χρηµατιστήριο της Αυστραλίας, οι χίλιες τριάντα (1030). Σε αυτές στάλθηκαν 

ερωτηµατολόγια, από τα οποία επιστράφηκαν απαντηµένα τριακόσια τέσσερα (304).  

Με βάση τα αποτελέσµατα της έρευνας από τις ενενήντα εννέα (99) επιχειρήσεις που 

έχουν εσωτερικό έλεγχο, το 54,5% αναθέτουν τον εσωτερικό έλεγχο σε υπάλληλο της 

επιχείρησης, ενώ το 45,5% αναθέτουν τον εσωτερικό έλεγχο σε εξωτερικούς 

συνεργάτες. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ακόµη ότι η ανάθεση του 

εσωτερικού ελέγχου σε εξωτερικό συνεργάτη επιλέγεται λόγω της εξοικονόµησης 

χρηµάτων (χάρη στον εξωτερικό συνεργάτη) και των εξειδικευµένων γνώσεων του 

εξωτερικού συνεργάτη αναφορικά µε την ελεγκτική διαδικασία. Επιµέρους 

συµπέρασµα αποτέλεσε το γεγονός ότι οι µικρές επιχειρήσεις αναθέτουν τη 

δηµιουργία Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου, την πρώτη φορά, σε εξωτερικό 

συνεργάτη και όχι σε υπάλληλο της επιχείρησης. Από όλα τα παραπάνω, η έρευνα 

καταλήγει ότι η ανάθεση των εργασιών του τµήµατος του εσωτερικού ελέγχου σε 

εξωτερικούς συνεργάτες αποτελεί µια ενδιαφέρουσα επαγγελµατική προοπτική για 

τους εξωτερικούς ελεγκτές µε την προϋπόθεση να µην επηρεασθεί η ανεξαρτησία 

τους.  

 

Το ίδιο θέµα - ανάθεση των εργασιών του τµήµατος του εσωτερικού ελέγχου σε 

εξωτερικούς συνεργάτες – µελέτησαν οι Peursem and Jiang (2008). Για τους σκοπούς 

της έρευνας στάλθηκαν ερωτηµατολόγια σε εκατό εξήντα πέντε (165) εισηγµένες 

επιχειρήσεις στο Χρηµατιστήριο της Νέας Ζηλανδίας, από τα οποία επιστράφηκαν 

απαντηµένα εξήντα τρία (63). Βασικό συµπέρασµα της έρευνας αποτέλεσε το χαµηλό 

ποσοστό των επιχειρήσεων που έχουν εσωτερικό έλεγχο σε σχέση µε άλλες χώρες. 
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Ειδικότερα, οι πολυεθνικές εταιρίες έχουν περισσότερες πιθανότητες εφαρµογής  

Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου. Τέλος, σχετικά µε την ανάθεση των εργασιών του 

τµήµατος εσωτερικού ελέγχου σε εξωτερικούς συνεργάτες, τα αποτελέσµατα της 

έρευνας έδειξαν ότι µόνο το 65% των επιχειρήσεων έχουν ακολουθήσει την 

παραπάνω τακτική.  

 

Σε µία από τις πιο πρόσφατες έρευνες, οι Christopher et al. (2009) εξέτασαν την 

ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου σε σχέση µε την Επιτροπή Ελέγχου και τη 

∆ιοίκηση των οικονοµικών µονάδων της Αυστραλίας. Το δείγµα της έρευνας 

αποτελούνταν από διακόσιους έξι (206) ∆ιευθυντές εσωτερικού ελέγχου, από τους 

οποίους ελήφθησαν τριάντα τέσσερις (34) απαντήσεις (17% ποσοστό απόκρισης). 

Από την έρευνα εξήχθη ως κύριο συµπέρασµα η άποψη, ότι βασικοί κίνδυνοι για την 

ανεξαρτησία των εσωτερικών ελεγκτών αποτελούν η έγκριση του προϋπολογισµού 

του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου από το ∆ιευθυντή των οικονοµικών µονάδων και η 

συνεργασία του εσωτερικού ελέγχου µε όλα τα τµήµατα (συνεπώς ο εσωτερικός 

ελεγκτής είναι συνεργάτης και όχι ελεγκτής). Τέλος, αναφορικά µε τη σχέση µεταξύ 

της Επιτροπής Ελέγχου και της ∆ιοίκησης συµπεραίνεται ότι ελλοχεύουν κίνδυνοι, 

τόσο για την ανεξαρτησία της Επιτροπής Ελέγχου από τη µη αναφορά των 

αποτελεσµάτων της ∆ιοίκησης στην Επιτροπή Ελέγχου, όσο και για την 

αναποτελεσµατική εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας της ∆ιοίκησης από την 

έλλειψη εκχώρησης αρµοδιοτήτων στην Επιτροπή Ελέγχου.  

 

Με σκοπό την πληρέστερη κατανόηση των ερευνών που διεξήχθησαν στην 

Αυστραλία παρατίθεται ο Πίνακας 3.2: «Ανασκόπηση εµπειρικών  ερευνών σχετικά 

µε τον εσωτερικό έλεγχο στην Αυστραλία», στον οποίο ανά στήλη παρουσιάζονται 

συγκεντρωτικά οι συγγραφείς, το ερευνητικό αντικείµενο, ο τόπος του δείγµατος, το 

ποσοστό απόκρισης και το βασικό συµπέρασµα των εµπειρικών ερευνών. 

 

Συγγραφείς Ερευνητικό 

Αντικείµενο 

Τόπος 

∆είγµατος 

∆είγµα / Απαντήσεις 

/Ποσοστό 

Βασικό  

Συµπέρασµα 

Cooper and 

Craig (1983) 

Ρόλος του Εσωτερικού 

Ελεγκτή 

Αυστραλία Εσωτερικοί Ελεγκτές Ύπαρξη αρκετών παρανοήσεων 

σχετικά µε τα καθήκοντα των 

εσωτερικών ελεγκτών 

Sherer and 

Kent (1983) 

Εσωτερικός Έλεγχος – 

Θεωρία 

Αντιπροσώπευσης  

Αυστραλία Εσωτερικοί Ελεγκτές Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί 

κόστος αλλά ικανοποιεί τις 

απαιτήσεις κυρίως των µετόχων 
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Wallace and 

Kreutzfeldt 

(1991) 

∆ηµιουργία Τµήµατος 

Εσωτερικού Ελέγχου 

Αυστραλία ∆είγµα πελατών της 

εταιρίας Arthur 

Andersen & Co 

Προσδιορισµός των 

χαρακτηριστικών για τη δηµιουργία 

τµήµατος εσωτερικού ελέγχου 

Cooper et al. 

(1994) 

Προφίλ Εσωτερικού 

Ελέγχου 

Αυστραλία 687 οικονοµικοί 

οργανισµοί  

(31% απόκριση) 

Οι ∆.Ο.Ο. έδιναν έµφαση στον 

οικονοµικό έλεγχο, ενώ οι Ε.Ε. 

επικεντρώνονταν σε τοµείς 

λειτουργικής φύσεως. 

Carey et al. 

(2000) 

Σχέση Εσωτερικού – 

Εξωτερικού Ελέγχου 

Αυστραλία 186 οικογενειακές 

επιχειρήσεις της 

Αυστραλίας 

Ο εσωτερικός έλεγχος «κυριαρχεί» 

έναντι του εξωτερικού ελέγχου 

Ettredge et al. 

(2000) 

Σχέση Εσωτερικού – 

Εξωτερικού Ελέγχου 

Αυστραλία 206 / 127 

(62% απόκριση) 

----------------- 

Goodwin 

(2003) 

Σχέση Εσωτερικού 

Ελέγχου – Επιτροπής 

Ελέγχου 

Αυστραλία 

Νέα 

Ζηλανδία 

Ε.Ε.Ο. δηµόσιου και 

ιδιωτικού τοµέα 

370 / 120 

(32% απόκριση) 

Η ανεξαρτησία και η λογιστική 

εµπειρία επηρεάζει τη σχέση µεταξύ 

της επιτροπής ελέγχου και του 

εσωτερικού ελέγχου 

Leung et al.  

(2003) 

Εσωτερικός Έλεγχος –

∆ιαχείριση Κινδύνου 

Αυστραλία Εσωτερικοί Ελεγκτές Η διαχείριση κινδύνου είναι ένας 

από τους σηµαντικούς στόχους του 

εσωτερικού ελέγχου 

Goodwin 

(2004) 

∆ιαφορές µεταξύ του 

εσωτερικού ελέγχου 

στο δηµόσιο τοµέα και 

στον ιδιωτικό τοµέα 

Αυστραλία 

Νέα 

Ζηλανδία 

∆.Ε.Ε.∆.Ε
10

 

∆.Ε.Ε.Ι.Ε
11

. 

370 /120 

(32% απόκριση) 

∆ιαφορές στη θέση των εσωτερικών 

ελεγκτών  και 

µεταξύ των δραστηριοτήτων του 

εσωτερικού ελέγχου 

 

Leung et al. 

(2004) 

Εσωτερικός Έλεγχος -

Εταιρική 

∆ιακυβέρνηση  

Αυστραλία Ε.Ε. 397/85  

(21,4% απόκριση) 

∆.Ο.Ο. 18  

Οι εσωτερικοί ελεγκτές θεωρούν 

τους εαυτούς τους βασικό 

παράγοντα για την επιτυχία της 

∆ιοίκησης. Η επιτυχία τους 

εξαρτάται από την υποστήριξη ης 

∆ιοίκησης  

Peursem 

(2004) 

Ρόλος Εσωτερικών 

Ελεγκτών 

Νέα 

Ζηλανδία 

Ε.Ε. 283 / 178  

 (73% απόκριση) 

Οι Ε.Ε. δεν διαθέτουν την ανάγκη 

να διαδραµατίσουν πρωταγωνιστικό 

ρόλο στις οικονοµικές µονάδες 

Ernst and 

Young (2005) 

Λειτουργία του 

εσωτερικού ελέγχου 

τόσο στο δηµόσιο όσο 

και στον ιδιωτικό τοµέα 

Αυστραλία 

Νέα 

Ζηλανδία 

200 εταιρίες του 

ASX (Αυστραλία) 

και 100 εταιρίες (Ν. 

Ζηλανδία)  

173 απαντήσεις 

Το ετήσιο σχέδιο ελέγχου βασίζεται 

στις γενικά αποδεκτές αρχές 

διαχείρισης κινδύνου. 

Goodwin-

Stewart and 

Kent (2006) 

Ο Εσωτερικός Έλεγχος 

στις δηµόσιες 

επιχειρήσεις 

Αυστραλία 450 επιχειρήσεις από 

το Χρηµατιστήριο 

της Αυστραλίας 

Ο εσωτερικός έλεγχος συνδέεται µε 

τη διαχείριση κινδύνου και την 

εταιρική διακυβέρνηση 

Carey et al. 

(2006) 

Η ανάθεση των 

εργασιών του 

εσωτερικού ελέγχου σε 

εξωτερικούς 

συνεργάτες 

Αυστραλία 1030 / 304 

επιχειρήσεις από το 

Χρηµατιστήριο της 

Αυστραλίας 

(30% απόκριση) 

Η ανάθεση των εργασιών του 

εσωτερικού ελέγχου σε εξωτερικούς 

συνεργάτες αποτελεί µια 

ενδιαφέρουσα επαγγελµατική 

προοπτική 

Peursem and 

Jiang (2008) 

Η ανάθεση των 

εργασιών του 

εσωτερικού ελέγχου σε 

εξωτερικούς 

συνεργάτες 

Νέα 

Ζηλανδία 

165 / 63 

(38% απόκριση) 

Xαµηλό ποσοστό των επιχειρήσεων 

έχουν εσωτερικό έλεγχο σε σχέση 

µε άλλες χώρες 

Christopher 

et al. (2009) 

Ανεξαρτησία του 

εσωτερικού ελέγχου -

Επιτροπή Ελέγχου - 

∆ιοίκηση 

Αυστραλία ∆.Ε.Ε. 206 / 34 

(17% απόκριση) 

Ύπαρξη κινδύνων σχετικά µε την 

ανεξαρτησία των εσωτερικών 

ελεγκτών 

 Πίνακας 3.2: Ανασκόπηση εµπειρικών  ερευνών σχετικά µε τον εσωτερικό έλεγχο στην Αυστραλία  
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 ∆.Ε.Ε.∆.Ε. = ∆ιευθυντές Εσωτερικού Ελέγχου ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων 
11

 ∆.Ε.Ε.Ι.∆. = ∆ιευθυντές Εσωτερικού Ελέγχου Ιδιωτικών Επιχειρήσεων 
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3.4 Ο Εσωτερικός Έλεγχος στην Αµερική 

Στο παρόν υποκεφάλαιο παρουσιάζονται οι έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί 

αναφορικά µε τον εσωτερικό έλεγχο στην Αµερική.  Η Αµερική θεωρείται η ήπειρος 

στην οποία συντελέστηκε η πραγµατική και αλµατώδη πρόοδος της ελεγκτικής 

επιστήµης και ειδικότερα του εσωτερικού ελέγχου. Υπό αυτό το πρίσµα, το 

Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών διενήργησε έξι (6) παγκόσµιες έρευνες µε την 

ονοµασία «Κοινό Πλαίσιο Γνώσης» (Common Body of Knowledge) σε µια 

προσπάθεια διαµόρφωσης ενός κοινού – παγκόσµιου – πεδίου γνώσης σχετικά µε τον 

εσωτερικό έλεγχο.  Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά οι έξι µελέτες CBOK µε 

χρονολογική σειρά. 

 

Η πρώτη παγκόσµια έρευνα (Common Body of Knowledge 1) δηµοσιεύτηκε το 1972. 

Ο σκοπός της µελέτης CBOK Ι (Gobeil, 1972) ήταν ο καθορισµός του πλαισίου (του 

επαγγέλµατος) του εσωτερικού ελεγκτή. Η έρευνα διεξήχθη µόνο στις Ηνωµένες 

Πολιτείες της Αµερικής και βασίστηκε σε ένα δείγµα εκατό (100) ατόµων µε 

ποσοστό απόκρισης 75%. Στα πλαίσια της έρευνας έγινε προσπάθεια οριοθέτησης 

των γνώσεων που πρέπει να διαθέτουν οι εσωτερικοί ελεγκτές, έτσι ώστε να 

θεωρούνται ικανοί επαγγελµατίες. Σε συνάρτηση, η έρευνα προσδιόρισε τις γνώσεις 

που απαιτείται να κατέχουν οι υποψήφιοι των εξετάσεων για Πιστοποιηµένους 

Εσωτερικούς Ελεγκτές (CIA). Τέλος, η έρευνα καθόρισε τις βασικές γνώσεις που 

απαιτούνται για την άρτια εκπαίδευση και επιµόρφωση των εσωτερικών ελεγκτών.  

 

Η δεύτερη παγκόσµια έρευνα δηµοσιεύτηκε δεκατρία χρόνια αργότερα και ήταν 

διευρυµένη, τόσο στο γνωστικό της πεδίο, όσο και στο γεωγραφικό της 

προσανατολισµό.  Ο σκοπός της µελέτης CBOK ΙΙ (Barrett et al., 1985) ήταν ο 

καθορισµός ενός ολοκληρωµένου πλαισίου σχετικά µε την εκπαίδευση και την 

εξάσκηση των εσωτερικών ελεγκτών. Η έρευνα διεξήχθη στις Ηνωµένες Πολιτείες 

της Αµερικής και στον Καναδά µε τη µέθοδο των συνεντεύξεων σε ∆ιευθυντές και 

«Μάνατζερ» οικονοµικών οργανισµών. Στην έρευνα συµµετείχαν εννιακόσια (900) 

άτοµα από τα οποία αποκρίθηκαν τριακόσια σαράντα (340). Οι ερευνητές µελέτησαν 

τρεις βασικούς τοµείς: τις θεµελιώδεις αρχές του εσωτερικού ελέγχου, τις ικανότητες 

που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων του εσωτερικού ελέγχου και την 

εµπειρία που χαρακτηρίζει τον ικανό εσωτερικό ελεγκτή. Στα πλαίσια των παραπάνω 
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προσεγγίσεων τρία ήταν τα βασικά συµπεράσµατα της έρευνας: οι εσωτερικοί 

ελεγκτές πρέπει να κατέχουν ένα αµάλγαµα γνώσεων ελεγκτικής, πληροφοριακών 

συστηµάτων, επικοινωνίας και λογιστικής. Αντίθετα, οι γνώσεις µάρκετινγκ 

θεωρήθηκαν ασήµαντες για τη διενέργεια του εσωτερικού ελέγχου. Τέλος, επιµέρους 

συµπέρασµα της έρευνας ήταν η άποψη, ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές στην αρχή της 

καριέρας τους πρέπει να κατέχουν όσο περισσότερες γνώσεις γίνεται (χωρίς την 

αναγκαιότητα πιστοποίησή τους) αλλά για την εξέλιξή τους στη διοικητική ιεραρχία 

είναι απαραίτητη η πιστοποίηση των γνώσεων τους. 

 

∆ύο χρόνια αργότερα, οι  Albercht et al. (1988) δηµοσίευσαν την έρευνά τους 

αναφορικά µε το ρόλο του εσωτερικού ελέγχου. Μέσα από την έρευνα αναπτύχθηκε 

ένα θεωρητικό πλαίσιο αναφορικά µε την αποτελεσµατικότητα του εσωτερικού 

ελέγχου. Βασικό συµπέρασµα της έρευνας ήταν η ύπαρξη σηµαντικών τοµέων, τους 

οποίους οι ∆ιευθυντές εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αναπτύξουν µέσα στην 

οικονοµική µονάδα, ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσµατικότητά τους. Στα πλαίσια της 

εν λόγω προσέγγισης, το κατάλληλο επιχειρησιακό περιβάλλον, η υποστήριξη της 

∆ιοίκησης, η ποιότητα του ανθρώπινου δυναµικού του εσωτερικού ελέγχου καθώς 

και η ποιότητα της ελεγκτικής εργασίας είναι καθοριστικοί παράγοντες για την 

αποτελεσµατικότητα του εσωτερικού ελέγχου. Επιπλέον, οι ερευνητές τόνισαν την 

σηµασία της κατανόησης της άποψης, από την πλευρά της ∆ιοίκησης, ότι ο 

εσωτερικός έλεγχος αποτελεί µία λειτουργία που προσθέτει αξία στην οικονοµική 

µονάδα.. 

 

Πέντε χρόνια αργότερα δηµοσιεύτηκε η CBOK ΙΙΙ (Albrecht and Stice, 1992), η 

οποία διεξήχθη στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής και στον Καναδά. Η έρευνα 

ήταν αρκετά µεγαλύτερη (από τις προηγούµενες) αφού επιστράφηκαν χίλια διακόσια 

σαράντα επτά (1.247) ερωτηµατολόγια. Μέσα από τα συµπεράσµατα της έρευνας, 

ορίστηκαν οι απαιτούµενες ικανότητες και γνώσεις που οφείλουν να έχουν οι 

εσωτερικοί ελεγκτές ανάλογα µε τα έτη της ελεγκτικής τους εµπειρίας. Τέλος, η 

έρευνα πρότεινε την καταλληλότερη µορφή εκπαίδευσης για τους εσωτερικούς 

ελεγκτές µε σκοπό την απόκτηση των περισσοτέρων δυνατών γνώσεων και 

εµπειριών.  
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Την ίδια χρονιά, οι Powell et al. (1992), διεξήγαγαν µία διεθνή έρευνα
12

, στην οποία 

συµµετείχαν µέλη του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών από 11 χώρες (Αυστραλία, 

Καναδά, Γαλλία, Ινδία, Ισραήλ, Ιταλία, Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία, Νότια Αφρική, 

Αγγλία και ΗΠΑ), αναφορικά µε τη συµµόρφωση των τµηµάτων του εσωτερικού 

ελέγχου µε τα «Πρότυπα για την Επαγγελµατική Εφαρµογή του Εσωτερικού 

Ελέγχου». Σκοπός της έρευνας ήταν  η εξέταση της πιθανότητας ύπαρξης παγκόσµιας 

κουλτούρας αναφορικά µε τον εσωτερικό έλεγχο. Για τους σκοπούς της έρευνας 

στάλθηκαν ερωτηµατολόγια, από τα οποία επιστράφηκαν απαντηµένα εκατό είκοσι 

τρία (123). Βασικό συµπέρασµα της έρευνας αποτέλεσε η υψηλή συµµόρφωση των 

εσωτερικών ελεγκτών (84%) µε τα «Πρότυπα για την Επαγγελµατική Εφαρµογή του 

Εσωτερικού Ελέγχου». Το εν λόγω υψηλό ποσοστό ώθησε τους ερευνητές να 

καταλήξουν στο επιµέρους συµπέρασµα της διεθνοποίησης του επαγγέλµατος του 

εσωτερικού ελέγχου.  

 

∆ύο χρόνια αργότερα δηµοσιεύτηκε η έρευνα των Ziegenfuss and Singhapakdi 

(1994), η οποία εξέταζε τις επαγγελµατικές αξίες και ηθικές αντιλήψεις των 

εσωτερικών ελεγκτών. Η έρευνα διεξήχθη στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, όπου 

από τους χίλιους (1.000) εσωτερικούς ελεγκτές απάντησαν οι τετρακόσιοι ενενήντα 

τρεις (49,3% ποσοστό απόκρισης). Σκοπός της έρευνας ήταν η εξέταση σχετικά µε 

την προσαρµογή των εσωτερικών ελεγκτών στον Κώδικα ∆εοντολογίας και την 

επίδραση που έχει η υιοθέτηση αυτών των αρχών στις αντιλήψεις των εσωτερικών 

ελεγκτών. Το βασικότερο από τα συµπεράσµατα της έρευνας ήταν η άποψη, ότι ο 

Κώδικας ∆εοντολογίας των εσωτερικών ελεγκτών επηρεάζει τις ηθικές τους 

αντιλήψεις και συµβάλει στην αποτελεσµατικότητα της ελεγκτικής διαδικασίας µέσω 

της θετικής επίδρασής του στην περίπτωση των ηθικών ζητηµάτων. 

 

Την ίδια περίοδο, οι Oxner et al. (1995) διερεύνησαν τη χρήση των πληροφοριακών 

συστηµάτων από τους εσωτερικούς ελεγκτές των οικονοµικών οργανισµών των 

Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και του Καναδά. Στην έρευνα συµµετείχαν οι 

∆ιευθυντές των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου από τις επιχειρήσεις των δύο 

χωρών. Για τους σκοπούς της έρευνας στάλθηκαν τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500) 

                                                 
12

 Παρόλο που η έρευνα διενεργήθηκε σε παγκόσµια κλίµακα, κρίθηκε χρήσιµη για τους σκοπούς της 

έρευνας η παράθεσή της στις εµπειρικές έρευνες των ΗΠΑ, αφού οι ερευνητές προέρχονταν από την εν 

λόγω χώρα. 
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ερωτηµατολόγια, από τα οποία επιστράφηκαν χίλια εφτακόσια ένα (1.701). Βασικά 

συµπεράσµατα της έρευνας αποτελούν: η συχνότερη χρήση των πληροφοριακών 

συστηµάτων και η δηµιουργία προσωπικών µηχανογραφηµένων προγραµµάτων 

ελέγχου από τους εσωτερικούς ελεγκτές της Αµερικής, ενώ προτίµηση χρήσης 

µικροϋπολογιστών από τους εσωτερικούς ελεγκτές του Καναδά. Επιπλέον, 

παρατηρήθηκε γενικότερα διαφορετική χρήση των πληροφοριακών συστηµάτων στις 

δύο οικονοµίες, συµπέρασµα το οποίο ήταν σε αντίθεση µε την υπόθεση ότι 

επιχειρήσεις από οικονοµίες µε παρόµοια χαρακτηριστικά έχουν Συστήµατα 

Εσωτερικού Ελέγχου µε παρόµοια γνωρίσµατα. 

 

Λίγα χρόνια αργότερα, οι Myers and Gramling (1997) διεξήγαγαν έρευνα σχετικά µε 

τα οφέλη τόσο της οικονοµικής µονάδας όσο και του ίδιου του εσωτερικού ελεγκτή 

από την «πιστοποίησή» του. Η έρευνα διεξήχθη στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής 

µε ένα δείγµα διακοσίων (200) εσωτερικών ελεγκτών. Όπως ελέχθη βασικός σκοπός 

της έρευνας ήταν η εξέταση σχετικά µε τα οφέλη που προκύπτουν από την 

πιστοποίηση των εσωτερικών ελεγκτών. Μετά τη λεπτοµερή ανάλυση της 

διαδικασίας πιστοποίησης του εσωτερικού ελεγκτή, τα αποτελέσµατα της έρευνας 

κατέγραψαν τη σηµαντικότητα της πιστοποίησης του εσωτερικού ελεγκτή ως µέσο 

αξιοπιστίας και ποιότητας του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου της οικονοµικής 

µονάδας (Felts, 1994). 

 

Η επόµενη έρευνα CBOK ΙV διεξήχθη από µια οµάδα ερευνητών στην Αυστραλία. Η 

µελέτη είχε ως επακόλουθο τη δηµοσίευση πέντε µονογραφιών (Birkett et al., 1999). 

Με σκοπό την παρουσίαση µιας περίληψης - σύνοψης των πληροφοριών των πέντε 

µονογραφιών, το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών δηµοσίευσε µια σύντοµη 

περιληπτική µονογραφία (McIntosh, 1999). Οι παραπάνω έρευνες έδωσαν 

πληροφορίες για το διαφοροποιηµένο και διευρυµένο ρόλο του εσωτερικού ελέγχου. 

Πιο συγκεκριµένα, η µελέτη των Birkett et al. (1999) ασχολήθηκε µε το µέλλον του 

εσωτερικού ελέγχου, την προστιθέµενη αξία του, τις ικανότητες των εσωτερικών 

ελεγκτών και τις παγκόσµιες πρακτικές σχετικά µε τον εσωτερικό έλεγχο. Ένα από τα 

σηµαντικότερα συµπεράσµατα της µελέτης ήταν η άποψη, ότι στο µέλλον θα 

παρατηρηθεί µείωση της ανεξαρτησίας των εσωτερικών ελεγκτών. Οι ερευνητές 

επίσης κατέληξαν στο συµπέρασµα, ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να 
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ασχοληθούν περισσότερο µε τη διαχείριση του κινδύνου και το στρατηγικό 

σχεδιασµό. Περιληπτικά, οι πέντε µονογραφίες αναφέρονται στα ακόλουθα 

ζητήµατα:  

1. Εσωτερικός έλεγχος: το γενικό πλαίσιο.  

2. Γνώσεις εσωτερικού ελέγχου: γενικές προοπτικές. 

3. Επάρκεια εσωτερικού ελέγχου: καλύτερες πρακτικές και ικανοί 

επαγγελµατίες. 

4. Το µέλλον του εσωτερικού ελέγχου. 

5. Εκτίµηση επάρκειας του εσωτερικού ελέγχου: δοµές και µεθοδολογίες. 

 

Την ίδια περίοδο, µια έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στις ΗΠΑ συσχέτιζε τις έννοιες 

του εσωτερικού ελέγχου και της διαχείρισης κινδύνου. Από τα συµπεράσµατα της 

έρευνας αναγνωρίζεται ότι ένας σηµαντικός τρόπος, ώστε οι εσωτερικοί ελεγκτές να 

συµβάλλουν στο σηµερινό µεταβαλλόµενο επιχειρησιακό περιβάλλον είναι η εκ νέου 

επικέντρωση στους κρίσιµους κινδύνους και παράγοντες που µπορούν να καθορίσουν 

την επιτυχία ή την αποτυχία της οικονοµικής µονάδας (KPMG, 1999). Αυτό βέβαια 

απαιτεί από τους εσωτερικούς ελεγκτές, αφενός να έχουν µία καλύτερη κατανόηση 

των βασικών επιχειρησιακών κινδύνων (αξιολόγηση του κινδύνου), αφετέρου να 

είναι σε θέση να αξιολογήσουν τις απαντήσεις στις βασικές εκθέσεις (για παράδειγµα 

τους εσωτερικούς ελέγχους) και να µπορούν να καθορίζουν εάν εκείνες οι απαντήσεις 

είναι ικανοποιητικές (διαχείριση κινδύνου). Βασικό συµπέρασµα της έρευνας  ήταν η 

υποχρέωση µετατόπισης µέρους της εστίασης των εσωτερικών ελεγκτών από τη 

συµµόρφωση µε τους νόµους, στην αποτελεσµατική διαχείριση του επιχειρησιακού 

κινδύνου. 

 

Ένα χρόνο αργότερα, οι Brody and Lowe (2000) δηµοσίευσαν έρευνα σχετικά µε τον 

νέο ρόλο των εσωτερικών ελεγκτών στις οικονοµικές µονάδες. Η έρευνα διεξήχθη 

στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής µε ένα δείγµα εκατό είκοσι δύο (122) εσωτερικών 

ελεγκτών και ποσοστό απόκρισης 45% Το βασικό συµπέρασµα της έρευνας ήταν ο 

διευρυµένος ρόλος του εσωτερικού ελεγκτή ως συµβούλου της οικονοµικής µονάδας. 

Ωστόσο, οι ερευνητές υπογράµµισαν ότι ο νέος ρόλος του εσωτερικού ελεγκτή δεν θα 

πρέπει να επηρεάσει την ανεξαρτησία και αντικειµενικότητά του, αφού αυτά είναι τα 
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δύο χαρακτηριστικά που τον διακρίνουν και τον καθιστούν προστιθέµενη αξία για 

την οικονοµική µονάδα. 

 

Τον επόµενο χρόνο, οι Raghunandan et al. (2001) δηµοσίευσαν την έρευνά τους 

αναφορικά µε τη σχέση µεταξύ της σύνθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής (Επιτροπή 

Ελέγχου) και της αλληλεπίδρασης µε τους εσωτερικούς ελεγκτές. Η έρευνα 

πραγµατοποιήθηκε µέσω ερωτηµατολογίου, το οποίο στάλθηκε σε εκατόν 

δεκατέσσερις (114) δηµόσιες επιχειρήσεις. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, οι 

Επιτροπές, που αποτελούνται αποκλειστικά από ανεξάρτητους ∆ιοικητές και µε 

τουλάχιστον ένα µέλος τους να έχει λογιστικό ή χρηµατοοικονοµικό υπόβαθρο, είναι 

πιο πιθανό να έχουν περισσότερες συναντήσεις  µε τους εσωτερικούς ελεγκτές, να 

παρέχουν ιδιωτική πρόσβαση στον υπεύθυνο εσωτερικό ελεγκτή αλλά και να 

εξετάζουν τις προτάσεις των εσωτερικών ελεγκτών και τα αποτελέσµατα των 

ελέγχων τους. Τα αποτελέσµατα παρείχαν µια εµπειρική βάση ως προς την ανησυχία 

που έχει εκφραστεί για την ανεξαρτησία των εσωτερικών ελεγκτών και το ρόλο που 

διαδραµατίζει σε αυτό το θέµα η εκάστοτε Επιτροπή Ελέγχου.  

 

Η συνεισφορά του εσωτερικού ελέγχου στη διενέργεια αποτελεσµατικότερου 

εξωτερικού ελέγχου διερευνήθηκε από τους Felix et al. (2001). Για τους σκοπούς της 

έρευνας απεστάλησαν από δύο ερωτηµατολόγια σε κάθε µία από τις εξακόσιες τρεις 

(603) επιλεγµένες επιχειρήσεις του Χρηµατιστηρίου Αξιών της Αµερικής, από τα 

οποία επιστράφηκαν απαντηµένα εβδοµήντα έξι (76). Βασικό συµπέρασµα της 

έρευνας αποτέλεσε η επίδραση της συνεισφοράς του εσωτερικού ελέγχου στο κόστος 

του εξωτερικού ελέγχου. Επιµέρους συµπέρασµα της έρευνας ήταν η άποψη, ότι η 

συνεισφορά του εξωτερικού ελέγχου επηρεάζεται από την ποιότητα του εσωτερικού 

ελέγχου. Τέλος, εξήχθη ως συµπέρασµα η θέση, ότι η εντονότερη σχέση µεταξύ 

εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου και η αµεσότερη διαθεσιµότητα των στοιχείων 

από την πλευρά της ∆ιοίκησης δύναται να βοηθήσει στη µείωση του κόστους του 

εξωτερικού ελέγχου.    

 

Σηµαντική αλλαγή στη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου στις ΗΠΑ επέφερε η 

θέσπιση του νόµου Sarbanes-Oxley το 2002 (SOX). Πριν δηµιουργηθεί η ανάγκη για 

συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του SOX και µε παρόµοιους νόµους στα τέλη του 
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1990, ο εσωτερικός έλεγχος είχε περισσότερο συµβουλευτικό χαρακτήρα προς τη 

∆ιοίκηση (Roth and Espersen, 2002). Σε συνάρτηση µε τις νοµοθετικές και 

τεχνολογικές αλλαγές, οι οικονοµικές µονάδες είχαν αρχίσει να επιζητούν 

διαφορετικούς τύπους εσωτερικού ελέγχου. Η νοµοθεσία SOX (2002) είχε ως 

αποτέλεσµα εκτεταµένες αλλαγές και την ανάγκη για ύπαρξη ενός 

αποτελεσµατικότερου Συστήµατος Εσωτερικών Ελέγχων. Η λειτουργία του 

εσωτερικού ελέγχου παρείχε βοήθεια στις επιχειρήσεις, ώστε αυτές να 

συµµορφώνονταν µε τις απαιτήσεις του SOX. Σε συνάρτηση, η παράγραφος 404 του 

νόµου Sarbanes-Oxley (SOX) απαιτούσε από τις δηµόσιες επιχειρήσεις την 

δηµοσίευση της αποτελεσµατικότητας των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου (Chan 

et al., 2007). Οι καινούργιες ρυθµίσεις αύξησαν τη συµµετοχή της λειτουργίας του 

εσωτερικού ελέγχου τόσο στον έλεγχο τεκµηρίωσης, όσο και στον έλεγχο 

συµµόρφωσης των οικονοµικών καταστάσεων (διαδικασία που στο παρελθόν ήταν 

αρµοδιότητα των εξωτερικών ελεγκτών). Παράλληλα, η νοµοθεσία SOX απαίτησε το 

2004, τη δηµιουργία ενός Συµβουλίου παρακολούθησης, εξέτασης και εντοπισµού 

των λογιστικών παραλήψεων µε την ονοµασία “Public Company Accounting 

Oversight Board” (Tackett, 2004; PCAOB, 2004). Το PCAOB δηµιουργήθηκε για να 

επιφέρει µεταρρυθµίσεις τόσο στα Συστήµατα Εσωτερικού Ελέγχου, όσο και στα 

συστήµατα υποβολής των οικονοµικών εκθέσεων. Οι σηµαντικότεροι στόχοι του 

PCAOB ήταν η ενίσχυση της αξιόπιστης υποβολής των οικονοµικών εκθέσεων και η 

αποκατάσταση της εµπιστοσύνης των επενδυτών µετά από τα πολύ γνωστά 

επιχειρησιακά σκάνδαλα που εµφανίστηκαν στις αρχές του 2000.  

 

Ο νόµος Sarbanes-oxley του 2002 και ο νέος διευρυµένος ρόλος του εσωτερικού 

ελέγχου απασχόλησε ερευνητές και επιστήµονες. Σε αυτά τα πλαίσια, εκπονήθηκε 

έρευνα από τους Gramling et al., η οποία δηµοσιεύτηκε το 2004. Η εν λόγω έρευνα 

εξέταζε το ρόλο της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου στην εταιρική 

διακυβέρνηση. Βασικό συµπέρασµα της έρευνας ήταν η κοµβική σηµασία του 

εσωτερικού ελέγχου στην υιοθέτηση των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης.  

 

Την ίδια χρονιά, ο Moeller (2004) δηµοσίευσε την έρευνά του σχετικά µε την 

επίδραση του Sarbanes-oxley στη σχέση του εσωτερικού µε τον εξωτερικό έλεγχο. 

Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το Νόµο ο εξωτερικός ελεγκτής µπορεί να εξετάζει, 
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να θεωρεί και να ελέγχει τα αποτελέσµατα της ανασκόπησης του εσωτερικού 

ελέγχου, σε βαθµό που µπορεί να αξιολογεί την πληρότητα των µηχανισµών που 

εφαρµόζονται. Βασικό συµπέρασµα της έρευνας ήταν, ότι µε τη συνεργασία που 

δηµιουργείται µεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου πετυχαίνεται άµεσο 

οικονοµικό όφελος για την οικονοµική µονάδα, αφού µειώνεται το κόστος του 

εξωτερικού ελέγχου.  

 

Η ανεξαρτησία και αντικειµενικότητα των εσωτερικών ελεγκτών µελετήθηκε, την 

ίδια περίοδο, από τους Ahlawat and Lowe (2004). Στην έρευνα χρησιµοποιήθηκε η 

µέθοδος των περιπτωσιολογικών περιπτώσεων (case study) στην οποία έλαβαν µέρος  

εξήντα έξι (66) εσωτερικοί ελεγκτές, οι οποίοι ήταν όλοι µέλη του Ινστιτούτου 

Εσωτερικών Ελέγχων. Από τους εξήντα έξι (66) εσωτερικούς ελεγκτές, οι τριάντα 

πέντε (35) ήταν υπάλληλοι των οικονοµικών µονάδων, ενώ οι τριάντα ένα (31) 

προέρχονταν από τέσσερις ελεγκτικές εταιρείες (ανάθεση εργασιών εσωτερικού 

ελέγχου σε εξωτερικό συνεργάτη). Μέσω της έρευνας που έλαβε χώρα στις ΗΠΑ, 

εξετάστηκε το ενδεχόµενο επηρεασµού της ανεξαρτησίας των εσωτερικών ελεγκτών 

στην περίπτωση που η διενέργεια του ελέγχου πραγµατοποιείται από άτοµα – 

ελεγκτές εκτός της οικονοµικής µονάδας. Επίσης, εξετάστηκε ο βαθµός ανεξαρτησίας 

των εσωτερικών ελεγκτών στην περίπτωση που προέρχονταν από την ίδια ή άλλη 

οικονοµική µονάδα. Βασικό συµπέρασµα της έρευνας, σχετικά µε τους εσωτερικούς 

ελεγκτές που προέρχονται από την ίδια οικονοµική µονάδα, ήταν η ύπαρξη κινδύνου 

µη τήρησης αµερόληπτης τάσης, στην περίπτωση που επιθυµούν να παρέχουν 

πληροφορίες που να συνάδουν µε τις προσδοκίες της ∆ιοίκησης (οι εν λόγω 

εσωτερικοί ελεγκτές λαµβάνουν αποφάσεις που επηρεάζουν την αξία της 

επιχείρησης, της οποίας είναι υπάλληλοι). Σε περίπτωση επίσης κάποιου λάθους οι 

συνέπειες είναι µικρότερες σε σύγκριση µε την περίπτωση που η διενέργεια 

σφάλµατος γινόταν από εσωτερικό ελεγκτή εκτός επιχείρησης. Από την άλλη πλευρά, 

δηλαδή αυτή των εσωτερικών ελεγκτών που προέρχονται από άλλες επιχειρήσεις, 

ελλοχεύει ο κίνδυνος τήρησης ευµενούς στάσης απέναντι στους πελάτες (επιχείρηση). 

Εντούτοις, ο κίνδυνος αυτός είναι πολύ µικρότερος από τον προηγούµενο, επειδή οι 

επιχειρήσεις αυτές έχουν έναν αριθµό πελατών στους οποίους παρέχουν υπηρεσίες 

εσωτερικού ελέγχου και έχουν κίνητρο για την εκτέλεση ολοκληρωµένης ορθής 

ελεγκτικής εργασίας λόγω της φήµης τους στην «αγορά». 
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Σε στενή συνάρτηση µε την παραπάνω έρευνα, ο Krell (2005) διαπίστωσε ότι η στενή 

συνεργασία του εσωτερικού ελεγκτή µε τη ∆ιοίκηση - κατάσταση που ενθαρρύνεται 

από το νόµο SOX (2002) - δύναται να επηρεάσει αρνητικά την αντικειµενικότητα του 

εσωτερικού ελέγχου. Επιπλέον, ο Krell τόνισε, ότι µε δεδοµένο ότι η ανεξαρτησία και 

η αντικειµενικότητα είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι του εσωτερικού ελέγχου, θεωρείται 

απαραίτητη η θέσπιση ελεγκτικών προτύπων, τα οποία θα προασπίζουν την 

αντικειµενικότητα και την ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου παρά τις στενές 

εργασιακές σχέσεις µε τη ∆ιοίκηση και τους εξωτερικούς ελεγκτές. Τέλος, ο Krell 

(2005) συµπέρανε, ότι η αξιολόγηση όλων των κινδύνων της οικονοµικής µονάδας 

κρίνεται κοµβικής σηµασίας για την επιτυχία τόσο του εσωτερικού ελέγχου όσο και 

της επιχείρησης ως σύνολο. 

 

Την ίδια περίοδο, οι Zoellick and Frank (2005), από την έρευνά τους συµπέραναν ότι 

εξαιτίας των απαιτήσεων για αυξηµένη εταιρική διακυβέρνηση, η εκάστοτε ∆ιοίκηση 

πρέπει να απαιτεί όλες οι πληροφορίες, που σχετίζονται µε τις λειτουργίες που 

προσθέτουν αξία, να είναι ακριβείς. Για να θεωρηθεί πως ο εσωτερικός έλεγχος 

προσθέτει αξία πρέπει οι στόχοι του να συµπίπτουν µε τις ανάγκες και τις 

προτεραιότητες της οικονοµικής µονάδας. Κάτι τέτοιο απαιτεί αποτελεσµατική 

∆ιοίκηση από τον προϊστάµενο του εσωτερικού ελέγχου (PwC, 2005; PwC, 2006), ο 

οποίος θα πρέπει να έχει σηµαντικές δεξιότητες, όπως αποτελεσµατική ανάλυση του 

κινδύνου, σωστή διαχείριση του χρόνου και ορθό καθορισµό προτεραιοτήτων και 

στόχων. Τέλος, η εφαρµογή των στρατηγικών σχεδίων είναι ιδιαίτερα σηµαντική για 

την επιτυχία των οικονοµικών µονάδων. Εποµένως, η έρευνα καταλήγει ότι κρίνεται 

απαραίτητη η υποστήριξη των εσωτερικών ελεγκτών στην εκτέλεση των 

στρατηγικών σχεδίων της οικονοµικής µονάδας (Simons, 2000). 

 

Η συνεισφορά του εσωτερικού ελέγχου στις δηµόσιες επιχειρήσεις των Ηνωµένων 

Πολιτειών της Αµερικής εξετάστηκε από τους Carcello et al. (2005). Για τους 

σκοπούς της έρευνας εστάλησαν εννιακόσια ένα (901) ερωτηµατολόγια, από τα οποία 

επιστράφηκαν απαντηµένα και χρησιµοποιήθηκαν διακόσια δέκα επτά (217). Οι 

ερευνητές κατέληξαν στο συµπέρασµα, ότι ο προϋπολογισµός για το τµήµα 

εσωτερικού ελέγχου  συνδέεται θετικά µε το µέγεθος της επιχείρησης, τις ταµειακές 

ροές της καθώς και τις Επιτροπές Ελέγχου. Αντίθετα, ο προϋπολογισµός για το τµήµα 
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εσωτερικού ελέγχου  συνδέεται αρνητικά µε τις εργασίες του εσωτερικού ελέγχου 

που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες.  

 

Η πιο πρόσφατη και περισσότερο ολοκληρωµένη παγκόσµια µελέτη δηµοσιεύτηκε το 

2006, ολοκληρώνοντας το θεωρητικό πλαίσιο των προηγούµενων ερευνών. Σκοπός 

της έρευνας ήταν η παρουσίαση ενός ολοκληρωµένου πλαισίου αναφορικά µε τον 

εσωτερικό έλεγχο και τη θεµελίωση του ρόλου του εσωτερικού ελέγχου στην 

οργανωτική δοµή της οικονοµικής µονάδας. Επιµέρους στόχος της µελέτης CBOK 

(2006) ήταν η ανάπτυξη µιας παγκόσµιας βάσης δεδοµένων αναφορικά µε τον 

εσωτερικό έλεγχο, η οποία να ενηµερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Η εν 

λόγω βάση δεδοµένων θα βοηθήσει στον εντοπισµό και στην κατανόηση των 

αλλαγών που λαµβάνουν χώρα στις πρακτικές και µεθόδους που χρησιµοποιούνται 

στον εσωτερικό έλεγχο µε το πέρασµα των χρόνων. Βασικό συµπέρασµα της µελέτης 

ήταν η προστιθέµενη αξία που δηµιουργεί ο εσωτερικός έλεγχος σε κάθε οικονοµικό 

οργανισµό. Επιµέρους συµπεράσµατα της έρευνας ήταν, αφενός η αναγνώριση της 

αναγκαιότητας ταύτισης των στόχων του εσωτερικού ελέγχου µε τους στόχους των 

µετόχων, αφετέρου ο ουσιαστικότερος ρόλος του εσωτερικού ελέγχου τόσο στη 

διαχείριση κινδύνου όσο και στην εταιρική διακυβέρνηση.  

 

Η ανασκόπηση των ερευνών που διεξήχθησαν στην Αµερική, ολοκληρώνεται µε την 

έρευνα των Strand et al. (2008). Σκοπός της έρευνας ήταν η αποτύπωση του ρόλου 

των εσωτερικών ελεγκτών στο θέµα της «απάτης». Οι ερευνητές
 
εξέτασαν διακόσιους 

ενενήντα (290) εσωτερικούς ελεγκτές µέσω της συµπλήρωσης ενός «case study» 

σχετικό µε ποικίλους παράγοντες κινδύνου. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της 

έρευνας, η γνώση και κατανόηση της «απάτης» αποτελεί βοηθητικό και σηµαντικό 

στοιχείο για τους εσωτερικούς ελεγκτές ως προς τον εντοπισµό της. Ωστόσο 

διαπιστώθηκε, πως η ηθική υπόσταση του εσωτερικού ελεγκτή και ο βαθµός τήρησης 

ανεξάρτητης στάσης συντελούν ουσιωδώς στο προαναφερθέν ζήτηµα. Εντούτοις, 

υπήρχαν αρκετοί περιορισµοί ως προς τη µέτρηση ορισµένων µεταβλητών, όπως για 

παράδειγµα ο βαθµός γνώσης και ικανότητας του εντοπισµού της απάτης.  

 

Με σκοπό την πληρέστερη κατανόηση των παραπάνω ερευνών παρατίθεται ο 

Πίνακας 3.3: «Ανασκόπηση εµπειρικών  ερευνών σχετικά µε τον εσωτερικό έλεγχο 
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στην Αµερική», στον οποίο καταγράφονται συγκεντρωτικά, ανά στήλη οι 

συγγραφείς, το ερευνητικό αντικείµενο, ο τόπος του δείγµατος, το ποσοστό 

απόκρισης και το βασικό συµπέρασµα των εµπειρικών ερευνών. 

Συγγραφείς Ερευνητικό 

Αντικείµενο 

Τόπος 

∆είγµατος 

∆είγµα / 

Απαντήσεις 

/Ποσοστό 

Βασικό  

Συµπέρασµα 

CBOK Ι 

(Gobeil, 

1972) 

Πλαίσιο επαγγέλµατος 

του εσωτερικού 

ελεγκτή 

ΗΠΑ 100 Εσωτερικοί 

Ελεγκτές 

(75% απόκριση) 

Καθορισµός γνώσεων του 

εσωτερικού ελεγκτή 

CBOK ΙΙ 

(Barret et 

al., 1985) 

Ολοκληρωµένο 

πλαίσιο σχετικά µε την 

εκπαίδευση και την 

εξάσκηση των 

εσωτερικών ελεγκτών 

ΗΠΑ 

Καναδά 

Εσωτερικοί 

Ελεγκτές 

900 / 340 

(37,7% απόκριση) 

Αποτύπωση των θεµελιωδών 

αρχών του εσωτερικού ελέγχου και 

της εµπειρίας του ικανού 

εσωτερικού ελεγκτή 

Albercht et 

al. (1988) 

Αποτελεσµατικότητα 

Εσωτερικού Ελέγχου 

ΗΠΑ Εσωτερικοί 

Ελεγκτές 

Ανάπτυξη θεωρητικού πλαισίου 

αναφορικά µε τους παράγοντες 

που επηρεάζουν την 

αποτελεσµατικότητα του 

εσωτερικού ελέγχου  

CBOK ΙΙΙ 

(Albrecht 

and Stice, 

1992) 

Πλαίσιο σχετικά µε 

γνώσεις εσωτερικών 

ελεγκτών 

ΗΠΑ 

Καναδά 

Εσωτερικοί 

Ελεγκτές 

1.247 Απάντησαν 

Καθορισµός απαιτούµενων 

ικανοτήτων και γνώσεων ανάλογα 

µε τα χρόνια της ελεγκτικής τους 

εµπειρία 

Powell et al. 

(1992) 

Συµµόρφωση µε 

Πρότυπα 

Επαγγελµατικής 

Εφαρµογής 

Εσωτερικού Ελέγχου 

11 χώρες Εσωτερικοί 

Ελεγκτές 

123 απαντήσεις 

(6%-21%απόκριση 

ανά χώρα) 

Πολύ υψηλή συµµόρφωση µε τα 

«Πρότυπα Επαγγελµατικής 

Εφαρµογής Εσωτερικού Ελέγχου» 

Ziegenfuss 

and 

Singhapakdi 

(1994) 

Επαγγελµατικές αξίες 

και ηθικές αντιλήψεις 

των εσωτερικών 

ελεγκτών 

ΗΠΑ Εσωτερικοί 

Ελεγκτές 

1000 / 493 

(49,3% απόκριση) 

Ο Κώδικας ∆εοντολογίας 

συµβάλει στην 

αποτελεσµατικότητα της 

ελεγκτικής διαδικασίας. 

Oxner et al. 

(1995) 

Χρήση 

Πληροφοριακών 

Συστηµάτων από 

Εσωτερικούς Ελεγκτές 

ΗΠΑ 

Καναδά 

∆.Ε.Ε 

3.500 / 1.701 

(48,6% απόκριση) 

Ύπαρξη διαφορών στα 

αποτελέσµατα των δύο χωρών  

Myers and 

Gramling 

(1997) 

Οφέλη Πιστοποίησης 

Εσωτερικού Ελεγκτή 

ΗΠΑ 200 Εσωτερικοί 

Ελεγκτές 

Η πιστοποίηση του εσωτερικού 

ελεγκτή αποτελεί µέσο αξιοπιστίας 

και ποιότητας του συστήµατος 

εσωτερικού ελέγχου 

CBOK ΙV 

Birkett et al. 

(1999) 

Ρόλος του Εσωτερικού 

Ελέγχου 

Αυστραλία
13

 5  

Μονογραφίες 

5 Μονογραφίες σχετικά µε: 

� εσωτερικός έλεγχος: το γενικό 

πλαίσιο.  

� γνώσεις εσωτερικού ελέγχου: 

γενικές προοπτικές. 

� επάρκεια: καλύτερες 

πρακτικές και ικανοί 

επαγγελµατίες. 

� το µέλλον του εσωτερικού 

ελέγχου. 

� εκτίµηση επάρκειας του 

εσωτερικού ελέγχου: δοµές 

και µεθοδολογίες. 

                                                 
13

 Για τους σκοπούς της µελέτης, όλες οι CBOK καταχωρήθηκαν στις εµπειρικές έρευνες της 

Αµερικής.  
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KPMG 

(1999) 

Εσωτερικός Έλεγχος – 

∆ιαχείριση Κινδύνου 

ΗΠΑ Εσωτερικοί 

Ελεγκτές 

 

Μετατόπιση µέρους της εστίασης 

των εσωτερικών ελεγκτών από τη 

συµµόρφωση στην 

αποτελεσµατική διαχείριση 

κινδύνου. 

Brody and 

Lowe (2000) 

Ο νέος ρόλος των 

εσωτερικών ελεγκτών 

ΗΠΑ 122 / 55 

(45% απόκριση) 

Ο εσωτερικός ελεγκτής είναι 

«σύµβουλος» για τη σύγχρονη 

επιχείρηση 

Raghunanda

n et al. 

(2001) 

Σχέση Εσωτερικού 

Ελέγχου – Επιτροπής 

Ελέγχου 

ΗΠΑ 114  

δηµόσιες 

επιχειρήσεις 

Παροχή εµπειρικής βάσης σχετικά 

µε την  ανεξαρτησία των 

εσωτερικών ελεγκτών 

  

Felix et.al. 

(2001) 

Σχέση Εσωτερικού – 

Εξωτερικού Ελέγχου 

ΗΠΑ 603 / 76 

(12,6% απόκριση) 

Η συνεισφορά του εσωτερικού 

ελέγχου επηρεάζει το κόστος του 

εξωτερικού ελέγχου 

Gramling et 

al. (2004) 

Εσωτερικός Έλεγχος – 

Εταιρική 

∆ιακυβέρνηση 

ΗΠΑ Εσωτερικοί 

Ελεγκτές 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος 

διαδραµατίζει κοµβικό ρόλο στη 

βέλτιστη εταιρική διακυβέρνηση 

Moeller 

(2004) 

Σχέση Εσωτερικού – 

Εξωτερικού Ελέγχου 

ΗΠΑ Βιβλιογραφική 

Επισκόπηση 

 

Η συνεργασία εσωτερικού και 

εξωτερικού ελέγχου αποτελεί 

άµεσο όφελος για την οικονοµική 

µονάδα 

Ahlawat and 

Lowe (2004) 

Ανεξαρτησία – 

Αντικειµενικότητα 

Εσωτερικού Ελέγχου 

ΗΠΑ 35 Εσωτ. Ελεγκτ. 

31 Εξωτ. Συνεργ
14

. 

 

Ύπαρξη κινδύνου σχετικά µε την 

ανεξαρτησία των εσωτερικών 

ελεγκτών  

Krell (2005) Αντικειµενικότητα 

Εσωτερικού Ελέγχου 

ΗΠΑ Βιβλιογραφική 

Επισκόπηση 

 

Είναι απαραίτητη η θέσπιση 

ελεγκτικών προτύπων τα οποία θα 

προασπίζουν την 

αντικειµενικότητα και την 

ανεξαρτησία του εσωτερικού 

ελέγχου 

Zoellick and 

Frank 

(2005) 

Προστιθέµενη Αξία 

Εσωτερικού Ελέγχου 

ΗΠΑ Εσωτερικοί 

Ελεγκτές 

 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να 

υποστηρίζουν την εκτέλεση των 

στρατηγικών σχεδίων της 

επιχείρησης 

Carcello et 

al. (2005) 

Συνεισφορά 

Εσωτερικού Ελέγχου 

στις δηµόσιες 

επιχειρήσεις 

ΗΠΑ Εσωτερικοί 

Ελεγκτές 

901 / 217 

(24% απόκριση) 

Ο προϋπολογισµός για το τµήµα 

εσωτερικού ελέγχου  συνδέεται 

θετικά µε το µέγεθος, τις ταµειακές 

ροές και τις επιτροπές ελέγχου των 

οικονοµικών µονάδων. 

CBOK 

(2006) 

Ολοκληρωµένου 

πλαισίου σχετικά µε 

τον εσωτερικό έλεγχο, 

θεµελίωση ρόλου του 

εσωτερικού ελέγχου 

στην οργανωτική δοµή, 

ανάπτυξη παγκόσµιας 

βάσης δεδοµένων. 

ΗΠΑ Εσωτερικοί 

Ελεγκτές 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος δηµιουργεί  

προστιθέµενη αξία  

σε κάθε οικονοµικό οργανισµό. 

Strand et al., 

(2008) 

Εσωτερικός Έλεγχος - 

Απάτη 

Νοτιοανατο

λικές  

Η.Π.Α. 

290 Εσωτερικοί 

Ελεγκτές 

(συµπλήρωση case 

study) 

Η γνώση και κατανόηση της 

απάτης αποτελεί βοηθητικό και 

σηµαντικό στοιχείο ως προς τον 

εντοπισµό της απάτης 

Πίνακας 3.3: Ανασκόπηση εµπειρικών ερευνών σχετικά  µε τον εσωτερικό έλεγχο στην Αµερική 
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 Ανάθεση εργασιών εσωτερικού ελέγχου σε εξωτερικό συνεργάτη 
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3.5 Ο Εσωτερικός Έλεγχος στην Ευρώπη 

Στο παρόν υποκεφάλαιο παρατίθενται οι έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί σχετικά 

µε τον εσωτερικό έλεγχο στη Ευρώπη.  

 

Στα µέσα του 1985, το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών της Αγγλίας διενήργησε 

έρευνα µε σκοπό την απεικόνιση του εσωτερικού ελέγχου στην Αγγλία. Στην έρευνα 

έλαβαν µέρος δύο χιλιάδες (2.000) επιχειρήσεις µε ποσοστό απόκρισης 30%. Ο Selim 

(1987) δηµοσίευσε τα συµπεράσµατα της έρευνας και διενήργησε συγκρίσεις µε τα 

αποτελέσµατα προηγούµενων ερευνών που είχαν διενεργηθεί για την Αγγλία. Σχετικά 

µε τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου, ουσιαστικό συµπέρασµα της έρευνας ήταν 

η µεγαλύτερη συνεισφορά του εσωτερικού ελέγχου, όταν η ∆ιοίκηση των 

οικονοµικών οργανισµών εκδίδει οδηγίες σχετικά µε την εξουσία και τις 

αρµοδιότητες του εσωτερικού ελέγχου. Αναφορικά µε τη σχέση µεταξύ εσωτερικού 

και εξωτερικού ελέγχου, βασικό συµπέρασµα της έρευνας ήταν η συνεργασία του 

εσωτερικού µε τον εξωτερικό ελεγκτή, η οποία στο µέλλον θα γίνει ακόµα πιο 

έντονη. Τέλος, ουσιώδη ήταν τα συµπεράσµατα της έρευνας σχετικά µε τον 

προγραµµατισµό της ελεγκτικής διαδικασίας, τις ελεγκτικές τεχνικές, τις εκθέσεις 

ελέγχου, τον έλεγχο των πληροφοριακών συστηµάτων και τα προβλήµατα και τις 

προοπτικές για το µέλλον του εσωτερικού ελέγχου.  

 

Ο εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος στη Σλοβενία για τη χρονική περίοδο 1993 -

1996 περιγράφεται από τη µελέτη της Turk (1996). Μέσα από την έρευνα αναλύεται 

η συνεισφορά του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών της Σλοβενίας στην προώθηση 

του ελεγκτικού επαγγέλµατος. Βασικό συµπέρασµα της έρευνας ήταν η «θέληση» 

όλο και περισσότερων οργανισµών για σύσταση Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου 

µε σκοπό την παροχή βοήθειας στις ∆ιοικήσεις των οικονοµικών οργανισµών.  

 

Ένα χρόνο αργότερα, οι Liu et al. (1997) δηµοσίευσαν την έρευνά τους αναφορικά µε 

την ανάπτυξη των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου στις οικονοµικές µονάδες της 

Αγγλίας χρησιµοποιώντας τον Πίνακα Ισορροπηµένης Στοχοθεσίας (Balanced 

Scorecard - BSC).  Βασικό συµπέρασµα της έρευνας ήταν η ύπαρξη συγκεκριµένων 

χαρακτηριστικών, τα οποία είναι απαραίτητα για τη δηµιουργία του Συστήµατος 

Εσωτερικού Ελέγχου της οικονοµικής µονάδας.  Η µη ύπαρξη σηµαντικής διαφοράς 
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µεταξύ του εσωτερικού ελέγχου σε δηµόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις αποτέλεσε 

επιµέρους συµπέρασµα της έρευνας. Τέλος, ο Πίνακας Ισορροπηµένης Στοχοθεσίας 

βοήθησε στην αναγνώριση των προβληµάτων της ελεγκτικής διαδικασίας και στην 

αναγνώριση της θέσης του εσωτερικού ελέγχου στην οικονοµική µονάδα. 

 

Την ίδια περίοδο, ο Hopkins (1997) ερεύνησε τα χαρακτηριστικά της «ποιότητας» 

του εσωτερικού ελέγχου. Η µελέτη βασίστηκε στις επιχειρήσεις του δηµόσιου τοµέα 

του Ηνωµένου Βασιλείου. Στην έρευνα συµµετείχαν εκατό τριάντα εννέα (139) 

κλάδοι του δηµοσίου τοµέα της Αγγλίας. Για τους σκοπούς της έρευνας στάλθηκε 

ερωτηµατολόγιο σε οικονοµικούς ∆ιευθυντές των οργανισµών, εκτελεστικά και µη 

εκτελεστικά µέλη, χρηµατοοικονοµικούς και µη µάνατζερ, το οποίο τελικά 

απαντήθηκε από χίλια τετρακόσια  (1.400) άτοµα. Βασικό συµπέρασµα της έρευνας 

αποτέλεσε η ύπαρξη διαφορετικών αντιλήψεων από πλευράς εσωτερικών ελεγκτών 

και ελεγχόµενων σχετικά µε την έννοια της «ποιότητας» του εσωτερικού ελέγχου. 

Ένα επιπρόσθετο συµπέρασµα της έρευνας ήταν η άποψη, ότι η αποκάλυψη λαθών 

και ατασθαλιών θεωρήθηκε ως βασικό χαρακτηριστικό της ποιότητας του 

εσωτερικού ελέγχου, παρόλο που µε βάση τη θεωρία, άλλα είναι τα σηµαντικά 

γνωρίσµατα της ποιότητας του εσωτερικού ελέγχου. Τέλος, η έρευνα κατέδειξε την 

επιθυµία των ελεγχόµενων για µεγαλύτερη «συνεργασία» µε τους εσωτερικούς 

ελεγκτές, η οποία µπορεί να αυξήσει την αποτελεσµατικότητα του εσωτερικού 

ελέγχου στις δηµόσιες επιχειρήσεις του  Ηνωµένου Βασιλείου.     

 

∆ύο χρόνια αργότερα δηµοσιεύτηκε η έρευνα του Melville (1999). Ο ερευνητής 

προσπάθησε να παρουσιάσει την κατάσταση που επικρατεί  αναφορικά µε τον έλεγχο 

αυτό-αξιολόγησης (Control Self Assessment CSA) στο Ηνωµένο Βασίλειο. Η έρευνα 

βασίστηκε αφενός σε ερωτηµατολόγιο που απαντήθηκε από τις πενήντα (50) 

κορυφαίες εταιρίες του δείκτη FTSE, αφετέρου σε δοµηµένες συνεντεύξεις. Τα 

συµπεράσµατα που αντλήθηκαν ήταν, ότι η µέθοδος της αυτο-αξιολόγησης θεωρείται 

αρκετά χρήσιµη για τις οικονοµικές µονάδες, αλλά χρησιµοποιείται κυρίως µόνο τον 

πρώτο χρόνο ύπαρξης του εσωτερικού ελέγχου. 

 

Τη σχέση του εσωτερικού ελέγχου µε τη διαχείριση κινδύνου διερεύνησαν οι Selim 

and McNamee (1999). Η έρευνα χρησιµοποίησε τη µέθοδο των συνεντεύξεων σε 
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είκοσι εννέα (29) οργανισµούς  από Ευρώπη, Αµερική, Καναδά, Αυστραλία και Νέα 

Ζηλανδία ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα. Από τα συµπεράσµατα των συνεντεύξεων 

και µία εκτενή επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας δηµιουργήθηκε ένα µοντέλο 

που περιγράφει τη σχέση του εσωτερικού ελέγχου και της διαχείρισης κινδύνου. 

Επιµέρους συµπεράσµατα της έρευνας αποτελούν η συµµετοχή του εσωτερικού 

ελέγχου και της διαχείρισης κινδύνου στην κατανόηση του στρατηγικού σχεδιασµού 

και η συµµετοχή του ετήσιου πλάνου ελέγχων στο ετήσιο επιχειρηµατικό πλάνο των 

οικονοµικών µονάδων.  

   

Την ίδια περίοδο δηµοσιεύτηκε η έρευνα των Rittenberg and Covaleski (1999), η 

οποία αναφέρονταν στα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα από την ανάθεση 

εργασιών εσωτερικού ελέγχου σε εξωτερικούς συνεργάτες. Η έρευνα 

πραγµατοποιήθηκε σε κρατικούς οργανισµούς της Αγγλίας και χρησιµοποίησε για 

την εξαγωγή των συµπερασµάτων τη µέθοδο των συνεντεύξεων (20 συνεντεύξεις). 

Βασικό συµπέρασµα της έρευνας ήταν η άποψη, ότι η ανάθεση εργασιών εσωτερικού 

ελέγχου σε εξωτερικούς συνεργάτες δύναται να αυξήσει την αποδοτικότητα των 

κρατικών µηχανισµών εξαιτίας του ανταγωνισµού µε τον ιδιωτικό τοµέα.  Επιµέρους 

συµπέρασµα αποτελεί ο πιο έντονος προσανατολισµός του εσωτερικού ελέγχου στις 

ανάγκες του πελάτη (σήµερα) από ότι ήταν στο παρελθόν. Τέλος, στην Αγγλία 

παρατηρήθηκε έντονος «ανταγωνισµός» σχετικά µε την διενέργεια του εσωτερικού 

ελέγχου από υπαλλήλους των κρατικών οργανισµών ή από εξωτερικούς συνεργάτες.  

 

Με το ίδιο περίπου ερευνητικό αντικείµενο ασχολήθηκαν οι Selim and Yiannakas 

(2000). Ειδικότερα οι ερευνητές παρουσίασαν τις µεθόδους ανάθεσης εργασιών 

εσωτερικού ελέγχου σε εξωτερικούς συνεργάτες. Η έρευνα διενεργήθηκε σε  

διακόσιες πενήντα (250) επιχειρήσεις από το δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα του 

Ηνωµένου Βασιλείου. Βασικό συµπέρασµα της έρευνας αποτέλεσε το γεγονός, ότι ο 

εσωτερικός έλεγχος είναι µια σηµαντική και κύρια δραστηριότητα των οικονοµικών 

οργανισµών, η οποία προσθέτει αξία τόσο στις επιχειρήσεις του δηµόσιου όσο και 

του ιδιωτικού τοµέα. Σχετικά µε την ανάθεση εργασιών εσωτερικού ελέγχου σε 

εξωτερικούς συνεργάτες, οι περισσότερες επιχειρήσεις  προτιµούν τη διενέργεια του 

εσωτερικού ελέγχου από υπάλληλο της επιχείρησης. Επιµέρους συµπέρασµα της 

έρευνας ήταν η άποψη, ότι η ανάθεση της εργασίας του εσωτερικού ελέγχου σε 
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εξωτερικούς συνεργάτες έχει χαµηλότερο κόστος. Εντούτοις, ακόµη και οι 

επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν αναθέσει τις  εργασίες του εσωτερικού ελέγχου σε 

εξωτερικούς συνεργάτες και είναι ικανοποιηµένες από τις υπηρεσίες τους, µπορεί στο 

µέλλον να αναθέσουν τις εργασίες του εσωτερικού ελέγχου σε εσωτερικούς 

συνεργάτες. 

 

Στο σηµείο αυτό κρίνεται χρήσιµη η επισήµανση ότι σύµφωνα µε τις οδηγίες των 

βρετανικών προτύπων ελέγχου (BS 19011:2002), στις ικανότητες του εσωτερικού 

ελεγκτή συµπεριλαµβάνονται η ηθική, η διορατικότητα και η διπλωµατία (BSI, 

2002). Επιπλέον, γίνεται αναφορά και στην κατάρτιση των εσωτερικών ελεγκτών, η 

οποία πρέπει να περιλαµβάνει µία σειρά µαθηµάτων σχετικά µε το πεδίο και τους 

στόχους του λογιστικού ελέγχου. 

 

Ένα διαφορετικό θέµα, το ρόλο των εσωτερικών ελεγκτών στη στρατηγική διοίκηση 

και ειδικότερα στην εφαρµογή του Balanced Scorecard µελέτησε ο Melville (2003). 

Για τους σκοπούς της έρευνας στάλθηκαν ερωτηµατολόγια σε εσωτερικούς ελεγκτές 

τριάντα τριών (33) χωρών. Οι απαντήσεις που συλλέχτηκαν κάλυπταν το 22% του 

δείγµατος. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές 

διαδραµατίζουν πολύ αξιόλογο ρόλο στη στρατηγική διοίκηση µέσω της εκτίµησης 

και αξιολόγησης των αποφάσεων της ∆ιοίκησης. Επιπλέον, ενδιαφέρον προκάλεσε η 

πεποίθηση των εσωτερικών ελεγκτών ότι µπορούν να διαδραµατίσουν ενεργότερο 

ρόλο σε θέµατα στρατηγικής της οικονοµικής µονάδας, αρκεί να τους εκχωρηθούν οι 

κατάλληλες αρµοδιότητες. 

 

Παρεµφερές θέµα εξέτασαν πανεπιστηµιακοί από το Ηνωµένο Βασίλειο και τις 

Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. Πιο συγκεκριµένα, οι ερευνητές διεξήγαγαν 

έρευνα σχετικά µε το ρόλο τον εσωτερικών ελεγκτών στις συγχωνεύσεις και εξαγορές 

(Selim et al., 2003). Στην έρευνα συµµετείχαν είκοσι δύο (22) οργανισµοί από έξι (6) 

χώρες της Ευρώπης και των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής, για τα έτη 2001 - 2002. 

Ένα από τα βασικά συµπεράσµατα της έρευνας ήταν η πεποίθηση των εσωτερικών 

ελεγκτών ότι µπορούν να διαδραµατίσουν ακόµα σηµαντικότερο ρόλο (από το 

σηµερινό) σε στρατηγικά θέµατα των οικονοµικών µονάδων, όπως οι συγχωνεύσεις 

και οι εξαγορές. 
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Μια εξίσου µεγάλη έρευνα δηµοσίευσε ο Tetamanzi (2003) µε σκοπό την περιγραφή 

της ιστορικής εξέλιξης, της παρούσας κατάστασης και τις προοπτικές για µελλοντική 

ανάπτυξη του εσωτερικού ελέγχου στην Ιταλία και στο Ηνωµένο Βασίλειο. Η έρευνα 

διεξήχθη µε τη χρήση ενός ερωτηµατολογίου που στάλθηκε σε εκατόν πενήντα (150) 

ιδιωτικές εταιρίες. Από τη συγκεκριµένη µελέτη, διαπιστώθηκε ότι ο χρόνος που 

δαπανήθηκε από τις εταιρίες στον οικονοµικό έλεγχο ήταν µικρότερος από το χρόνο 

που δαπανήθηκε σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. Στην Ιταλία καθώς και στο 

Ηνωµένο Βασίλειο, θεωρήθηκε ότι εάν υπάρχει υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου στις 

οικονοµικές µονάδες για ένα χρονικό διάστηµα, οι δραστηριότητές της 

επικεντρώνονται κυρίως στο λειτουργικό και διαχειριστικό έλεγχο. Αν όµως η 

υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου έχει δηµιουργηθεί πρόσφατα, τότε οι δραστηριότητές 

της εστιάζουν κυρίως στον οικονοµικό έλεγχο. Η µελέτη επίσης αποκαλύπτει ότι στο 

Ηνωµένο Βασίλειο, πολλές οικονοµικές µονάδες έχουν εισάγει τµήµα εσωτερικού 

ελέγχου, ώστε να µπορούν να πειθαρχούν στον κανονισµό Cadbury. Παροµοίως, 

στην Ιταλία, ο κανονισµός Preda έχει επιβάλλει την εισαγωγή του εσωτερικού 

ελέγχου σε ορισµένες  εισηγµένες εταιρίες. 

 

Την ίδια περίοδο, οι Spira and Page (2003) µέσα από τη βιβλιογραφική τους 

επισκόπηση διερεύνησαν τη σχέση του εσωτερικού ελέγχου µε τη διαχείριση 

κινδύνου. Αφού παρατέθηκαν οι ορισµοί που έχουν αποδοθεί στον εσωτερικό έλεγχο 

και οι αλλαγές που έχουν πραγµατοποιηθεί σχετικά µε την εταιρική διακυβέρνηση, 

εξήχθη ως συµπέρασµα ο µετασχηµατισµός του εσωτερικού ελέγχου και ο 

διευρυµένος του ρόλος. Βασικό συµπέρασµα της έρευνας προβάλλεται η 

αναγκαιότητα εντονότερης δραστηριοποίησης του εσωτερικού ελέγχου στην εταιρική 

διακυβέρνηση και στην αποτελεσµατική διαχείριση του επιχειρησιακού κινδύνου.       

 

Το ίδιο αντικείµενο αλλά µε τη χρήση ποσοτικών δεδοµένων στις επιχειρήσεις της 

Ιταλίας διερεύνησαν οι Allegrini and D’onza (2003). Η ανάλυση των απαντήσεων της 

έρευνας ανέδειξε την ύπαρξη τριών διαφορετικών προσεγγίσεων αναφορικά µε την 

ύπαρξη του εσωτερικού ελέγχου. Μερικές εταιρίες, ποσοστό που ανέρχεται περίπου 

στο 25%, έχουν ένα µικρό τµήµα εσωτερικού ελέγχου που διεκπεραιώνει 

παραδοσιακές δραστηριότητες ελέγχου και ο εσωτερικός ελεγκτής θεωρείται ακόµη 

ως επιθεωρητής. Αυτές οι εταιρίες δεν ενσωµατώνουν τη «µεθοδολογία COSO» στην 
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ελεγκτική τους διαδικασία. Στις περισσότερες εταιρείες (67%), οι εσωτερικοί 

ελεγκτές συµµετέχουν ενεργά στη διαδικασία διαχείρισης του επιχειρησιακού 

κινδύνου και προσπαθούν να ενσωµατώσουν το «µοντέλο COSO» στις διαδικασίες 

τους. Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι εσωτερικοί ελεγκτές πραγµατοποιούν κυρίως 

λειτουργικούς ελέγχους και κάνουν χρήση των ευρηµάτων της αξιολόγησης των 

επιχειρησιακών  κινδύνων, ώστε να σχεδιάσουν το ετήσιο πρόγραµµα ελέγχου. 

Επιπρόσθετα, σε µερικές µεγάλες επιχειρήσεις (8%), οι εσωτερικοί ελεγκτές 

προσπαθούν να προσθέσουν αξία µέσω µιας πιο ενεργής συµµετοχής στη διαχείριση 

του κινδύνου και να ευθυγραµµίσουν τους στόχους του εσωτερικού ελέγχου µε τους 

στρατηγικούς στόχους της οικονοµικής µονάδας.. Τέλος, τα αποτελέσµατα της 

έρευνας δείχνουν, ότι στην Ιταλία, οι διαδικασίες ελέγχου και αξιολόγησης του 

κινδύνου «πιθανόν» βρίσκονται σε µία «φάση εκκίνησης». Υπό αυτό το πρίσµα, 

κάποιες εταιρίες ισχυρίζονται ότι έχουν ξεκινήσει να εφαρµόζουν τις διαδικασίες 

ελέγχου και αξιολόγησης κινδύνου σε περιορισµένο βαθµό, ενώ άλλες εταιρίες 

δείχνουν προθυµία να εφαρµόσουν τις εν λόγω διαδικασίες µέσα στα επόµενα χρόνια. 

 

Σε στενή σχέση είναι η έρευνα των Paape et al. (2003), η οποία διερευνά τη σχέση 

του εσωτερικού ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης. Τα δεδοµένα της έρευνας 

συλλέχθηκαν από τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις των δεκαπέντε (15) χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Στάλθηκαν τριακόσια τριάντα δύο (332) ερωτηµατολόγια, από 

τα οποία απαντήθηκαν εκατόν πέντε 105 (ποσοστό απόκρισης 32%). Βασικό 

συµπέρασµα της έρευνας αποτέλεσε η ύπαρξη  διαφορών τόσο στην εργασία των 

εσωτερικών ελεγκτών, όσο και στην αντίληψη σχετικά µε το ρόλο του εσωτερικού 

ελέγχου στην εταιρική διακυβέρνηση ανά χώρα Επιµέρους συµπεράσµατα της 

έρευνας θεωρήθηκαν η µη ύπαρξη εσωτερικού ελέγχου και Επιτροπής Ελέγχου στις 

πενήντα (50) επιχειρήσεις (σε σύνολο 105) και η µη γνώση από την πλευρά των 

∆ιευθυντών των οικονοµικών µονάδων για τις συστάσεις και τους κανονισµούς 

σχετικά µε τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης στη χώρας τους. Τέλος, η 

συµµόρφωση µε τους κανονισµούς και τις διαδικασίες προβάλλεται ως ο κύριος 

σκοπός του εσωτερικού ελέγχου, ενώ η εκτέλεση των λειτουργικών ελέγχων 

θεωρείται ως η βασική συνεισφορά του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου    
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Την ίδια περίοδο δηµοσιεύτηκε η µελέτη των Arena et al. (2004). Η εν λόγω  έρευνα 

πραγµατοποιήθηκε µεταξύ τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ιδιωτικών Ιταλικών 

εταιριών µε σκοπό την εκτίµηση των χαρακτηριστικών της λειτουργίας του 

εσωτερικού ελέγχου. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ένα µεγάλο ποσοστό (74%) 

των εταιριών που απάντησαν, έχουν εισάγει τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου. 

Ωστόσο, σηµαντικό ποσοστό (30%) και των εταιριών που δε διέθεταν υπηρεσία 

εσωτερικού ελέγχου τη δεδοµένη στιγµή διεξαγωγής της έρευνας, δήλωσε πως είχε 

πρόθεση να εισάγει στο µέλλον. Παρόλα αυτά, το 50% των εταιριών δεν είναι 

πρόθυµο να εισάγει τµήµα εσωτερικού ελέγχου στο µέλλον, ενώ το 20% έχει 

αφαιρέσει τη λειτουργία του από το οργανόγραµµα της οικονοµικής µονάδας.  

 

Η γαλλική µελέτη «Institut Français de l’Audit et du Contrôle Internes» (2005) 

αποτελεί συνέχεια µιας προηγούµενης, η οποία δηµοσιεύτηκε το 2002 σε συνεργασία 

µε την “Ernst & Young”. Στην έρευνα συµµετείχαν πεντακόσιοι οκτώ (508) 

∆ιευθυντές εσωτερικού ελέγχου και ∆ιευθυντές οικονοµικών οργανισµών που 

δραστηριοποιούνται στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα της Γαλλίας (ποσοστό 

απόκρισης 37%). ∆ιεξάγοντας αυτή την έρευνα, το IFACI είχε ως σκοπό την 

αξιολόγηση της πρόσφατης εξέλιξης του εσωτερικού ελέγχου στη Γαλλία, τη 

διερεύνηση του αντίκτυπου των νέων νόµων και κανονισµών και την εκτίµηση για το 

µέλλον του εσωτερικού ελέγχου. Τα σπουδαιότερα συµπεράσµατα παρουσιάζονται 

παρακάτω: 

� Ο Ρόλος του Εσωτερικού Ελέγχου στην Εταιρική ∆ιακυβέρνηση. Η 

ανεξαρτησία και η αντικειµενικότητα του εσωτερικού ελέγχου µπορούν να 

εξασφαλιστούν µέσα από την επικοινωνία µε τη ∆ιοίκηση και την Επιτροπή 

Ελέγχου.  

� Ο Εσωτερικός Έλεγχος επικεντρώνεται στη διαβεβαίωση. Οι εργασίες για 

διαβεβαίωση αντιπροσωπεύουν το 73% των ηµερήσιων εργασιών του 

εσωτερικού ελέγχου. Όσον αφορά τις συµβουλευτικές εργασίες, ο εσωτερικός 

έλεγχος συµβουλεύει και συµµετέχει σε συγκεκριµένες µόνο οµάδες εργασίας. 

� Ο Ρόλος του Εσωτερικού Ελέγχου στην εφαρµογή των νέων νόµων και 

κανονισµών. Ο εσωτερικός έλεγχος συµβάλλει δραστικά στην εφαρµογή των 

νόµων, όπως ο “Loi de Securite Financiere” και ο “Sarbanes Oxley Act” 

(SOX). Αυτοί οι δύο νόµοι έχουν αλλάξει τη µορφή του εσωτερικού ελέγχου 
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δεδοµένου ότι δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στον κίνδυνο. Στις επιχειρήσεις που 

πρέπει να συµµορφωθούν µε το νόµο SOX, ο εσωτερικός έλεγχος 

διαδραµατίζει κοµβικό ρόλο. 

� Ο Εσωτερικός Έλεγχος έχει επαρκείς οικονοµικούς και ανθρώπινους πόρους. 

Κατά µέσο όρο στις εταιρίες η αναλογία εσωτερικών ελεγκτών προς 

υπαλλήλους είναι 2,85 προς 1000. Στην πλειοψηφία των εταιριών, η 

χρηµατοδότηση του εσωτερικού ελέγχου παρέµεινε σταθερή, ενώ στο 42% 

των εταιριών η χρηµατοδότηση του εσωτερικού ελέγχου αυξήθηκε. Περίπου 

το 25% των τµηµάτων εσωτερικού ελέγχου λειτουργεί λιγότερο από πέντε (5) 

χρόνια και το 74% των τµηµάτων έχουν λιγότερους από δέκα (10) 

εσωτερικούς ελεγκτές. Επιπλέον, το προφίλ του εσωτερικού ελεγκτή δεν έχει 

αλλάξει τα τελευταία τρία (3) έτη. 

� Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι ένας αξιόπιστος, αντικειµενικός και 

επαγγελµατίας συνεργάτης. Για να µπορούν να εγγυηθούν την 

αντικειµενικότητά τους, οι περισσότεροι από τους εσωτερικούς ελεγκτές 

τηρούν πιστά τον Κώδικα Ηθικής ∆εοντολογίας. Παρατηρήθηκε πως ένας 

σηµαντικός αριθµός ∆ιευθυντών οικονοµικών οργανισµών δυσκολεύεται στην 

εύρεση προσωπικού µε κατάλληλες ικανότητες. Αυτός είναι ένας από τους 

κύριους λόγους για τους οποίους ο εσωτερικός έλεγχος απαιτεί πλήθος 

γνώσεων.  

 

Στο Βέλγιο, την ίδια περίοδο (2006), το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών διεξήγαγε 

µια έρευνα που διήρκησε τέσσερις µήνες και στην οποία έγινε µία προσπάθεια να 

έρθουν σε επαφή τµήµατα εσωτερικού ελέγχου από διακόσιες εξήντα (260) ιδιωτικές 

βελγικές εταιρίες. Η απόκριση ανήλθε στο 31%, ποσοστό που κρίθηκε αρκετά 

ικανοποιητικό. Στην έρευνα παρουσιάστηκαν ζητήµατα που αφορούσαν το τµήµα 

εσωτερικού ελέγχου, τις δραστηριότητές του και τη µελλοντική του εξέλιξη. Η 

έρευνα έδειξε ότι στο Βέλγιο, ο εσωτερικός έλεγχος είναι ακόµα ένα σχετικά νέο 

επάγγελµα.  Σε ό,τι αφορά τα τµήµατα εσωτερικού ελέγχου, παρατηρήθηκε ότι πάνω 

από το 50% αυτών λειτουργούν λιγότερο από πέντε (5) χρόνια. Σχετικά µε το επίπεδο 

µόρφωσης, οι εσωτερικοί ελεγκτές κατέχουν τουλάχιστον ένα βασικό τίτλο σπουδών 

και έχουν εργασιακή εµπειρία στη χρηµατοοικονοµική ή στον εξωτερικό έλεγχο. 

Ωστόσο, οι ∆ιευθυντές εσωτερικού ελέγχου έχουν σχετικά µικρή εµπειρία στον 
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έλεγχο (64% αυτών έχουν εµπειρία λιγότερο από 10 χρόνια).  Αναφορικά µε τις 

δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου, το 65% αναφέρεται σε διαδικασίες 

ανάλυσης κινδύνου, ενώ οι συµβουλευτικές δραστηριότητες λαµβάνουν ένα πολύ 

µικρό ποσοστό (12%). Τέλος, σχετικά µε το ετήσιο πλάνο ελέγχων, η έρευνα έδειξε 

ότι το 42% τροποποιείται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο.  

 

Στην .ίδια χώρα, σε µελέτη που πραγµατοποιήθηκε από τους Sarens and De Beelde 

(2006), εξετάστηκε η αντίληψη των εσωτερικών ελεγκτών σχετικά µε το ρόλο τους 

στη διαχείριση κινδύνου, διενεργώντας σύγκριση ανάµεσα σε εταιρίες του Βελγίου 

και των ΗΠΑ. Συγκεκριµένα, η έρευνα βασίστηκε σε δέκα (10) συνεντεύξεις µε 

σκοπό την περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο αντιλαµβάνονται οι εσωτερικοί 

ελεγκτές το ρόλο τους στη διαχείριση κινδύνου. Βασικό συµπέρασµα της έρευνας 

αποτέλεσε η αναγκαιότητα διαχείρισης του επιχειρησιακού κινδύνου από τον  

εσωτερικό ελεγκτή ως αποτέλεσµα των νέων συνθηκών του επιχειρησιακού 

περιβάλλοντος.  Υπό αυτό το πρίσµα, στις βελγικές περιπτώσεις, οι εσωτερικοί 

ελεγκτές ακολουθούν ένα περισσότερο τυποποιηµένο σύστηµα διαχείρισης κινδύνου. 

Αντίθετα στις περιπτώσεις των ΗΠΑ, οι απόψεις των εσωτερικών ελεγκτών 

αποτελούν πολύτιµη πηγή για αναθεωρήσεις σχετικά µε τον εσωτερικό έλεγχο. 

Τέλος, σύµφωνα µε την έρευνα, στο Βέλγιο το επάγγελµα του εσωτερικού ελέγχου 

βρίσκονταν σε «µεταβατική φάση».  

 

Το ίδιο θέµα µελέτησαν οι Arena and Azzone (2006). Τα αποτελέσµατα της έρευνας 

βασίζονται σε πολλές περιπτωσιολογικές µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν µε 

ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις. Οι εσωτερικοί ελεγκτές παρατηρήθηκε ότι παρέχουν 

κυρίως διαβεβαίωση στη διαδικασία διαχείρισης επιχειρηµατικών κινδύνων, ενώ σε 

µερικές µόνο περιπτώσεις υποστηρίζουν την εφαρµογή και διαχείριση της 

διαδικασίας. Τέλος, στις µισές περιπτώσεις, παρατηρήθηκε µερική ταύτιση µεταξύ 

των δραστηριοτήτων διαχείρισης επιχειρηµατικών κινδύνων και του εσωτερικού 

ελέγχου. 

 

Σε µεταγενέστερη έρευνά τους οι Arena et al. (2006) διερεύνησαν τη λειτουργία του 

εσωτερικού ελέγχου. Ως βασικό συµπέρασµα της έρευνας προβάλλεται η άποψη ότι 

οι υπάρχοντες κανονισµοί επηρεάζουν την ανάπτυξη του εσωτερικού ελέγχου και 
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ειδικότερα σε περίπτωση ύπαρξης κυρώσεων από τους κανονισµούς, η επιρροή  τους 

καθίσταται εντονότερη. Εντούτοις, οι κανονισµοί δεν αποτελούν τη µοναδική πίεση 

που επηρεάζει την ανάπτυξη των τµηµάτων εσωτερικού ελέγχου. Η µιµητική 

συµπεριφορά, επιπρόσθετα, µπορεί να οδηγήσει πολλές οικονοµικές µονάδες στη 

διαµόρφωση όµοιων πρακτικών µε επιχειρήσεις που θεωρούνται νοµιµότερες ή 

επιτυχέστερες. Στην έρευνα, που έγινε µέσω συνεντεύξεων, ορίστηκε ότι η 

κουλτούρα, η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού, η ηγεσία και η συνεργασία µε 

τη ∆ιοίκηση αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν την 

ανάπτυξη των τµηµάτων εσωτερικού ελέγχου.   

 

Η µελέτη που διεξήχθη από τους Allegrini and Bandettini (2006) εστιάζει στον 

εσωτερικό έλεγχο και στις συµβουλευτικές εργασίες. Το ερωτηµατολόγιο 

προσαρµόστηκε στο ιταλικό καθεστώς και στάλθηκε στα µέλη του Ιταλικού 

Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών. Τα αποτελέσµατα έδειξαν αφενός τη 

διαφοροποίηση του ορισµού του εσωτερικού ελέγχου, αφετέρου την αύξηση του 

χρόνου των εσωτερικών ελεγκτών για συµβουλευτικές υπηρεσίες (αυξήθηκε από 7% 

σε 26%). Επιµέρους συµπεράσµατα της έρευνας ήταν τόσο η θετική άποψη των 

εσωτερικών ελεγκτών προς τις συµβουλευτικές υπηρεσίες, όσο και το σηµαντικό 

ποσοστό (53%) των εσωτερικών ελεγκτών, που ισχυρίστηκε ότι ασχολείται µε 

συµβουλευτικές εργασίες οι οποίες σχετίζονται µε την εταιρική διακυβέρνηση και τη 

διαχείριση του επιχειρησιακού κινδύνου. 

 

Η σχέση του εσωτερικού ελέγχου µε την Επιτροπή Ελέγχου στο Βέλγιο διερευνήθηκε 

σε µία από τις πιο πρόσφατες έρευνα (Sarens et al., 2009). Για τους σκοπούς της 

έρευνας χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος των περιπτωσιολογικών µελετών (case study). 

Οι τέσσερις περιπτώσεις που αναλύθηκαν είχαν Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου και 

Επιτροπή Ελέγχου και θεωρήθηκαν αντιπροσωπευτικές των οικονοµικών οργανισµών 

του Βελγίου.  Η έρευνα αφενός συµπλήρωσε τις προηγούµενες ποιοτικές έρευνες, οι 

οποίες τόνιζαν την αλληλεπίδραση της Επιτροπής Ελέγχου και του εσωτερικού 

ελέγχου, αφετέρου δηµιούργησε προτάσεις για µελλοντική έρευνα. Βασικό 

συµπέρασµα της έρευνας ήταν η συνεισφορά του εσωτερικού ελέγχου στην Επιτροπή 

Ελέγχου ως «παράγοντας δηµιουργίας άνεσης». Με άλλα λόγια, τόσο ο εσωτερικός 

έλεγχος µε το συµβουλευτικό του ρόλο, όσο και οι εσωτερικοί ελεγκτές µε τις 
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επικοινωνιακές τους ικανότητες και τη γνώση τους για την αποτελεσµατική 

διαχείριση του κινδύνου συνεισφέρουν δραστικά στη σχέση της Επιτροπής Ελέγχου 

µε το προσωπικό, µε αποτέλεσµα τη βέλτιστη εταιρική διακυβέρνηση.    

 

Την ίδια χρονιά διενεργήθηκε έρευνα σχετικά µε το συµβουλευτικό ρόλο του 

εσωτερικού ελέγχου (Selim et al., 2009). Στην έρευνα χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος 

του ερωτηµατολογίου, στην οποία έλαβαν µέρος ενενήντα τέσσερις (94) επιχειρήσεις 

από την Αγγλία και διακόσιες ενενήντα οκτώ (298) από την Ιταλία. Οµοιότητες και 

διαφοροποιήσεις παρατηρούνται µεταξύ των δύο χωρών, αλλά βασικό συµπέρασµα 

της έρευνας αποτέλεσε η αύξηση του συµβουλευτικού ρόλου του εσωτερικού 

ελέγχου τόσο στην Αγγλία όσο και στην Ιταλία. Οι εσωτερικοί ελεγκτές της Αγγλίας 

ασχολούνται κυρίως µε τη διοίκηση έργων και τη στρατηγική διοίκηση, ενώ οι 

εσωτερικοί ελεγκτές της Ιταλίας µε το σχεδιασµό µοντέλων. Επιπρόσθετα, οι 

εσωτερικοί ελεγκτές της Αγγλίας έχουν µεγαλύτερη ελεγκτική εµπειρία και 

περισσότερα επαγγελµατικά προσόντα. Τέλος, το ποσοστό των εσωτερικών ελεγκτών 

της Αγγλίας που ασχολείται µε τη διαχείριση κινδύνου και τη διοίκηση 

«Αποθεµάτων» είναι µεγαλύτερο από το αντίστοιχο της Ιταλίας. Αντίθετα, οι 

εσωτερικοί ελεγκτές της Ιταλίας ασχολούνται περισσότερο µε θέµατα αποτίµησης 

των οικονοµικών οργανισµών σε σχέση µε τους εσωτερικούς ελεγκτές της Αγγλίας.   

 

Με σκοπό την πληρέστερη κατανόηση των ερευνών παρατίθεται ο Πίνακας 3.4: 

«Ανασκόπηση εµπειρικών  ερευνών σχετικά µε τον εσωτερικό έλεγχο στην Ευρώπη», 

στον οποίο συγκεντρωτικά καταγράφονται ανά στήλη, οι συγγραφείς, το ερευνητικό 

αντικείµενο, ο τόπος του δείγµατος, το ποσοστό απόκρισης και το βασικό 

συµπέρασµα των εµπειρικών ερευνών. 

 

Συγγραφείς Ερευνητικό 

Αντικείµενο 

Τόπος 

∆είγµατος 

∆είγµα / 

Απαντήσεις 

/Ποσοστό 

Βασικό  

Συµπέρασµα 

Selim (1987) Απεικόνιση  

Εσωτερικού Ελέγχου 

Αγγλία 2000 / 600 

(30%  απόκριση) 

Η  συνεργασία του εσωτερικού µε τον εξωτερικό 

ελεγκτή στο µέλλον θα γίνει ακόµα πιο έντονη 

Turk (1996) Συνεισφορά του 

Ινστιτούτου 

Εσωτερικών Ελεγκτών 

στην προώθηση του 

ελεγκτικού 

επαγγέλµατος 

Σλοβενία Εσωτερικοί 

Ελεγκτές 

Η θέληση όλο και περισσότερων οργανισµών 

σύστασης συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου 

Liu et al. (1997) Εσωτερικός Έλεγχος - 

Πίνακας 

Ισορροπηµένης 

Αγγλία Εσωτερικοί 

Ελεγκτές 

Ύπαρξη συγκεκριµένων απαραίτητων 

χαρακτηριστικών για τη δηµιουργία του 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. 
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Στοχοθεσίας  (Βalanced 

Scorecard) 

Hopkins (1997) Η «Ποιότητα» του 

Εσωτερικού Ελέγχου 

Ηνωµένο 

Βασίλειο 

1400 απαντήσεις Ύπαρξη διαφορετικών αντιλήψεων από τους 

εσωτερικούς ελεγκτές και τους ελεγχόµενους 

σχετικά µε την έννοια της «ποιότητας» του 

εσωτερικού ελέγχου. 

Melville (1999) Έλεγχος Αυτό-

Αξιολόγησης 

Ηνωµένο 

Βασίλειο 

50 κορυφαίες 

εταιρίες του δείκτη 

FTSE 

Η µέθοδος της αυτό-αξιολόγησης θεωρείται 

αρκετά χρήσιµη. 

Selim and 

McNamee (1999) 

Εσωτερικός Έλεγχος – 

∆ιαχείριση Κινδύνου 

Ευρώπη, 

Αµερική, 

Καναδά, 

Αυστραλία 

Νέα Ζηλανδία  

29 οργανισµοί  

από Ευρώπη, 

Αµερική, Καναδά, 

Αυστραλία και 

Νέα Ζηλανδία 

ιδιωτικού και 

δηµόσιου τοµέα 

Παρουσίαση µοντέλου που περιγράφει τη σχέση 

του εσωτερικού ελέγχου και της διαχείρισης 

κινδύνου. 

Rittenberg and  

Covaleski (1999) 

Ανάθεση εργασιών 

εσωτερικού ελέγχου σε 

εξωτερικούς 

συνεργάτες 

Αγγλία 20 συνεντεύξεις 

από κρατικούς 

οργανισµούς της 

Αγγλίας 

Η ανάθεση εργασιών εσωτερικού ελέγχου σε 

εξωτερικούς συνεργάτες µπορεί να αυξήσει την 

αποδοτικότητα των κρατικών µηχανισµών. 

Selim and 

Yiannakas (2000) 

Ανάθεση εργασιών 

εσωτερικού ελέγχου σε 

εξωτερικούς 

συνεργάτες 

Ηνωµένο 

Βασίλειο 

250 επιχειρήσεις 

από το δηµόσιο 

και ιδιωτικό τοµέα 

Ο εσωτερικός έλεγχος είναι µια σηµαντική και 

κύρια δραστηριότητα, η οποία προσθέτει αξία 

στις επιχειρήσεις του δηµόσιου και ιδιωτικού 

τοµέα. 

Melville  

(2003) 

Εσωτερικός Έλεγχος -

Στρατηγική ∆ιοίκηση 

(Βalanced Scorecard) 

33 χώρες 

(CSA Center) 

698/154 

 

(22%) 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές διαδραµατίζουν 

σηµαντικότερο ρόλο στο στρατηγικό σχεδιασµό, 

αρκεί να τους εκχωρηθούν αντίστοιχες 

αρµοδιότητες. 

Selim et al.  

(2003) 

 

Εσωτερικός Έλεγχος - 

Συγχωνεύσεις και 

Εξαγορές 

Έξι χώρες 

(ΗΠΑ και 

Ευρώπη) 

Συνεντεύξεις σε 22 

οργανισµούς 

 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές µπορούν και οφείλουν 

να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στο 

στρατηγικό σχεδιασµό. 

Tetamanzi (2003) Ιστορική Εξέλιξη, 

Παρούσα Κατάσταση 

και  Μέλλον του 

Εσωτερικού Ελέγχου 

Ιταλία 

Ηνωµένο 

Βασίλειο 

150 ιδιωτικές 

εταιρίες 

Εάν υπάρχει εσωτερικός έλεγχος για ένα χρονικό 

διάστηµα, οι δραστηριότητες αυτού 

επικεντρώνονται κυρίως στο λειτουργικό και 

διαχειριστικό έλεγχο 

Spira and Page 

(2003) 

Εσωτερικός Έλεγχος – 

∆ιαχείριση Κινδύνου 

 

-------- 

Βιβλιογραφική 

Επισκόπηση 

Ο εσωτερικός έλεγχος µετασχηµατίζεται και 

αποκτά διευρυµένο ρόλο στις οικονοµικές 

µονάδες. 

Allegrini and 

D’onza (2003) 

Εσωτερικός Έλεγχος – 

∆ιαχείριση Κινδύνου 

Ιταλία Εσωτερικοί 

Ελεγκτές 

Ύπαρξη τριών διαφορετικών προσεγγίσεων 

αναφορικά µε τον εσωτερικό έλεγχο 

Paape et al. (2003) Εσωτερικός Έλεγχος – 

Εταιρική ∆ιακυβέρνηση 

15 χώρες της 

Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

332 / 105    

 (32% απόκριση) 

Ύπαρξη διαφορών τόσο στην εργασία των 

εσωτερικών ελεγκτών όσο και στην αντίληψη 

σχετικά µε το ρόλο του εσωτερικού ελέγχου 

στην εταιρική διακυβέρνηση ανά χώρα 

Arena et al. 

(2004) 

Χαρακτηριστικά - 

∆ραστηριότητες 

Εσωτερικού Ελέγχου 

Ιταλία 365 ιδιωτικές 

εταιρίες 

Πολύ µεγάλο ποσοστό έχουν εισάγει τη 

λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου 

Institut Francais 

de I Audit et du 

Controle Internes 

(2005) 

Ο Ρόλος του 

Εσωτερικού Ελέγχου σε 

∆ηµόσιους και 

Ιδιωτικούς 

Οργανισµούς 

Γαλλία  508 επιχειρήσεις 

από ∆ηµόσιο και 

ιδιωτικό τοµέα 

(37% απόκριση) 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές διαδραµατίζουν  

σηµαντικό ρόλο στην εταιρική διακυβέρνηση και 

στη συµµόρφωση µε τους νόµους και τους 

κανονισµούς  

(IIA) στο Βέλγιο 

(2006) 

Εσωτερικός Έλεγχος, 

∆ραστηριότητες και τη 

µελλοντική Εξέλιξη 

Βέλγιο 260 ιδιωτικές 

εταιρίες 

(31% απόκριση) 

Ο εσωτερικός έλεγχος είναι ακόµα ένα σχετικά 

νέο επάγγελµα στο Βέλγιο. 

Sarens and De 

Beelde (2006) 

Εσωτερικός Έλεγχος – 

∆ιαχείριση Κινδύνου 

Βέλγιο 

 ΗΠΑ  

 

10 συνεντεύξεις ∆ιαπίστωση της αναγκαιότητας διαχείρισης του 

επιχειρησιακού κινδύνου από τον  εσωτερικό 

ελεγκτή. 

Arena and Azzone 

(2006) 

Εσωτερικός Έλεγχος – 

∆ιαχείριση Κινδύνου 

Ευρώπη Περιπτωσιολογικές 

Μελέτες (Case 

Studies) 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές παρέχουν κυρίως 

διαβεβαίωση στη διαδικασία διαχείρισης 

κινδύνων και σε µερικές περιπτώσεις 

υποστηρίζουν την εφαρµογή και τη διαχείρισή 

της. 

Arena et al. Λειτουργία Εσωτερικού Ευρώπη Εσωτερικοί Οι υπάρχοντες κανονισµοί επηρεάζουν την 
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(2006) Ελέγχου Ελεγκτές ανάπτυξη του εσωτερικού ελέγχου. 

Allegrini and 

Bandettini (2006) 

Εσωτερικός Έλεγχος – 

Συµβουλευτικός Ρόλος 

Ιταλία Εσωτερικοί 

Ελεγκτές 

Ο ορισµός του εσωτερικού ελέγχου άλλαξε και ο 

χρόνος που προορίζεται για συµβουλευτικές 

εργασίες αυξήθηκε σηµαντικά (από 7% σε 26%) 

Sarens et al. 

(2009) 

Σχέση Εσωτερικού 

Ελέγχου - Επιτροπής 

Ελέγχου 

Βέλγιο 4 

Περιπτωσιολογικές 

Μελέτες (Case 

Studies) 

Η συνεισφορά του εσωτερικού ελέγχου στην 

επιτροπή ελέγχου ως «παράγοντας δηµιουργίας 

άνεσης». 

Selim et al. (2009) Εσωτερικός Έλεγχος – 

Συµβουλευτικός Ρόλος 

Αγγλία 

Ιταλία 

94 επιχειρήσεις 

από Αγγλία και 

298 από Ιταλία 

Αύξηση του συµβουλευτικού ρόλου του 

εσωτερικού ελέγχου τόσο στην Αγγλία όσο και 

στην Ιταλία. 

Πίνακας 3.4: Ανασκόπηση εµπειρικών  ερευνών σχετικά µε τον εσωτερικό έλεγχο στην Ευρώπη 

 

3.6 Ο Εσωτερικός Έλεγχος ανά τον Κόσµο 

Η ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας ολοκληρώνεται µε το παρόν 

υποκεφάλαιο, στο οποίο αναλύονται ενδεικτικά έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί 

σχετικά µε τον εσωτερικό έλεγχο σε διάφορες περιοχές του κόσµου και στην Ελλάδα.  

 

Η έρευνα των Αl-Τwaijry et al. (2003), εξετάζει τα προβλήµατα της ανάπτυξης του 

εσωτερικού ελέγχου στη Σαουδική Αραβία. Βασικό συµπέρασµα της έρευνας ήταν η 

µη ανάπτυξη του εσωτερικού ελέγχου στη Σαουδική Αραβία. Επιµέρους 

συµπεράσµατα της έρευνας έδειξαν ότι ο εσωτερικός έλεγχος στη Σαουδική Αραβία 

είναι µη αποτελεσµατικός και δεν προσθέτει αξία στις οικονοµικές µονάδες. 

Επιπρόσθετα, στις οικονοµικές µονάδες που εφαρµόζεται Σύστηµα Εσωτερικού 

Ελέγχου, το τµήµα εσωτερικού ελέγχου δεν έχει πόρους και οι εσωτερικοί ελεγκτές 

δεν έχουν τα απαραίτητα προσόντα, ούτε την υποστήριξη της ∆ιοίκησης.  Τέλος, η 

έρευνα προτείνει την ενεργότερη ανάµιξη του Κράτους µε σκοπό την «ενθάρρυνση» 

των οικονοµικών οργανισµών για ίδρυση τµηµάτων εσωτερικού ελέγχου και 

οργάνωση των δραστηριοτήτων τους µε συµµόρφωση στα πρότυπα του εσωτερικού 

ελέγχου.      

  

Βασιζόµενοι στην προηγούµενη έρευνα οι Αl-Τwaijry et al. (2004) διεξήγαγαν 

έρευνα µε σκοπό την απεικόνιση της σχέσης των εσωτερικών και εξωτερικών 

ελεγκτών. Στην έρευνα έλαβαν µέρος εκατόν τριάντα πέντε (135) επιχειρήσεις, οι 

οποίες είχαν τµήµα εσωτερικού ελέγχου. Για τους σκοπούς της έρευνας στάλθηκαν 

αφενός εκατόν τριάντα πέντε (135) ερωτηµατολόγια σε ∆ιευθυντές εσωτερικού 

ελέγχου, από τα οποία επιστράφηκαν απαντηµένα εβδοµήντα οκτώ (78), αφετέρου 

νέο περιεκτικότερο ερωτηµατολόγιο σε  έντεκα (11) συνεργάτες και είκοσι οκτώ (28) 

µέλη ελεγκτικών εταιριών, από τα οποία επιστράφηκαν απαντηµένα δέκα (10) και 
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είκοσι τρία (23) αντίστοιχα (85% ποσοστό απόκρισης). Τα συµπεράσµατα της 

έρευνας έδειξαν ότι οι εξωτερικοί ελεγκτές δεν εµπιστεύονται τα πορίσµατα του 

εσωτερικού ελέγχου, εξαιτίας της  έλλειψης ανεξαρτησίας των εσωτερικών ελεγκτών. 

Σε συνάρτηση, οι εξωτερικοί ελεγκτές θεωρούν ότι τα τµήµατα εσωτερικού ελέγχου 

στις οικονοµικές µονάδες της Σαουδικής Αραβίας αφενός δεν έχουν ανεξαρτησία και 

ξεκάθαρο ελεγκτικό σκοπό, αφετέρου είναι ολιγοµελή και στερούνται 

επαγγελµατισµού. Εντούτοις, οι εξωτερικοί ελεγκτές θεωρούν ότι µπορεί να υπάρξει 

αποδοτικότερη συνεργασία, αρκεί οι εσωτερικοί ελεγκτές να γίνουν περισσότερο 

«επαγγελµατίες» και πραγµατικά ανεξάρτητοι από τις ∆ιοικήσεις των οικονοµικών 

οργανισµών.   

 

Ως επιστέγασµα των παραπάνω ερευνών οι Burnaby et al. (2006) διεξήγαγαν 

παγκόσµια έρευνα αναφορικά µε τις ικανότητες των εσωτερικών ελεγκτών και τις 

νέες ερευνητικές τάσεις για τον εσωτερικό έλεγχο. Συλλέχτηκαν εξήντα τρείς (63) 

απαντήσεις από εννέα (9) χώρες και εξήχθησαν αξιόλογα συµπεράσµατα σχετικά µε 

το µέλλον του εσωτερικού ελέγχου. Ένα από τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα ήταν 

η πεποίθηση ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να τηρούν και να εφαρµόζουν τα 

διεθνή πρότυπα σχετικά µε τον εσωτερικό έλεγχο, ώστε η ελεγκτική διαδικασία να 

εφαρµόζεται µε τον ίδιο τρόπο στο «εσωτερικό» των οικονοµικών µονάδων σε 

παγκόσµια κλίµακα. 

 

Τέλος, στην Ελλάδα ο εσωτερικός έλεγχος βρίσκεται σε πρώιµο στάδιο, µε 

αποτέλεσµα τη διενέργεια µικρού αριθµού µελετών και ερευνών αναφορικά µε τον 

εσωτερικό έλεγχο. Εξαίρεση αποτελούν οι δύο διδακτορικές διατριβές που έχουν 

εκπονηθεί αναφορικά µε τον εσωτερικό έλεγχο και αναλύονται συνοπτικά στη 

συνέχεια του παρόντος υποκεφαλαίου.  

 

Ειδικότερα, η πρώτη χρονικά διδακτορική διατριβή (Φίλος, 2000) αναφέρεται στον 

εσωτερικό έλεγχο των τραπεζικών ιδρυµάτων της Ελλάδος. Μέσω ενός εκτενούς 

ερωτηµατολογίου, µε ποσοστό απόκρισης 44% (14 / 33) διερευνήθηκαν τέσσερις 

βασικές υποθέσεις: η συµµόρφωση των εσωτερικών ελεγκτών των εµπορικών 

τραπεζών της Ελλάδας µε τα Πρότυπα Επαγγελµατικής διενέργειας του εσωτερικού 

ελέγχου και η επίδραση του µεγέθους (µεγάλη-µικρή), του ιδιοκτησιακού καθεστώτος 
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(δηµόσια-ιδιωτική) και της ηλικίας (παλαιά-νέα) της τράπεζας στον παραπάνω βαθµό 

συµµόρφωσης. Βασικό συµπέρασµα της διδακτορικής διατριβής αποτέλεσε η ύπαρξη 

σηµαντικού βαθµού συµµόρφωσης των εσωτερικών ελεγκτών στα Πρότυπα 

Επαγγελµατικής διενέργειας του εσωτερικού ελέγχου. Ειδικότερα, παρατηρήθηκε 

από τη µία πλευρά η στατιστικά σηµαντική επίδραση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος 

της τράπεζας, ενώ από την άλλη πλευρά η µη στατιστικά σηµαντική επίδραση της 

ηλικίας και του µεγέθους της τράπεζας στον παραπάνω βαθµό συµµόρφωσης. 

 

Αντίθετα, η δεύτερη χρονικά εκπονηθείσα διδακτορική διατριβή (Βαρβατσουλάκης, 

2002) αναφέρεται στις χρηµατοοικονοµικές επιπτώσεις της οργάνωσης του 

Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου σε µικροµεσαίες νοσηλευτικές µονάδες. Στη 

συγκεκριµένη διατριβή, ο ερευνητής αφού ανέλυσε εκτενώς το θεωρητικό πλαίσιο 

τόσο του εσωτερικού ελέγχου όσο και του τοµέα υγείας και των νοσοκοµειακών 

µονάδων, στο ειδικό µέρος της διατριβής παρουσίασε µία περιπτωσιολογική µελέτη. 

Ειδικότερα αναλύθηκε το µαιευτήριο «Λητώ» και οι χρηµατοοικονοµικές επιπτώσεις 

από τη στιγµή εφαρµογής του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου στο εν λόγω 

µαιευτήριο. 

 

Με σκοπό την πληρέστερη κατανόηση των ερευνών παρατίθεται ο Πίνακας 3.5: 

«Ανασκόπηση εµπειρικών  ερευνών σχετικά µε τον εσωτερικό έλεγχο ανά τον κόσµο 

και στην Ελλάδα», στον οποίο καταγράφονται συγκεντρωτικά, ανά στήλη, οι 

συγγραφείς, το ερευνητικό αντικείµενο, ο τόπος του δείγµατος, το ποσοστό 

απόκρισης και το βασικό συµπέρασµα των εµπειρικών ερευνών. 

 

Συγγραφείς Ερευνητικό Αντικείµενο Τόπος 

∆είγµατος 

∆είγµα / 

Απαντήσεις 

/Ποσοστό 

Βασικό  

Συµπέρασµα 

Αl-Τwaijry 

et al. (2003) 

Ανάπτυξη του Εσωτερικού 

Ελέγχου στη Σαουδική 

Αραβία 

Σαουδική 

Αραβία 

135/78 

(58% απόκριση) 

39/33 

(85% απόκριση) 

Η µη ανάπτυξη του εσωτερικού ελέγχου 

στη Σαουδική Αραβία. 

Αl-Τwaijry 

et al. (2004) 

Σχέση Εσωτερικού – 

Εξωτερικού Ελέγχου 

Σαουδική 

Αραβία 

135/78 

(58% απόκριση) 

39/33 

(85% απόκριση) 

Οι εξωτερικοί ελεγκτές δεν 

εµπιστεύονται τα πορίσµατα του 

εσωτερικού ελέγχου εξαιτίας της  

έλλειψης ανεξαρτησίας των εσωτερικών 

ελεγκτών. 

Burnaby et 

al. (2006) 

Ικανότητες Εσωτερικών 

Ελεγκτών - Ερευνητικές 

Τάσεις Εσωτερικού Ελέγχου 

9 χώρες 63 απαντήσεις Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να 

τηρούν και να εφαρµόζουν τα διεθνή 

πρότυπα σχετικά µε τον εσωτερικό 

έλεγχο. 
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Φίλος 

(2000) 

Εσωτερικός Έλεγχος στα 

Τραπεζικά Ιδρύµατα 

Ελλάδα 33 / 14 

43% 

Ύπαρξη σηµαντικού βαθµού 

συµµόρφωσης των εσωτερικών 

ελεγκτών στα Πρότυπα Επαγγελµατικής 

διενέργειας του εσωτερικού ελέγχου. 

Ειδικότερα, το ιδιοκτησιακό καθεστώς 

της τράπεζας επιδρά σηµαντικά στον 

παραπάνω βαθµό συµµόρφωσης, ενώ η 

ηλικία και το µέγεθος της τράπεζας δεν 

επιδρούν σηµαντικά.  

Βαρβατσου

λάκης 

(2002) 

Οι Χρηµατοοικονοµικές 

Επιπτώσεις του Εσωτερικού 

Ελέγχου σε Νοσηλευτικές 

Μονάδες 

Ελλάδα 1 

Περιπτωσιολογικ

ή Περίπτωση 

Το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου έχει 

σηµαντικές χρηµατοοικονοµικές 

επιπτώσεις. 

Πίνακας 3.5: Ανασκόπηση εµπειρικών  ερευνών σχετικά µε τον εσωτερικό έλεγχο ανά τον κόσµο και 

στην Ελλάδα 

 

Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται µε την παράθεση του συγκεντρωτικού Πίνακα 3.6: 

«Ερευνητικά αντικείµενα αναφορικά µε τον εσωτερικό έλεγχο εµπειρικών ερευνών», 

στον οποίο έχουν οµαδοποιηθεί τα ερευνητικά αντικείµενα σε επτά (7) µεγάλες 

κατηγορίες. Στο σηµείο αυτό είναι απαραίτητη η επισήµανση, ότι ο εν λόγω Πίνακας 

3.6 καλύπτει ένα µεγάλο ποσοστό των ερευνητικών αντικειµένων που έχουν 

απασχολήσει τους ερευνητές σε παγκόσµια βάση, αλλά φυσικά όχι το απόλυτο 

ποσοστό.  

 

Ερευνητικό Αντικείµενο Αρ. Ερευνών  Τόπος ∆είγµατος 

Ασία (4) Ευρώπη (11) 

Αυστραλία (10) Ανά Κόσµο (3) 

Ρόλος – Συνεισφορά – Λειτουργία - Αξιολόγηση του 

Εσωτερικού Ελέγχου σε οργανισµούς 

κερδοσκοπικούς ή µη, δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα. 

 

(33) 

Αµερική (5)  

Ασία (0) Ευρώπη (1) 

Αυστραλία (2) Ανά Κόσµο (1) 

Εσωτερικός Έλεγχος – Εξωτερικός Έλεγχος  

(6) 

Αµερική (2)  

Ασία (0) Ευρώπη (2) 

Αυστραλία (2) Ανά Κόσµο (0) 

Εσωτερικός Έλεγχος – Εταιρική ∆ιακυβέρνηση  

(Επιτροπή Ελέγχου – ∆ιοίκηση) 

 

(6) 

 Αµερική (2)  

Ασία (0) Ευρώπη (5) 

Αυστραλία (1) Ανά Κόσµο (0) 

Εσωτερικός Έλεγχος – ∆ιαχείριση Κινδύνου  

(7) 

Αµερική (1)  

Ασία (0) Ευρώπη (3) 

Αυστραλία (0) Ανά Κόσµο (0) 

Εσωτερικός Έλεγχος – Στρατηγικός Σχεδιασµός  

(3) 

Αµερική (0)  

Ασία (1) Ευρώπη (0) 

Αυστραλία (1) Ανά Κόσµο (0) 

Εσωτερικός Έλεγχος  

(Ανεξαρτησία και Αντικειµενικότητα) 

 

(4) 

Αµερική (2)  

Ασία (1) Ευρώπη (1) 

Αυστραλία (0) Ανά Κόσµο (1) 

Εσωτερικοί Ελεγκτές (Θεσµοθέτηση Επαγγέλµατος, 

Εκπαίδευση, Ικανότητες, Εµπειρία, Συµµόρφωση µε 

∆ιεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου) 

 

(12) 

Αµερική (9)  

 Πίνακας 3.6: Ερευνητικά αντικείµενα αναφορικά µε τον εσωτερικό έλεγχο εµπειρικών ερευνών 

 

Συµπεράσµατα από την ανάλυση του παραπάνω συγκεντρωτικού Πίνακα 3.6 

παρατίθενται στο τελευταίο κεφάλαιο της παρούσας διδακτορικής διατριβής.  
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Μέρος 2ο: Εµπειρική ∆ιερεύνηση 

 

Κεφάλαιο 4  

Προσέγγιση - Μεθοδολογία Έρευνας 

4.1 Εισαγωγή 

Το παρόν κεφάλαιο το οποίο τιτλοφορείται «Προσέγγιση – Μεθοδολογία Έρευνας» 

απαρτίζεται από έξι (6) υποκεφάλαια µε σκοπό την αναλυτική παρουσίαση της 

µεθοδολογίας που χρησιµοποιήθηκε. Στην αρχή του κεφαλαίου παρουσιάζεται ο 

ξενοδοχειακός κλάδος µέσω της παράθεσης των σηµαντικότερων στατιστικών και 

οικονοµικών στοιχείων για την περίοδο 2002 – 2008. Στη συνέχεια παρατίθεται το 

ερευνητικό δείγµα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που χρησιµοποιήθηκαν για τη 

διεξαγωγή της παρούσας έρευνας. Η έρευνα, όπως θα αναλυθεί λεπτοµερώς, 

στηρίχθηκε αφενός σε δεδοµένα που προέρχονται από τις χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, αφετέρου σε δεδοµένα που 

δηµιουργήθηκαν από τις απαντήσεις του ερωτηµατολογίου. Αυτές ακριβώς οι 

ποσοτικές µεταβλητές παρουσιάζονται στη συνέχεια του κεφαλαίου. Το εν λόγω 

κεφάλαιο ολοκληρώνεται µε την παρουσίαση των µεθόδων ανάλυσης τόσο των 

χρηµατοοικονοµικών δεικτών, όσο και των απαντήσεων του ερωτηµατολογίου.        

 

4.2 Ξενοδοχειακός Κλάδος - Μελέτη Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 

4.2.1 Γενικά 

Η διεθνοποίηση έχει γίνει ένα βασικό ερευνητικό θέµα στη βιοµηχανία της 

φιλοξενίας και των συστατικών της (Burgess et al., 1995; Clifton and Johnson, 1994; 

Litteljohn and Beattie, 1992; Teare and Olsen, 1992). Η διεθνής ξενοδοχειακή 

βιοµηχανία ανταγωνίζεται µέσω της τοποθέτησης των µονάδων της στις 

σηµαντικότερες και καταλληλότερες θέσεις. Σήµερα, η ξενοδοχειακή βιοµηχανία 

λειτουργεί και ανταγωνίζεται σε ένα παγκόσµιο περιβάλλον (Crawford-Welch, 1991; 

Olsen, 1992; Schlentrich, 1992), όπου η ανταγωνιστική θέση µιας ξενοδοχειακής 

επιχείρησης σε µία χώρα επηρεάζεται από τη θέση της σε κάποια άλλη. 
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4.2.2 Χαρακτηριστικά – Επιχειρηµατικό Περιβάλλον Ξενοδοχειακών 

Επιχειρήσεων  

Η συγκέντρωση της τουριστικής προσφοράς σε συγκεκριµένες γεωγραφικές 

περιφέρειες της χώρας, η έντονη εποχικότητα της ζήτησης, η ανεπάρκεια σε 

υποστηρικτικές δοµές καθώς και η εξάρτηση των ελληνικών τουριστικών 

επιχειρήσεων από τους µεγάλους διεθνείς τουριστικούς οργανισµούς αποτελούν 

ορισµένα από τα σηµαντικότερα χρόνια διαρθρωτικής φύσης προβλήµατα του 

ελληνικού τουριστικού προϊόντος (Κλαδική Μελέτη ICAP, 2005). 

 

Σύµφωνα µε τους εκπρόσωπους των επιχειρήσεων του κλάδου, τα σηµαντικότερα 

προβλήµατα είναι διαρθρωτικού χαρακτήρα, όπως η εξάρτηση από τους «tour 

operators», η χαµηλή εξειδίκευση του προσωπικού, η προσέλκυση τουριστών 

χαµηλής και µεσαίας εισοδηµατικής τάξης, ο κορεσµός των δηµοφιλών προορισµών 

και η έντονη εποχικότητα κατά τους θερινούς µήνες. Επιπρόσθετα, στα προβλήµατα 

του κλάδου συγκαταλέγονται η άναρχη εξάπλωση µικρών επιχειρήσεων παροχής 

καταλύµατος, οι ανεπαρκείς υποδοµές εκτός των δηµοφιλών προορισµών και ο 

εντεινόµενος ανταγωνισµός από γειτονικές χώρες. 

 

Μέσα από την επισκόπηση του ξενοδοχειακού κλάδου, βασικά χαρακτηριστικά του 

δύναται να θεωρηθούν (Κλαδική Μελέτη Hellastat, 2006): 

� Οι επιχειρήσεις του κλάδου – ιδιαίτερα αυτές που διαχειρίζονται µεγάλα 

συγκροτήµατα – εµφανίζουν στους «Ισολογισµούς» τους αυξηµένα επίπεδα 

δανεισµού, εξαιτίας των µεγάλων επενδύσεων εκσυγχρονισµού και 

ανακαινίσεων των εγκαταστάσεων. 

� Η έντονη εποχικότητα στην τουριστική κίνηση και τα αυξηµένα έξοδα του 

προσωπικού συντελούν στην περιορισµένη κερδοφορία ή στα ζηµιογόνα 

αποτελέσµατα κυρίως των µικρού µεγέθους ξενοδοχείων. 

� Η πλειοψηφία του εργατικού δυναµικού που απασχολούνται στις 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στερείται εξειδικεύσεων. 

� Οι Έλληνες ξενοδόχοι έχουν µεγάλο βαθµό εξάρτησης από τα ταξιδιωτικά 

γραφεία καθώς το 77% των αλλοδαπών τουριστών έρχεται στην Ελλάδα µέσω 

οργανωµένων πακέτων.  
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Γενικότερα, το επιχειρηµατικό πλαίσιο που διαµορφώνεται στον ελληνικό χώρο 

χαρακτηρίζεται από την παρουσία αλυσίδων ξενοδοχείων, τη ∆ιοίκηση των οποίων 

ασκούν επιχειρηµατικές οικογένειες µε πολυετή εµπειρία στο χώρο. Κάθε αλυσίδα 

έχει πλήθος τουριστικών εταιρειών, στη διαχείριση των οποίων ανήκουν οι 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Η µεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα είναι η Grecotel, 

θυγατρική της πολυεθνικής TUI. Ενδεικτικά αναφέρονται και άλλες µεγάλες 

ελληνικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, όπως οι Mitsis Hotels, Aldermar, Esperia, 

Kypriotis και Helios Hotels. Αναλυτικότερη παρουσίαση των ελληνικών 

ξενοδοχειακών οµιλών και των διεθνών ξενοδοχειακών αλυσίδων ακολουθεί στο 

υποκεφάλαιο 4.2.3. 

 

Όσον αφορά στις προοπτικές του κλάδου, η ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών 

τουρισµού για την εξοµάλυνση της τουριστικής κίνησης κατά τη διάρκεια του 

χρόνου, το φαινόµενο συγχώνευσης υπό κοινή επωνυµία πολλών ξενοδοχείων, η 

ένταση του ανταγωνισµού στις αεροπορικές µεταφορές και η ανάπτυξη νέων 

υποδοµών σε όλη την επικράτεια διαµορφώνουν ένα πλέγµα στήριξης του τουρισµού 

στη δύσκολη οικονοµική περίοδο που διανύεται (Κλαδική Μελέτη Hellastat, 2009). 

 

4.2.3 Στατιστικά Στοιχεία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 2002 - 2008 – 

Ελληνικές και ∆ιεθνείς Ξενοδοχειακές Αλυσίδες στην Ελλάδα 

Η µελέτη αναφέρεται στο χρονικό διάστηµα 2002 – 2008. Ειδικότερα τα έτη 2002 και 

2003 παρατηρήθηκε πτώση στην αγορά των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (Κλαδική 

Μελέτη ICAP, 2005). Αντίθετα, το έτος 2004 υπήρξε ορόσηµο για τον ξενοδοχειακό 

κλάδο της χώρας, καθώς εν όψει των Ολυµπιακών Αγώνων, ολοκληρώθηκαν 

σηµαντικά επενδυτικά σχέδια, τα οποία όχι µόνο αναβάθµισαν την υπάρχουσα 

ξενοδοχειακή υποδοµή, αλλά και οδήγησαν στη δηµιουργία νέων µονάδων υψηλού 

επιπέδου.  

 

To 2005, η τουριστική κίνηση στην Ελλάδα παρουσίασε άνοδο, ιδιαίτερα κατά τους 

καλοκαιρινούς µήνες. Οι ενθαρρυντικοί ρυθµοί ανάπτυξης συνεχίστηκαν και τους 

φθινοπωρινούς µήνες ώστε η εαρινή περίοδος εµφάνισε οριακά αυξηµένη 

δραστηριότητα. Ο ελληνικός τουρισµός εξακολούθησε και το 2005 να διατηρεί τον 

εξαγωγικό του χαρακτήρα καθώς το µεγαλύτερο ποσοστό της τουριστικής κίνησης 
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πραγµατοποιείται από αλλοδαπούς. Γενικά το 2005, η Ελλάδα (συγκριτικά µε τις 

άµεσα ανταγωνίστριες χώρες) βελτίωσε οριακά τη θέση της αναφορικά µε το ρυθµό 

µεταβολής των αφίξεων (Κλαδική Μελέτη Hellastat, 2006). Γεγονός που 

χαρακτήρισε τα έτη 2006, 2007 και 2008 είναι ότι οι µεγάλες ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις µετατόπισαν τον ανταγωνισµό από το πεδίο των τιµών στον τοµέα των 

προσφερόµενων υπηρεσιών µε σκοπό την πληρέστερη ικανοποίηση των πελατών 

τους.   

 

Αναφορικά µε τον αριθµό των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και την διαχρονική του 

εξέλιξη παρατίθεται ο Πίνακας 4.1: «Εξέλιξη Ξενοδοχειακού ∆υναµικού στον 

Ελλαδικό χώρο 1990-2008». Πιο συγκεκριµένα, µε βάση τα στοιχεία του 

Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου, οι µονάδες που λειτούργησαν σε ολόκληρη τη χώρα 

το 2008 ανήλθαν σε 9.385 έναντι 8.899 το 2004 και 6.423 το 1990.  

 

Έτος Σύνολο  Έτος Σύνολο 

1990 6.423  2000 7.936 

1991 6.647  2001 8.284 

1992 6.856  2002 8.510 

1993 7.135  2003 8.689 

1994 7.170  2004 8.899 

1995 7.387  2005 9.036 

1996 7.477  2006 9.111 

1997 7.394  2007 9.207 

1998 7.785  2008 9.385 

1999 7.856    

Πίνακας 4.1: Εξέλιξη Ξενοδοχειακού ∆υναµικού στον Ελλαδικό χώρο 1990 - 2008 

Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο Πίνακας 4.2, στον οποίο παρουσιάζονται 

συνοπτικά οι κυριότεροι ελληνικοί και ξένοι ξενοδοχειακοί Όµιλοι που έχουν 

παρουσία στην Ελλάδα. Τα συγκεκριµένα στοιχεία αφορούν την περίοδο κατά την 

οποία πραγµατοποιήθηκε η πρωτογενής έρευνα για την παρούσα µελέτη (2002 - 

2008). Με βάση τα στοιχεία του εν λόγω Πίνακα, από τους µεγαλύτερους ελληνικούς 
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ξενοδοχειακούς οµίλους ελέγχονται συνολικά εκατόν είκοσι (120) ξενοδοχεία. 

Ειδικότερα, ο όµιλος Ν. ∆ασκαλαντωνάκη ελέγχει τις περισσότερες ξενοδοχειακές 

κλίνες στη χώρα και συγκεκριµένα είκοσι (20) ξενοδοχεία resorts της αλυσίδας 

Grecotel και άλλα δώδεκα (12) αστικά ξενοδοχεία της αλυσίδας Classical Hotels. Ο 

εν λόγω όµιλος ιδρύθηκε το 1981 από την οικογένεια ∆ασκαλαντωνάκη και το διεθνή 

τουριστικό οργανισµό TUI Group, ενώ µόνον το 2004 προστέθηκαν στο δυναµικό του 

επτά (7) νέες ξενοδοχειακές µονάδες. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο όµιλος Μήτση 

µε δεκαπέντε (15) συγκροτήµατα σε όλη τη χώρα. Η πρώτη ξενοδοχειακή µονάδα 

λειτούργησε από τον Κωνσταντίνο Μήτση το 1976, ενώ τα τελευταία χρόνια ο όµιλος 

επεκτάθηκε στην Κέρκυρα, στη Ρόδο, στο Ηράκλειο Κρήτης και στην Κω. Ο όµιλος 

Aldemar βρίσκεται στην τρίτη θέση µε οκτώ (8) ξενοδοχειακές µονάδες. Ιδρύθηκε το 

1977 από τον επιχειρηµατία Νίκο Αγγελόπουλο, ενώ το πρώτο ξενοδοχείο 

λειτούργησε στην Κρήτη το 1987 και σήµερα απασχολεί πάνω από 1.400 άτοµα 

προσωπικό.  

 

Αποκλειστικά παρουσία στη Ρόδο έχει ο όµιλος Βασιλάκη (Esperia Hotels) µε επτά 

(7) ξενοδοχεία, ενώ ο όµιλος Γρηγοριάδη (G-hotels) διατηρεί πέντε (5) ξενοδοχεία 

στη Χαλκιδική. Το πρώτο ξενοδοχείου του οµίλου Μαντωνανάκη (Helios Hotels) 

λειτούργησε το 1976 στην Κρήτη και σήµερα στο δυναµικό του εντάσσονται οκτώ 

(8) συγκροτήµατα. Ο όµιλος Μεταξά (Maris Hotels) ξεκίνησε στη Χερσόνησο το 

1975 από το Νικόλαο Μεταξά και σήµερα ελέγχει έξι (6) ξενοδοχεία στην Κρήτη. 

Σηµαντική είναι και η παρουσία του οµίλου Κυπριώτη µε πέντε (5) µονάδες. Ο 

όµιλος των ξενοδοχείων ∆ιβάνη ξεκίνησε την παρουσία του το 1960 από τον 

Αριστοτέλη ∆ιβάνη και σήµερα αριθµεί επτά (7) µονάδες. Στην οικογένεια Καψή 

ανήκουν σήµερα δύο (2) µονάδες στην Κρήτη και τη Ρόδο, οι οποίες και 

συγκαταλέγονται στο δίκτυο της διεθνούς ξενοδοχειακής αλυσίδας Accor (Sofitel).  

 

Σηµαντική παρουσία στην εγχώρια ξενοδοχειακή αγορά διαδραµατίζει και ο όµιλος 

του Ι. Σµπώκου µε ξενοδοχειακά συγκροτήµατα στην Κρήτη. Η οικογένεια Σµπώκου 

ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στον τουρισµό το 1978 µε την κατασκευή του 

ξενοδοχείου Αγάπη Μπήτσ, και την περίοδο 2005-2007 οι επενδύσεις του οµίλου 

εκτιµώνται στο ύψος των €25,5 εκατ. Το 1969 ιδρύθηκε από το ∆ηµήτρη Χανδρή η 

ξενοδοχειακή αλυσίδα Χανδρή, ενώ σήµερα διαθέτει τέσσερις (4) ξενοδοχειακές 
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µονάδες. Ο όµιλος Κουλουβάτου (Amalia Hotels) διαθέτει ξενοδοχειακές µονάδες 

στην Αθήνα και άλλους τουριστικούς προορισµούς της χώρας. Στον όµιλο Μαµιδάκη 

ανήκουν τέσσερα (4) ξενοδοχεία σε Αθήνα, Κρήτη και Ρόδο. Επίσης στον όµιλο 

Φωκά ανήκουν τα Electra Hotels, ενώ στον όµιλο της Εθνικής Τράπεζας (Astir 

Hotels) ανήκουν τρία ξενοδοχειακά συγκροτήµατα πέντε αστέρων. Τέλος, από την 

Ελένη Καψή λειτουργούν δύο (2) ξενοδοχεία στη Θεσσαλονίκη και ένα στην Κρήτη.  

 

Επιπλέον, στον κυπριακό όµιλο Louis ανήκουν δεκατέσσερα (14) ξενοδοχεία. 

Ακολουθεί η δυναµικά ανερχόµενη ισπανική αλυσίδα Iberostar, η οποία 

δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 2002 και σήµερα ελέγχει αρκετά 

ξενοδοχειακά συγκροτήµατα. Η αυστριακή αλυσίδα Magic Life διατηρεί σήµερα 

τέσσερα (4) παραθεριστικά συγκροτήµατα σε Κρήτη, Κέρκυρα, Κω και Ρόδο. Στο 

χαρτοφυλάκιο της γαλλικής Accor εντάσσονται διάφορα εµπορικά σήµατα µεταξύ 

των οποίων τα Sofitel και Novotel µε παρουσία και στην Ελλάδα (από το 1988). 

Σήµερα ελέγχει τέσσερα (4) ξενοδοχεία σε Αθήνα, Ρόδο και Κρήτη, ενώ 

παράλληλα, η αλυσίδα Club Med (µέλος της Accor) διατηρεί τρία κέντρα διακοπών 

σε Αττική, Εύβοια και Κω.  

 

Παρουσία στην ελληνική ξενοδοχειακή αγορά έχει και η ξενοδοχειακή αλυσίδα 

InterContinental Hotels Group. Η γερµανικών συµφερόντων Robinson Club διατηρεί 

από ένα παραθεριστικό συγκρότηµα σε Κυλλήνη, Κρήτη και Κω, ενώ η σουηδική 

Sunwing Hotels ελέγχει τέσσερα (4) κέντρα διακοπών σε Κρήτη και Ρόδο. Στην 

Hilton Group περιλαµβάνονται τα δύο (2) ξενοδοχεία Hilton στην Αθήνα και τη 

Ρόδο, το δε ξενοδοχείο της Αθήνας είναι ιδιοκτησίας του οµίλου Alpha Bank µέσω 

της εισηγµένης στο Χ.Α.Α. Ιονικής Ξενοδοχειακής.. Τέλος, παρουσία στην Ελλάδα 

έχει και η κυπριακών συµφερόντων Aks Hotels µε τέσσερα (4) ξενοδοχεία 

(Κλαδική Μελέτη ICAP, 2007).  

 

Στον παρακάτω Πίνακα 4.2: «Ελληνικοί Ξενοδοχειακοί Όµιλοι και ∆ιεθνείς 

Ξενοδοχειακές Αλυσίδες στον Ελλαδικό Χώρο 2002 – 2007» παρατίθενται 

συγκεντρωτικά τα στοιχεία για τους ξενοδοχειακούς οµίλους και τις διεθνείς αλυσίδες 

ξενοδοχείων που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο. 
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Όµιλος / Αλυσίδα Αριθµός 

ξενοδοχείων 

Αριθµός 

κλινών 

Παρουσία σε: 

Ελληνικοί Ξενοδοχειακοί Όµιλοι 

Grecotel (όµιλος Ν. ∆ασκαλαντωνάκη) 

 

20 9.600 Αττική, Πελοπόννησο, Κρήτη, 

Κέρκυρα, Κω, Ρόδο, Χαλκιδική, 

Μύκονο. Μήτση  15 8.900 Κρήτη, Κω, Ρόδο, Κέρκυρα, 

Καµένα Βούρλα. 
Aldemar  8 5.000 Κρήτη, Ρόδο, ∆υτική 
Βασιλάκη - Esperia Hotels 

 

7 4.000 Ρόδο. 

Classical Hotels 

(όµιλος Ν. ∆ασκαλαντωνάκη)  

12 3.600 Αθήνα,   Θεσσαλονίκη,   
Λάρισα,   Καλαµάτα, 

Αλεξανδρούπολη, Ρέθυµνο. Γρηγοριάδη - G Hotels 

 

5 3.400 Χαλκιδική. 

Μαντωνανάκη - Helios Hotels  8 3.300 Αττική, Κρήτη, Ναύπλιο. 

Μεταξά - Maris Hotels  6 3.100 Κρήτη. 

Κυπριώτη  5 3.000 Κω. 

∆ιβάνη 

 

7 2.700 Αθήνα, Κέρκυρα, Λάρισα, 

Καλαµπάκα. 
Καψή - Sofitel Capsis  2 2.500 Κρήτη, Ρόδο. 

Σµπώκου 5 2.200 Κρήτη. 

Χανδρή  4 2.000 Αθήνα, Χίο, Κέρκυρα. 

Κουλουβάτου - Amalia Hotels  6 1.700 Αθήνα,      Ναύπλιο,       

Μαµιδάκη  4 1.400 Αθήνα, Κρήτη, Ρόδο. 

Φωκά - Electra Hotels  4 1.300 Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ρόδο. 

Εθνική Τράπεζα - Astir Hotels  3 1.100 Αθήνα 

Καψή Ελένη 

 

3 1.000 Θεσσαλονίκη, Κρήτη. 

Ξενοδοχειακές Αλυσίδες Κυπριακών και Ξένων συµφερόντων 

Louis (Κύπρος)  14 6.800 Κρήτη, Κέρκυρα, Ζάκυνθο, 

Κεφαλονιά, Κω, Μύκονο. Iberostar (Ισπανία) 

 

12 5.900 Κρήτη, Κω, Κέρκυρα, Ζάκυνθο. 

Magic Life (Αυστρία) 4 4.000 Κρήτη, Κέρκυρα, Κω, Ρόδο. 

Novotel - Sofitel (Accor)  4 3.600 Αθήνα, Ρόδο, Κρήτη 

Best Western International  23 2.900 Αθήνα       και       Πειραιά,       

Θεσσαλονίκη, Ασπροβάλτα,    

Ολυµπία,    Χανιά,    Χαλκίδα, 

Μύκονος,   Πόρτο   Χέλι,   Ρόδο,   Club Mediterranee (Accor)  3 2.900 Αττική, Εύβοια, Κω. 
Starwood 8 2.500 Αθήνα, Κρήτη, Μύκονος, 

InterContinental    5 2.200 Αθήνα, Αττική, Θεσσαλονίκη. 
Πίνακας 4.2: Ελληνικοί Ξενοδοχειακοί Όµιλοι και ∆ιεθνείς Ξενοδοχειακές Αλυσίδες στον Ελλαδικό 

Χώρο 2002 – 2007 

 

Για την πληρέστερη κατανόηση του ξενοδοχειακού κλάδου παρατίθεται και ο 

Πίνακας 4.3: «Μερίδια Αγοράς Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και Οµίλων στον 

Ελλαδικό Χώρο 2006», ο οποίος αναφέρει τα µερίδια που καταλαµβάνουν οι 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και όµιλοι στην αντίστοιχη αγορά του 2006. Τα 

αναγραφόµενα µερίδια έχουν υπολογιστεί µε βάση το συνολικό κύκλο εργασιών των 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, σύµφωνα µε τους δηµοσιευµένους Ισολογισµούς για 

το 2006. Όσον αφορά τους οµίλους, για τον υπολογισµό των µεριδίων τους έχουν 

ληφθεί υπόψη οι συνολικοί κύκλοι εργασιών όλων των ξενοδοχειακών εταιρειών που 
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απαρτίζουν τον εκάστοτε Όµιλο. ∆ιευκρινίζεται, ότι στον παρακάτω Πίνακα 4.3 

παρουσιάζονται τα µερίδια αγοράς εταιρειών µε συνολικό κύκλο εργασιών για το 

2006 άνω των €11 εκατοµµυρίων ευρώ. 

 

                   Μερίδια Αγοράς  

                            Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και Οµίλων (2006) 

Εταιρεία / Όµιλος / Αλυσίδα Μερίδιο (%) 

ΑΛΥΣΙ∆Α GRECOTEL (ΟΜΙΛΟΣ Ν. ∆ΑΣΚΑΛΑΝΤΩΝΑΚΗ) 4,3 

ΟΜΙΛΟΣ ΗΛΙΟΣ - ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗ 3,0 

ΑΛΥΣΙ∆Α CLASSICAL HOTELS (ΟΜΙΛΟΣ Ν. ∆ΑΣΚΑΛΑΝΤΩΝΑΚΗ) 2,3 

ΟΜΙΛΟΣ ALDEMAR 1,9 

ΟΜΙΛΟΣ ∆ΙΒΑΝΗ 1,9 

ΟΜΙΛΟΣ LOUIS 1,7 

ΟΜΙΛΟΣ ΜΗΤΣΗ 1,6 

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 1,4 

ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ 1,2 

ΑΣΠΕΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 1,1 

ΑΘΗΝΑΙΟΝ Α.Ε. 1,1 

MARIS HOTELS ΤΕΑΒΑ.Ε. 1,0 

ΣΑΝΗ Α.Ε. 1,0 

ΟΜΙΛΟΣ ΣΜΠΩΚΟΥ 0,9 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ 0,9 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΧΑΝ∆ΡΗ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. 0,9 

ΚΑΨΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Α.Ε. 0,8 

ΟΜΙΛΟΣ ΦΩΚΑ - ΕΕΕΟΤΚΑ ΗΟΤΕΕδ 0,7 

ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ Γ. & ΥΙΟΙ Α.Ε. 0,7 

ΑΣΤΥ Α.Ξ.&Τ.Ε. 0,6 

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆Η - ΟΗΟΤΕΕ8 0,6 

ΣΑΝΓΟΥΙΝΓΚ ΧΟΤΕΛΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 0,6 

ΕΛΟΥΝΤΑ Α.Ε. 0,6 

CLUB MEDITERRANEE  ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 0,6 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ SOFITEL Α.Ε. 0,6 

ΑΤΛΑΝΤΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 0,6 

MAGIC LIFΕ GREECE E.Π.Ε. 0,5 

ΜΕΛΙΤΩΝ ΜΠΗΤΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. 0,5 

ΤΙΤΑΝΙΑ Α.Ε.Ξ.Ε. 0,5 

GESTOTEL HELLAS Α.Ε. 0,5 

ΜΟΥΣΑΜΑ ΑΦΟΙ Α.Ξ.Ε. 0,5 

Μ.Ε.Τ.Α. Α.Ε. 0,5 

Ρ.Ε.Ξ.Τ.Ε. Α.Ε. 0,5 

ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΜΙ∆ΑΚΗ – BLUE GR 0,5 

ΓΕΚΕ Α.Ε. 0,4 

ΑΚS ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ Α.Ε. 0,4 

Λοιποί 62,5 

Σύνολο 100,0 

Πίνακας 4.3: Μερίδια Αγοράς Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και Οµίλων στον Ελλαδικό Χώρο 2006 

 

4.2.4 Οικονοµικά Στοιχεία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 2002 - 2008  

Το 2004 χαρακτηρίζεται από τα ζηµιογόνα αποτελέσµατα της πλειοψηφίας των 

επιχειρήσεων του ξενοδοχειακού κλάδου. Συγκεκριµένα οι συνολικές ζηµιές 
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διαµορφώθηκαν σε 14,56 εκατοµµύρια για το 2004, έναντι 14,07 το 2003. Οι ζηµιές 

του κλάδου αποδίδονται στο άνοιγµα της ψαλίδας µεταξύ των µεγάλων και των 

µικρών ξενοδοχείων. Ειδικότερα, οι µικρές επιχειρήσεις πραγµατοποίησαν 

επιδείνωση των αποτελεσµάτων τους (το 2003 Κέρδη 92,36, έναντι το 2004 Ζηµιές 

14,7 εκατοµµύρια). Αντίθετα, οι είκοσι µεγαλύτερες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 

εµφανίζουν για το 2003 κέρδη 2,49, ενώ για το 2004 κέρδη  21,36. 

 

Το 2005 παρατηρείται βελτίωση των µεγεθών για τον ξενοδοχειακό κλάδο και έντονο 

ενδιαφέρον πολυεθνικών αλυσίδων για επενδύσεις και ανάληψη της ∆ιοίκησης 

γνωστών ελληνικών ξενοδοχείων. Σύµφωνα µε την έρευνα της Hellastat (2006), οι 2 

στις 3 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εµφάνισαν αυξηµένα έσοδα το 2005 σε σύγκριση 

µε το 2004 (ο µέσος ρυθµός ανάπτυξης εκτιµάται στο 3,8%), ενώ παρατηρείται 

µείωση των καθαρών κερδών (κατά µέσο όρο στο 6,2%). 

 

Το 2006, η τουριστική κίνηση αυξήθηκε ακόµη περισσότερο. Σ' αυτό οφείλεται, 

εξάλλου, η προώθηση κατασκευής µεγάλων ξενοδοχειακών µονάδων µε τη 

σηµαντική ενίσχυση του δηµοσίου χρήµατος. Εντούτοις, σε σχέση µε τους άλλους 

µεσογειακούς προορισµούς, ο ρυθµός αύξησης των αφίξεων εξακολουθεί να 

υπολείπεται από τον αντίστοιχο ρυθµό (αφίξεων) χωρών, όπως η Τουρκία, η Κροατία 

και η Ισπανία. Για την πληρέστερη κατανόηση της πορείας των οικονοµικών µεγεθών 

του ξενοδοχειακού κλάδου παρατίθεται ο παρακάτω συγκεντρωτικός Πίνακας 4.4 

που περιέχει τα βασικότερα στοιχεία των Ισολογισµών των ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων.  

Μεγέθη 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Πάγιο ενεργητικό 4.667,46 5.468,99 6.294,86 6.567,20 7.026,25 7.765,03 

Κυκλοφορούν 

Ενεργητικό 

1.337,00 

 

1.429,83 

 

1.460,45 

 

1.623,34 

 

2.038,41 

 

2.380,66 

 

Μεταβατικοί Λογ. 

Ενεργητικού 

14,14 

 

15,69 

 

17,02 

 

16,59 

 

15,36 

 

22,49 

 

Σύνολο Ενεργητικού 6.622,84 7.570,95 8.461,78 8.975,01 9.902,17 11.226,63 

Ίδια Κεφάλαια 3.512,56 3.828,36 4.396,67 4.451,21 4.868,90 5.227,66 

Προβλέψεις 27,30 33,56 28,38 21,45 24,14 23,00 

Βραχυπρόθεσµες 

Υποχρεώσεις 

1.419,04 

 

1.672,58 

 

1.794,70 

 

2.061,95 

 

2.298,58 

 

2.404,08 

 

Μεταβατικοί Λογ. 

Παθητικού 

91,36 

 

96,77 

 

103,15 

 

95,52 

 

93,91 

 

107,26 

 

Σύνολο Παθητικού 6.622,84 7.570,95 8.461,78 8.975,01 9.902,17 11.226,63 

Πίνακας 4.4: Οικονοµικά Στοιχεία Ισολογισµών Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στον Ελλαδικό Χώρο 

2002 – 2007 
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Σε στενή σχέση και συνάρτηση µε τον παραπάνω Πίνακα, παρατίθεται ο 

συγκεντρωτικός Πίνακας 4.5 που περιέχει τα βασικότερα στοιχεία από τις 

Οικονοµικές Καταστάσεις της Γενικής Εκµετάλλευσης και των Αποτελεσµάτων 

Χρήσης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων των ετών 2002 - 2007. 

 

Μεγέθη 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Κύκλος Εργασιών 2.052,75 

 

2.198,94 

 

2.325,94 

 

2.387,25 

 

2.675,03 

 

2.888,17 

 

Μικτά Αποτελέσµατα 619,54 

 

585,65 

 

608,70 

 

610,51 

 

725,97 

 

811,31 

 

Κέρδη προ τόκων, 

φόρων & αποσβέσεων 

606,28 

 

467,41 

 

494,87 

 

506,82 

 

587,19 

 

665,91 

 

Κέρδη προ τόκων & 

φόρων 

175,53 

 

82,96 

 

68,64 

 

120,33 

 

179,07 

 

219,84 

 

Κέρδη προ φόρων 

 

91,42 

 

-14,58 

 

-15,18 

 

-42,14 

 

-9,61 

 

67,96 

 

Μικτό Περιθώριο 

 

30,2% 

 

26,6% 

 

26,2% 

 

25,6% 

 

27,1% 

 

28,1% 

 

Καθαρό Περιθώριο 

 

4,5% 

 

-0,7% 

 

-0,7% 

 

-1,8% 

 

-0,4% 

 

2,4% 

 

Πίνακας 4.5: Οικονοµικά Στοιχεία Αποτελεσµάτων Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στον Ελλαδικό Χώρο  

2002 – 2007 

 

Τέλος, παρατίθενται τρία σχήµατα που απεικονίζουν τα τρία από τα πέντε µεγέθη – 

«Ενεργητικό», «Κύκλος Εργασιών» και «Ίδια Κεφάλαια»- που επηρέασαν την 

επιλογή των ποσοτικών µεταβλητών της έρευνας. Ειδικότερα από το Σχήµα 4.1: 

Σύνολο Ενεργητικού για το χρονικό διάστηµα 2002 – 2007, διακρίνεται µία 

σηµαντική αύξηση του Ενεργητικού στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για το εν λόγω 

διάστηµα.  

 
 Σχήµα 4.1: Σύνολο Ενεργητικού για το Χρονικό ∆ιάστηµα 2002 – 2007 
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ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
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Σχετικά µε τα «Ίδια Κεφάλαια», όπως αποτυπώνεται και στο Σχήµα 4.2: Σύνολο 

Ιδίων Κεφαλαίων για το χρονικό διάστηµα 2002-2007, σηµειώνεται εξίσου 

σηµαντική αύξηση από 3.512 σε 5.227. 
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  Σχήµα 4.2: Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων για το Χρονικό ∆ιάστηµα 2002 – 2007 

 

Τέλος, αναφορικά µε τον Κύκλο Εργασιών, όπως απεικονίζεται και στο Σχήµα 4.3: 

Σύνολο Κύκλου Εργασιών για το χρονικό διάστηµα 2002 -2007, παρατηρείται 

σηµαντική αύξηση από 2.052 σε 2.888 για το εξεταζόµενο χρονικό διάστηµα. 

 

  Σχήµα 4.3: Σύνολο Κύκλου Εργασιών για το Χρονικό ∆ιάστηµα 2002 – 2007 

 

4.3 Ερευνητικό ∆είγµα - Επιλογή των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων  

Με στόχο την αποδοτικότερη και ρεαλιστικότερη απεικόνιση της σηµασίας των 

Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, το δείγµα της 

έρευνας επιλέχτηκε µε πολλαπλά κριτήρια. Ο εσωτερικός έλεγχος ως υπηρεσία που 

προσφέρει προστιθέµενη αξία στην ξενοδοχειακή επιχείρηση έχει υψηλό κόστος 

λειτουργίας. Το κόστος λειτουργίας και η φύση του εσωτερικού ελέγχου επιβάλλουν 

τη χρησιµοποίησή του από τις «µεγάλες» επιχειρήσεις. Επειδή όµως ο όρος 

«µεγάλες» σε ένα διεθνές επιχειρηµατικό περιβάλλον είναι διφορούµενος 
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χρησιµοποιήθηκαν τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά των Οικονοµικών Καταστάσεων 

και ένα γενικό χαρακτηριστικό της λειτουργίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης. Τα 

συνολικά πέντε κριτήρια που χρησιµοποιήθηκαν για την ορθολογικότερη επιλογή του 

τελικού δείγµατος και την πληρέστερη απεικόνιση της πραγµατικότητας ήταν 

(Καζαντζής και Σώρος, 2005): 

� Κύκλος Εργασιών 

� Αποτέλεσµα Χρήσης 

� Σύνολο Ενεργητικού  

� Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

� Αριθµός Εργαζοµένων 

 

Ειδικότερα αρχικά χρησιµοποιήθηκαν οι κλαδικές µελέτες από τις δύο πιο γνωστές 

ελληνικές εταιρείες των ετών 2004, 2006, 2007 και 2008 µε σκοπό µία πρώτη 

καταγραφή των διαχρονικά «µεγάλων» ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Στη συνέχεια   

δηµιουργήθηκαν λίστες µε τις πρώτες εκατό (100) ανά κριτήριο για τα έτη 2005, 

2006, 2007 και 2008. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις οι οποίες: 

� για τα έτη 2005 έως 2008 βρίσκονταν στις πρώτες εκατό (100) θέσεις στο 

50% των λιστών που δηµιουργήθηκαν (από τις τέσσερις κατηγορίες)
15

, 

� συµµετείχαν στις κλαδικές µελέτες των ετών 2004, 2006, 2007 και 2008, 

� είχαν ικανό αριθµό προσωπικού (µόνιµο και τακτικό προσωπικό πάνω από 80 

άτοµα) 

κρίθηκαν ως «µεγάλες» και συλλέχτηκαν σε ένα συγκεντρωτικό Πίνακα που 

απεικόνιζε το τελικό επιλεχθέν δείγµα της έρευνας.  

 

4.4 Επιλογή Ποσοτικών Μεταβλητών 

4.4.1 Γενικά 

Στη σύγχρονη επιχειρηµατική πραγµατικότητα, η ευηµερία και η οικονοµική 

ευρωστία µιας επιχείρησης, επηρεάζεται από την εκτίµηση της θέση της από τους 

επενδυτές, πιστωτές και γενικά όλους τους ενδιαφερόµενους (stakeholders) 

(Λαζαρίδης και Παπαδόπουλος, 2002; Pazarskis et al., 2006). Οι χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις είναι απλά πίνακες που παραθέτουν αριθµητικά στοιχεία, τα οποία όµως 
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 ∆εν δηµιουργήθηκε λίστα αναφορικά µε τον αριθµό του προσωπικού διαχρονικά εξαιτίας έλλειψης 

ποσοτικών δεδοµένων 
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πρέπει µε τη σειρά τους να αξιοποιηθούν. Σύµφωνα µε τον Guthmann (1965) «οι 

στεγνοί αυτοί αριθµοί θα πρέπει να µετατραπούν σε µία ιστόρηση των 

χρηµατοοικονοµικών περιπετειών µιας επιχειρηµατικής µονάδας» (Τσάµης, 1989). 

Με άλλα λόγια, ο ερευνητής έχει στη διάθεσή του διάφορες τεχνικές και µεθόδους, 

ώστε να µετατρέψει τους πίνακες µε τους αριθµούς σε χρήσιµες οικονοµικές 

πληροφορίες. Η πλέον χρησιµοποιούµενη και διαδεδοµένη µέθοδος στη θεωρία και 

πρακτική της χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης είναι η µέθοδος των 

χρηµατοοικονοµικών δεικτών. Εντούτοις, πρέπει να τονισθεί ότι η χρησιµότητα της 

εν λόγω µεθόδου εξαρτάται από την κατανόηση και αντιµετώπιση των προβληµάτων 

που συνδέονται µε τη χρήση των χρηµατοοικονοµικών δεικτών .  

 

Οι αριθµοδείκτες που χρησιµοποιήθηκαν στη συγκεκριµένη έρευνα, επιλέχθηκαν µε 

βάση τις έρευνες που έχουν γίνει σε παγκόσµια κλίµακα και καλύπτουν όλα τα 

χρηµατοοικονοµικά χαρακτηριστικά των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και τις µεταξύ 

αυτών σχέσεις (ρευστότητα, κυκλοφοριακή ταχύτητα, αποδοτικότητα και 

περιουσιακή διάρθρωση). Για την πληρέστερη διεξαγωγή της έρευνας και 

αντιµετώπιση των προβληµάτων που συνδέονται µε τη χρήση των αριθµοδεικτών 

χρησιµοποιήθηκαν τόσο δεδοµένα από την ενδελεχή επισκόπηση της βιβλιογραφίας 

όσο και προηγµένες στατιστικές µέθοδοι και τεχνικές. Εκτενέστερη αναφορά 

ειδικότερα για τις στατικές µεθόδους ανάλυσης των στοιχείων που προκύπτουν από 

τους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες παρατίθεται στη συνέχεια της διδακτορικής 

διατριβής στο οµώνυµο κεφάλαιο (Κεφάλαιο 4.5). 

  

4.4.2 Θεωρητικό Πλαίσιο – Πλεονεκτήµατα και Μειονεκτήµατα Χρήσης 

των Χρηµατοοικονοµικών ∆εικτών  

Σύµφωνα µε τους Anthony and Reece (1979) ο δείκτης είναι «ένας αριθµός, ο οποίος 

εκφράζεται σε όρους ενός άλλου, δηλαδή είναι το κλάσµα δύο αριθµών». Ακόµη οι 

Ma and Russel (1979) όρισαν το χρηµατοοικονοµικό δείκτη «ως ένα αριθµό που 

εκφράζει τη σχέση ενός οικονοµικού µεγέθους προς ένα άλλο». Από τους δύο 

παραπάνω ορισµούς διακρίνεται ότι η ιδιαιτερότητα και η σηµαντικότητα του δείκτη 

έγκειται στο γεγονός ότι το πηλίκο του λόγου εκφρασµένο σε απόλυτη τιµή ή σε 

µορφή ποσοστού, δηµιουργεί µία νέα οικονοµική πληροφορία ανεξάρτητη από την 

πληροφορία που δίνουν τα δύο λογιστικά µεγέθη ξεχωριστά (Τσάµης, 1989).  
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Μέσω των απαραίτητων δεικτών ο ρόλος του οικονοµικού αναλυτή δεν περιορίζεται 

στην επαλήθευση των λογιστικών στοιχείων της οικονοµικής µονάδας, αλλά δύναται 

να προχωρήσει στην εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων σε σχέση µε την πραγµατική 

δυναµική και προοπτική της. Επίσης, µε τη χρήση των χρηµατοοικονοµικών δεικτών, 

ο οικονοµικός αναλυτής είναι σε θέση να προσδιορίσει σε κάποιο βαθµό και τη 

στρατηγική που εφαρµόζουν τα διάφορα στελέχη µε στόχο και τη δική τους 

προσωπική εξέλιξη παράλληλα µε την ανάπτυξη της επιχείρησης (Chew, 1997).  Από 

όλες τις εν λόγω προσεγγίσεις, καθίσταται προφανές ότι η χρήση και η σωστή 

ερµηνεία των χρηµατοοικονοµικών δεικτών είναι ένα σηµαντικό εργαλείο στα 

πλαίσια της σύγχρονης χρηµατοοικονοµικής διοίκησης (Παπαδόπουλος, 1986) - 

ειδικότερα στην αξιολόγηση της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης - γιατί οι δείκτες 

συνοψίζουν µε συστηµατικό τρόπο µεγάλο αριθµό χρηµατοοικονοµικών δεδοµένων 

(Λαζαρίδης, 1991).  

 

Εντούτοις, αρκετά προβλήµατα συνδέονται µε τη χρήση των αριθµοδεικτών (Τσάµης, 

1989). Το πλήθος των παρεχόµενων δεικτών και η έλλειψη ενός ολοκληρωµένου 

θεωρητικού πλαισίου σχετικά µε την επιλογή τους καθιστά ως κοµβικό, το πρόβληµα 

της τελικής επιλογής των κατάλληλων αριθµοδεικτών. Σε στενή σχέση µε την 

παραπάνω προσέγγιση πρέπει να τονισθεί ότι η εύκολη προσβασιµότητα
16

 των 

δεικτών, σε συνδυασµό µε την παράλληλη άγνοια των προβληµάτων που σχετίζονται 

µε τη χρήση τους, δηµιουργούν το πρόβληµα της αναξιόπιστης εφαρµογής τους. Στη 

συνέχεια αναφέρονται επιγραµµατικά
17

 ειδικότερα προβλήµατα αναφορικά µε τη 

χρήση των αριθµοδεικτών: έλλειψη ποιοτικών πληροφοριών κατά των ανάλυσή τους, 

έλλειψη παροχής λύσεων σε προβλήµατα (παρά µόνο αποκάλυψη των προβληµάτων), 

λήψη ενδεχόµενα παραπλανητικών πληροφοριών σε περίπτωση χρήσης ενός 

µεµονωµένου δείκτη και τέλος  παροχή πληροφόρησης µικρής χρονικής διάρκειας.  
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 Με τον όρο προσβασιµότητα τω δεικτών εννοείται: ο εύκολος σχηµατισµός τους, το ευρύ πεδίο 

εφαρµογών τους (συγκρίσεις, προβλέψεις) και η ευρύτερη διάδοσή τους (Τσάµης, 1989) 
17

 Κατά την άποψη του ερευνητή, από τη µία πλευρά τα προβλήµατα σχετικά µε τη χρήση των 

αριθµοδεικτών δεν είναι το κύριο αντικείµενο της διδακτορικής έρευνας οπότε δεν χρειάζονται εκτενή 

ανάλυση, από την άλλη όµως θα ήταν παράλειψη η µη αναφορά τους. Συνεπώς επιλέχτηκε η 

επιγραµµατική παράθεσή τους. 
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4.4.3 Ανάλυση – Ερµηνεία Χρηµατοοικονοµικών ∆εικτών  

4.4.3.1 Γενικά  

Η ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών δεικτών παρέχει τη δυνατότητα αξιολόγησης 

της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της οικονοµικής µονάδας και εξαγωγής 

συµπερασµάτων που µπορούν να βοηθήσουν δραστικά στη λήψη ορθολογικών 

επιχειρηµατικών αποφάσεων (Gropelli and Nikbakht, 2002). Οι χρηµατοοικονοµικοί 

δείκτες είναι αναρίθµητοι εξαιτίας του πλήθους των στοιχείων που περιλαµβάνονται 

στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.  Για τους σκοπούς της έρευνας επιλέχτηκαν 

είκοσι δύο (22) αριθµοδείκτες, οι οποίοι αναλύονται λεπτοµερέστερα παρακάτω. 

 

4.4.3.2 Αριθµοδείκτες Ρευστότητας 

Οι αριθµοδείκτες Ρευστότητας χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό τόσο της 

βραχυχρόνιας οικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης, όσο και της ικανότητάς της 

να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της (Παζάρσκης, 2008; 

Pazarskis, 2009). Η χρηµατοοικονοµική θέση θεωρείται ότι είναι ισχυρή, όταν η 

επιχείρηση ικανοποιεί απρόσκοπτα τους βραχυπρόθεσµους πιστωτές της και διατηρεί 

συνθήκες οι οποίες της εξασφαλίζουν την ευνοϊκή πιστοληπτική της κατάσταση. Οι 

αριθµοδείκτες Ρευστότητας που χρησιµοποιούνται αναλύονται εκτενέστερα. 

 

Ο αριθµοδείκτης της «Γενικής ή Έµµεσης ή Κυκλοφοριακής Ρευστότητας» 

ορίζεται ως το πηλίκο του «Κυκλοφορούντος Ενεργητικού» προς τις 

«Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις». Είναι ένας δείκτης, ο οποίος συγκρίνει τα 

ρευστοποιήσιµα περιουσιακά στοιχεία της οικονοµικής µονάδας µε τις 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της (Νιάρχος, 2002). Τα ρευστοποιήσιµα περιουσιακά 

στοιχεία αποτελούν το «Κυκλοφορούν Ενεργητικό» και περιλαµβάνουν τα 

«Αποθέµατα», τις «Απαιτήσεις», τα «∆ιαθέσιµα» και τα «Χρεόγραφα». Ο 

συγκεκριµένος αριθµοδείκτης είναι ιδιαίτερα σηµαντικός δείκτης, αφού προσδιορίζει 

τη φερεγγυότητα της επιχείρησης απέναντι στους προµηθευτές της και τις Τράπεζες. 

Οποιαδήποτε αδυναµία ικανοποίησης των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων έγκαιρα, 

πιθανόν να έχει δυσµενείς επιπτώσεις στην οικονοµική µονάδα. Όσο µεγαλύτερος 

είναι ο δείκτης (µεγαλύτερος από τη µονάδα), τόσο µεγαλύτερο το «περιθώριο 

ασφάλειας» (safety margin) των βραχυπρόθεσµων δανειστών της επιχείρησης και 

τόσο σε καλύτερη θέση από πλευράς ρευστότητας βρίσκεται η οικονοµική µονάδα.  
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Πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι για την ακριβέστερη απεικόνιση της Ρευστότητας δεν 

πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το σύνολο του «Κυκλοφορούντος Ενεργητικού», αλλά 

µόνο τα άµεσα ρευστοποιήσιµα στοιχεία του. Για αυτό το λόγο χρησιµοποιείται ο 

δεύτερος αριθµοδείκτης της «Ειδικής ή Άµεσης Ρευστότητας, ο οποίος ορίζεται ως 

το πηλίκο της διαφοράς του «Κυκλοφορούντος Ενεργητικού» µείον τα Αποθέµατα», 

προς τις «Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις». Ο συγκεκριµένος δείκτης περιλαµβάνει τα 

κυκλοφοριακά στοιχεία που είτε είναι, είτε µπορούν να µετασχηµατιστούν σε 

µετρητά σχετικά εύκολα.  Ο δείκτης αξιολογεί τη σχέση µεταξύ των στοιχείων του 

«Κυκλοφορούντος Ενεργητικού» που ρευστοποιούνται ευκολότερα προς τις 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις (Λαζαρίδης, 1991). Από τη στιγµή που ο δείκτης 

µετρά το ποσοστό κάλυψης, προκύπτει ότι όσο µεγαλύτερος (ειδικότερα πάνω από τη 

µονάδα) είναι ο δείκτης, τόσο σε καλύτερη θέση από πλευράς ρευστότητας βρίσκεται 

η οικονοµική µονάδα.  

 

Ο τρίτος αριθµοδείκτης της Ρευστότητας είναι ο αριθµοδείκτης της  «Ταµειακής 

Ρευστότητας, ο οποίος ορίζεται ως το πηλίκο των «∆ιαθεσίµων» του «Ενεργητικού» 

προς τις «Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις». Ο εν λόγω δείκτης είναι ο πλέον 

ενδεικτικός δείκτης «Ρευστότητας», αφού παρουσιάζει την ικανότητα της 

οικονοµικής µονάδας να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της, 

χρησιµοποιώντας µόνο τα ταµειακά της διαθέσιµα. Στα πλαίσια της παραπάνω 

προσέγγισης, όσο µεγαλύτερος είναι ο δείκτης, τόσο σε καλύτερη θέση από πλευράς 

ρευστότητας βρίσκεται η οικονοµική µονάδα.  

 

Για την πληρέστερη ανάλυση της Ρευστότητας της ξενοδοχειακής επιχείρησης 

χρησιµοποιείται ο αριθµοδείκτης «Βαθµός Ανακύκλωσης ή Κυκλοφορίας 

Αποθεµάτων», ο οποίος ορίζεται ως το πηλίκο του «Κόστους Πωληθέντων» προς τα 

«Αποθέµατα». Ο δείκτης αυτός δείχνει την ταχύτητα µε την οποία τα «Αποθέµατα» 

των εµπορευµάτων µετατρέπονται σε εισπρακτέους λογαριασµούς διαµέσου των 

«Πωλήσεων» (Ευθύµογλου, 1999). Ο συγκεκριµένος δείκτης αποτυπώνει τον αριθµό 

των ανακυκλώσεων των «Αποθεµάτων» της επιχείρησης σε σχέση µε τις «Πωλήσεις» 

µέσα σε µία χρήση. Σε αυτά τα πλαίσια όσο µεγαλύτερος είναι ο δείκτης, τόσο σε 

καλύτερη θέση από πλευράς «Ρευστότητας» βρίσκεται η οικονοµική µονάδα. 

Αντίθετα ένας χαµηλός δείκτης αποτελεί ένδειξη για βραδείς ρυθµούς πωλήσεων ή 
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ύπαρξη υψηλών «Αποθεµάτων» στην επιχείρηση. Βέβαια η µελέτη του εν λόγω 

δείκτη εξαιτίας της φύσης των «Αποθεµάτων» χρίζει ιδιαίτερης προσοχής
18

.   

 

Τέλος, χρησιµοποιείται η «∆ιάρκεια Λειτουργικού Κύκλου», η οποία είναι το 

σύνολο των «Ηµερών Απαιτήσεων» και των «Ηµερών των Αποθεµάτων». Ο 

«Λειτουργικός Κύκλος» της οικονοµικής µονάδας αντικατοπτρίζει την απόκτηση των 

αγαθών, την παραµονή τους στην Αποθήκη, την πώλησή τους στους πελάτες και το 

χρόνο είσπραξης της αξίας των πωληθέντων από τους πελάτες. Ο συγκεκριµένος 

δείκτης χρησιµοποιείται ως βοηθητικός για την πληρέστερη απεικόνιση της 

συνολικής ρευστότητας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.   

 

4.4.3.3 Αριθµοδείκτες Κεφαλαιακής ∆ιάρθρωσης και Φερεγγυότητας ή 

Αριθµοδείκτες ∆ανειακής Επιβάρυνσης 

Οι αριθµοδείκτες Κεφαλαιακής ∆ιάρθρωσης και Φερεγγυότητας ή ∆ανειακής 

Επιβάρυνσης φανερώνουν τη σχέση µεταξύ «Ιδίων και Ξένων Κεφαλαίων», 

καθορίζοντας το βαθµό του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου των Ιδίων Κεφαλαίων. Οι 

αριθµοδείκτες αυτής της κατηγορίας είναι χρήσιµοι για την αξιολόγηση της 

ικανότητας της επιχείρησης να ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν τόσο 

από το βραχυπρόθεσµο, όσο και από το µακροπρόθεσµο δανεισµό της. Οι 

αριθµοδείκτες Κεφαλαιακής ∆ιάρθρωσης και Φερεγγυότητας που χρησιµοποιούνται, 

αναλύονται εκτενέστερα. 

 

Ο πρώτος αριθµοδείκτης Κεφαλαιακής ∆ιάρθρωσης είναι ο αριθµοδείκτης «Ξένα 

Κεφάλαια προς Ίδια Κεφάλαια», ο οποίος ορίζεται ως το πηλίκο των «Συνολικών 

Υποχρεώσεων» (βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων) προς το σύνολο των «Ιδίων 

Κεφαλαίων».  Ο συγκεκριµένος αριθµοδείκτης εκφράζει τη σχέση «Ιδίων και Ξένων 

Κεφαλαίων» και χρησιµοποιείται για τη διαπίστωση ύπαρξης ή όχι υπερδανεισµού σε 

µια οικονοµική µονάδα. Όσο µικρότερος είναι ο δείκτης, τόσο τα «Ίδια Κεφάλαια» 

καλύπτουν τις υποχρεώσεις προς τρίτους και συνεπώς τόσο µεγαλύτερη είναι η 

φερεγγυότητα της οικονοµικής µονάδας. 
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 Στην εξέταση του εν λόγω δείκτη προεξέχοντα ρόλο διαδραµατίζει το είδος της επιχείρησης και ο 

κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται. (Λαζαρίδης και Παπαδόπουλος, 2001).  
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Ο δεύτερος αριθµοδείκτης Κεφαλαιακής ∆ιάρθρωσης είναι ο αριθµοδείκτης του 

«Βαθµού ∆ανειακής Επιβάρυνσης», ο οποίος ορίζεται ως το πηλίκο των 

«Συνολικών Υποχρεώσεων» (βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων) προς το 

σύνολο του «Ενεργητικού». Υψηλές τιµές του αριθµοδείκτη αποτελούν ένδειξη 

αύξησης του κινδύνου για τους πιστωτές, εξαιτίας της πιθανότητας η επιχείρηση να 

καταστεί αφερέγγυα, προτού ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις όλων των πιστωτών έναντι 

της επιχείρησης. Αντίθετα, όσο µικρότερος είναι ο αριθµοδείκτης, τόσο µεγαλύτερο 

είναι το «περιθώριο ασφαλείας» έναντι των ζηµιών των πιστωτών στην περίπτωση 

ρευστοποίησης της επιχείρησης (Λαζαρίδης και Παπαδόπουλος, 2005).   

 

Ο τρίτος αριθµοδείκτης Κεφαλαιακής ∆ιάρθρωσης είναι ο αριθµοδείκτης «Πάγιο 

Ενεργητικό προς Ίδια Κεφάλαια», ο οποίος ορίζεται ως το πηλίκο του «Παγίου 

Ενεργητικού» προς το σύνολο των «Ιδίων Κεφαλαίων». Ο συγκεκριµένος δείκτης 

αποτυπώνει τη σχέση του «Παγίου Ενεργητικού» µε τα «Ίδια Κεφάλαια».  

 

4.4.3.4 Αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας ή Οικονοµικής Απόδοσης 

Οι αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας µετρούν την αποτελεσµατικότητα της ∆ιοίκησης 

της οικονοµικής µονάδας. Ήτοι, οι αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας µετρούν την 

επιτυχία της ∆ιοίκησης της οικονοµικής µονάδας στη δηµιουργία ικανοποιητικών 

ποσοστών απόδοσης (επί των πωλήσεων και επί των επενδύσεων) για αυτούς που 

δέσµευσαν τα κεφάλαια τους στην επιχείρηση.  Οι αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας 

είναι δύο ειδών: πρώτον δείκτες που δείχνουν την αποδοτικότητα της οικονοµικής 

µονάδας σε σχέση µε τις πωλήσεις και δεύτερον δείκτες που αποτυπώνουν την 

αποδοτικότητα σε σχέση µε το επενδυθέν κεφάλαιο (Γκίνογλου, 1994). 

 

Ο πρώτος αριθµοδείκτης Αποδοτικότητας είναι ο αριθµοδείκτης της «Απόδοσης 

Συνολικού Ενεργητικού Προ Φόρων» (ROA ή ROI προ φόρων), ο οποίος ορίζεται 

ως το πηλίκο των «Καθαρών Αποτελεσµάτων (κέρδη) Χρήσεως Πριν τους Φόρους» 

προς το σύνολο του «Ενεργητικού». Ο συγκεκριµένος δείκτης µετρά το ποσοστό 

απόδοσης του συνολικού επενδυθέντος κεφαλαίου της επιχείρησης. Με τη χρήση του 

αριθµοδείκτη διαπιστώνεται η αποδοτική χρήση των στοιχείων του «Ενεργητικού» 

από την οικονοµική µονάδα (Κιόχος και συν., 2003).  
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Ο δεύτερος αριθµοδείκτης Αποδοτικότητας είναι ο αριθµοδείκτης της «Απόδοσης 

Ιδίων Κεφαλαίων Προ Φόρων» (ROE προ φόρων), ο οποίος ορίζεται ως το πηλίκο 

των «Καθαρών Αποτελεσµάτων (Κέρδη) Χρήσεως Πριν τους Φόρους» προς το 

σύνολο των «Ιδίων Κεφαλαίων». Ο δείκτης εµφανίζει την απόδοση των «Ιδίων 

Κεφαλαίων». Ήτοι, ο δείκτης µετρά το βαθµό αξιοποίησης των Ιδίων Κεφαλαίων, 

δηλαδή την τιµή απόδοσης που εξασφαλίζουν οι µάνατζερ επί των κεφαλαίων που 

διαθέτονται από τους επιχειρηµατίες. Ο συγκεκριµένος δείκτης µπορεί να συγκριθεί 

µε το κόστος ευκαιρίας (επιτόκιο καταθέσεων και το ασφάλιστρο κινδύνου) και 

συνεκτιµάται µε τη φύση της δραστηριότητας της εκάστοτε επιχείρησης. 

Εξυπακούεται ότι όσο µεγαλύτερο είναι το ποσοστό απόδοσης, τόσο το καλύτερο για 

την επιχείρηση και τους µετόχους αυτής.  

 

Ο τρίτος αριθµοδείκτης Αποδοτικότητας είναι ο αριθµοδείκτης της «Απόδοσης 

Συνολικού Ενεργητικού Μετά Φόρων» (ROA ή ROI µετά φόρων), ο οποίος 

ορίζεται ως το πηλίκο των «Καθαρών Αποτελεσµάτων (Κέρδη) Χρήσεως Μετά τους 

Φόρους» προς το σύνολο του «Ενεργητικού». Ο δείκτης εµφανίζει την απόδοση του 

«Ενεργητικού». Η ανάλυση του συγκεκριµένου δείκτη είναι όµοια µε τον 

αριθµοδείκτη της «Απόδοσης Συνολικού Ενεργητικού Προ Φόρων» µε τη διαφορά 

ότι ο εν λόγω  αριθµοδείκτης χρησιµοποιεί τα αποτελέσµατα µετά τους φόρους. 

 

Ο τέταρτος αριθµοδείκτης Αποδοτικότητας είναι ο αριθµοδείκτης της «Απόδοσης 

Ιδίων Κεφαλαίων Μετά Φόρων» (ROE µετά φόρων), ο οποίος ορίζεται ως το 

πηλίκο των «Καθαρών Αποτελεσµάτων (Κέρδη) Χρήσεως Μετά τους Φόρους» προς 

το σύνολο των «Ιδίων Κεφαλαίων». Ο δείκτης εµφανίζει την απόδοση των «Ιδίων 

Κεφαλαίων». Η ανάλυσή του συγκεκριµένου δείκτη είναι όµοια µε τον αριθµοδείκτη 

της «Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων Προ Φόρων» µε τη διαφορά ότι ο εν λόγω  

αριθµοδείκτης χρησιµοποιεί τα αποτελέσµατα µετά τους φόρους. 

 

Ο πέµπτος αριθµοδείκτης Αποδοτικότητας είναι ο αριθµοδείκτης της 

«Χρηµατοοικονοµικής Μόχλευσης», ο οποίος ορίζεται ως το πηλίκο της 

«Απόδοσης των Ιδίων Κεφαλαίων» προς την «Απόδοση του Συνολικού 

Ενεργητικού». Ο παραπάνω δείκτης µπορεί να παρουσιαστεί και ως το πηλίκο του 

«Συνολικού Ενεργητικού» προς τα «Ίδια Κεφάλαια». Ο εν λόγω δείκτης φανερώνει 
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το περιθώριο της ∆ιοίκησης να βελτιώσει την απόδοση των «Ιδίων Κεφαλαίων», 

µεταβάλλοντας ανάλογα τα ποσοστά συµµετοχής «Ιδίων και Ξένων Κεφαλαίων» στη 

χρηµατοδότηση της επιχείρησης (Κάντζος, 1995). Ειδικότερα, ο δείκτης 

«Χρηµατοοικονοµικής Μόχλευσης» δείχνει το ποσοστό συµµετοχής  των 

«∆ανειακών Κεφαλαίων» στο σύνολο του «Ενεργητικού». Όταν ο δείκτης είναι 

µεγαλύτερος της µονάδας, τότε η επίδραση από τη χρήση ξένων κεφαλαίων στα 

κέρδη της επιχείρησης είναι θετική και επωφελής για την οικονοµική µονάδα. 

Αντίθετα, όταν ο δείκτης είναι µικρότερος της µονάδας, τότε η επίδραση από τη 

χρήση ξένων κεφαλαίων στα κέρδη της επιχείρησης είναι αρνητική και η οικονοµική 

µονάδα δανείζεται σε επαχθείς όρους. 

 

Ο έκτος αριθµοδείκτης Αποδοτικότητας είναι ο αριθµοδείκτης του «Περιθωρίου 

Μικτού Κέρδους», ο οποίος ορίζεται ως το πηλίκο των «Ακαθάριστων Μικτών 

Κερδών» προς το σύνολο του «Κύκλου Εργασιών» (Πωλήσεις). Λέγοντας Μικτό 

Κέρδος εννοείται η διαφορά των «Καθαρών Πωλήσεων» µείον το «Κόστος 

Πωληθέντων». Ο συγκεκριµένος δείκτης υποδηλώνει τη βασική δοµή κόστους της 

οικονοµικής µονάδας. Αναλυτικότερα, ο δείκτης προσδιορίζει το ποσοστό που η 

επιχείρηση πωλεί το παραγόµενο προϊόν, το βαθµό αποτελεσµατικότητας και τον 

τρόπο καθορισµού της τιµής. Είναι πρόδηλο ότι όσο υψηλότερος είναι ο 

αριθµοδείκτης, τόσο µεγαλύτερη είναι η κερδοφορία της οικονοµικής µονάδας. 

 

Πολλοί ερευνητές θεωρούν καταλληλότερο τον αριθµοδείκτη του «Περιθωρίου 

Κέρδους προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων», ο οποίος ορίζεται ως το πηλίκο 

των «Κερδών προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων» προς το σύνολο του «Κύκλου 

Εργασιών» (Πωλήσεις). Η χρησιµοποίηση στον αριθµητή των «Κερδών προ Φόρων, 

Τόκων και Αποσβέσεων» έχει τα εξής πλεονεκτήµατα: µη παραπλάνηση των 

επενδυτών σε περίπτωση χρήσης διαφορετικής µεθόδου απόσβεσης, µη υπολογισµός 

φόρων (γιατί τα κέρδη δεν αποτελούν παράγοντα που µπορεί να επηρεάσει το 

µάνατζµεντ), µη υπολογισµός αποσβέσεων (οπότε δεν «τιµωρούνται» οι επιχειρήσεις 

που πραγµατοποιούν επενδύσεις) και µη υπολογισµός τόκων (των οποίων το ύψος 

µπορούσε να επηρεασθεί από το ύψος των επιτοκίων και την κεφαλαιακή διάρθρωση 

της). Αναφορικά µε την επιθυµητή συµπεριφορά του δείκτη, είναι φανερό ότι όσο 
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µεγαλύτερη τιµή λαµβάνει, τόσο µεγαλύτερη είναι η κερδοφορία της οικονοµικής 

µονάδας. 

 

Η ανάλυση των αριθµοδεικτών Αποδοτικότητας ολοκληρώνεται µε τον αριθµοδείκτη 

του «Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (προ φόρων)», ο οποίος ορίζεται ως το πηλίκο 

των «Καθαρών Κερδών (πριν τους φόρους)» προς το σύνολο των «Πωλήσεων». Ο 

συγκεκριµένος δείκτης υποδηλώνει τη δυνατότητα δηµιουργίας κερδών. Επιπλέον, ο 

δείκτης αποτυπώνει αφενός την καλή και συνετή διαχείριση και οργάνωση της 

οικονοµικής µονάδας, αφετέρου την ένταση του ανταγωνισµού στην αγορά που 

δραστηριοποιείται η οικονοµική µονάδα. Είναι πρόδηλο ότι όσο υψηλότερος είναι ο 

αριθµοδείκτης, τόσο µεγαλύτερη είναι η κερδοφορία της οικονοµικής µονάδας 

(Αθιανός και Κωνσταντινούδης, 2004). 

 

4.4.3.5 Αριθµοδείκτες ∆ιαχείρισης Περιουσίας ή ∆ραστηριότητας ή Λειτουργικής 

Αποτελεσµατικότητας 

Οι αριθµοδείκτες ∆ιαχείρισης Περιουσίας ή ∆ραστηριότητας ή Λειτουργικής 

Αποτελεσµατικότητας µετρούν το βαθµό της αποτελεσµατικής χρησιµοποίησης των 

διαφόρων κατηγοριών των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης (Pazarskis et al., 

2009). 

 

Ο πρώτος αριθµοδείκτης ∆ιαχείρισης Περιουσίας είναι ο αριθµοδείκτης της 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων, ο οποίος ορίζεται ως το πηλίκο των 

«Πωλήσεων» προς τις «Απαιτήσεις». Ο εν λόγω αριθµοδείκτης αντικατοπτρίζει το 

βαθµό αποτελεσµατικής χρησιµοποίησης των «Απαιτήσεων» σε σχέση µε τις 

«Πωλήσεις».  

 

Ο δεύτερος αριθµοδείκτης ∆ιαχείρισης Περιουσίας είναι ο αριθµοδείκτης της 

«Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεµάτων
19

», ο οποίος ορίζεται ως το πηλίκο των 

«Πωλήσεων» προς τα «Αποθέµατα». Ο συγκεκριµένος δείκτης καθορίζει το βαθµό 

χρησιµοποίησης των «Αποθεµάτων» στη δηµιουργία «Πωλήσεων». Ήτοι ο δείκτης 
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 Οι Πωλήσεις εκφράζονται σε τρέχουσες αγοραίες τιµές, ενώ τα Αποθέµατα αποτιµώνται στην τιµή 

κόστους. Για αυτό το λόγο, πολλοί ερευνητές χρησιµοποιούν τον αριθµοδείκτη «Κόστος Πωληθέντων 

προς Αποθέµατα». Για την αποφυγή παραλείψεων, στη συγκεκριµένη ανάλυση χρησιµοποιούνται 

αµφότεροι οι αριθµοδείκτες. 
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αυτός δείχνει την ταχύτητα µε την οποία τα «Αποθέµατα» των εµπορευµάτων 

µετατρέπονται σε εισπρακτέους λογαριασµούς διαµέσου των «Πωλήσεων». Ο 

χαµηλός δείκτης «Κυκλοφοριακής Ταχύτητας των Αποθεµάτων», σε σχέση πάντα µε 

τους αριθµοδείκτες του κλάδου, αποτελεί ένδειξη για βραδύτερους ρυθµούς 

ανανέωσης των Αποθεµάτων και υψηλό κόστος αποθήκευσης. Αντίθετα, ένας υψηλός 

δείκτης υποδηλώνει από τη µία πλευρά υψηλό βαθµό αποτελεσµατικότητας, από τη 

άλλη όµως µπορεί το ύψος των «Αποθεµάτων» να µην είναι ικανοποιητικό σε σχέση 

µε τις «Πωλήσεις» (Γιοβάνης και Εµµανουηλίδης, 2007).   

 

Ο τρίτος αριθµοδείκτης ∆ιαχείρισης Περιουσίας είναι ο αριθµοδείκτης της 

«Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Παγίου Ενεργητικού», ο οποίος ορίζεται ως το 

πηλίκο των «Πωλήσεων» προς το «Πάγιο Ενεργητικό». Ο συγκεκριµένος δείκτης 

δηλώνει το βαθµό χρησιµοποίησης των «Παγίων» στη διαµόρφωση του όγκου των 

«Πωλήσεων». Χαµηλός δείκτης «Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Παγίου Ενεργητικού» 

σηµαίνει δέσµευση κεφαλαίων σε «Πάγια» µε µικρό βαθµό απασχόλησης 

(πλεονασµατικά πάγια). Αντίθετα, υψηλός δείκτης πιθανόν να δηλώνει τη 

χρησιµοποίηση απαξιωµένων ή σε µεγάλο βαθµό αποσβεσµένων «Παγίων» 

στοιχείων.   

 

Ο τέταρτος αριθµοδείκτης ∆ιαχείρισης Περιουσίας είναι ο αριθµοδείκτης της 

«Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Συνολικού Ενεργητικού», ο οποίος ορίζεται ως το 

πηλίκο «Πωλήσεων» προς το σύνολο του «Ενεργητικού». Ο συγκεκριµένος δείκτης 

φανερώνει την αποτελεσµατική και αποδοτική χρήση των στοιχείων του 

«Ενεργητικού» για τη δηµιουργία εσόδων από πωλήσεις (Σωτηριάδης, 2005). Ο 

δείκτης της «Κυκλοφοριακής Ταχύτητας του Ενεργητικού» είναι αρκετά 

ευµετάβλητος ακόµα και µέσα στον ίδιο κλάδο και επηρεάζεται από το ύψος των 

χρηµατοδοτούµενων κεφαλαίων. Ένας υψηλός δείκτης σε σχέση µε τον αντίστοιχο 

του κλάδου υποδηλώνει αδυναµία χρησιµοποίησης των στοιχειών του «Ενεργητικού» 

ή χρησιµοποίηση στοιχείων που έχουν ολοκληρωτικά αποσβεσθεί, ενώ ένας χαµηλός 

δείκτης σε σχέση µε τον αντίστοιχο του κλάδου αντικατοπτρίζει αδυναµία εξαιτίας 

χρησιµοποίησης περισσότερων στοιχείων από αυτά που πραγµατικά απαιτεί η φύση 

της επιχειρηµατικής δραστηριότητας.    
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4.4.3.6 Αριθµοδείκτες ∆ιαχείρισης Κόστους 

Η τελευταία κατηγορία αριθµοδεικτών που χρησιµοποιείται στην ανάλυση, 

αποτελείται από τους Αριθµοδείκτες ∆ιαχείρισης Κόστους, οι οποίοι αξιολογούν την 

αποτελεσµατικότητα και τη διαχείριση του κόστους της οικονοµικής µονάδας.  

 

Ο πρώτος αριθµοδείκτης ∆ιαχείρισης Κόστους είναι ο αριθµοδείκτης «Έξοδα 

∆ιοίκησης προς Κύκλο Εργασιών», ο οποίος ορίζεται το πηλίκο των «Εξόδων 

∆ιοίκησης» προς το σύνολο του «Κύκλου Εργασιών». Ο συγκεκριµένος δείκτης 

αξιολογεί τη σχέση των «Εξόδων ∆ιοίκησης» µε το σύνολο του «Κύκλου Εργασιών». 

Όσο µικρότερος είναι ο δείκτης, τόσο µικρότερη είναι η επιβάρυνση του «Κύκλου 

Εργασιών» από τα «Έξοδα ∆ιοίκησης».   

 

Ο δεύτερος αριθµοδείκτης ∆ιαχείρισης Κόστους είναι ο αριθµοδείκτης «Έκτακτα 

και Ανόργανα Έξοδα και Ζηµίες προς Κύκλο Εργασιών», ο οποίος ορίζεται το 

πηλίκο των «Έκτακτων και Ανόργανων Εξόδων» προς το σύνολο του  «Κύκλου 

Εργασιών». Ο εν λόγω δείκτης αξιολογεί τη σχέση των «Έκτακτων και Ανόργανων 

Εξόδων» µε το σύνολο του «Κύκλου Εργασιών». Όσο µικρότερος είναι ο δείκτης, 

τόσο µικρότερη είναι η επιβάρυνση του «Κύκλου Εργασιών» από τα «Έκτακτα και 

Ανόργανα Έξοδα».  

 

Στον παρακάτω Πίνακα 4.6: «Σύνολο Αριθµοδεικτών Έρευνας ανά Κατηγορία» που 

ακολουθεί, παρατίθεται συγκεντρωτικά το σύνολο των αριθµοδεικτών που 

χρησιµοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας διατριβής.  

 

Αριθµοδείκτες 

1. Αριθµοδείκτες Ρευστότητας 12. 

Κεφάλαια Ίδια

Φόρων µετά Κέρδη
φόρων µετά  ROE =  

1. 

ςΥποχρεώσει σµεςΒραχυπρόθε

Ενεργητικό νΚυκλοφορού
 Ρευστότητα Γενική =  

13. 

Κεφάλαια Ίδια

Ενεργητικό
Μόχλευση Χρηµ/κη =  

2. 

ςΥποχρεώσει σµεςΒραχυπρόθε

Αποθέµατα - Ενεργητικό νΚυκλοφορού
   Ρευστότητα Άµεση =

 

14. 

Πωλήσεις

Κέρδος Μικτό
Κέρδους Μικτού Περιθώριο =  

3. 

ςΥποχρεώσει σµεςΒραχυπρόθε

∆ιαθέσιµα
Ρευστότητα Ταµειακή =  

15. 

Πωλήσεις

ΚΠΤΦΑ
ΚΠΤΦΑ Περιθώριο =  
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4. 

Αποθέµατα

Πωληθέντων Κόστος
Αποθεµάτων ςΑνακύκλωση =  

16. 

Πωλήσεις

ΚΠΦ
ΚΠΦ Περιθώριο =  

5. Αποθεµάτων Ηµ. Απαιτήσεων Ηµ.  Κύκλος όςΛειτουργικ +=  4. Αριθµοδείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας ή 

∆ιαχείρισης Περιουσίας ή ∆ραστηριότητας ή 

Λειτουργικής Αποτελεσµατικότητας 

2. Αριθµοδείκτες Κεφαλαιακής ∆ιάρθρωσης και 

Φερεγγυότητας ή ∆ανειακής Επιβάρυνσης 

17. 

Απαιτήσεις

Πωλήσεις
Απαιτήσεων Ταχύτητα κήΚυκλοφορια =  

6. 

Κεφάλαια Ιδια

Κεφάλαια Ξενα
Κεφάλαια Ιδια  προςΞένα =  

18. 

Αποθέµατα

Πωλήσεις
Αποθεµάτων Ταχύτητα κήΚυκλοφορια =  

7. 

ύΕνεργητικο Σύνολο

Κεφάλαια Ξενα
ςΕπιβάρυνση ∆ανειακής Βαθµός =  

19. 

Ενεργ. Πάγιο

Πωλήσεις
Ενεργ Παγιου Ταχύτητα κήΚυκλοφορια =  

8. 

Κεφάλαια Ιδια

Ενεργητικό Πάγιο
Κεφάλαια Ιδια  προςΕνεργ. Πάγιο =  

20. 

Ενεργ. Σύνολο

Πωλήσεις
ύΕνεργητικο Ταχύτητα κήΚυκλοφορια =  

3. Αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας 5. Αριθµοδείκτες ∆ιαχείρισης Κόστους 

9. 

ύΕνεργητικο Συνολο

ΚΠΦ
φόρων ROA  προ =  

21. 

Εργασιών Κύκλο

∆ιοίκησης Εξοδα
Εργασ. Κύκλο  προς∆ιοίκησης Εξοδ. =  

10. 

Κεφάλαια Ίδια

ΚΠΦ
φόρων   προROE =  

22. 

Εργασιών Κύκλο

Ε.Α.Ε.Ζ
Εργ. Κύκ. ρος και Ζηµ πξοδΕκτ.Ανορ.Ε =  

11. 

ύΕνεργητικο Συνολο

Φόρων µετά Κέρδη
φόρων µετάROA  =  

 

Πίνακας 4.6: Σύνολο Αριθµοδεικτών Έρευνας ανά Κατηγορία 

 

4.5 Μέθοδος Ανάλυσης των Στοιχείων - Τρόποι Στατιστικής 

Αξιολόγησης Χρηµατοοικονοµικών ∆εικτών 

4.5.1 Γενικά 

Με τους περιορισµούς, ότι αφενός δεν υπάρχει ένα σταθερά θεµελιωµένο θεωρητικό 

πλαίσιο, το οποίο να οδηγεί στην επιλογή των χρηµατοοικονοµικών δεικτών, 

αφετέρου τα εµπειρικά ερευνητικά δεδοµένα είναι διασκορπισµένα και 

χαρακτηρίζονται από ανοµοιογένεια, χρησιµοποιήθηκε η στατιστική επιστήµη ως 

αποτελεσµατικότερο µέσο για την τελική επιλογή των χρηµατοοικονοµικών δεικτών.  

 

Η χρησιµοποίηση της στατιστικής για την επιλογή των κατάλληλων 

χρηµατοοικονοµικών δεικτών  πραγµατοποιήθηκε εξαιτίας του γεγονότος ότι πολλοί 

χρηµατοοικονοµικοί δείκτες «αλληλεπικαλύπτονται» µεταξύ τους και εµφανίζουν 

µεγάλη συγγραµµικότητα ή µε άλλα λόγια εµφανίζουν υψηλούς συντελεστές 
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συσχέτισης.  Η ύπαρξη συγγραµµικότητας από τη µία επιτείνει το πρόβληµα της 

επιλογής των κατάλληλων χρηµατοοικονοµικών δεικτών, από την άλλη όµως, 

αποτελεί ένδειξη της δυνατότητας ότι ένας µικρός αριθµός χρηµατοοικονοµικών 

δεικτών δύναται να αντικατοπτρίσει το µέγιστο µέρος του πληροφοριακού φάσµατος 

που καλύπτει το σύνολο των αριθµοδεικτών (Τσάµης, 1989). Συνεπώς, η αποκάλυψη 

των εµπειρικών σχέσεων µεταξύ των δεικτών σε συνδυασµό µε την αποκάλυψη του 

βαθµού που επικαλύπτονται πληροφορικά, δύναται να οδηγήσει σε µια επιλογή 

δεικτών εµπειρικά θεµελιωµένη.  

 

4.5.2 Ανάλυση Παραγόντων (Factor Analysis) - Ανάλυση Κυρίων 

Συνιστωσών (Principal Components Analysis) 

Η συνήθης στατιστική τεχνική που χρησιµοποιείται από ερευνητές είναι η «Ανάλυση 

κατά Παράγοντες» (Factor Analysis) και οι σχετικές παραλλαγές προς αυτή 

πολυµεταβλητές τεχνικές. Όπως σηµειώνει ο Cattell (1978) η «Παραγοντική 

Ανάλυση» ειδοποιεί τον ερευνητή να αποφύγει τόσο το ασήµαντο, όσο και το µη 

πραγµατικό, γιατί δίνει έστω και χονδρικά στην αρχή, τη µορφή των πραγµατικών 

δοµών που κρύβονται σε ένα ποικιλώνυµο και αλληλεπιδρών πλήθος µεταβλητών. 

Βασικό γνώρισµα  της «Ανάλυσης κατά Παράγοντες» ή «Παραγοντικής Ανάλυσης» 

ή «Ανάλυσης Παραγόντων» (Factor Analysis) είναι η οµαδοποίηση των µεταβλητών 

σε οµάδες – παράγοντες – διατηρώντας συγχρόνως το µέγιστο δυνατό από το 

πληροφοριακό περιεχόµενο των πρωτογενών στοιχείων. Η τεχνική της οµαδοποίησης 

των µεταβλητών χρησιµοποιεί ως κριτήριο τις συσχετίσεις που παρατηρούνται 

µεταξύ αυτών. Οι παράγοντες είναι διανύσµατα και µάλιστα ψευδοδιανύσµατα ή 

λανθάνοντα διανύσµατα που αντιπροσωπεύουν εξαρτηµένες µεταβλητές 

(ψευδοµεταβλητές) συναρτούµενες από τις στατιστικά σηµαντικές µεταβλητές που 

περιέχονται στους παράγοντες.  

 

Οι συντελεστές συσχέτισης των µεταβλητών µε τους αντίστοιχους παράγοντες 

καλούνται παραγοντικά φορτία (Factor Loading). Κριτήρια για τη σηµαντικότητα των 

παραγοντικών φορτίων υπάρχουν διάφορα. Στην πράξη, η τιµή του «παραγοντικού 

φορτίου» θεωρείται υψηλή όταν είναι µεγαλύτερη από 0,3,  το οποίο συνεπάγεται ότι 

η συγκεκριµένη µεταβλητή συνεισφέρει σηµαντικά στην περιγραφή του εν λόγω 

παράγοντα. Στην αντίθετη περίπτωση, που η τιµή του «παραγοντικού φορτίου» είναι 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 163 από 475 

µικρότερη από 0,3, θεωρείται πολύ χαµηλή, η συγκεκριµένη µεταβλητή δεν 

συνεισφέρει σηµαντικά στην περιγραφή του εν λόγω παράγοντα, οπότε δύναται να 

αγνοηθεί και να µην συµπεριληφθεί για περαιτέρω ανάλυση. 

 

Η µέθοδος που χρησιµοποιείται για την εξαγωγή των παραγόντων είναι η µέθοδος της 

«Ανάλυσης των Κύριων Συνιστωσών» (Principal Component Analysis), η οποία σε 

συνδυασµό µε την «Παραγοντική Ανάλυση» έχει ήδη χρησιµοποιηθεί σε µια σειρά 

ερευνών µε σκοπό την εµπειρική ταξινόµηση των χρηµατοοικονοµικών δεικτών και 

στον προσδιορισµό του κρίσιµου αντιπροσωπευτικού συνόλου (Pinches et al., 1975; 

Laurent, 1979; Chen and Shimerda, 1981; Gombola and Ketz, 1983).   

 

Κατά την ανάλυση αυτή επιζητείται η δηµιουργία ενός υποδείγµατος, γραµµικού 

συνδυασµού των παρατηρούµενων µεταβλητών, όπου η πρώτη κύρια συνιστώσα 

είναι συνδυασµός που εξηγεί το µεγαλύτερο ποσοστό της ολικής διακύµανσης των 

τιµών των παρατηρήσεων, η δεύτερη κύρια συνιστώσα ασυσχέτιστη µε την πρώτη 

εξηγεί το αµέσως µεγαλύτερο ποσοστό κ.ο.κ., όπου διαδοχικές κύριες συνιστώσες 

εξηγούν µικρότερα ποσοστά της ολικής διακύµανσης και οι οποίες είναι 

ασυσχέτιστες µεταξύ τους. Ήτοι, το χαρακτηριστικό γνώρισµα της µεθόδου είναι ότι 

λαµβάνει υπόψη το ολικό ποσό της διακύµανσης των µεταβλητών κατά φθίνουσα 

ακολουθία. Η απόφαση ως προς τον αριθµό των παραγόντων που είναι αναγκαίοι για 

την εκπροσώπηση των δεδοµένων στηρίζεται στην εξέταση του ποσοστού της ολικής 

διακύµανσης που εξηγείται από τις κύριες συνιστώσες. Η απόφαση στην εν λόγω 

έρευνα στηρίζεται στις τιµές των χαρακτηριστικών ριζών – ιδιοτιµές - (eigenvalues
20

) 

που είναι µεγαλύτερες της µονάδας, αφού αυτό συνεπάγεται και υψηλό ποσοστό της 

εξηγούµενης διακύµανσης από τους αντίστοιχους (µε τις υψηλές τιµές των 

χαρακτηριστικών ριζών) παράγοντες.  

 

Όλες οι µεταβλητές έχουν κάποια συσχέτιση µε όλους τους παράγοντες, οπότε 

υπάρχουν πολλοί συνδυασµοί αναπαράστασης των σχέσεων µεταξύ µεταβλητών και 

                                                 
20

 Μία «eigenvalue» ισούται µε το άθροισµα των τετραγωνισµένων «Factor Loadings» µιας 

συγκεκριµένης µεταβλητής σε µία κύρια συνιστώσα µε την οποία η «eigenvalue» σχετίζεται. Πιο 

απλά, η  «eigenvalue» αντιπροσωπεύει το ποσοστό της διακύµανσης που «εξηγεί» η κύρια συνιστώσα 

ή το ποσοστό συµµετοχής της κύριας συνιστώσας στην εξήγηση της µεταβλητής. Όσο µεγαλύτερη 

είναι η «eigenvalue», τόσο µεγαλύτερο είναι το ποσοστό της διακύµανσης που αντιστοιχεί στη 

συσχετιζόµενη µε αυτή κυρία συνιστώσα.    
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παραγόντων. Σε συνάρτηση µε την παραπάνω προσέγγιση, η περιστροφή των 

παραγόντων είναι ο απλούστερος τρόπος να διανεµηθούν τα «Factor Loadings» µε 

τέτοιο τρόπο, ώστε η ερµηνεία των παραγόντων να είναι ευκολότερη (Norusis, 1990).  

Η µέθοδος περιστροφής που επιλέχτηκε είναι η varimax περιστροφή (varimax 

rotation), γιατί η εν λόγω µέθοδος µεγιστοποιεί τον αριθµό των παραγόντων που 

έχουν υψηλά «Factor Loadings». Τέλος, τα «Factor Loadings» εµφανίζονται µε 

φθίνουσα σειρά προς διευκόλυνση στην εξαγωγή και ερµηνεία των αποτελεσµάτων.  

 

4.5.3 Έλεγχος Κανονικότητας 

Από την ««Παραγοντική Ανάλυση»» εξάγονται ως νέες µεταβλητές οι τιµές των 

Παραγόντων, οι οποίες στη συνέχεια αναλύονται µε σκοπό τη διαπίστωση διαφορών, 

µεταξύ των δύο οµάδων επιχειρήσεων. Για να γίνει έλεγχος της ύπαρξης στατιστικά 

σηµαντικών διαφορών µεταξύ των µεταβλητών (χρηµατοοικονοµικών δεικτών) 

ανάµεσα στις δύο οµάδες επιχειρήσεων πρέπει προηγουµένως να προηγηθεί 

«Έλεγχος Κανονικότητας» των δεικτών που θα οδηγήσει στην επιλογή του 

κατάλληλου ελέγχου (παραµετρικού ή µη).  

 

Ειδικότερα, χρησιµοποιούνται οι έλεγχοι Κανονικότητας των  Kolmogorov-Smirnov / 

Shapiro-Wilk, ανάλογα µε το µέγεθος του δείγµατος (αριθµός επιχειρήσεων ανά 

κατηγορία), σύµφωνα µε τους οποίους η µηδενική υπόθεση είναι (∆αφέρµος, 2005):  

 

η                                    Ho: «Η κατανοµή της µεταβλητής είναι κανονική», ενώ  

η εναλλακτική είναι η  H1: «Οι κατανοµή της µεταβλητής δεν είναι κανονική». 

 

4.5.4 Μη Παραµετρικός Έλεγχος Mann Whitney  

Για τους σκοπούς της έρευνας προτιµήθηκε από την πλευρά του ερευνητή για όλους 

τους παράγοντες - ανεξάρτητα αν ακολουθούν την κανονική κατανοµή ή όχι - η 

πραγµατοποίηση του ελέγχου οµοιογένειας, χρησιµοποιώντας το µη παραµετρικό 

έλεγχο (Mann-Whitney), επειδή ως επί το πλείστον οι µεταβλητές αποδεικνύεται ότι 

δεν κατανέµονται κανονικά. 

 

Το Mann-Whitney U Test εξετάζει την ύπαρξη τυχαίας µείξης ταξινοµήσεων µεταξύ 

των δύο δειγµάτων αποτελώντας εναλλακτική του τυπικού t-test (για τη διαφορά 
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µεταξύ δύο µέσων).  Το Mann-Whitney U Test εξετάζεται κάτω από πολύ γενικές 

συνθήκες (Παπαδηµητρίου, 1989) µε ενδεχόµενη προϋπόθεση ότι οι πληθυσµοί των 

δύο δειγµάτων είναι συνεχείς. Κατά τη διαδικασία του µη παραµετρικού τεστ, η 

µηδενική υπόθεση που εξετάζεται είναι η (Gold, 2007): 

 

   η                        Ho: «Οι κατανοµές των δύο δειγµάτων είναι όµοιες µεταξύ τους», ενώ  

   η εναλλακτική   H1: «Οι κατανοµές των δύο δειγµάτων δεν είναι όµοιες µεταξύ τους». 

 

Ήτοι, µέσω του  Mann-Whitney U Test εξετάζεται η ύπαρξη στατιστικά σηµαντικής 

διαφοροποίησης κάθε µεταβλητής (παράγοντα) µεταξύ των ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων  που έχουν Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου και των επιχειρήσεων που 

δεν έχουν Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου. 

   

4.5.5 Λογαριθµική Παλινδρόµηση (Binary Logistic Regression) 

Με σκοπό την πληρέστερη εξέταση της ύπαρξης στατιστικά σηµαντικής 

διαφοροποίησης, χρησιµοποιείται η Λογαριθµική Παλινδρόµηση, η οποία εξετάζει 

τον τρόπο διαφοροποίησης από κοινού (και όχι µεµονωµένα) των ανεξάρτητων 

µεταβλητών (παραγόντων) µεταξύ των δύο κατηγοριών επιχειρήσεων. Γενικότερα, η  

ανάλυση παλινδρόµησης εφαρµόζεται για την ανάλυση των σχέσεων µεταξύ µιας 

εξαρτηµένης µεταβλητής (ύπαρξη ή µη εσωτερικού ελέγχου) και των ανεξάρτητων 

µεταβλητών (ο κάθε παράγοντας). Στην περίπτωση της έρευνας, χρησιµοποιείται 

ειδικότερα η Λογαριθµική Παλινδρόµηση («Binary / Binominal Logistic 

Regression»), αφού η εξαρτηµένη µεταβλητή είναι διχοτοµική – δίτιµη - (ύπαρξη ή 

µη εσωτερικού ελέγχου) και οι ανεξάρτητες µεταβλητές είναι οποιουδήποτε τύπου 

(Σιάρδος, 2004; Besser et al., 2009). Η Binary / Binominal λογαριθµική 

παλινδρόµηση χρησιµοποιεί τη µέθοδο της µεγιστοποίησης των πιθανοτήτων αφού η 

εξαρτηµένη µεταβλητή µετατραπεί σε λογαριθµική µεταβολή (ο φυσικός λογάριθµος 

των πιθανοτήτων να συµβούν ή όχι). Ήτοι, η µέθοδος υπολογίζει τις λογαριθµικές 

πιθανότητες της εξαρτηµένης µεταβλητής.  

 

 

Το λογαριθµικό µοντέλο της παλινδρόµησης έχει την παρακάτω µορφή: 
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= Ο λογάριθµος του λόγου των πιθανοτήτων (log odds ratio ή logit) 

                        a = Η σταθερά του λογαριθµικού µοντέλου 

                        b = Ο συντελεστής λογαριθµικής παλινδρόµησης 

 

Η διαδικασία εισαγωγής των µεταβλητών που επιλέγεται ακολουθεί την εξής 

κατεύθυνση: ξεκινά από το πλήρες υπόδειγµα που περιλαµβάνει όλες τις ανεξάρτητες 

µεταβλητές και αποµακρύνονται µε διαδοχικά βήµατα οι µεταβλητές που δεν 

πληρούν τα κριτήρια επιλογής. Μία µεταβλητή εισέρχεται στο υπόδειγµα εφόσον 

ικανοποιεί το κριτήριο εισαγωγής και το κριτήριο παραµονής. Το κριτήριο εισαγωγής 

(score statistic) είναι κοινό για όλες τις µεθόδους επιλογής, ενώ η αποµάκρυνση µιας 

µεταβλητής από το υπόδειγµα γίνεται µε το κριτήριο Wald.  

 

4.6 Μέθοδος Ανάλυσης των Στοιχείων - Τρόποι Στατιστικής 

Αξιολόγησης Ερωτηµατολογίου 

4.6.1 Γενικά 

Σε συνάρτηση µε την ανάλυση των στοιχείων που προκύπτουν από τους 

αριθµοδείκτες η πληρέστερη διεξαγωγή της έρευνας απαιτούσε τη συλλογή 

πρωτογενών δεδοµένων, το οποίο επιτεύχθηκε µε τη δηµιουργία ενός κοινού 

ερωτηµατολογίου τόσο για τις επιχειρήσεις που έχουν Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου, 

όσο και για αυτές που δεν έχουν Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου. Ο σχεδιασµός του 

ερωτηµατολογίου και επιµέρους θέµατα σχετικά µε αυτό παρατίθενται στη συνέχεια 

του κεφαλαίου.  

 

4.6.2 Ερωτηµατολόγιο Έρευνας 

Το ερωτηµατολόγιο της έρευνας αποτελούνταν  από ερωτήσεις κλειστού τύπου και 

ερωτήσεις χρησιµοποιώντας τη βαθµολογική κλίµακα του Likert (πενταβάθµια 
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κλίµακα). Η σειρά των ερωτήσεων δεν είναι τυχαία. Το ερωτηµατολόγιο είναι 

χωρισµένο σε πέντε  (5) ενότητες - τµήµατα.  Η διάρθρωση των ενοτήτων έχει ως 

εξής: 

1. Το Τµήµα Α αφορά θέµατα σε σχέση µε την Εφαρµογή των υφιστάµενων 

Ελέγχων είτε εφαρµόζουν Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου είτε δεν 

εφαρµόζουν Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου των οικονοµικών µονάδων ανά 

κύκλο δραστηριότητας. 

2. Το Τµήµα Β αφορά θέµατα σχετικά µε την υφιστάµενη αντιµετώπιση 

θεµάτων εταιρικής διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνου, σχέσης µε τον 

εξωτερικό έλεγχο και εναρµόνισης µε το στρατηγικό σχεδιασµό από τις 

οικονοµικές µονάδες είτε εφαρµόζουν Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου είτε 

δεν εφαρµόζουν Σύστηµα Εσωτερικού. 

3. Το Τµήµα Γ αφορά αποκλειστικά τις οικονοµικές µονάδες οι οποίες 

εφαρµόζουν Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου και σχετίζεται µε την 

Οργάνωση και Λειτουργία της Υπηρεσίας του Εσωτερικού Ελέγχου. 

4. Το Τµήµα ∆ αφορά αποκλειστικά τις οικονοµικές µονάδες οι οποίες 

εφαρµόζουν Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου και αναφέρεται στην 

εκτιµούµενη προστιθέµενη αξία ανά Κύκλο ∆ραστηριότητας των 

υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου. 

5. Το Τµήµα Ε αφορά αποκλειστικά τις οικονοµικές µονάδες οι οποίες 

εφαρµόζουν Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου και αναφέρεται στο µέλλον 

του εσωτερικού ελέγχου.  

 

Όπως γίνεται φανερό  οι οικονοµικές µονάδες που εφαρµόζουν Σύστηµα Εσωτερικού 

Ελέγχου απαντούν σε όλες τις ερωτήσεις, ενώ οι οικονοµικές µονάδες, οι οποίες δεν 

εφαρµόζουν Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου απαντούν µόνο στις πρώτες πενήντα 

(τµήµα Α και Β).  

 

Πιο συγκεκριµένα, το ερωτηµατολόγιο ξεκινά µε επτά ερωτήσεις (Ι - VII),  οι οποίες 

αναφέρονται στα στοιχεία της ξενοδοχειακής επιχείρησης. Ειδικότερα, παρατίθενται 

η Επωνυµία, το Έτος Ίδρυσης, η Θέση Ευθύνης του προσώπου που συµπληρώνει το 

ερωτηµατολόγιο, το σύνολο του Ενεργητικού, ο Κύκλος Εργασιών, ο Αριθµός του 

Προσωπικού και το Έτος Εισαγωγής του Εσωτερικού Ελέγχου. Οι απαντήσεις των 
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έξι πρώτων ερωτήσεων (Ι – VI) είναι προαιρετικές µε σκοπό την επίτευξη της 

πλήρους ανωνυµίας και εµπιστευτικότητας. Άλλωστε στην εισαγωγική επιστολή του 

ερωτηµατολογίου τονίζεται η τήρηση της ανωνυµίας και της εµπιστευτικότητας και 

το γεγονός της παρουσίασης των αποτελεσµάτων µόνο σε συγκεντρωτική µορφή 

(επιχειρήσεις που εφαρµόζουν εσωτερικό έλεγχο και επιχειρήσεις που δεν 

εφαρµόζουν εσωτερικό έλεγχο). Η απάντηση της έβδοµης  ερώτησης (VII), η οποία 

αναφέρεται στο έτος εισαγωγής του εσωτερικού ελέγχου είναι υποχρεωτική, αφού 

είναι πολύ σηµαντική για τη στατιστική ανάλυση που θα ακολουθήσει. 

   

Στη συνέχεια, το Τµήµα Α, το οποίο σχετίζεται µε την εφαρµογή των υφιστάµενων 

ελέγχων και απαντάται από τις οικονοµικές µονάδες είτε εφαρµόζουν Σύστηµα 

Εσωτερικού Ελέγχου, είτε δεν εφαρµόζουν Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου 

αποτελείται από τις πρώτες σαράντα ένα ερωτήσεις (1 - 41). Οι ερωτήσεις 

χρησιµοποιούν την πενταβάθµια βαθµολογική κλίµακα του Likert (καθόλου, σε µικρή 

κλίµακα, σε µέτρια κλίµακα, σε µεγάλη κλίµακα και πάρα πολύ). Πιο συγκεκριµένα 

αξιολογείται η εφαρµογή των υφιστάµενων ελέγχων στους δέκα (10) Κύκλους 

∆ραστηριότητας που δραστηριοποιούνται στη σύγχρονη ξενοδοχειακή επιχείρηση. Οι 

Κύκλοι ∆ραστηριότητας είναι:  

1. Κύκλος Παγίων,  

2. Κύκλος Αποθεµάτων,  

3. Κύκλος Αγορών – Προµηθειών,  

4. Κύκλος Απαιτήσεων – ∆ιαθεσίµων- Χρεογράφων,  

5. Κύκλος Υποχρεώσεων,  

6. Κύκλος ∆απανών – Εξόδων,  

7. Κύκλος Πωλήσεων,  

8. Κύκλος ∆ιοίκησης,  

9. Κύκλος Λογιστικής – Χρηµατοοικονοµικής και  

10. Κύκλος Λοιπών Λειτουργιών.     

 

Ειδικότερα οι πέντε πρώτες ερωτήσεις (1 - 5) αξιολογούν τους υφιστάµενους 

ελέγχους στον Κύκλο των Παγίων. Με τις ερωτήσεις εκτιµούνται η τήρηση και 

ενηµέρωση του Μητρώου Παγίων και του Βιβλίου Απογραφής, ο έλεγχος της 

φυσικής ύπαρξης των Παγίων, ο έλεγχος της ορθής απεικόνισης των Παγίων στις 
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Οικονοµικές Καταστάσεις, ο βαθµός της ασφαλιστικής κάλυψης των Παγίων και η 

ύπαρξη συγκεκριµένης διαδικασίας  σχετικά µε τον Προϋπολογισµό των Παγίων. 

 

Οι επόµενες πέντε ερωτήσεις (6 - 10) αξιολογούν τους υφιστάµενους ελέγχους στον 

Κύκλο των Αποθεµάτων. Πιο συγκεκριµένα, κρίνονται ο βαθµός οριοθέτησης των 

αρµοδιοτήτων και ευθυνών των προσώπων από τη στιγµή παραλαβής του 

εµπορεύµατος µέχρι την εξαγωγή του από την Αποθήκη, ο περιοδικός έλεγχος των 

«Αποθεµάτων» από τρίτο πρόσωπο και η αντιπαραβολή του µε το Βιβλίο Αποθήκης 

και τα λογιστικά υπόλοιπα, η διαδικασία της αποτίµησης των «Αποθεµάτων», η 

χωροθέτηση και ιχνηλασιµότητα των «Αποθεµάτων» και τέλος ο βαθµός 

συνεργασίας των τµηµάτων της Αποθήκης και των Προµηθειών. 

 

Στη συνέχεια, οι ερωτήσεις έντεκα έως δεκαπέντε  (11 - 15) αξιολογούν τους 

υφιστάµενους ελέγχους στον Κύκλο των Αγορών – Προµηθειών. Ειδικότερα, 

εκτιµούνται η ύπαρξη διαδικασίας σχετικά µε τις «Αγορές», η επιβεβαίωση της ορθής 

τήρησης της ∆ιαδικασίας, η ύπαρξη και χρησιµοποίηση καταλόγου εγκεκριµένων 

προµηθευτών, το επίπεδο λογιστικού ελέγχου σχετικά µε τις «Αγορές» και τέλος ο 

βαθµός διερεύνησης των αιτιών εκτάκτων και ασυνήθιστων «Αγορών».    

 

Οι επόµενες πέντε ερωτήσεις (16 - 20) αξιολογούν τους υφιστάµενους ελέγχους στον 

Κύκλο των Απαιτήσεων - ∆ιαθεσίµων – Χρεογράφων. Πιο συγκεκριµένα, κρίνονται 

η ύπαρξη συγκεκριµένης πολιτικής και διαδικασιών σχετικά µε τον έλεγχο όλου του 

εύρους των λειτουργιών του «Ταµείου», η διαχείριση και φύλαξη των ηµερήσιων 

εισπράξεων, ο έλεγχος του Βιβλίου των Επιταγών και των Γραµµατίων, ο έλεγχος 

των υπολοίπων των πελατών σε συνάρτηση µε τις επισφαλείς, τις ανεπίδεκτες 

εισπράξεως απαιτήσεις και την επάρκεια των προβλέψεων και τέλος το επίπεδο 

λογιστικού ελέγχου σχετικά µε τις Απαιτήσεις - ∆ιαθέσιµα – Χρεόγραφα. 

 

Στη συνέχεια, οι ερωτήσεις εικοσιένα έως εικοσιπέντε  (21 - 25) αξιολογούν τους 

υφιστάµενους ελέγχους στον Κύκλο των Υποχρεώσεων. Ειδικότερα, εκτιµούνται η 

παρακολούθηση των υπολοίπων των υποχρεώσεων µέσω των Τραπεζών, η 

παρακολούθηση των δανείων και των πιστώσεων, ο βαθµός συσχέτισης  και 
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λογιστικής συµφωνίας των αντικριζόµενων εγγραφών, η έγκαιρη απόδοση των 

υποχρεώσεων και τέλος ο σύννοµος σχηµατισµός των προβλέψεων. 

 

Οι επόµενες πέντε ερωτήσεις (26 - 30) αξιολογούν τους υφιστάµενους ελέγχους στον 

Κύκλο των ∆απανών – Εξόδων. Πιο συγκεκριµένα, κρίνονται η ύπαρξη πολιτικής και 

διαδικασιών σχετικά µε τον έλεγχο των δαπανών και εξόδων, η ύπαρξη και 

παρακολούθηση του Προϋπολογισµού Εξόδων από εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, η 

έγκριση των εξόδων, η έγκαιρη ενηµέρωση και λογιστική συµφωνία των 

λογαριασµών των εξόδων και τέλος η σκοπιµότητα των δαπανών και εξόδων. 

 

Στη συνέχεια, οι ερωτήσεις τριάντα ένα έως τριάντα πέντε  (31 - 35) αξιολογούν τους 

υφιστάµενους ελέγχους στον Κύκλο των Πωλήσεων. Ειδικότερα, εκτιµούνται η 

ύπαρξη συγκεκριµένης πολιτικής και διαδικασιών σχετικά µε τον έλεγχο όλου του 

εύρους των «Πωλήσεων», η έγκαιρη ενηµέρωση και λογιστική συµφωνία των 

λογαριασµών των εσόδων, η επίτευξη των στόχων των πωλήσεων, η πραγµατικότητα 

των υπολοίπων των πελατών και τέλος ο έλεγχος των «Πωλήσεων» των τµηµάτων 

εκτός της Υποδοχής. 

 

Οι επόµενες έξι ερωτήσεις (36 - 41), οι οποίες ολοκληρώνουν το Τµήµα Α, ανά δύο, 

αξιολογούν τους υφιστάµενους ελέγχους στον Κύκλο της ∆ιοίκησης, στον Κύκλο της 

Λογιστικής – Χρηµατοοικονοµικής και στον Κύκλο των Λοιπών Λειτουργιών 

αντίστοιχα. Πιο συγκεκριµένα, στον Κύκλο της ∆ιοίκησης (ερωτήσεις 36 - 37) 

κρίνονται η ∆ιοίκηση για τα αποτελέσµατά της και ο βαθµός υλοποίησης των 

αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων. Στον Κύκλο της Λογιστικής – 

Χρηµατοοικονοµικής (ερωτήσεις 38 – 39) αξιολογούνται οι διαδικασίες για το Βιβλίο 

Κίνησης Πελατών και το Βιβλίο Πόρτας και η τήρηση των λογιστικών βιβλίων. 

Τέλος, στον Κύκλο των Λοιπών Λειτουργιών (ερωτήσεις 40 – 41) κρίνονται η 

θέσπιση λεπτοµερών διαδικασιών για κάθε δραστηριότητα και το επίπεδο 

καθορισµού των ευθυνών και αρµοδιοτήτων του προσωπικού. 

 

Στη συνέχεια, το Τµήµα Β, το οποίο αναφέρεται στην υφιστάµενη αντιµετώπιση 

συγκεκριµένων θεµάτων από τις οικονοµικές µονάδες και απαντάται από τις 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις είτε εφαρµόζουν Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου είτε δεν 
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εφαρµόζουν Σύστηµα Εσωτερικού, απαρτίζεται από τις ερωτήσεις σαράντα δύο έως 

πενήντα (42 - 50).  

 

Ειδικότερα, οι ερωτήσεις 42 και 43 αξιολογούν τη σχέση του εσωτερικού ελέγχου µε 

τον εξωτερικό έλεγχο. Πιο συγκεκριµένα, εκτιµάται η συνεργασία του Λογιστηρίου 

(σε περίπτωση απουσίας εσωτερικού ελέγχου) ή των εσωτερικών ελεγκτών µε τους 

εξωτερικούς ελεγκτές και η πρόσβαση των εξωτερικών ελεγκτών στα προγράµµατα 

αυτοελέγχου της ελεγχόµενης ξενοδοχειακής επιχείρησης.  

 

Στη συνέχεια, οι ερωτήσεις 44 και 45 αξιολογούν τη σχέση του εσωτερικού ελέγχου 

µε τη διαχείριση κινδύνου. Ειδικότερα, εκτιµάται ο βαθµός αναγνώρισης και 

οριοθέτησης του επιχειρηµατικού κινδύνου και το επίπεδο εφαρµογής των µοντέλων 

ανάλυσης του επιχειρηµατικού κινδύνου. 

  

Οι ερωτήσεις 46 και 47 αξιολογούν τη σχέση του εσωτερικού ελέγχου µε την 

εταιρική διακυβέρνηση. Πιο συγκεκριµένα, εκτιµάται ο βαθµός υιοθέτησης των 

αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης και η ύπαρξη διαφάνειας και γνωστοποίησης των 

πληροφοριών σχετικά µε την εταιρική διακυβέρνηση. 

 

Στη συνέχεια, οι ερωτήσεις 48 και 49 αξιολογούν τη σχέση του εσωτερικού ελέγχου 

µε το στρατηγικό σχεδιασµό. Ειδικότερα, εκτιµάται ο βαθµός συµφωνίας της 

στρατηγικής της ξενοδοχειακής επιχείρησης µε τους επιχειρηµατικούς στόχους και η 

συµµόρφωση του στρατηγικού σχεδίου της επιχείρησης µε το θέµα της εξασφάλισης 

των απαιτούµενων πόρων. 

 

Το τµήµα Β ολοκληρώνεται µε την ερώτηση 50, η οποία αξιολογεί τη σχέση του 

εσωτερικού ελέγχου µε την περιβαλλοντική διαχείριση. Πιο συγκεκριµένα, εκτιµάται 

ο ρόλος της διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος στη στρατηγική της 

ξενοδοχειακής επιχείρησης. 

 

Στη συνέχεια, το Τµήµα Γ, το οποίο σχετίζεται µε την οργάνωση και λειτουργία 

της υπηρεσίας του Εσωτερικού Ελέγχου, αφορά αποκλειστικά τις οικονοµικές 
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µονάδες οι οποίες εφαρµόζουν Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου και αποτελείται από 

είκοσι τρείς ερωτήσεις (51 - 73). 

 

Οι πρώτες πέντε ερωτήσεις (51 - 55) αναφέρονται γενικά στην οργάνωση και 

λειτουργία της υπηρεσίας του Εσωτερικού Ελέγχου. Ειδικότερα, αξιολογείται το 

επίπεδο ∆ιοίκησης στο οποίο αναφέρεται ο εσωτερικός έλεγχος, η ύπαρξη ενιαίου 

εγχειριδίου ∆ιαδικασιών, η χρησιµοποίηση καθιερωµένων προτύπων σύνταξης των 

εγγράφων του ελέγχου, η πληρότητα της υπάρχουσας στελέχωσης της υπηρεσίας 

εσωτερικού ελέγχου και τέλος το επίπεδο αξιολόγησης του ελεγκτικού έργου από την 

προϊστάµενη αρχή της Υπηρεσίας. 

 

Οι επόµενες δέκα ερωτήσεις (56 - 65) αξιολογούν το Σύστηµα του Εσωτερικού 

Ελέγχου µε βάση τα πέντε κριτήρια που χαρακτηρίζουν ένα αποτελεσµατικό 

Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου. Όπως αναλύθηκε στο αντίστοιχο κεφάλαιο της 

θεωρίας τα πέντε κύρια χαρακτηριστικά είναι: Περιβάλλον Ελέγχου, ∆ιαχείριση 

Κινδύνου, Ελεγκτικές ∆ιαδικασίες, Πληροφόρηση - Επικοινωνία και 

Παρακολούθηση (COSO, 1992; Roth and Espersen, 2002; Bowrin, 2004). Για την 

εκτίµηση του κάθε χαρακτηριστικού χρησιµοποιούνται δύο ερωτήσεις. Ειδικότερα, 

σχετικά µε το «Περιβάλλον Ελέγχου» αξιολογείται η κοινοποίηση  της σηµασίας των 

ηθικών αξιών και της ακεραιότητας στους εργαζόµενους και η επάρκεια της 

οργανωτικής δοµής σχετικά µε το διαχωρισµό των καθηκόντων και αρµοδιοτήτων 

του προσωπικού (ερωτήσεις 56 και 57). Αναφορικά µε τη «∆ιαχείριση Κινδύνου» 

εκτιµάται η κατανόηση των µέτρων για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων και 

η χρησιµοποίηση µηχανισµών για την αναγνώριση του επιχειρηµατικού κινδύνου 

(ερωτήσεις 58 και 59). Σχετικά µε τις «Ελεγκτικές ∆ιαδικασίες» αξιολογείται η 

επάρκεια πολιτικών και διαδικασιών για κάθε επιχειρησιακή λειτουργία και η 

συνολική αποτελεσµατικότητα των ελεγκτικών διαδικασιών (ερωτήσεις 60 και 61). 

Σε σχέση µε την «Πληροφόρηση – Επικοινωνία» εκτιµάται (ερωτήσεις 62 και 63) η 

επάρκεια των υπαρχόντων µηχανισµών σχετικά µε την αναγνώριση των τρεχουσών 

αναγκών για πληροφορίες (ποιότητα πληροφορίας) και η διάχυση των πληροφοριών 

σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα των εργαζοµένων (αποτελεσµατικότητα της 

επικοινωνίας). Τέλος, σχετικά µε την «Παρακολούθηση» εκτιµάται η καθιέρωση 
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κριτηρίων αποδοτικότητας για τις διαδικασίες και η ύπαρξη αξιολόγησης ολόκληρου 

του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου (ερωτήσεις 64 και 65). 

 

Το τµήµα Γ και συνεπώς η αξιολόγηση της Οργάνωσης και Λειτουργίας της 

Υπηρεσίας του Εσωτερικού Ελέγχου ολοκληρώνεται µε την παράθεση οκτώ 

ερωτήσεων (66 - 73). Οι οκτώ ερωτήσεις επιδιώκουν την εκτίµηση του Εσωτερικού 

Ελέγχου µε βάση τον Πίνακα Ισορροπηµένης Στοχοθεσίας  (Balanced Scorecard –

BSC).  Όπως ελέχθη και στο αντίστοιχο κεφάλαιο της θεωρίας, ο  εν λόγω Πίνακας 

(Balanced Scorecard) αποτελεί µία µέθοδο µέτρησης της επιχειρησιακής επίδοσης, η 

οποία αξιολογεί την επιτυχία της οικονοµικής µονάδας χρησιµοποιώντας τέσσερις 

διαφορετικές πτυχές της δραστηριότητάς της. Για αυτές τις τέσσερις πτυχές 

αναπτύσσονται τέσσερις αντίστοιχες πτυχές, οι οποίες αξιολογούν την Υπηρεσία του 

Εσωτερικού Ελέγχου (Seminogovas and Rupsys, 2006).  Για το καθένα κριτήριο 

παρατίθενται δύο ερωτήσεις. Ειδικότερα, για την «πτυχή της Καινοτοµίας και 

Μάθησης» αξιολογούνται (ερωτήσεις 66 και 67) η εµπειρία και η εκπαίδευση των 

εσωτερικών ελεγκτών. Αναφορικά, µε την «πτυχή των Εσωτερικών ∆ιεργασιών» 

εκτιµούνται (ερωτήσεις 68 και 69) η συµµόρφωση µε τα ∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά 

Ελεγκτικά Πρότυπα και «η οικονοµία ή το κέρδος» από την εργασία των εσωτερικών 

ελεγκτών. Σχετικά µε την «Πελατειακή πτυχή» αξιολογούνται η αποδοχή των 

προτάσεων των εσωτερικών ελεγκτών από τη ∆ιοίκηση και η ικανοποίηση των 

ελεγχόµενων από τον εσωτερικό έλεγχο (ερωτήσεις 70 και 71). Τέλος, για τη 

«Χρηµατοοικονοµική πτυχή» εκτιµούνται η ικανοποίηση της ∆ιοίκησης από την 

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου σε σχέση µε το κόστος λειτουργίας της και η τήρηση 

και εφαρµογή του ετήσιου πλάνου ελέγχων (ερωτήσεις 72 και 73). 

 

Στη συνέχεια, το Τµήµα ∆, το οποίο αποτελείται από δέκα ερωτήσεις (74- 83), 

αφορά αποκλειστικά τις οικονοµικές µονάδες οι οποίες εφαρµόζουν Σύστηµα 

Εσωτερικού Ελέγχου και αναφέρεται στην εκτιµούµενη προστιθέµενη αξία ανά 

Κύκλο ∆ραστηριότητας των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου. Οι Κύκλοι 

∆ραστηριότητας που χρησιµοποιούνται είναι οι ίδιοι µε αυτούς που αναφέρονται στο 

Τµήµα Β. Οι ερωτώµενοι καλούνται να απαντήσουν για τη συνεισφορά 

(προστιθέµενη αξία) του εσωτερικού ελέγχου στην οικονοµική µονάδα από το 

χρονικό διάστηµα εισαγωγής του στην ξενοδοχειακή επιχείρηση. Η χρονική περίοδος 
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που δίνεται είναι τα έτη 2002 έως 2008 και η προστιθέµενη αξία σταθµίζεται µε βάση 

τα ποσοστά 0% έως 20%, 21% έως 40%, 41% έως 60%, 61% έως 80% και 81% έως 

100%. 

 

Το ερωτηµατολόγιο ολοκληρώνεται µε το Τµήµα Ε, το οποίο αποτελείται από τις 

τελευταίες επτά ερωτήσεις (84 - 90), αφορά αποκλειστικά τις οικονοµικές µονάδες οι 

οποίες εφαρµόζουν Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου και αναφέρεται στο µέλλον του 

εσωτερικού ελέγχου. Ειδικότερα, εξετάζεται η σχέση του εσωτερικού ελέγχου µε τον 

εξωτερικό έλεγχο, τη διαχείριση κινδύνου και την εταιρική διακυβέρνηση στο µέλλον 

(ερωτήσεις 84, 85 και 86). Στη συνέχεια, οι ερωτήσεις 87 και 88 αναφέρονται στον 

πιο έντονο συµβουλευτικό ρόλο του εσωτερικού ελέγχου και τη συνεισφορά του  

στον αποτελεσµατικότερο στρατηγικό σχεδιασµό. Σε συνδυασµό, µε την ερώτηση 89, 

εξετάζεται η πιθανότητα δραστικότερου ρόλου του εσωτερικού ελέγχου στη 

διαχείριση της ποιότητας, της υγείας και ασφάλειας στην εργασία και του 

περιβάλλοντος. Τέλος, η ερώτηση 90 αξιολογεί τη συνολική συνεισφορά του 

εσωτερικού ελέγχου στην οικονοµική µονάδα και την ικανότητά του να αναλάβει 

ουσιαστικότερο ρόλο στην επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της σύγχρονης 

ξενοδοχειακής επιχείρησης.  

 

Γενικότερα, έγινε προσπάθεια ανάπτυξης ερωτήσεων που να υποβοηθούν τους 

σκοπούς της έρευνας. Στις µισές περιπτώσεις (στα ερωτηµατολόγια που στάλθηκαν 

στα ξενοδοχεία της Ρόδου, Κρήτης και Αθήνας) υπήρξε προσωπική επαφή µε τους 

ερωτώµενους κατά τη διαδικασία συλλογής των δεδοµένων, ώστε να ελεγχθεί τόσο η 

καταλληλότητα του ερωτώµενου, όσο και η δυνατότητα αφιέρωσης του 

απαιτούµενου χρόνου. Επιπλέον, η υπευθυνότητα των ατόµων που απάντησαν 

θεωρείται δεδοµένη εξαιτίας του γεγονότος ότι τα ερωτηµατολόγια εστάλησαν σε 

µεγάλες και αναγνωρισµένες εταιρίες και απευθύνονταν προς τους ∆ιευθυντές των 

Ξενοδοχείων, Οικονοµικούς ∆ιευθυντές και ∆ιευθυντές της Υπηρεσίας Εσωτερικού 

Ελέγχου. 

 

4.6.3 Μέθοδοι Στατιστικής Ανάλυσης Ερωτηµατολογίου 

Τη συλλογή των δεδοµένων ακολούθησε η στατιστική τους επεξεργασία και ανάλυση  

χρησιµοποιώντας  το  στατιστικό  πρόγραµµα  SPSS  14.0. Η στατιστική ανάλυση 
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που πραγµατοποιήθηκε επηρεάστηκε από το Τµήµα του ερωτηµατολογίου, τις 

επιχειρήσεις που απάντησαν και το σκοπό του ερωτηµατολογίου.  

 

Ειδικότερα για το Τµήµα Α και Β, όπου απαντήθηκαν τόσο από τις επιχειρήσεις που 

εφαρµόζουν Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου όσο και από τις επιχειρήσεις που δεν 

εφαρµόζουν Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου, οι απαντήσεις οµαδοποιήθηκαν ανά 

κατηγορία επιχειρήσεων (ύπαρξη ή µη Σ.Ε.Ε.). Με αυτό τον τρόπο και µε γνώµονα 

τον αρχικό διαχωρισµό των ερωτήσεων του Τµήµατος Α (ανά Κύκλο 

∆ραστηριότητας) και του Τµήµατος Β (ανά θέµα) ελέγχθηκε η ύπαρξη στατιστικά 

σηµαντικής διαφοροποίησης µεταξύ των δύο κατηγοριών επιχειρήσεων.  Ταυτόχρονα 

εξήχθησαν χρήσιµα περιγραφικά στοιχεία και για τις δύο κατηγορίες επιχειρήσεων.  

 

Από το Τµήµα Γ, το οποίο απαντήθηκε αποκλειστικά από τις επιχειρήσεις που 

εφαρµόζουν Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου εξήχθησαν κυρίως περιγραφικά 

στατιστικά µέτρα (εύρος, µέγιστο, ελάχιστο, µέσος όρος και τυπική απόκλιση) µε 

σκοπό την πληρέστερη αξιολόγηση των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου των 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.  

 

Από το Τµήµα ∆ (απαντήθηκε αποκλειστικά από τις επιχειρήσεις που εφαρµόζουν 

Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου), επίσης, εξήχθησαν κυρίως περιγραφικά στατιστικά 

µέτρα µε σκοπό την όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστική παρουσίαση της προστιθέµενης 

αξίας των υπηρεσιών του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου ανά Κύκλο 

∆ραστηριότητας σε ετήσια βάση. Με σκοπό την παρακολούθηση της προστιθέµενης 

αξίας του κάθε Κύκλου ∆ραστηριότητας για όλη τη χρονική περίοδο 2002 – 2008 

δηµιουργήθηκαν αναλυτικές διαγραµµατικές απεικονίσεις.     

 

Τέλος, στο Τµήµα Ε (απαντήθηκε αποκλειστικά από τις επιχειρήσεις που εφαρµόζουν 

Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου), επίσης, χρησιµοποιήθηκαν κυρίως περιγραφικά 

στατιστικά µέτρα µε σκοπό την απεικόνιση του µέλλοντος του εσωτερικού ελέγχου.  

 

Στο επόµενο Κεφάλαιο 5 «Παρουσίαση των Αποτελεσµάτων», αναλύονται εκτενώς 

τα αποτελέσµατα της ερευνητικής διαδικασίας, ενώ παράλληλα - όπου κρίνεται 

απαραίτητο - γίνεται επιπρόσθετη σύντοµη αναφορά στη µεθοδολογία που 
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ακολουθήθηκε, ώστε να γίνουν απόλυτα κατανοητά τα αποτελέσµατα της στατιστικής 

ανάλυσης. Για αυτό το λόγο, τα αποτελέσµατα αποδίδονται τόσο περιγραφικά όσο 

και σχηµατικά, γεγονός που συµβάλλει στην καλύτερη και ευκολότερη κατανόησή 

τους. Τέλος, όπου κρίνεται απαραίτητο, παρεµβάλλεται η κατάλληλη βιβλιογραφία, 

ώστε να γίνουν συγκρίσεις µε κανόνες ή άλλες ερευνητικές εργασίες. 
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Κεφάλαιο 5 

Παρουσίαση των Αποτελεσµάτων  

5.1 Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης της 

διδακτορικής διατριβής. Με σκοπό την πληρέστερη αποτύπωση της εφαρµογής και 

συνεισφοράς των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, 

η έρευνα βασίστηκε σε ποσοτικά δεδοµένα τόσο από τις χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις (χρηµατοοικονοµικοί δείκτες), όσο και από τις απόψεις των 

διευθυντικών στελεχών των µεγαλύτερων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων της Ελλάδος 

(απαντήσεις ερωτηµατολογίου).  Για αυτό το λόγο τα αποτελέσµατα διακρίνονται στα 

αποτελέσµατα από τη στατιστική αξιολόγηση αφενός των χρηµατοοικονοµικών 

δεικτών, αφετέρου του ερωτηµατολογίου. 

 

5.2  Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Στατιστικής Αξιολόγησης 

Χρηµατοοικονοµικών ∆εικτών 

5.2.1 Παραγοντική Ανάλυση 

Γενικά 

Για την επιτυχία της «Παραγοντικής Ανάλυσης» είναι απαραίτητη η εξασφάλιση της 

επάρκειας και καταλληλότητας των δεδοµένων και των µεταβλητών. Στη συνέχεια 

του παρόντος υποκεφαλαίου παρουσιάζεται η «Παραγοντική Ανάλυση» για τα έτη 

2008 – 2003. 

 

Παραγοντική Ανάλυση 2008 

Η «Παραγοντική Ανάλυση» για το έτος 2008 ξεκινά µε την παράθεση  του Πίνακα 

5.1: «KMO and Bartlett's Test για το έτος 2008».    

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. ,534 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 4189,129 

  df 231 

  Sig. 
,000 

                           Πίνακας 5.1: KMO and Bartlett's Test για το έτος 2008 
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Στον παραπάνω Πίνακα ένας δείκτης σύγκρισης του σχετικού µεγέθους των 

συντελεστών συσχέτισης σχετικά µε τους µερικούς συντελεστές συσχέτισης είναι το 

στατιστικό «Kaiser-Meyer-Olkin» (Norusis, 1990). Η τιµή 0,534 του δείκτη των 

«Kaiser-Meyer-Olkin»
21

, ως δείκτη σύγκρισης των µεγεθών των παρατηρούµενων 

συντελεστών συσχέτισης προς τους συντελεστές µερικής συσχέτισης, υποδηλώνει ότι 

η «Παραγοντική Ανάλυση» των µεταβλητών είναι αποδεκτή ως τεχνική για την 

ανάλυση των δεδοµένων. Στον ίδιο Πίνακα 5.1 υπάρχει και το «Bartlett's Test of 

Sphericity», το οποίο αποφαίνεται για την παρουσία συσχετίσεων µεταξύ των 

µεταβλητών. Ήτοι, το τεστ δίνει την πιθανότητα ο πίνακας συσχέτισης να έχει 

σηµαντικές συσχετίσεις µεταξύ κάποιων µεταβλητών. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, 

όπου το «Sig» του δείκτη είναι  0 (µικρότερο από 0,05)
22

, ο έλεγχος σφαιρικότητας 

του «Bartlett» δείχνει την ύπαρξη (στον πίνακα συσχετίσεων) σηµαντικών 

συσχετίσεων µεταξύ κάποιων µεταβλητών υποδηλώνοντας ότι το υπόδειγµα της 

«Παραγοντικής Ανάλυσης» είναι κατάλληλο.  

 

Στη συνέχεια της «Παραγοντικής Ανάλυσης» παρατίθεται ο Πίνακας 5.2: «Total 

Variance Explained - Ανάλυση Παραγόντων µε Varimax Περιστροφή των Αξόνων 

για το έτος 2008», ο οποίος παρουσιάζει τις ιδιοτιµές – χαρακτηριστικές ρίζες- 

(eigenvalues)
 23

 µετά την περιστροφή varimax. 

Component Rotation Sums of Squared Loadings 

  Total % of Variance Cumulative % 

1 3,726 16,936 16,936 

2 3,145 14,293 31,229 

3 2,777 12,621 43,850 

4 2,743 12,470 56,321 

5 2,230 10,138 66,458 

6 1,764 8,018 74,476 

7 1,734 7,880 82,356 

8 1,165 5,296 87,652 

Πίνακας 5.2: Total Variance Explained - Ανάλυση Παραγόντων µε Varimax Περιστροφή των Αξόνων 

για το έτος 2008 (Principal Component Analysis with Varimax Rotation)  
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 Ο Kaiser (1974) χαρακτηρίζει ένα µέτρο ΚΜΟ ως «εξαίρετο» µε τιµή 0,90, «αξιόλογο» µε τιµή 

0,80, «µέτριας αξίας» µε τιµή 0,70, «πολύ µέτριο» µε τιµή 0,60, «ευτελές» µε τιµή 0,50 και ως «µη 

αποδεκτό» µε τιµή κατώτερη του 0,50. Συνεπώς τα αποτελέσµατα της παραγοντικής ανάλυσης πιθανόν 

να µην είναι πολύ χρήσιµα µε τιµές ΚΜΟ µικρότερες του 0,50. 
22

  Στο Bartlett's Test of Sphericity υπάρχουν: 

� η µηδενική υπόθεση H0= Μη ύπαρξη σηµαντικών συσχετίσεων µεταξύ των µεταβλητών και  

� η εναλλακτική υπόθεση H1= Ύπαρξη σηµαντικών συσχετίσεων µεταξύ των µεταβλητών. 

Η µηδενική υπόθεση απορρίπτεται σε επίπεδο σηµαντικότητας 5%, όταν το Sig» του δείκτη είναι  

µικρότερο από 0,05. Ήτοι στον πίνακα συσχετίσεων υπάρχουν µεταβλητές οι οποίες συσχετίζονται. 
23

 Μία «eigenvalue» ισούται µε το άθροισµα των τετραγωνισµένων «Factor Loadings» µιας 

συγκεκριµένης µεταβλητής σε µία κύρια συνιστώσα µε την οποία η «eigenvalue» σχετίζεται. Ήτοι, η  

«eigenvalue» αντιπροσωπεύει το ποσοστό της διακύµανσης που «εξηγεί» ο παράγοντας ή το ποσοστό 

συµµετοχής του παράγοντα στην εξήγηση της µεταβλητής.  
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Η πρώτη στήλη του Πίνακα 5.2, αναφέρει τον αριθµό τον παραγόντων που εξάγονται 

και ικανοποιούν το κριτήριο ότι οι ιδιοτιµές (eigenvalues) τους είναι όλες ίσες ή 

µεγαλύτερες της µονάδας (>1)
24

. Η δεύτερη στήλη αναφέρει την τιµή των ιδιοτιµών 

και η τρίτη στήλη το ποσοστό διακύµανσης που εξηγεί ο κάθε παράγοντας. Τέλος, η 

τέταρτη στήλη περιγράφει το σταθµισµένο συνολικό ποσοστό της διακύµανσης 

(Σιώµκος και Βασιλικοπούλου, 2005). Συγκεντρωτικά από τον Πίνακα 5.2 φαίνεται, 

ότι για το έτος 2008, εξάγονται οκτώ (8) παράγοντες -  που ικανοποιούν το κριτήριο 

ότι οι ιδιοτιµές (eigenvalues) τους είναι όλες µεγαλύτερες της µονάδας (>1) - και 

συνολικά ερµηνεύουν
25

 το  87,652% της συνολικής διακύµανσης (διασποράς).  

 

Αναλυτικότερα στοιχεία για κάθε  παράγοντα και τις αντίστοιχες φορτίσεις (loadings) 

των µεταβλητών (χρηµατοοικονοµικών δεικτών) στους παράγοντες µετά την 

ορθογωνική περιστροφή των παραγόντων αναλύονται στον Πίνακα 5.3: «Rotated 

Component Matrix(a) - Φορτία Παραγόντων σε σχέση µε τους πρωταρχικούς δείκτες 

για το έτος 2008». 

  Component 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

v2008.12  Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Μετά Φόρων ,892 ,035 -,036 ,044 -,130 ,117 ,224 ,179 

v2008.10  Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Προ Φόρων ,890 ,038 -,010 ,043 -,129 ,128 ,232 ,179 

v2008.8   Πάγιο Ενεργητικό προς Ίδια Κεφάλαια -,886 ,054 -,068 -,058 -,148 -,043 ,196 ,075 

v2008.6   Ξένα Κεφάλαια προς Ίδια Κεφάλαια -,868 ,051 -,134 -,034 -,160 ,037 ,237 ,052 

v2008.14   Περιθώριο Μικτού Κέρδους -,023 ,993 -,008 ,023 ,050 ,047 ,016 ,014 

v2008.16   Περιθώριο Καθαρού Κέρδους Προ Φόρων -,002 ,991 ,038 ,031 ,057 ,040 ,014 ,012 

v2008.5     ∆ιάρκεια Λειτουργικού Κύκλου ,020 -,990 ,015 -,017 -,065 -,037 ,018 -,019 

v2008.11   Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού Μετά Φόρων ,156 ,080 ,868 ,071 -,059 ,104 ,333 ,024 

v2008.9     Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού Προ Φόρων ,171 ,081 ,862 ,082 -,059 ,131 ,329 ,029 

v2008.22   Έκτ. και Ανόρ. Έξ. και Ζηµίες Προς Κύκλο Εργ. ,361 ,050 -,697 -,037 ,037 ,103 ,067 -,092 

v2008.13   Χρηµατοοικονοµική Μόχλευση ,317 -,158 ,606 ,102 ,307 ,163 -,418 -,298 

v2008.7     Ξένα Κεφάλαια προς Συνολικά Κεφάλαια -,490 ,149 -,541 -,242 -,273 ,061 ,368 ,218 

v2008.1     Γενική Ρευστότητα ,035 ,023 ,042 ,974 -,025 -,031 ,071 -,110 

v2008.2     Άµεση Ρευστότητα ,033 ,020 ,037 ,973 -,012 -,035 ,074 -,116 

v2008.3     Ταµειακή Ρευστότητα ,113 ,037 ,156 ,821 ,183 -,050 -,038 ,274 

v2008.4     Βαθµός Ανακύκλωσης Αποθεµάτων ,026 ,078 -,029 ,049 ,964 ,098 ,033 ,108 

v2008.18   Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεµάτων ,027 ,098 ,002 ,050 ,933 ,157 ,118 ,114 

v2008.19   Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Πάγιου Ενεργητικού -,007 ,008 -,028 -,035 ,245 ,910 -,043 -,061 

v2008.20   Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Συνολικού Ενεργητικού ,200 ,115 ,160 -,078 ,018 ,880 -,043 ,152 

v2008.15   Περιθ. Καθ. Κέρδ Προ Φόρ. Τόκων και Αποσβ. -,021 ,210 ,123 ,253 ,109 -,095 ,808 -,055 

v2008.21   Έξοδα ∆ιοίκησης Προς Κύκλο Εργασιών -,013 ,222 -,192 ,073 -,082 ,004 -,552 ,086 

v2008.17   Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων ,130 ,022 ,024 -,018 ,221 ,077 -,113 ,885 

Πίνακας 5.3: Rotated Component Matrix(a) - Φορτία Παραγόντων σε σχέση µε τους πρωταρχικούς 

δείκτες για το έτος 2008 
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 Το κριτήριο που εφαρµόζεται στην πράξη για τη σηµαντικότητα των παραγόντων είναι αυτό που 

προτείνουν οι Guttman and Kaiser (Cattell, 1978), σύµφωνα µε το οποίο το όριο για τη λήψη του 

ενδεδειγµένου αριθµού των παραγόντων καθορίζεται από τιµές των χαρακτηριστικών ριζών ίσες ή 

µεγαλύτερες της µονάδας. 
25

 Όταν ποσοστό ερµηνείας της συνολικής διακύµανσης  για τους εξαγόµενους παράγοντες είναι 

µεγαλύτερο από 50% θεωρείται ικανοποιητικό. 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 180 από 475 

Ο πρώτος παράγοντας, ο οποίος ερµηνεύει το 16,936% της συνολικής διακύµανσης, 

αποτελείται από τους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες:  

� v2008.12 Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Μετά Φόρων 

� v2008.10 Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Προ Φόρων 

� v2008.8  Πάγιο Ενεργητικό προς Ίδια Κεφάλαια 

� v2008.6  Ξένα Κεφάλαια προς Ίδια Κεφάλαια 

Ο πρώτος παράγοντας έχει υψηλά φορτία (Factor Loadings
26

) και µε τις τέσσερις 

µεταβλητές, ειδικότερα µε τις δύο πρώτες σχετίζεται θετικά, ενώ µε την τρίτη και 

τέταρτη αρνητικά. Από την προσεκτική µελέτη των µεταβλητών 

(χρηµατοοικονοµικών δεικτών) που απαρτίζουν τον παράγοντα, ο παράγοντας 

δύναται να ονοµαστεί  «Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων», γιατί και οι τέσσερις 

µεταβλητές σχετίζονται µε τα «Ίδια Κεφάλαια».    

 

Ο δεύτερος παράγοντας, ο οποίος ερµηνεύει το 14,293% της συνολικής διακύµανσης, 

αποτελείται από τους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες:  

� v2008.14  Περιθώριο Μικτού Κέρδους 

� v2008.16  Περιθώριο Καθαρού Κέρδους Προ Φόρων 

� v2008.5    ∆ιάρκεια Λειτουργικού Κύκλου 

Ο δεύτερος παράγοντας έχει υψηλά φορτία (Factor Loadings) και µε τις τρεις 

µεταβλητές, ειδικότερα µε τις δύο πρώτες σχετίζεται θετικά, ενώ µε την τρίτη 

αρνητικά. Εποµένως, ο παράγοντας µπορεί να ονοµαστεί  «Αποδοτικότητα 

Πωλήσεων και συσχέτιση Λειτουργικού Κύκλου», εξαιτίας της υψηλής θετικής 

συσχέτισης των δύο πρώτων µεταβλητών µε την «Αποδοτικότητα Πωλήσεων».    

 

Ο τρίτος παράγοντας, ο οποίος ερµηνεύει το 12,621% της συνολικής διακύµανσης, 

αποτελείται από τους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες:  

� v2008.11  Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού Μετά Φόρων 

� v2008.9    Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού Προ Φόρων 

� v2008.22  Έκτακτ. και Ανόρ. Έξοδα και Ζηµίες Προς Κύκλο Εργ. 
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 «Factor Loadings» είναι ο βαθµός συσχέτισης κάθε µεταβλητής µε ένα παράγοντα. Οι «Factor 

Loadings» δίνουν τις σηµαντικότερες πληροφορίες στην «Ανάλυση Παραγόντων», αφού τα 

περισσότερα αποτελέσµατα της «Ανάλυσης Παραγόντων» εξαρτώνται από αυτούς. Αν το «Factor 

Loading» είναι υψηλό (µεγαλύτερο από 0,3) ή πολύ υψηλό (µεγαλύτερο από 0,6) τότε η συγκεκριµένη 

µεταβλητή συνεισφέρει σηµαντικά στην περιγραφή του εν λόγω παράγοντα. Στην περίπτωση που 

«Factor Loading» είναι πολύ χαµηλό (µικρότερο από 0,3), τότε δύναται να αγνοηθεί και να µην 

συµπεριληφθεί για περαιτέρω ανάλυση. 
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� v2008.13  Χρηµατοοικονοµική Μόχλευση 

� v2008.7    Ξένα Κεφάλαια προς Συνολικά Κεφάλαια 

Ο τρίτος παράγοντας έχει υψηλά φορτία (Factor Loadings) και µε τις πέντε 

µεταβλητές, ειδικότερα µε την πρώτη, δεύτερη και τέταρτη µεταβλητή  σχετίζεται 

θετικά, ενώ µε την τρίτη και πέµπτη αρνητικά. Εποµένως, ο παράγοντας µπορεί να 

ονοµαστεί  «Αποδοτικότητα Ενεργητικού και συσχέτιση Συµπεριφοράς Κεφαλαίων 

(αντίστροφος)», γιατί και οι πέντε µεταβλητές σχετίζονται µε την «Αποδοτικότητα 

Ενεργητικού».    

 

Ο τέταρτος παράγοντας ερµηνεύει το 12,470% της συνολικής διακύµανσης και 

αποτελείται από τους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες:  

� v2008.1    Γενική Ρευστότητα 

� v2008.2    Άµεση Ρευστότητα 

� v2008.3    Ταµειακή Ρευστότητα 

Ο τέταρτος παράγοντας έχει υψηλά φορτία (Factor Loadings) και µε τις τρεις 

µεταβλητές, ειδικότερα και µε τις τρεις σχετίζεται θετικά. Εποµένως, ο παράγοντας 

µπορεί να ονοµαστεί  «Ρευστότητα», γιατί και οι τρεις µεταβλητές σχετίζονται µε την 

«Ρευστότητα».    

 

Ο πέµπτος παράγοντας, ο οποίος ερµηνεύει το 10,138% της συνολικής διακύµανσης, 

αποτελείται από τους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες:  

� v2008.4    Βαθµός Ανακύκλωσης Αποθεµάτων 

� v2008.18  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεµάτων 

Ο πέµπτος παράγοντας έχει υψηλά φορτία (Factor Loadings) και µε τις δύο 

µεταβλητές, ειδικότερα και µε τις δύο σχετίζεται θετικά. Εποµένως, ο παράγοντας 

δύναται να ονοµαστεί «Αποθέµατα», γιατί και οι δύο µεταβλητές 

(χρηµατοοικονοµικοί δείκτες) σχετίζονται µε τα «Αποθέµατα».    

 

Ο έκτος παράγοντας, ο οποίος ερµηνεύει το 8,018% της συνολικής διακύµανσης, 

αποτελείται από τους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες:  

� v2008.19  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Πάγιου Ενεργητικού 

� v2008.20  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Συνολικού Ενεργητικού 
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Ο έκτος παράγοντας έχει υψηλά φορτία (Factor Loadings) και µε τις δύο µεταβλητές, 

ειδικότερα και µε τις δύο σχετίζεται θετικά. Εποµένως, ο παράγοντας µπορεί να 

ονοµαστεί  «Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού», γιατί και οι δύο µεταβλητές 

(χρηµατοοικονοµικοί δείκτες) σχετίζονται µε το «Ενεργητικό».    

 

Ο έβδοµος παράγοντας, ο οποίος ερµηνεύει το 7,880% της συνολικής διακύµανσης, 

αποτελείται από τους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες:  

� v2008.15  Περιθ. Καθ. Κέρδους Προ Φόρ. Τόκων και Αποσβ. 

� v2008.21  Έξοδα ∆ιοίκησης Προς Κύκλο Εργασιών 

Ο έβδοµος παράγοντας έχει υψηλά φορτία (Factor Loadings) και µε τις δύο 

µεταβλητές, ειδικότερα µε την πρώτη σχετίζεται θετικά, ενώ µε τη δεύτερη σχετίζεται 

αρνητικά. Ο παράγοντας δύναται να ονοµαστεί  «Αποδοτικότητα Πωλήσεων και 

συσχέτιση Εξόδων ∆ιοίκησης». 

 

Τέλος, ο όγδοος παράγοντας, ερµηνεύει το 5,296% της συνολικής διακύµανσης, 

αποτελούµενος από το χρηµατοοικονοµικό δείκτη «v2008.17  Κυκλοφοριακή 

Ταχύτητα Απαιτήσεων». Ο παράγοντας έχει υψηλό φορτίο (Factor Loadings) µε τη 

µεταβλητή, µε την οποία σχετίζεται θετικά και δύναται να ονοµαστεί  

«Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων», από το όνοµα της µεταβλητής. Για την 

ολοκλήρωση της παραγοντικής ανάλυσης για το έτος 2008, παρατίθεται ο Πίνακας 

5.4, ο οποίος αναφέρει για το 2008, τους οκτώ (8) παράγοντες, το σύνολο 

αριθµοδεικτών από το οποίο απαρτίζεται ο καθένας και την ονοµασία τους. 

Παράγοντες Σύνολο Αριθµοδεικτών ανά Παράγοντα Ονοµασία  

v2008.12 Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Μετά Φόρων 

v2008.10 Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Προ Φόρων 

v2008.8   Πάγιο Ενεργητικό προς Ίδια Κεφάλαια 
Παρ1. 2008 

v2008.6   Ξένα Κεφάλαια προς Ίδια Κεφάλαια 

Αποδοτικότητα  

Ιδίων Κεφαλαίων  

v2008.14 Περιθώριο Μικτού Κέρδους 

v2008.16 Περιθώριο Καθαρού Κέρδους Προ Φόρων Παρ2. 2008 

v2008.5   ∆ιάρκεια Λειτουργικού Κύκλου 

Αποδοτικότητα Πωλήσεων και συσχέτιση 

Λειτουργικού Κύκλου 

v2008.11 Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού Μετά Φόρων 

v2008.9   Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού Προ Φόρων 

v2008.22 Έκτακτ. και Ανόρ. Έξοδα και Ζηµίες Προς Κύκλο Εργ. 

v2008.13 Χρηµατοοικονοµική Μόχλευση 

Παρ3. 2008 

v2008.7   Ξένα Κεφάλαια προς Συνολικά Κεφάλαια 

Αποδοτικότητα Ενεργητικού και 

συσχέτιση Συµπεριφοράς Κεφαλαίων 

(αντίστροφος) 

v2008.1   Γενική Ρευστότητα 

v2008.2   Άµεση Ρευστότητα Παρ4. 2008 

v2008.3   Ταµειακή Ρευστότητα 

Ρευστότητα 

v2008.4   Βαθµός Ανακύκλωσης Αποθεµάτων 
Παρ5. 2008 

v2008.18 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεµάτων 
Αποθέµατα 

v2008.19 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Πάγιου Ενεργητικού 
Παρ6. 2008 

v2008.20 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Συνολικού Ενεργητικού 
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού 

v2008.15  Περιθ. Καθ. Κέρδους Προ Φόρ. Τόκων και Αποσβ. 
Παρ7. 2008 

v2008.21  Έξοδα ∆ιοίκησης Προς Κύκλο Εργασιών 

Αποδοτικότητα Πωλήσεων και συσχέτιση 

Εξόδων ∆ιοίκησης 

Παρ8. 2008 v2008.17  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων 

  Πίνακας 5.4: Συγκεντρωτικός Πίνακας Παραγόντων για το έτος 2008 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 183 από 475 

Παραγοντική Ανάλυση 2007 

Η «Παραγοντική Ανάλυση» για το έτος 2007 ξεκινά µε τον Πίνακα 5.5: «KMO and 

Bartlett's Test για το έτος 2007».    

 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. ,533 

Approx. Chi-Square 3851,021 

df 231 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Sig. ,000 

Πίνακας 5.5: KMO and Bartlett's Test για το έτος 2007 

 

Στον Πίνακα 5.5: «KMO and Bartlett's Test για το έτος 2007», η τιµή 0,533 του 

δείκτη των «Kaiser-Meyer-Olkin» (βλέπε υποσηµείωση 21), υποδηλώνει ότι η 

«Παραγοντική Ανάλυση» των µεταβλητών είναι αποδεκτή ως τεχνική για την 

ανάλυση των δεδοµένων. Στον ίδιο Πίνακα από το «Bartlett's Test of Sphericity», 

όπου το «Sig» του δείκτη είναι  0 (βλέπε υποσηµείωση 22), συµπεραίνεται η ύπαρξη 

(στον πίνακα συσχετίσεων) σηµαντικών συσχετίσεων µεταξύ κάποιων µεταβλητών 

και το υπόδειγµα της «Παραγοντικής Ανάλυσης» είναι κατάλληλο.  

 

Στη συνέχεια της «Παραγοντικής Ανάλυσης» παρατίθεται ο Πίνακας 5.6: «Total 

Variance Explained - Ανάλυση Παραγόντων µε Varimax Περιστροφή των Αξόνων 

για το έτος 2007», ο οποίος παρουσιάζει τις ιδιοτιµές - eigenvalues- (βλέπε 

υποσηµείωση 23) µετά την περιστροφή varimax. 

 

Component Rotation Sums of Squared Loadings 

  Total % of Variance Cumulative % 

1 3,694 16,791 16,791 

2 2,919 13,270 30,061 

3 2,817 12,802 42,864 

4 2,011 9,143 52,007 

5 1,961 8,914 60,921 

6 1,825 8,293 69,215 

7 1,680 7,635 76,850 

8 1,635 7,432 84,281 

Πίνακας 5.6: Total Variance Explained - Ανάλυση Παραγόντων µε Varimax Περιστροφή των Αξόνων 

για το έτος 2007 (Principal Component Analysis with Varimax Rotation)  

 

Ειδικότερα από τον  Πίνακα 5.6 φαίνεται ότι για το έτος 2007, εξάγονται οκτώ (8) 

παράγοντες - που ικανοποιούν το κριτήριο ότι οι ιδιοτιµές (eigenvalues) τους  είναι 

όλες µεγαλύτερες της µονάδας (>1) - και συνολικά ερµηνεύουν το  84,281% της 

συνολικής διακύµανσης (διασποράς).  



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 
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Αναλυτικότερα στοιχεία για κάθε παράγοντα και τις αντίστοιχες φορτίσεις (loadings) 

των µεταβλητών (χρηµατοοικονοµικών δεικτών) στους παράγοντες µετά την 

ορθογωνική περιστροφή των παραγόντων  αναλύονται στον Πίνακα.5.7: «Rotated 

Component Matrix(a) - Φορτία Παραγόντων σε σχέση µε τους πρωταρχικούς δείκτες 

για το έτος 2007». 

 

 Component 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

v2007.8    Πάγιο Ενεργητικό προς Ίδια Κεφάλαια -,949 ,008 -,066 -,023 -,026 -,004 ,165 -,049 

v2007.6    Ξένα Κεφάλαια προς Ίδια Κεφάλαια -,935 ,010 -,066 -,040 -,019 -,025 ,184 -,071 

v2007.12  Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Μετά Φόρων ,921 ,216 -,003 -,020 ,018 -,189 ,010 -,024 

v2007.10  Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Προ Φόρων ,921 ,220 -,003 -,021 ,020 -,191 ,009 -,021 

v2007.11  Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού Μετά Φόρων ,115 ,963 ,009 -,028 -,012 -,062 -,138 -,021 

v2007.9    Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού Προ Φόρων ,112 ,954 ,020 -,033 ,006 -,079 -,155 ,015 

v2007.16  Περιθώριο Καθαρού Κέρδους Προ Φόρων ,100 ,875 ,111 -,029 4,44E-005 ,157 ,002 ,024 

v2007.2    Άµεση Ρευστότητα ,041 ,056 ,961 ,027 -,029 -,058 ,010 -,113 

v2007.1    Γενική Ρευστότητα ,043 ,058 ,960 ,017 -,028 -,056 ,007 -,107 

v2007.3    Ταµειακή Ρευστότητα ,028 ,031 ,839 -,045 -,022 -,084 -,108 ,115 

v2007.4    Βαθµός Ανακύκλωσης Αποθεµάτων ,003 -,072 -,017 ,976 ,122 -,008 -,079 ,031 

v2007.18  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεµάτων ,019 -,011 ,015 ,972 ,153 -,040 ,043 ,099 

v2007.20  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Συνολικού Ενεργητικού ,044 ,011 -,051 ,071 ,925 ,065 -,019 ,218 

v2007.19   Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Πάγιου Ενεργητικού ,033 -,008 -,020 ,215 ,918 ,023 ,049 -,051 

v2007.21   Έξοδα ∆ιοίκησης Προς Κύκλο Εργασιών -,097 -,211 ,061 ,012 ,021 ,837 ,122 ,071 

v2007.15   Περιθ. Καθ. Κέρδ. Προ Φόρ. Τόκων και Αποσβ. -,007 -,161 ,327 ,050 -,154 -,723 ,094 ,009 

v2007.22   Έκτ. και Ανόρ. Έξ. και Ζηµίες Προς Κύκλο Εργ. -,270 ,127 -,053 -,030 -,066 ,660 ,007 -,314 

v2007.13   Χρηµατοοικονοµική Μόχλευση ,235 ,217 ,082 ,042 ,229 -,078 -,794 ,116 

v2007.7     Ξένα Κεφάλαια προς Συνολικά Κεφάλαια -,189 -,250 -,208 -,027 ,357 ,078 ,758 -,168 

v2007.14   Περιθώριο Μικτού Κέρδους ,043 ,091 ,241 ,030 ,077 -,142 ,541 ,468 

v2007.5     ∆ιάρκεια Λειτουργικού Κύκλου ,026 -,045 ,000 -,203 -,037 ,074 -,048 -,797 

v2007.17   Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων ,058 -,043 -,139 -,079 ,073 ,001 -,172 ,726 

Πίνακας 5.7: Φορτία Παραγόντων σε σχέση µε τους πρωταρχικούς δείκτες για το έτος 2007 

 

Ο πρώτος παράγοντας, ο οποίος ερµηνεύει το 16,791% της συνολικής διακύµανσης, 

αποτελείται από τους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες:  

� v2007.8  Πάγιο Ενεργητικό προς Ίδια Κεφάλαια 

� v2007.6  Ξένα Κεφάλαια προς Ίδια Κεφάλαια 

� v2007.12 Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Μετά Φόρων 

� v2007.10 Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Προ Φόρων 

Ο πρώτος παράγοντας έχει υψηλά φορτία (βλέπε υποσηµείωση 26) και µε τις 

τέσσερις µεταβλητές, ειδικότερα µε τις δύο πρώτες σχετίζεται αρνητικά, ενώ µε την 

τρίτη και τέταρτη θετικά. Εποµένως, ο παράγοντας δύναται να ονοµαστεί  

«Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων», γιατί και οι τέσσερις µεταβλητές σχετίζονται µε 

τα «Ίδια Κεφάλαια».    

 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 
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Ο δεύτερος παράγοντας, ο οποίος ερµηνεύει το 13,270% της συνολικής διακύµανσης, 

αποτελείται από τους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες:  

� v2007.11 Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού Μετά Φόρων 

� v2007.9   Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού Προ Φόρων 

� v2007.16 Περιθώριο Καθαρού Κέρδους Προ Φόρων 

Ο δεύτερος παράγοντας έχει υψηλά φορτία (Factor Loadings) και µε τις τρεις 

µεταβλητές, ειδικότερα και µε τις τρεις σχετίζεται θετικά. Εποµένως, ο παράγοντας 

µπορεί να ονοµαστεί  «Αποδοτικότητα Ενεργητικού (µερική) και συσχέτιση Καθαρού 

Κέρδους», εξαιτίας της υψηλής θετικής συσχέτισης των δύο πρώτων µεταβλητών µε 

την «Αποδοτικότητα Ενεργητικού».    

 

Ο τρίτος παράγοντας, ο οποίος ερµηνεύει το 12,802% της συνολικής διακύµανσης, 

αποτελείται από τους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες:  

� v2007.2   Άµεση Ρευστότητα 

� v2007.1   Γενική Ρευστότητα 

� v2007.3   Ταµειακή Ρευστότητα 

Ο τρίτος παράγοντας έχει υψηλά φορτία (Factor Loadings) και µε τις τρεις 

µεταβλητές, ειδικότερα σχετίζεται και µε τις τρεις θετικά. Εποµένως, ο παράγοντας 

µπορεί να ονοµαστεί  «Ρευστότητα», γιατί και οι τρεις µεταβλητές σχετίζονται µε την 

«Ρευστότητα».    

 

Ο τέταρτος παράγοντας, ερµηνεύει το 9,143% της συνολικής διακύµανσης, και 

αποτελείται από τους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες:  

� v2007.4    Βαθµός Ανακύκλωσης Αποθεµάτων 

� v2007.18  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεµάτων 

Ο τέταρτος παράγοντας έχει υψηλά φορτία (Factor Loadings) και µε τις δύο 

µεταβλητές, ειδικότερα και µε τις δύο σχετίζεται θετικά. Εποµένως, ο παράγοντας 

δύναται να ονοµαστεί  «Αποθέµατα», γιατί αµφότερες οι µεταβλητές σχετίζονται µε 

τα «Αποθέµατα».    

 

Ο πέµπτος παράγοντας, ο οποίος ερµηνεύει το 8,914% της συνολικής διακύµανσης, 

αποτελείται από τους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες:  

� v2007.20  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Συνολικού Ενεργητικού 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 186 από 475 

� v2007.19  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Πάγιου Ενεργητικού 

Ο πέµπτος παράγοντας έχει υψηλά φορτία (Factor Loadings) και µε τις δύο 

µεταβλητές, ειδικότερα και µε τις δύο σχετίζεται θετικά. Εποµένως, ο παράγοντας 

µπορεί να ονοµαστεί  «Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού», γιατί και οι δύο 

µεταβλητές σχετίζονται µε την «Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού».    

 

Ο έκτος παράγοντας, ερµηνεύει το 8,293% της συνολικής διακύµανσης και 

αποτελείται από τους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες:  

� v2007.21  Έξοδα ∆ιοίκησης Προς Κύκλο Εργασιών 

� v2007.15   Περιθ. Καθ. Κέρδ. Προ Φόρ. Τόκων και Αποσβ. 

� v2007.22  Έκτ. και Ανόρ. Έξ. και Ζηµίες Προς Κύκλο Εργ. 

Ο έκτος παράγοντας έχει υψηλά φορτία (Factor Loadings) και µε τις τρεις 

µεταβλητές, ειδικότερα µε την πρώτη και την τρίτη σχετίζεται θετικά, ενώ µε τη 

δεύτερη σχετίζεται αρνητικά. Ο παράγοντας µπορεί να ονοµαστεί  «∆ιοίκησης - 

Έκτακτα Έξοδα και συσχέτιση Καθαρού Κέρδους (αντίστροφος)», γιατί και οι τρεις 

µεταβλητές σχετίζονται µε τις «Πωλήσεις».    

 

Ο έβδοµος παράγοντας, ο οποίος ερµηνεύει το 7,635% της συνολικής διακύµανσης, 

αποτελείται από τους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες:  

� v2007.13  Χρηµατοοικονοµική Μόχλευση 

� v2007.7    Ξένα Κεφάλαια προς Συνολικά Κεφάλαια 

� v2007.14  Περιθώριο Μικτού Κέρδους 

Ο έβδοµος παράγοντας έχει υψηλά φορτία (Factor Loadings) και µε τις τρεις 

µεταβλητές, ειδικότερα µε την πρώτη σχετίζεται αρνητικά, ενώ µε τη δεύτερη και την 

τρίτη σχετίζεται θετικά. Ο παράγοντας µπορεί να ονοµαστεί «Συµπεριφορά 

Κεφαλαίων και συσχέτιση Μικτού Περιθωρίου», γιατί και οι τρεις µεταβλητές 

σχετίζονται µε τα «Κεφάλαια».    

 

Τέλος, ο όγδοος παράγοντας ερµηνεύει το 7,432% της συνολικής διακύµανσης, και 

αποτελείται από τους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες:  

� v2007.5    ∆ιάρκεια Λειτουργικού Κύκλου 

� v2007.17  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 
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Ο όγδοος παράγοντας έχει υψηλά φορτία (Factor Loadings) και µε τις δύο 

µεταβλητές, ειδικότερα µε την πρώτη σχετίζεται αρνητικά, ενώ µε τη δεύτερη 

σχετίζεται θετικά. Ο παράγοντας µπορεί να ονοµαστεί  «Ρευστότητα Απαιτήσεων», 

γιατί και οι δύο µεταβλητές σχετίζονται µε την «Ρευστότητα».  

 

Στη συνέχεια παρατίθεται ο Πίνακας 5.8: «Συγκεντρωτικός Πίνακας Παραγόντων για 

το έτος 2007», ο οποίος αναφέρει συγκεντρωτικά για το 2007, τους οκτώ (8) 

παράγοντες, το σύνολο αριθµοδεικτών από το οποίο απαρτίζεται ο καθένας και την 

ονοµασία τους. 

 

Παράγοντες Σύνολο Αριθµοδεικτών ανά Παράγοντα Ονοµασία  

v2007.8  Πάγιο Ενεργητικό προς Ίδια Κεφάλαια 

v2007.6  Ξένα Κεφάλαια προς Ίδια Κεφάλαια 

v2007.12 Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Μετά Φόρων 
Παρ1. 2007 

v2007.10 Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Προ Φόρων 

Αποδοτικότητα  

Ιδίων Κεφαλαίων  

v2007.11 Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού Μετά Φόρων 

v2007.9   Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού Προ Φόρων Παρ2. 2007 

v2007.16 Περιθώριο Καθαρού Κέρδους Προ Φόρων 

Αποδοτικότητα Ενεργητικού 

(µερική) και συσχέτιση Καθαρού 

Κέρδους 

v2007.1   Γενική Ρευστότητα 

v2007.2   Άµεση Ρευστότητα Παρ3. 2007 

v2007.3   Ταµειακή Ρευστότητα 

Ρευστότητα 

v2007.4    Βαθµός Ανακύκλωσης Αποθεµάτων 
Παρ4. 2007 

v2007.18  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεµάτων 
Αποθέµατα 

v2007.19  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Πάγιου Ενεργητικού 
Παρ5. 2007 

v2007.20  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Συνολικού Ενεργητικού 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα 

Ενεργητικού 

v2007.21  Έξοδα ∆ιοίκησης Προς Κύκλο Εργασιών 

v2007.15   Περιθ. Καθ. Κέρδ. Προ Φόρ. Τόκων και Αποσβ. Παρ6. 2007 

v2007.22  Έκτ. και Ανόρ. Έξ. και Ζηµίες Προς Κύκλο Εργ 

∆ιοίκησης - Έκτακτα Έξοδα και 

συσχέτιση Καθαρού Κέρδους 

(αντίστροφος) 

v2007.13  Χρηµατοοικονοµική Μόχλευση. 

v2007.7    Ξένα Κεφάλαια προς Συνολικά Κεφάλαια Παρ7. 2007 

v2007.14  Περιθώριο Μικτού Κέρδους 

Συµπεριφορά Κεφαλαίων και 

συσχέτιση Μικτού Περιθωρίου  

v2007.5    ∆ιάρκεια Λειτουργικού Κύκλου 
Παρ8. 2007 

v2007.17  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων 
Ρευστότητα Απαιτήσεων 

  Πίνακας 5.8: Συγκεντρωτικός Πίνακας Παραγόντων για το έτος 2007 
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Παραγοντική Ανάλυση 2006 

Η «Παραγοντική Ανάλυση» για το 2006 ξεκινά µε τον  Πίνακα 5.9: «KMO and 

Bartlett's Test για το έτος 2006».    

 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. ,572 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 
4236,676 

  df 231 

  Sig. ,000 

                             Πίνακας 5.9: KMO and Bartlett's Tes για το έτος 2006 

 

Στον εν λόγω Πίνακα, η τιµή 0,572 του δείκτη των «Kaiser-Meyer-Olkin» (βλέπε 

υποσηµείωση 21), υποδηλώνει ότι η «Παραγοντική Ανάλυση» των µεταβλητών είναι 

αποδεκτή ως τεχνική για την ανάλυση των δεδοµένων. Στον ίδιο Πίνακα από το 

«Bartlett's Test of Sphericity», όπου το «Sig» του δείκτη είναι  0 (βλέπε υποσηµείωση 

22), συµπεραίνεται η ύπαρξη (στον πίνακα συσχετίσεων) σηµαντικών συσχετίσεων 

µεταξύ κάποιων µεταβλητών και συνεπώς το υπόδειγµα της «Παραγοντικής 

Ανάλυσης» είναι κατάλληλο.  

 

Στη συνέχεια της «Παραγοντικής Ανάλυσης» παρατίθεται ο Πίνακας 5.10: «Total 

Variance Explained - Ανάλυση Παραγόντων µε Varimax Περιστροφή των Αξόνων 

για το έτος 2006», ο οποίος παρουσιάζει τις ιδιοτιµές – eigenvalues – (βλέπε 

υποσηµείωση 23)
 
µετά την περιστροφή varimax. 

 

Component Rotation Sums of Squared Loadings 

  Total % of Variance Cumulative % 

1 3,942 17,917 17,917 

2 3,528 16,037 33,954 

3 3,130 14,226 48,180 

4 2,355 10,706 58,886 

5 1,984 9,018 67,904 

6 1,493 6,787 74,692 

7 1,478 6,720 81,411 

8 1,262 5,736 87,147 

Πίνακας 5.10: Total Variance Explained - Ανάλυση Παραγόντων µε Varimax Περιστροφή των Αξόνων 

για το έτος 2006 (Principal Component Analysis with Varimax Rotation)  

 

Ειδικότερα από τον  Πίνακα 5.10 φαίνεται ότι για το έτος 2006, εξάγονται οκτώ (8) 

παράγοντες - που ικανοποιούν το κριτήριο ότι οι ιδιοτιµές (eigenvalues) τους είναι 
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όλες µεγαλύτερες της µονάδας (>1) - και συνολικά ερµηνεύουν το  87,147% της 

συνολικής διακύµανσης (διασποράς).  

 

Αναλυτικότερα στοιχεία για κάθε παράγοντα και τις αντίστοιχες φορτίσεις (loadings) 

των µεταβλητών (χρηµατοοικονοµικών δεικτών) στους παράγοντες µετά την 

ορθογωνική περιστροφή των παραγόντων αναλύονται στον Πίνακα 5.11: «Rotated 

Component Matrix(a) - Φορτία Παραγόντων σε σχέση µε τους πρωταρχικούς δείκτες 

για το έτος 2006». 

 

  Component 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

v2006.12   Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Μετά Φόρων ,953 ,184 ,066 ,026 ,054 ,049 ,055 -,040 

v2006.10   Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Προ Φόρων ,951 ,182 ,086 ,022 ,050 ,055 ,059 -,036 

v2006.6   Ξένα Κεφάλαια προς Ίδια Κεφάλαια -,948 ,068 ,043 -,047 -,036 -,050 -,115 -,001 

v2006.8   Πάγιο Ενεργητικό προς Ίδια Κεφάλαια -,946 ,067 ,045 -,055 -,039 -,040 -,128 ,013 

v2006.19   Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Πάγιου Ενεργητικού ,087 ,974 ,019 -,021 ,161 ,023 ,033 -,019 

v2006.20   Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Συνολικού Ενεργητικού ,118 ,936 ,051 -,056 ,106 ,174 ,075 -,005 

v2006.11   Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού Μετά Φόρων -,046 -,785 ,547 ,002 -,086 ,072 ,165 -,059 

v2006.9   Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού Προ Φόρων -,028 -,763 ,565 ,000 -,083 ,079 ,179 -,052 

v2006.16   Περιθώριο Καθαρού Κέρδους Προ Φόρων ,113 -,110 ,882 ,038 ,050 -,009 ,215 -,135 

v2006.14   Περιθώριο Μικτού Κέρδους ,094 ,012 ,734 ,234 -,145 -,114 -,261 ,418 

v2006.22   Έκτ. και Ανόρ. Έξ. και Ζηµίες Προς Κύκλο Εργ ,159 ,043 -,728 ,009 -,100 -,098 -,192 ,207 

v2006.15   Περιθ. Καθ. Κέρδ. Προ Φόρ. Τόκων και Αποσβ. ,094 -,264 ,644 ,214 -,025 -,242 -,204 -,267 

v2006.1   Γενική Ρευστότητα ,054 -,026 ,094 ,960 ,001 -,106 -,004 ,040 

v2006.2   Άµεση Ρευστότητα ,053 -,028 ,095 ,960 ,009 -,116 -,007 ,041 

v2006.3   Ταµειακή Ρευστότητα ,041 -,065 ,045 ,563 ,069 ,471 ,310 -,023 

v2006.4   Βαθµός Ανακύκλωσης Αποθεµάτων ,066 ,162 -,055 -,073 ,970 ,030 ,087 -,038 

v2006.18   Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεµάτων ,089 ,150 ,076 ,111 ,960 ,012 -,037 ,072 

v2006.17   Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων ,112 ,082 -,065 -,034 -,053 ,832 -,069 -,147 

v2006.5   ∆ιάρκεια Λειτουργικού Κύκλου -,037 -,029 -,011 ,185 -,116 -,640 ,068 -,395 

v2006.13   Χρηµατοοικονοµική Μόχλευση ,438 ,114 ,046 ,021 ,071 -,105 ,764 ,081 

v2006.7   Ξένα Κεφάλαια προς Συνολικά Κεφάλαια -,149 ,520 -,343 -,147 ,031 ,022 -,693 ,051 

v2006.21   Έξοδα ∆ιοίκησης Προς Κύκλο Εργασιών -,085 ,012 -,278 ,086 ,029 ,020 ,060 ,865 

Πίνακας 5.11: Rotated Component Matrix(a)  - Φορτία Παραγόντων σε σχέση µε τους πρωταρχικούς 

δείκτες για το έτος 2006 

 

Ο πρώτος παράγοντας, ο οποίος ερµηνεύει το 17,917% της συνολικής διακύµανσης, 

αποτελείται από τους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες:  

� v2006.12 Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Μετά Φόρων 

� v2006.10 Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Προ Φόρων 

� v2006.6  Ξένα Κεφάλαια προς Ίδια Κεφάλαια 

� v2006.8  Πάγιο Ενεργητικό προς Ίδια Κεφάλαια 

Ο πρώτος παράγοντας έχει υψηλά φορτία (βλέπε υποσηµείωση 26) και µε τις 

τέσσερις µεταβλητές, ειδικότερα µε τις δύο πρώτες σχετίζεται θετικά, ενώ µε την 

τρίτη και τέταρτη αρνητικά. Εποµένως, ο παράγοντας δύναται να ονοµαστεί  
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«Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων», γιατί και οι τέσσερις µεταβλητές σχετίζονται µε 

τα «Ίδια Κεφάλαια».    

 

Ο δεύτερος παράγοντας, ο οποίος ερµηνεύει το 16,037% της συνολικής διακύµανσης, 

αποτελείται από τους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες:  

� v2006.19  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Πάγιου Ενεργητικού 

� v2006.20  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Συνολικού Ενεργητικού 

� v2006.11 Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού Μετά Φόρων 

� v2006.9   Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού Προ Φόρων 

Ο δεύτερος παράγοντας έχει υψηλά φορτία (Factor Loadings) και µε τις τέσσερις 

µεταβλητές, ειδικότερα µε τις δύο πρώτες σχετίζεται θετικά, ενώ µε την τρίτη και την 

τέταρτη αρνητικά. Από την προσεκτική ανάλυση των µεταβλητών που απαρτίζουν 

τον παράγοντα, ο παράγοντας µπορεί να ονοµαστεί  «Κυκλοφοριακή Ταχύτητα 

Ενεργητικού και συσχέτιση Αποδοτικότητας Ενεργητικού (αντίστροφος)», γιατί και 

οι τέσσερις µεταβλητές σχετίζονται µε το «Ενεργητικό».    

 

Ο τρίτος παράγοντας, ο οποίος ερµηνεύει το 14,226% της συνολικής διακύµανσης, 

αποτελείται από τους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες:  

� v2006.16  Περιθώριο Καθαρού Κέρδους Προ Φόρων 

� v2006.14  Περιθώριο Μικτού Κέρδους  

� v2006.22  Έκτ. και Ανόρ. Έξ. και Ζηµίες Προς Κύκλο Εργ 

� v2006.15  Περιθ. Καθ. Κέρδ. Προ Φόρ. Τόκων και Αποσβ. 

Ο τρίτος παράγοντας έχει υψηλά φορτία (Factor Loadings) και µε τις τέσσερις 

µεταβλητές, ειδικότερα µε την πρώτη, δεύτερη και τέταρτη µεταβλητή σχετίζεται 

θετικά, ενώ µε την τρίτη αρνητικά. Με βάση τις µεταβλητές που απαρτίζουν τον 

παράγοντα, ο παράγοντας µπορεί να ονοµαστεί  «Αποδοτικότητα Πωλήσεων και 

συσχέτιση Εκτάκτων Εξόδων», γιατί και οι τέσσερις µεταβλητές σχετίζονται µε τις 

«Πωλήσεις».    

 

Ο τέταρτος παράγοντας, ερµηνεύει το 10,706% της συνολικής διακύµανσης, και 

αποτελείται από τους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες:  

� v2006.1   Γενική Ρευστότητα 

� v2006.2   Άµεση Ρευστότητα 
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� v2006.3   Ταµειακή Ρευστότητα 

Ο τέταρτος παράγοντας έχει υψηλά φορτία (Factor Loadings) και µε τις τρεις 

µεταβλητές, ειδικότερα σχετίζεται και µε τις τρεις θετικά. Εποµένως, ο παράγοντας 

µπορεί να ονοµαστεί  «Ρευστότητα», γιατί και οι τρεις µεταβλητές σχετίζονται µε την 

«Ρευστότητα».    

 

Ο πέµπτος παράγοντας, ο οποίος ερµηνεύει το 9,018% της συνολικής διακύµανσης, 

αποτελείται από τους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες:  

� v2006.4    Βαθµός Ανακύκλωσης Αποθεµάτων 

� v2006.18  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεµάτων 

Ο πέµπτος παράγοντας έχει υψηλά φορτία (Factor Loadings) και µε τις δύο 

µεταβλητές, ειδικότερα και µε τις δύο σχετίζεται θετικά. Εποµένως, ο παράγοντας 

δύναται να ονοµαστεί  «Αποθέµατα», γιατί και οι δύο µεταβλητές σχετίζονται µε τα 

«Αποθέµατα».    

 

Ο έκτος παράγοντας, ερµηνεύει το 6,787% της συνολικής διακύµανσης και 

αποτελείται από τους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες:  

� v2006.17  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων 

� v2006.5    ∆ιάρκεια Λειτουργικού Κύκλου 

Ο έκτος παράγοντας έχει υψηλά φορτία (Factor Loadings) και µε τις δύο µεταβλητές, 

ειδικότερα µε την πρώτη σχετίζεται θετικά, ενώ µε τη δεύτερη σχετίζεται αρνητικά. Ο 

παράγοντας µπορεί να ονοµαστεί  «Ρευστότητα Απαιτήσεων», γιατί και οι δύο 

µεταβλητές σχετίζονται µε την «Ρευστότητα».   

 

Ο έβδοµος παράγοντας, ο οποίος ερµηνεύει το 6,720% της συνολικής διακύµανσης, 

αποτελείται από τους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες:  

� v2006.13  Χρηµατοοικονοµική Μόχλευση. 

� v2006.7    Ξένα Κεφάλαια προς Συνολικά Κεφάλαια 

Ο έβδοµος παράγοντας έχει υψηλά φορτία (Factor Loadings) και µε τις δύο 

µεταβλητές, ειδικότερα µε την πρώτη σχετίζεται θετικά, ενώ µε τη δεύτερη σχετίζεται 

αρνητικά. Ο παράγοντας µπορεί να ονοµαστεί  «Συµπεριφορά Κεφαλαίων 

(αντίστροφος)», γιατί και οι δύο µεταβλητές σχετίζονται µε τα «Κεφάλαια».    
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Τέλος, ο όγδοος παράγοντας ερµηνεύει το 5,736% της συνολικής διακύµανσης και 

αποτελείται από το χρηµατοοικονοµικό δείκτη v2006.21 «Έξοδα ∆ιοίκησης Προς 

Κύκλο Εργασιών». Ο όγδοος παράγοντας έχει υψηλό φορτίο (Factor Loadings) µε τη 

µεταβλητή, µε την οποία σχετίζεται θετικά και µπορεί να ονοµαστεί  «Έξοδα 

∆ιοίκησης Προς Κύκλο Εργασιών» από το όνοµα της µεταβλητής.    

 

Στη συνέχεια παρατίθεται ο Πίνακας 5.12: «Συγκεντρωτικός Πίνακας Παραγόντων 

για το έτος 2006», ο οποίος αναφέρει συγκεντρωτικά για το 2006, τους οκτώ (8) 

παράγοντες, το σύνολο αριθµοδεικτών από το οποίο απαρτίζεται ο καθένας και την 

ονοµασία τους. 

 

Παράγοντες Σύνολο Αριθµοδεικτών ανά Παράγοντα Ονοµασία  

v2006.12 Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Μετά Φόρων 

v2006.10 Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Προ Φόρων 

v2006.6  Ξένα Κεφάλαια προς Ίδια Κεφάλαια 
Παρ1. 2006 

v2006.8  Πάγιο Ενεργητικό προς Ίδια Κεφάλαια 

Αποδοτικότητα  

Ιδίων Κεφαλαίων  

v2006.19  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Πάγιου Ενεργητικού 

v2006.20  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Συνολικού Ενεργητικού 

v2006.11 Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού Μετά Φόρων 
Παρ2. 2006 

v2006.9   Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού Προ Φόρων 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα 

Ενεργητικού και συσχέτιση 

Αποδοτικότητας 

Ενεργητικού (αντίστροφος) 

v2006.16  Περιθώριο Καθαρού Κέρδους Προ Φόρων 

v2006.14  Περιθώριο Μικτού Κέρδους  

v2006.22  Έκτ. και Ανόρ. Έξ. και Ζηµίες Προς Κύκλο Εργ 
Παρ3. 2006 

v2006.15  Περιθ. Καθ. Κέρδ. Προ Φόρ. Τόκων και Αποσβ 

Αποδοτικότητα Πωλήσεων 

και συσχέτιση Εκτάκτων 

Εξόδων 

v2006.1   Γενική Ρευστότητα 

v2006.2   Άµεση Ρευστότητα Παρ4. 2006 

v2006.3   Ταµειακή Ρευστότητα 

Ρευστότητα 

v2006.4    Βαθµός Ανακύκλωσης Αποθεµάτων 
Παρ5. 2006 

v2006.18  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεµάτων 
Αποθέµατα 

v2006.17  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων 
Παρ6. 2006 

v2006.5    ∆ιάρκεια Λειτουργικού Κύκλου 
Ρευστότητα Απαιτήσεων  

v2006.13  Χρηµατοοικονοµική Μόχλευση. 
Παρ7. 2006 

v2006.7    Ξένα Κεφάλαια προς Συνολικά Κεφάλαια 

Συµπεριφορά Κεφαλαίων 

(αντίστροφος) 

Παρ8. 2006 
 

v2006.21 Έξοδα ∆ιοίκησης Προς Κύκλο Εργασιών 

Έξοδα ∆ιοίκ. Προς Κύκλο 

Εργασιών 

  Πίνακας 5.12: Συγκεντρωτικός Πίνακας Παραγόντων για το έτος 2006 
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«Παραγοντική Ανάλυση» 2005 

Για το έτος 2005 εξάγεται ο  Πίνακας 5.13: «KMO and Bartlett's Test για το έτος 

2005».    

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. ,435 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 
3106,602 

  df 231 

  Sig. ,000 

                               Πίνακας 5.13: KMO and Bartlett's Test για το έτος 2005 

 

Στον Πίνακα 5.13: «KMO and Bartlett's Test για το έτος 2005», η τιµή 0,435 του 

δείκτη των «Kaiser-Meyer-Olkin» (βλέπε υποσηµείωση 21), υποδηλώνει ότι η 

«Παραγοντική Ανάλυση» των µεταβλητών δεν είναι αποδεκτή ως τεχνική για την 

ανάλυση των δεδοµένων.  

 

Στην περίπτωση αυτή για να συνεχιστεί η διαδικασία της «Παραγοντικής Ανάλυσης», 

ελέγχεται ο δείκτης MSA (Measures of Sampling Adequacy) για κάθε µεταβλητή 

ανεξάρτητα. Οι µεταβλητές (χρηµατοοικονοµικοί δείκτες) που έχουν MSA µη 

αποδεκτές αποκλείονται από τη συνέχεια της διαδικασίας, ώστε οι υπόλοιπες να 

δώσουν ΚΜΟ αποδεκτό και να συνεχιστεί η «Παραγοντική Ανάλυση» (∆ηµητριάδης, 

2007). Σε αυτά τα πλαίσια επιλέγεται ο αποκλεισµός κατά σειρά των µεταβλητών  

«v2005.14  Περιθώριο Μικτού Κέρδους», «v2005.5 ∆ιάρκεια Λειτουργικού 

Κύκλου», «v2005.17  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων» και «v2005.12 

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Μετά Φόρων». Μετά τον αποκλεισµό και της τελευταίας 

µεταβλητής εξάγεται ο  Πίνακας 5.14: «Αναθεωρηµένος KMO and Bartlett's Test για 

το έτος 2005». 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. ,545 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1882,493 

  df 153 

  Sig. ,000 

                         Πίνακας 5.14: Αναθεωρηµένος KMO and Bartlett's Test για το έτος 2005 
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Στον Πίνακα 5.14: «Αναθεωρηµένος KMO and Bartlett's Test για το έτος 2005», η 

τιµή 0,545 του δείκτη των «Kaiser-Meyer-Olkin» (βλέπε υποσηµείωση 21), 

υποδηλώνει ότι η «Παραγοντική Ανάλυση» των µεταβλητών είναι αποδεκτή ως 

τεχνική για την ανάλυση των δεδοµένων. Στον ίδιο Πίνακα, από το «Bartlett's Test of 

Sphericity», όπου το «Sig» του δείκτη είναι 0 (βλέπε υποσηµείωση 22), 

συµπεραίνεται η ύπαρξη (στον πίνακα συσχετίσεων) σηµαντικών συσχετίσεων 

µεταξύ κάποιων µεταβλητών και συνεπώς το υπόδειγµα της παραγοντικής ανάλυσης 

είναι κατάλληλο.  

 

Στη συνέχεια της «Παραγοντικής Ανάλυσης» παρατίθεται ο Πίνακας 5.15: «Total 

Variance Explained - Ανάλυση Παραγόντων µε Varimax Περιστροφή των Αξόνων 

για το έτος 2005», ο οποίος παρουσιάζει τις ιδιοτιµές – eigenvalues – (βλέπε 

υποσηµείωση 23)
 
µετά την περιστροφή varimax. 

  

Component Rotation Sums of Squared Loadings 

  Total % of Variance Cumulative % 

1 2,931 16,281 16,281 

2 2,877 15,985 32,265 

3 2,542 14,122 46,387 

4 1,901 10,563 56,950 

5 1,899 10,548 67,498 

6 1,781 9,896 77,394 

7 1,298 7,209 84,603 

Πίνακας 5.15: Total Variance Explained - Ανάλυση Παραγόντων µε Varimax Περιστροφή των Αξόνων 

για το έτος 2005 (Principal Component Analysis with Varimax Rotation)  

 

Ειδικότερα από τον  Πίνακα 5.15 φαίνεται ότι για το έτος 2005, εξάγονται επτά (7) 

παράγοντες - που ικανοποιούν το κριτήριο ότι οι ιδιοτιµές (eigenvalues) τους  είναι 

όλες µεγαλύτερες της µονάδας (>1) - και συνολικά ερµηνεύουν το  84,603% της 

συνολικής διακύµανσης (διασποράς).  

 

Αναλυτικότερα στοιχεία για κάθε παράγοντα και τις αντίστοιχες φορτίσεις (loadings) 

των µεταβλητών (χρηµατοοικονοµικών δεικτών) στους παράγοντες µετά την 

ορθογωνική περιστροφή των παραγόντων αναλύονται στον Πίνακα.5.16: «Rotated 

Component Matrix(a) - Φορτία Παραγόντων σε σχέση µε τους πρωταρχικούς δείκτες 

για το έτος 2005».  
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  Component 

  1 2 3 4 5 6 7 

v2005.11   Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού Μετά Φόρων ,918 ,222 -,032 ,097 ,021 -,182 ,026 

v2005.9   Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού Προ Φόρων ,904 ,190 -,065 ,090 ,020 -,185 ,055 

v2005.21   Έξοδα ∆ιοίκησης Προς Κύκλο Εργασιών -,654 ,072 -,004 -,002 -,104 -,166 -,182 

v2005.2   Άµεση Ρευστότητα ,103 ,956 -,085 -,066 -,007 ,103 ,020 

v2005.1   Γενική Ρευστότητα ,088 ,905 -,056 -,121 -,006 ,091 -,016 

v2005.3   Ταµειακή Ρευστότητα ,112 ,844 -,083 ,125 ,023 ,031 ,056 

v2005.6   Ξένα Κεφάλαια προς Ίδια Κεφάλαια ,006 -,039 ,964 ,001 ,075 -,013 ,076 

v2005.8   Πάγιο Ενεργητικό προς Ίδια Κεφάλαια ,023 -,046 ,957 ,016 -,083 -,012 ,017 

v2005.13   Χρηµατοοικονοµική Μόχλευση ,085 ,186 -,618 ,189 ,147 -,111 ,550 

v2005.7   Ξένα Κεφάλαια προς Συνολικά Κεφάλαια -,354 -,392 ,532 -,161 ,191 ,171 -,265 

v2005.4   Βαθµός Ανακύκλωσης Αποθεµάτων ,023 -,007 -,057 ,948 -,016 ,005 ,027 

v2005.18   Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεµάτων ,129 -,034 -,015 ,923 ,012 -,023 -,030 

v2005.19   Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Πάγιου Ενεργητικού ,002 -,001 ,037 ,014 ,951 ,009 ,031 

v2005.20   Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Συνολικού Ενεργητικού ,091 ,000 -,052 -,019 ,939 -,141 ,067 

v2005.22   Έκτ. και Ανόρ. Έξ. και Ζηµίες Προς Κύκλο Εργ -,134 ,339 ,035 ,080 -,079 ,796 ,064 

v2005.15   Περιθ. Καθ. Κέρδ. Προ Φόρ. Τόκων και Αποσβ ,600 ,080 ,034 -,025 -,144 ,723 -,022 

v2005.16   Περιθώριο Καθαρού Κέρδους Προ Φόρων ,491 ,168 -,007 ,160 ,001 -,670 ,226 

v2005.10   Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Προ Φόρων ,184 -,001 ,031 -,058 ,057 -,014 ,903 

Πίνακας 5.16: Rotated Component Matrix(a)  - Φορτία Παραγόντων σε σχέση µε τους πρωταρχικούς 

δείκτες για το έτος 2005 

 

Ο πρώτος παράγοντας, ο οποίος ερµηνεύει το 16,281% της συνολικής διακύµανσης, 

αποτελείται από τους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες:  

� v2005.11  Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού Μετά Φόρων 

� v2005.9    Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού Προ Φόρων 

� v2005.21  Έξοδα ∆ιοίκησης Προς Κύκλο Εργασιών 

Ο πρώτος παράγοντας έχει υψηλά φορτία (βλέπε υποσηµείωση 26) και µε τις τρεις 

µεταβλητές, ειδικότερα µε τις δύο πρώτες σχετίζεται θετικά, ενώ µε την τρίτη 

αρνητικά. Εποµένως, ο παράγοντας δύναται να ονοµαστεί  «Αποδοτικότητα 

Ενεργητικού (µερική) και συσχέτιση Εξόδων ∆ιοίκησης», από την ισχυρή θετική 

συσχέτιση της πρώτης και δεύτερης µεταβλητής στον παράγοντα.    

 

Ο δεύτερος παράγοντας, ο οποίος ερµηνεύει το 15,985% της συνολικής διακύµανσης, 

αποτελείται από τους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες:  

� v2005.2   Άµεση Ρευστότητα 

� v2005.1   Γενική Ρευστότητα 

� v2005.3   Ταµειακή Ρευστότητα 

Ο δεύτερος παράγοντας έχει υψηλά φορτία (Factor Loadings) και µε τις τρεις 

µεταβλητές, ειδικότερα και µε τις τρεις σχετίζεται θετικά. Από την ανάλυση των 

µεταβλητών που απαρτίζουν τον παράγοντα, ο παράγοντας µπορεί να ονοµαστεί  

«Ρευστότητα», γιατί και οι τρεις µεταβλητές σχετίζονται µε την «Ρευστότητα».    
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Ο τρίτος παράγοντας, ο οποίος ερµηνεύει το 14,122% της συνολικής διακύµανσης, 

αποτελείται από τους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες:  

� v2005.6  Ξένα Κεφάλαια προς Ίδια Κεφάλαια 

� v2005.8  Πάγιο Ενεργητικό προς Ίδια Κεφάλαια 

� v2005.13  Χρηµατοοικονοµική Μόχλευση 

� v2005.7  Ξένα Κεφάλαια προς Συνολικά Κεφάλαια 

Ο τρίτος παράγοντας έχει υψηλά φορτία (Factor Loadings) και µε τις τέσσερις 

µεταβλητές, ειδικότερα µε την πρώτη, δεύτερη και τέταρτη µεταβλητή σχετίζεται 

θετικά, ενώ µε την τρίτη αρνητικά. Με βάση τις µεταβλητές που απαρτίζουν τον 

παράγοντα, ο παράγοντας µπορεί να ονοµαστεί  «Ίδια Κεφάλαια και Συµπεριφορά 

Κεφαλαίων», εξαιτίας των θετικών και αρνητικών  συσχετίσεων µε τα «Ίδια 

Κεφάλαια».    

 

Ο τέταρτος παράγοντας, ερµηνεύει το 10,563% της συνολικής διακύµανσης, και 

αποτελείται από τους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες:  

� v2005.4    Βαθµός Ανακύκλωσης Αποθεµάτων 

� v2005.18  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεµάτων 

Ο τέταρτος παράγοντας έχει υψηλά φορτία (Factor Loadings) και µε τις δύο 

µεταβλητές, ειδικότερα σχετίζεται και µε τις δύο θετικά. Εποµένως, ο παράγοντας 

µπορεί να ονοµαστεί  «Αποθέµατα», γιατί και οι δύο µεταβλητές σχετίζονται µε τα 

«Αποθέµατα».    

 

Ο πέµπτος παράγοντας, ο οποίος ερµηνεύει το 10,548% της συνολικής διακύµανσης, 

αποτελείται από τους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες:  

� v2005.19 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Πάγιου Ενεργητικού 

� v2005.20  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Συνολικού Ενεργητικού 

Ο πέµπτος παράγοντας έχει υψηλά φορτία (Factor Loadings) και µε τις δύο 

µεταβλητές, ειδικότερα και µε τις δύο σχετίζεται θετικά. Εποµένως, ο παράγοντας 

δύναται να ονοµαστεί  «Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού», γιατί και οι δύο 

µεταβλητές σχετίζονται µε τα «Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού».    

 

Ο έκτος παράγοντας, ερµηνεύει το 9,896% της συνολικής διακύµανσης και 

αποτελείται από τους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες:  
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� v2005.22  Έκτ. και Ανόρ. Έξ. και Ζηµίες Προς Κύκλο Εργ 

� v2005.15  Περιθ. Καθ. Κέρδ. Προ Φόρ. Τόκων και Αποσβ 

� v2005.16  Περιθώριο Καθαρού Κέρδους Προ Φόρων 

Ο έκτος παράγοντας έχει υψηλά φορτία (Factor Loadings) και µε τις τρεις 

µεταβλητές, ειδικότερα µε την πρώτη και δεύτερη σχετίζεται θετικά, ενώ µε την τρίτη 

σχετίζεται αρνητικά. Ο παράγοντας µπορεί να ονοµαστεί  «Έκτακτα Έξοδα – 

Αποσβέσεις και συσχέτιση Πωλήσεων», γιατί και οι τρεις µεταβλητές σχετίζονται µε 

τις «Πωλήσεις».   

 

Τέλος, ο έβδοµος παράγοντας, ο οποίος ερµηνεύει το 7,209% της συνολικής 

διακύµανσης, αποτελείται από το χρηµατοοικονοµικό δείκτη «v2005.10  Απόδοση 

Ιδίων Κεφαλαίων Προ Φόρων». Ο έβδοµος παράγοντας έχει υψηλό φορτίο (Factor 

Loadings) µε τη µεταβλητή, ειδικότερα σχετίζεται θετικά και ονοµάζεται «Απόδοση 

Ιδίων Κεφαλαίων Προ Φόρων», από την ονοµασία της µεταβλητής.    

 

Στη συνέχεια παρατίθεται ο Πίνακας 5.17: «Συγκεντρωτικός Πίνακας Παραγόντων 

για το έτος 2005», ο οποίος αναφέρει συγκεντρωτικά για το 2005, τους επτά (7) 

παράγοντες, το σύνολο αριθµοδεικτών από το οποίο απαρτίζεται ο καθένας και την 

ονοµασία τους. 

Παράγοντες Σύνολο Αριθµοδεικτών ανά  Παράγοντα Ονοµασία  

v2005.11  Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού Μετά Φόρων 

v2005.9    Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού Προ Φόρων Παρ1. 2005 

v2005.21  Έξοδα ∆ιοίκησης Προς Κύκλο Εργασιών 

Αποδοτικότητα Ενεργητικού (µερική) και 

συσχέτιση Εξόδων ∆ιοίκησης 

v2005.2   Άµεση Ρευστότητα 

v2005.1   Γενική Ρευστότητα Παρς2. 2005 

v2005.3   Ταµειακή Ρευστότητα 

Ρευστότητα 

v2005.6  Ξένα Κεφάλαια προς Ίδια Κεφάλαια 

v2005.8  Πάγιο Ενεργητικό προς Ίδια Κεφάλαια 

v2005.13  Χρηµατοοικονοµική Μόχλευση 
Παρ3. 2005 

v2005.7  Ξένα Κεφάλαια προς Συνολικά Κεφάλαια 

Ίδια Κεφαλαία και Συµπεριφορά Κεφαλαίων  

v2005.4    Βαθµός Ανακύκλωσης Αποθεµάτων 
Παρ4. 2005 v2005.18  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεµάτων Αποθέµατα 

v2005.19 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Πάγιου Ενεργητικού 
Παρ5. 2005 

v2005.20  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Συνολικού Ενεργητικού 
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού 

v2005.22  Έκτ. και Ανόρ. Έξ. και Ζηµίες Προς Κύκλο Εργ 

v2005.15  Περιθ. Καθ. Κέρδ. Προ Φόρ. Τόκων και Αποσβ 
Παρ6. 2005 

v2005.16  Περιθώριο Καθαρού Κέρδους Προ Φόρων 

Έκτακτα Έξοδα – Αποσβέσεις και συσχέτιση 

Πωλήσεων 

Παρ7. 2005 
v2005.10  Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Προ Φόρων 

Απόδοση Ιδίων Κεφ. Προ Φόρων 

  Πίνακας 5.17: Συγκεντρωτικός Πίνακας Παραγόντων για το έτος 2005 
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«Παραγοντική Ανάλυση» 2004 

Για το έτος 2004 εξάγεται ο  Πίνακας 5.18: «KMO and Bartlett's Test για το έτος 

2004».    

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
,461 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 
3445,644 

  df 231 

  Sig. ,000 

                         Πίνακας 5.18: KMO and Bartlett's Test για το έτος 2004 

 

Στον Πίνακα 5.18: «KMO and Bartlett's Test για το έτος 2004», η τιµή 0,461 του 

δείκτη των «Kaiser-Meyer-Olkin» (βλέπε υποσηµείωση 21), υποδηλώνει ότι η 

«Παραγοντική Ανάλυση» των µεταβλητών δεν είναι αποδεκτή ως τεχνική για την 

ανάλυση των δεδοµένων.  

 

Στην περίπτωση αυτή για να συνεχιστεί η διαδικασία της «Παραγοντικής Ανάλυσης», 

ελέγχεται ο δείκτης MSA (Measures of Sampling Adequacy) για κάθε µεταβλητή 

ανεξάρτητα. Οι µεταβλητές (χρηµατοοικονοµικοί δείκτες) που έχουν MSA µη 

αποδεκτές αποκλείονται από τη συνέχεια της διαδικασίας, ώστε οι υπόλοιπες να 

δώσουν ΚΜΟ αποδεκτό και να συνεχιστεί η «Παραγοντική Ανάλυση» (∆ηµητριάδης, 

2007). Σε αυτά τα πλαίσια επιλέγεται ο αποκλεισµός κατά σειρά των µεταβλητών  

«v2004.21  Έξοδα ∆ιοίκησης Προς Κύκλο Εργασιών», «v2004.16  Περιθώριο 

Καθαρού Κέρδους Προ Φόρων v2004.15», «Περιθ. Καθ. Κέρδ. Προ Φόρ. Τόκων και 

Αποσβ», «v2004.14  Περιθώριο Μικτού Κέρδους», «v2004.17  Κυκλοφοριακή 

Ταχύτητα Απαιτήσεων» και «v2004.5 ∆ιάρκεια Λειτουργικού Κύκλου». Μετά τον 

αποκλεισµό της τελευταίας µεταβλητής εξάγεται ο  Πίνακας 5.19: «Αναθεωρηµένος 

KMO and Bartlett's Test για το έτος 2004». 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
,524 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 
2714,785 

  df 120 

  Sig. ,000 

                    Πίνακας 5.19: Αναθεωρηµένος KMO and Bartlett's Test για το έτος 2004 
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Στον Πίνακα 5.19: «Αναθεωρηµένος KMO and Bartlett's Test για το έτος 2004», η 

τιµή 0,524 του δείκτη των «Kaiser-Meyer-Olkin» (βλέπε υποσηµείωση 21), 

υποδηλώνει ότι η «Παραγοντική Ανάλυση» των µεταβλητών είναι αποδεκτή ως 

τεχνική για την ανάλυση των δεδοµένων. Στον ίδιο Πίνακα από το «Bartlett's Test of 

Sphericity», όπου το «Sig» του δείκτη είναι  0 (βλέπε υποσηµείωση 22), 

συµπεραίνεται η ύπαρξη (στον πίνακα συσχετίσεων) σηµαντικών συσχετίσεων 

µεταξύ κάποιων µεταβλητών και συνεπώς το υπόδειγµα της «Παραγοντικής 

Ανάλυσης» είναι κατάλληλο.  

 

Στη συνέχεια της «Παραγοντικής Ανάλυσης» παρατίθεται ο Πίνακας 5.20: «Total 

Variance Explained - Ανάλυση Παραγόντων µε Varimax Περιστροφή των Αξόνων 

για το έτος 2004», ο οποίος παρουσιάζει τις ιδιοτιµές – eigenvalues – (βλέπε 

υποσηµείωση 23)
 
µετά την περιστροφή varimax. 

  

Component Rotation Sums of Squared Loadings 

  Total % of Variance Cumulative % 

1 2,938 18,361 18,361 

2 2,493 15,580 33,941 

3 2,449 15,309 49,250 

4 2,187 13,666 62,916 

5 2,167 13,542 76,458 

6 1,464 9,147 85,605 

Πίνακας 5.20: Total Variance Explained - Ανάλυση Παραγόντων µε Varimax Περιστροφή των Αξόνων 

για το έτος 2004 (Principal Component Analysis with Varimax Rotation)  

 

Ειδικότερα από τον  Πίνακα 5.20 φαίνεται ότι για το έτος 2004, εξάγονται έξι (6) 

παράγοντες - που ικανοποιούν το κριτήριο ότι οι ιδιοτιµές (eigenvalues) τους  είναι 

όλες µεγαλύτερες της µονάδας (>1) - και συνολικά ερµηνεύουν το  85,605% της 

συνολικής διακύµανσης (διασποράς).  

 

Αναλυτικότερα στοιχεία για κάθε παράγοντα και τις αντίστοιχες φορτίσεις (loadings) 

των µεταβλητών (χρηµατοοικονοµικών δεικτών) στους παράγοντες µετά την 

ορθογωνική περιστροφή των παραγόντων αναλύονται στον Πίνακα 5.21: «Rotated 

Component Matrix(a) - Φορτία Παραγόντων σε σχέση µε τους πρωταρχικούς δείκτες 

για το έτος 2004».  
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  Component 

  1 2 3 4 5 6 

v2004.10   Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Προ Φόρων ,960 -,170 ,019 ,105 -,005 ,038 

v2004.12   Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Μετά Φόρων ,955 -,174 ,022 ,097 -,022 ,042 

v2004.11   Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού Μετά Φόρων ,706 ,050 -,021 ,289 ,571 -,072 

v2004.9   Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού Προ Φόρων ,669 ,042 -,029 ,294 ,587 -,074 

v2004.8   Πάγιο Ενεργητικό προς Ίδια Κεφάλαια -,074 ,949 -,064 ,000 -,122 -,046 

v2004.6   Ξένα Κεφάλαια προς Ίδια Κεφάλαια -,178 ,936 -,047 -,004 -,133 -,066 

v2004.1   Γενική Ρευστότητα ,003 -,039 ,977 ,013 ,025 ,001 

v2004.2   Άµεση Ρευστότητα ,006 -,034 ,976 -,004 ,032 ,002 

v2004.22   Έκτ. και Ανόρ. Έξ. και Ζηµίες Προς Κύκλο Εργ ,008 -,029 ,612 ,004 -,043 ,586 

v2004.19   Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Πάγιου Ενεργητικού ,073 ,093 -,011 ,956 ,048 ,055 

v2004.20   Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Συνολικού Ενεργητικού ,254 -,001 ,026 ,890 ,040 ,075 

v2004.4   Βαθµός Ανακύκλωσης Αποθεµάτων -,174 ,288 -,033 -,510 ,408 ,361 

v2004.7   Ξένα Κεφάλαια προς Συνολικά Κεφάλαια -,125 ,478 -,061 ,078 -,749 -,011 

v2004.13   Χρηµατοοικονοµική Μόχλευση ,020 -,566 -,090 -,101 ,682 -,020 

v2004.3   Ταµειακή Ρευστότητα ,050 -,048 ,380 ,107 ,513 ,444 

v2004.18   Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεµάτων ,019 -,079 -,028 ,040 ,007 ,873 

Πίνακας 5.21: Rotated Component Matrix(a)  - Φορτία Παραγόντων σε σχέση µε τους πρωταρχικούς 

δείκτες για το έτος 2004 

 

Ο πρώτος παράγοντας, ο οποίος ερµηνεύει το 18,361% της συνολικής διακύµανσης, 

αποτελείται από τους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες:  

� v2004.10  Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Προ Φόρων 

� v2004.12  Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Μετά Φόρων 

� v2004.11  Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού Μετά Φόρων 

� v2004.9    Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού Προ Φόρων 

Ο πρώτος παράγοντας έχει υψηλά φορτία (βλέπε υποσηµείωση 26) και µε τις 

τέσσερις µεταβλητές, ειδικότερα και µε τις τέσσερις σχετίζεται θετικά.. Από την 

ανάλυση των µεταβλητών που απαρτίζουν τον παράγοντα, ο παράγοντας δύναται να 

ονοµαστεί  «Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (µερική) και Ενεργητικού», εξαιτίας 

των υψηλών συσχετίσεων µε την «Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων» και την 

«Αποδοτικότητα Ενεργητικού».    

 

Ο δεύτερος παράγοντας, ο οποίος ερµηνεύει το 15,580% της συνολικής διακύµανσης, 

αποτελείται από τους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες:  

� v2004.8  Πάγιο Ενεργητικό προς Ίδια Κεφάλαια 

� v2004.6  Ξένα Κεφάλαια προς Ίδια Κεφάλαια 

Ο δεύτερος παράγοντας έχει υψηλά φορτία (Factor Loadings) και µε τις δύο 

µεταβλητές, ειδικότερα και µε τις δύο σχετίζεται θετικά. Από την ανάλυση των 

µεταβλητών που απαρτίζουν τον παράγοντα, ο παράγοντας µπορεί να ονοµαστεί  

«Ίδια Κεφάλαια», γιατί και οι δύο µεταβλητές σχετίζονται µε τα «Ίδια Κεφάλαια».    
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Ο τρίτος παράγοντας, ο οποίος ερµηνεύει το 15,309% της συνολικής διακύµανσης, 

αποτελείται από τους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες:  

� v2004.1   Γενική Ρευστότητα 

� v2004.2   Άµεση Ρευστότητα 

� v2004.22  Έκτ. και Ανόρ. Έξ. και Ζηµίες Προς Κύκλο Εργ 

Ο τρίτος παράγοντας έχει υψηλά φορτία (Factor Loadings) και µε τις τρεις 

µεταβλητές, ειδικότερα και µε τις τρεις σχετίζεται θετικά. Με βάση τις µεταβλητές 

που απαρτίζουν τον παράγοντα, ο παράγοντας µπορεί να ονοµαστεί  «Ρευστότητα και 

συσχέτιση Εκτάκτων Εξόδων», εξαιτίας της υψηλής συσχέτισης της πρώτης και 

δεύτερης µεταβλητής µε τον παράγοντα.    

 

Ο τέταρτος παράγοντας, ερµηνεύει το 13,666% της συνολικής διακύµανσης, και 

αποτελείται από τους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες:  

� v2004.19  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Πάγιου Ενεργητικού 

� v2004.20  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Συνολικού Ενεργητικού 

� v2004.4   Βαθµός Ανακύκλωσης Αποθεµάτων 

Ο τέταρτος παράγοντας έχει υψηλά φορτία (Factor Loadings) και µε τις τρεις 

µεταβλητές, ειδικότερα σχετίζεται και µε τις δύο πρώτες θετικά, ενώ µε την τρίτη 

αρνητικά. Από την προσεκτική ανάλυση των µεταβλητών που απαρτίζουν τον 

παράγοντα, ο παράγοντας µπορεί να ονοµαστεί  «Κυκλοφοριακή Ταχύτητα 

Ενεργητικού και συσχέτιση Αποθεµάτων», εξαιτίας της υψηλής συσχέτισης της 

πρώτης και δεύτερης µεταβλητής µε τον παράγοντα.    

 

Ο πέµπτος παράγοντας, ο οποίος ερµηνεύει το 13,542% της συνολικής διακύµανσης, 

αποτελείται από τους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες:  

� v2004.7  Ξένα Κεφάλαια προς Συνολικά Κεφάλαια 

� v2004.13 Χρηµατοοικονοµική Μόχλευση 

� v2004.3  Ταµειακή Ρευστότητα 

 

Ο πέµπτος παράγοντας έχει υψηλά φορτία (Factor Loadings) και µε τις τρεις 

µεταβλητές, ειδικότερα µε την πρώτη µεταβλητή σχετίζεται αρνητικά, ενώ µε την  

δεύτερη και τρίτη σχετίζεται θετικά. Από την προσεκτική ανάλυση των µεταβλητών 

που απαρτίζουν τον παράγοντα, ο παράγοντας δύναται να ονοµαστεί  «Συµπεριφορά 
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Κεφαλαίων (αντίστροφος) και συσχέτιση Ταµειακής Ρευστότητας», εξαιτίας της 

υψηλής συσχέτισης των δύο πρώτων µεταβλητών µε τα «Κεφάλαια». 

 

Τέλος, ο έκτος παράγοντας, ο οποίος ερµηνεύει το 9,147% της συνολικής 

διακύµανσης, αποτελείται από το χρηµατοοικονοµικό δείκτη «v2004.18  

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεµάτων. Ο έκτος παράγοντας έχει υψηλό φορτίο 

(Factor Loadings) µε τη µεταβλητή, ειδικότερα σχετίζεται θετικά και ονοµάζεται 

«Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεµάτων», από την ονοµασία της µεταβλητής.    

 

Στη συνέχεια παρατίθεται ο Πίνακας 5.22: «Συγκεντρωτικός Πίνακας Παραγόντων 

για το έτος 2004», ο οποίος αναφέρει συγκεντρωτικά για το 2004, τους έξι (6) 

παράγοντες, το σύνολο αριθµοδεικτών από το οποίο απαρτίζεται ο καθένας και την 

ονοµασία τους. 

 

Παράγοντες Σύνολο Αριθµοδεικτών ανά Παράγοντα Ονοµασία  

v2004.10  Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Προ Φόρων 

v2004.12  Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Μετά Φόρων 

v2004.11  Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού Μετά Φόρων 
Παρ1. 2004 

v2004.9    Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού Προ Φόρων 

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων 

(µερική) και Ενεργητικού 

v2004.8  Πάγιο Ενεργητικό προς Ίδια Κεφάλαια 
Παρ2. 2004 

v2004.6  Ξένα Κεφάλαια προς Ίδια Κεφάλαια 
Ίδια Κεφάλαια 

v2004.1   Γενική Ρευστότητα 

v2004.2   Άµεση Ρευστότητα Παρ3. 2004 

v2004.22  Έκτ. και Ανόρ. Έξ. και Ζηµίες Προς Κύκλο Εργ 

Ρευστότητα και συσχέτιση Εκτάκτων 

Εξόδων 

v2004.19  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Πάγιου Ενεργητικού 

v2004.20  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Συνολικού Ενεργητικού Παρ4. 2004 

v2004.4   Βαθµός Ανακύκλωσης Αποθεµάτων 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού 

και συσχέτιση Αποθεµάτων 

v2004.7  Ξένα Κεφάλαια προς Συνολικά Κεφάλαια 

v2004.13  Χρηµατοοικονοµική Μόχλευση Παρ5. 2004 

v2004.3  Ταµειακή Ρευστότητα 

Συµπεριφορά Κεφαλαίων 

(αντίστροφος)  και συσχέτιση 

Ταµειακής Ρευστότητας 

Παρ6. 2004 
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεµάτων 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεµάτων 

  Πίνακας 5.22: Συγκεντρωτικός Πίνακας Παραγόντων για το έτος 2004 

 

 

 

 

 

 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 203 από 475 

Παραγοντική Ανάλυση 2003 

Τέλος, για το έτος 2003 εξάγεται ο  Πίνακας 5.23: «KMO and Bartlett's Test για το 

έτος 2003».    

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. ,508 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 
3162,724 

  df 231 

  Sig. ,000 

Πίνακας 5.23: KMO and Bartlett's Tes για το έτος 2003 

 

Στον παραπάνω Πίνακα 5.23, η τιµή 0,508 του δείκτη των «Kaiser-Meyer-Olkin» 

(βλέπε υποσηµείωση 21), υποδηλώνει ότι η «Παραγοντική Ανάλυση» των 

µεταβλητών είναι αποδεκτή ως τεχνική για την ανάλυση των δεδοµένων. Στον ίδιο 

Πίνακα από το «Bartlett's Test of Sphericity», όπου το «Sig» του δείκτη είναι  0 

(βλέπε υποσηµείωση 22), συµπεραίνεται η ύπαρξη (στον πίνακα συσχετίσεων) 

σηµαντικών συσχετίσεων µεταξύ κάποιων µεταβλητών και συνεπώς το υπόδειγµα της 

«Παραγοντικής Ανάλυσης» είναι κατάλληλο.  

 

Στη συνέχεια της «Παραγοντικής Ανάλυσης» παρατίθεται ο Πίνακας 5.24: «Total 

Variance Explained - Ανάλυση Παραγόντων µε Varimax Περιστροφή των Αξόνων 

για το έτος 2003», ο οποίος παρουσιάζει τις ιδιοτιµές – eigenvalues – (βλέπε 

υποσηµείωση 23)
 
µετά την περιστροφή varimax. 

 

Component Rotation Sums of Squared Loadings 

  Total % of Variance Cumulative % 

1 3,297 14,988 14,988 

2 2,842 12,918 27,906 

3 2,632 11,962 39,869 

4 2,312 10,507 50,375 

5 1,969 8,952 59,327 

6 1,925 8,750 68,077 

7 1,583 7,198 75,275 

8 1,271 5,775 81,050 

Πίνακας 5.24: Total Variance Explained - Ανάλυση Παραγόντων µε Varimax Περιστροφή των Αξόνων 

για το έτος 2003 (Principal Component Analysis with Varimax Rotation)  

 

Ειδικότερα από τον  Πίνακα 5.24 φαίνεται ότι για το έτος 2003, εξάγονται οκτώ (8) 

παράγοντες - που ικανοποιούν το κριτήριο ότι οι ιδιοτιµές (eigenvalues) τους είναι 
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όλες µεγαλύτερες της µονάδας (>1) - και συνολικά ερµηνεύουν το  81,050% της 

συνολικής διακύµανσης (διασποράς).  

 

Αναλυτικότερα στοιχεία για κάθε παράγοντα και τις αντίστοιχες φορτίσεις (loadings) 

των µεταβλητών (χρηµατοοικονοµικών δεικτών) στους παράγοντες µετά την 

ορθογωνική περιστροφή των παραγόντων αναλύονται στον Πίνακα 5.25: «Rotated 

Component Matrix(a) - Φορτία Παραγόντων σε σχέση µε τους πρωταρχικούς δείκτες 

για το έτος 2003». 

  

  Component 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

v2003.6   Ξένα Κεφάλαια προς Ίδια Κεφάλαια -,947 ,058 ,039 -,040 -,023 ,022 -,024 ,103 

v2003.12   Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Μετά Φόρων ,868 ,267 ,072 -,011 -,029 -,059 -,106 ,174 

v2003.10   Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Προ Φόρων ,864 ,291 ,077 -,013 -,028 -,058 -,106 ,174 

v2003.8   Πάγιο Ενεργητικό προς Ίδια Κεφάλαια -,793 ,028 ,052 -,083 -,066 -,004 -,073 ,271 

v2003.9   Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού Προ Φόρων ,108 ,906 ,195 -,007 -,030 -,122 -,117 ,081 

v2003.11 Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού Μετά Φόρων ,104 ,899 ,188 -,002 -,028 -,134 -,136 ,104 

v2003.7   Ξένα Κεφάλαια προς Συνολικά Κεφάλαια -,235 -,634 ,051 -,218 -,045 -,171 -,126 ,534 

v2003.13   Χρηµατοοικονοµική Μόχλευση ,418 ,521 -,078 -,094 ,066 ,208 ,171 -,511 

v2003.19   Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Πάγιου Ενεργητικού -,032 ,153 ,944 -,033 ,035 ,040 ,035 ,035 

v2003.20   Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Συνολικού Ενεργητικού ,044 ,301 ,892 ,018 ,034 ,054 ,002 ,032 

v2003.5   ∆ιάρκεια Λειτουργικού Κύκλου -,014 ,117 -,890 -,012 -,043 -,029 ,164 ,113 

v2003.1   Γενική Ρευστότητα ,026 -,014 ,009 ,973 -,044 -,048 ,059 ,027 

v2003.2   Άµεση Ρευστότητα ,026 -,015 ,008 ,972 -,043 -,042 ,062 ,031 

v2003.3   Ταµειακή Ρευστότητα ,041 ,403 -,023 ,472 ,167 ,004 ,023 ,060 

v2003.18   Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεµάτων ,021 ,027 ,029 ,050 ,965 ,002 -,002 ,065 

v2003.17   Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων ,014 -,005 ,075 -,060 ,948 -,043 -,045 ,022 

v2003.4   Βαθµός Ανακύκλωσης Αποθεµάτων -,045 -,064 ,011 -,021 ,122 ,945 -,056 -,037 

v2003.16   Περιθώριο Καθαρού Κέρδους Προ Φόρων -,050 -,065 ,102 -,057 -,175 ,922 ,021 ,067 

v2003.21   Έξοδα ∆ιοίκησης Προς Κύκλο Εργασιών -,055 ,057 ,055 -,120 -,044 -,040 ,861 -,055 

v2003.22   Έκτ. και Ανόρ. Έξ. και Ζηµίες Προς Κύκλο Εργ ,017 -,180 -,133 ,289 -,102 ,119 ,711 ,101 

v2003.15   Περιθ. Καθ. Κέρδ. Προ Φόρ. Τόκων και Αποσβ ,026 ,101 ,114 -,113 -,147 ,167 -,400 -,281 

v2003.14   Περιθώριο Μικτού Κέρδους -,058 -,179 ,052 -,095 -,093 -,127 -,173 -,663 

Πίνακας 5.25: Rotated Component Matrix(a)  - Φορτία Παραγόντων σε σχέση µε τους πρωταρχικούς 

δείκτες για το έτος 2003 

 

Ο πρώτος παράγοντας, ο οποίος ερµηνεύει το 14,988% της συνολικής διακύµανσης, 

αποτελείται από τους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες:  

� v2003.6  Ξένα Κεφάλαια προς Ίδια Κεφάλαια 

� v2003.12 Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Μετά Φόρων 

� v2003.10 Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Προ Φόρων 

� v2003.8  Πάγιο Ενεργητικό προς Ίδια Κεφάλαια 

Ο πρώτος παράγοντας έχει υψηλά φορτία (βλέπε υποσηµείωση 26) και µε τις 

τέσσερις µεταβλητές, ειδικότερα µε την πρώτη και την τέταρτη σχετίζεται αρνητικά, 

ενώ µε τη δεύτερη και τρίτη θετικά. Εποµένως, ο παράγοντας δύναται να ονοµαστεί  
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«Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων», γιατί και οι τέσσερις µεταβλητές σχετίζονται µε 

τα «Ίδια Κεφάλαια».    

 

Ο δεύτερος παράγοντας, ο οποίος ερµηνεύει το 12,918% της συνολικής διακύµανσης, 

αποτελείται από τους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες:  

� v2003.9   Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού Προ Φόρων 

� v2003.11 Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού Μετά Φόρων 

� v2003.7   Ξένα Κεφάλαια προς Συνολικά Κεφάλαια 

� v2003.13 Χρηµατοοικονοµική Μόχλευση 

Ο δεύτερος παράγοντας έχει υψηλά φορτία (Factor Loadings) και µε τις τέσσερις 

µεταβλητές, ειδικότερα µε την πρώτη, δεύτερη και τέταρτη µεταβλητή σχετίζεται 

θετικά, ενώ µε την τρίτη αρνητικά. Από την προσεκτική ανάλυση των µεταβλητών 

που απαρτίζουν τον παράγοντα, ο παράγοντας µπορεί να ονοµαστεί  «Αποδοτικότητα 

Ενεργητικού (µερική) και Συµπεριφορά Κεφαλαίων (αντίστροφος)», εξαιτίας των 

θετικών και αρνητικών συσχετίσεων µε την «Αποδοτικότητα Ενεργητικού» και τα 

«Κεφάλαια».    

 

Ο τρίτος παράγοντας, ο οποίος ερµηνεύει το 11,962% της συνολικής διακύµανσης, 

αποτελείται από τους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες:  

� v2003.19  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Πάγιου Ενεργητικού 

� v2003.20  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Συνολικού Ενεργητικού 

� v2003.5   ∆ιάρκεια Λειτουργικού Κύκλου 

Ο τρίτος παράγοντας έχει υψηλά φορτία (Factor Loadings) και µε τις τέσσερις 

µεταβλητές, ειδικότερα µε την πρώτη, δεύτερη µεταβλητή σχετίζεται θετικά, ενώ µε 

την τρίτη αρνητικά. Με βάση τις µεταβλητές που απαρτίζουν τον παράγοντα, ο 

παράγοντας µπορεί να ονοµαστεί  «Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού και 

συσχέτιση Λειτουργικού Κύκλου», εξαιτίας της υψηλής θετικής συσχέτισης των δύο 

πρώτων µεταβλητών.     

 

Ο τέταρτος παράγοντας, ερµηνεύει το 10,507% της συνολικής διακύµανσης, και 

αποτελείται από τους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες:  

� v2003.1   Γενική Ρευστότητα 

� v2003.2   Άµεση Ρευστότητα 
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� v2003.3   Ταµειακή Ρευστότητα 

Ο τέταρτος παράγοντας έχει υψηλά φορτία (Factor Loadings) µε τις δύο πρώτες 

µεταβλητές, ενώ χαµηλά φορτία (Factor Loadings) µε την τρίτη µεταβλητή.  

Ειδικότερα ο παράγοντας σχετίζεται και µε τις τρεις µεταβλητές θετικά, οπότε 

δύναται να ονοµαστεί  «Ρευστότητα», εξαιτίας της συσχέτισης των τριών µεταβλητών 

σχετίζονται µε την «Ρευστότητα».    

 

Ο πέµπτος παράγοντας, ο οποίος ερµηνεύει το 8,952% της συνολικής διακύµανσης, 

αποτελείται από τους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες:  

� v2003.18  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεµάτων 

� v2003.17  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων 

Ο πέµπτος παράγοντας έχει υψηλά φορτία (Factor Loadings) και µε τις δύο 

µεταβλητές, ειδικότερα και µε τις δύο σχετίζεται θετικά. Εποµένως, ο παράγοντας 

δύναται να ονοµαστεί  «Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεµάτων - Απαιτήσεων», γιατί 

και οι δύο µεταβλητές σχετίζονται µε την «Κυκλοφοριακή Ταχύτητα».    

 

Ο έκτος παράγοντας, ερµηνεύει το 8,750% της συνολικής διακύµανσης και 

αποτελείται από τους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες:  

� v2003.4  Βαθµός Ανακύκλωσης Αποθεµάτων 

� v2003.16  Περιθώριο Καθαρού Κέρδους Προ Φόρων 

Ο έκτος παράγοντας έχει υψηλά φορτία (Factor Loadings) και µε τις δύο µεταβλητές, 

ειδικότερα και µε τις δύο σχετίζεται θετικά. Ο παράγοντας µπορεί να ονοµαστεί  

«Αποθέµατα και συσχέτιση Καθαρού Κέρδους», εξαιτίας της υψηλής συσχέτισης των 

δύο µεταβλητών µε τον παράγοντα.   

 

Ο έβδοµος παράγοντας, ο οποίος ερµηνεύει το 7,198% της συνολικής διακύµανσης, 

αποτελείται από τους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες:  

� v2003.21  Έξοδα ∆ιοίκησης Προς Κύκλο Εργασιών 

� v2003.22  Έκτ. και Ανόρ. Έξ. και Ζηµίες Προς Κύκλο Εργ 

� v2003.15  Περιθ. Καθ. Κέρδ. Προ Φόρ. Τόκων και Αποσβ 

Ο έβδοµος παράγοντας έχει υψηλά (και θετικά) φορτία (Factor Loadings) µε τις δύο 

πρώτες µεταβλητές, ενώ χαµηλό (και αρνητικό) φορτίο (Factor Loadings) µε την 

τρίτη µεταβλητή. Ο παράγοντας µπορεί να ονοµαστεί  «∆ιοίκησης - Έκτακτα Έξοδα 
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Προς Κύκλο Εργασιών», εξαιτίας της ονοµασίας της πρώτης και δεύτερης 

µεταβλητής.    

 

Τέλος, ο όγδοος παράγοντας ερµηνεύει το 5,775% της συνολικής διακύµανσης και 

αποτελείται από το χρηµατοοικονοµικό δείκτη «v2003.14  Περιθώριο Μικτού 

Κέρδους». Ο όγδοος παράγοντας έχει υψηλό φορτίο (Factor Loadings) µε τη 

µεταβλητή, µε την οποία σχετίζεται αρνητικά και µπορεί να ονοµαστεί  «Περιθώριο 

Μικτού Κέρδους (αντίστροφος)» από το όνοµα της µεταβλητής.    

 

Στη συνέχεια παρατίθεται ο Πίνακας 5.26: «Συγκεντρωτικός Πίνακας Παραγόντων 

για το έτος 2003», ο οποίος αναφέρει συγκεντρωτικά για το 2003, τους οκτώ (8) 

παράγοντες, το σύνολο αριθµοδεικτών από το οποίο απαρτίζεται ο καθένας και την 

ονοµασία τους. 

Παράγοντες Σύνολο Αριθµοδεικτών ανά Παράγοντα Ονοµασία  

v2003.6  Ξένα Κεφάλαια προς Ίδια Κεφάλαια 

v2003.12 Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Μετά Φόρων 

v2003.10 Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Προ Φόρων 
Παρ1. 2003 

v2003.8  Πάγιο Ενεργητικό προς Ίδια Κεφάλαια 

Αποδοτικότητα  

Ιδίων Κεφαλαίων  

v2003.9   Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού Προ Φόρων 

v2003.11 Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού Μετά Φόρων 

v2003.7   Ξένα Κεφάλαια προς Συνολικά Κεφάλαια 
Παρ2. 2003 

v2003.13 Χρηµατοοικονοµική Μόχλευση 

Αποδοτικότητα Ενεργητικού 

(µερική) και Συµπεριφορά 

Κεφαλαίων (αντίστροφος) 

v2003.19  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Πάγιου Ενεργητικού 

v2003.20  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Συνολικού Ενεργητικού Παρ3. 2003 

v2003.5   ∆ιάρκεια Λειτουργικού Κύκλου 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα 

Ενεργητικού και συσχέτιση 

Λειτουργικού Κύκλου 

v2003.1   Γενική Ρευστότητα 

v2003.2   Άµεση Ρευστότητα Παρ4. 2003 

v2003.3   Ταµειακή Ρευστότητα 

Ρευστότητα 

v2003.18  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεµάτων 
Παρ5. 2003 

v2003.17  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα 

Αποθεµάτων - Απαιτήσεων 

v2003.4  Βαθµός Ανακύκλωσης Αποθεµάτων 
Παρ6. 2003 

v2003.16  Περιθώριο Καθαρού Κέρδους Προ Φόρων 

Αποθέµατα και συσχέτιση Καθαρού 

Κέρδους 

v2003.21  Έξοδα ∆ιοίκησης Προς Κύκλο Εργασιών 

v2003.22  Έκτ. και Ανόρ. Έξ. και Ζηµίες Προς Κύκλο Εργ Παρ7. 2003 

v2003.15  Περιθ. Καθ. Κέρδ. Προ Φόρ. Τόκων και Αποσβ 

∆ιοίκησης - Έκτακτα Έξοδα Προς 

Κύκλο Εργασιών 

Παρ8. 2003 
v2003.14  Περιθώριο Μικτού Κέρδους Περιθώριο Μικτού Κέρδους 

(αντίστροφος) 

  Πίνακας 5.26: Συγκεντρωτικός Πίνακας Παραγόντων για το έτος 2003 
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5.2.2 Έλεγχος Κανονικότητας 

Γενικά 

Από την ««Παραγοντική Ανάλυση»» εξάγονται οι παράγοντες (factor scores), οι 

οποίοι συνοψίζουν τις αρχικές µεταβλητές και είναι αυτοί οι οποίοι χρησιµοποιούνται 

στις παραπέρα αναλύσεις. Για να γίνει έλεγχος της ύπαρξης στατιστικά σηµαντικών 

διαφορών των δεικτών ανάµεσα στις δύο οµάδες επιχειρήσεων πρέπει προηγουµένως 

να προηγηθεί «Έλεγχος Κανονικότητας» των δεικτών (των τιµών των παραγόντων) 

που θα οδηγήσει στην επιλογή του κατάλληλου ελέγχου (παραµετρικού ή µη). 

Ειδικότερα
27

, για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου 

εφαρµόζεται το στατιστικό κριτήριο των Shapiro Wilk (n < 50), ενώ για τις 

επιχειρήσεις που έχουν Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου εφαρµόζεται το στατιστικό 

κριτήριο των Kolmogorov-Smirnov (n > 50).  

 
Έλεγχος Κανονικότητας για το έτος 2008 

Στον Πίνακα 5.27: «Έλεγχος Κανονικότητας για το 2008» παρατίθενται τα 

αποτελέσµατα από τον «Έλεγχο Κανονικότητας» των  Kolmogorov-Smirnov / 

Shapiro Wilk.  

  

1 έχει Σ.Ε.Ε.  

0 δεν έχει Σ.Ε.Ε. Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

    Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Παρ1.2008   0 ,118 34 ,200(*) ,948 34 ,103 

  1 ,225 64 ,000 ,742 64 ,000 

Παρ2.2008   0 ,440 34 ,000 ,224 34 ,000 

  1 ,140 64 ,003 ,850 64 ,000 

Παρ3.2008   0 ,100 34 ,200(*) ,952 34 ,141 

  1 ,131 64 ,008 ,837 64 ,000 

Παρ4.2008   0 ,189 34 ,003 ,766 34 ,000 

  1 ,220 64 ,000 ,587 64 ,000 

Παρ5.2008   0 ,133 34 ,134 ,946 34 ,093 

  1 ,102 64 ,096 ,949 64 ,010 

Παρ6.2008   0 ,296 34 ,000 ,516 34 ,000 

  1 ,168 64 ,000 ,810 64 ,000 

Παρ7.2008   0 ,149 34 ,054 ,919 34 ,015 

  1 ,065 64 ,200(*) ,976 64 ,242 

Παρ8.2008   0 ,215 34 ,000 ,614 34 ,000 

  1 ,100 64 ,177 ,966 64 ,074 

Πίνακας 5.27: Tests of Normality - Έλεγχος Κανονικότητας για το 2008  

                                                 
27

 Αν το δείγµα έχει µέγεθος µικρότερο ή ίσο του 50 (n ≤ 50), τότε το στατιστικό κριτήριο που είναι 

κατάλληλο για τον έλεγχο της ύπαρξης ή µη Κανονικότητας είναι εκείνο των Shapiro-Wilk (Carver 

and Nash, 2000; Coakes and Steed, 1999), ενώ αν το δείγµα έχει µέγεθος µεγαλύτερο του 50 (n > 50), 

τότε το στατιστικό κριτήριο που είναι κατάλληλο για τον έλεγχο της ύπαρξης ή µη Κανονικότητας 

είναι εκείνο των Kolmogorov-Smirnov. 
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Από τον «Έλεγχο Κανονικότητας» προκύπτει ότι  για το έτος 2008, µόνο ο 

παράγοντας  «Παρ5.2008 Αποθέµατα» (K-S Sig = p = 0,096 > 0,05 / S-W Sig = p = 

0,093 > 0,05) ακολουθεί την κανονική κατανοµή. Οι υπόλοιποι παράγοντες δεν 

ακολουθούν την κανονική κατανοµή.  

 

Έλεγχος Κανονικότητας για το έτος 2007 

Στον Πίνακα 5.28: «Έλεγχος Κανονικότητας για το 2007» παρατίθενται τα 

αποτελέσµατα από τον «Έλεγχο Κανονικότητας» των  Kolmogorov-Smirnov / 

Shapiro Wilk.  

 

 

1 έχει Σ.Ε.Ε.  

0 δεν έχει Σ.Ε.Ε. Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

    Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Παρ1.2007  0 ,134 37 ,090 ,958 37 ,174 

  1 ,398 69 ,000 ,277 69 ,000 

Παρ2.2007   0 ,119 37 ,200(*) ,908 37 ,005 

  1 ,202 69 ,000 ,691 69 ,000 

Παρ3.2007   0 ,252 37 ,000 ,703 37 ,000 

  1 ,258 69 ,000 ,460 69 ,000 

Παρ4.2007   0 ,158 37 ,020 ,921 37 ,012 

  1 ,062 69 ,200(*) ,977 69 ,233 

Παρ5.2007   0 ,308 37 ,000 ,505 37 ,000 

  1 ,364 69 ,000 ,339 69 ,000 

Παρ6.2007   0 ,106 37 ,200(*) ,909 37 ,005 

  1 ,171 69 ,000 ,838 69 ,000 

Παρ7.2007   0 ,125 37 ,153 ,968 37 ,354 

  1 ,053 69 ,200(*) ,986 69 ,659 

Παρ8.2007   0 ,151 37 ,033 ,891 37 ,002 

  1 ,110 69 ,036 ,862 69 ,000 

Πίνακας 5.28: Tests of Normality - Έλεγχος Κανονικότητας για το 2007  

 

Από τον «Έλεγχο Κανονικότητας» προκύπτει ότι για το έτος 2007 µόνο ο παράγοντας  

«Παρ7.2007 Συµπεριφορά Κεφαλαίων και συσχέτιση Μικτού Περιθωρίου» (K-S Sig 

= p = 0,200 > 0,05 / S-W Sig = p = 0,354 > 0,05)  ακολουθεί την κανονική κατανοµή. 

Οι υπόλοιποι παράγοντες δεν ακολουθούν την κανονική κατανοµή.  

 

Έλεγχος Κανονικότητας για το έτος 2006 

Στον Πίνακα 5.29: «Έλεγχος Κανονικότητας για το 2006» παρατίθενται τα 

αποτελέσµατα από τον «Έλεγχο Κανονικότητας» των  Kolmogorov-Smirnov / 

Shapiro Wilk.  
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1 έχει Σ.Ε.Ε.  

0 δεν έχει Σ.Ε.Ε. Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

    Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Παρ1.2006  0 ,124 37 ,161 ,891 37 ,002 

  1 ,323 69 ,000 ,488 69 ,000 

Παρ2.2006   0 ,108 37 ,200(*) ,974 37 ,520 

  1 ,354 69 ,000 ,262 69 ,000 

Παρ3.2006   0 ,164 37 ,013 ,852 37 ,000 

  1 ,171 69 ,000 ,705 69 ,000 

Παρ4.2006   0 ,309 37 ,000 ,400 37 ,000 

  1 ,227 69 ,000 ,661 69 ,000 

Παρ5.2006  0 ,187 37 ,002 ,888 37 ,001 

  1 ,079 69 ,200(*) ,969 69 ,088 

Παρ6.2006   0 ,241 37 ,000 ,856 37 ,000 

  1 ,130 69 ,006 ,857 69 ,000 

Παρ7.2006   0 ,103 37 ,200(*) ,968 37 ,359 

  1 ,106 69 ,053 ,973 69 ,136 

Παρ8.2006   0 ,139 37 ,068 ,937 37 ,037 

  1 ,089 69 ,200(*) ,979 69 ,293 

Πίνακας 5.29: Tests of Normality - Έλεγχος Κανονικότητας για το 2006  

 

Από τον «Έλεγχο Κανονικότητας» προκύπτει ότι  για το έτος 2006, µόνο ο 

παράγοντας «Παρ7.2006 Συµπεριφορά Κεφαλαίων (αντίστροφος)» (K-S Sig = p = 

0,0,053 > 0,05 / S-W Sig = p = 0,359 > 0,05) ακολουθεί την κανονική κατανοµή. 

Όλοι οι άλλοι παράγοντες δεν ακολουθούν την κανονική κατανοµή.  

 

Έλεγχος Κανονικότητας για το έτος 2005 

Στον Πίνακα 5.30: «Έλεγχος Κανονικότητας για το 2005» παρατίθενται τα 

αποτελέσµατα από τον «Έλεγχο Κανονικότητας» των  Kolmogorov-Smirnov / 

Shapiro Wilk.  

 

1 έχει Σ.Ε.Ε.  

0 δεν έχει Σ.Ε.Ε. Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

    Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Παρ1.2005  0 ,194 38 ,001 ,769 38 ,000 

  1 ,110 70 ,035 ,885 70 ,000 

Παρ2.2005   0 ,243 38 ,000 ,648 38 ,000 

  1 ,261 70 ,000 ,542 70 ,000 

Παρ3.2005   0 ,086 38 ,200(*) ,974 38 ,508 

  1 ,245 70 ,000 ,577 70 ,000 

Παρ4.2005   0 ,148 38 ,035 ,919 38 ,009 

  1 ,110 70 ,036 ,936 70 ,002 

Παρ5.2005  0 ,169 38 ,008 ,862 38 ,000 

  1 ,360 70 ,000 ,314 70 ,000 

Παρ6.2005   0 ,065 38 ,200(*) ,975 38 ,531 

  1 ,285 70 ,000 ,490 70 ,000 

Παρ7.2005   0 ,105 38 ,200(*) ,955 38 ,128 

  1 ,250 70 ,000 ,707 70 ,000 

Πίνακας 5.30: Tests of Normality - Έλεγχος Κανονικότητας για το 2005  

 

Από τον «Έλεγχο Κανονικότητας» προκύπτει ότι  για το έτος 2005, όλοι οι 

παράγοντες δεν ακολουθούν την κανονική κατανοµή.  



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 211 από 475 

Έλεγχος Κανονικότητας για το έτος 2004 

Στον Πίνακα 5.31: «Έλεγχος Κανονικότητας για το 2004» παρατίθενται τα 

αποτελέσµατα από τον «Έλεγχο Κανονικότητας» των  Kolmogorov-Smirnov / 

Shapiro Wilk.  

 

1 έχει Σ.Ε.Ε.  

0 δεν έχει Σ.Ε.Ε. Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

    Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Παρ1.2004  0 ,190 38 ,001 ,861 38 ,000 

  1 ,344 71 ,000 ,531 71 ,000 

Παρ2.2004   0 ,119 38 ,190 ,962 38 ,226 

  1 ,276 71 ,000 ,614 71 ,000 

Παρ3.2004    0 ,226 38 ,000 ,757 38 ,000 

  1 ,330 71 ,000 ,322 71 ,000 

Παρ4.2004   0 ,315 38 ,000 ,435 38 ,000 

  1 ,178 71 ,000 ,725 71 ,000 

Παρ5.2004  0 ,099 38 ,200(*) ,974 38 ,526 

  1 ,133 71 ,003 ,894 71 ,000 

Παρ6.2004   0 ,345 38 ,000 ,477 38 ,000 

  1 ,171 71 ,000 ,741 71 ,000 

Πίνακας 5.31: Tests of Normality - Έλεγχος Κανονικότητας για το 2004  

 

Από τον «Έλεγχο Κανονικότητας» προκύπτει ότι  για το έτος 2004, όλοι οι 

παράγοντες δεν ακολουθούν την κανονική κατανοµή.  

 

Έλεγχος Κανονικότητας για το έτος 2003 

Στον Πίνακα 5.32: «Έλεγχος Κανονικότητας για το 2003» παρατίθενται τα 

αποτελέσµατα από τον «Έλεγχο Κανονικότητας» των  Kolmogorov-Smirnov / 

Shapiro Wilk.  

   

1 έχει Σ.Ε.Ε.  

0 δεν έχει Σ.Ε.Ε. Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

    Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Παρ1.2003  0 ,098 38 ,200(*) ,950 38 ,091 

  1 ,359 71 ,000 ,436 71 ,000 

Παρ2.2003   0 ,092 38 ,200(*) ,981 38 ,748 

  1 ,099 71 ,082 ,958 71 ,017 

Παρ3.2003   0 ,406 38 ,000 ,306 38 ,000 

  1 ,138 71 ,002 ,892 71 ,000 

Παρ4.2003   0 ,277 38 ,000 ,498 38 ,000 

  1 ,324 71 ,000 ,382 71 ,000 

Παρ5.2003  0 ,414 38 ,000 ,357 38 ,000 

  1 ,300 71 ,000 ,470 71 ,000 

Παρ6.2003   0 ,177 38 ,004 ,792 38 ,000 

  1 ,134 71 ,003 ,873 71 ,000 

Παρ7.2003   0 ,112 38 ,200(*) ,964 38 ,260 

  1 ,210 71 ,000 ,591 71 ,000 

Παρ8.2003   0 ,139 38 ,063 ,942 38 ,048 

  1 ,147 71 ,001 ,930 71 ,001 

Πίνακας 5.32: Tests of Normality - Έλεγχος Κανονικότητας για το 2003  

 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 
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Από τον «Έλεγχο Κανονικότητας» προκύπτει ότι  για το έτος 2003, µόνο ο 

παράγοντας «Παρ2.2003 Αποδοτικότητα Ενεργητικού (µερική) και Συµπεριφορά 

Κεφαλαίων (αντίστροφος)» (K-S Sig = p = 0,082 > 0,05 / S-W Sig = p = 0,359 > 

0,748) ακολουθεί την κανονική κατανοµή.  

 

Συγκεντρωτικά για τα έτη 2008 – 2003, από τον «Έλεγχο Κανονικότητας» προκύπτει 

ότι µόνο οι παράγοντες: 

� «Παρ5.2008 Αποθέµατα»,   

� «Παρ7.2007 Συµπεριφορά Κεφαλαίων και συσχέτιση Μικτού Περιθωρίου»,  

� «Παρ7.2006 Συµπεριφορά Κεφαλαίων (αντίστροφος)» και  

� «Παρ2.2003 Αποδοτικότητα Ενεργητικού (µερική) και Συµπεριφορά 

Κεφαλαίων (αντίστροφος)»  

ακολουθούν την κανονική κατανοµή. Όλοι οι άλλοι παράγοντες δεν ακολουθούν την 

κανονική κατανοµή.  

 

Για αυτό το λόγο (ως επί το πλείστον µη ακολουθία κανονικής κατανοµής των 

παραγόντων) προτιµήθηκε από την πλευρά του ερευνητή για όλους τους παράγοντες - 

ανεξάρτητα αν ακολουθούν την κανονική κατανοµή ή όχι - η πραγµατοποίηση του 

ελέγχου οµοιογένειας χρησιµοποιώντας το µη παραµετρικό έλεγχο (Mann – Whitney 

U Test). 

 

5.2.3 Μη Παραµετρικός Έλεγχος Υποθέσεων – Έλεγχος Οµοιογένειας των 

∆ειγµάτων για τους ∆είκτες που δεν ακολουθούν την Κανονική Κατανοµή  

(Mann-Whitney U Test) 
Γενικά 

Όπως αναλύθηκε και στο προηγούµενο υποκεφάλαιο για όλες τις  µεταβλητές 

εφαρµόζεται ο µη παραµετρικός έλεγχος «Mann-Whitney U Test». Στη συνέχεια 

παρατίθενται για τα έτη 2008 – 2003 οι πίνακες µε τα αποτελέσµατα της στατιστικής 

ανάλυσης σχετικά µε το µη παραµετρικό έλεγχο «Mann-Whitney U Test».  

 

Επιπλέον, θεωρήθηκε απαραίτητη η παράθεση ενός Πίνακα για κάθε έτος, ο οποίος 

περιλαµβάνει στατιστικά περιγραφικά µέτρα για τους παράγοντες στις δύο 

κατηγορίες των επιχειρήσεων (επιχειρήσεις που έχουν Σ.Ε.Ε. και επιχειρήσεις που 

δεν έχουν Σ.Ε.Ε.) 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 
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Μη Παραµετρικός Έλεγχος – Mann Whitney U - Test για το έτος 2008  

Ο Πίνακας 5.33: «Test Statistics(a) - Μη Παραµετρικός Έλεγχος  Mann-Whitney U 

Test για το έτος 2008» εµφανίζει το «Mann-Whitney U Test». 

 

   Παρ1.2008   Παρ 2.2008   Παρ 3.2008   Παρ 4.2008   Παρ 5.2008   Παρ 6.2008   Παρ 7.2008   Παρ 8.2008   

Mann-

Whitney U 
1047,000 757,000 1035,000 788,000 574,000 879,000 1076,000 1079,000 

Wilcoxon W 3127,000 1352,000 3115,000 1383,000 2654,000 1474,000 3156,000 3159,000 

Z -,306 -2,470 -,396 -2,239 -3,836 -1,560 -,090 -,067 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 
,760 ,013 ,692 ,025 ,000 ,119 ,929 ,946 

a  Grouping Variable: 1 έχει Σ.Ε.Ε. / 0 δεν έχει Σ.Ε.Ε. 

Πίνακας 5.33: Test Statistics(a) - Μη Παραµετρικός Έλεγχος  Mann-Whitney U Test για το έτος 2008 

 

Από το µη παραµετρικό έλεγχο υποθέσεων για το έτος 2008 παρατηρείται ότι για τις 

µεταβλητές: 

� Παρ2.2008 «Αποδοτικότητα Πωλήσεων και συσχέτιση Λειτουργικού 

Κύκλου» 

� Παρ4.2008 «Ρευστότητα» 

� Παρ5.2008 «Αποθέµατα» 

απορρίπτεται η µηδενική υπόθεση Ho (Aymp Sig = p < 0,05). Συνεπώς σε επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας α=0,05 οι κατανοµές των δύο δειγµάτων δεν είναι 

όµοιες µεταξύ τους και υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση. Ήτοι, οι 

παράγοντες (Παρ2.2008 «Αποδοτικότητα Πωλήσεων και συσχέτιση Λειτουργικού 

Κύκλου», Παρ4.2008 «Ρευστότητα» και Παρ5.2008 «Αποθέµατα») διαφοροποιούν 

στατιστικά σηµαντικά τις τιµές τους µεταξύ των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που 

εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε. και εκείνων που δεν εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε.  

 

Αντίθετα, για τους υπόλοιπους παράγοντες δεν απορρίπτεται η µηδενική υπόθεση Ho, 

οπότε οι κατανοµές των δεικτών στα δύο δείγµατα θεωρείται ότι είναι όµοιες µεταξύ 

τους και δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση. ∆ηλαδή, οι υπόλοιποι 

παράγοντες για το έτος 2008 δεν διαφοροποιούν στατιστικά σηµαντικά τις τιµές τους 

µεταξύ των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε. και εκείνων που δεν 

εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε. 

 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 
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Τέλος, για την πληρέστερη ανάλυση των αποτελεσµάτων παρατίθεται ο Πίνακας 

5.34, ο οποίος περιλαµβάνει περιγραφικά στατιστικά µέτρα για τους οκτώ (8) 

παράγοντες του έτους 2008.    

 

 Σ.Ε.Ε. N Mean Rank Mean 

Παρ1.2008 0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 34 50,71 ,1048 

  1 έχουν Σ.Ε.Ε. 64 48,86 -,0556 

Παρ2.2008 0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 34 39,76 -,2385 

  1 έχουν Σ.Ε.Ε. 64 54,67 ,1267 

Παρ3.2008 0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 34 51,06 ,0709 

  1 έχουν Σ.Ε.Ε. 64 48,67 -,0376 

Παρ4.2008 0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 34 40,68 -,2358 

  1 έχουν Σ.Ε.Ε. 64 54,19 ,1252 

Παρ5.2008 0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 34 64,64 ,6102 

  1 έχουν Σ.Ε.Ε. 64 41,47 -,3241 

Παρ6.2008 0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 34 43,35 ,0123 

  1 έχουν Σ.Ε.Ε. 64 52,77 -,0065 

Παρ7.2008 0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 34 49,85 -,0020 

  1 έχουν Σ.Ε.Ε. 64 49,31 ,0011 

Παρ8.2008 0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 34 49,76 ,1396 

  1 έχουν Σ.Ε.Ε. 64 49,36 -,0741 

Πίνακας 5.34: Ranks και Descriptives (Ταξινοµήσεις και Στατιστικά Μέτρα)  για τους παράγοντες του 

έτους 2008 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα εξάγονται σηµαντικά συµπεράσµατα ιδιαίτερα για τους 

παράγοντες που διαφοροποιούν τις τιµές τους µεταξύ των δύο κατηγοριών 

επιχειρήσεων.  

 

Ειδικότερα, αναφορικά µε τους «Παρ2.2008 Αποδοτικότητα Πωλήσεων και 

συσχέτιση Λειτουργικού Κύκλου» και «Παρ4.2008 Ρευστότητα» συµπεραίνεται ότι 

οι επιχειρήσεις που έχουν Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου εµφανίζουν µεγαλύτερη 

µέση θέση έναντι εκείνων που δεν έχουν Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου.  

 

Αντίθετα, αναφορικά µε τον «Παρ5.2008 Αποθέµατα» συµπεραίνεται ότι οι 

επιχειρήσεις που έχουν Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου εµφανίζουν µικρότερη µέση 

θέση έναντι εκείνων που δεν έχουν Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου 

 

 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 
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Μη Παραµετρικός Έλεγχος – Mann Whitney U - Test για το έτος 2007  

Ο Πίνακας 5.35: «Test Statistics(a) - Μη Παραµετρικός Έλεγχος  Mann-Whitney U 

Test για το έτος 2007» εµφανίζει το «Mann-Whitney U Test» καθώς και το επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας για το έτος 2007. 

 

  Παρ1.2007   Παρ 2.2007   Παρ 3.2007   Παρ 4.2007   Παρ 5.2007   Παρ 6.2007   Παρ 7.2007   Παρ 8.2007   

Mann-Whitney U 1208,000 1143,000 1194,000 897,000 914,000 1064,000 1053,000 1137,000 

Wilcoxon W 1911,000 1846,000 1897,000 3312,000 1617,000 1767,000 1756,000 3552,000 

Z -,454 -,885 -,547 -2,515 -2,403 -1,408 -1,481 -,925 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,650 ,376 ,585 ,012 ,016 ,159 ,139 ,355 

a  Grouping Variable: 1 έχει Σ.Ε.Ε. / 0 δεν έχει Σ.Ε.Ε. 

Πίνακας 5.35: Test Statistics(a) - Μη Παραµετρικός Έλεγχος  Mann-Whitney U Test για το έτος 2007 

 

Από το µη παραµετρικό έλεγχο υποθέσεων για το έτος 2007 παρατηρείται ότι για τις 

µεταβλητές: 

� Παρ4.2007 «Αποθέµατα» 

� Παρ5.2007 «Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού» 

απορρίπτεται η µηδενική υπόθεση Ho (Aymp Sig = p < 0,05). Συνεπώς σε επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας α=0,05 οι κατανοµές των δύο δειγµάτων δεν είναι 

όµοιες µεταξύ τους και υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση. Ήτοι, οι 

παράγοντες (Παρ4.2007 «Αποθέµατα» και Παρ5.2007 «Κυκλοφοριακή Ταχύτητα 

Ενεργητικού») διαφοροποιούν στατιστικά σηµαντικά τις τιµές τους µεταξύ των 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε. και εκείνων που δεν 

εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε. 

 

Αντίθετα, για τους υπόλοιπους παράγοντες δεν απορρίπτεται η µηδενική υπόθεση Ho 

οπότε οι κατανοµές των δεικτών στα δύο δείγµατα θεωρείται ότι είναι όµοιες µεταξύ 

τους και δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση. ∆ηλαδή, οι υπόλοιποι 

παράγοντες για το έτος 2007 δεν διαφοροποιούν στατιστικά σηµαντικά τις τιµές τους 

µεταξύ των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που εφαρµόζουν Σύστηµα Εσωτερικού 

Ελέγχου και αυτών που δεν εφαρµόζουν Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

Τέλος, για την πληρέστερη ανάλυση των αποτελεσµάτων παρατίθεται ο Πίνακας 

5.36, ο οποίος περιλαµβάνει περιγραφικά στατιστικά µέτρα για τους οκτώ (8) 

παράγοντες του έτους 2007.    



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 
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 Σ.Ε.Ε. N Mean Rank Mean 

Παρ1.2007 0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 37 51,65 ,1383 

  1 έχουν Σ.Ε.Ε. 69 54,49 -,0741 

Παρ2.2007 0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 37 49,89 -,0858 

  1 έχουν Σ.Ε.Ε. 69 55,43 ,0460 

Παρ3.2007 0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 37 51,27 -,0627 

  1 έχουν Σ.Ε.Ε. 69 54,70 ,0336 

Παρ4.2007 0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 37 63,76 ,4573 

  1 έχουν Σ.Ε.Ε. 69 48,00 -,2452 

Παρ5.2007 0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 37 43,70 -,0879 

  1 έχουν Σ.Ε.Ε. 69 58,75 ,0471 

Παρ6.2007 0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 37 47,76 -,2745 

  1 έχουν Σ.Ε.Ε. 69 56,58 ,1472 

Παρ7.2007 0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 37 47,46 -,2185 

  1 έχουν Σ.Ε.Ε. 69 56,74 ,1171 

Παρ8.2007 0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 37 57,27 ,0683 

  1 έχουν Σ.Ε.Ε. 69 51,48 -,0366 

Πίνακας 5.36: Ranks και Descriptives (Ταξινοµήσεις και Στατιστικά Μέτρα)  για τους παράγοντες του 

έτους 2007 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα εξάγονται σηµαντικά συµπεράσµατα ιδιαίτερα για τους 

παράγοντες που διαφοροποιούν τις τιµές τους µεταξύ των δύο κατηγοριών 

επιχειρήσεων.  

 

Ειδικότερα, αναφορικά µε τον «Παρ5.2007 «Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού» 

συµπεραίνεται ότι οι επιχειρήσεις που έχουν Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου 

εµφανίζουν µεγαλύτερη µέση θέση έναντι εκείνων που δεν έχουν Σύστηµα 

Εσωτερικού Ελέγχου.  

 

Αντίθετα, αναφορικά µε τον «Παρ4.2007 Αποθέµατα» συµπεραίνεται ότι οι 

επιχειρήσεις που έχουν Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου εµφανίζουν µικρότερη µέση 

θέση έναντι εκείνων που δεν έχουν Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 
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Μη Παραµετρικός Έλεγχος – Mann Whitney U - Test για το έτος 2006  

Ο Πίνακας 5.37: «Test Statistics(a) - Μη Παραµετρικός Έλεγχος  Mann-Whitney U 

Test για το έτος 2006» εµφανίζει το «Mann-Whitney U Test» καθώς και το επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας για το έτος 2006. 

 

  Παρ1.2006   Παρ 2.2006   Παρ 3.2006   Παρ 4.2006   Παρ 5.2006   Παρ 6.2006   Παρ 7.2006   Παρ 8.2006   

Mann-Whitney U 1141,000 882,000 1216,000 1255,000 927,000 1251,000 1160,000 1011,000 

Wilcoxon W 3556,000 1585,000 3631,000 1958,000 3342,000 1954,000 3575,000 1714,000 

Z -,898 -2,615 -,401 -,142 -2,316 -,169 -,772 -1,760 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,369 ,009 ,688 ,887 ,021 ,866 ,440 ,078 

a  Grouping Variable: 1 έχει Σ.Ε.Ε. / 0 δεν έχει Σ.Ε.Ε. 

Πίνακας 5.37: Test Statistics(a) - Μη Παραµετρικός Έλεγχος  Mann-Whitney U Test για το έτος 2006 

 

Από το µη παραµετρικό έλεγχο υποθέσεων για το έτος 2006 παρατηρείται ότι για τις 

µεταβλητές: 

� Παρ2.2006 «Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού και συσχέτιση αντίθετης 

Αποδοτικότητας Ενεργητικού» 

� Παρ5.2006 «Αποθέµατα» 

απορρίπτεται η µηδενική υπόθεση Ho (Aymp Sig = p < 0,05). Συνεπώς σε επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας α=0,05 οι κατανοµές των δύο δειγµάτων δεν είναι 

όµοιες µεταξύ τους και υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση. Ήτοι, οι 

παράγοντες (Παρ2.2006 «Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού και συσχέτιση 

Αποδοτικότητας Ενεργητικού (αντίστροφος)» και Παρ5.2006 «Αποθέµατα») 

διαφοροποιούν στατιστικά σηµαντικά τις τιµές τους µεταξύ των ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων που εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε. και εκείνων που δεν εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε. 

 

Αντίθετα, για τους υπόλοιπους παράγοντες δεν απορρίπτεται η µηδενική υπόθεση Ho 

οπότε οι κατανοµές των δεικτών στα δύο δείγµατα θεωρείται ότι είναι όµοιες µεταξύ 

τους και δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση. ∆ηλαδή, οι υπόλοιποι 

παράγοντες για το έτος 2006 δεν διαφοροποιούν στατιστικά σηµαντικά τις τιµές τους 

µεταξύ των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε. και εκείνων που δεν 

εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε.. 

 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 
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Τέλος, για την πληρέστερη ανάλυση των αποτελεσµάτων παρατίθεται ο Πίνακας 

5.38, ο οποίος περιλαµβάνει περιγραφικά στατιστικά µέτρα για τους οκτώ (8) 

παράγοντες του έτους 2006.   

 Σ.Ε.Ε. N Mean Rank Mean 

Παρ1.2006 0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 37 57,16 ,1660 

  1 έχουν Σ.Ε.Ε. 69 51,54 -,0890 

Παρ2.2006 0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 37 42,84 -,1824 

  1 έχουν Σ.Ε.Ε. 69 59,22 ,0978 

Παρ3.2006 0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 37 55,14 ,0337 

  1 έχουν Σ.Ε.Ε. 69 52,62 -,0180 

Παρ4.2006 0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 37 52,92 ,0532 

  1 έχουν Σ.Ε.Ε. 69 53,81 -,0285 

Παρ5.2006 0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 37 62,95 ,4135 

  1 έχουν Σ.Ε.Ε. 69 48,43 -,2217 

Παρ6.2006 0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 37 52,81 -,1200 

  1 έχουν Σ.Ε.Ε. 69 53,87 ,0643 

Παρ7.2006 0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 37 56,65 ,1090 

  1 έχουν Σ.Ε.Ε. 69 51,81 -,0584 

Παρ8.2006 0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 37 46,32 -,2562 

  1 έχουν Σ.Ε.Ε. 69 57,35 ,1374 

Πίνακας 5.38: Ranks και Descriptives (Ταξινοµήσεις και Στατιστικά Μέτρα)  για τους παράγοντες του 

έτους 2006 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα εξάγονται σηµαντικά συµπεράσµατα ιδιαίτερα για τους 

παράγοντες που διαφοροποιούν τις τιµές τους µεταξύ των δύο κατηγοριών 

επιχειρήσεων.  

 

Ειδικότερα, αναφορικά µε τον «Παρ2.2006 «Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού 

και συσχέτιση Αποδοτικότητας Ενεργητικού (αντίστροφος)» συµπεραίνεται ότι οι 

επιχειρήσεις που έχουν Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου εµφανίζουν µεγαλύτερη µέση 

θέση έναντι εκείνων που δεν έχουν Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου.  

 

Αντίθετα, αναφορικά µε τον Παρ5.2006 «Αποθέµατα» συµπεραίνεται ότι οι 

επιχειρήσεις που έχουν Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου εµφανίζουν µικρότερη µέση 

θέση έναντι εκείνων που δεν έχουν Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου 

 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 
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Μη Παραµετρικός Έλεγχος – Mann Whitney U - Test για το έτος 2005  

Ο Πίνακας 5.39: «Test Statistics(a) - Μη Παραµετρικός Έλεγχος  Mann-Whitney U 

Test για το έτος 2005» εµφανίζει το «Mann-Whitney U Test» καθώς και το επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας για το έτος 2005. 

  Παρ1.2005   Παρ 2.2005   Παρ 3.2005   Παρ 4.2005   Παρ 5.2005   Παρ 6.2005   Παρ 7.2005   

Mann-Whitney U 1198,000 1203,000 1153,000 1021,000 1279,000 1143,000 1296,000 

Wilcoxon W 3683,000 1944,000 1894,000 3506,000 2020,000 3628,000 3781,000 

Z -,849 -,817 -1,139 -1,988 -,328 -1,203 -,219 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,396 ,414 ,255 ,047 ,743 ,229 ,827 

a  Grouping Variable: 1 έχει Σ.Ε.Ε. / 0 δεν έχει Σ.Ε.Ε. 

Πίνακας 5.39: Test Statistics(a) - Μη Παραµετρικός Έλεγχος  Mann-Whitney U Test για το έτος 2005 

 

Από το µη παραµετρικό έλεγχο υποθέσεων για το έτος 2005 παρατηρείται ότι για τη 

µεταβλητή «Παρ4.2005 Αποθέµατα» απορρίπτεται η µηδενική υπόθεση Ho (Aymp. 

Sig = p < 0,05). Ήτοι, ο παραπάνω παράγοντας (Παρ4.2005 Αποθέµατα) 

διαφοροποιεί στατιστικά σηµαντικά την τιµή του µεταξύ των ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων που εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε. και εκείνων που δεν εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε.  

 

Αντίθετα, για τους υπόλοιπους παράγοντες δεν απορρίπτεται η µηδενική υπόθεση Ho 

οπότε οι κατανοµές των δεικτών στα δύο δείγµατα θεωρείται ότι είναι όµοιες µεταξύ 

τους και δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση. ∆ηλαδή, οι υπόλοιποι 

παράγοντες για το έτος 2005 δεν διαφοροποιούν στατιστικά σηµαντικά τις τιµές τους 

µεταξύ των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε. και εκείνων που δεν 

εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε.. Τέλος, για την πληρέστερη ανάλυση των αποτελεσµάτων 

παρατίθεται ο Πίνακας 5.40, ο οποίος περιλαµβάνει περιγραφικά στατιστικά µέτρα 

για τους επτά (7) παράγοντες του έτους 2005.   

 Σ.Ε.Ε. N Mean Rank Mean 

Παρ1.2005 0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 38 57,97 ,0586 

  1 έχουν Σ.Ε.Ε. 70 52,61 -,0318 

Παρ2.2005 0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 38 51,16 -,0724 

  1 έχουν Σ.Ε.Ε. 70 56,31 ,0393 

Παρ3.2005 0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 38 49,84 -,2169 

  1 έχουν Σ.Ε.Ε. 70 57,03 ,1177 

Παρ4.2005 0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 38 62,63 ,3189 

  1 έχουν Σ.Ε.Ε. 70 50,09 -,1731 

Παρ5.2005 0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 38 53,16 -,1106 

  1 έχουν Σ.Ε.Ε. 70 55,23 ,0600 

Παρ6.2005 0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 38 59,42 -,0451 

  1 έχουν Σ.Ε.Ε. 70 51,83 ,0245 

Παρ7.2005 0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 38 55,39 -,0423 

  1 έχουν Σ.Ε.Ε. 70 54,01 ,0229 

Πίνακας 5.40: Ranks και Descriptives (Ταξινοµήσεις και Στατιστικά Μέτρα)  για τους παράγοντες του 

έτους 2005 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 
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Από τον παραπάνω Πίνακα εξάγονται σηµαντικά συµπεράσµατα ιδιαίτερα για τον 

παράγοντα που διαφοροποιεί την τιµή του µεταξύ των δύο κατηγοριών επιχειρήσεων. 

Ειδικότερα, αναφορικά µε τον εν λόγω «Παρ4.2005 Αποθέµατα» συµπεραίνεται 

(τρίτη στήλη) ότι οι επιχειρήσεις που έχουν Σ.Ε.Ε. εµφανίζουν µικρότερη µέση θέση 

έναντι εκείνων που δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 

 

 

Μη Παραµετρικός Έλεγχος – Mann Whitney U - Test για το έτος 2004  

Ο Πίνακας 5.41: «Test Statistics(a) - Μη Παραµετρικός Έλεγχος  Mann-Whitney U 

Test για το έτος 2004» εµφανίζει το «Mann-Whitney U Test» καθώς και το επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας για το έτος 2004. 

  Παρ1.2004   Παρ 2.2004   Παρ 3.2004   Παρ 4.2004   Παρ 5.2004   Παρ 6.2004   

Mann-Whitney U 1226,000 1220,000 1029,000 1149,000 1261,000 1196,000 

Wilcoxon W 1967,000 1961,000 1770,000 1890,000 3817,000 3752,000 

Z -,782 -,820 -2,035 -1,272 -,560 -,973 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,434 ,412 ,042 ,203 ,576 ,331 

a  Grouping Variable: 1 έχει Σ.Ε.Ε. / 0 δεν έχει Σ.Ε.Ε. 

Πίνακας 5.41: Test Statistics(a) - Μη Παραµετρικός Έλεγχος  Mann-Whitney U Test για το έτος 2004 

 

Από το µη παραµετρικό έλεγχο υποθέσεων για το έτος 2004 παρατηρείται ότι για τη 

µεταβλητή «Παρ3. 2004 Ρευστότητα και συσχέτιση Εκτάκτων Εξόδων» απορρίπτεται 

η µηδενική υπόθεση Ho (Aymp Sig = p < 0,05). Ήτοι, ο παραπάνω παράγοντας 

(Παρ3.2004 Ρευστότητα και συσχέτιση Εκτάκτων Εξόδων) διαφοροποιεί στατιστικά 

σηµαντικά την τιµή του µεταξύ των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που εφαρµόζουν 

Σ.Ε.Ε. και εκείνων που δεν εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε.  

 

Αντίθετα, για τους υπόλοιπους παράγοντες δεν απορρίπτεται η µηδενική υπόθεση Ho 

οπότε οι κατανοµές των δεικτών στα δύο δείγµατα θεωρείται ότι είναι όµοιες µεταξύ 

τους και δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση. ∆ηλαδή, οι υπόλοιποι 

παράγοντες για το έτος 2004 δεν διαφοροποιούν στατιστικά σηµαντικά τις τιµές τους 

µεταξύ των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε. και εκείνων που δεν 

εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε. 

 

Τέλος, για την πληρέστερη ανάλυση των αποτελεσµάτων παρατίθεται ο Πίνακας 

5.42, ο οποίος περιλαµβάνει περιγραφικά στατιστικά µέτρα για τους έξι (6) 

παράγοντες του έτους 2004.   



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 
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 Σ.Ε.Ε. N Mean Rank Mean 

Παρ1.2004 0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 38 51,76 ,0801 

  1 έχουν Σ.Ε.Ε. 71 56,73 -,0428 

Παρ2.2004 0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 38 51,61 -,2129 

  1 έχουν Σ.Ε.Ε. 71 56,82 ,1139 

Παρ3.2004 0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 38 46,58 -,1610 

  1 έχουν Σ.Ε.Ε. 71 59,51 ,0861 

Παρ4.2004 0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 38 49,74 -,1695 

  1 έχουν Σ.Ε.Ε. 71 57,82 ,0907 

Παρ5.2004 0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 38 57,32 ,0221 

  1 έχουν Σ.Ε.Ε. 71 53,76 -,0118 

Παρ6.2004 0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 38 59,03 ,2486 

  1 έχουν Σ.Ε.Ε. 71 52,85 -,1330 

Πίνακας 5.42: Ranks και Descriptives (Ταξινοµήσεις και Στατιστικά Μέτρα)  για τους παράγοντες του 

έτους 2004 
 

Από τον παραπάνω Πίνακα εξάγονται σηµαντικά συµπεράσµατα ιδιαίτερα για τον 

παράγοντα που διαφοροποιεί την τιµή του µεταξύ των δύο κατηγοριών επιχειρήσεων. 

Ειδικότερα αναφορικά µε τον εν λόγω «Παρ3. 2004 Ρευστότητα και συσχέτιση 

Εκτάκτων Εξόδων» συµπεραίνεται ότι οι επιχειρήσεις που έχουν Σύστηµα 

Εσωτερικού Ελέγχου εµφανίζουν µεγαλύτερη µέση θέση έναντι εκείνων που δεν 

έχουν Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου.  

 

Μη Παραµετρικός Έλεγχος – Mann Whitney U - Test για το έτος 2003  

Τέλος, ο Πίνακας 5.43: «Test Statistics(a) - Μη Παραµετρικός Έλεγχος  Mann-

Whitney U Test για το έτος 2003» εµφανίζει το «Mann-Whitney U Test» καθώς και 

το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας. 

  Παρ1.2003   Παρ 2.2003   Παρ 3.2003   Παρ 4.2003   Παρ 5.2003   Παρ 6.2003   Παρ 7.2003   Παρ 8.2003   

Mann-Whitney U 1057,000 1201,000 1266,000 1282,000 1255,000 911,000 1283,000 1246,000 

Wilcoxon W 3613,000 3757,000 3822,000 2023,000 3811,000 3467,000 2024,000 3802,000 

Z -1,857 -,941 -,528 -,426 -,598 -2,785 -,420 -,655 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,063 ,347 ,598 ,670 ,550 ,005 ,675 ,512 

a  Grouping Variable: 1 έχει Σ.Ε.Ε. / 0 δεν έχει Σ.Ε.Ε. 

Πίνακας 5.43: Test Statistics(a) - Μη Παραµετρικός Έλεγχος  Mann-Whitney U Test για το έτος 2003 
 

 

Από το µη παραµετρικό έλεγχο υποθέσεων για το έτος 2003 παρατηρείται ότι για τη 

µεταβλητή «Παρ6.2003 Αποθέµατα και συσχέτιση Καθαρού Κέρδους» απορρίπτεται 

η µηδενική υπόθεση Ho (Aymp Sig = p < 0,05). Ήτοι, ο παραπάνω παράγοντας 

(Παρ6.2003 Αποθέµατα και συσχέτιση Καθαρού Κέρδους) διαφοροποιεί στατιστικά 

σηµαντικά τις τιµές τους µεταξύ των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που εφαρµόζουν 

Σ.Ε.Ε. και εκείνων που δεν εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε. Αντίθετα, για τους υπόλοιπους 

παράγοντες δεν απορρίπτεται η µηδενική υπόθεση Ho οπότε οι κατανοµές των 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 
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δεικτών στα δύο δείγµατα θεωρείται ότι είναι όµοιες µεταξύ τους και δεν υπάρχει 

στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση. ∆ηλαδή, οι υπόλοιποι παράγοντες για το έτος 

2004 δεν διαφοροποιούν στατιστικά σηµαντικά τις τιµές τους µεταξύ των 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε. και εκείνων που δεν 

εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε. 

 

Τέλος, για την πληρέστερη ανάλυση των αποτελεσµάτων παρατίθεται ο Πίνακας 

5.44, ο οποίος περιλαµβάνει περιγραφικά στατιστικά µέτρα για τους οκτώ (8) 

παράγοντες του έτους 2003. 

   

 Σ.Ε.Ε. N Mean Rank Mean 

Παρ1.2003 0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 38 62,68 ,1392 

  1 έχουν Σ.Ε.Ε. 71 50,89 -,0745 

Παρ2.2003 0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 38 58,89 ,0792 

  1 έχουν Σ.Ε.Ε. 71 52,92 -,0424 

Παρ3.2003 0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 38 57,18 -,1049 

  1 έχουν Σ.Ε.Ε. 71 53,83 ,0561 

Παρ4.2003 0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 38 53,24 -,1101 

  1 έχουν Σ.Ε.Ε. 71 55,94 ,0591 

Παρ5.2003 0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 38 57,47 ,1335 

  1 έχουν Σ.Ε.Ε. 71 53,68 -,0714 

Παρ6.2003 0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 38 66,53 ,3574 

  1 έχουν Σ.Ε.Ε. 71 48,83 -,1913 

Παρ7.2003 0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 38 53,26 -,1262 

  1 έχουν Σ.Ε.Ε. 71 55,93 ,0675 

Παρ8.2003 0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 38 57,71 ,0919 

  1 έχουν Σ.Ε.Ε. 71 53,55 -,0492 

Πίνακας 5.44: Ranks και Descriptives (Ταξινοµήσεις και Στατιστικά Μέτρα)  για τους παράγοντες του 

έτους 2003 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα εξάγονται σηµαντικά συµπεράσµατα ιδιαίτερα για τον 

παράγοντα που διαφοροποιεί την τιµή του µεταξύ των δύο κατηγοριών επιχειρήσεων. 

Ειδικότερα, αναφορικά µε τον εν λόγω Παρ6.2003 Αποθέµατα και συσχέτιση 

Καθαρού Κέρδους» συµπεραίνεται ότι οι επιχειρήσεις που έχουν Σύστηµα 

Εσωτερικού Ελέγχου εµφανίζουν µεγαλύτερη µέση θέση έναντι εκείνων που δεν 

έχουν Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου.  

 

Με την ολοκλήρωση του µη παραµετρικού ελέγχου παρατίθεται ο Πίνακας 5.45: 

«Συγκεντρωτικός Πίνακας διαφοροποιήσεων µεταξύ των δύο κατηγοριών 

επιχειρήσεων (Mann-Whitney U test)». 

 

 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 
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Έτος ∆ιαφοροποιήσεις Παραγόντων Σ.Ε.Ε. Mean Rank Mean 

0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 39,76 -,2385 Παρ2.2008 «Αποδοτικότητα Πωλήσεων και 

συσχέτιση Λειτουργικού Κύκλου» 1 έχουν Σ.Ε.Ε. 54,67 ,1267 

0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 40,68 -,2358 
Παρ4.2008 «Ρευστότητα» 

1 έχουν Σ.Ε.Ε. 54,19 ,1252 

0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 64,64 ,6102 

2008 

Παρ5.2008 «Αποθέµατα» 
1 έχουν Σ.Ε.Ε. 41,47 -,3241 

0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 63,76 ,4573 
Παρ4.2007 «Αποθέµατα» 

1 έχουν Σ.Ε.Ε. 48,00 -,2452 

0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 43,70 -,0879 
2007 

Παρ5.2007 «Κυκλοφοριακή Ταχύτητα 

Ενεργητικού» 1 έχουν Σ.Ε.Ε. 58,75 ,0471 

0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 42,84 -,1824 Παρ2.2006 «Κυκλοφοριακή Ταχύτητα 

Ενεργητικού και συσχέτιση Αποδοτικότητας 

Ενεργητικού (αντίστροφος)» 
1 έχουν Σ.Ε.Ε. 

59,22 ,0978 

0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 62,95 ,4135 

2006 

Παρ5.2006 «Αποθέµατα» 
1 έχουν Σ.Ε.Ε. 48,43 -,2217 

0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 62,63 ,3189 
2005 Παρ4.2005 «Αποθέµατα» 

1 έχουν Σ.Ε.Ε. 50,09 -,1731 

0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 46,58 -,1610 
2004 

Παρ3. 2004 «Ρευστότητα και συσχέτιση 

Εκτάκτων Εξόδων» 1 έχουν Σ.Ε.Ε. 59,51 ,0861 

0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 66,53 ,3574 
2003 

Παρ6.2003 «Αποθέµατα και συσχέτιση 

Καθαρού Κέρδους» 1 έχουν Σ.Ε.Ε. 48,83 -,1913 

Πίνακας 5.45: Συγκεντρωτικός Πίνακας διαφοροποιήσεων µεταξύ των δύο κατηγοριών επιχειρήσεων 

(Mann-Whitney U test) 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα 5.45, εξάγονται πολύ σηµαντικά συµπεράσµατα τόσο για 

τη διαφοροποίηση των παραγόντων όσο και για την «φορά» της. Ειδικότερα, 

συµπεραίνεται ότι: 

� Οι παράγοντες που διαφοροποιούνται µεταξύ των δύο κατηγοριών 

επιχειρήσεων τη χρονική περίοδο 2003-2008 είναι σχεδόν ίδιοι και δύναται να 

οµαδοποιηθούν στις γενικότερές κατηγορίες: Αποθέµατα, Ρευστότητα, 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα και Αποδοτικότητα Πωλήσεων. 

� Οι παραπάνω παράγοντες εµφανίζουν την «ίδια φορά» (συµπεραίνεται από τις 

µέσες θέσεις και τους αριθµητικούς µέσους) σε όλα τα έτη. 

� Από το πρώτο έτος (2003) της ανάλυσης (και εισαγωγής του εσωτερικού 

ελέγχου) έως το τρίτο έτος (2005) παρατηρείται ότι µόνο ένας παράγοντας 

διαφοροποιείται ετήσια µεταξύ των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Το τέταρτο 

(2006)  και πέµπτο (2007) έτος οι παράγοντες που διαφοροποιούνται γίνονται 

δύο, ενώ το έκτος έτος (2008) οι παράγοντες καθίστανται τρεις (από σύνολο 

οκτώ). Ήτοι, η συνεισφορά του Σ.Ε.Ε. καθώς παραµένει στην ξενοδοχειακή 

επιχείρηση αυξάνεται διαχρονικά.  

Με σκοπό την πλήρη παρουσίαση της έρευνας, τα παραπάνω αποτελέσµατα από τον 

«Μη παραµετρικό έλεγχο» αναλύονται εκτενέστερα και συγκρίνονται µε τα 

αποτελέσµατα από την «Λογαριθµική Παλινδρόµηση» (υποκεφάλαιο 5.2.4) στο 

τελευταίο κεφάλαιο της διατριβής (Κεφάλαιο 7: Συµπεράσµατα). 
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5.2.4 Λογαριθµική Παλινδρόµηση (Binary Logistic Regression) 
Γενικά 

Όπως ελέχθη και στο υποκεφάλαιο 4.5.5,  µε σκοπό την πληρέστερη εξέταση της 

ύπαρξης στατιστικά σηµαντικής διαφοροποίησης, στη συνέχεια της έρευνας, 

επιλέγεται η στατιστική τεχνική της «Λογαριθµικής Παλινδρόµησης». Η εν λόγω 

µεθοδολογία εξετάζει τον τρόπο διαφοροποίησης από κοινού (και όχι µεµονωµένα) 

των ανεξάρτητων µεταβλητών (παραγόντων) µεταξύ των δύο κατηγοριών 

επιχειρήσεων, ώστε παρέχεται περισσότερο αξιόπιστη πληροφόρηση. Για την πλήρη 

κατανόηση της «Λογαριθµικής Παλινδρόµησης» παρατίθενται και αναλύονται πέντε 

πίνακες ανά έτος.  

 

Λογαριθµική Παλινδρόµηση (Binary Logistic Regression) για το έτος 2008 

Ειδικότερα στον Πίνακα 5.46: «Case Processing Summary για το έτος 2008» φαίνεται 

ότι ο αριθµός των έγκυρων παρατηρήσεων για το 2008 είναι 98, ενώ ο αριθµός των 

παρατηρήσεων µε missing values
28

 είναι 12.  

Unweighted Cases(a) N Percent 

Selected Cases Included in Analysis 98 89,1 

  Missing Cases 12 10,9 

  Total 110 100,0 

Unselected Cases 0 ,0 

Total 110 100,0 

Πίνακας 5.46: Case Processing Summary για το έτος 2008 
 

Στον Πίνακα 5.47: «Model Summary για το έτος 2008» από τη δεύτερη στήλη δίνεται 

η τιµή της συνάρτησης λογαριθµο-πιθανοφάνειας για το τελικό υπόδειγµα (-2 Log 

likelihood = 88,562), η οποία είναι ο γενικός έλεγχος του µοντέλου. Επιπλέον, από 

την τρίτη στήλη φαίνεται ο συντελεστής προσδιορισµού των «Cox & Snell» (0,321), 

ενώ από την τέταρτη στήλη ο συντελεστής προσδιορισµού των «Nagelkerke» (0,443). 

Οι δύο συντελεστές αποτελούν το «R
2
» της γραµµικής παλινδρόµησης

29
. Ειδικότερα 

ο συντελεστής των «Cox & Snell» προσαρµόζει το συντελεστή των «Nagelkerke»
 30

 

(Cox and Snell, 1989), ο οποίος φανερώνει ότι το 44% της µεταβλητότητας της 

εξαρτηµένης µεταβλητής ερµηνεύεται από τις τέσσερις ανεξάρτητες µεταβλητές του 

υποδείγµατος.  

                                                 
28

 Οι παρατηρήσεις που έχουν missing value σε µία τουλάχιστον από τις µεταβλητές της ανάλυσης. 
29

 Ο συντελεστής συσχέτισης «R
2
» δείχνει το ποσοστό της διακύµανσης της εξαρτηµένης µεταβλητής 

που «εξηγείται» από την ανεξάρτητη µεταβλητή. 
30

 Από το συντελεστή των «Nagelkerke» φανερώνεται το ποσοστό της µεταβλητότητας της 

εξαρτηµένης µεταβλητής που ερµηνεύεται από τις ανεξάρτητες µεταβλητές του υποδείγµατος 

(Γναρδέλλης, 2006). 
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Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 86,634(a) ,334 ,461 

2 86,669(a) ,334 ,461 

3 86,722(a) ,334 ,460 

4 87,445(a) ,329 ,454 

5 92,007(b) ,297 ,409 

6 92,877(b) ,291 ,401 

7 88,562(a) ,321 ,443 

a  Estimation terminated at iteration number 7 because parameter estimates changed by less than ,001. 

b  Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than ,001. 

Πίνακας 5.47: Model Summary για το έτος 2008 

 

Όπως ελέχθη το «-2 Log likelihood» είναι ο γενικός έλεγχος «Model Chi Square» που 

χρησιµοποιείται για τον έλεγχο της σηµαντικότητας
31

 του λογαριθµικού µοντέλου. 

Από τον παρακάτω Πίνακα 5.48: «Omnibus Tests of Model Coefficients για το έτος 

2008» φαίνεται ότι το λογαριθµικό µοντέλο είναι στατιστικά σηµαντικό (χ
2
 = 37,962 , 

Sig = p = 0 <0,05) απορρίπτοντας τη µηδενική υπόθεση
32

. 

     Chi-square df Sig. 

Step 7 Model 37,962 4 ,000 

Πίνακα 5.48: Omnibus Tests of Model Coefficients για το έτος 2008 

 

Στη συνέχεια παρατίθεται ο Πίνακας 5.49: «Classification Table - Πίνακας 

Ταξινόµησης Παρατηρήσεων για το έτος 2008» σύµφωνα µε τον οποίο οι 

παρατηρούµενες και εκτιµώµενες τιµές της εξαρτηµένης µεταβλητής (ύπαρξη ή µη 

Σ.Ε.Ε.) συµφωνούν στο 80% περίπου του συνόλου των παρατηρήσεων. 

 Observed Predicted 

    1 έχει ΣΕΕ / 0 Σ.Ε.Ε. 

    0 1 

Percentage  

Correct 

Step 7 1 έχει Σ.Ε.Ε. / 0 δεν έχει Σ.Ε.Ε. 0 19 15 55,9 

    1 5 59 92,2 

  Overall Percentage     79,6 

      a  The cut value is ,500 

      Πίνακας 5.49: Classification Table - Πίνακας Ταξινόµησης Παρατηρήσεων για το έτος 2008 

 

 

Τέλος, παρατίθεται ο Πίνακας 5.50: «Variables in the Equation για το έτος 2008», ο 

οποίος είναι ο πλέον σηµαντικός διότι δίνει τους συντελεστές του τελικού 

υποδείγµατος µαζί µε τους αντίστοιχους επαγωγικούς ελέγχους. 
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 Σύµφωνα µε τον Γναρδέλλη (2006), ο έλεγχος σηµαντικότητας του λογαριθµικού µοντέλου 

αναφέρεται ως αξιολόγηση της προσαρµογής του λογαριθµικού µοντέλου στα δειγµατικά δεδοµένα.   
32

 Σύµφωνα µε τους Σιώµκο και Βασιλικοπούλου (2005), για την αξιολόγηση της προσαρµογής του 

λογαριθµικού µοντέλου ελέγχεται: 

η µηδενική υπόθεση H0: Η ανεξάρτητη µεταβλητή συνδέεται γραφικά µε τις λογαριθµικές 

πιθανότητες της εξαρτηµένης µεταβλητής, ενώ  

η εναλλακτική υπόθεση H1: Η ανεξάρτητη µεταβλητή δεν συνδέεται γραφικά µε τις 

λογαριθµικές πιθανότητες της εξαρτηµένης µεταβλητής.   
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    B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 7(b) Παρ2.2008 1,897 2,634 ,519 1 ,471 6,668 

  Παρ4.2008 1,569 ,536 8,576 1 ,003 4,801 

  Παρ5.2008 -1,587 ,427 13,814 1 ,000 ,204 

  Παρ8.2008 -,814 ,436 3,477 1 ,062 ,443 

  Constant ,750 ,396 3,593 1 ,058 2,118 

Πίνακας 5.50: Variables in the Equation για το έτος 2008 

 

Ειδικότερα, η τέταρτη στήλη περιέχει τα αποτελέσµατα του «Wald test», το οποίο 

ελέγχει τη σηµαντικότητα των ανεξάρτητων µεταβλητών στο µοντέλο. Επιπλέον, από 

την έκτη στήλη διαπιστώνεται ότι σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας  (a = 0,05) 

οι µεταβλητές: 

� Παρ4.2008: «Ρευστότητα», Wald = 8,576 (df = 1) 

� Παρ5.2008: «Αποθέµατα» Wald = 13,814 (df = 1) 

διαφοροποιούν τις τιµές τους µεταξύ των επιχειρήσεων που έχουν και δεν έχουν 

Σ.Ε.Ε. (Sig < 0,05), οπότε ασκούν σηµαντική επίδραση στη διαµόρφωση των τιµών 

της εξαρτηµένης µεταβλητής (ύπαρξη Σ.Ε.Ε.).  

 

Τέλος, από την τιµή της τελευταίας στήλης (Exp(B))
33

 συµπεραίνεται για τους 

παράγοντες: 

� «Παρ5.2008 Αποθέµατα» και «Παρ8.2008 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα 

Απαιτήσεων» (Exp(B)< 1) ότι η αύξησή τους οδηγεί σε µείωση της 

πιθανότητας του ενδεχοµένου 1 (ύπαρξη Σ.Ε.Ε.). Ήτοι η αύξηση των 

παραγόντων σηµαίνει αύξηση της πιθανότητας η επιχείρηση να µην έχει 

Σ.Ε.Ε., ενώ  

� για τους παράγοντες «Παρ2.2008 Αποδοτικότητα Πωλήσεων και συσχέτιση 

Λειτουργικού Κύκλου» και «Παρ4.2008 Ρευστότητα» (Exp(B)> 1), η αύξησή 

τους οδηγεί σε αύξηση της πιθανότητας  η επιχείρηση να έχει Σ.Ε.Ε. 

Από όλα τα παραπάνω διαµορφώνεται το λογαριθµικό µοντέλο για το έτος 2008, το 

οποίο παίρνει την παρακάτω µορφή: 

( )
2008.8814,02008.5587,12008.4569,12008.2897,1750,0

1
αραραραρ Π−Π−Π+Π+=









− p

p
Ln
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 Η τιµή της τελευταίας στήλης (Exp(B) είναι ο λόγος 

p

p

−1
, όπου p: η πιθανότητα η ξενοδοχειακή 

εταιρεία να έχει Σ.Ε.Ε.  Τιµές που είναι µικρότερες από 1 παραπέµπουν σε µείωση, ενώ τιµές που είναι 

µεγαλύτερες από 1 δηλώνουν αύξηση της εξαρτηµένης µεταβλητής ως αποτέλεσµα της αύξησης της 

ανεξάρτητης µεταβλητής (Σιώµκος και Βασιλοπούλου, 2005). 
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Λογαριθµική Παλινδρόµηση (Binary Logistic Regression) για το έτος 2007 

Αρχικά στον Πίνακα 5.51: «Case Processing Summary για το έτος 2007» φαίνεται ότι 

ο αριθµός των έγκυρων παρατηρήσεων για το 2007 είναι 106, ενώ ο αριθµός των 

παρατηρήσεων µε «missing values» (υποσηµείωση 24) είναι 4.  

Unweighted Cases(a) N Percent 

Included in Analysis 106 96,4 

Missing Cases 4 3,6 

Selected Cases 

Total 110 100,0 

Unselected Cases 0 ,0 

Total 110 100,0 

Πίνακας 5.51: Case Processing Summary για το έτος 2007 
 

Στη συνέχεια στον Πίνακα 5.52: «Model Summary για το έτος 2007» από τη δεύτερη 

στήλη δίνεται η τιµή της συνάρτησης λογαριθµο-πιθανοφάνειας για το τελικό 

υπόδειγµα (-2 Log likelihood = 116,172), η οποία είναι ο γενικός έλεγχος του 

µοντέλου. Επιπλέον, από τον εν λόγω Πίνακα παρατηρείται ο συντελεστής 

προσδιορισµού των «Cox & Snell» (0,179) και ο συντελεστής προσδιορισµού των 

«Nagelkerke» (0,247). Στη συγκεκριµένη περίπτωση ο συντελεστής των 

«Nagelkerke» φανερώνει ότι το 25% περίπου της µεταβλητότητας της εξαρτηµένης 

µεταβλητής ερµηνεύεται από τις τρεις ανεξάρτητες µεταβλητές του υποδείγµατος.  

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 109,781(a) ,227 ,313 

2 109,823(a) ,227 ,313 

3 110,069(a) ,225 ,310 

4 112,779(b) ,205 ,283 

5 114,976(b) ,189 ,260 

6 116,172(b) ,179 ,247 

a  Estimation terminated at iteration number 8 because parameter estimates changed by less than ,001. 
b  Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than ,001. 

Πίνακας 5.52: Model Summary για το έτος 2007 

 

Σε συνάρτηση, από τον παρακάτω Πίνακα 5.53: «Omnibus Tests of Model 

Coefficients για το έτος 2007» φαίνεται ότι το λογαριθµικό µοντέλο είναι στατιστικά 

σηµαντικό (χ
2
 = 37,962 , Sig = p = 0 <0,05) 

     Chi-square df Sig. 

Step 6 Model 37,962 3 ,000 

Πίνακα 5.53: Omnibus Tests of Model Coefficients για το έτος 2007  

 

Στη συνέχεια παρατίθεται ο Πίνακας 5.54: «Classification Table - Πίνακας 

Ταξινόµησης Παρατηρήσεων για το έτος 2007» σύµφωνα µε τον οποίο οι 

παρατηρούµενες και εκτιµώµενες τιµές της εξαρτηµένης µεταβλητής (ύπαρξη ή µη 

Σ.Ε.Ε.) συµφωνούν στο 75% περίπου του συνόλου των παρατηρήσεων. 
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Σελίδα 228 από 475 

  Observed Predicted 

    1 έχει ΣΕΕ / 0 Σ.Ε.Ε. 

    0 1 

Percentage  

Correct 

Step 6 1 έχει Σ.Ε.Ε. / 0 δεν έχει Σ.Ε.Ε. 0 17 20 45,9 

    1 6 63 91,3 

  Overall Percentage     75,5 

a  The cut value is ,500 

Πίνακας 5.54: Classification Table - Πίνακας Ταξινόµησης Παρατηρήσεων για το έτος 2007 

 

Τέλος, παρατίθεται ο Πίνακας 5.55: «Variables in the Equation για το έτος 2007», ο 

οποίος δίνει τους συντελεστές του τελικού υποδείγµατος µαζί µε τους αντίστοιχους 

επαγωγικούς ελέγχους.  

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 6(a) Παρ4.2007 -,810 ,251 10,388 1 ,001 ,445 

  Παρ6.2007 ,666 ,316 4,454 1 ,035 1,947 

  Παρ7.2007 ,393 ,234 2,828 1 ,093 1,481 

  Constant ,764 ,237 10,409 1 ,001 2,147 

Πίνακας 5.55: Variables in the Equation για το έτος 2007 
 

Ειδικότερα, η τέταρτη στήλη περιέχει τα αποτελέσµατα του «Wald test», το οποίο 

ελέγχει τη σηµαντικότητα των ανεξάρτητων µεταβλητών στο µοντέλο. Επιπλέον, από 

την έκτη στήλη διαπιστώνεται ότι σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας  (a = 0,05) 

οι µεταβλητές: 

� Παρ4.2007: «Αποθέµατα», Wald = 10,388 (df = 1)  

� Παρ6.2007: «∆ιοίκησης - Έκτακτα Έξοδα και συσχέτιση Καθαρού Κέρδους 

(αντίστροφος)», Wald = 4,454 (df = 1) 

διαφοροποιούν τις τιµές τους µεταξύ των επιχειρήσεων που έχουν και δεν έχουν 

Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου (Sig < 0,05), οπότε ασκούν σηµαντική επίδραση στη 

διαµόρφωση των τιµών της εξαρτηµένης µεταβλητής (ύπαρξη Σ.Ε.Ε.). Τέλος, από 

την τιµή της τελευταίας στήλης (Exp(B)) συµπεραίνεται: 

� για τον παράγοντα «Παρ4.2007 Αποθέµατα» (Exp(B)< 1), ότι η αύξησή του 

οδηγεί σε µείωση της πιθανότητας του ενδεχοµένου 1 (ύπαρξη Σ.Ε.Ε.). Ήτοι, 

η αύξηση του παράγοντα σηµαίνει αύξηση της πιθανότητας η επιχείρηση να 

µην έχει Σ.Ε.Ε., ενώ  

� για τους παράγοντες «Παρ6.2007 ∆ιοίκησης - Έκτακτα Έξοδα και συσχέτιση 

Καθαρού Κέρδους (αντίστροφος)» και «Παρ7.2007 Συµπεριφορά Κεφαλαίων 

και συσχέτιση Μικτού Περιθωρίου» (Exp(B)>1), η αύξησή τους οδηγεί σε 

αύξηση της πιθανότητας  η επιχείρηση να έχει Σ.Ε.Ε. 

Από όλα τα παραπάνω διαµορφώνεται το λογαριθµικό µοντέλο για το έτος 2007: 

( )
2007.7393,02007.6666,02007.4810,0764,0

1
αραραρ Π+Π+Π−=









− p

p
Ln  



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 
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και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 
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Λογαριθµική Παλινδρόµηση (Binary Logistic Regression) για το έτος 2006 

Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, για το έτος 2006 εξάγεται αρχικά ο Πίνακας 5.56: 

«Case Processing Summary για το έτος 2006», από όπου φαίνεται ότι ο αριθµός των 

έγκυρων παρατηρήσεων για το 2006 είναι 106, ενώ ο αριθµός των παρατηρήσεων µε 

«missing values» είναι 4.  

Unweighted Cases(a) N Percent 

Selected Cases Included in Analysis 106 96,4 

  Missing Cases 4 3,6 

  Total 110 100,0 

Unselected Cases 0 ,0 

Total 110 100,0 

Πίνακας 5.56: Case Processing Summary για το έτος 2006 

 

Στον Πίνακα 5.57: «Model Summary για το έτος 2006» από τη δεύτερη στήλη δίνεται 

η τιµή της συνάρτησης λογαριθµο-πιθανοφάνειας για το τελικό υπόδειγµα (-2 Log 

likelihood = 122,943), η οποία είναι ο γενικός έλεγχος του µοντέλου. Επιπλέον, από 

την τρίτη στήλη παρατηρείται ο συντελεστής προσδιορισµού των «Cox & Snell» 

(0,125), ενώ από την τέταρτη στήλη ο συντελεστής προσδιορισµού των «Nagelkerke» 

(0,173). Στη συγκεκριµένη περίπτωση, ο συντελεστής των «Nagelkerke» φανερώνει 

ότι το 17% περίπου της µεταβλητότητας της εξαρτηµένης µεταβλητής ερµηνεύεται 

από τις δύο ανεξάρτητες µεταβλητές του υποδείγµατος.  

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 115,598(a) ,184 ,253 

2 115,673(a) ,183 ,253 

3 115,943(a) ,181 ,250 

4 116,494(a) ,177 ,244 

5 117,070(a) ,172 ,238 

6 120,181(a) ,148 ,204 

7 122,943(b) ,125 ,173 

a  Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than ,001. 
b  Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than ,001. 

Πίνακας 5.57: Model Summary για το έτος 2006 

 

Σε συνάρτηση, από τον παρακάτω Πίνακα 5.58: «Omnibus Tests of Model 

Coefficients για το έτος 2006» φαίνεται ότι το λογαριθµικό µοντέλο είναι στατιστικά 

σηµαντικό (χ
2
 = 14,192 , Sig = p = 0,001 < 0,05) 

     Chi-square df Sig. 

Step 7 Model 14,192 2 ,001 

Πίνακας 5.58: Omnibus Tests of Model Coefficients για το έτος 2006 

 

Στη συνέχεια, παρατίθεται ο Πίνακας 5.59: «Classification Table - Πίνακας 

Ταξινόµησης Παρατηρήσεων για το έτος 2006» σύµφωνα µε τον οποίο οι 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 
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παρατηρούµενες και εκτιµώµενες τιµές της εξαρτηµένης µεταβλητής (ύπαρξη ή µη 

Σ.Ε.Ε.) συµφωνούν στο 71% περίπου του συνόλου των παρατηρήσεων. 

  Observed Predicted 

    1 έχει ΣΕΕ / 0 Σ.Ε.Ε. 

    0 1 

Percentage  

Correct 

Step 7 1 έχει Σ.Ε.Ε. / 0 δεν έχει Σ.Ε.Ε. 0 12 25 32,4 

    1 6 63 91,3 

  Overall Percentage     70,8 

a  The cut value is ,500 

Πίνακας 5.59: Classification Table - Πίνακας Ταξινόµησης Παρατηρήσεων για το έτος 2006 
 

Τέλος, ο Πίνακας 5.60: «Variables in the Equation για το έτος 2006» δίνει τους 

συντελεστές του τελικού υποδείγµατος µαζί µε τους αντίστοιχους ελέγχους. 

   B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 

7(a) 

Παρ5.2006 
-,701 ,237 8,772 1 ,003 ,496 

  Παρ8.2006 ,471 ,231 4,166 1 ,041 1,601 

  Constant ,700 ,222 9,918 1 ,002 2,014 

Πίνακας 5.60: Variables in the Equation για το έτος 2006 
 

Ειδικότερα, η τέταρτη στήλη περιέχει τα αποτελέσµατα του «Wald test», το οποίο 

ελέγχει τη σηµαντικότητα των ανεξάρτητων µεταβλητών στο µοντέλο. Επιπλέον, από 

την έκτη στήλη διαπιστώνεται ότι σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας  (a = 0,05) 

οι µεταβλητές: 

� Παρ5.2006: «Αποθέµατα»,Wald = 8,772 (df = 1)  

� Παρ8.2006: «Έξοδα ∆ιοίκησης Προς Κύκλο Εργασ.», Wald = 4,166 (df = 1) 

διαφοροποιούν τις τιµές τους µεταξύ των επιχειρήσεων που έχουν και δεν έχουν 

Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου  (Sig < 0,05), οπότε ασκούν σηµαντική επίδραση στη 

διαµόρφωση των τιµών της εξαρτηµένης µεταβλητής (ύπαρξη Σ.Ε.Ε.). Τέλος, από 

την τιµή της τελευταίας στήλης (Exp(B)) συµπεραίνεται ότι: 

� για τον παράγοντα «Παρ5.2006 Αποθέµατα» (Exp(B)< 1), ότι η αύξησή του 

οδηγεί σε µείωση της πιθανότητας του ενδεχοµένου 1 (ύπαρξη Σ.Ε.Ε.). Ήτοι 

η αύξηση του παράγοντα σηµαίνει αύξηση της πιθανότητας η επιχείρηση να 

µην έχει Σ.Ε.Ε., ενώ 

�  για τον παράγοντα «Παρ8.2006 Έξοδα ∆ιοίκησης Προς Κύκλο Εργασιών» 

(Exp(B)> 1), η αύξησή του οδηγεί σε αύξηση της πιθανότητας  η επιχείρηση 

να έχει Σ.Ε.Ε  

Από όλα τα παραπάνω διαµορφώνεται το λογαριθµικό µοντέλο για το έτος 2006: 

( )
2006.8471,02006.5701,0700,0

1
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∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 
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Λογαριθµική Παλινδρόµηση (Binary Logistic Regression) για το έτος 2005 

Ακολουθώντας την ίδια λογική για το έτος 2005 εξάγεται αρχικά ο Πίνακας 5.61: 

«Case Processing Summary για το έτος 2005» από τον οποίο φαίνεται ότι ο αριθµός 

των έγκυρων παρατηρήσεων για το 2005 είναι 108, ενώ ο αριθµός των 

παρατηρήσεων µε «missing values» είναι 2.  

Unweighted Cases(a) N Percent 

Included in Analysis 108 98,2 

Missing Cases 2 1,8 

Selected Cases 

Total 110 100,0 

Unselected Cases 0 ,0 

Total 110 100,0 

Πίνακας 5.61: Case Processing Summary για το έτος 2005 

 

Στον Πίνακα 5.62: «Model Summary για το έτος 2005» από τη δεύτερη στήλη δίνεται 

η τιµή της συνάρτησης λογαριθµο-πιθανοφάνειας για το τελικό υπόδειγµα (-2 Log 

likelihood = 134,157), η οποία είναι ο γενικός έλεγχος του µοντέλου. Επιπλέον, από 

τον εν λόγω Πίνακα εξάγεται ο συντελεστής προσδιορισµού των «Cox & Snell» 

(0,053) και ο συντελεστής προσδιορισµού των «Nagelkerke» (0,074). Στη 

συγκεκριµένη περίπτωση ο συντελεστής των «Nagelkerke» φανερώνει ότι το 7% 

περίπου της µεταβλητότητας της εξαρτηµένης µεταβλητής ερµηνεύεται από την 

ανεξάρτητη µεταβλητή του υποδείγµατος.  

 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 127,605(a) ,109 ,150 

2 127,788(a) ,108 ,148 

3 128,006(a) ,106 ,146 

4 128,411(a) ,103 ,141 

5 129,090(a) ,097 ,133 

6 130,328(b) ,086 ,119 

7 134,157(c) ,053 ,074 

a  Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than ,001. 
b  Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than ,001. 
c  Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than ,001. 

Πίνακας 5.62: Model Summary για το έτος 2005 

 

Σε συνάρτηση, από τον παρακάτω Πίνακα 5.63: «Omnibus Tests of Model 

Coefficients για το έτος 2005» φαίνεται ότι το λογαριθµικό µοντέλο είναι στατιστικά 

σηµαντικό (χ
2
 = 5,938 , Sig = p = 0,015 < 0,05). 

     Chi-square df Sig. 

Step 7 Model 5,938 1 ,015 

Πίνακας 5.63: Omnibus Tests of Model Coefficients για το έτος 2005  

 

 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 
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Στη συνέχεια παρατίθεται ο Πίνακας 5.64: «Classification Table - Πίνακας 

Ταξινόµησης Παρατηρήσεων για το έτος 2005» σύµφωνα µε τον οποίο οι 

παρατηρούµενες και εκτιµώµενες τιµές της εξαρτηµένης µεταβλητής (ύπαρξη ή µη 

Σ.Ε.Ε.) συµφωνούν στο 68% περίπου του συνόλου των παρατηρήσεων. 

  Observed Predicted 

    1 έχει ΣΕΕ / 0 Σ.Ε.Ε. 

    0 1 

Percentage  

Correct 

Step 6 1 έχει Σ.Ε.Ε. / 0 δεν έχει Σ.Ε.Ε. 0 8 30 21,1 

    1 5 65 92,9 

  Overall Percentage     67,6 

a  The cut value is ,500 

Πίνακας 5.64: Classification Table - Πίνακας Ταξινόµησης Παρατηρήσεων για το έτος 2005 

 

Τέλος, παρατίθεται ο Πίνακας 5.65: «Variables in the Equation για το έτος 2005», ο 

οποίος δίνει τους συντελεστές του τελικού υποδείγµατος µαζί µε τους αντίστοιχους 

επαγωγικούς ελέγχους. 

   B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Παρ4.2005 -,500 ,214 5,436 1 ,020 ,607 Step 

7(a) Constant ,634 ,208 9,313 1 ,002 1,886 

Πίνακας 5.65: Variables in the Equation για το έτος 2005 

 

Ειδικότερα, η τέταρτη στήλη περιέχει τα αποτελέσµατα του «Wald test», το οποίο 

ελέγχει τη σηµαντικότητα των ανεξάρτητων µεταβλητών στο µοντέλο. Επιπλέον, από 

την έκτη στήλη διαπιστώνεται ότι σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας  (a = 0,05) 

ο παράγοντας «Παρ4.2005: «Αποθέµατα» (Wald = 5,436, df = 1) διαφοροποιεί την 

τιµή του µεταξύ των επιχειρήσεων που έχουν και δεν έχουν Σύστηµα Εσωτερικού 

Ελέγχου (Sig < 0,05), οπότε ασκεί σηµαντική επίδραση στη διαµόρφωση των τιµών 

της εξαρτηµένης µεταβλητής. Τέλος, από την τιµή της τελευταίας στήλης (Exp(B)) 

διαπιστώνεται ότι για τον εν λόγω παράγοντα – «Παρ4.2005 Αποθέµατα» -  (Exp(B)< 

1), η αύξησή του οδηγεί σε µείωση της πιθανότητας του ενδεχοµένου 1 (ύπαρξη 

Σ.Ε.Ε.). Ήτοι, η αύξηση των παραγόντων σηµαίνει αύξηση της πιθανότητας η 

επιχείρηση να µην έχει Σ.Ε.Ε. 

 

Από όλα τα παραπάνω διαµορφώνεται το λογαριθµικό µοντέλο για το έτος 2005, το 

οποίο παίρνει την παρακάτω µορφή: 

( )
12005.4500,0634,0

1
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∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 
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Λογαριθµική Παλινδρόµηση (Binary Logistic Regression) για το έτος 2004 

Σχετικά  µε το έτος 2004 αναλύονται ο Πίνακας 5.66  έως τον Πίνακα 5.70. Μετά την 

ανάλυση των Πινάκων ακολουθεί το εξαγόµενο λογαριθµικό µοντέλο για το έτος 

2004. Αρχικά, στον Πίνακα 5.66: «Case Processing Summary για το έτος 2004» 

φαίνεται ότι ο αριθµός των έγκυρων παρατηρήσεων για το 2004 είναι 109, ενώ ο 

αριθµός των παρατηρήσεων µε «missing values» είναι 1.  

  
Unweighted Cases(a) N Percent 

Selected Cases Included in Analysis 109 99,1 

  Missing Cases 1 ,9 

  Total 110 100,0 

Unselected Cases 0 ,0 

Total 110 100,0 

Πίνακας 5.66: Case Processing Summary για το έτος 2004 

 

Στον Πίνακα 5.67: «Model Summary για το έτος 2004» από τη δεύτερη στήλη δίνεται 

η τιµή της συνάρτησης λογαριθµο-πιθανοφάνειας για το τελικό υπόδειγµα (-2 Log 

likelihood = 140,957), η οποία είναι ο γενικός έλεγχος του µοντέλου. Επιπλέον, από 

την τρίτη στήλη φαίνεται ο συντελεστής προσδιορισµού των «Cox & Snell» (0,000), 

ενώ από την τέταρτη στήλη ο συντελεστής προσδιορισµού των «Nagelkerke» (0,000). 

Στη συγκεκριµένη περίπτωση, ο συντελεστής των «Nagelkerke» φανερώνει ότι το 0% 

της µεταβλητότητας της εξαρτηµένης µεταβλητής ερµηνεύεται από τις ανεξάρτητες 

µεταβλητές του υποδείγµατος.  

 

 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 127,825(a) ,114 ,156 

2 127,877(a) ,113 ,156 

3 128,920(a) ,105 ,144 

4 130,399(a) ,092 ,127 

5 133,694(b) ,064 ,089 

6 137,305(c) ,033 ,045 

7 140,957(d) ,000 ,000 

a  Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than ,001. 
b  Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than ,001. 
c  Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than ,001. 
d  Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than ,001. 

Πίνακας 5.67: Model Summary για το έτος 2004 
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Σελίδα 234 από 475 

Σε συνάρτηση, από τον παρακάτω Πίνακα 5.68: «Omnibus Tests of Model 

Coefficients για το έτος 2004» φαίνεται ότι το λογαριθµικό µοντέλο δεν είναι 

στατιστικά σηµαντικό (χ
2
 = -3,652 , Sig = p = 0,056 >0,05). 

     Chi-square df Sig. 

Step 7 Step -3,652 1 ,056 

Πίνακας 5.68: Omnibus Tests of Model Coefficients για το έτος 2004 

 

Για τους σκοπούς της οµοιογένειας της διαδικασίας της λογαριθµικής παλινδρόµησης 

ανά έτος, παρόλο που το λογαριθµικό µοντέλο δεν είναι στατιστικά σηµαντικό 

παρατίθεται ο Πίνακας 5.69: «Classification Table - Πίνακας Ταξινόµησης 

Παρατηρήσεων για το έτος 2004» σύµφωνα µε τον οποίο οι παρατηρούµενες και 

εκτιµώµενες τιµές της εξαρτηµένης µεταβλητής (ύπαρξη ή µη Σ.Ε.Ε.) συµφωνούν 

στο 65% περίπου του συνόλου των παρατηρήσεων. 

  Observed Predicted 

    1 έχει ΣΕΕ / 0 Σ.Ε.Ε. 

    0 1 

Percentage  

Correct 

Step 7 1 έχει Σ.Ε.Ε. / 0 δεν έχει Σ.Ε.Ε. 0 0 38 0 

    1 0 71 100 

  Overall Percentage     65,1 

a  The cut value is ,500 

Πίνακας 5.69: Classification Table - Πίνακας Ταξινόµησης Παρατηρήσεων για το έτος 2004 

 

Επιπλέον, από τον Πίνακα 5.70: «Variables in the Equation για το έτος 2004», 

φαίνονται οι συντελεστές του τελικού υποδείγµατος µαζί µε τους αντίστοιχους 

επαγωγικούς ελέγχους. 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 7(a) Constant ,625 ,201 9,672 1 ,002 1,868 

Πίνακας 5.70: Variables in the Equation για το έτος 2004 

 

Από τον Πίνακα 5.70: «Variables in the Equation για το έτος 2004» φαίνεται ότι δεν 

υπάρχουν ανεξάρτητες µεταβλητές, ήτοι οι ανεξάρτητες µεταβλητές δεν ερµηνεύουν 

την εξαρτηµένη, οπότε το λογαριθµικό µοντέλο για το έτος 2004 παίρνει τη µορφή: 

( )
625,0
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και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 
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Λογαριθµική Παλινδρόµηση (Binary Logistic Regression) για το έτος 2003 

Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία για το έτος 2003 εξάγεται αρχικά ο Πίνακας 5.71: 

«Case Processing Summary για το έτος 2003» φαίνεται ότι ο αριθµός των έγκυρων 

παρατηρήσεων για το 2003 είναι 109, ενώ ο αριθµός των παρατηρήσεων µε «missing 

values» είναι 1.  

Unweighted Cases(a) N Percent 

Selected Cases Included in Analysis 109 99,1 

  Missing Cases 1 ,9 

  Total 110 100,0 

Unselected Cases 0 ,0 

Total 110 100,0 

Πίνακας 5.71: Case Processing Summary για το έτος 2003 

 

Στον Πίνακα 5.72: «Model Summary για το έτος 2003» από τη δεύτερη στήλη δίνεται 

η τιµή της συνάρτησης λογαριθµο-πιθανοφάνειας για το τελικό υπόδειγµα (-2 Log 

likelihood = 133,365), η οποία είναι ο γενικός έλεγχος του µοντέλου. Επιπλέον, από 

τον εν λόγω Πίνακα εξάγεται ο συντελεστής προσδιορισµού των «Cox & Snell» 

(0,067) και ο συντελεστής προσδιορισµού των «Nagelkerke» (0,093). Στη 

συγκεκριµένη περίπτωση ο συντελεστής των «Nagelkerke» φανερώνει ότι το 9% της 

µεταβλητότητας της εξαρτηµένης µεταβλητής ερµηνεύεται από την ανεξάρτητη 

µεταβλητή του υποδείγµατος.  

 
Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 126,891(a) ,121 ,167 

2 127,364(a) ,117 ,162 

3 128,125(b) ,111 ,153 

4 128,939(b) ,104 ,144 

5 129,731(b) ,098 ,135 

6 130,857(b) ,088 ,122 

7 132,048(b) ,078 ,108 

8 133,365(b) ,067 ,093 

a  Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than ,001. 
b  Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than ,001. 

Πίνακας 5.72: Model Summary για το έτος 2003 

 

Σε συνάρτηση, από τον παρακάτω Πίνακα 5.73: «Omnibus Tests of Model 

Coefficients για το έτος 2003» φαίνεται ότι το λογαριθµικό µοντέλο είναι στατιστικά 

σηµαντικό (χ
2
 = 7,592 , Sig = p = 0,006 <0,05). 
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     Chi-square df Sig. 

Step 7 Model 7,592 1 ,006 

Πίνακας 5.73: Omnibus Tests of Model Coefficients για το έτος 2003 

 

Επιπλέον, παρατίθεται ο Πίνακας 5.74: «Classification Table - Πίνακας Ταξινόµησης 

Παρατηρήσεων για το έτος 2003» σύµφωνα µε τον οποίο οι παρατηρούµενες και 

εκτιµώµενες τιµές της εξαρτηµένης µεταβλητής (ύπαρξη ή µη Σ.Ε.Ε.) συµφωνούν 

στο 67% περίπου του συνόλου των παρατηρήσεων. 

  Observed Predicted 

    1 έχει ΣΕΕ / 0 Σ.Ε.Ε. 

    0 1 

Percentage  

Correct 

Step 6 1 έχει Σ.Ε.Ε. / 0 δεν έχει Σ.Ε.Ε. 0 7 31 18,4 

    1 5 66 93,0 

  Overall Percentage     67,0 

a  The cut value is ,500 

Πίνακας 5.74: Classification Table - Πίνακας Ταξινόµησης Παρατηρήσεων για το έτος 2003 
 

Τέλος, παρατίθεται ο Πίνακας 5.75: «Variables in the Equation για το έτος 2003», ο 

οποίος αποτυπώνει τους συντελεστές του τελικού υποδείγµατος µαζί µε τους 

αντίστοιχους επαγωγικούς ελέγχους.  

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 8(a) Παρ6.2003 -,598 ,241 6,144 1 ,013 ,550 

  Constant ,645 ,209 9,572 1 ,002 1,906 

Πίνακας 5.75: Variables in the Equation για το έτος 2003 
 

Ειδικότερα, η τέταρτη στήλη περιέχει τα αποτελέσµατα του «Wald test», το οποίο 

ελέγχει τη σηµαντικότητα της ανεξάρτητης µεταβλητής στο µοντέλο. Επιπλέον, από 

την έκτη στήλη διαπιστώνεται ότι σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας  (a = 0,05) 

ο παράγοντας «Παρ6.2003 Αποθέµατα και συσχέτιση Καθαρού Κέρδους» (Wald = 

6,144, df = 1), διαφοροποιεί την τιµή του µεταξύ των επιχειρήσεων που έχουν και δεν 

έχουν Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου (Sig < 0,05), οπότε ασκεί σηµαντική επίδραση 

στη διαµόρφωση των τιµών της εξαρτηµένης µεταβλητής. Τέλος από την τιµή της 

τελευταίας στήλης (Exp(B)) διαπιστώνεται ότι για τον εν λόγω παράγοντα – 

«Παρ6.2003 Αποθέµατα και συσχέτιση Καθαρού Κέρδους»,  (Exp(B)< 1), η αύξησή 

του οδηγεί σε µείωση της πιθανότητας του ενδεχοµένου 1 (ύπαρξη Σ.Ε.Ε.). Ήτοι, η 

αύξηση του παράγοντα σηµαίνει αύξηση της πιθανότητας η επιχείρηση να µην έχει 

Σ.Ε.Ε. Από όλα τα παραπάνω διαµορφώνεται το λογαριθµικό µοντέλο για το έτος 

2003: 

( )
2003.6598,0645,0

1
αρΠ−=









− p

p
Ln  
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Για την πληρέστερη κατανόηση των συµπερασµάτων της Λογαριθµικής 

Παλινδρόµησης παρατίθεται ο Πίνακας 5.76: «Συγκεντρωτικός Πίνακας 

διαφοροποιήσεων µεταξύ των δύο κατηγοριών επιχειρήσεων (Λογαριθµική 

Παλινδρόµηση)». Στον παρακάτω Πίνακα, στην πρώτη στήλη φαίνεται το έτος, στη 

δεύτερη οι παράγοντες του Λογαριθµικού Μοντέλου - µε έντονο χρώµα 

αποτυπώνονται οι στατιστικά σηµαντικοί παράγοντες (Sig = p = 0,05) -, στην τρίτη 

στήλη φαίνεται η ύπαρξη ή απουσία Σ.Ε.Ε. και τέλος στην τελευταία στήλη 

αποτυπώνεται η συµπεριφορά (φορά) του παράγοντα ανάλογα µε την κατηγορία της 

ξενοδοχειακής επιχείρησης (ύπαρξη ή απουσία Σ.Ε.Ε.). 

Έτος Παράγοντες Λογαριθµικού Μοντέλου  Σ.Ε.Ε. Συµπεριφορά 

Παράγοντα 

0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. Μείωση 
Παρ4.2008: «Ρευστότητα», 

1 έχουν Σ.Ε.Ε. Αύξηση 

0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. Αύξηση 
Παρ5.2008: «Αποθέµατα» 

1 έχουν Σ.Ε.Ε. Μείωση 

0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. Αύξηση 
Παρ8.2008 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων 

1 έχουν Σ.Ε.Ε. Μείωση 

0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. Μείωση 

2008 

Παρ2.2008 Αποδοτικότητα Πωλήσεων και συσχέτιση 

Λειτουργικού Κύκλου 1 έχουν Σ.Ε.Ε. Αύξηση 

0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. Αύξηση 
Παρ4.2007: «Αποθέµατα» 

1 έχουν Σ.Ε.Ε. Μείωση 

0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. Μείωση Παρ6.2007: «∆ιοίκησης - Έκτακτα Έξοδα και 

συσχέτιση Καθαρού Κέρδους (αντίστροφος)» 1 έχουν Σ.Ε.Ε. Αύξηση 

0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. Μείωση 

2007 

Παρ7.2007 Συµπεριφορά Κεφαλαίων και συσχέτιση 

Μικτού Περιθωρίου 1 έχουν Σ.Ε.Ε. Αύξηση 

0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. Αύξηση 
Παρ5.2006: «Αποθέµατα» 

1 έχουν Σ.Ε.Ε. Μείωση 

0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. Μείωση 
2006 

Παρ8.2006: «Έξοδα ∆ιοίκησης Προς Κύκλο 

Εργασιών» 1 έχουν Σ.Ε.Ε. Αύξηση 

0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. Αύξηση 
2005 Παρ4.2005: «Αποθέµατα» 

1 έχουν Σ.Ε.Ε. Μείωση 

0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. --- 
2004 

 

------------------- 1 έχουν Σ.Ε.Ε. --- 

0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. Αύξηση 
2003 

Παρ6.2003 Αποθέµατα και συσχέτιση Καθαρού 

Κέρδους 1 έχουν Σ.Ε.Ε. Μείωση 

Πίνακας 5.76: Συγκεντρωτικός Πίνακας διαφοροποιήσεων µεταξύ των δύο κατηγοριών επιχειρήσεων 

(Λογαριθµική Παλινδρόµηση) 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα 5.76, εξάγονται πολύ σηµαντικά συµπεράσµατα τόσο για 

τη διαφοροποίηση των παραγόντων όσο και για την τρόπο (φορά) της 

διαφοροποίησης. Ειδικότερα συµπεραίνεται ότι: 

� Οι παράγοντες που διαφοροποιούνται µεταξύ των δύο κατηγοριών 

επιχειρήσεων τη χρονική περίοδο 2003-2008 είναι σχεδόν ίδιοι και δύναται να 

οµαδοποιηθούν στις γενικότερές κατηγορίες: Αποθέµατα (σε όλα τα έτη) 

Ρευστότητα (2 έτη), Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων (1 έτος). 
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� Οι παραπάνω παράγοντες εµφανίζουν την ίδια συµπεριφορά «φορά» σε όλη 

τη χρονική περίοδο 2003-2008. 

� Τέλος, το πρώτο έτος (2003) της ανάλυσης (και εισαγωγής του Σ.Ε.Ε.) 

παρατηρείται ότι µόνο ένας παράγοντας διαφοροποιείται µεταξύ των δύο 

κατηγοριών. Αντίθετα το δεύτερο έτος (2004) δεν υπάρχει παράγοντας, ενώ 

το τρίτο έτος (2005) πάλι µόνο ένας παράγοντας διαφοροποιεί τις τιµές του 

µεταξύ των δύο κατηγοριών. Εντούτοις τα επόµενα τρία έτη (2006 - 2008) οι 

παράγοντες (που διαφοροποιούν τις τιµές τους) µεταξύ των επιχειρήσεων µε 

Σ.Ε.Ε. και χωρίς Σ.Ε.Ε. καθίστανται δύο ετησίως, εµφανίζοντας τάσεις 

αυξητικές.  Ήτοι η συνεισφορά του Σ.Ε.Ε. καθώς παραµένει στην 

ξενοδοχειακή επιχείρηση αυξάνεται διαχρονικά.  

 

Στο τελευταίο Κεφάλαιο της διατριβής τα εν λόγω συµπεράσµατα από τη 

λογαριθµική Παλινδρόµηση (Logistic Regression) συγκρίνονται και αξιολογούνται σε 

σχέση µε τα συµπεράσµατα από το Μη Παραµετρικό Έλεγχο «Mann Whitney U test» 

µε σκοπό την εξαγωγή ενός τελικού ολοκληρωµένου συµπεράσµατος αναφορικά µε 

τους παράγοντες και τη διαφοροποίησή τους µεταξύ των ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων που εφαρµόζουν ή δεν εφαρµόζουν Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου.     
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5.3 Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Στατιστικής Αξιολόγησης 

Ερωτηµατολογίων 

5.3.1 Γενικά 

Όπως  αναφέρθηκε το ερωτηµατολόγιο είναι χωρισµένο σε πέντε ενότητες - τµήµατα 

µε σκοπό την πληρέστερη αξιολόγηση των αποτελεσµάτων. Η παρουσίαση των 

αποτελεσµάτων θα ακολουθήσει τον ίδιο διαχωρισµό µε σκοπό την εξαγωγή όσο το 

δυνατόν περισσότερο αξιόπιστων συµπερασµάτων.   

5.3.2 Αποτελέσµατα Ερωτηµατολογίου Τµήµα Α 

Το Τµήµα Α αφορά θέµατα σε σχέση µε την Εφαρµογή των υφιστάµενων Ελέγχων 

είτε εφαρµόζουν Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου είτε δεν εφαρµόζουν Σύστηµα 

Εσωτερικού Ελέγχου των οικονοµικών µονάδων ανά Κύκλο ∆ραστηριότητας.  

 

Για τις ερωτήσεις που αφορούν τον κάθε Κύκλο ∆ραστηριότητας αρχικά 

πραγµατοποιήθηκε ο έλεγχος της αξιοπιστίας της κάθε κλίµακας µέσω του 

συντελεστή αξιοπιστίας «Cronbach a». Ο εν λόγω συντελεστής αξιοπιστίας 

πληροφορεί για την αξιοπιστία των κλιµάκων που χρησιµοποιούνται στο 

ερωτηµατολόγιο.  

 Cronbach's Alpha N of Items 

ΚΥΚΛΟΣ.ΠΑΓΙΩΝ ,782 5 

ΚΥΚΛΟΣ.ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ,830 5 

ΚΥΚΛΟΣ.ΑΓΟΡΩΝ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ,784 5 

ΚΥΚΛΟΣ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ_∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ_ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,744 5 

ΚΥΚΛΟΣ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ,787 5 

ΚΥΚΛΟΣ.∆ΑΠΑΝΩΝ_ΕΞΟ∆ΩΝ ,834 5 

ΚΥΚΛΟΣ.ΠΩΛΗΣΕΩΝ ,791 5 

ΚΥΚΛΟΣ.∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ,799 2 

ΚΥΚΛΟΣ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ_ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ,719 2 

ΚΥΚΛΟΣ.ΛΟΙΠΩΝ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ,831 2 

Πίνακας 5.77: Reliability Statistics - Έλεγχος Αξιοπιστίας µέσω του συντελεστή αξιοπιστίας «Cronbach 

a» ανά Κύκλο ∆ραστηριότητας 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα 5.77 φαίνεται ότι οι συντελεστές «Cronbach a» για όλες 

τις µεταβλητές κρίνονται υψηλοί
34

, που σηµαίνει ότι και η αξιοπιστία της κάθε 

κλίµακας είναι υψηλή. Στη συνέχεια από τις ερωτήσεις που αφορούν τον κάθε Κύκλο 

∆ραστηριότητας εξάγεται µέσω της εντολής Compute του στατιστικού προγράµµατος 

SPSS µια νέα µεταβλητή η οποία συνδυάζει τις τιµές από τις απαντήσεις των 

                                                 
34

 Γενικά, κλίµακες των οποίων ο συντελεστής αξιοπιστίας «Cronbach a» ξεπερνά ή πλησιάζει το 0,70 

θεωρούνται αξιόπιστες (Σιώµκος και Βασιλικοπούλου, 2005). 
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ερωτήσεων κάθε Κύκλου ∆ραστηριότητας. Για τις νέες µεταβλητές πραγµατοποιείται 

έλεγχος Κανονικότητας, τα αποτελέσµατα του οποίου φαίνονται στον Πίνακα 5.78: 

«Έλεγχος Κανονικότητας – Tests of Normality ανά Κύκλο ∆ραστηριότητας, ώστε να 

αποφασιστεί ο παραµετρικός ή  µη παραµετρικός. 

  

  

1 έχει Σ.Ε.Ε.  

0 δεν έχει Σ.Ε.Ε. Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

    Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

ΚΥΚΛΟΣ.ΠΑΓΙΩΝ 0 ,152 16 ,200(*) ,920 16 ,168 

  1 ,241 53 ,000 ,878 53 ,000 

ΚΥΚΛΟΣ.ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 0 ,189 16 ,128 ,876 16 ,034 

  1 ,200 53 ,000 ,821 53 ,000 

ΚΥΚΛΟΣ.ΑΓΟΡΩΝ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 0 ,147 16 ,200(*) ,932 16 ,267 

  1 ,253 53 ,000 ,805 53 ,000 

ΚΥΚΛΟΣ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ_∆ΙΑΘΕΣ._ΧΡΕΟΓΡ. 0 ,226 16 ,028 ,802 16 ,003 

  1 ,169 53 ,001 ,880 53 ,000 

ΚΥΚΛΟΣ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 0 ,239 16 ,015 ,796 16 ,002 

  1 ,196 53 ,000 ,850 53 ,000 

ΚΥΚΛΟΣ.∆ΑΠΑΝΩΝ_ΕΞΟ∆ΩΝ 0 ,158 16 ,200(*) ,938 16 ,329 

  1 ,195 53 ,000 ,845 53 ,000 

ΚΥΚΛΟΣ.ΠΩΛΗΣΕΩΝ 0 ,204 16 ,073 ,887 16 ,049 

  1 ,220 53 ,000 ,820 53 ,000 

ΚΥΚΛΟΣ.∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 0 ,297 16 ,001 ,807 16 ,003 

  1 ,314 53 ,000 ,748 53 ,000 

ΚΥΚΛΟΣ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ_ΧΡΗΜ/ΚΗΣ 0 ,472 16 ,000 ,487 16 ,000 

  1 ,501 53 ,000 ,441 53 ,000 

ΚΥΚΛΟΣ.ΛΟΙΠΩΝ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 0 ,229 16 ,025 ,914 16 ,137 

  1 ,205 53 ,000 ,873 53 ,000 

Πίνακας 5.78: Tests of Normality - Έλεγχος Κανονικότητας ανά Κύκλο ∆ραστηριότητας 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα 5.78 και ειδικότερα από το τεστ των Kolmogorov-

Smirnov/ Shapiro-Wilk (βλέπε υποσηµείωση 27) απορρίπτεται η µηδενική υπόθεση
35

 

(sig < 0,05) για όλες τις µεταβλητές. Συνεπώς για τις παραπάνω µεταβλητές 

πραγµατοποιείται ο µη παραµετρικός έλεγχος µέσω του Mann-Whitney U test, τα 

αποτελέσµατα  του οποίου φαίνονται στον Πίνακα 5.79: «Test Statistics(a) - Μη 

Παραµετρικός Έλεγχος  Mann-Whitney U Test ανά Κύκλο ∆ραστηριότητας». 

 

 

  

                                                 
35

 Στο τεστ των Shapiro-Wilk: 

η µηδενική υπόθεση Ho: Η πληθυσµιακή κατανοµή της µεταβλητής είναι κανονική, ενώ  

η  εναλλακτική υπόθεση H1: Η πληθυσµιακή κατανοµή της µεταβλητής δεν είναι κανονική. 

H µηδενική υπόθεση γίνεται αποδεκτή όταν sig = p > 0,05. 
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ΚΥΚΛΟ

Σ.ΠΑΓΙΩ

Ν 

ΚΥΚΛΟ

Σ.ΑΠΟΘ

ΕΜΑΤΩ

Ν 

ΚΥΚΛΟΣ.

ΑΓΟΡΩΝ_

ΠΡΟΜΗΘΕ

ΙΩΝ 

ΚΥΚΛΟΣ.Α

ΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

_∆ΙΑΘΕΣ._Χ

ΡΕΟΓΡ. 

ΚΥΚΛΟ

Σ.ΥΠΟΧ

ΡΕΩΣΕΩ

Ν 

ΚΥΚΛΟ

Σ.∆ΑΠΑ

ΝΩΝ_ΕΞ

Ο∆ΩΝ 

ΚΥΚΛ

ΟΣ.Π

ΩΛΗΣ

ΕΩΝ 

ΚΥΚΛ

ΟΣ.∆ΙΟ

ΙΚΗΣΗ

Σ 

ΚΥΚΛΟΣ.

ΛΟΓΙΣΤΙ

ΚΗΣ_ΧΡΗ

Μ/ΚΗΣ 

ΚΥΚΛΟΣ

.ΛΟΙΠΩΝ

_ΛΕΙΤΟΥ

ΡΓΙΩΝ 

Mann-Whitney U 
329,000 292,500 271,000 431,000 441,500 348,000 

349,00

0 
274,500 482,000 390,000 

Wilcoxon W 
500,000 463,500 442,000 602,000 612,500 519,000 

520,00

0 
410,500 653,000 543,000 

Z -2,161 -2,713 -3,002 -,936 -,816 -2,014 -1,989 -2,352 -,448 -1,174 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
,031 ,007 ,003 ,349 ,414 ,044 ,047 ,019 ,654 ,241 

Πίνακας 5.79: Test Statistics(a) - Μη Παραµετρικός Έλεγχο Mann-Whitney U Test ανά Κύκλο 

∆ραστηριότητας 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα παρατηρείται ότι για τις µεταβλητές: 

�  «ΚΥΚΛΟΣ.ΠΑΓΙΩΝ»  

� «ΚΥΚΛΟΣ.ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ» 

� «ΚΥΚΛΟΣ.ΑΓΟΡΩΝ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» 

� «ΚΥΚΛΟΣ.∆ΑΠΑΝΩΝ_ΕΞΟ∆ΩΝ» 

� «ΚΥΚΛΟΣ.ΠΩΛΗΣΕΩΝ» 

� «ΚΥΚΛΟΣ.∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ» 

απορρίπτεται η µηδενική υπόθεση Ho (Asymp Sig = p < 0,05). Συνεπώς σε επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας α=0,05 οι κατανοµές των δύο δειγµάτων δεν είναι 

όµοιες µεταξύ τους και υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση. Ήτοι, για τις 

παραπάνω µεταβλητές σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α=0,05, η διαφορά 

µεταξύ των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε. έναντι αυτών που 

δεν εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε. ως προς τους υφιστάµενους ελέγχους στους παραπάνω 

Κύκλους ∆ραστηριότητας είναι στατιστικά σηµαντική.  

 

Αντίθετα για τις υπόλοιπες µεταβλητές: 

� «ΚΥΚΛΟΣ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ_∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ_ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ» 

� «ΚΥΚΛΟΣ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ» 

� «ΚΥΚΛΟΣ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ_ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ» 

� «ΚΥΚΛΟΣ.ΛΟΙΠΩΝ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ» 

δεν απορρίπτεται η µηδενική υπόθεση Ho (Asymp Sig = p > 0,05). Συνεπώς σε 

επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α=0,05 οι κατανοµές των δύο δειγµάτων είναι 

όµοιες µεταξύ τους και δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση. Ήτοι, για 

τις παραπάνω µεταβλητές, η διαφορά µεταξύ των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που 

εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε. έναντι αυτών που δεν εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε. ως προς τους 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 242 από 475 

υφιστάµενους ελέγχους στους παραπάνω Κύκλους ∆ραστηριότητας δεν είναι 

στατιστικά σηµαντική.   

 

Στη συνέχεια παρατίθενται κάποια ειδικότερα συµπεράσµατα για κάθε Κύκλο 

∆ραστηριότητας. Για την αξιολόγηση όλων των παραπάνω συµπερασµάτων 

χρησιµοποιείται αριθµητική κλίµακα η οποία  βαθµολογείται ως εξής (Πίνακας 5.80): 

Κλίµακα Καθόλου Σε µικρή κλίµακα Σε µέτρια κλίµακα Σε µεγάλη κλίµακα Πάρα πολύ 

Βαθµολόγηση 1 2 3 4 5 

Πίνακας 5.80: Αριθµητική Κλίµακα για τη βαθµολόγηση τω ερωτήσεων 1-42  
 

Ειδικότερα, για τον Κύκλο Παγίων παρατίθεται ο Πίνακας 5.81: «Ranks και 

Descriptives (Ταξινοµήσεις και Στατιστικά Μέτρα) για τη µεταβλητή 

«ΚΥΚΛΟΣ.ΠΑΓΙΩΝ»». 

  Σ.Ε.Ε. N Mean Rank Sum of Ranks Mean Std. Deviation 

ΚΥΚΛΟΣ.ΠΑΓΙΩΝ 0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 18 27,78 500,00 3,9625 ,84291 

  1 έχουν Σ.Ε.Ε. 55 40,02 2201,00 4,5396 ,42169 

  Σύνολο 73       

Πίνακας 5.81: Ranks και Descriptives (Ταξινοµήσεις και Στατιστικά Μέτρα)  για τη µεταβλητή 

«ΚΥΚΛΟΣ.ΠΑΓΙΩΝ» 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα και ειδικότερα από την τρίτη στήλη εξάγεται το πολύ 

σηµαντικό συµπέρασµα ότι οι επιχειρήσεις που εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε. εµφανίζουν 

µεγαλύτερη µέση θέση έναντι της άλλης κατηγορίας. Επιπλέον από την πέµπτη στήλη 

συµπεραίνεται ότι ο µέσος όρος σχετικά µε την αξιολόγηση του Κύκλου Παγίων είναι 

µεγαλύτερος στις επιχειρήσεις που εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε.. Η τυπική απόκλιση και για τις 

δύο κατηγορίες των επιχειρήσεων απεικονίζεται στην τελευταία στήλη. Τέλος, από το 

Σχήµα 5.1 φαίνεται το εύρος των παρατηρήσεων και η διάµεσος.  

 

                             Σχήµα 5.1: Boxplots (Θηκόγραµµα) για τη µεταβλητή «ΚΥΚΛΟΣ.ΠΑΓΙΩΝ» 

Ειδικότερα παρατηρείται ότι το εύρος των παρατηρήσεων για τις επιχειρήσεις που 

εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε. είναι µικρότερο έναντι των επιχειρήσεων που δεν έχουν  Σ.Ε.Ε. 

Σε αντίθεση, η διάµεσος σχετικά µε την αξιολόγηση των υφιστάµενων ελέγχων στον 

Κύκλο των Παγίων είναι µεγαλύτερη στις επιχειρήσεις που εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε. έναντι 

των επιχειρήσεων που δεν έχουν Σ.Ε.Ε.      

Εσωτερικός Έλεγχος έχουν ΕΕ δεν έχουν ΕΕ 

ΚΥΚΛΟΣ.ΠΑΓΙΩΝ 

5,
4,50 

4,00 

3,50 

3,00 

2,50 

2,00 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 243 από 475 

Οι επόµενες πέντε ερωτήσεις (6 - 10) αξιολογούν τους υφιστάµενους ελέγχους στον 

Κύκλο των Αποθεµάτων, σχετικά µε τον οποίο παρατίθεται ο Πίνακας 5.82: «Ranks 

και Descriptives (Ταξινοµήσεις και Στατιστικά Μέτρα) για τη µεταβλητή 

«ΚΥΚΛΟΣ.ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ»». 

 Σ.Ε.Ε. N Mean Rank Sum of Ranks Mean Std. Deviation 

ΚΥΚΛΟΣ.ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 18 25,75 463,50 3,9500 ,91068 

  1 έχουν Σ.Ε.Ε. 56 41,28 2311,50 4,6038 ,44114 

  Σύνολο 74     

Πίνακας 5.82: Ranks και Descriptives (Ταξινοµήσεις και Στατιστικά Μέτρα)  για τη µεταβλητή 

«ΚΥΚΛΟΣ.ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ» 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα και ειδικότερα από την τρίτη στήλη εξάγεται το πολύ 

σηµαντικό συµπέρασµα ότι οι επιχειρήσεις που εφαρµόζουν Σύστηµα Εσωτερικού 

Ελέγχου εµφανίζουν µεγαλύτερη µέση θέση έναντι της άλλης κατηγορίας. Επιπλέον 

από την πέµπτη στήλη συµπεραίνεται ότι ο µέσος όρος σχετικά µε την αξιολόγηση 

του Κύκλου Αποθεµάτων είναι µεγαλύτερος στις επιχειρήσεις που εφαρµόζουν 

Σ.Ε.Ε.. Η τυπική απόκλιση και για τις δύο κατηγορίες των επιχειρήσεων 

απεικονίζεται στην τελευταία στήλη.     

  

Τέλος, από το Σχήµα 5.2: Boxplots (Θηκόγραµµα) για τη µεταβλητή 

«ΚΥΚΛΟΣ.ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ» φαίνεται το εύρος των παρατηρήσεων και η διάµεσος.  
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Σχήµα 5.2: Boxplots (Θηκόγραµµα) για τη µεταβλητή «ΚΥΚΛΟΣ.ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ» 

 

Ειδικότερα, παρατηρείται ότι το εύρος των παρατηρήσεων για τις επιχειρήσεις που 

εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε. είναι µικρότερο έναντι των επιχειρήσεων που δεν έχουν  Σ.Ε.Ε. 

Σε αντίθεση, η διάµεσος σχετικά µε την αξιολόγηση των υφιστάµενων ελέγχων στον 

Κύκλο των Αποθεµάτων είναι µεγαλύτερη στις επιχειρήσεις που εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε. 

έναντι των επιχειρήσεων που δεν έχουν Σ.Ε.Ε.      



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 244 από 475 

Οι ερωτήσεις 11 -15 αξιολογούν τους υφιστάµενους ελέγχους στον Κύκλο Αγορών – 

Προµηθειών, σχετικά µε τον οποίο παρατίθεται ο Πίνακας 5.83: «Ranks και 

Descriptives (Ταξινοµήσεις και Στατιστικά Μέτρα) για τη µεταβλητή 

«ΚΥΚΛΟΣ.ΑΓΟΡΩΝ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ»». 

 Σ.Ε.Ε. N Mean Rank Sum of Ranks Mean Std. Deviation 

ΚΥΚΛΟΣ.ΑΓΟΡΩΝ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 18 24,56 442,00 4,0875 ,50050 

  1 έχουν Σ.Ε.Ε. 56 41,66 2333,00 4,5887 ,48740 

  Σύνολο 74     

Πίνακας 5.83: Ranks και Descriptives (Ταξινοµήσεις και Στατιστικά Μέτρα)  για τη µεταβλητή 

«ΑΓΟΡΩΝ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα και ειδικότερα από την τρίτη στήλη εξάγεται το πολύ 

σηµαντικό συµπέρασµα ότι οι επιχειρήσεις που εφαρµόζουν Σύστηµα Εσωτερικού 

Ελέγχου εµφανίζουν µεγαλύτερη µέση θέση έναντι της άλλης κατηγορίας. Επιπλέον, 

από την πέµπτη στήλη συµπεραίνεται ότι ο µέσος όρος σχετικά µε την αξιολόγηση 

του Κύκλου Αγορών - Προµηθειών είναι µεγαλύτερος στις επιχειρήσεις που 

εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε.. Η τυπική απόκλιση και για τις δύο κατηγορίες των επιχειρήσεων 

απεικονίζεται στην τελευταία στήλη.     

  

Τέλος, από το Σχήµα 5.3: Boxplots (Θηκόγραµµα) για τη µεταβλητή 

«ΚΥΚΛΟΣ.ΑΓΟΡΩΝ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» φαίνεται το εύρος των παρατηρήσεων  και 

η διάµεσος.  
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Σχήµα 5.3: Boxplots (Θηκόγραµµα) για τη µεταβλητή «ΚΥΚΛΟΣ.ΑΓΟΡΩΝ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» 

 

Ειδικότερα, παρατηρείται ότι το εύρος των παρατηρήσεων  για τις επιχειρήσεις που 

εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε. είναι µεγαλύτερο έναντι των επιχειρήσεων που δεν έχουν  Σ.Ε.Ε. 

Κατά αντιστοιχία και η διάµεσος σχετικά µε την αξιολόγηση των υφιστάµενων 

ελέγχων στον Κύκλο Αγορών - Προµηθειών είναι µεγαλύτερη στις επιχειρήσεις που 

εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε. έναντι των επιχειρήσεων που δεν έχουν Σ.Ε.Ε.      



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 245 από 475 

Αναφορικά µε την αξιολόγηση των υφιστάµενων ελέγχων στον Κύκλο Απαιτήσεων – 

∆ιαθεσίµων – Χρεογράφων (ερωτήσεις 16-20) παρατίθεται ο Πίνακας 5.84: «Ranks 

και Descriptives (Ταξινοµήσεις και Στατιστικά Μέτρα) για τη µεταβλητή 

«ΚΥΚΛΟΣ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ_∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ_ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ»». 

 Σ.Ε.Ε. N Mean Rank Sum of Ranks Mean Std. Deviation 

0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 18 33,44 602,00 4,3656 ,72312 ΚΥΚΛΟΣ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ_∆ΙΑΘΕΣ

ΙΜΩΝ_ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 1 έχουν Σ.Ε.Ε. 56 38,80 2173,00 4,5491 ,43924 

  Σύνολο 74     

Πίνακας 5.84: Ranks και Descriptives (Ταξινοµήσεις και Στατιστικά Μέτρα)  για τη µεταβλητή 

«ΚΥΚΛΟΣ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ_∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ_ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ» 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα και ειδικότερα από την τρίτη στήλη εξάγεται το πολύ 

σηµαντικό συµπέρασµα ότι οι επιχειρήσεις που εφαρµόζουν Σύστηµα Εσωτερικού 

Ελέγχου εµφανίζουν µεγαλύτερη µέση θέση έναντι της άλλης κατηγορίας. Επιπλέον, 

από την πέµπτη στήλη συµπεραίνεται ότι ο µέσος όρος σχετικά µε την αξιολόγηση 

του Κύκλου Απαιτήσεων – ∆ιαθεσίµων - Χρεογράφων είναι µεγαλύτερος στις 

επιχειρήσεις που εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε.. Η τυπική απόκλιση και για τις δύο κατηγορίες 

των επιχειρήσεων απεικονίζεται στην τελευταία στήλη.     

  

Τέλος, από το Σχήµα 5.4: Boxplots (Θηκόγραµµα) για τη µεταβλητή 

«ΚΥΚΛΟΣ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ_∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ_ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ» φαίνεται το εύρος 

των παρατηρήσεων και η διάµεσος.  
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Σχήµα 5.4: Boxplots (Θηκόγραµµα) για τη µεταβλητή «ΚΥΚΛΟΣ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ_∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ_ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ» 

 

Ειδικότερα, παρατηρείται ότι το εύρος των παρατηρήσεων για τις επιχειρήσεις που 

εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε. είναι µικρότερο έναντι των επιχειρήσεων που δεν έχουν  Σ.Ε.Ε. 

Κατά αντιστοιχία και η διάµεσος σχετικά µε την αξιολόγηση των υφιστάµενων 

ελέγχων στον Κύκλο Απαιτήσεων – ∆ιαθεσίµων - Χρεογράφων είναι µικρότερη στις 

επιχειρήσεις που εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε. έναντι των επιχειρήσεων που δεν έχουν Σ.Ε.Ε.      



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 246 από 475 

Οι ερωτήσεις 21 - 25 αξιολογούν τους υφιστάµενους ελέγχους στον Κύκλο 

Υποχρεώσεων. Σχετικά παρατίθεται ο Πίνακας 5.85: «Ranks και Descriptives 

(Ταξινοµήσεις και Στατιστικά Μέτρα) για τη µεταβλητή 

«ΚΥΚΛΟΣ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ»». 

 Σ.Ε.Ε. N Mean Rank Sum of Ranks Mean Std. Deviation 

ΚΥΚΛΟΣ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 18 34,03 612,50 4,3719 ,78443 

  1 έχουν Σ.Ε.Ε. 56 38,62 2162,50 4,7396 ,26482 

  Σύνολο 74     

Πίνακας 5.85: Ranks και Descriptives (Ταξινοµήσεις και Στατιστικά Μέτρα)  για τη µεταβλητή 

«ΚΥΚΛΟΣ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ» 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα και ειδικότερα από την τρίτη στήλη εξάγεται το πολύ 

σηµαντικό συµπέρασµα ότι οι επιχειρήσεις που εφαρµόζουν Σύστηµα Εσωτερικού 

Ελέγχου εµφανίζουν µεγαλύτερη µέση θέση έναντι της άλλης κατηγορίας. Επιπλέον, 

από την πέµπτη στήλη συµπεραίνεται ότι ο µέσος όρος σχετικά µε την αξιολόγηση 

του Κύκλου Υποχρεώσεων είναι µεγαλύτερος στις επιχειρήσεις που εφαρµόζουν 

Σ.Ε.Ε.. Η τυπική απόκλιση και για τις δύο κατηγορίες των επιχειρήσεων 

απεικονίζεται στην τελευταία στήλη.     

  

Τέλος, από το Σχήµα 5.5: Boxplots (Θηκόγραµµα) για τη µεταβλητή «ΚΥΚΛΟΣ. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ» φαίνεται το εύρος των παρατηρήσεων και η διάµεσος.  
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Σχήµα 5.5: Boxplots (Θηκόγραµµα) για τη µεταβλητή «ΚΥΚΛΟΣ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ» 

 

Ειδικότερα, παρατηρείται ότι το εύρος των παρατηρήσεων για τις επιχειρήσεις που 

εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε. είναι µικρότερο έναντι των επιχειρήσεων που δεν έχουν  Σ.Ε.Ε. 

Σε αντίθεση, η διάµεσος σχετικά µε την αξιολόγηση των υφιστάµενων ελέγχων στον 

Κύκλο Υποχρεώσεων είναι µεγαλύτερη στις επιχειρήσεις που εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε. 

έναντι των επιχειρήσεων που δεν έχουν Σ.Ε.Ε.      



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 247 από 475 

Σχετικά µε την αξιολόγηση των υφιστάµενων ελέγχων στον Κύκλο ∆απανών 

(ερωτήσεις 26-30) παρατίθεται ο Πίνακας 5.86: «Ranks και Descriptives 

(Ταξινοµήσεις και Στατιστικά Μέτρα) για τη µεταβλητή 

«ΚΥΚΛΟΣ.∆ΑΠΑΝΩΝ_ΕΞΟ∆ΩΝ»». 

 Σ.Ε.Ε. N Mean Rank Sum of Ranks Mean Std. Deviation 

0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 18 28,83 519,00 4,1375 ,64382 ΚΥΚΛΟΣ.∆ΑΠΑΝΩΝ_

ΕΞΟ∆ΩΝ 1 έχουν Σ.Ε.Ε. 56 40,29 2256,00 4,5585 ,47289 

  Σύνολο 74     

Πίνακας 5.86: Ranks και Descriptives (Ταξινοµήσεις και Στατιστικά Μέτρα)  για τη µεταβλητή 

«ΚΥΚΛΟΣ.∆ΑΠΑΝΩΝ_ΕΞΟ∆ΩΝ» 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα και ειδικότερα από την τρίτη στήλη εξάγεται το πολύ 

σηµαντικό συµπέρασµα ότι οι επιχειρήσεις που εφαρµόζουν Σύστηµα Εσωτερικού 

Ελέγχου εµφανίζουν µεγαλύτερη µέση θέση έναντι της άλλης κατηγορίας. Επιπλέον, 

από την πέµπτη στήλη συµπεραίνεται ότι ο µέσος όρος σχετικά µε την αξιολόγηση 

του Κύκλου ∆απανών είναι µεγαλύτερος στις επιχειρήσεις που εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε.. Η 

τυπική απόκλιση και για τις δύο κατηγορίες των επιχειρήσεων απεικονίζεται στην 

τελευταία στήλη.     

  

Τέλος, από το Σχήµα 5.6: Boxplots (Θηκόγραµµα) για τη µεταβλητή «ΚΥΚΛΟΣ. 

∆ΑΠΑΝΩΝ_ΕΞΟ∆ΩΝ» φαίνεται το εύρος των παρατηρήσεων και η διάµεσος.  
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                                    Σχήµα 5.6: Boxplots (Θηκόγραµµα) για τη µεταβλητή «ΚΥΚΛΟΣ.∆ΑΠΑΝΩΝ_ΕΞΟ∆ΩΝ» 
 

 

Ειδικότερα, παρατηρείται ότι το εύρος των παρατηρήσεων για τις επιχειρήσεις που 

εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε. είναι µικρότερο έναντι των επιχειρήσεων που δεν έχουν  Σ.Ε.Ε. 

Σε αντίθεση, η διάµεσος σχετικά µε την αξιολόγηση των υφιστάµενων ελέγχων στον 

Κύκλο ∆απανών είναι µεγαλύτερη στις επιχειρήσεις που εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε. έναντι 

των επιχειρήσεων που δεν έχουν Σ.Ε.Ε.      



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 248 από 475 

Οι ερωτήσεις 31 - 35 αξιολογούν τους υφιστάµενους ελέγχους στον Κύκλο των 

Πωλήσεων, σχετικά µε τον οποίο παρατίθεται ο Πίνακας 5.87: «Ranks και 

Descriptives (Ταξινοµήσεις και Στατιστικά Μέτρα) για τη µεταβλητή 

«ΚΥΚΛΟΣ.ΠΩΛΗΣΕΩΝ»». 

 Σ.Ε.Ε. N Mean Rank Sum of Ranks Mean Std. Deviation 

ΚΥΚΛΟΣ.ΠΩΛΗΣΕΩΝ 0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 18 28,89 520,00 4,1125 ,66920 

  1 έχουν Σ.Ε.Ε. 56 40,27 2255,00 4,5462 ,52549 

  Σύνολο 74     

Πίνακας 5.87: Ranks και Descriptives (Ταξινοµήσεις και Στατιστικά Μέτρα)  για τη µεταβλητή 

«ΚΥΚΛΟΣ.ΠΩΛΗΣΕΩΝ» 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα και ειδικότερα από την τρίτη στήλη εξάγεται το πολύ 

σηµαντικό συµπέρασµα ότι οι επιχειρήσεις που εφαρµόζουν Σύστηµα Εσωτερικού 

Ελέγχου εµφανίζουν µεγαλύτερη µέση θέση έναντι της άλλης κατηγορίας. Επιπλέον, 

από την πέµπτη στήλη συµπεραίνεται ότι ο µέσος όρος σχετικά µε την αξιολόγηση 

του Κύκλου Πωλήσεων είναι µεγαλύτερος στις επιχειρήσεις που εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε.. 

Η τυπική απόκλιση και για τις δύο κατηγορίες των επιχειρήσεων απεικονίζεται στην 

τελευταία στήλη.     

  

Τέλος, από το Σχήµα 5.7: Boxplots (Θηκόγραµµα) για τη µεταβλητή «ΚΥΚΛΟΣ. 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ» φαίνεται το εύρος των παρατηρήσεων και η διάµεσος.  
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                                    Σχήµα 5.7: Boxplots (Θηκόγραµµα) για τη µεταβλητή «ΚΥΚΛΟΣ.ΠΩΛΗΣΕΩΝ» 

 

Ειδικότερα, παρατηρείται ότι το εύρος των παρατηρήσεων  για τις επιχειρήσεις που 

εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε. είναι µεγαλύτερο έναντι των επιχειρήσεων που δεν έχουν  Σ.Ε.Ε. 

Κατά αντιστοιχία και η διάµεσος σχετικά µε την αξιολόγηση των υφιστάµενων 

ελέγχων στον Κύκλο Πωλήσεων είναι µεγαλύτερη στις επιχειρήσεις που εφαρµόζουν 

Σ.Ε.Ε. έναντι των επιχειρήσεων που δεν έχουν Σ.Ε.Ε..      



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 249 από 475 

Σε σχέση µε την αξιολόγηση του Κύκλου ∆ιοίκησης (ερωτήσεις 36 και 37) 

παρατίθεται ο Πίνακας 5.88: «Ranks και Descriptives (Ταξινοµήσεις και Στατιστικά 

Μέτρα) για τη µεταβλητή «ΚΥΚΛΟΣ.∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ»». 

 Σ.Ε.Ε. N Mean Rank Sum of Ranks Mean Std. Deviation 

ΚΥΚΛΟΣ.∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 16 25,66 410,50 4,0625 ,98107 

  1 έχουν Σ.Ε.Ε. 54 38,42 2074,50 4,5660 ,59677 

  Σύνολο 70     

Πίνακας 5.88: Ranks και Descriptives (Ταξινοµήσεις και Στατιστικά Μέτρα)  για τη µεταβλητή 

«ΚΥΚΛΟΣ.∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ» 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα και ειδικότερα από την τρίτη στήλη εξάγεται το πολύ 

σηµαντικό συµπέρασµα ότι οι επιχειρήσεις που εφαρµόζουν Σύστηµα Εσωτερικού 

Ελέγχου εµφανίζουν µεγαλύτερη µέση θέση έναντι της άλλης κατηγορίας. Επιπλέον, 

από την πέµπτη στήλη συµπεραίνεται ότι ο µέσος όρος σχετικά µε την αξιολόγηση 

του Κύκλου ∆ιοικήσεως είναι µεγαλύτερος στις επιχειρήσεις που εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε.. 

Η τυπική απόκλιση και για τις δύο κατηγορίες των επιχειρήσεων απεικονίζεται στην 

τελευταία στήλη.     

  

Τέλος, από το Σχήµα 5.8: Boxplots (Θηκόγραµµα) για τη µεταβλητή «ΚΥΚΛΟΣ. 

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ» φαίνεται το εύρος των παρατηρήσεων και η διάµεσος.  
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                                    Σχήµα 5.8: Boxplots (Θηκόγραµµα) για τη µεταβλητή «ΚΥΚΛΟΣ.∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ» 

 

 

Ειδικότερα, παρατηρείται ότι το εύρος των παρατηρήσεων  για τις επιχειρήσεις που 

εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε. είναι µικρότερο έναντι των επιχειρήσεων που δεν έχουν Σ.Ε.Ε. Σε 

αντίθεση, η διάµεσος σχετικά µε την αξιολόγηση των υφιστάµενων ελέγχων στον 

Κύκλο ∆ιοίκησης είναι µεγαλύτερη στις επιχειρήσεις που εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε. έναντι 

των επιχειρήσεων που δεν έχουν Σ.Ε.Ε.      



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 250 από 475 

Οι επόµενες δύο ερωτήσεις (37 και 38) αξιολογούν την εφαρµογή των υφιστάµενων 

ελέγχων στον Κύκλο Λογιστικής – Χρηµατοοικονοµικής, για τον οποίο παρατίθεται ο 

Πίνακας 5.89: «Ranks και Descriptives (Ταξινοµήσεις και Στατιστικά Μέτρα) για τη 

µεταβλητή «ΚΥΚΛΟΣ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ_ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ»». 

 Σ.Ε.Ε. N Mean Rank Sum of Ranks Mean Std. Deviation 

0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 18 36,28 653,00 4,3056 ,54608 ΚΥΚΛΟΣ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ_ΧΡ

ΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 1 έχουν Σ.Ε.Ε. 56 37,89 2122,00 4,5893 ,41677 

  Σύνολο 74     

Πίνακας 5.89: Ranks και Descriptives (Ταξινοµήσεις και Στατιστικά Μέτρα)  για τη µεταβλητή 

«ΚΥΚΛΟΣ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ_ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ» 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα και ειδικότερα από την τρίτη στήλη εξάγεται το πολύ 

σηµαντικό συµπέρασµα ότι οι επιχειρήσεις που εφαρµόζουν Σύστηµα Εσωτερικού 

Ελέγχου εµφανίζουν µεγαλύτερη µέση θέση έναντι της άλλης κατηγορίας. Επιπλέον, 

από την πέµπτη στήλη συµπεραίνεται ότι ο µέσος όρος σχετικά µε την αξιολόγηση 

του Κύκλου Λογιστικής - Χρηµατοοικονοµικής είναι µεγαλύτερος στις επιχειρήσεις 

που εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε.. Η τυπική απόκλιση και για τις δύο κατηγορίες των 

επιχειρήσεων απεικονίζεται στην τελευταία στήλη.     

  

Τέλος, από το Σχήµα 5.9: Boxplots (Θηκόγραµµα) για τη µεταβλητή «ΚΥΚΛΟΣ. 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ_ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ» φαίνεται το εύρος των παρατηρήσεων 

και η διάµεσος.  
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               Σχήµα 5.9: Boxplots (Θηκόγραµµα) για τη µεταβλητή «ΚΥΚΛΟΣ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ_ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ» 

 

Ειδικότερα, παρατηρείται ότι το εύρος των παρατηρήσεων για τις επιχειρήσεις που 

εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε. είναι ίδιο µε το εύρος των παρατηρήσεων για τις επιχειρήσεις που 

δεν έχουν Σ.Ε.Ε. Σε αντίθεση, η διάµεσος σχετικά µε την αξιολόγηση των 

υφιστάµενων ελέγχων στον Κύκλο Λογιστικής-Χρηµατοοικονοµικής είναι 

µεγαλύτερη στις επιχειρήσεις που εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε. έναντι των επιχειρήσεων που 

δεν έχουν Σ.Ε.Ε.      



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 251 από 475 

Τέλος, σχετικά µε την αξιολόγηση του Κύκλου Λοιπών Λειτουργιών (ερωτήσεις 40 

και 41) παρατίθεται ο Πίνακας 5.90: «Ranks και Descriptives (Ταξινοµήσεις και 

Στατιστικά Μέτρα) για τη µεταβλητή «ΚΥΚΛΟΣ.ΛΟΙΠΩΝ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ»». 

 
 Σ.Ε.Ε. N Mean Rank Sum of Ranks Mean Std. Deviation 

0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 17 31,94 543,00 4,0313 ,59073 ΚΥΚΛΟΣ.ΛΟΙΠΩΝ_

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 1 έχουν Σ.Ε.Ε. 56 38,54 2158,00 4,2358 ,64004 

  Σύνολο 73     

Πίνακας 5.90: Ranks και Descriptives (Ταξινοµήσεις και Στατιστικά Μέτρα)  για τη µεταβλητή 

«ΚΥΚΛΟΣ.ΛΟΙΠΩΝ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ» 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα και ειδικότερα από την τρίτη στήλη εξάγεται το πολύ 

σηµαντικό συµπέρασµα ότι οι επιχειρήσεις που εφαρµόζουν Σύστηµα Εσωτερικού 

Ελέγχου εµφανίζουν µεγαλύτερη µέση θέση έναντι της άλλης κατηγορίας. Επιπλέον, 

από την πέµπτη στήλη συµπεραίνεται ότι ο µέσος όρος σχετικά µε την αξιολόγηση 

του Κύκλου Λογιστικής - Χρηµατοοικονοµικής είναι µεγαλύτερος στις επιχειρήσεις 

που εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε.. Η τυπική απόκλιση και για τις δύο κατηγορίες των 

επιχειρήσεων απεικονίζεται στην τελευταία στήλη.     

  

Τέλος, από το Σχήµα 5.10: Boxplots (Θηκόγραµµα) για τη µεταβλητή «ΚΥΚΛΟΣ. 

ΛΟΙΠΩΝ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ» φαίνεται το εύρος των παρατηρήσεων και η διάµεσος.  
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                      Σχήµα 5.10: Boxplots (Θηκόγραµµα) για τη µεταβλητή «ΚΥΚΛΟΣ.ΛΟΙΠΩΝ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ» 

 

Ειδικότερα, παρατηρείται ότι το εύρος των παρατηρήσεων  για τις επιχειρήσεις που 

εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε. είναι µεγαλύτερο έναντι των επιχειρήσεων που δεν έχουν  Σ.Ε.Ε. 

Κατά αντιστοιχία και η διάµεσος σχετικά µε την αξιολόγηση των υφιστάµενων 

ελέγχων στον Κύκλο Λοιπών Λειτουργιών είναι µεγαλύτερη στις επιχειρήσεις που 

εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε. έναντι των επιχειρήσεων που δεν έχουν Σ.Ε.Ε.      



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 252 από 475 

5.3.3 Αποτελέσµατα Ερωτηµατολογίου Τµήµα Β 

Στη συνέχεια, το Τµήµα Β, το οποίο απαρτίζεται από τις ερωτήσεις σαράντα δύο έως 

πενήντα (42 - 50) και απαντάται από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις είτε εφαρµόζουν, 

είτε δεν εφαρµόζουν Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου, αναφέρεται στην υφιστάµενη 

αντιµετώπιση συγκεκριµένων θεµάτων από τις οικονοµικές µονάδες. Ειδικότερα, 

οι ερωτήσεις 42 και 43 αξιολογούν τη σχέση του εσωτερικού ελέγχου µε τον 

εξωτερικό έλεγχο, οι ερωτήσεις 44 και 45 αξιολογούν τη σχέση του εσωτερικού 

ελέγχου µε τη διαχείριση κινδύνου, οι ερωτήσεις 46 και 47 αξιολογούν τη σχέση του 

εσωτερικού ελέγχου µε την εταιρική διακυβέρνηση, οι ερωτήσεις 48 και 49 

αξιολογούν τη σχέση του εσωτερικού ελέγχου µε το στρατηγικό σχεδιασµό και τέλος 

η ερώτηση 50, η οποία ολοκληρώνει το Τµήµα Β αξιολογεί τη σχέση του εσωτερικού 

ελέγχου µε την περιβαλλοντική διαχείριση.  

 

Για κάθε «δυάδα» ερωτήσεων αρχικά πραγµατοποιήθηκε ο έλεγχος της αξιοπιστίας 

της κάθε κλίµακας µέσω του συντελεστή αξιοπιστίας «Cronbach a». Ο εν λόγω 

συντελεστής αξιοπιστίας πληροφορεί για την αξιοπιστία των κλιµάκων που 

χρησιµοποιούνται στο ερωτηµατολόγιο.  

 

 Cronbach's Alpha N of Items 

ΣΧΕΣΗ_ΥΦΙΣΤ_ΕΛΕΓΧΩΝ_ΜΕ_ΕΞΩΤΕΡ.ΕΛΕΓΧΟ ,789 2 

ΣΧΕΣΗ_ΥΦΙΣΤ_ΕΛΕΓΧΩΝ_ΜΕ_∆ΙΑΧ.ΚΙΝ∆ ,878 2 

ΣΧΕΣΗ_ΥΦΙΣΤ_ΕΛΕΓΧΩΝ_ΜΕ_ΕΤΑΙΡ.∆ΙΑΚ ,893 2 

ΣΧΕΣΗ_ΥΦΙΣΤ_ΕΛΕΓΧΩΝ_ΜΕ_ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕ∆ ,825 2 

Πίνακας 5.91: Reliability Statistics - Έλεγχος Αξιοπιστίας µέσω του συντελεστή αξιοπιστίας «Cronbach 

a» αναφορικά µε τη σχέση του εσωτερικού ελέγχου µε Εξωτερικό Έλεγχο, ∆ιαχείριση Κινδύνου, Εταιρική 

∆ιακυβέρνηση και Στρατηγικό Σχεδιασµό 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα 5.91 φαίνεται ότι οι συντελεστές «Cronbach a» για όλες 

τις µεταβλητές κρίνονται υψηλοί (βλέπε υποσηµείωση 34) που σηµαίνει ότι και η 

αξιοπιστία της κάθε κλίµακας είναι υψηλή. Στη συνέχεια από τις ερωτήσεις που 

αξιολογούν τη σχέση των υφιστάµενων ελέγχων µε συγκεκριµένο θέµα εξάγεται 

µέσω της εντολής Compute του στατιστικού προγράµµατος SPSS µια νέα µεταβλητή 

η οποία συνδυάζει τις τιµές από τις απαντήσεις των ερωτήσεων κάθε κατηγορίας. Για 

τις νέες µεταβλητές πραγµατοποιείται «Έλεγχος Κανονικότητας», τα αποτελέσµατα 

του οποίου φαίνονται στον Πίνακα 5.92: «Tests of Normality – Έλεγχος 

Κανονικότητας αναφορικά µε τη σχέση του εσωτερικού ελέγχου µε Εξωτερικό 
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Έλεγχο, ∆ιαχείριση Κινδύνου, Εταιρική ∆ιακυβέρνηση, Στρατηγικό Σχεδιασµό και 

Περιβάλλον», ώστε να αποφασιστεί ο παραµετρικός ή ο µη παραµετρικό έλεγχος. 

  

  Σ.Ε.Ε. Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

    Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. ,209 13 ,123 ,901 13 ,140 ΣΧΕΣΗ_ΥΦΙΣΤ_ΕΛΕΓΧΩΝ

_ΜΕ_ΕΞΩΤΕΡ.ΕΛΕΓΧΟ 1 έχουν Σ.Ε.Ε. ,185 49 ,000 ,882 49 ,000 

0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. ,271 13 ,010 ,880 13 ,070 ΣΧΕΣΗ_ΥΦΙΣΤ_ΕΛΕΓΧΩΝ

_ΜΕ_∆ΙΑΧ.ΚΙΝ∆ 1 έχουν Σ.Ε.Ε. ,171 49 ,001 ,903 49 ,001 

0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. ,196 13 ,181 ,907 13 ,169 ΣΧΕΣΗ_ΥΦΙΣΤ_ΕΛΕΓΧΩΝ

_ΜΕ_ΕΤΑΙΡ.∆ΙΑΚ 1 έχουν Σ.Ε.Ε. ,241 49 ,000 ,856 49 ,000 

0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. ,241 13 ,037 ,908 13 ,173 ΣΧΕΣΗ_ΥΦΙΣΤ_ΕΛΕΓΧΩΝ

_ΜΕ_ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕ∆ 1 έχουν Σ.Ε.Ε. ,185 49 ,000 ,849 49 ,000 

0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. ,351 13 ,000 ,817 13 ,011 ΣΧΕΣΗ_ΥΦΙΣΤ_ΕΛΕΓΧΩΝ

_ΜΕ_ΠΕΡΙΒΑΛ 1 έχουν Σ.Ε.Ε. ,291 49 ,000 ,796 49 ,000 

Πίνακας 5.92: Έλεγχος Κανονικότητας - Tests of Normality αναφορικά µε τη σχέση του εσωτερικού 

ελέγχου µε Εξωτερικό Έλεγχο, ∆ιαχείριση Κινδύνου, Εταιρική ∆ιακυβέρνηση και Στρατηγικό Σχεδιασµό 

και Περιβάλλον 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα και ειδικότερα από το τεστ των Shapiro-Wilk 

απορρίπτεται η µηδενική υπόθεση (sig < 0,05) για όλες τις µεταβλητές (βλέπε 

υποσηµειώσεις 27 και 35). Συνεπώς για τις παραπάνω µεταβλητές πραγµατοποιείται 

ο µη παραµετρικός έλεγχος µέσω του «Mann-Whitney U test», τα αποτελέσµατα  του 

οποίου φαίνονται στον Πίνακα 5.93: «Test Statistics(a) - Μη Παραµετρικός Έλεγχος  

Mann-Whitney U Test αναφορικά µε τη σχέση του εσωτερικού ελέγχου µε Εξωτερικό 

Έλεγχο, ∆ιαχείριση Κινδύνου, Εταιρική ∆ιακυβέρνηση και Στρατηγικό Σχεδιασµό 

και Περιβάλλον». 

 

  

ΣΧΕΣΗ_ ΥΦΙΣΤ 

ΕΛΕΓΧΩΝ_ΜΕ_ΕΞΩΤ

ΕΡ.ΕΛΕΓΧΟ 

ΣΧΕΣΗ_ΥΦΙΣΤ

_ΕΛΕΓΧΩΝ_Μ

Ε_∆ΙΑΧ.ΚΙΝ∆ 

ΣΧΕΣΗ_ΥΦΙΣΤ_ΕΛΕΓ

ΧΩΝ_ΜΕ_ΕΤΑΙΡ.∆ΙΑ

Κ 

ΣΧΕΣΗ_ΥΦΙΣΤ_

ΕΛΕΓΧΩΝ_ΜΕ_

ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕ∆ 

ΣΧΕΣΗ_ΥΦΙΣΤ

_ΕΛΕΓΧΩΝ_Μ

Ε_ΠΕΡΙΒΑΛ 

Mann-Whitney U 204,000 193,000 234,000 207,000 236,500 

Wilcoxon W 324,000 284,000 325,000 298,000 327,500 

Z -3,061 -2,439 -1,499 -2,152 -1,676 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,002 ,015 ,134 ,031 ,094 

Πίνακας 5.93: Test Statistics(a) - Μη Παραµετρικός Έλεγχος  Mann-Whitney U Test αναφορικά µε τη 

σχέση του εσωτερικού ελέγχου µε Εξωτερικό Έλεγχο, ∆ιαχείριση Κινδύνου, Εταιρική ∆ιακυβέρνηση και 

Στρατηγικό Σχεδιασµό και Περιβάλλον 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα παρατηρείται ότι για τις µεταβλητές: 

�  «ΣΧΕΣΗ_ ΥΦΙΣΤ ΕΛΕΓΧΩΝ_ΜΕ_ΕΞΩΤΕΡ.ΕΛΕΓΧΟ»  

� «ΣΧΕΣΗ_ΥΦΙΣΤ_ΕΛΕΓΧΩΝ_ΜΕ_∆ΙΑΧ.ΚΙΝ∆» 

� «ΣΧΕΣΗ_ΥΦΙΣΤ_ΕΛΕΓΧΩΝ_ΜΕ_ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕ∆» 

απορρίπτεται η µηδενική υπόθεση Ho (Asymp Sig = p < 0,05). Συνεπώς σε επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας α=0,05 οι κατανοµές των δύο δειγµάτων δεν είναι 
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όµοιες µεταξύ τους και υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση. Ήτοι, για τις 

παραπάνω µεταβλητές σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α=0,05, η διαφορά 

µεταξύ των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που εφαρµόζουν Σύστηµα Εσωτερικού 

Ελέγχου έναντι αυτών που δεν εφαρµόζουν είναι στατιστικά σηµαντική.  

 

Αντίθετα, για τις υπόλοιπες µεταβλητές: 

� «ΣΧΕΣΗ_ΥΦΙΣΤ_ΕΛΕΓΧΩΝ_ΜΕ_ΕΤΑΙΡ.∆ΙΑΚ» 

� «ΣΧΕΣΗ_ΥΦΙΣΤ_ΕΛΕΓΧΩΝ_ΜΕ_ΠΕΡΙΒΑΛ» 

δεν απορρίπτεται η µηδενική υπόθεση Ho. (Asymp Sig = p > 0,05). Συνεπώς, σε 

επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α=0,05 οι κατανοµές των δύο δειγµάτων είναι 

όµοιες µεταξύ τους και δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση. Ήτοι, για 

τις παραπάνω µεταβλητές σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α=0,05, η διαφορά 

µεταξύ των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που εφαρµόζουν Σύστηµα Εσωτερικού 

Ελέγχου έναντι αυτών που δεν εφαρµόζουν Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου δεν είναι 

στατιστικά σηµαντική.  

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται κάποια ειδικότερα συµπεράσµατα αναφορικά µε τη 

σχέση του εσωτερικού ελέγχου µε τον Εξωτερικό Έλεγχο, τη ∆ιαχείριση Κινδύνου, 

την Εταιρική ∆ιακυβέρνηση, το Στρατηγικό Σχεδιασµό και τέλος την 

Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση µέσω της παράθεσης ενός Πίνακα και ενός Σχήµατος για 

κάθε κατηγορία.  

 

Για την αξιολόγηση όλων των παραπάνω συµπερασµάτων χρησιµοποιείται 

αριθµητική κλίµακα η οποία  βαθµολογείται ως εξής (Πίνακας 5.94): 

 

Κλίµακα Βαθµολόγηση 

Καθόλου 1 

Σε µικρή κλίµακα 2 

Σε µέτρια κλίµακα 3 

Σε µεγάλη κλίµακα 4 

Πάρα πολύ 5 

              Πίνακας 5.94: Αριθµητική Κλίµακα για τη βαθµολόγηση των ερωτήσεων 43-50  
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Πιο συγκεκριµένα, οι ερωτήσεις 42 και 43 αξιολογούν τη σχέση των υφιστάµενων 

ελέγχων µε τον εξωτερικό έλεγχο. Για την εκτίµηση της εν λόγω σχέσης  παρατίθεται 

ο Πίνακας 5.95: «Ranks και Descriptives (Ταξινοµήσεις και Στατιστικά Μέτρα) για 

τη µεταβλητή «ΣΧΕΣΗ_ ΥΦΙΣΤ ΕΛΕΓΧΩΝ_ΜΕ_ΕΞΩΤΕΡ.ΕΛΕΓΧΟ»». 

  Σ.Ε.Ε. N Mean Rank Sum of Ranks Mean Std. Deviation 

0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 15 21,60 324,00 3,2308 ,97073 ΣΧΕΣΗ_ ΥΦΙΣΤ 

ΕΛΕΓΧΩΝ_ΜΕ_ΕΞΩΤΕΡ.ΕΛΕΓΧΟ 1 έχουν Σ.Ε.Ε. 55 39,29 2161,00 4,3061 ,59351 

  Σύνολο 70     

Πίνακας 5.95: Ranks και Descriptives (Ταξινοµήσεις και Στατιστικά Μέτρα)  για τη µεταβλητή 

«ΣΧΕΣΗ_ ΥΦΙΣΤ ΕΛΕΓΧΩΝ_ΜΕ_ΕΞΩΤΕΡ.ΕΛΕΓΧΟ» 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα και ειδικότερα από την τρίτη στήλη εξάγεται το πολύ 

σηµαντικό συµπέρασµα ότι οι επιχειρήσεις που εφαρµόζουν Σύστηµα Εσωτερικού 

Ελέγχου εµφανίζουν µεγαλύτερη µέση θέση έναντι της άλλης κατηγορίας. Επιπλέον, 

από την πέµπτη στήλη συµπεραίνεται ότι ο µέσος όρος σχετικά µε την αξιολόγηση 

της σχέσης των υφιστάµενων ελέγχων των ξενοδοχειακών µονάδων µε τον εξωτερικό 

έλεγχο είναι µεγαλύτερος στις επιχειρήσεις που εφαρµόζουν Σύστηµα Εσωτερικού 

Ελέγχου. Η τυπική απόκλιση και για τις δύο κατηγορίες των επιχειρήσεων 

απεικονίζεται στην τελευταία στήλη. Τέλος, από το Σχήµα 5.11: Boxplots 

(Θηκόγραµµα) για τη µεταβλητή «ΣΧΕΣΗ_ ΥΦΙΣΤ 

ΕΛΕΓΧΩΝ_ΜΕ_ΕΞΩΤΕΡ.ΕΛΕΓΧΟ» φαίνεται το εύρος των παρατηρήσεων και η 

διάµεσος.  
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            Σχήµα 5.11: Boxplots (Θηκόγραµµα) για τη µεταβλητή «ΣΧΕΣΗ_ ΥΦΙΣΤ ΕΛΕΓΧΩΝ_ΜΕ_ΕΞΩΤΕΡ.ΕΛΕΓΧΟ» 

Ειδικότερα, παρατηρείται ότι το εύρος των παρατηρήσεων για τις επιχειρήσεις που 

εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε. είναι µικρότερο έναντι των επιχειρήσεων που δεν έχουν  Σ.Ε.Ε.. 

Σε αντίθεση, η διάµεσος σχετικά µε την αξιολόγηση της σχέσης των υφιστάµενων 

ελέγχων µε τον εξωτερικό έλεγχο είναι µεγαλύτερη στις επιχειρήσεις που 

εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε. έναντι των επιχειρήσεων που δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 
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Στη συνέχεια, οι ερωτήσεις 44 και 45 αξιολογούν τη σχέση των υφιστάµενων 

ελέγχων µε τον εξωτερικό έλεγχο. Για την εκτίµηση της εν λόγω σχέσης  παρατίθεται 

ο Πίνακας 5.96: «Ranks και Descriptives (Ταξινοµήσεις και Στατιστικά Μέτρα) για 

τη µεταβλητή «ΣΧΕΣΗ_ ΥΦΙΣΤ ΕΛΕΓΧΩΝ_ΜΕ_∆ΙΑΧ.ΚΙΝ∆»». 

 Σ.Ε.Ε. N Mean Rank Sum of Ranks Mean Std. Deviation 

0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 13 21,85 284,00 3,3846 ,98221 ΣΧΕΣΗ_ ΥΦΙΣΤ 

ΕΛΕΓΧΩΝ_ΜΕ_∆ΙΑΧ.ΚΙΝ∆ 1 έχουν Σ.Ε.Ε. 52 35,79 1861,00 4,0612 ,78151 

  Σύνολο 65     

Πίνακας 5.96: Ranks και Descriptives (Ταξινοµήσεις και Στατιστικά Μέτρα)  για τη µεταβλητή 

«ΣΧΕΣΗ_ ΥΦΙΣΤ ΕΛΕΓΧΩΝ_ΜΕ_∆ΙΑΧ.ΚΙΝ∆» 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα και ειδικότερα από την τρίτη στήλη εξάγεται το πολύ 

σηµαντικό συµπέρασµα ότι οι επιχειρήσεις που εφαρµόζουν Σύστηµα Εσωτερικού 

Ελέγχου εµφανίζουν µεγαλύτερη µέση θέση έναντι της άλλης κατηγορίας. Επιπλέον, 

από την πέµπτη στήλη συµπεραίνεται ότι ο µέσος όρος σχετικά µε την αξιολόγηση 

της σχέσης των υφιστάµενων ελέγχων των ξενοδοχειακών µονάδων µε τον εξωτερικό 

έλεγχο είναι µεγαλύτερος στις επιχειρήσεις που εφαρµόζουν Σύστηµα Εσωτερικού 

Ελέγχου. Η τυπική απόκλιση και για τις δύο κατηγορίες των επιχειρήσεων 

απεικονίζεται στην τελευταία στήλη.     

  

Τέλος, από το Σχήµα 5.12: Boxplots (Θηκόγραµµα) για τη µεταβλητή «ΣΧΕΣΗ_ 

ΥΦΙΣΤ ΕΛΕΓΧΩΝ_ΜΕ_∆ΙΑΧ.ΚΙΝ∆» φαίνεται το εύρος των παρατηρήσεων και η 

διάµεσος.  
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            Σχήµα 5.12: Boxplots (Θηκόγραµµα) για τη µεταβλητή «ΣΧΕΣΗ_ ΥΦΙΣΤ ΕΛΕΓΧΩΝ_ΜΕ_∆ΙΑΧ.ΚΙΝ∆» 

 

Ειδικότερα παρατηρείται ότι το εύρος των παρατηρήσεων για τις επιχειρήσεις που 

εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε. είναι µικρότερο έναντι των επιχειρήσεων που δεν έχουν  Σ.Ε.Ε. 

Σε αντίθεση, η διάµεσος σχετικά µε την αξιολόγηση της σχέσης των υφιστάµενων 

ελέγχων µε τη διαχείριση κινδύνου είναι µεγαλύτερη στις επιχειρήσεις που 

εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε. έναντι των επιχειρήσεων που δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 
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και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 257 από 475 

Τη σχέση των υφιστάµενων ελέγχων µε την εταιρική διακυβέρνηση αξιολογούν οι 

ερωτήσεις 46 και 47. Στα πλαίσια ανάλυσης της εν λόγω σχέσης  παρατίθεται ο 

Πίνακας 5.97: «Ranks και Descriptives (Ταξινοµήσεις και Στατιστικά Μέτρα) για τη 

µεταβλητή «ΣΧΕΣΗ_ ΥΦΙΣΤ ΕΛΕΓΧΩΝ_ΜΕ_ΕΤΑΙΡ.∆ΙΑΚ»». 

 Σ.Ε.Ε. N Mean Rank Sum of Ranks Mean Std. Deviation 

0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 13 25,00 325,00 3,5385 1,19829 

1 έχουν Σ.Ε.Ε. 49 33,22 1628,00 4,0714 ,83541 

ΣΧΕΣΗ_ ΥΦΙΣΤ 

ΕΛΕΓΧΩΝ_ΜΕ_ΕΤΑΙΡ.∆ΙΑΚ 

  Σύνολο 62     

       

Πίνακας 5.97: Ranks και Descriptives (Ταξινοµήσεις και Στατιστικά Μέτρα)  για τη µεταβλητή 

«ΣΧΕΣΗ_ ΥΦΙΣΤ ΕΛΕΓΧΩΝ_ΜΕ_ΕΤΑΙΡ.∆ΙΑΚ» 
 

Από τον παραπάνω Πίνακα και ειδικότερα από την τρίτη στήλη εξάγεται το πολύ 

σηµαντικό συµπέρασµα ότι οι επιχειρήσεις που εφαρµόζουν Σύστηµα Εσωτερικού 

Ελέγχου εµφανίζουν µεγαλύτερη µέση θέση έναντι της άλλης κατηγορίας. Επιπλέον, 

από την πέµπτη στήλη συµπεραίνεται ότι ο µέσος όρος σχετικά µε την αξιολόγηση 

της σχέσης των υφιστάµενων ελέγχων των ξενοδοχειακών µονάδων µε τον εξωτερικό 

έλεγχο είναι µεγαλύτερος στις επιχειρήσεις που εφαρµόζουν Σύστηµα Εσωτερικού 

Ελέγχου. Η τυπική απόκλιση και για τις δύο κατηγορίες των επιχειρήσεων 

απεικονίζεται στην τελευταία στήλη.     

  

Τέλος, από το Σχήµα 5.13: Boxplots (Θηκόγραµµα) για τη µεταβλητή «ΣΧΕΣΗ_ 

ΥΦΙΣΤ ΕΛΕΓΧΩΝ_ΜΕ_ΕΤΑΙΡ.∆ΙΑΚ» φαίνεται το εύρος των παρατηρήσεων και η 

διάµεσος.  
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Σχήµα 5.13: Boxplots (Θηκόγραµµα) για τη µεταβλητή «ΣΧΕΣΗ_ ΥΦΙΣΤ ΕΛΕΓΧΩΝ_ΜΕ_ΕΤΑΙΡ.∆ΙΑΚ» 

 

Ειδικότερα παρατηρείται ότι το εύρος των παρατηρήσεων  για τις επιχειρήσεις που 

εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε. είναι µεγαλύτερο έναντι των επιχειρήσεων που δεν έχουν  Σ.Ε.Ε. 

Κατά αντιστοιχία και η διάµεσος σχετικά µε την αξιολόγηση της σχέσης των 

υφιστάµενων ελέγχων µε την εταιρική διακυβέρνηση είναι µεγαλύτερη στις 

επιχειρήσεις που εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε. έναντι των επιχειρήσεων που δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 258 από 475 

Στη συνέχεια, οι ερωτήσεις 48 και 49 αξιολογούν τη σχέση των υφιστάµενων 

ελέγχων µε το στρατηγικό σχεδιασµό. Για την εκτίµηση της εν λόγω σχέσης  

παρατίθεται ο Πίνακας 5.98: «Ranks και Descriptives (Ταξινοµήσεις και Στατιστικά 

Μέτρα) για τη µεταβλητή «ΣΧΕΣΗ_ ΥΦΙΣΤ ΕΛΕΓΧΩΝ_ΜΕ_ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕ∆»». 

 Σ.Ε.Ε. N Mean Rank Sum of Ranks Mean Std. Deviation 

0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 13 22,92 298,00 3,8077 ,72280 ΣΧΕΣΗ_ ΥΦΙΣΤ 

ΕΛΕΓΧΩΝ_ΜΕ_ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕ∆ 1 έχουν Σ.Ε.Ε. 51 34,94 1782,00 4,2653 ,68543 

  Σύνολο 64     

Πίνακας 5.98: Ranks και Descriptives (Ταξινοµήσεις και Στατιστικά Μέτρα)  για τη µεταβλητή 

«ΣΧΕΣΗ_ ΥΦΙΣΤ ΕΛΕΓΧΩΝ_ΜΕ_ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕ∆» 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα και ειδικότερα από την τρίτη στήλη εξάγεται το πολύ 

σηµαντικό συµπέρασµα ότι οι επιχειρήσεις που εφαρµόζουν Σύστηµα Εσωτερικού 

Ελέγχου εµφανίζουν µεγαλύτερη µέση θέση έναντι της άλλης κατηγορίας. Επιπλέον, 

από την πέµπτη στήλη συµπεραίνεται ότι ο µέσος όρος σχετικά µε την αξιολόγηση 

της σχέσης των υφιστάµενων ελέγχων των ξενοδοχειακών µονάδων µε τον εξωτερικό 

έλεγχο είναι µεγαλύτερος στις επιχειρήσεις που εφαρµόζουν Σύστηµα Εσωτερικού 

Ελέγχου. Η τυπική απόκλιση και για τις δύο κατηγορίες των επιχειρήσεων 

απεικονίζεται στην τελευταία στήλη.     

  

Τέλος, από το Σχήµα 5.14: Boxplots (Θηκόγραµµα) για τη µεταβλητή «ΣΧΕΣΗ_ 

ΥΦΙΣΤ ΕΛΕΓΧΩΝ_ΜΕ_ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕ∆» φαίνεται το εύρος των παρατηρήσεων και η 

διάµεσος.  
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Σχήµα 5.14: Boxplots (Θηκόγραµµα) για τη µεταβλητή «ΣΧΕΣΗ_ ΥΦΙΣΤ ΕΛΕΓΧΩΝ_ΜΕ_ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕ∆» 

 

Ειδικότερα παρατηρείται ότι το εύρος των παρατηρήσεων για τις επιχειρήσεις που 

εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε. είναι µικρότερο έναντι των επιχειρήσεων που δεν έχουν Σ.Ε.Ε. Σε 

αντίθεση, η διάµεσος σχετικά µε την αξιολόγηση της σχέσης των υφιστάµενων 

ελέγχων µε το στρατηγικό σχεδιασµό είναι µεγαλύτερη στις επιχειρήσεις που 

εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε. έναντι των επιχειρήσεων που δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 259 από 475 

Τέλος, η σχέση των υφιστάµενων ελέγχων µε την περιβαλλοντική διαχείριση 

αξιολογείται µε την ερώτηση 50. Στα πλαίσια ανάλυσης της εν λόγω σχέσης  

παρατίθεται ο Πίνακας 5.99: «Ranks και Descriptives (Ταξινοµήσεις και Στατιστικά 

Μέτρα) για τη µεταβλητή «ΣΧΕΣΗ_ ΥΦΙΣΤ ΕΛΕΓΧΩΝ_ΜΕ_ΠΕΡΙΒΑΛ»». 

 Σ.Ε.Ε. N Mean Rank Sum of Ranks Mean Std. Deviation 

0 δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 13 25,19 327,50 3,6923 ,75107 ΣΧΕΣΗ_ ΥΦΙΣΤ 

ΕΛΕΓΧΩΝ_ΜΕ_ΠΕΡΙΒΑΛ 1 έχουν Σ.Ε.Ε. 51 34,36 1752,50 4,0816 ,99659 

  Σύνολο 64     

Πίνακας 5.99: Ranks και Descriptives (Ταξινοµήσεις και Στατιστικά Μέτρα)  για τη µεταβλητή 

«ΣΧΕΣΗ_ ΥΦΙΣΤ ΕΛΕΓΧΩΝ_ΜΕ_ΠΕΡΙΒΑΛ» 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα και ειδικότερα από την τρίτη στήλη εξάγεται το πολύ 

σηµαντικό συµπέρασµα ότι οι επιχειρήσεις που εφαρµόζουν Σύστηµα Εσωτερικού 

Ελέγχου εµφανίζουν µεγαλύτερη µέση θέση έναντι της άλλης κατηγορίας. Επιπλέον, 

από την πέµπτη στήλη συµπεραίνεται ότι ο µέσος όρος σχετικά µε την αξιολόγηση 

της σχέσης των υφιστάµενων ελέγχων των ξενοδοχειακών µονάδων µε τον εξωτερικό 

έλεγχο είναι µεγαλύτερος στις επιχειρήσεις που εφαρµόζουν Σύστηµα Εσωτερικού 

Ελέγχου. Η τυπική απόκλιση και για τις δύο κατηγορίες των επιχειρήσεων 

απεικονίζεται στην τελευταία στήλη.     

  

Τέλος, από το Σχήµα 5.15: Boxplots (Θηκόγραµµα) για τη µεταβλητή «ΣΧΕΣΗ_ 

ΥΦΙΣΤ ΕΛΕΓΧΩΝ_ΜΕ_ ΠΕΡΙΒΑΛ» φαίνεται το εύρος των παρατηρήσεων και η 

διάµεσος.  
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Σχήµα 5.15: Boxplots (Θηκόγραµµα) για τη µεταβλητή «ΣΧΕΣΗ_ ΥΦΙΣΤ ΕΛΕΓΧΩΝ_ΜΕ_ΠΕΡΙΒΑΛ» 

 

Ειδικότερα παρατηρείται ότι το εύρος των παρατηρήσεων για τις επιχειρήσεις που 

εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε. είναι ίδιο µε το εύρος των παρατηρήσεων για τις επιχειρήσεις που 

δεν έχουν Σ.Ε.Ε. Κατά αντιστοιχία και η διάµεσος σχετικά µε την αξιολόγηση της 

σχέσης των υφιστάµενων ελέγχων µε την περιβαλλοντική διαχείριση είναι ίδια στις 

επιχειρήσεις που εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε. και στις επιχειρήσεις που δεν έχουν Σ.Ε.Ε. 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 260 από 475 

5.3.4 Αποτελέσµατα Ερωτηµατολογίου Τµήµα Γ 

Το Τµήµα Γ σχετίζεται µε την οργάνωση και λειτουργία της υπηρεσίας του 

Εσωτερικού Ελέγχου, οπότε αφορά αποκλειστικά τις οικονοµικές µονάδες οι οποίες 

εφαρµόζουν Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου. Με γνώµονα την πληρέστερη απεικόνιση 

της οργάνωσης και λειτουργίας των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου των 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων συνολικά, το Τµήµα Γ αποτελείται από τις ερωτήσεις 

51 έως 73, οι οποίες µπορεί να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις επιµέρους ενότητες. 

� Οι πρώτες πέντε ερωτήσεις (51 - 55) αξιολογούν γενικά την οργάνωση και 

λειτουργία της υπηρεσίας του Εσωτερικού Ελέγχου. 

� Οι ερωτήσεις 56 έως 65, αξιολογούν το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου µε 

βάση τα πέντε συστατικά του στοιχεία (Επιτροπή COSO) και τέλος 

� Οι ερωτήσεις 66 έως 73, οι οποίες αξιολογούν το Σύστηµα Εσωτερικού 

Ελέγχου µε βάση τον Πίνακα Ισορροπηµένης Στοχοθεσίας  (Balanced 

Scorecard). 

 

Όπως αναφέρθηκε πρωθύστερα, οι πρώτες πέντε ερωτήσεις (51 - 55) αξιολογούν 

γενικά την οργάνωση και λειτουργία της υπηρεσίας του Εσωτερικού Ελέγχου. 

Ειδικότερα η πρώτη ερώτηση εξετάζει το επίπεδο στο οποίο αναφέρεται ο εσωτερικός 

έλεγχος. Για την αξιολόγηση της ερώτησης παρατίθεται ο Πίνακας 5.100 

«Περιγραφικά µέτρα για την ερώτηση 51» και το Σχήµα 5.16: Bar-Chart για την 

ερώτηση 51. 

v51  Σε ποιο επίπεδο ∆ιοίκησης αναφέρεται ο εσωτερικός έλεγχος 

  Frequency Valid Percent 

Valid 1,00  στον Πρόεδρο του ∆Σ 17 34,0 

  2,00  στο ∆Σ 19 38,0 

  3,00  στην Επιτροπή Ελέγχου 10 20,0 

  4,00  αλλού 4 8,0 

  Total 50 100,0 

Missing System 24   

Total 74   

                Πίνακας 5.100: Περιγραφικά µέτρα για την ερώτηση 51 

Από τον παραπάνω Πίνακα φαίνεται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό (38%) των 

Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων αναφέρονται 

στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Εξίσου µεγάλο είναι και το ποσοστό (34%) των 

επιχειρήσεων που αναφέρονται στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Αντίθετα, ένα µικρότερο ποσοστό (20%) αναφέρεται στην Επιτροπή Ελέγχου και 

τέλος ένα αρκετά µικρότερο ποσοστό (8%) αναφέρεται «Κάπου Αλλού». Γενικότερα, 

το επίπεδο στο οποίο αναφέρεται ο εσωτερικός έλεγχος επηρεάζει την αξιοπιστία 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 261 από 475 

ενός Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου, αφού αποτελεί έναν πολύ σηµαντικό 

παράγοντα ανεξαρτησίας του εσωτερικού ελέγχου. Το µεγάλο ποσοστό αναφοράς 

στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και το ικανοποιητικό ποσοστό αναφοράς στην Επιτροπή 

Ελέγχου κρίνονται ιδιαίτερα θετικά. Εντούτοις, το εξίσου µεγάλο ποσοστό αναφοράς 

στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και 

προσδίδει στα Συστήµατα Εσωτερικού Ελέγχου των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 

δυνατότητες βελτίωσης. Τα παραπάνω αποτελέσµατα εµφανίζονται και 

διαγραµµατικά µε το παρακάτω Σχήµα 5.16: Pie-Chart για την ερώτηση 51.        

Σε ποιο επίπεδο αναφέρεται ο εσωτερικός έλεγχος

∆Σ

Αλλού

Πρόεδρο του ∆Σ

Επιτροπή Ελέγχου

 

                       Σχήµα 5.16: Pie-Chart για την ερώτηση 51 

 

Η δεύτερη ερώτηση αναφέρεται στην ύπαρξη ή όχι Εγχειριδίου ∆ιαδικασιών. Για την 

αξιολόγηση της ερώτησης παρατίθεται ο Πίνακας 5.101: «Περιγραφικά µέτρα για την 

ερώτηση 52» και το Σχήµα 5.17: Pie-Chart για την ερώτηση 52. 

 

v52  Υπάρχει ενιαίο εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών; 

  Frequency Valid Percent 

Valid 1,00 Ναι 32 66,7 

  2,00 Όχι 16 33,3 

  Total 48 100,0 

Missing System 26   

Total 74   

                            Πίνακας 5.101: Περιγραφικά µέτρα για την ερώτηση 52 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα φαίνεται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό (66,7%) των 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε. έχουν Εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών, 

ενώ  ένα µικρότερο ποσοστό (33,7) δεν έχουν. Το ποσοστό των επιχειρήσεων που 

έχουν Εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών κρίνεται ικανοποιητικό, εντούτοις διαφαίνονται 

περιθώρια βελτίωσης. Τα παραπάνω αποτελέσµατα εµφανίζονται και διαγραµµατικά 

µε το παρακάτω Σχήµα 5.17. 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 262 από 475 

Υπάρχει ενιαίο Εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών

Ναι

Όχι

 

                         Σχήµα 5.17: Pie-Chart για την ερώτηση 52 

Η τρίτη ερώτηση αναφέρεται στην ύπαρξη ή όχι καθιερωµένων προτύπων σύνταξης 

εγγράφων. Για την αξιολόγηση της ερώτησης παρατίθεται ο Πίνακας 5.102: 

«Περιγραφικά µέτρα για την ερώτηση 53» και το Σχήµα 5.18: Bar-Chart για την 

ερώτηση 53. 

 

v53  Υπάρχουν καθιερωµένα πρότυπα σύνταξης εγγράφων ελέγχου  

 Frequency Valid Percent 

Valid 1,00  ναι 39 76,5 

  2,00  όχι 12 23,5 

  Total 51 100,0 

Missing System 23   

Total 74   

                            Πίνακας 5.102: Περιγραφικά µέτρα για την ερώτηση 53 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα φαίνεται το µεγαλύτερο ποσοστό (76,5%) των 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που εφαρµόζουν Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου έχουν 

καθιερωµένα πρότυπα σύνταξης εγγράφων, ενώ µόνο ένα µικρό ποσοστό (23,5%) δεν 

έχουν καθιερωµένα πρότυπα σύνταξης εγγράφων. Το παραπάνω ποσοστά κρίνονται 

ιδιαίτερα θετικά, ιδιαίτερα και της µεγάλης σηµασίας των προτύπων σύνταξης στη 

γενική αξιολόγηση ενός Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου. Τα παραπάνω 

αποτελέσµατα εµφανίζονται και διαγραµµατικά µε το παρακάτω Σχήµα 5.18: Pie-

Chart για την ερώτηση 53. 

Υπάρχουν καθιερωµένα πρότυπα σύνταξης 

εγγράφων ελέγχου (Έκθεση Ελέγχου, Φύλλα 

Εργασίας)

Ναι

Όχι

 
                          Σχήµα 5.18: Pie-Chart για την ερώτηση 53 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 263 από 475 

Η τέταρτη ερώτηση αναφέρεται στην υπάρχουσα στελέχωση του εσωτερικού ελέγχου 

στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Για την αξιολόγηση της ερώτησης παρατίθεται ο 

Πίνακας 5.103: «Περιγραφικά µέτρα για την ερώτηση 54» και το Σχήµα 5.19: Bar-

Chart για την ερώτηση 54. 

 

v54  Η υπάρχουσα στελέχωση καλύπτει τις ανάγκες της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου: 

  Frequency Valid Percent 

Valid 1,00  ναι 41 83,7 

  2,00  όχι 8 16,3 

  Total 49 100,0 

Missing System 25   

Total 74   

                              Πίνακας 5.103: Περιγραφικά µέτρα για την ερώτηση 54 

 

Από τις απαντήσεις φαίνεται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό (83,7%) θεωρεί ότι η 

υπάρχουσα στελέχωση καλύπτει τις ανάγκες της υπηρεσίας του εσωτερικού ελέγχου. 

Αντίθετα, ένα αρκετά µικρότερο ποσοστό (16,3%)  έχει την αντίθετη άποψη. Ο 

ικανοποιητικός αριθµός των εργαζοµένων των Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου είναι 

ένα επιπλέον θετικό δείγµα για τη γενικότερη αξιολόγηση των Συστηµάτων 

Εσωτερικού Ελέγχου των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.  

 

Τα παραπάνω αποτελέσµατα εµφανίζονται και διαγραµµατικά µε το παρακάτω Σχήµα 

5.19: Pie-Chart για την ερώτηση 54. 

 

Η υπάρχουσα στελέχωση καλύπτει τις ανάγκες 

της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου

Ναι

84%

Όχι

16%

 

Σχήµα 5.19: Pie-Chart για την ερώτηση 54 

 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 264 από 475 

Τέλος, η πέµπτη ερώτηση αναφέρεται στη διεξαγωγή ή όχι ετήσιας αξιολόγησης του 

ελεγκτικού έργου από την προϊστάµενη αρχή της Υπηρεσίας. Για την αξιολόγηση της 

ερώτησης παρατίθεται ο Πίνακας 5.104: «Περιγραφικά µέτρα για την ερώτηση 55» 

και το Σχήµα 5.20: Bar-Chart για την ερώτηση 55. 

 

v55  Γίνεται κάθε χρόνο αξιολόγηση του ελεγκτικού έργου από την προϊστάµενη αρχή της Υπηρεσίας; 

  Frequency Valid Percent 

Valid 1,00  ναι 42 85,7 

  2,00  όχι 7 14,3 

  Total 49 100,0 

Missing System 25   

Total 74   

                          Πίνακας 5.104: Περιγραφικά µέτρα για την ερώτηση 54 

 

Από τις απαντήσεις φαίνεται ότι ένα πολύ µεγάλο ποσοστό (85,7%) πραγµατοποιεί 

ετήσια αξιολόγηση της ελεγκτικής διαδικασίας του εσωτερικού ελέγχου, ενώ µόνο 

ένα πολύ µικρό ποσοστό (14%) δεν αξιολογεί την ελεγκτική διαδικασία του 

Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου. Η αξιολόγηση της ελεγκτικής διαδικασίας είναι 

ένα εξίσου σηµαντικό θετικό χαρακτηριστικό για τη γενικότερη αξιολόγηση των 

Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Τα παραπάνω 

αποτελέσµατα εµφανίζονται και διαγραµµατικά µε το παρακάτω Σχήµα 5.20: Pie-

Chart για την ερώτηση 55.  

Γίνεται κάθε χρόνο αξιολόγηση του ελεγκτικού 

έργου από την προιστάµενη αρχή της 

Υπηρεσίας

Ναι

86%

Όχι

14%

 

                      Σχήµα 5.20: Pie-Chart για την ερώτηση 55 

 

Συνολικά από το πρώτο µέρος (ερωτήσεις 51 - 55) του τµήµατος Γ αποτυπώνεται η 

πολύ ικανοποιητική εφαρµογή των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου των 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ως αποτέλεσµα της ανεξαρτησίας του εσωτερικού 

ελέγχου, ύπαρξης ενιαίου Εγχειριδίου ∆ιαδικασιών, προτύπων σύνταξης εγγράφων 

ελέγχου, ικανοποιητικού αριθµού προσωπικού και ετήσιας αξιολόγησης της 

ελεγκτικής διαδικασίας. 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 265 από 475 

Οι επόµενες δέκα ερωτήσεις (56 - 65) αξιολογούν το Σύστηµα του Εσωτερικού 

Ελέγχου µε βάση τα πέντε κριτήρια που χαρακτηρίζουν ένα αποτελεσµατικό 

Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου: Περιβάλλον Ελέγχου, ∆ιαχείριση Κινδύνου, 

Ελεγκτικές ∆ιαδικασίες, Πληροφόρηση - Επικοινωνία και Επίβλεψη (COSO, 1992; 

Roth and Espersen, 2002; Bowrin, 2004). Για την εκτίµηση του κάθε 

χαρακτηριστικού χρησιµοποιούνται δύο ερωτήσεις.  

 

Για κάθε «δυάδα» ερωτήσεων αρχικά πραγµατοποιήθηκε ο έλεγχος της αξιοπιστίας 

της κάθε κλίµακας µέσω του συντελεστή αξιοπιστίας «Cronbach a». Τα 

αποτελέσµατα του ελέγχου αξιοπιστίας για κάθε κλίµακα παρατίθενται στον 

παρακάτω Πίνακα 5.105: «Reliability Statistics - Έλεγχος Αξιοπιστίας µέσω του 

συντελεστή αξιοπιστίας «Cronbach a» αναφορικά µε τα συστατικά µέρη του 

εσωτερικού ελέγχου». 

 Cronbach's Alpha N of Items 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ_ΕΛΕΓΧΟΥ ,835 2 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ,858 2 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ_ΕΛΕΓΧΟΥ ,911 2 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ_ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ,703 2 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ,886 2 

Πίνακας 5.105: Reliability Statistics - Έλεγχος Αξιοπιστίας µέσω του συντελεστή αξιοπιστίας 

«Cronbach a» αναφορικά µε τα συστατικά µέρη του εσωτερικού ελέγχου  

 

Από τον παραπάνω Πίνακα φαίνεται ότι οι συντελεστές «Cronbach a» για όλες τις 

µεταβλητές κρίνονται υψηλοί (βλέπε υποσηµείωση 34) που σηµαίνει ότι και η 

αξιοπιστία της κάθε κλίµακας είναι υψηλή. Στη συνέχεια από τις ερωτήσεις που 

αφορούν την αξιολόγηση κάθε συστατικού µέρους του Συστήµατος Εσωτερικού 

Ελέγχου εξάγεται µέσω της εντολής Compute του στατιστικού προγράµµατος SPSS 

µια νέα µεταβλητή η οποία συνδυάζει τις τιµές από τις απαντήσεις των ερωτήσεων 

κάθε κατηγορίας.  

 

Για την αξιολόγηση όλων των νέων µεταβλητών χρησιµοποιείται αριθµητική κλίµακα 

η οποία  βαθµολογείται ως εξής: 

Κλίµακα Καθόλου Σε µικρή κλίµακα Σε µέτρια κλίµακα Σε µεγάλη κλίµακα Πάρα πολύ 

Βαθµολόγηση 1 2 3 4 5 

Πίνακας 5.106: Αριθµητική Κλίµακα για τη βαθµολόγηση των ερωτήσεων 56-65 
 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 266 από 475 

Ειδικότερα, οι ερωτήσεις 56 και 57 αξιολογούν το «Περιβάλλον Ελέγχου». Για την 

εκτίµηση της εν λόγω σχέσης  παρατίθεται ο Πίνακας 5.107: «Descriptives 

(Στατιστικά Μέτρα) για τη µεταβλητή «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ_ΕΛΕΓΧΟΥ»». 

 

  N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ_

ΕΛΕΓΧΟΥ 
52 3,00 2,00 5,00 4,0385 ,85661 

Πίνακας 5.107: Descriptives (Στατιστικά Μέτρα)  για τη µεταβλητή «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ_ΕΛΕΓΧΟΥ» 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα και ειδικότερα από την πέµπτη στήλη εξάγεται το 

συµπέρασµα ότι το «Περιβάλλον Ελέγχου» εµφανίζει αριθµητικό µέσο 4,04, που 

σηµαίνει ότι η ∆ιοίκηση και τα στελέχη της δίνουν µεγάλη σηµασία στον εσωτερικό 

έλεγχο. Επίσης από την τελευταία στήλη παρατηρείται ότι η τυπική απόκλιση είναι 

0,85.   

 

Τα παραπάνω αποτελέσµατα εµφανίζονται και διαγραµµατικά µε το Σχήµα 5.21: 

Histogram (Ιστόγραµµα) για τη µεταβλητή 

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ_ΕΛΕΓΧΟΥ». 
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    Σχήµα 5.21: Histogram (Ιστόγραµµα) για τη µεταβλητή «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ_ΕΛΕΓΧΟΥ» 

 

Από το παραπάνω Σχήµα φαίνεται, ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των απαντήσεων 

θεωρούν ότι η µεταβλητή «Περιβάλλον Ελέγχου» πραγµατοποιείται σε µεγάλη 

κλίµακα από τα Συστήµατα Εσωτερικού Ελέγχου των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 267 από 475 

Στη συνέχεια, οι ερωτήσεις 58 και 59 εκτιµούν την «Αξιολόγηση Κινδύνων». Για την 

εκτίµηση της εν λόγω σχέσης  παρατίθεται ο Πίνακας 5.108: «Descriptives 

(Στατιστικά Μέτρα) για τη µεταβλητή «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ»». 

 

  N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.ΑΞΙΟΛΟΓΗ

ΣΗ_ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
52 3,00 2,00 5,00 3,7692 ,77625 

Πίνακας 5.108: Descriptives (Στατιστικά Μέτρα)  για τη µεταβλητή «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ» 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα και ειδικότερα από την πέµπτη στήλη εξάγεται το 

συµπέρασµα ότι η «Αξιολόγηση Κινδύνων» εµφανίζει αριθµητικό µέσο 3,77, που 

σηµαίνει ότι η διαχείριση του επιχειρησιακού κινδύνου λαµβάνεται σηµαντικά υπόψη 

από το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου της ξενοδοχειακής επιχείρησης. Επίσης από 

την τελευταία στήλη παρατηρείται ότι η τυπική απόκλιση είναι 0,77.  Τα παραπάνω 

αποτελέσµατα εµφανίζονται και διαγραµµατικά µε το Σχήµα 5.22: Histogram 

(Ιστόγραµµα) για τη µεταβλητή «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ». 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
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   Σχήµα 5.22: Histogram (Ιστόγραµµα) για τη µεταβλητή «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ» 
 

Από το παραπάνω Σχήµα γίνεται εµφανές, ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των 

απαντήσεων θεωρούν ότι η µεταβλητή «Αξιολόγηση Κινδύνων» πραγµατοποιείται σε 

µεγάλη κλίµακα από τα Συστήµατα Εσωτερικού Ελέγχου των ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων. 

 

 

 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 268 από 475 

Στη συνέχεια, οι ερωτήσεις 60 και 61 αξιολογούν τις «∆ραστηριότητες Ελέγχου». Για 

την εκτίµηση της εν λόγω σχέσης  παρατίθεται ο Πίνακας 5.109: «Descriptives 

(Στατιστικά Μέτρα) για τη µεταβλητή «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ_ΕΛΕΓΧΟΥ»». 

  

  N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ_

ΕΛΕΓΧΟΥ 
52 3,00 2,00 5,00 3,9904 ,88279 

Πίνακας 5.109: Descriptives (Στατιστικά Μέτρα)  για τη µεταβλητή «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ_ΕΛΕΓΧΟΥ» 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα και ειδικότερα από την πέµπτη στήλη εξάγεται το 

συµπέρασµα ότι η µεταβλητή «∆ραστηριότητες Ελέγχου» εµφανίζει αριθµητικό µέσο 

3,99, που σηµαίνει ότι οι ελεγκτικές δραστηριότητες πραγµατοποιούνται σε µεγάλη 

κλίµακα από το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου της ξενοδοχειακής επιχείρησης. 

Επίσης από την τελευταία στήλη παρατηρείται ότι η τυπική απόκλιση είναι 0,883.  Τα 

παραπάνω αποτελέσµατα εµφανίζονται και διαγραµµατικά µε το Σχήµα 5.23: 

Histogram (Ιστόγραµµα) για τη µεταβλητή 

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ_ΕΛΕΓΧΟΥ». 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ_ΕΛΕΓΧΟΥ
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        Σχήµα 5.23: Histogram (Ιστόγραµµα) για τη µεταβλητή «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ_ΕΛΕΓΧΟΥ» 
 

Από το παραπάνω Σχήµα γίνεται εµφανές, ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των 

απαντήσεων θεωρούν ότι οι «Ελεγκτικές ∆ραστηριότητες» πραγµατοποιούνται σε 

µεγάλη κλίµακα από τα Συστήµατα Εσωτερικού Ελέγχου των ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων. 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 269 από 475 

Ειδικότερα, οι ερωτήσεις 62 και 63 αξιολογούν την «Πληροφόρηση-Επικοινωνία». 

Για την εκτίµηση της εν λόγω σχέσης  παρατίθεται ο Πίνακας 5.110: «Descriptives 

(Στατιστικά Μέτρα) για τη µεταβλητή «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ_ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ»». 

  

  N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.ΠΛΗΡΟΦΟΡ

ΗΣΗ_ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
52 2,50 2,50 5,00 3,9904 ,68949 

Πίνακας 5.110: Descriptives (Στατιστικά Μέτρα)  για τη µεταβλητή «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ_ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα και ειδικότερα από την πέµπτη στήλη εξάγεται το 

συµπέρασµα ότι η µεταβλητή «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ_ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» εµφανίζει αριθµητικό µέσο 3,99, που σηµαίνει 

ότι η Πληροφόρηση και Επικοινωνία πραγµατοποιούνται σε µεγάλη κλίµακα από το 

Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου της ξενοδοχειακής επιχείρησης. Επίσης από την 

τελευταία στήλη παρατηρείται ότι η τυπική απόκλιση είναι 0,689.  Τα παραπάνω 

αποτελέσµατα εµφανίζονται και διαγραµµατικά µε το Σχήµα 5.24: Histogram 

(Ιστόγραµµα) για τη µεταβλητή 

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ_ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ». 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ_ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
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           Σχήµα 5.24: Histogram (Ιστόγραµµα) για τη µεταβλητή «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ_ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» 
 

Από το παραπάνω Σχήµα γίνεται εµφανές, ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των 

απαντήσεων θεωρούν ότι η «Επικοινωνία και η Αξιόπιστη Πληροφόρηση» µεταξύ 

των διάφορων ιεραρχικών επιπέδων πραγµατοποιούνται σε µεγάλη κλίµακα από τα 

Συστήµατα Εσωτερικού Ελέγχου των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 270 από 475 

Ειδικότερα, οι ερωτήσεις 64 και 65 αξιολογούν την «Παρακολούθηση». Για την 

εκτίµηση της εν λόγω σχέσης  παρατίθεται ο Πίνακας 5.111: «Descriptives 

(Στατιστικά Μέτρα) για τη µεταβλητή «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ»». 

  

  N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.ΠΑΡΑΚΟΛ

ΟΥΘΗΣΗ 
52 3,50 1,50 5,00 3,7019 ,95106 

Πίνακας 5.111: Descriptives (Στατιστικά Μέτρα)  για τη µεταβλητή «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ» 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα και ειδικότερα από την πέµπτη στήλη εξάγεται το πολύ 

σηµαντικό συµπέρασµα ότι η µεταβλητή «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ» 

εµφανίζει αριθµητικό µέσο 3,7, που σηµαίνει ότι η Παρακολούθηση 

πραγµατοποιούνται σε µεσαία προς µεγάλη κλίµακα από το Σύστηµα Εσωτερικού 

Ελέγχου της ξενοδοχειακής επιχείρησης. Επίσης από την τελευταία στήλη 

παρατηρείται ότι η τυπική απόκλιση είναι 0,95106.  Τα παραπάνω αποτελέσµατα 

εµφανίζονται και διαγραµµατικά µε το Σχήµα 5.25: Histogram (Ιστόγραµµα) για τη 

µεταβλητή «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ». 
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               Σχήµα 5.25: Histogram (Ιστόγραµµα) για τη µεταβλητή «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ» 
 

Από το παραπάνω Σχήµα γίνεται εµφανές, ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των 

απαντήσεων θεωρούν ότι η «Παρακολούθηση» του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου 

πραγµατοποιείται σε µεγάλη κλίµακα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. 

 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 271 από 475 

Το τµήµα Γ ολοκληρώνεται  µε την παράθεση οκτώ ερωτήσεων (66 - 73), οι οποίες 

αξιολογούν το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων µε 

βάση τον Πίνακα Ισορροπηµένης Στοχοθεσίας  (Balanced Scorecard – BSC).  Για το 

καθένα κριτήριο παρατίθενται δύο ερωτήσεις. Ειδικότερα, για τη ∆ιάσταση της 

Ανάπτυξης και Μάθησης, η οποία προσοµοιάζεται µε τη διάσταση της Καινοτοµίας 

και Ικανότητας για την αξιολόγηση του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου, 

εκτιµούνται η εµπειρία και η εκπαίδευση των εσωτερικών ελεγκτών (ερωτήσεις 66 

και 67). Αναφορικά µε τη ∆ιάσταση των Εσωτερικών ∆ιεργασιών, η οποία 

προσοµοιάζεται µε την Ελεγκτική ∆ιαδικασία για την αξιολόγηση του Συστήµατος 

Εσωτερικού Ελέγχου, εκτιµούνται η συµµόρφωση µε τα ∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά 

Ελεγκτικά Πρότυπα και «η οικονοµία των πόρων» από την εργασία των εσωτερικών 

ελεγκτών (ερωτήσεις 68 και 69). Σχετικά µε την Πελατειακή ∆ιάσταση, η οποία 

προσοµοιάζεται µε τη διάσταση των Πελατών του Εσωτερικού Ελέγχου για την 

αξιολόγηση του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου, εκτιµούνται η αποδοχή των 

προτάσεων των εσωτερικών ελεγκτών από τη ∆ιοίκηση και η ικανοποίηση των 

ελεγχόµενων από τον εσωτερικό έλεγχο (ερωτήσεις 70 και 71). Τέλος, για τη 

Χρηµατοοικονοµική ∆ιάσταση, η οποία προσοµοιάζεται µε την Προστιθέµενη Αξία 

από το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου, εκτιµούνται η ικανοποίηση της ∆ιοίκησης από 

το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου σε σχέση µε το κόστος λειτουργίας του και η 

τήρηση και εφαρµογή του ετήσιου πλάνου ελέγχων (ερωτήσεις 72 και 73). Για την 

εκτίµηση του κάθε χαρακτηριστικού χρησιµοποιούνται δύο ερωτήσεις.  

 

Για κάθε «δυάδα» ερωτήσεων αρχικά πραγµατοποιήθηκε ο έλεγχος της αξιοπιστίας 

της κάθε κλίµακας µέσω του συντελεστή αξιοπιστίας «Cronbach a». Τα 

αποτελέσµατα του ελέγχου αξιοπιστίας για κάθε κλίµακα παρατίθενται στον 

παρακάτω Πίνακα 5.112. 

 Cronbach's Alpha N of Items 

∆ΙΑΣΤΑΣΗ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ_ΜΑΘΗΣΗΣ ,863 2 

∆ΙΑΣΤΑΣΗ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ_∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ,712 2 

∆ΙΑΣΤΑΣΗ.ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΗ ,700 2 

∆ΙΑΣΤΑΣΗ.ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ,940 2 

Πίνακας 5.112: Reliability Statistics - Έλεγχος Αξιοπιστίας µέσω του συντελεστή αξιοπιστίας 

«Cronbach a» αναφορικά µε το Balanced Scorecard 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα φαίνεται ότι οι συντελεστές «Cronbach a» για όλες τις 

µεταβλητές κρίνονται υψηλοί (βλέπε υποσηµείωση 34) που σηµαίνει ότι και η 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 272 από 475 

αξιοπιστία της κάθε κλίµακας είναι υψηλή. Στη συνέχεια από τις ερωτήσεις που 

αξιολογούν την κάθε ∆ιάσταση εξάγεται µέσω της εντολής Compute του στατιστικού 

προγράµµατος SPSS µια νέα µεταβλητή η οποία συνδυάζει τις τιµές από τις 

απαντήσεις των ερωτήσεων κάθε κατηγορίας. Για την αξιολόγηση όλων των νέων 

µεταβλητών  χρησιµοποιείται αριθµητική κλίµακα η οποία  βαθµολογείται ως εξής: 

Κλίµακα Καθόλου Σε µικρή κλίµακα Σε µέτρια κλίµακα Σε µεγάλη κλίµακα Πάρα πολύ 

Βαθµολόγηση 1 2 3 4 5 

Πίνακας 5.113: Αριθµητική Κλίµακα για τη βαθµολόγηση των ερωτήσεων 66-73 
 

Ειδικότερα, οι ερωτήσεις 66 και 67 αξιολογούν την «∆ιάσταση Ανάπτυξης και 

Μάθησης». Η εν λόγω ∆ιάσταση – όπως αναλύθηκε  στο αντίστοιχο υποκεφάλαιο 

2.8.3 της παρούσας διατριβής - προσοµοιάζεται µε την «Καινοτοµία και Ικανότητα 

του Σ.Ε.Ε.», η οποία αξιολογεί την αποτελεσµατικότητα του Σ.Ε.Ε.  Για την εκτίµηση 

της εν λόγω ∆ιάστασης  παρατίθεται ο Πίνακας 5.114: «Descriptives (Στατιστικά 

Μέτρα) για τη µεταβλητή «∆ΙΑΣΤΑΣΗ.ΑΝΑΠΤΥΞΗ_ΜΑΘΗΣΗΣ»». 

  N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

∆ΙΑΣΤΑΣΗ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ_ΜΑΘΗΣΗΣ 53 3,50 1,50 5,00 4,0377 ,96001 

Πίνακας 5.114: Descriptives (Στατιστικά Μέτρα)  για τη µεταβλητή 

«∆ΙΑΣΤΑΣΗ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ_ΜΑΘΗΣΗΣ» 
 

Από τον παραπάνω Πίνακα και ειδικότερα από την πέµπτη στήλη εξάγεται το 

σηµαντικό συµπέρασµα ότι η ∆ιάσταση Ανάπτυξης και Μάθησης και η αντίστοιχη 

∆ιάσταση της Καινοτοµίας και Ικανότητας  

(που χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση του Σ.Ε.Ε.) εµφανίζει αριθµητικό µέσο 

4,04. Ήτοι η αποτελεσµατικότητα των Σ.Ε.Ε. από την πλευρά της Καινοτοµίας και 

Ικανότητας (που χαρακτηρίζεται από την εκπαίδευση και εµπειρία των εσωτερικών 

ελεγκτών) κρίνεται µεγάλη (4,04 / 5)    Επίσης από την τελευταία στήλη παρατηρείται 

ότι η τυπική απόκλιση είναι 0,96.  Τα παραπάνω αποτελέσµατα εµφανίζονται και 

διαγραµµατικά µε το Σχήµα 5.26. 

∆ΙΑΣΤΑΣΗ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ_ΜΑΘΗΣΗΣ
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               Σχήµα 5.26: Histogram (Ιστόγραµµα) για τη µεταβλητή «∆ΙΑΣΤΑΣΗ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ_ΜΑΘΗΣΗΣ» 
Από το παραπάνω Σχήµα γίνεται εµφανές, ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των 

απαντήσεων θεωρεί ότι η ∆ιάσταση της Καινοτοµίας και Ικανότητας  

πραγµατοποιείται σε µεγάλη κλίµακα στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της έρευνας. 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 273 από 475 

Στη συνέχεια, οι ερωτήσεις 68 και 69 αξιολογούν την «∆ιάσταση Εσωτερικών 

∆ιαδικασιών». Η εν λόγω ∆ιάσταση – όπως αναλύθηκε  στο αντίστοιχο υποκεφάλαιο 

2.8.3 της παρούσας διατριβής - προσοµοιάζεται µε τη διάσταση «Ελεγκτική 

∆ιαδικασία του Σ.Ε.Ε.», η οποία αξιολογεί την αποτελεσµατικότητα του Συστήµατος 

Εσωτερικού Ελέγχου. Για την εκτίµηση της εν λόγω ∆ιάστασης  παρατίθεται ο 

Πίνακας 5.115: «Descriptives (Στατιστικά Μέτρα) για τη µεταβλητή 

«∆ΙΑΣΤΑΣΗ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ_∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ»». 

  N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

∆ΙΑΣΤΑΣΗ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ_

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ 
53 4,00 1,00 5,00 3,9151 1,01307 

Πίνακας 5.115: Descriptives (Στατιστικά Μέτρα)  για τη µεταβλητή 

«∆ΙΑΣΤΑΣΗ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ_∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ» 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα και ειδικότερα από την πέµπτη στήλη εξάγεται το 

συµπέρασµα ότι η «∆ΙΑΣΤΑΣΗ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ_∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ» και η αντίστοιχη 

Ελεγκτική ∆ιαδικασία (που χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση του Συστήµατος 

Εσωτερικού Ελέγχου) εµφανίζει αριθµητικό µέσο 3,92. Ήτοι η αποτελεσµατικότητα 

των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου από την πλευρά της Ελεγκτικής ∆ιαδικασίας 

(που χαρακτηρίζεται από την οικονοµία των πόρων και τη συµµόρφωση µε τα ∆ιεθνή 

ελεγκτικά πρότυπα) κρίνεται µεγάλη (3,92 / 5). Επίσης από την τελευταία στήλη 

παρατηρείται ότι η τυπική απόκλιση είναι 1,013.  Τα παραπάνω αποτελέσµατα 

εµφανίζονται και διαγραµµατικά µε το Σχήµα 5.27: Histogram (Ιστόγραµµα) για τη 

µεταβλητή «∆ΙΑΣΤΑΣΗ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ_∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ». 

∆ΙΑΣΤΑΣΗ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ_∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ
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                      Σχήµα 5.27: Histogram (Ιστόγραµµα) για τη µεταβλητή «∆ΙΑΣΤΑΣΗ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ_∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ» 
 

Από το παραπάνω Σχήµα γίνεται εµφανές, ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των 

απαντήσεων θεωρεί ότι η Ελεγκτική ∆ιαδικασία εφαρµόζεται αποτελεσµατικά σε 

µεγάλη κλίµακα στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της έρευνας.. 

 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 274 από 475 

Σε συνδυασµό, οι ερωτήσεις 70 και 71 αξιολογούν την «Πελατειακή ∆ιάσταση». Η εν 

λόγω ∆ιάσταση – όπως αναλύθηκε  στο αντίστοιχο υποκεφάλαιο 2.8.3 της παρούσας 

διατριβής - προσοµοιάζεται µε τη διάσταση «Πελάτες του Σ.Ε.Ε.», η οποία αξιολογεί 

την αποτελεσµατικότητα του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου. Για την εκτίµηση της 

εν λόγω ∆ιάστασης  παρατίθεται ο Πίνακας 5.116: «Descriptives (Στατιστικά Μέτρα) 

για τη µεταβλητή «∆ΙΑΣΤΑΣΗ.ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΗ»». 

 

  N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

∆ΙΑΣΤΑΣΗ.ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΗ 53 3,00 2,00 5,00 3,8302 ,78412 

Πίνακας 5.116: Descriptives (Στατιστικά Μέτρα)  για τη µεταβλητή «∆ΙΑΣΤΑΣΗ.ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΗ» 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα και ειδικότερα από την πέµπτη στήλη εξάγεται το 

συµπέρασµα ότι η «∆ΙΑΣΤΑΣΗ.ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΗ» και η αντίστοιχη ∆ιάσταση 

Πελάτες του Σ.Ε.Ε. (που χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση του Συστήµατος 

Εσωτερικού Ελέγχου) εµφανίζει αριθµητικό µέσο 3,83. Ήτοι η αποτελεσµατικότητα 

των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου από την πλευρά της ικανοποίησης των 

Πελατών του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου (που χαρακτηρίζεται από την 

ικανοποίηση των εργαζοµένων από τον εσωτερικό έλεγχο και την αποδοχή των 

προτάσεων των εσωτερικών ελεγκτών από τη ∆ιοίκηση) κρίνεται µεγάλη (3,83 / 5). 

Επίσης από την τελευταία στήλη παρατηρείται ότι η τυπική απόκλιση είναι 0,784.  Τα 

παραπάνω αποτελέσµατα εµφανίζονται και διαγραµµατικά µε το Σχήµα 5.28: 

Histogram (Ιστόγραµµα) για τη µεταβλητή «∆ΙΑΣΤΑΣΗ.ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΗ». 
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                          Σχήµα 5.28: Histogram (Ιστόγραµµα) για τη µεταβλητή «∆ΙΑΣΤΑΣΗ.ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΗ» 
 

Από το παραπάνω Σχήµα γίνεται εµφανές, ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των 

απαντήσεων θεωρεί ότι ικανοποίηση των Πελατών του Συστήµατος Εσωτερικού 

Ελέγχου του  βρίσκεται σε µεγάλη κλίµακα για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της 

έρευνας. 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 275 από 475 

Τέλος, οι ερωτήσεις 72 και 73 αξιολογούν την «Χρηµατοοικονοµική ∆ιάσταση». Η 

εν λόγω ∆ιάσταση – όπως αναλύθηκε  στο αντίστοιχο υποκεφάλαιο 2.8.3 της 

παρούσας διατριβής - προσοµοιάζεται µε τη διάσταση «Προστιθέµενη Αξία του 

Σ.Ε.Ε.», η οποία αξιολογεί την αποτελεσµατικότητα του Συστήµατος Εσωτερικού 

Ελέγχου. Για την εκτίµηση της εν λόγω ∆ιάστασης  παρατίθεται ο Πίνακας 5.117: 

«Descriptives (Στατιστικά Μέτρα) για τη µεταβλητή 

«∆ΙΑΣΤΑΣΗ.ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ»». 

  N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

∆ΙΑΣΤΑΣΗ.ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜ

ΙΚΗ 
53 3,00 2,00 5,00 4,0660 ,75344 

Πίνακας 5.117: Descriptives (Στατιστικά Μέτρα)  για τη µεταβλητή 

«∆ΙΑΣΤΑΣΗ.ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ» 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα και ειδικότερα από την πέµπτη στήλη εξάγεται το πολύ 

σηµαντικό συµπέρασµα ότι η «∆ΙΑΣΤΑΣΗ.ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ» και η 

αντίστοιχη «Προστιθέµενη Αξία του Σ.Ε.Ε.» (που χρησιµοποιείται για την 

αξιολόγηση του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου) εµφανίζει αριθµητικό µέσο 4,07. 

Ήτοι η αποτελεσµατικότητα των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου από την πλευρά 

της Προστιθέµενης Αξία από την εφαρµογή του  Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου 

(που χαρακτηρίζεται από την άποψη της ∆ιοίκησης για τον εσωτερικό έλεγχο και την 

εφαρµογή του ετήσιου πλάνου ελέγχων) κρίνεται µεγάλη (4,07 / 5). Επίσης από την 

τελευταία στήλη παρατηρείται ότι η τυπική απόκλιση είναι 0,753. Τα παραπάνω 

αποτελέσµατα εµφανίζονται και διαγραµµατικά µε το Σχήµα 5.29: Histogram 

(Ιστόγραµµα) για τη µεταβλητή «∆ΙΑΣΤΑΣΗ.ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ». 
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                     Σχήµα 5.29: Histogram (Ιστόγραµµα) για τη µεταβλητή «∆ΙΑΣΤΑΣΗ.ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ» 
 

Από το παραπάνω Σχήµα γίνεται εµφανές, ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των 

απαντήσεων θεωρεί ότι η Προστιθέµενη Αξία από την εφαρµογή του  Συστήµατος 

Εσωτερικού Ελέγχου είναι µεγάλη για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της έρευνας. 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 276 από 475 

5.3.5 Αποτελέσµατα Ερωτηµατολογίου Τµήµα ∆ 

Στη συνέχεια το Τµήµα ∆, το οποίο αποτελείται από δέκα ερωτήσεις (74- 83), αφορά 

αποκλειστικά τις οικονοµικές µονάδες τις οποίες εφαρµόζουν Σύστηµα Εσωτερικού 

Ελέγχου και αναφέρεται στην εκτιµώµενη προστιθέµενη αξία ανά Κύκλο 

∆ραστηριότητας των υπηρεσιών του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου.  

 

Οι Κύκλοι ∆ραστηριότητας που χρησιµοποιούνται είναι οι ίδιοι µε αυτούς που 

αναφέρονται στο Τµήµα Β. Οι ερωτώµενοι καλούνται να απαντήσουν για τη 

συνεισφορά (προστιθέµενη αξία) του Σ.Ε.Ε. στην οικονοµική µονάδα από το χρονικό 

διάστηµα εισαγωγής του στην ξενοδοχειακή επιχείρηση. Η χρονική περίοδος που 

δίνεται είναι τα έτη 2002 έως 2008 και η προστιθέµενη αξία σταθµίζεται µε βάση τα 

ποσοστά  0% έως 20%, 21% έως 40%, 41% έως 60%, 61% έως 80% και 81% έως 

100%.  

 

Για την ανάλυση της προστιθέµενης αξίας χρησιµοποιείται αριθµητική κλίµακα, η 

οποία  βαθµολογείται ως εξής: 

 

Προστιθέµενη  

Αξία 

Βαθµολόγηση 

0% - 20% 1 

21% - 40% 2 

41% - 60% 3 

61% - 80% 4 

81% - 100% 5 

                  Πίνακας 5.118:Αριθµητική Κλίµακα για τη βαθµολόγηση των ερωτήσεων 74-83 

 

Στη συνέχεια παρατίθενται για τον κάθε Κύκλο ∆ραστηριότητας ένας Πίνακας που 

περιλαµβάνει περιγραφικά στατιστικά µέτρα (Αριθµητικός Μέσος και Τυπική 

Απόκλιση) και ένα Σχήµα, το οποίο αποτυπώνει την προστιθέµενη αξία κάθε Κύκλου 

∆ραστηριότητας για τη χρονική περίοδο των ετών 2002 – 2008.  

 

 

 

 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 277 από 475 

Αναφορικά µε τον Κύκλο Παγίων παρατίθεται ο παρακάτω Πίνακας 5.119: 

«Descriptives (Στατιστικά Μέτρα)  για την προστιθέµενη αξία του Κύκλου Παγίων 

για τα έτη 2002 - 2008». 

 

  

∆1.2002  

Κύκλος 

Παγίων 

∆1.2003  

Κύκλος 

Παγίων 

∆1.2004  

Κύκλος 

Παγίων 

∆1.2005  

Κύκλος 

Παγίων 

∆1.2006  

Κύκλος 

Παγίων 

∆1.2007  

Κύκλος 

Παγίων 

∆1.2008  

Κύκλος 

Παγίων 

Valid 18 19 19 21 24 29 29 N 

Missing 56 55 55 53 50 45 45 

Mean 2,8333 2,8947 3,1579 3,1429 3,3333 3,2069 3,3103 

Std. Deviation 1,33945 1,24252 1,11869 1,10841 1,09014 1,42376 1,39139 

Πίνακας 5.119: Descriptives (Στατιστικά Μέτρα)  για την προστιθέµενη αξία του Κύκλου Παγίων για τα 

έτη 2002 - 2008 

 

Από την τρίτη γραµµή φαίνεται ο αριθµητικός µέσος, ενώ από την τέταρτη η τυπική 

απόκλιση. Ειδικότερα, για τον αριθµητικό µέσο παρατίθεται το Σχήµα 5.30: 

Προστιθέµενη αξία του Κύκλου Παγίων για τα έτη 2002 - 2008. 
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           Σχήµα 5.30: Προστιθέµενη Αξία του Κύκλου Παγίων για τα έτη 2002-2008 

 

Από το παραπάνω Σχήµα 5.30 είναι εµφανής η αύξουσα τάση του αριθµητικού µέσου 

του «Κύκλου Παγίων». Ειδικότερα, παρατηρείται ότι µεταξύ του δεύτερου και τρίτου 

έτους εφαρµογής του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου, η προστιθέµενη αξία του 

Σ.Ε.Ε. στον «Κύκλο Παγίων» αυξάνεται µε αξιοσηµείωτη ένταση. Τέλος, η 

µεγαλύτερη τιµή της προστιθέµενης αξίας εµφανίζεται το 2006, πέντε χρόνια µετά 

την εισαγωγή του Σ.Ε.Ε στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. 

 

 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 278 από 475 

Αναφορικά µε τον Κύκλο Αποθεµάτων παρατίθεται ο παρακάτω Πίνακας 5.120: 

«Descriptives (Στατιστικά Μέτρα)  για την προστιθέµενη αξία του Κύκλου 

Αποθεµάτων για τα έτη 2002 - 2008». 

 

  

∆2.2002  

Κύκλος 

Αποθεµάτων 

∆2.2003  

Κύκλος 

Αποθεµάτων 

∆2.2004  

Κύκλος 

Αποθεµάτων 

∆2.2005  

Κύκλος 

Αποθεµάτων 

∆2.2006  

Κύκλος 

Αποθεµάτων 

∆2.2007  

Κύκλος 

Αποθεµάτων 

∆2.2008  

Κύκλος 

Αποθεµάτων 

Valid 18 19 19 21 24 29 29 N 

Missing 56 55 55 53 50 45 45 

Mean 2,5556 2,5789 2,6842 3,0000 3,2500 3,2069 3,3103 

Std. Deviation 1,19913 1,12130 1,05686 ,94868 1,11316 1,17654 1,25651 

Πίνακας 5.120: Descriptives (Στατιστικά Μέτρα)  για την προστιθέµενη αξία του Κύκλου Αποθεµάτων 

για τα έτη 2002 - 2008 

 

Από την τρίτη γραµµή φαίνεται ο αριθµητικός µέσος, ενώ από την τέταρτη η τυπική 

απόκλιση. Ειδικότερα, για τον αριθµητικό µέσο παρατίθεται το Σχήµα 5.31: 

Προστιθέµενη αξία του Κύκλου Αποθεµάτων για τα έτη 2002-2008. 

Προστιθέµενη Αξία του "Κύκλου Αποθεµάτων"
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Σχήµα 5.31: Προστιθέµενη Αξία του Κύκλου Αποθεµάτων για τα έτη 2002-2008 

 

Από το παραπάνω Σχήµα 5.31 είναι εµφανής η αύξουσα τάση του αριθµητικού µέσου 

του «Κύκλου Αποθεµάτων». Ειδικότερα, παρατηρείται ότι µεταξύ του τρίτου και 

πέµπτου έτους εφαρµογής του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου η προστιθέµενη 

αξία του Σ.Ε.Ε. στον «Κύκλο Αποθεµάτων» αυξάνεται µε αξιοσηµείωτη ένταση. 

Τέλος, η δεύτερη µεγαλύτερη τιµή της προστιθέµενης αξίας εµφανίζεται το 2006, ενώ 

η µεγαλύτερη το 2008, επτά χρόνια µετά την εισαγωγή του Σ.Ε.Ε στις ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις. 

 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 279 από 475 

Αναφορικά µε τον Κύκλο Αγορών - Προµηθειών παρατίθεται ο παρακάτω Πίνακας 

5.121: «Descriptives (Στατιστικά Μέτρα)  για την προστιθέµενη αξία του Κύκλου 

Αγορών - Προµηθειών για τα έτη 2002 - 2008». 

 

  

∆3.2002  

Κύκλος 

Αγορών - 

Προµηθειών 

∆3.2003  

Κύκλος 

Αγορών - 

Προµηθειών 

∆3.2004  

Κύκλος 

Αγορών - 

Προµηθειών 

∆3.2005  

Κύκλος 

Αγορών - 

Προµηθειών 

∆3.2006  

Κύκλος 

Αγορών - 

Προµηθειών 

∆3.2007  

Κύκλος 

Αγορών - 

Προµηθειών 

∆3.2008  

Κύκλος 

Αγορών - 

Προµηθειών 

Valid 15 16 19 21 24 29 29 N 

Missing 59 58 55 53 50 45 45 

Mean 2,9333 2,9375 3,0526 3,3810 3,5417 3,5517 3,6207 

Std. Deviation 1,33452 1,28938 1,07877 1,07127 1,06237 1,29797 1,32055 

Πίνακας 5.121: Descriptives (Στατιστικά Μέτρα)  για την προστιθέµενη αξία του Κύκλου Αγορών – 

Προµηθειών για τα έτη 2002 - 2008 

 

Από την τρίτη γραµµή φαίνεται ο αριθµητικός µέσος, ενώ από την τέταρτη η τυπική 

απόκλιση. Ειδικότερα, για τον αριθµητικό µέσο παρατίθεται το Σχήµα 5.32: 

Προστιθέµενη αξία του Κύκλου Αγορών - Προµηθειών για τα έτη 2002-2008. 

Προστιθέµενη Αξία του "Κύκλου Αγορών-

Προµηθειών"
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Σχήµα 5.32: Προστιθέµενη Αξία του Κύκλου Αγορών-Προµηθειών για τα έτη 2002-2008 

 

Από το παραπάνω Σχήµα 5.32 είναι εµφανής η αύξουσα τάση του αριθµητικού µέσου 

του «Κύκλου Αγορών-Προµηθειών». Ειδικότερα, παρατηρείται ότι µεταξύ του τρίτου 

και τέταρτου έτους εφαρµογής του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου η προστιθέµενη 

αξία του Σ.Ε.Ε. στον «Κύκλο Αγορών-Προµηθειών» αυξάνεται µε αξιοσηµείωτη 

ένταση. Τέλος, η δεύτερη µεγαλύτερη τιµή της προστιθέµενης αξίας εµφανίζεται το 

2007, ενώ η µεγαλύτερη το 2008, επτά χρόνια µετά την εισαγωγή του Σ.Ε.Ε στις 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. 

 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 280 από 475 

Αναφορικά µε τον Κύκλο Απαιτήσεων - ∆ιαθεσίµων - Χρεογράφων παρατίθεται ο 

παρακάτω Πίνακας 5.122: «Descriptives (Στατιστικά Μέτρα)  για την προστιθέµενη 

αξία του Κύκλου Απαιτήσεων - ∆ιαθεσίµων - Χρεογράφων για τα έτη 2002 - 2008». 

 

  

∆4.2002  

Κύκλος 

Απαιτήσεων - 

∆ιαθεσίµων - 

Χρεογράφων 

∆4.2003  

Κύκλος 

Απαιτήσεων - 

∆ιαθεσίµων - 

Χρεογράφων 

∆4.2004  

Κύκλος 

Απαιτήσεων - 

∆ιαθεσίµων - 

Χρεογράφων 

∆4.2005  

Κύκλος 

Απαιτήσεων - 

∆ιαθεσίµων - 

Χρεογράφων 

∆4.2006  

Κύκλος 

Απαιτήσεων - 

∆ιαθεσίµων - 

Χρεογράφων 

∆4.2007  

Κύκλος 

Απαιτήσεων - 

∆ιαθεσίµων - 

Χρεογράφων 

∆4.2008  

Κύκλος 

Απαιτήσεων - 

∆ιαθεσίµων - 

Χρεογράφων 

N Valid 15 16 16 18 21 26 26 

  Missing 59 58 58 56 53 48 48 

Mean 2,9333 3,0000 3,1250 3,2222 3,3810 3,1923 3,2308 

Std. Deviation 1,43759 1,41421 1,31022 1,35280 1,28360 1,38620 1,42289 

Πίνακας 5.122: Descriptives (Στατιστικά Μέτρα)  για την προστιθέµενη αξία του Κύκλου Απαιτήσεων - 

∆ιαθεσίµων - Χρεογράφων για τα έτη 2002 - 2008 

 

Από την τρίτη γραµµή φαίνεται ο αριθµητικός µέσος, ενώ από την τέταρτη η τυπική 

απόκλιση. Ειδικότερα, για τον αριθµητικό µέσο παρατίθεται το Σχήµα 5.33: 

Προστιθέµενη αξία του Κύκλου Απαιτήσεων - ∆ιαθεσίµων - Χρεογράφων για τα έτη 

2002-2008. 

Προστιθέµενη Αξία του "Κύκλου Απαιτήσεων-

∆ιαθεσίµων-Χρεογράφων" 
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Σχήµα 5.33: Προστιθέµενη Αξία του Κύκλου Απαιτήσεων-∆ιαθεσίµων-Χρεογράφων για τα έτη 2002-2008 

 

Από το παραπάνω Σχήµα 5.33 είναι εµφανής η αύξουσα τάση του αριθµητικού µέσου 

του «Κύκλου Απαιτήσεων - ∆ιαθεσίµων - Χρεογράφων». Ειδικότερα, παρατηρείται 

ότι από το δεύτερο έως το πέµπτο έτος εφαρµογής του Συστήµατος Εσωτερικού 

Ελέγχου, η προστιθέµενη αξία του Σ.Ε.Ε. στον «Κύκλο Απαιτήσεων - ∆ιαθεσίµων - 

Χρεογράφων» αυξάνεται µε αξιοσηµείωτη ένταση. Τέλος, η µεγαλύτερη τιµή της 

προστιθέµενης αξίας εµφανίζεται το 2006, πέφτει απότοµα το 2007, ενώ το 2008, 

ξεκινά ξανά ανοδική πορεία. 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 281 από 475 

Αναφορικά µε τον Κύκλο Υποχρεώσεων παρατίθεται ο παρακάτω Πίνακας 5.123: 

«Descriptives (Στατιστικά Μέτρα) για την προστιθέµενη αξία του Κύκλου 

Υποχρεώσεων για τα έτη 2002 - 2008».  

 

  

∆5.2002  

Κύκλος 

Υποχρεώσεων 

∆5.2003  

Κύκλος 

Υποχρεώσεων 

∆5.2004  

Κύκλος 

Υποχρεώσεων 

∆5.2005  

Κύκλος 

Υποχρεώσεων 

∆5.2006  

Κύκλος 

Υποχρεώσεων 

∆5.2007  

Κύκλος 

Υποχρεώσεων 

∆5.2008  

Κύκλος 

Υποχρεώσεων 

N Valid 15 16 19 21 24 29 29 

  Missing 59 58 55 53 50 45 45 

Mean 2,8000 2,8125 3,0526 3,2381 3,3750 3,2414 3,3103 

Std. Deviation 1,26491 1,27639 1,07877 ,88909 ,96965 1,21465 1,22776 

Πίνακας 5.123: Descriptives (Στατιστικά Μέτρα)  για την προστιθέµενη αξία του Κύκλου Υποχρεώσεων 

για τα έτη 2002 - 2008 

 

Από την τρίτη γραµµή φαίνεται ο αριθµητικός µέσος, ενώ από την τέταρτη η τυπική 

απόκλιση. Ειδικότερα, για τον αριθµητικό µέσο παρατίθεται το Σχήµα 5.34: 

Προστιθέµενη αξία του Κύκλου Υποχρεώσεων για τα έτη 2002 - 2008. 

Προστιθέµενη Αξία του "Κύκλου 

Υποχρεώσεων"
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                Σχήµα 5.34: Προστιθέµενη Αξία του Κύκλου Υποχρεώσεων για τα έτη 2002-2008 

 

Από το παραπάνω Σχήµα 5.34 είναι εµφανής η αύξουσα τάση του αριθµητικού µέσου 

του «Κύκλου Υποχρεώσεων». Ειδικότερα, παρατηρείται ότι από το δεύτερο έτος 

εφαρµογής του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου έως το πέµπτο έτος,  η 

προστιθέµενη αξία του Σ.Ε.Ε. στον «Κύκλο Υποχρεώσεων» αυξάνεται συνεχώς µε 

περίπου σταθερό ρυθµό. Τέλος, το 2006 εµφανίζεται η µεγαλύτερη τιµή της 

προστιθέµενης αξίας, πέντε  χρόνια µετά την εισαγωγή του Σ.Ε.Ε στις ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις, το 2007 κινείται ελαφρώς πτωτικά και το 2008 επιστρέφει στα ίδια 

επίπεδα µε την ανώτερη τιµή του 2006. 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 282 από 475 

Αναφορικά µε τον Κύκλο Εξόδων - ∆απανών  παρατίθεται ο παρακάτω Πίνακας 

5.124: «Descriptives (Στατιστικά Μέτρα)  για την προστιθέµενη αξία του Κύκλου 

Εξόδων - ∆απανών για τα έτη 2002 - 2008».  

 

  

∆6.2002  

Κύκλος 

∆απανών - 

Εξόδων 

∆6.2003  

Κύκλος 

∆απανών - 

Εξόδων 

∆6.2004  

Κύκλος 

∆απανών - 

Εξόδων 

∆6.2005  

Κύκλος 

∆απανών - 

Εξόδων 

∆6.2006  

Κύκλος 

∆απανών - 

Εξόδων 

∆6.2007  

Κύκλος 

∆απανών - 

Εξόδων 

∆6.2008  

Κύκλος 

∆απανών - 

Εξόδων 

N Valid 15 16 19 21 24 29 29 

  Missing 59 58 55 53 50 45 45 

Mean 2,7333 2,8125 3,0000 3,0476 3,3333 3,2759 3,3103 

Std. Deviation 1,53375 1,42449 1,20185 1,32198 1,40393 1,50941 1,51430 

Πίνακας 5.124: Descriptives (Στατιστικά Μέτρα)  για την προστιθέµενη αξία του Κύκλου Εξόδων - 

∆απανών για τα έτη 2002 - 2008 

 

Από την τρίτη γραµµή φαίνεται ο αριθµητικός µέσος, ενώ από την τέταρτη η τυπική 

απόκλιση. Ειδικότερα για τον αριθµητικό µέσο παρατίθεται το Σχήµα 5.35: 

Προστιθέµενη αξία του Κύκλου Εξόδων-∆απανών για τα έτη 2002 - 2008. 

Προστιθέµενη Αξία του "Κύκλου Εξόδων-

∆απανών"
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Σχήµα 5.35: Προστιθέµενη Αξία του Κύκλου Εξόδων-∆απανών για τα έτη 2002-2008 

 

Από το παραπάνω Σχήµα 5.35 είναι εµφανής η αύξουσα τάση του αριθµητικού µέσου 

του «Κύκλου Εξόδων - ∆απανών». Ειδικότερα παρατηρείται ότι µεταξύ του τέταρτου 

και πέµπτου έτους εφαρµογής του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου η προστιθέµενη 

αξία του Σ.Ε.Ε. στον «Κύκλο Εξόδων - ∆απανών» αυξάνεται µε αξιοσηµείωτη 

ένταση. Τέλος, το 2006 εµφανίζεται η µεγαλύτερη τιµή της προστιθέµενης αξίας, 

πέντε χρόνια µετά την εισαγωγή του Σ.Ε.Ε στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, η οποία 

και τα επόµενα δύο έτη παραµένει στα ίδια υψηλά επίπεδα. 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 283 από 475 

Αναφορικά µε τον Κύκλο Πωλήσεων παρατίθεται ο παρακάτω Πίνακας 5.125: 

«Descriptives (Στατιστικά Μέτρα)  για την προστιθέµενη αξία του Κύκλου 

Πωλήσεων για τα έτη 2002 - 2008».  

  

  

∆7.2002  

Κύκλος 

Πωλήσεων 

∆7.2003  

Κύκλος 

Πωλήσεων 

∆7.2004  

Κύκλος 

Πωλήσεων 

∆7.2005  

Κύκλος 

Πωλήσεων 

∆7.2006  

Κύκλος 

Πωλήσεων 

∆7.2007  

Κύκλος 

Πωλήσεων 

∆7.2008  

Κύκλος 

Πωλήσεων 

N Valid 15 19 19 21 24 29 29 

  Missing 59 55 55 53 50 45 45 

Mean 2,5333 2,6316 2,9474 3,1429 3,2083 3,2414 3,2069 

Std. Deviation 1,45733 1,42246 1,47097 1,55839 1,53167 1,57333 1,52079 

Πίνακας 5.125: Descriptives (Στατιστικά Μέτρα)  για την προστιθέµενη αξία του Κύκλου Πωλήσεων για 

τα έτη 2002 - 2008 

 

Από την τρίτη γραµµή φαίνεται ο αριθµητικός µέσος, ενώ από την τέταρτη η τυπική 

απόκλιση. Ειδικότερα για τον αριθµητικό µέσο παρατίθεται το Σχήµα 5.36: 

Προστιθέµενη αξία του Κύκλου Πωλήσεων για τα έτη 2002 - 2008. 

Προστιθέµενη Αξία του "Κύκλου Πωλήσεων"
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Σχήµα 5.36: Προστιθέµενη Αξία του Κύκλου Πωλήσεων για τα έτη 2002-2008 

 

Από το παραπάνω Σχήµα 5.36 είναι εµφανής η αύξουσα τάση του αριθµητικού µέσου 

του «Κύκλου Πωλήσεων». Ειδικότερα παρατηρείται ότι από το δεύτερο έτος 

εφαρµογής του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου στο τέταρτο έτος η προστιθέµενη 

αξία του Σ.Ε.Ε. στον «Κύκλο Πωλήσεων» αυξάνεται µε αξιοσηµείωτη ένταση. 

Τέλος, η δεύτερη µεγαλύτερη τιµή της προστιθέµενης αξίας εµφανίζεται το 2007, ενώ 

η µεγαλύτερη το 2008, επτά χρόνια µετά την εισαγωγή του Σ.Ε.Ε στις ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις. 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 284 από 475 

Αναφορικά µε τον Κύκλο ∆ιοίκησης παρατίθεται ο παρακάτω Πίνακας 5.126: 

«Descriptives (Στατιστικά Μέτρα)  για την προστιθέµενη αξία του Κύκλου 

∆ιοικήσεως για τα έτη 2002 - 2008». 

   

  

∆8.2002  

Κύκλος 

∆ιοίκησης 

∆8.2003  

Κύκλος 

∆ιοίκησης 

∆8.2004  

Κύκλος 

∆ιοίκησης 

∆8.2005  

Κύκλος 

∆ιοίκησης 

∆8.2006  

Κύκλος 

∆ιοίκησης 

∆8.2007  

Κύκλος 

∆ιοίκησης 

∆8.2008  

Κύκλος 

∆ιοίκησης 

N Valid 15 19 19 21 24 29 29 

  Missing 59 55 55 53 50 45 45 

Mean 2,4667 2,7368 2,8947 3,0000 3,1667 3,1724 3,2069 

Std. Deviation 1,50555 1,32674 1,28646 1,34164 1,34056 1,53690 1,54410 

Πίνακας 5.126: Descriptives (Στατιστικά Μέτρα)  για την προστιθέµενη αξία του Κύκλου ∆ιοικήσεως 

για τα έτη 2002 - 2008 

 

Από την τρίτη γραµµή φαίνεται ο αριθµητικός µέσος, ενώ από την τέταρτη η τυπική 

απόκλιση. Ειδικότερα, για τον αριθµητικό µέσο παρατίθεται το Σχήµα 5.37: 

Προστιθέµενη αξία του Κύκλου ∆ιοίκησης για τα έτη 2002 - 2008. 

Προστιθέµενη Αξία του "Κύκλου ∆ιοίκησης"
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Σχήµα 5.37: Προστιθέµενη Αξία του Κύκλου ∆ιοίκησης για τα έτη 2002-2008 

 

Από το παραπάνω Σχήµα 5.37 είναι εµφανής η αύξουσα τάση του αριθµητικού µέσου 

του «Κύκλου ∆ιοικήσεως». Ειδικότερα, παρατηρείται ότι από το πρώτο έως το 

πέµπτο έτος εφαρµογής του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου η προστιθέµενη αξία 

του Σ.Ε.Ε. στον «Κύκλο ∆ιοικήσεως» αυξάνεται συνεχώς µε σταθερό ρυθµό. Το 

2005 εµφανίζεται η τρίτη µεγαλύτερη τιµή της προστιθέµενης αξίας, η οποία 

αυξάνεται ξανά το 2007 και το 2008, οπότε και εµφανίζεται η µεγαλύτερη τιµή της, 

επτά χρόνια µετά την εισαγωγή του Σ.Ε.Ε στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. 

 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 285 από 475 

Αναφορικά µε τον Κύκλο Λογιστικής - Χρηµατοοικονοµικής παρατίθεται ο 

παρακάτω Πίνακας 5.127: «Descriptives (Στατιστικά Μέτρα)  για την προστιθέµενη 

αξία του Κύκλου Λογιστικής - Χρηµατοοικονοµικής για τα έτη 2002 - 2008». 

 

   

∆9.2002  

Κύκλος 

Λογιστικής - 

Χρηµατοοικον

οµικής 

∆9.2003  

Κύκλος 

Λογιστικής - 

Χρηµατοοικον

οµικής 

∆9.2004  

Κύκλος 

Λογιστικής - 

Χρηµατοοικ

ονοµικής 

∆9.2005  

Κύκλος 

Λογιστικής - 

Χρηµατοοικο

νοµικής 

∆9.2006  

Κύκλος 

Λογιστικής - 

Χρηµατοοικο

νοµικής 

∆9.2007  

Κύκλος 

Λογιστικής - 

Χρηµατοοικο

νοµικής 

∆9.2008  

Κύκλος 

Λογιστικής - 

Χρηµατοοικ

ονοµικής 

N Valid 15 16 16 18 21 26 26 

  Missing 59 58 58 56 53 48 48 

Mean 2,6667 2,6875 2,8750 2,8333 3,1905 3,1538 3,1923 

Std. Deviation 1,63299 1,53704 1,50000 1,50489 1,47034 1,56697 1,57529 

Πίνακας 5.127: Descriptives (Στατιστικά Μέτρα)  για την προστιθέµενη αξία του Κύκλου Λογιστικής – 

Χρηµατοοικονοµικής  για τα έτη 2002 - 2008 

 

Από την τρίτη γραµµή φαίνεται ο αριθµητικός µέσος, ενώ από την τέταρτη η τυπική 

απόκλιση. Ειδικότερα, για τον αριθµητικό µέσο παρατίθεται το Σχήµα 5.38: 

Προστιθέµενη αξία του Κύκλου Λογιστικής - Χρηµατοοικονοµικής για τα έτη 2002 - 

2008. 

Προστιθέµενη Αξία του "Κύκλου Λογιστικής-

Χρηµατοοικονοµικής"

2

2,5

3

3,5

4

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

 

Σχήµα 5.38: Προστιθέµενη Αξία του Κύκλου Λογιστικής - Χρηµατοοικονοµικής για τα έτη 2002-2008 

 

Από το παραπάνω Σχήµα 5.38 είναι εµφανής η αύξουσα τάση του αριθµητικού µέσου 

του «Κύκλου Λογιστικής - Χρηµατοοικονοµικής». Ειδικότερα, παρατηρείται ότι 

µεταξύ του τέταρτου και πέµπτου έτους εφαρµογής του Συστήµατος Εσωτερικού 

Ελέγχου η προστιθέµενη αξία του Σ.Ε.Ε. στον «Κύκλο Λογιστικής - 

Χρηµατοοικονοµικής» αυξάνεται µε αξιοσηµείωτη ένταση. Το 2006, εµφανίζεται η 

δεύτερη µεγαλύτερη τιµή της προστιθέµενης αξίας, ενώ η µεγαλύτερη παρουσιάζεται 

το 2008, επτά χρόνια µετά την εισαγωγή του Σ.Ε.Ε στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 286 από 475 

Αναφορικά µε τον Κύκλο Λοιπών Λειτουργιών παρατίθεται ο παρακάτω Πίνακας 

5.128: «Descriptives (Στατιστικά Μέτρα)  για την προστιθέµενη αξία του Κύκλου 

Λοιπών Λειτουργιών για τα έτη 2002 - 2008». 

 

  

∆10.2002  

Κύκλος 

Λοιπών 

Λειτουργιών 

∆10.2003  

Κύκλος 

Λοιπών 

Λειτουργιών 

∆10.2004  

Κύκλος 

Λοιπών 

Λειτουργιών 

∆10.2005  

Κύκλος 

Λοιπών 

Λειτουργιών 

∆10.2006  

Κύκλος  

Λοιπών 

Λειτουργιών 

∆10.2007  

Κύκλοι 

Λοιπών 

Λειτουργιών 

∆10.2008  

Κύκλοι 

Λοιπών 

Λειτουργιών 

N Valid 14 15 15 17 19 23 23 

  Missing 60 59 59 57 55 51 51 

Mean 2,1429 2,2000 2,4000 2,3529 2,5789 2,6087 2,6522 

Std. Deviation 1,16732 1,08233 1,12122 1,16946 1,30451 1,40580 1,43364 

Πίνακας 5.128: Descriptives (Στατιστικά Μέτρα)  για την προστιθέµενη αξία του Κύκλου Λοιπών 

Λειτουργιών  για τα έτη 2002 - 2008 

 

Από την τρίτη γραµµή φαίνεται ο αριθµητικός µέσος, ενώ από την τέταρτη η τυπική 

απόκλιση. Ειδικότερα για τον αριθµητικό µέσο παρατίθεται το Σχήµα 5.39: 

Προστιθέµενη αξία του Κύκλου Λοιπών Λειτουργιών για τα έτη 2002 - 2008. 

Προστιθέµενη Αξία του "Κύκλου Λοιπών 

Λειτουργιών"
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Σχήµα 5.39: Προστιθέµενη Αξία του Κύκλου Λοιπών Λειτουργιών για τα έτη 2002-2008 

 

Από το παραπάνω Σχήµα 5.39 είναι εµφανής η αύξουσα τάση του αριθµητικού µέσου 

του «Κύκλου Λοιπών Λειτουργιών». Ειδικότερα, παρατηρείται ότι µεταξύ του 

τέταρτου και πέµπτου έτους εφαρµογής του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου η 

προστιθέµενη αξία του Σ.Ε.Ε. στον «Κύκλο Λοιπών Λειτουργιών» αυξάνεται µε 

σηµαντική ένταση. Τέλος, η τρίτη µεγαλύτερη τιµή της προστιθέµενης αξίας 

εµφανίζεται το 2006, αυξάνεται ξανά τόσο το 2007 όσο και το 2008, οπότε και 

εµφανίζει τη µεγαλύτερη τιµή της, επτά χρόνια µετά την εισαγωγή του Σ.Ε.Ε στις 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 287 από 475 

5.3.6 Αποτελέσµατα Ερωτηµατολογίου Τµήµα Ε 

Το ερωτηµατολόγιο ολοκληρώνεται µε το Τµήµα Ε, το οποίο αποτελείται από τις 

τελευταίες επτά ερωτήσεις (84 - 90). Το Τµήµα Ε αφορά αποκλειστικά τις 

οικονοµικές µονάδες, οι οποίες εφαρµόζουν Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου και 

αναφέρεται στο µέλλον του εσωτερικού ελέγχου.   

 

Ειδικότερα, εξετάζεται: 

� η σχέση του εσωτερικού ελέγχου µε τον εξωτερικό έλεγχο 

� η σχέση του εσωτερικού ελέγχου µε τη διαχείριση κινδύνου 

� η σχέση του εσωτερικού ελέγχου µε την εταιρική διακυβέρνηση 

� η πιθανότητα ανάληψης πιο έντονου συµβουλευτικού ρόλου του 

εσωτερικού ελέγχου  

� η συνεισφορά του  εσωτερικού ελέγχου στον αποτελεσµατικότερο 

στρατηγικό σχεδιασµό 

� ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στη διαχείριση της ποιότητας, της υγείας 

και ασφάλειας στην εργασία και του περιβάλλοντος στο µέλλον και  

� η πιθανότητα ανάληψης ουσιαστικότερου ρόλου στην επίτευξη των 

επιχειρησιακών στόχων της σύγχρονης ξενοδοχειακής επιχείρησης 

 

Για την αξιολόγηση όλων των παραπάνω απόψεων χρησιµοποιείται αριθµητική 

κλίµακα η οποία  βαθµολογείται ως εξής: 

 

Κλίµακα Βαθµολόγηση 

∆ιαφωνώ Πλήρως 1 

∆ιαφωνώ 2 

Ούτε ∆ιαφωνώ, Ούτε Συµφωνώ 3 

Συµφωνώ 4 

Συµφωνώ Πλήρως 5 

             Πίνακας 5.129: Αριθµητική Κλίµακα για τη βαθµολόγηση των ερωτήσεων 74-83 

 

Στη συνέχεια αναλύονται τα αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης κάθε ερώτησης 

µε την παράθεση ενός Πίνακα, ο οποίος παρουσιάζει περιγραφικά στατιστικά µέτρα 

(Ελάχιστο, Μέγιστο, Αριθµητικός Μέσος και Τυπική Απόκλιση) και ενός 

∆ιαγράµµατος για την πληρέστερη κατανόησή τους. 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 288 από 475 

Ειδικότερα, η ερώτηση 84 εξετάζει τη σχέση του εσωτερικού ελέγχου µε τον 

εξωτερικό έλεγχο στο µέλλον. Τα αποτελέσµατα για την εν λόγω ερώτηση 

παρατίθενται στον παρακάτω Πίνακα 5.130: «Descriptives (Στατιστικά Μέτρα)  για 

τη µεταβλητή αναφορικά µε τη σχέση του εσωτερικού ελέγχου µε τον εξωτερικό 

έλεγχο στο µέλλον». 

 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

v84  Μια πιο έντονη συνεργασία εσωτερικών 

εξωτερικών ελεγκτών στο µέλλον θα συνέβαλλε στην 

αναβάθµιση των υπηρεσιών του εσωτερικού ελέγχου 
46 2,00 5,00 3,9783 ,71458 

Πίνακας 5.130: Descriptives (Στατιστικά Μέτρα)  για τη µεταβλητή αναφορικά µε τη σχέση του 

εσωτερικού ελέγχου µε τον εξωτερικό έλεγχο στο µέλλον 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα εξάγεται το συµπέρασµα ότι η µεταβλητή σχετικά µε τη 

σχέση του εσωτερικού ελέγχου µε τον εξωτερικό έλεγχο εµφανίζει αριθµητικό µέσο 

3,98 και τυπική απόκλιση 0,71
36

. Τα παραπάνω αποτελέσµατα εµφανίζονται και 

διαγραµµατικά µε το Σχήµα 5.40: Bar-Chart για τη σχέση του εσωτερικού ελέγχου µε 

τον εξωτερικό έλεγχο στο µέλλον.  

Μία πιο έντονη συνεργασία εσωτερικών 

εξωτερικών ελεγκτών στο µέλλον θα συνέβαλλε 
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      Σχήµα 5.40: Bar-Chart για τη σχέση του εσωτερικού ελέγχου µε τον εξωτερικό έλεγχο στο µέλλον 

 

Από το παραπάνω Σχήµα 5.40, συµπεραίνεται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό (71,43%) 

συµφωνεί ότι «µία πιο έντονη συνεργασία µεταξύ εσωτερικών, εξωτερικών ελεγκτών 

στο µέλλον θα συνέβαλε στην αναβάθµιση των υπηρεσιών του εσωτερικού ελέγχου». 

Επίσης, ένα σηµαντικό ποσοστό (16,33%) συµφωνεί πλήρως µε την παραπάνω 

άποψη.

                                                 
36

 Το γεγονός ότι η τυπική απόκλιση είναι µικρότερη από τη µονάδα (<1), σηµαίνει ότι παρατηρείται 

µικρή διάχυση των απαντήσεων γύρω από το µέσο όρο τους. 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 289 από 475 

Η ερώτηση 85 αναφέρεται τη σχέση του εσωτερικού ελέγχου µε τη διαχείριση 

κινδύνου. Τα αποτελέσµατα για την εν λόγω ερώτηση παρατίθενται στον παρακάτω 

Πίνακα 5.131: «Descriptives (Στατιστικά Μέτρα)  για τη µεταβλητή αναφορικά µε τη 

σχέση του εσωτερικού ελέγχου µε τη διαχείριση κινδύνου στο µέλλον». 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

v85  Νέα εργαλεία διαχείρισης του κινδύνου 

βασισµένα στον εσωτερικό έλεγχο µπορεί να 

χρησιµοποιηθούν 

46 2,00 5,00 4,0435 ,46935 

Πίνακας 5.131: Descriptives (Στατιστικά Μέτρα)  για τη µεταβλητή αναφορικά µε τη σχέση του 

εσωτερικού ελέγχου µε τη διαχείριση κινδύνου στο µέλλον 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα εξάγεται το συµπέρασµα ότι η µεταβλητή σχετικά µε τη 

σχέση του εσωτερικού ελέγχου µε τη διαχείριση κινδύνου εµφανίζει αριθµητικό µέσο 

4,04 και τυπική απόκλιση 0,47 (βλέπε υποσηµείωση 36). Τα παραπάνω 

αποτελέσµατα εµφανίζονται και διαγραµµατικά µε το Σχήµα 5.41: Bar-Chart για τη 

σχέση του εσωτερικού ελέγχου µε τη διαχείριση κινδύνου στο µέλλον. 

Νέα εργαλεία διαχείρισης του κινδύνου 

βασισµένα στον εσωτερικό έλεγχο µπορεί να 

χρησιµοποιηθούν
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       Σχήµα 5.41: Bar-Chart για τη σχέση του εσωτερικού ελέγχου µε τη διαχείριση κινδύνου στο µέλλον 

 

Από το παραπάνω Σχήµα 5.41, συµπεραίνεται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό (85,71%) 

συµφωνεί ότι «νέα εργαλεία διαχείρισης του κινδύνου βασισµένα στον εσωτερικό 

έλεγχο µπορεί να χρησιµοποιηθούν». Επίσης ένα ικανοποιητικό ποσοστό (10,20%) 

συµφωνεί πλήρως µε την παραπάνω άποψη. 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 290 από 475 

Στη συνέχεια, η ερώτηση 86 εξετάζει τη σχέση του εσωτερικού ελέγχου µε την 

εταιρική διακυβέρνηση στο µέλλον. Τα αποτελέσµατα για την εν λόγω ερώτηση 

παρατίθενται στον παρακάτω Πίνακα 5.132: «Descriptives (Στατιστικά Μέτρα)  για 

τη µεταβλητή αναφορικά µε τη σχέση του εσωτερικού ελέγχου µε την εταιρική 

διακυβέρνηση στο µέλλον». 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

v86  Ο εσωτερικός έλεγχος µπορεί να βοηθήσει στην 

αποτελεσµατικότερη υιοθέτηση των αρχών της 

εταιρικής διακυβέρνησης 
46 3,00 5,00 4,1522 ,59507 

Πίνακας 5.132: Descriptives (Στατιστικά Μέτρα)  για τη µεταβλητή αναφορικά µε τη σχέση του 

εσωτερικού ελέγχου µε την εταιρική διακυβέρνηση στο µέλλον 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα εξάγεται το συµπέρασµα ότι η µεταβλητή σχετικά µε τη 

σχέση του εσωτερικού ελέγχου µε την εταιρική διακυβέρνηση εµφανίζει αριθµητικό 

µέσο 4,15 και τυπική απόκλιση 0,59 (βλέπε υποσηµείωση 36). Τα παραπάνω 

αποτελέσµατα εµφανίζονται και διαγραµµατικά µε το Σχήµα 5.42: Bar-Chart για τη 

σχέση του εσωτερικού ελέγχου µε την εταιρική διακυβέρνηση στο µέλλον. 

Ο εσωτερικός έλεγχος µπορεί να βοηθήσει στην 

αποτελεσµατικότερη υιοθέτηση των αρχών της 

εταιρικής διακυβέρνησης 
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Σχήµα 5.42: Bar-Chart για τη σχέση του εσωτερικού ελέγχου µε την εταιρική διακυβέρνηση στο µέλλον 

 

Από το παραπάνω Σχήµα 5.42, συµπεραίνεται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό (65,31%) 

συµφωνεί ότι «ο εσωτερικός έλεγχος µπορεί να βοηθήσει στην αποτελεσµατικότερη 

υιοθέτηση των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης». Επίσης, αρκετά µεγάλο 

ποσοστό (24,49%) συµφωνεί πλήρως µε την παραπάνω άποψη.   .  



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 291 από 475 

Σε συνδυασµό η ερώτηση 87 διερευνά την πιθανότητα ανάληψης πιο έντονου 

συµβουλευτικού ρόλου του εσωτερικού ελέγχου στο µέλλον. Τα αποτελέσµατα για 

την εν λόγω ερώτηση παρατίθενται στον παρακάτω Πίνακα 5.133: «Descriptives 

(Στατιστικά Μέτρα)  για τη µεταβλητή αναφορικά µε το συµβουλευτικό ρόλο του 

εσωτερικού ελέγχου στο µέλλον». 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

v87  Ο εσωτερικός έλεγχος µπορεί να αναλάβει 

δραστικότερο συµβουλευτικό ρόλο 46 3,00 5,00 4,3261 ,70093 

Πίνακας 5.133: Descriptives (Στατιστικά Μέτρα)  για τη µεταβλητή αναφορικά µε το συµβουλευτικό 

ρόλο του εσωτερικού ελέγχου στο µέλλον 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα εξάγεται το συµπέρασµα ότι η µεταβλητή σχετικά µε το 

συµβουλευτικό ρόλο του εσωτερικού ελέγχου στο µέλλον εµφανίζει αριθµητικό µέσο 

4,32 και τυπική απόκλιση 0,70 (βλέπε υποσηµείωση 36). Τα παραπάνω 

αποτελέσµατα εµφανίζονται και διαγραµµατικά µε το Σχήµα 5.43: Bar-Chart για το 

συµβουλευτικό ρόλο του εσωτερικού ελέγχου στο µέλλον. 

Ο εσωτερικός έλεγχος µπορεί να αναλάβει 

δραστικότερο συµβουλευτικό ρόλο
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Σχήµα 5.43: Bar-Chart για το συµβουλευτικό ρόλο του εσωτερικού ελέγχου στο µέλλον 

 

Από το παραπάνω Σχήµα 5.43, συµπεραίνεται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό (48,98%) 

συµφωνεί πλήρως ότι «ο εσωτερικός έλεγχος µπορεί να αναλάβει δραστικότερο 

συµβουλευτικό ρόλο». Επίσης, πολύ µεγάλο ποσοστό (38,78%) συµφωνεί µε την 

παραπάνω άποψη.    



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 292 από 475 

Η ερώτηση 88 εξετάζει τη συνεισφορά του  εσωτερικού ελέγχου στον 

αποτελεσµατικότερο στρατηγικό σχεδιασµό. Τα αποτελέσµατα για την εν λόγω 

ερώτηση παρατίθενται στον παρακάτω Πίνακα 5.134: «Descriptives (Στατιστικά 

Μέτρα)  για τη µεταβλητή αναφορικά µε τη σχέση του εσωτερικού ελέγχου µε το 

στρατηγικό σχεδιασµό στο µέλλον». 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

v88  Ο εσωτερικός έλεγχος µπορεί να συµβάλλει 

στον αποτελεσµατικότερο στρατηγικό σχεδιασµό 46 2,00 5,00 4,2609 ,77272 

Πίνακας 5.134: Descriptives (Στατιστικά Μέτρα)  για τη µεταβλητή αναφορικά µε τη σχέση του 

εσωτερικού ελέγχου µε το στρατηγικό σχεδιασµό στο µέλλον 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα εξάγεται το συµπέρασµα ότι η µεταβλητή σχετικά µε τη 

σχέση του εσωτερικού ελέγχου µε το στρατηγικό σχεδιασµό στο µέλλον εµφανίζει 

αριθµητικό µέσο 4,26 και τυπική απόκλιση 0,77 (βλέπε υποσηµείωση 36). Τα 

παραπάνω αποτελέσµατα εµφανίζονται και διαγραµµατικά µε το Σχήµα 5.44: Bar-

Chart για τη σχέση του εσωτερικού ελέγχου µε το στρατηγικό σχεδιασµό στο µέλλον. 

Ο εσωτερικός έλεγχος µπορεί να συµβάλλει στον 

αποτελεσµατικότερο στρατηγικό σχεδιασµό
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  Σχήµα 5.44: Bar-Chart για τη σχέση του εσωτερικού ελέγχου µε το στρατηγικό σχεδιασµό στο µέλλον 

 

Από το παραπάνω Σχήµα 5.44, συµπεραίνεται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό (44,90%) 

των απαντήσεων συµφωνεί ότι «ο εσωτερικός έλεγχος µπορεί να συµβάλλει στον 

αποτελεσµατικότερο στρατηγικό σχεδιασµό». Σχεδόν ίδιο ποσοστό (40,82%) 

συµφωνεί πλήρως µε την παραπάνω άποψη.  



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 293 από 475 

Σε στενή συνάρτηση µε την παραπάνω ερώτηση, η ερώτηση 89 διερευνά τη 

πιθανότητα δραστικότερου ρόλου του εσωτερικού ελέγχου στη διαχείριση της 

ποιότητας, της υγείας και ασφάλειας στην εργασία και του περιβάλλοντος στο 

µέλλον. Τα αποτελέσµατα για την εν λόγω ερώτηση παρατίθενται στον παρακάτω 

Πίνακα 5.135: «Descriptives (Στατιστικά Μέτρα)  για τη µεταβλητή αναφορικά µε τη 

σχέση του εσωτερικού ελέγχου µε τη διαχείριση της ποιότητας, της υγείας και 

ασφάλειας στην εργασία και του περιβάλλοντος στο µέλλον». 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

v89  Ο εσωτερικός έλεγχος µπορεί να συµβάλλει στην 

αποδοτικότερη διαχείριση της ποιότητας, της υγείας 

και ασφάλειας στην εργασία και του περιβάλλοντος 
46 2,00 5,00 4,1522 ,72930 

Πίνακας 5.135: Descriptives (Στατιστικά Μέτρα)  για τη µεταβλητή αναφορικά µε τη σχέση του 

εσωτερικού ελέγχου µε τη διαχείριση της ποιότητας, υγείας και ασφάλειας στην εργασία και του 

περιβάλλοντος στο µέλλον 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα εξάγεται το συµπέρασµα ότι η µεταβλητή σχετικά µε τη 

σχέση του εσωτερικού ελέγχου µε τη διαχείριση της ποιότητας, της υγείας και 

ασφάλειας στην εργασία και του περιβάλλοντος στο µέλλον εµφανίζει αριθµητικό 

µέσο 4,15 και τυπική απόκλιση 0,72 (βλέπε υποσηµείωση 36). Τα παραπάνω 

αποτελέσµατα εµφανίζονται και διαγραµµατικά µε το Σχήµα 5.45: Bar-Chart για τη 

σχέση του εσωτερικού ελέγχου µε το στρατηγικό σχεδιασµό στο µέλλον. 

Ο εσωτερικός έλεγχος µπορεί να συµβάλλει στην 

αποδοτικότερη διαχείριση της ποιότητας, υγείας και 

ασφάλειας στην εργασία και του περιβάλλοντος
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Σχήµα 5.45: Bar-Chart για τη σχέση του εσωτερικού µε τη διαχείριση της ποιότητας, της υγείας και 

ασφάλειας στην εργασία και του περιβάλλοντος στο µέλλον 

 

Από το παραπάνω Σχήµα 5.45, συµπεραίνεται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό (52,17%) 

των απαντήσεων συµφωνεί ότι «ο εσωτερικός έλεγχος µπορεί να συµβάλλει στην 

αποδοτικότερη διαχείριση της ποιότητας, της υγείας και ασφάλειας στην εργασία και 

του περιβάλλοντος». Επίσης, σηµαντικό ποσοστό (32,61%) συµφωνεί πλήρως µε την 

παραπάνω άποψη και αξιοσηµείωτο ποσοστό (13,04%) ούτε συµφωνεί, ούτε 

διαφωνεί. 
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Τέλος, η ερώτηση 90 αξιολογεί τη συνολική συνεισφορά του εσωτερικού ελέγχου 

στην οικονοµική µονάδα και την πιθανότητα ανάληψης ουσιαστικότερου ρόλου στην 

επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της σύγχρονης ξενοδοχειακής επιχείρησης. 

Τα αποτελέσµατα για την εν λόγω ερώτηση παρατίθενται στον παρακάτω Πίνακα 

5.136: «Descriptives (Στατιστικά Μέτρα)  για τη µεταβλητή αναφορικά µε την 

προστιθέµενη αξία του εσωτερικού ελέγχου στο µέλλον». 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

v90  Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί προστιθέµενη 

αξία για την επιχείρηση και µπορεί να αναλάβει 

καταλυτικό ρόλο στην επίτευξη των επιχειρησιακών 

στόχων της σύγχρονης ξενοδοχειακής επιχείρησης 

46 4,00 5,00 4,4348 ,50121 

Πίνακας 5.136: Descriptives (Στατιστικά Μέτρα)  για τη µεταβλητή αναφορικά µε την προστιθέµενη 

αξία του εσωτερικού ελέγχου στο µέλλον 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα εξάγεται το συµπέρασµα ότι η µεταβλητή σχετικά µε την 

προστιθέµενη αξία του εσωτερικού ελέγχου στο µέλλον εµφανίζει αριθµητικό µέσο 

4,43 και τυπική απόκλιση 0,50 (βλέπε υποσηµείωση 36). Τα παραπάνω 

αποτελέσµατα εµφανίζονται και διαγραµµατικά µε το Σχήµα 5.46: Bar-Chart για την 

προστιθέµενη αξία του εσωτερικού ελέγχου στο µέλλον. 

Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί προστιθέµενη αξία για 

την επιχείρηση και µπορεί να αναλάβει καταλυτικό 

ρόλο στην επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων

0,00 0,00 0,00
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               Σχήµα 5.46: Bar-Chart για την προστιθέµενη αξία  του εσωτερικού ελέγχου στο µέλλον 

 

Από το παραπάνω Σχήµα 5.46, συµπεραίνεται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των 

απαντήσεων συµφωνεί (59,40%) ότι «ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί προστιθέµενη 

αξία για την επιχείρηση και µπορεί να αναλάβει καταλυτικό ρόλο στην επίτευξη των 

επιχειρησιακών στόχων της σύγχρονης ξενοδοχειακής επιχείρησης. Επίσης, αρκετά 

µεγάλο ποσοστό συµφωνεί πλήρως (49,82%) µε την παραπάνω πρόταση.  
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Μέρος 3ο: Προτεινόµενο Μοντέλο Συστήµατος 

Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Κεφάλαιο 6 

Μοντέλο Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου στην 

Ξενοδοχειακή Επιχείρηση 

6.1 Εισαγωγή 

Το παρόν κεφάλαιο «Μοντέλο Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου στην Ξενοδοχειακή 

Επιχείρηση» αποτελείται από πέντε (5) υποκεφάλαια µε σκοπό την παρουσίαση ενός 

ολοκληρωµένου µοντέλου εφαρµογής Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου για τη 

σύγχρονη ξενοδοχειακή επιχείρηση. Ειδικότερα στην αρχή του κεφαλαίου 

αναφέρεται το αντικείµενο και ο σκοπός του εσωτερικού ελέγχου στη ξενοδοχειακή 

επιχείρηση. Στη συνέχεια του κεφαλαίου, µε γνώµονα την πληρέστερη παρουσίαση 

του ολοκληρωµένου Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου παρουσιάζονται εκτενώς τα 

τρία επιµέρους µοντέλα Εσωτερικού Ελέγχου:  

� Εσωτερικός Έλεγχος ανά «Κλάδο Εκµετάλλευσης»,  

� Εσωτερικός Έλεγχος (Λογιστικός) ανά λογαριασµό του Ελληνικού Γενικού 

Λογιστικού Σχεδίου και  

� Εσωτερικός Έλεγχος ανά «Κύκλο ∆ραστηριότητας, 

τα οποία συνθέτουν το ολικό ολοκληρωµένο µοντέλο εφαρµογής  Συστήµατος 

Εσωτερικού Ελέγχου σε ξενοδοχειακή επιχείρηση.   

 

6.2 Εσωτερικός Έλεγχος στις  Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 

Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου θεωρείται ότι αποτελεί την ασφαλιστική δικλείδα 

της επιχείρησης για την αποφυγή ακούσιας ή σκόπιµης διαρροής των κάθε είδους 

χρησιµοποιούµενων πρώτων υλών, αγαθών και υλικών καθώς και την αποφυγή 

απώλειας εσόδων από καταχρήσεις ή λειτουργικά λάθη (Μάρα, 1991). Γενικότερα 

σκοπός ενός αποτελεσµατικού Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου µίας ξενοδοχειακής 

επιχείρησης είναι η  προώθηση της αποτελεσµατικής λειτουργίας της ξενοδοχειακής 

επιχείρησης και η διασφάλιση ότι όλα λειτουργούν όπως προβλέπεται (Λεκαράκου, 

1994).  
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Στα πλαίσια της παραπάνω προσέγγισης ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Εσωτερικού 

Ελέγχου µίας ξενοδοχειακής επιχείρησης έχει ως αντικείµενο: 

1. τον έλεγχο ανά «Κλάδο Εκµεταλλεύσεως» των εσόδων και εξόδων,  

2. το λογιστικό έλεγχο µέσω παρακολούθησης της ορθής εφαρµογής των αρχών 

και των κανόνων της Λογιστικής επιστήµης, 

3. τον έλεγχο ανά «Κύκλο ∆ραστηριότητας» - ανά λειτουργία – µέσω 

παρακολούθησης της ορθής εφαρµογής των απαιτούµενων διαδικασιών για 

κάθε λειτουργία, 

4. τη διεξαγωγή λοιπών ελέγχων, ανάλογα µε τη γραφειοκρατική δοµή και τις 

εκάστοτε οικονοµικές συνθήκες του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης της 

ξενοδοχειακής επιχείρησης.   

 

6.3 Προτεινόµενο Μοντέλο  Εσωτερικού Ελέγχου Ανά Κλάδο 

Εκµεταλλεύσεως 

6.3.1 Κλάδοι Εκµεταλλεύσεως 

Με τον όρο «Κλάδοι Εκµεταλλεύσεως» ενός ξενοδοχείου χαρακτηρίζονται τα 

τµήµατα εκείνα στα οποία γίνεται η διαδικασία παραγωγής και διάθεσης των 

τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών µε σκοπό την επίτευξη κέρδους. Βασικοί 

«Κλάδοι Εκµεταλλεύσεως» σε µια σύγχρονη ξενοδοχειακή επιχείρηση είναι: 

� τα Υπνοδωµάτια, 

� το Εστιατόριο, 

� το Κυλικείο (Μπουφές) και 

� το Μπαρ 

Στα επόµενα υποκεφάλαια ακολουθεί ανάλυση του εσωτερικού ελέγχου ανά «Κλάδο 

Εκµετάλλευσης». 

   

6.3.2 Εσωτερικός Έλεγχος Κλάδου Υπνοδωµατίου  

Ο κλάδος των «Υπνοδωµατίων» είναι ο «Κλάδος Εκµετάλλευσης» που αποτελείται 

από την Υποδοχή, το τµήµα Ορόφων και το ένστολο Προσωπικό. Ο εν λόγω κλάδος  

θεωρείται ο σηµαντικότερος κλάδος της ξενοδοχειακής επιχείρησης, αφού 

εξασφαλίζει το µεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων της. Κατά συνέπεια και ο έλεγχος 
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του κλάδου των «Υπνοδωµατίων» έχει βαρύνουσα σηµασία για την επίτευξη 

επιτυχηµένου Εσωτερικού Ελέγχου.  

 

Ο έλεγχος των εσόδων του κλάδου των «Υπνοδωµατίων» πραγµατοποιείται µε την 

εξέταση: 

� του αριθµού των ενοικιαζοµένων δωµατίων, 

� του αριθµού των διανυκτερεύσεων που έχουν πραγµατοποιηθεί, 

� της εφαρµογής και σωστής συµπλήρωσης και παρακολούθησης των 

«Τιµολογίων», 

� των διάφορων εντύπων (µε σκοπό τον εντοπισµό και την αποφυγή των 

αναριθµητισµών και των λαθών στις «χρεοπιστώσεις»). 

 

Βασικά παραστατικά στοιχεία (Μάρα, 1991) για τη σωστή εφαρµογή του ελέγχου 

των εσόδων από τον κλάδο των «Υπνοδωµατίων» είναι το «Βιβλίο Κίνησης Πελατών 

(Βιβλίο Πόρτας)» και το «Βιβλίο Τήρησης των Λογαριασµών των Πελατών (MAIN – 

COURANTE)». 

 

Η εξέταση του «Βιβλίου Τήρησης των Λογαριασµών των Πελατών (MAIN – 

COURANTE)» είναι ο βασικότερος έλεγχος (Καραχοντζίδης, 1989) των εσόδων του 

κλάδου των «Υπνοδωµατίων» (ειδικότερα του τµήµατος Υποδοχής) και διενεργείται 

µε: 

� τη µεταφορά των στοιχείων του πελάτη από την προηγούµενη µέρα, 

� τον έλεγχο της σωστής καταχώρησης των αφιχθέντων πελατών, 

� τον έλεγχο της σωστής καταχώρησης των πελατών που αναχώρησαν, 

� την αντιπαραβολή του ηλεκτρονικού αρχείου που παρακολουθεί τα 

«Υπνοδωµάτια» µε τα «Βιβλία» και τις «χρεώσεις» των πελατών, 

� την δηµιουργία αναφορών µε χρήσιµα οικονοµικά και στατιστικά στοιχεία, τα 

οποία βοηθούν τη ∆ιεύθυνση στην αποτίµηση της λειτουργικότητας του 

ξενοδοχείου (Καπίκη-Πιβεροπούλου, 2004). 

 

Η εν λόγω αντιπαραβολή των στοιχείων που καταχωρήθηκαν στο «Βιβλίο Τήρησης 

των Λογαριασµών των Πελατών (MAIN – COURANTE)» µε εκείνα που έχουν 
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καταχωρηθεί στους ατοµικούς λογαριασµούς πελατών είναι η βασική προϋπόθεση 

επιτυχίας αυτού του ελέγχου.  

 

6.3.3 Εσωτερικός Έλεγχος Κλάδου Εστιατορίου 

Ο κλάδος του «Εστιατορίου» είναι ο «Κλάδος Εκµετάλλευσης» που απαιτεί το 

περισσότερο εξειδικευµένο προσωπικό και τον πλέον κατάλληλο εξοπλισµό. Η 

σηµαντικότητα του «Κλάδου Εστιατορίου» κρίνεται ουσιαστική, αφού επηρεάζει 

καθοριστικά την ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη (Σωτηριάδης, 1999; 

Σωτηριάδης, 2005). Στα πλαίσια της παραπάνω προσέγγισης, ο εν λόγω κλάδος 

συνδέεται µε: 

� τον κλάδο του «Μπαρ», όπου παρατίθενται τα ποτά, 

� τον κλάδο του «Κυλικείου (Μπουφές)», όπου προσφέρονται τα γλυκίσµατα 

καθώς και 

� µε άλλους «Κλάδους Εκµεταλλεύσεως» δευτερεύουσας σηµασίας.  

 

Ο έλεγχος των εσόδων του κλάδου του «Εστιατορίου» περιλαµβάνει: 

� έλεγχο των «∆ελτίων Παραγγελίας» των σερβιτόρων, 

� έλεγχο της ορθής καταχώρησης όλων των διατεθέντων στους 

«Λογαριασµούς» του «Εστιατορίου», 

� έλεγχο της ορθής καταχώρησης και του διαχωρισµού των «Πωλήσεων µε 

πίστωση» και των «Πωλήσεων µετρητοίς» στις αντίστοιχες καρτέλες 

πελατών,  

� έλεγχο της ορθής καταχώρησης των χρεωστικών λογαριασµών του 

«Εστιατορίου» στις ανάλογες καταστάσεις και στις χρεωπιστωτικές µερίδες 

του «Βιβλίου Τήρησης των Λογαριασµών των Πελατών (MAIN – 

COURANTE)», 

� έλεγχο των τιµών των ειδών που χρεώθηκαν και αντιπαραβολή αυτών µε τις 

αναγραφόµενες στους καταλόγους, 

� αντιπαραβολή των αθροισµάτων των «Λογαριασµών» µε τις καταχωρήσεις 

της «Συγκεντρωτικής Κατάστασης», 

� αντιπαραβολή του αθροίσµατος των µετρητών της «Συγκεντρωτικής 

Κατάστασης» µε τις «Αποδείξεις Είσπραξης» του κεντρικού Ταµείου και 
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� αντιπαραβολή του συνόλου των «Εσόδων» του «Εστιατορίου» µε τη συνολική 

χρέωση στις «Καταστάσεις» των πελατών. 

 

Γενικότερα, όταν ο πελάτης παραγγέλνει, ο σερβιτόρος εκδίδει το «∆ελτίο 

Παραγγελίας» σε τρία αντίτυπα από τα οποία το ένα παραµένει στο στέλεχος, το 

δεύτερο παραδίδεται στο «Τµήµα Μαγειρείου» ή στον αρχιµάγειρα από όπου 

παραλαµβάνει τα είδη που θα σερβίρει και το τρίτο παραδίδεται στον «Επόπτη 

Πωλήσεων». 

 

6.3.4 Εσωτερικός Έλεγχος Κλάδου Κυλικείου (Μπουφές) 

Οι χρεώσεις των πρωινών διακρίνονται σε τρεις περιπτώσεις: 

� όταν η λήψη του «Πρωινού» είναι υποχρεωτική και αφορά πελάτη 

τουριστικού πακέτου, τότε η χρέωση στη µερίδα του πελάτη γίνεται άσχετα αν 

πήρε ή όχι πρωινό και άσχετα αν εκδόθηκε ή όχι «∆ελτίο Παροχής 

Υπηρεσιών». 

� όταν η λήψη του «Πρωινού» έχει συµφωνηθεί αλλά δεν είναι υποχρεωτική και 

αφορά µεµονωµένο πελάτη, τότε η χρέωση στη µερίδα του πελάτη γίνεται 

άσχετα αν πήρε ή όχι πρωινό και άσχετα αν εκδόθηκε ή όχι «∆ελτίο Παροχής 

Υπηρεσιών», αλλά αφού έχει προηγηθεί προειδοποίηση στον πελάτη.  

� όταν η λήψη του «Πρωινού» είναι ελεύθερη για τον πελάτη, τότε ο έλεγχος 

γίνεται µε την αντιπαραβολή µε το «∆ελτίο Παροχής Υπηρεσιών» που 

εκδόθηκε.  

 

Ο έλεγχος των καταχωρήσεων του κλάδου «Κυλικείου (Μπουφέ)» δεν παρουσιάζει 

ιδιαίτερη δυσκολία και περιλαµβάνει: 

� αντιπαραβολή των αναγραφόµενων στο «∆ελτίο Παραγγελίας» µε τον 

«Λογαριασµό», 

� έλεγχο της καταχώρησης του σωστού ποσού στον «Λογαριασµό» και στην 

«Κατάσταση Εσόδων» του «Εστιατορίου» και 

� έλεγχο της ορθής καταχώρησης στη σωστή µερίδα του «Βιβλίου Τήρησης των 

Λογαριασµών των Πελατών (MAIN – COURANTE)».   
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6.3.5 Εσωτερικός Έλεγχος Κλάδου Μπαρ 

Το «Μπαρ» αποτελεί ένα αναπόσπαστο κοµµάτι της ξενοδοχειακής µονάδας. Το 

«Μπαρ» θεωρείται ιδιαίτερος «Κλάδος Εκµεταλλεύσεως», όπου το «ιδιόµορφο» 

προϊόν που παρέχεται στους πελάτες περιλαµβάνει (Λαλούµης και Ρούπας, 1998): 

� το υλικό προϊόν, τα οινοπνευµατώδη ποτά, τα αναψυκτικά, τα παγωτά, το 

ελαφρύ φαγητό, 

� το χώρο εγκατάστασης, τη διακόσµηση, τη διαρρύθµιση, τη µουσική και 

τέλος 

� τις ανθρώπινες σχέσεις. 

 

Από πλευράς ελέγχου το «Μπαρ» θεωρείται µια από τις πιο δύσκολες ελεγκτικές 

εργασίες. Ένα «Μπαρ» σε ένα ξενοδοχείο λειτουργεί µε ένα από τους τρεις τρόπους: 

� ο ιδιοκτήτης να είναι ταυτόχρονα και «Μπάρµαν» και να µην απασχολεί 

άλλους εργαζοµένους (πολύ µικρή επιχείρηση), 

� ο «Μπάρµαν» να λειτουργεί το «Μπαρ» για λογαριασµό του αλλά να υπάρχει 

και υπάλληλος δίπλα του για ενηµέρωση του ιδιοκτήτη, 

� ο  «Μπάρµαν» να λειτουργεί για λογαριασµό της επιχείρησης το τµήµα. 

Κάθε ένας από τους παραπάνω τρόπους εκµετάλλευσης απαιτεί διαφορετική 

αντιµετώπιση από το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου (Μάρα, 1991). 

 

Ο έλεγχος των εσόδων του κλάδου του «Μπαρ» περιλαµβάνει: 

� έλεγχο της ορθής καταχώρησης και του διαχωρισµού των «Πωλήσεων µε 

πίστωση» και των «Πωλήσεων µετρητοίς» στις αντίστοιχες καρτέλες 

πελατών,  

� έλεγχο της ορθής καταχώρησης των χρεωστικών λογαριασµών του «Μπαρ» 

στις ανάλογες καταστάσεις και στις χρεωπιστωτικές µερίδες των πελατών,  

� έλεγχο των τιµών των ειδών που χρεώθηκαν και αντιπαραβολή αυτών µε τις 

αναγραφόµενες στους καταλόγους, 

� αντιπαραβολή των αθροισµάτων των «Λογαριασµών» µε τις καταχωρήσεις 

της «Συγκεντρωτικής Κατάστασης», 

� αντιπαραβολή του αθροίσµατος των µετρητών της «Συγκεντρωτικής 

Κατάστασης» µε τις «Αποδείξεις Είσπραξης» του κεντρικού Ταµείου, 
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� αντιπαραβολή του συνόλου των «Εσόδων» του «Μπαρ» µε τη συνολική 

χρέωση στις «Καταστάσεις» των πελατών. 

 

Η διαχείριση των εσόδων του «Μπαρ» είναι παρόµοια µε εκείνη του κλάδου του  

«Εστιατορίου». Με την παραγγελία εκδίδεται «Λογαριασµός» των ειδών, ο οποίος 

συνοδεύει τα προσφερόµενα είδη. Όταν ο πελάτης θελήσει να φύγει οι 

«Λογαριασµοί» προστίθενται και ο πελάτης πληρώνει σε µετρητά το σύνολο ή 

υπογράφει τους επιµέρους «Λογαριασµούς». Στο τέλος της ηµερήσιας χρήσης, οι 

«Λογαριασµοί» καταχωρούνται και αθροίζονται σε µια «Κατάσταση Ηµερήσιας 

Κίνησης». Τα χρήµατα παραδίδονται στο «Ταµείο» και οι χρεωστικοί «Λογαριασµοί» 

στο «Βιβλίο Τήρησης των Λογαριασµών των Πελατών (MAIN – COURANTE)». 

 

Στο σηµείο αυτό ολοκληρώνεται το πρώτο µοντέλο του ολοκληρωµένου Σ.Ε.Ε., το 

οποίο αναφερόταν στον εσωτερικό έλεγχο των βασικών «Κλάδων Εκµεταλλεύσεως» 

της ξενοδοχειακής επιχείρησης. Επιπλέον, κρίνεται αναγκαία η επισήµανση, ότι στο 

πρώτο µοντέλο επιλέχτηκαν µόνο οι κύριοι «Κλάδοι Εκµεταλλεύσεως» που 

συναντώνται σε µια ξενοδοχειακή επιχείρηση. Ωστόσο, στις σύγχρονες  

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις υπάρχουν και άλλοι εξίσου σηµαντικοί «Κλάδοι 

Εκµεταλλεύσεως» (Πισίνα, Υπηρεσίες Spa, Συνεδριακό Κέντρο), των οποίων ο 

εσωτερικός έλεγχος δεν καλύπτεται από το παρόν µοντέλο. Εντούτοις, θεωρήθηκε - 

από την πλευρά του ερευνητή – για σκοπούς συνοχής της έρευνας, η παράθεση µόνο 

των σηµαντικότερων  «Κλάδων Εκµεταλλεύσεως». Άλλωστε τα δύο επόµενα 

µοντέλα, τα οποία αποτελούν τα βασικά µοντέλα και ολοκληρώνουν το Σύστηµα 

Εσωτερικού Ελέγχου, καλύπτουν και τους «Κλάδους Εκµεταλλεύσεως» που δεν 

αναπτύχθηκαν.  

 

6.4 Προτεινόµενο Μοντέλο  Εσωτερικού Ελέγχου Ανά Κύκλο 

∆ραστηριότητας 

6.4.1 Κύκλος Παγίων 

6.4.1.1 Γενικά 

Στον «Κύκλο Παγίων» εξετάζονται όλα τα στοιχεία που σχετίζονται µε τα «Πάγια». 

Με τον όρο «Πάγια» εννοούνται όλα τα υλικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν 
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λειτουργική διάρκεια πάνω από ένα χρόνο και χρησιµοποιούνται για τη λειτουργία 

της επιχειρήσεως. Ειδικότερα, για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ως «Πάγια» 

θεωρούνται ο Λειτουργικός Εξοπλισµός, οι Επενδύσεις και οι Ανακαινίσεις. Ο 

Λειτουργικός Εξοπλισµός ανά χώρο του ξενοδοχείου περιλαµβάνει: Είδη µπάνιου και 

έπιπλα (∆ωµάτια και Κοινόχρηστοι χώροι), Μηχανήµατα, σκεύη κουζίνας και λοιπό 

εξοπλισµό (F & B), Λινά και λοιπό εξοπλισµό (HSK), Τηλέφωνα και Ηλεκτρονικούς 

Υπολογιστές (∆ιοικητικές Υπηρεσίες), Συναγερµοί (Ασφάλεια) και τέλος Υλικά 

Συντήρησης (Συντήρηση). Ακολουθώντας την παραπάνω προσέγγιση, ως Επενδύσεις 

ορίζονται οι προσθήκες και επεµβάσεις επί των παγίων, των µηχανολογικών, του 

βαρέως και του λοιπού εξοπλισµού. Τέλος, ως «Ανακαινίσεις» ορίζονται οι 

βελτιώσεις, ώστε το προϊόν να είναι ανταγωνιστικό µε σκοπό τη βέλτιστη 

κερδοφορία.  

 

6.4.1.2  Αντικειµενικοί Στόχοι Εσωτερικού Ελέγχου 

Κατά των έλεγχο του «Κύκλου Παγίων» αντικειµενικοί στόχοι του Σ.Ε.Ε. οφείλουν 

να είναι (Λουµιώτης, 2006): 

� η µεγαλύτερη απόδοση των κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί στα «Πάγια», 

� η ορθή διαχείριση (εξακρίβωση της ακρίβειας και ποιότητας) των «Παγίων», 

� η πρόληψη, ο εντοπισµός και η ελαχιστοποίηση των κινδύνων αναφορικά µε 

τον «Κύκλο Παγίων» (φθορές, κλοπή, πυρκαγιά), 

� η πιστή εφαρµογή των οδηγιών της ∆ιοίκησης για την ορθή πραγµατοποίηση 

των «Παγίων», 

� η ορθή λογιστική παρακολούθηση και 

� η εισήγηση µέτρων διόρθωσης και βελτίωσης των διαδικασιών αναφορικά µε 

τον «Κύκλο Παγίων». 

 

6.4.1.3 Μέτρα Εσωτερικού Ελέγχου  

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων του «Κύκλου Παγίων» το Σύστηµα 

Εσωτερικού Ελέγχου της ξενοδοχειακής επιχείρησης οφείλει να ακολουθεί τα 

παρακάτω αναγκαία µέτρα: 

� εφαρµογή εγκεκριµένης διαδικασίας για την ορθή διαχείριση των «Παγίων» 

από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 
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� περιοδικές απογραφές των «Παγίων» και συµφωνία µε το αντίστοιχο 

τηρούµενο «Μητρώο Παγίων», 

� περιοδικές επιθεωρήσεις για τη διαπίστωση της καλής συντήρησης των 

«Παγίων», 

� τήρηση και έλεγχος για την πιστή εφαρµογή του «Κανονισµού Προµηθειών» 

των «Παγίων», 

� τήρηση και έλεγχος για την πιστή εφαρµογή των «Προϋπολογισµών 

Λειτουργικού Εξοπλισµού, Ανακαινίσεων και  Επενδύσεων» και τέλος 

� οριοθέτηση των καθηκόντων όσων εµπλέκονται στη διαχείριση και λογιστική 

παρακολούθηση του «Κύκλου Παγίων».  

 

6.4.1.4 Προτεινόµενη ∆ιαδικασία Εσωτερικού Ελέγχου 

Στα πλαίσια του παρόντος κεφαλαίου αναλύεται η προτεινόµενη διαδικασία 

αναφορικά µε την κατάρτιση-υποβολή, έγκριση – υλοποίηση και παρακολούθηση του 

Προϋπολογισµού των «Παγίων»
37

.   

 

Πιο συγκεκριµένα, η «Απογραφή» αποτελεί τη βάση για την κατάρτιση των 

Προϋπολογισµών Λειτουργικού Εξοπλισµού, Ανακαινίσεων και Επενδύσεων. Ο 

∆ιευθυντής µε τον υπεύθυνους των τµηµάτων επιθεωρούν και καταγράφουν τις 

ανάγκες των τµηµάτων. Έτσι προκύπτει ο ετήσιος προϋπολογισµός του κάθε 

τµήµατος σε συνεργασία πάντα µε το Λογιστήριο. Στη συνέχεια, προτείνεται η 

αποστολή του «Προϋπολογισµού για έγκριση σε Επιτροπή, η οποία σε συνεργασία µε 

τους υπεύθυνους των Τµηµάτων, έχει την ευθύνη για την έγκριση και υλοποίηση του 

«Προϋπολογισµού». Ειδικότερα, παραλαµβάνονται προσφορές µε αναλυτικές 

πληροφορίες για τους προµηθευτές και η Επιτροπή αξιολογώντας τις προσφορές 

επιλέγει την περισσότερο συµφέρουσα µε πολλαπλά κριτήρια (όχι µόνο οικονοµικά). 

Μετά την επιλογή του προµηθευτή ο ∆ιευθυντής µε το Λογιστήριο καταρτίζει το 

Χρονοδιάγραµµα Εκταµίευσης. Η «Εντολή Αγοράς»
38

 (υπογεγραµµένη από το 

                                                 
37

 Η Προτεινόµενη ∆ιαδικασία τόσο για τον «Κύκλο Παγίων» όσο και για τους υπόλοιπους «Κύκλους 

Εκµετάλλευσης», που σχετίζεται µε τον καθαρά λογιστικό έλεγχο παρατίθεται εκτενώς στα αντίστοιχα 

υποκεφάλαια (6.5.1- 6.5.8) του Προτεινόµενου Μοντέλου Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου ανά 

Οµάδα του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου     
38

 Η «Εντολή Αγοράς» προτείνεται να περιλαµβάνει ασφαλιστικές δικλείδες για χρόνο παράδοσης, 

ποιότητα και τρόπο πληρωµής.  
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∆ιευθυντή) µεταβιβάζεται γραπτώς από τον Υπεύθυνο του τµήµατος στον 

προµηθευτή και αρχειοθετείται µέχρι την παραλαβή.  

 

Για την παρακολούθηση του «Προϋπολογισµού» προτείνεται ο έλεγχος σε µηνιαία 

βάση από το ∆ιευθυντή και τον προϊστάµενο του Λογιστηρίου µε σκοπό την αποφυγή 

της υπέρβασης. Στα πλαίσια της παραπάνω προσέγγισης καλή πρακτική αποτελεί η 

αποστολή µηνιαίας αναφορά στον Οικονοµικό ∆ιευθυντή και το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο. Τέλος, σε συνδυασµό µε την παρακολούθηση του «Προϋπολογισµού» 

εξέχουσα βαρύτητα φέρει τόσο η Αξιολόγηση όσο και η Αναθεώρησή του µε σκοπό 

τη βελτίωση και την επίτευξη των στόχων του.  

 

6.4.2 Κύκλος Αποθεµάτων  

6.4.2.1 Γενικά 

Τα «Αποθέµατα» είναι ένα από τα σπουδαιότερα στοιχεία της ξενοδοχειακής 

επιχείρησης από ελεγκτικής άποψης, αφού είναι το πιο «ευαίσθητο» σε σηµαντικά 

σφάλµατα από οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο. Επιπρόσθετα, τα 

«Αποθέµατα», επηρεάζουν όλες σχεδόν τις άλλες λειτουργίες που σχετίζονται µε την 

παραγωγή και την πώληση (παραλαβή, τιµολόγηση, αποθήκευση, επεξεργασία, 

αποστολή). Για την αποφυγή σηµαντικών λαθών κρίνεται χρήσιµη η διάκριση του 

Κύκλου «Αποθέµατα» στις παρακάτω λειτουργίες: Αποθήκευση, ∆ιακίνηση, 

Συντήρηση και Απογραφή Αποθεµάτων. 

 

6.4.2.2  Αντικειµενικοί Στόχοι Εσωτερικού Ελέγχου 

Κατά των έλεγχο του «Κύκλου Αποθεµάτων» οι αντικειµενικοί στόχοι του Σ.Ε.Ε. 

οφείλουν να είναι: 

� η µεγαλύτερη απόδοση των κεφαλαίων που έχουν δεσµευτεί για την 

απόκτηση των «Αποθεµάτων», 

� η ορθή διαχείριση (εξακρίβωση της ακρίβειας, ποιότητας και επαρκούς 

ποσότητας) των «Αποθεµάτων» (προσδιορισµός της επαρκούς ποσότητας των 

«Αποθεµάτων» µε απώτερο σκοπό την αποφυγή της υπερβολικής 

αποθεµατοποίησης ή της έλλειψης των «Αποθεµάτων»), 

� η πρόληψη, ο εντοπισµός και η ελαχιστοποίηση των κινδύνων αναφορικά µε 

τον «Κύκλο Αποθεµάτων», 
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� η πιστή εφαρµογή των οδηγιών της ∆ιοίκησης για την ορθή διαχείριση των 

«Αποθεµάτων», 

� η ορθή λογιστική παρακολούθηση των «Αποθεµάτων» και 

� η εισήγηση µέτρων διόρθωσης και βελτίωσης των διαδικασιών αναφορικά µε 

τον «Κύκλο Αποθεµάτων». 

 

6.4.2.3 Μέτρα Εσωτερικού Ελέγχου 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων του «Κύκλου Αποθεµάτων» το Σύστηµα 

Εσωτερικού Ελέγχου της ξενοδοχειακής επιχείρησης οφείλει να ακολουθεί τα 

παρακάτω αναγκαία µέτρα: 

� εφαρµογή εγκεκριµένης διαδικασίας για την ορθή διαχείριση των 

«Αποθεµάτων» από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 

� ορισµός αρµόδιου υπεύθυνου Αποθήκης (Αποθηκάριος) και καθορισµός των 

ευθυνών του, 

� καθορισµός συστήµατος διαρκούς απογραφής και τέλος 

� καθορισµός «Αποθέµατος Ασφαλείας» και έλεγχοι για την τήρηση του ορίου. 

 

6.4.2.4 Προτεινόµενη ∆ιαδικασία Εσωτερικού Ελέγχου 

Γενικά 

Όπως ελέχθη µε γνώµονα την αποφυγή σηµαντικών λαθών και παραλήψεων κρίνεται 

απαραίτητο η προτεινόµενη διαδικασία για τον «Κύκλο Αποθεµάτων» να διακρίνει 

τέσσερις βασικές λειτουργίες οι οποίες σχετίζονται µε τα «Αποθέµατα»:  

Αποθήκευση Αποθεµάτων, ∆ιακίνηση Αποθεµάτων, Συντήρηση Αποθεµάτων και 

Απογραφή Αποθεµάτων. 

 

Αποθήκευση Αποθεµάτων 

Οι συνήθεις χώροι αποθήκευσης «Αποθεµάτων» της ξενοδοχειακής επιχείρησης 

είναι: Γραφείο Αποθήκης, Αποθήκη αναλωσίµων προϊόντων (κρασιών, κρεάτων, 

γαλακτοκοµικών), Αποθήκη µη αναλωσίµων προϊόντων και Αποθήκη ακατάλληλων 

προϊόντων. Ο εξοπλισµός της Αποθήκης περιλαµβάνει όργανα ενδείξεων 

θερµοκρασίας και υγροµετρικών συνθηκών, όργανα για το φωτισµό µε σκοπό τον 

έλεγχο των παραλαµβανοµένων, τον καλύτερο έλεγχο των µεταφορών των προϊόντων 

και γενικότερα την αποδοτικότερη λειτουργία της Αποθήκης. Σχετικά µε την 
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αποθήκευση των παραληφθέντων προϊόντων προτείνεται η αποθήκευση ανάλογα µε 

το είδος σε ειδικές αποθήκες ή ψυκτικούς χώρους, ώστε τα προϊόντα που έχουν µικρή 

διάρκεια ζωής να διατίθενται πρώτα. Με σκοπό την πληρέστερη ασφάλεια των 

αποθηκευτικών χώρων απαγορεύεται η πρόσβαση σε όλους εκτός από το 

εξουσιοδοτηµένο προσωπικό, τον ελεγκτή και το ∆ιευθυντή του Ξενοδοχείου. 

Επιπρόσθετα, οι χώροι της Αποθήκης πρέπει να είναι κλειδωµένοι και επιτρέπεται η 

πρόσβαση µόνο για τον έλεγχο, την εισαγωγή, την εξαγωγή και τη διενέργεια της 

«Απογραφής». Προτείνεται ο υπεύθυνος της Αποθήκης (και ο βοηθός) να έχουν από 

ένα κλειδί. Στο τέλος της ηµέρας κλειδώνουν και αφήνουν τα κλειδιά στην ασφάλεια 

του χώρου. Καλή πρακτική αποτελεί η ύπαρξη και µίας τρίτης σειράς κλειδιών, η 

οποία να κρατείται σε ειδικό σφραγισµένο φάκελο σε περίπτωση ανάγκης. Αν 

δηµιουργηθεί τέτοια περίπτωση θα πρέπει να καταγραφεί η ηµεροµηνία και η αιτία 

ώστε να ενηµερωθεί ο υπεύθυνος της Αποθήκης ο οποίος θα πρέπει να ξανά 

σφραγίσει το φάκελο. 

 

∆ιακίνηση Αποθεµάτων 

Η διακίνηση των «Αποθεµάτων» ανά τµήµα πρέπει να ακολουθεί την παρακάτω 

διαδικασία: Κάθε τµήµα έχει ένα διπλότυπο προ-αριθµηµένο που καλείται «Αίτηση 

Προµήθειας». Ο υπεύθυνος της Αποθήκης παραλαµβάνει την «Αίτηση Προµήθειας» 

και φροντίζει για τις εξαγωγές από την Αποθήκη. Η µεταφορά πραγµατοποιείται µε 

αντίγραφο της «Αίτησης Προµήθειας». Σε κάθε τµήµα ο υπεύθυνος διενεργεί έλεγχο 

και αντιπαραβολή των παραδιδόµενων µε την «Αίτηση Προµήθειας». Με την 

ολοκλήρωση της αντιπαραβολής, ο υπεύθυνος του τµήµατος υπογράφει και 

επιστρέφει το αντίγραφο της «Αίτησης Προµήθειας» στον υπεύθυνο Αποθήκης, ο 

οποίος το καταχωρεί στην Αποθήκη. Οι «Αιτήσεις Προµηθειών» αρχειοθετούνται 

από το τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου. Σε περίπτωση που η Αποθήκη είναι κλειστή, 

τότε συµπληρώνεται το έντυπο «Ενδοτµηµατικές Παραδόσεις», το οποίο 

υπογράφεται από τον υπεύθυνο του τµήµατος που ζητάει την παραγγελία και τον 

υπεύθυνο του τµήµατος που την παραλαµβάνει. Ο υπεύθυνος Αποθήκης καταχωρεί 

τα έντυπα και ο ελεγκτής  τα αρχειοθετεί.  
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Συντήρηση Αποθεµάτων 

Η συντήρηση των «Αποθεµάτων» διενεργείται από το τµήµα Συντήρησης. Σε 

περίπτωση βλάβης συµπληρώνεται το έντυπο «Αναγγελίας Βλάβης» το οποίο 

παραδίδεται στο τµήµα Συντήρησης, ενώ σε περίπτωση αλλοίωσης προϊόντος, 

συµπληρώνεται το «∆ελτίο Φθοράς» το οποίο παραδίδεται στο τµήµα Ελέγχου. Τα 

ληγµένα ή κατεστραµµένα «Αποθέµατα» πρέπει να κρατούνται σε ειδικό 

αποθηκευτικό χώρο. Αναγράφονται σε ξεχωριστή απογραφική λίστα και 

παρουσιάζονται από τον υπεύθυνο Αποθήκης στο ∆ιευθυντή  του Ξενοδοχείου. Στη 

συνέχεια µε τη συνεργασία του Λογιστηρίου συντάσσεται το έντυπο  «Πρωτόκολλο 

Καταστροφής», ώστε µέσα από µια διαδικασία τα ληγµένα ή κατεστραµµένα 

«Αποθέµατα» µεταφέρονται σε χωµατερή. Η συνολική διαδικασία δύναται να είναι 

µέρος ∆ιαδικασίας του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας ή του Συστήµατος 

Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης και πρέπει πάντα να εναρµονίζεται µε τους κανόνες της 

ελληνικής και της διεθνούς νοµοθεσίας.  

 

Απογραφή Αποθεµάτων 

Στο τέλος κάθε µήνα πραγµατοποιείται η απογραφή των «Αποθεµάτων» µε σκοπό 

τον προσδιορισµό των καταναλώσεων, τον καθορισµό των «Αποθεµάτων» που 

λήγουν και τη συµφωνία του λογιστικού µε το πραγµατικό υπόλοιπο. Η απογραφή σε 

κάθε τµήµα συνιστάται να διενεργείται από µία «Οµάδα Απογραφής» δύο ατόµων 

(ένα άτοµο από το ελεγχόµενο τµήµα και ένα άτοµο ανεξάρτητο από τη λειτουργία 

του τµήµατος). Η «Οµάδα Απογραφής» συµπληρώνει τα «∆ελτία Απογραφής», ενώ 

τα είδη που έχουν καταχωρηθεί, επικαιροποιούνται ώστε να αποφεύγεται η διπλή 

καταµέτρηση. Καλή πρακτική αποτελεί τα «∆ελτία Απογραφής» να έχουν τους ίδιους 

κωδικούς των ειδών µε το «Μητρώο Παγίων». Με την ολοκλήρωση της απογραφής, 

η «Οµάδα Απογραφής» καταρτίζει το «Πρωτόκολλο Απογραφής», όπου υπάρχουν τα 

αποτελέσµατα της φυσικής απογραφής ανά κωδικό προϊόντος. Το πρωτότυπο έντυπο 

το κρατάει το τµήµα Ελέγχου για συµφωνία, ενώ τα αντίγραφα το τµήµα 

Παραγγελιών και το τµήµα Αποθήκης. Επιπλέον, απαραίτητες ενέργειες κρίνονται η 

καταγραφή των αποκλίσεων, ο έλεγχος των αιτιών και η επαναεπιθεώρηση των 

µεγάλων αποκλίσεων. 
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6.4.3 Κύκλος Αγορών – Προµηθειών 

6.4.3.1 Γενικά 

Ο Κύκλος «Αγορών - Προµηθειών» αφορά όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται µε 

τις «Αγορές - Προµήθειες» της ξενοδοχειακής επιχείρησης.   

  

6.4.3.2  Αντικειµενικοί Στόχοι Εσωτερικού Ελέγχου 

Αντικειµενικοί στόχοι του αποτελεσµατικού Σ.Ε.Ε. για τον «Κύκλο Αγορών-

Προµηθειών» οφείλουν να είναι: 

� η επίτευξη του µέγιστου οφέλους από τις πάσης φύσεως «Αγορές», 

� η ορθή διαχείριση και προστασία (εξακρίβωση της πιστότητας και της 

ακρίβειας) των «Αγορών» (προστασία των «Αγορών» κατά τη διακίνησή τους 

από τον προµηθευτή στις Αποθήκες της επιχείρησης, 

� η πρόληψη, ο εντοπισµός και η ελαχιστοποίηση των κινδύνων αναφορικά µε 

τον «Κύκλο Αγορών - Προµηθειών», 

� η πιστή εφαρµογή των οδηγιών της ∆ιοίκησης για την ορθή πραγµατοποίηση 

των «Αγορών», 

� η ορθή λογιστική παρακολούθηση των «Αγορών» και 

� η εισήγηση µέτρων διόρθωσης και βελτίωσης των διαδικασιών αναφορικά µε 

τον «Κύκλο Αγορών-Προµηθειών». 

 

6.4.3.3 Μέτρα Εσωτερικού Ελέγχου  

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων του «Κύκλου Αγορών-Προµηθειών»  το 

Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου της ξενοδοχειακής επιχείρησης οφείλει να ακολουθεί 

τα παρακάτω αναγκαία µέτρα: 

� εφαρµογή εγκεκριµένης διαδικασίας «Αγορών» από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

(έγκριση υπευθύνου, διαδικασία προσφορών, εγκεκριµένος κατάλογος 

προµηθευτών), 

� κατάρτιση και παρακολούθηση ετήσιου προγράµµατος «Αγορών - 

Προµηθειών» (διερεύνηση έκτακτων και ασυνήθιστων αγορών), 

� τήρηση αρχείου στατιστικής παρακολούθησης των «Αγορών – Προµηθειών» 

κατά ποσότητα και αξία, 
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� ανεξαρτησία των αρµοδιοτήτων των υπευθύνων για την έγκριση των 

«Αγορών-Προµηθειών» από τις αρµοδιότητες του Λογιστηρίου, του Ταµείου 

και του τµήµατος Παραλαβών και τέλος 

� πραγµατοποίηση των αγορών από κατάλληλα εξουσιοδοτηµένα άτοµα, ώστε 

να επιτυγχάνεται τόσο η κατάλληλη ποσότητα, όσο και η βέλτιστη ποιότητα 

µε τους πιο επωφελείς όρους. 

 

6.4.3.4 Προτεινόµενη ∆ιαδικασία Εσωτερικού Ελέγχου 

Γενικά 

Για την επιτυχή λειτουργία του Κυκλώµατος «Αγορών-Προµηθειών» κρίνεται ως 

απαραίτητη η θέσπιση τµήµατος Προµηθειών, στο οποίο θα είναι ευδιάκριτα 

διαχωρισµένες οι παρακάτω λειτουργίες: Παραγγελία, Παραλαβή, Λογιστικοποίηση 

και Παρακολούθηση Υποχρεώσεων και Πληρωµών. 

 

Τµήµα Προµηθειών  

Το Τµήµα Προµηθειών έχει σαν έργο του την αγορά αγαθών που είναι απαραίτητα για 

τη λειτουργία της ξενοδοχειακής επιχείρησης. Αρµοδιότητά του είναι η άντληση 

πληροφοριών για τις απαιτούµενες ποσότητες υλικών που θα χρειαστούν ώστε να 

επιτευχθούν οι προµήθειες µε τους καλύτερους δυνατούς όρους. Υπεύθυνοι για τη 

συγκέντρωση των προσφορών είναι ο Υπεύθυνος Προµηθειών (σε συνεργασία µε 

τους υπεύθυνους των τµηµάτων), οι οποίοι διεξάγουν την έρευνα αγοράς, 

αρχειοθετούν τις προσφορές (τουλάχιστον 3 προσφορές) και σε συνεργασία µε το 

∆ιευθυντή του ξενοδοχείου εγκρίνουν την τελική παραγγελία την οποία στέλνουν 

στον υπεύθυνο Παραγγελιών. 

 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι προτείνεται και η δυνατότητα µαζικών παραγγελιών. Στο 

τέλος του χρόνου το τµήµα Προµηθειών υποβάλλει ισοζύγια Αποθήκης στο 

∆ιευθυντή Ξενοδοχείου. Με αναγωγή των καταναλώσεων ανά διανυκτέρευση και 

γνωρίζοντας τον αριθµό των διανυκτερεύσεων προβαίνει σε µαζικές παραγγελίες. Για 

τις µαζικές παραγγελίες πρέπει να ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: στην αρχή 

του έτους συλλέγονται προσφορές, οι οποίες περιλαµβάνουν τιµές, διακανονισµούς, 

εκπτώσεις και όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε την προµήθεια. Ο ∆ιευθυντής του 
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Ξενοδοχείου εγκρίνει τουλάχιστον τρεις (3) προσφορές και προβαίνει στην τελική 

επιλογή σε συνεργασία µε τον υπεύθυνο Προµηθειών.  

  

Τµήµα Παραγγελίας 

Οι παραγγελίες αφορούν Α ύλες, υλικά συντήρησης, αναλώσιµα και έντυπα 

µάρκετινγκ. Υπεύθυνοι για τη σωστή εφαρµογή της διαδικασίας των «Αγορών –

Προµηθειών» είναι: ο ∆ιευθυντής του Ξενοδοχείου, ο Υπεύθυνος Παραγγελιών, οι 

Υπεύθυνοι των επιµέρους τµηµάτων και ο Εσωτερικός Ελεγκτής του Ξενοδοχείου. 

Πιο συγκεκριµένα, η ανάγκη για παραγγελία διαπιστώνεται από τους υπεύθυνους των 

τµηµάτων. Από τον υπεύθυνο του τµήµατος, η παραγγελία διαβιβάζεται στον 

υπεύθυνο Παραγγελιών (σε πολλές περιπτώσεις είναι ο υπεύθυνος της Αποθήκης), ο 

οποίος έχει και την ευθύνη για την εκτέλεσή της. Για κάθε προϊόν έχει οριστεί ένα 

ελάχιστο απόθεµα ασφαλείας. Όταν ο υπεύθυνος Αποθήκης δεν έχει απόθεµα, 

υπολογίζει την απαιτούµενη ποσότητα, την καταγράφει στο ∆ελτίο Παραγγελίας
39

 

µαζί µε την τιµή και τον αντίστοιχο προµηθευτή.  

 

Όπως ελέχθη, η έγκριση, τροποποίηση, απόρριψη και τελική υπογραφή της 

παραγγελίας γίνεται από το τµήµα Προµηθειών, το οποίο µε τη σειρά του 

εξουσιοδοτεί τον Υπεύθυνο Παραγγελιών να προχωρήσει στην εκτέλεσή της. Το 

∆ελτίο Παραγγελίας κρατείται σε δύο αντίτυπα: το ένα στο τµήµα ως απόδειξη ότι η 

παραγγελία έχει διαβιβαστεί, το δεύτερο στον Αποθηκάριο ώστε να ξέρει τι θα 

παραλάβει, να κανονίσει χώρο στην Αποθήκη και να αντιπαραβάλλει το ∆ελτίο 

Αποστολής του προµηθευτή µε το ∆ελτίο Παραγγελίας. Ο υπεύθυνος Παραγγελιών 

αρχειοθετεί σε φάκελο «αγορές υπό παραλαβή» όλα τα υπογεγραµµένα ∆ελτία 

Παραγγελίας (µε τις Εντολές Αγοράς) ώστε παρακολουθεί την υλοποίηση της 

παραγγελίας και ενηµερώνει για την εξέλιξή της και για τυχόν προβλήµατα. Προτού 

φτάσουν οι παραγγελίες ειδοποιείται η Αποθήκη και ο υπεύθυνος του τµήµατος του 

ξενοδοχείου. Το ειδοποιητήριο θα πρέπει να κοινοποιηθεί στον υπεύθυνο 

                                                 
39

 Ένα «∆ελτίο Παραγγελίας» περιλαµβάνει: Ηµεροµηνία, αριθµό και κωδικό ∆ελτίου Παραγγελίας, 

στοιχεία προµηθευτή και κωδικούς των ειδών, τιµή και ποσότητα, επιθυµητή ηµεροµηνία και τόπο 

παράδοσης, τρόπος µεταφοράς και πληρωµής, και γενικούς όρους όπως προδιαγραφές, χρόνο 

εξόφλησης τιµολογίων, τήρηση συµφωνηµένου χρόνο. 
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Παραγγελιών ο οποίος το αρχειοθετεί και το επισυνάπτει στο Τιµολόγιο που θα 

λάβει. 

 

Σχετικά µε την Παραγγελία του «Εστιατορίου» υπεύθυνος είναι ο Σεφ. Κάθε µέρα 

συµπληρώνει την «Λίστα Αγοράς» και βάσει αυτής προωθεί τις παραγγελίες. Η 

Λίστα Αγοράς είναι σε τρία αντίτυπα, ώστε ο Σεφ να γνωρίζει τι παρήγγειλλε, το 

τµήµα Παραγγελιών για να ετοιµάσει το ∆ελτίο Παραγγελίας και ο υπεύθυνος 

Αποθήκης για να γνωρίζει τι θα παραλάβει. Ο υπεύθυνος Παραγγελιών εκτελεί την 

παραγγελία σε συνεννόηση µε τον Σεφ, αφού προηγουµένως η ανάγκη για 

παραγγελία έχει εγκριθεί από τον F.& B. Μάνατζερ. Στην συνέχεια, ακολουθείται 

αυστηρά η διαδικασία σχετικά µε την παραγγελία.  

 

Τµήµα Παραλαβής 

Η παραλαβή είναι από τα βασικότερα στάδια στην διαδικασία Προµηθειών. Κατά την 

παραλαβή στην Αποθήκη ο Υπεύθυνος της Αποθήκης και ο υπεύθυνος του τµήµατος 

αποτελούν την Επιτροπή Παραλαβών (αν παραλαµβάνονται προϊόντα µε ηµεροµηνία 

λήξεως κατά την παραλαβή παρίσταται και ο Σεφ). Ο υπεύθυνος της Αποθήκης 

συγκρίνει το ∆ελτίο Παραγγελίας µε το ∆ελτίο Αποστολής ή το Τιµολόγιο-∆ελτίο 

Αποστολής. Ελέγχει την ποσότητα, τιµή και ποιότητα των παραλαµβανοµένων και 

στη συνέχεια υπογράφει, σηµειώνει την ηµεροµηνία παραλαβής και σφραγίζει τα 

συνοδευτικά έγγραφα. Στη συνέχεια όλα τα έντυπα παραλαµβάνονται από τον 

υπεύθυνο Παραγγελιών ο οποίος τα αρχειοθετεί.   

 

Κατά τη διαδικασία της παραλαβής οφείλουν να πραγµατοποιηθούν οι παρακάτω 

έλεγχοι: έλεγχος (φυσικός) ποσότητας και ποιότητας, αξιολόγηση προµηθευτή 

(χρόνος παράδοσης, ακρίβεια, πληρότητα), αντιπαραβολή του ∆ελτίου Παραγγελίας 

µε το ∆ελτίο Αποστολής ή  το Τιµολόγιο-∆ελτίο Αποστολής και έλεγχος ότι τα 

Τιµολόγια-∆ελτία Αποστολής σφραγίζονται και υπογράφονται από τον υπεύθυνο 

Αποθήκης. Επίσης, τονίζονται τα παρακάτω: όλα τα είδη ζυγίζονται ή µετρούνται και 

ελέγχεται η κατάστασή τους. Ειδικότερα στα τρόφιµα προτείνεται η επισήµανση της 

ηµεροµηνίας λήξης, ενώ στα κρέατα η διενέργεια επιµέρους ελέγχων όπως για 

παράδειγµα η σφραγίδα του υγειονοµικού ελέγχου και ο έλεγχος της ηµεροµηνίας 

λήξης. 
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Στη συνέχεια παρουσιάζονται δύο ειδικές περιπτώσεις παραλαβής. Η παραλαβή 

προϊόντων χωρίς ∆ελτίο Αποστολής είναι δυνατή στην περίπτωση των αγροτικών 

προϊόντων, όπου οι προµηθευτές αγροτικών προϊόντων δεν έχουν υποχρέωση 

έκδοσης ∆ελτίου Αποστολής. Τότε ο υπεύθυνος Αποθήκης ζυγίζει τα προϊόντα, 

συµπληρώνει το θεωρηµένο ∆ελτίο Ποσοτικής Παραλαβής και στη συνέχεια το 

Λογιστήριο εκδίδει Τιµολόγιο Αγοράς Αγροτικών Προϊόντων. Μία ακόµη περίπτωση 

ειδικής παραλαβής είναι η  παραλαβή προϊόντων από πελάτη. Για παράδειγµα στην 

περίπτωση που ο πελάτης ζητήσει να σερβιριστεί µε το δικό του µπουκάλι, τότε 

εκδίδεται ∆ελτίο Ποσοτικής Παραλαβής και τιµολογείται ξεχωριστά η παροχή 

υπηρεσίας (π.χ. σερβίρισµα). 

 

Τµήµα Λογιστηρίου  

Αφού παραληφθούν τα προϊόντα, το συνοδευτικό της αποστολής (το οποίο έχει ήδη 

αντιπαραβάλλει ο Υπεύθυνος της Αποθήκης µε το ∆ελτίο Παραγγελίας) παραδίδεται 

στον υπεύθυνο Παραγγελιών. Στη συνέχεια ο υπεύθυνος Παραγγελιών βγάζει από το 

φάκελο «Αγορές υπό παραλαβή» την εκτελεσµένη παραγγελία και αποστέλλει τα 

έγγραφα στο Λογιστήριο για αρχειοθέτηση. Γενικότερα, στο τµήµα Λογιστηρίου 

καταλήγουν τα παραστατικά για οποιαδήποτε οικονοµική συναλλαγή της 

οικονοµικής µονάδας. Εκεί διενεργείται ο έλεγχος από τον αρµόδιο υπάλληλο για την 

νοµιµότητα των παραστατικών.   

 

Πιο συγκεκριµένα, ο υπάλληλος του Λογιστηρίου συµφωνεί τα αναγραφόµενα στο 

Τιµολόγιο του προµηθευτή µε το ∆ελτίο Παραγγελίας σχετικά µε την τιµή, ποσότητα  

και την τελική αξία (το Τιµολόγιο οφείλει να φέρει τις κατάλληλες υπογραφές ως 

ένδειξη ελέγχου).  Πριν καταχωρηθεί το Τιµολόγιο ελέγχεται το ΦΠΑ και το ΑΦΜ 

του προµηθευτή. Με τη λογιστικοποίηση µπαίνει σφραγίδα «καταχωρήθει», µε 

ηµεροµηνία καταχώρησης και υπογραφή του αρµόδιου υπαλλήλου. Οι πληρωµές σε 

προµηθευτές δεν πρέπει να πραγµατοποιούνται αν δεν έχει γίνει η καταχώρηση του 

Τιµολογίου. Σε περίπτωση που εκκρεµούν Πιστωτικά Τιµολόγια, παρακολουθούνται 

εξωλογιστικά και φροντίζεται η άµεση διεκπεραίωσή τους. Ο έλεγχος των 

εκκρεµοτήτων είναι απαραίτητος γιατί οι προµηθευτές που καθυστερούν θα  πρέπει 

να αποφεύγονται στο µέλλον για συνεργασία. Τέλος, καλές πρακτικές αποτελούν 

αφενός η σε τακτά χρονικά διαστήµατα, προφορική επικοινωνία µε τους προµηθευτές 
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για συµφωνία υπολοίπου, αφετέρου η γραπτή επιβεβαίωση του υπολοίπου στο τέλος 

της χρήσης.  

 

6.4.4 Κύκλος Απαιτήσεων-∆ιαθεσίµων-Χρεογράφων  

6.4.4.1 Γενικά 

Ο Κύκλος «Απαιτήσεις – ∆ιαθέσιµα - Χρεόγραφα» είναι πολύ σηµαντικός, λόγω της 

σπουδαιότητας των «Απαιτήσεων» στη διαµόρφωση της ρευστότητας και της 

αποδοτικότητας της ξενοδοχειακής επιχείρησης. Για τον αποτελεσµατικότερο 

εσωτερικό έλεγχο του Κύκλου «Απαιτήσεις – ∆ιαθέσιµα - Χρεόγραφα» κρίνεται 

χρήσιµη η διάκριση των στοιχείων του στις παρακάτω κατηγορίες: «∆ιαθέσιµα» 

(Ταµείο), «Απαιτήσεις» και «∆ιαχείριση Επιταγών, Γραµµάτιων και 

Συναλλαγµατικών». 

 

6.4.4.2  Αντικειµενικοί Στόχοι Εσωτερικού Ελέγχου 

Αντικειµενικοί στόχοι του αποτελεσµατικού Σ.Ε.Ε. για τον «Κύκλο Απαιτήσεων-

∆ιαθεσίµων-Χρεογράφων» οφείλουν να είναι: 

� η επίτευξη του µέγιστου οφέλους από τις πάσης φύσεως «Απαιτήσεων - 

∆ιαθεσίµων-Χρεογράφων», 

� η ορθή διαχείριση (εξακρίβωση της πιστότητας και της ακρίβειας) των 

«Απαιτήσεων - ∆ιαθεσίµων-Χρεογράφων», 

� η πρόληψη, ο εντοπισµός και η ελαχιστοποίηση των κινδύνων αναφορικά µε 

τον «Κύκλο Απαιτήσεων-∆ιαθεσίµων-Χρεογράφων», 

� η πιστή εφαρµογή των οδηγιών της ∆ιοίκησης για την ορθή πραγµατοποίηση 

των «Απαιτήσεων - ∆ιαθεσίµων-Χρεογράφων», 

� η ορθή λογιστική παρακολούθηση των «Απαιτήσεων - ∆ιαθεσίµων-

Χρεογράφων» και 

� η εισήγηση µέτρων διόρθωσης και βελτίωσης των διαδικασιών αναφορικά µε 

τον «Κύκλο Απαιτήσεων-∆ιαθεσίµων-Χρεογράφων». 

 

6.4.4.3 Μέτρα Εσωτερικού Ελέγχου  

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων του «Κύκλου Απαιτήσεων - ∆ιαθεσίµων-

Χρεογράφων»  το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου της ξενοδοχειακής επιχείρησης 

οφείλει να ακολουθεί τα παρακάτω αναγκαία µέτρα: 
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� εφαρµογή εγκεκριµένης διαδικασίας «Απαιτήσεων - ∆ιαθεσίµων-

Χρεογράφων» από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο,  

� τήρηση και ενηµέρωση «Μητρώου Πελατών». Έλεγχος της πιστοληπτικής 

ικανότητας των πελατών, 

� κατάθεση των ηµερήσιων εισπράξεων (αυτούσιες) στην Τράπεζα, ώστε να 

αποφεύγεται ο κίνδυνος προσωρινού δανεισµού (από το ∆ιευθυντή του 

Ξενοδοχείου), 

� διαχείριση των µετρητών από πρόσωπα που δεν έχουν πρόσβαση στα 

λογιστικά στοιχεία και τέλος 

� οπισθογράφηση και µεταβίβαση των επιταγών, συναλλαγµατικών και 

γραµµατίων µόνο από εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα. 

 

6.4.4.4 Προτεινόµενη ∆ιαδικασία Εσωτερικού Ελέγχου 

Γενικά  

Με σκοπό τον πληρέστερο εσωτερικό έλεγχο του «Κύκλου Απαιτήσεων - 

∆ιαθεσίµων-Χρεογράφων» αναλύεται λεπτοµερή διαδικασία για τη διαχείριση των 

«∆ιαθεσίµων», των «Απαιτήσεων» και των «Επιταγών».  

 

∆ιαχείριση ∆ιαθεσίµων (Ταµείο) 

Ο προϊστάµενος Λογιστηρίου σε συνεννόηση µε την Οικονοµική ∆ιεύθυνση ορίζει 

τον ταµία, οποίος θα διαχειρίζεται «αποκλειστικά και µόνο αυτός» το «Ταµείο». Σε 

περίπτωση απουσίας του ταµία αντικαθίσταται µόνο από τον προϊστάµενο του 

Λογιστηρίου. 

 

Η λειτουργία του «Ταµείου» οφείλει να ακολουθεί την εξής διαδικασία: 

1. για κάθε είσπραξη ο ταµίας εκδίδει από µία και µόνο σειρά αριθµηµένη 

«Απόδειξη Είσπραξης / Γραµµάτιο Είσπραξης»,  

2. για κάθε πληρωµή ο ταµίας εκδίδει από µία και µόνο σειρά αριθµηµένη 

«Απόδειξη Πληρωµής» και τέλος 

3. όλα τα ταµειακά παραστατικά που εκδίδει ο ταµίας θα πρέπει να 

υπογράφονται από ανεξάρτητα άτοµα της διαχείρισης του «Ταµείου» για 

παράδειγµα τον προϊστάµενο του Λογιστηρίου.  

 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 315 από 475 

Στο χρηµατοκιβώτιο του Ξενοδοχείου φυλάσσονται κλειδωµένα: Μετρητά, Επιταγές 

εισπρακτέες και Μπλοκ µε αχρησιµοποίητες επιταγές. Το κλειδί του 

χρηµατοκιβωτίου κρατείται από τον ταµία και αντίγραφο του έχει ο ∆ιευθυντής του 

Ξενοδοχείου. Στα Ξενοδοχεία που τηρείται «Μικρό Ταµείο» (για µικρές λειτουργικές 

ανάγκες) το κλειδί κρατείται συνήθως από έναν υπάλληλο του Λογιστηρίου, οποίος 

εκτελεί χρέη ταµία. Οι εισπράξεις κατατίθενται στη τράπεζα και ποτέ δεν 

παρακρατούνται χρήµατα για αναπλήρωση του «Μικρού Ταµείου».  

 

Πιο συγκεκριµένα η σωστή διαχείριση του «Ταµείου» οφείλει να ακολουθεί την 

παρακάτω διαδικασία. Στο τέλος κάθε ηµέρας τα τµήµατα παραδίδουν στην Υποδοχή 

τα µετρητά. Ο υπάλληλος της Υποδοχής ακολουθεί την προβλεπόµενη ∆ιαδικασία η 

οποία αναλύεται λεπτοµερώς στο υποκεφάλαιο 6.5.7.4 «Ελεγκτικές ∆ιαδικασίες 

Υποδοχής».  Το πρωί της επόµενης µέρας, ο ταµίας παραλαµβάνει από την Υποδοχή 

σφραγισµένους φακέλους (µε τα µετρητά, το τµήµα - και το τµήµα της Υποδοχής- , 

το όνοµα του υπευθύνου του τµήµατος, την υπογραφή και το ποσό του φακέλου) και 

«Συγκεντρωτική Κατάσταση Μετρητών Ηµέρας» η οποία αντιπαραβάλλεται µε τους 

φακέλους. Αναφορικά µε το υπόλοιπο της Υποδοχής  που παραδίδεται στον ταµία, ο 

ταµίας εκδίδει «Γραµµάτιο Είσπραξης» και αντίγραφό του παραµένει στην Υποδοχή 

µέχρι το κλείσιµο της ηµέρας ώστε να επιβεβαιωθεί το τελικό υπόλοιπο της ηµέρας. 

Επιπλέον, παραδίδονται επιταγές στο «Ταµείο» µαζί µε το απόκοµµα «Απόδειξη 

Παραλαβής Αξιόγραφων» που εκδίδεται όταν λαµβάνεται η επιταγή. Αν δεν υπάρχει 

τέτοιο έντυπο η Υποδοχή εκδίδει «Γραµµάτιο Είσπραξης» µε τα λεπτοµερή στοιχεία 

της επιταγής. Τόσο ο ταµίας όσο και ο υπάλληλος Υποδοχής υπογράφουν τη 

Συγκεντρωτική Κατάσταση Μετρητών Ηµέρας ως Απόδειξη Παραλαβής – 

Παράδοσης. Αφού γίνει η παραλαβή από τον ταµία, η Υποδοχή κρατά αντίγραφο της 

«Συγκεντρωτικής Κατάστασης Μετρητών Ηµέρας» και την αρχειοθετεί. Ο ταµίας 

ανοίγει τους φακέλους στο γραφείο του, καταµετρά το ταµείο µε παρουσία του 

προϊσταµένου του Λογιστηρίου και συντάσσει το «Φύλλο Καταµέτρησης Ταµείου 

Ηµέρας». Με την καταµέτρηση ο ταµίας συµφωνεί το ποσό της καταµέτρησης  µε τη 

Γενική Λογιστική. Στη συµφωνία Ταµείου, σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να 

υπάρχουν Αποδείξεις Πληρωµών αντί µετρητών. Η συµφωνία απεικονίζεται στο 

«Ηµερήσιο Φύλλο Συµφωνίας Ταµείου», το οποίο υπογράφει ο ταµίας. Στο 

«Ηµερήσιο Φύλλο Συµφωνίας Ταµείου» επισυνάπτεται και η εκτύπωση της 
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αντίστοιχης καρτέλας της Γενικής Λογιστικής. Στη συνέχεια ελέγχεται και 

υπογράφεται από τον προϊστάµενο του Λογιστηρίου. Ο ταµίας τηρεί συγκεντρωτικό 

υπόλοιπο Ταµείου µε όριο, το οποίο έχει προσδιοριστεί από τον προϊστάµενο 

Λογιστηρίου και τον Οικονοµικό ∆ιευθυντή. Το ποσό που πλεονάζει κατατίθεται 

κάθε ηµέρα στη  τράπεζα. Για το ποσό που παραδίδεται στον υπάλληλο εξωτερικών 

εργασιών για κατάθεση, εκδίδεται σχετική «Απόδειξη Πληρωµής προς κατάθεση» 

ενώ µετά την κατάθεση παραδίδεται οπωσδήποτε το «Καταθετήριο». 

 

Γενικότερα η αποτελεσµατική ∆ιαδικασία του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου, 

αναφορικά µε το έλεγχο των ∆ιαθεσίµων οφείλει να εξασφαλίζει τον ορθό τρόπο: 

φύλαξης των ∆ιαθεσίµων (χρηµατοκιβώτιο, κλειδιά, συναγερµός), διαχείρισης των 

∆ιαθεσίµων (χρηµατικό όριο), επαλήθευσης των ∆ιαθεσίµων (καταµέτρηση 

χρηµατικού αποθέµατος), λογιστικής παρακολούθησης (τραπεζική συµφωνία) και 

καθορισµού των αρµοδιοτήτων του προσωπικού (διαφορετικά άτοµα στην 

καταµέτρηση και στην καταχώρηση).    

 

∆ιαχείριση Απαιτήσεων  

Το Λογιστήριο πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήµατα να συµφωνεί τα Αναλυτικά 

Ισοζύγια πελατών µε το Γενικό Λογαριασµό. Για την πληρέστερη παρακολούθηση 

των υπολοίπων των πελατών προτείνεται η δηµιουργία και παρακολούθηση 

«Κατάστασης Υπολοίπων», η οποία θα περιλαµβάνει τα ανοικτά υπόλοιπα, τις 

άληκτες αξίες και την ηλικία υπολοίπων. Κάθε εβδοµάδα η «Κατάσταση Υπολοίπων» 

οφείλει να κοινοποιείται στον  ∆ιευθυντή του Ξενοδοχείου και στον Οικονοµικό 

∆ιευθυντή, ώστε να αποφασιστεί η πολιτική ενεργειών σχετικά µε την είσπραξη των 

απαιτήσεων. Σε περίπτωση που η είσπραξη των απαιτήσεων καθυστερεί, ο υπεύθυνος 

εισπράξεων απαιτήσεων επικοινωνεί µε το ∆ιευθυντή Πωλήσεων και στη συνέχεια µε 

τον αντίστοιχο πελάτη. Τέλος, καλή πρακτική αποτελεί η δηµιουργία λίστας 

επισφαλών απαιτήσεων, η οποία κοινοποιείται στο Τµήµα Πωλήσεων ώστε να 

σταµατήσουν οι πωλήσεις.   

 

∆ιαχείριση Επιταγών 

Οι επιταγές εκδίδονται από τον προϊστάµενο του Λογιστηρίου και φέρουν δύο 

υπογραφές από άτοµα που ορίζονται µε βάση  πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
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Σε περίπτωση απουσίας του ∆ιευθυντή υπογράφει ο ορισµένος αντικαταστάτης του. 

Η παραλαβή των επιταγών γίνεται από την Υποδοχή (εξόφληση µεµονωµένων 

πελατών) και το Λογιστήριο (εξόφληση πρακτορείων). Κατά την παράδοση εκδίδεται 

Απόδειξη Παραλαβής Αξιόγραφου από µπλοκ που είναι προ-αριθµηµένο. Μία φορά 

την εβδοµάδα ο προϊστάµενος του Λογιστηρίου, εκτός του ταµία, εκτυπώνει την 

Κατάσταση Επιταγών και συµφωνεί το υπόλοιπο µε τη Γενική Λογιστική και τα 

«σώµατα των επιταγών» ώστε να εντοπίζονται τυχόν διαφορές. Από τα «extrait» των 

Τραπεζών θα πρέπει να γίνεται συµφωνία των υπολοίπων των Τραπεζών και της 

ξενοδοχειακής επιχείρησης. Σε περίπτωση ακάλυπτων επιταγών ενηµερώνεται άµεσα 

η ∆ιεύθυνση. Τα µπλοκ των επιταγών πρέπει να ελέγχονται σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα και απαγορεύεται να προϋπογράφονται 

 

6.4.5 Κύκλος Υποχρεώσεων 

6.4.5.1 Γενικά 

Στον «Κύκλο Υποχρεώσεων» της ξενοδοχειακής επιχείρησης υπάγονται όλες οι 

υποχρεώσεις της είτε αποτελούν υποχρεώσεις της προς τον επιχειρηµατία, είτε 

υποχρεώσεις προς τρίτους. Σε ένα αποτελεσµατικό Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου, 

καλή πρακτική αποτελεί η παρακολούθηση του εν λόγω Κύκλου σε συνδυασµό µε 

παρεµφερείς «Κύκλους ∆ραστηριότητας» (Κύκλος Παγίων, Κύκλος Αγορών-

Προµηθειών).   

 

6.4.5.2  Αντικειµενικοί Στόχοι Εσωτερικού Ελέγχου 

Αντικειµενικοί στόχοι του αποτελεσµατικού Σ.Ε.Ε. για τον «Κύκλο Υποχρεώσεων» 

οφείλουν να είναι: 

� η επίτευξη του µέγιστου οφέλους (µικρότερου κόστους) από τις πάσης 

φύσεως «Υποχρεώσεις», 

� η ορθή διαχείριση (εξακρίβωση της πιστότητας και της ακρίβειας) των 

«Υποχρεώσεων», 

� η πρόληψη, ο εντοπισµός και η ελαχιστοποίηση των κινδύνων αναφορικά µε 

τον «Κύκλο Υποχρεώσεων», 

� η πιστή εφαρµογή των οδηγιών της ∆ιοίκησης για την ορθή πραγµατοποίηση 

των «Υποχρεώσεων», 

� η ορθή λογιστική παρακολούθηση των «Υποχρεώσεων» και 
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� η εισήγηση µέτρων διόρθωσης και βελτίωσης των διαδικασιών αναφορικά µε 

τον «Κύκλο Υποχρεώσεων». 

 

6.4.5.3 Μέτρα Εσωτερικού Ελέγχου  

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων του «Κύκλου Υποχρεώσεων»  το Σύστηµα 

Εσωτερικού Ελέγχου της ξενοδοχειακής επιχείρησης οφείλει να ακολουθεί τα 

παρακάτω αναγκαία µέτρα: 

� εφαρµογή εγκεκριµένης διαδικασίας για τις «Υποχρεώσεις» (Καθαρή Θέση 

και Υποχρεώσεις) από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 

� έλεγχος για σαφή διαχωρισµό των καθηκόντων όσων παρακολουθούν τις 

«Υποχρεώσεις» και αυτών που είναι υπεύθυνοι για την πληρωµή τους, 

� τακτική συµφωνία των «Υποχρεώσεων» µε αντίστοιχα αντίγραφα των 

λογαριασµών καθώς και µε σχετικές επιβεβαιωτικές επιστολές, 

� ύπαρξη και τήρηση Μητρώων µε τους όρους και τις λεπτοµέρειες των 

δανείων και των πιστώσεων , 

� σύναψη και εξόφληση των δανειακών υποχρεώσεων µόνο µετά από έγκριση 

των κατάλληλα εξουσιοδοτηµένων προσώπων, 

� επαλήθευση του ορθού υπολογισµού των τόκων τραπεζικών δανείων, 

� ενηµέρωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την κατάσταση των δανείων που 

έχει λάβει η ξενοδοχειακή επιχείρηση και τέλος 

� έλεγχος της αιτιολογίας και του σύννοµου των προβλέψεων. 

   

6.4.5.4 Προτεινόµενη ∆ιαδικασία Εσωτερικού Ελέγχου 

Γενικά  

Η Προτεινόµενη διαδικασία ενός αποτελεσµατικού Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου 

διακρίνει τις υποχρεώσεις σε τρεις κατηγορίες: «Καθαρή Θέση», «Προβλέψεις» και 

«Υποχρεώσεις» (Τραπεζικοί Λογαριασµοί και Λογαριασµοί ∆ανειακών 

Συµβάσεων)».  Παρακάτω παρουσιάζονται και οι τρεις κατηγορίες, εντούτοις πρέπει 

να τονιστεί ότι και οι τρεις κατηγορίες αναλύονται εκτενέστερα στο αντίστοιχο 

υποκεφάλαιο 6.5.4  όπου εξετάζεται ενδελεχώς ο λογιστικός έλεγχος του Σ.Ε.Ε. της 

ξενοδοχειακής επιχείρησης για την 4
η
 Οµάδα του Ε.Γ.Λ.Σ..  
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Καθαρή Θέση 

Η «Καθαρή Θέση» είναι πολλαπλής σπουδαιότητας, αφού η ύπαρξη των «Ιδίων 

Κεφαλαίων» είναι απαραίτητη τόσο για τη συγκρότηση και δραστηριοποίηση 

οποιασδήποτε οικονοµικής µονάδας όσο και την εξασφάλιση των πιστωτών της 

(Παπάς, 1999). Στα πλαίσια της παραπάνω προσέγγισης, το Λογιστήριο είναι 

υπεύθυνο για την ορθή λειτουργία των λογαριασµών της Καθαρής Θέσης. Ειδικότερα 

ο προϊστάµενος του Λογιστηρίου ελέγχει την νοµιµότητα των αποφάσεων των 

Γενικών Συνελεύσεων και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Στα ίδια πλαίσια ο 

προϊστάµενος του Λογιστηρίου τηρεί όλες τις προβλεπόµενες από την ισχύουσα 

νοµοθεσία διαδικασίες για την αύξηση του «Μετοχικού Κεφαλαίου» (για παράδειγµα 

έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, υποβολή πρακτικών Γενικής Συνέλευσης στις 

αρµόδιες ∆ιευθύνσεις των Υπουργείων, καταβολή φόρων). Ακολουθώντας την ίδια 

πρακτική, σχηµατίζει µε τον ορθό τρόπο τα «Αποθεµατικά» και τηρεί όλες τις 

προβλεπόµενες από το νόµο διατάξεις αναφορικά µε το Βιβλίο Μετόχων και 

Μετοχών. Αναλυτικότερες πληροφορίες για την Προτεινόµενη ∆ιαδικασία του Σ.Ε.Ε. 

παρέχονται και στο αντίστοιχο υποκεφάλαιο 6.5.4  όπου αναλύεται ενδελεχώς ο 

λογιστικός έλεγχος του Σ.Ε.Ε. της ξενοδοχειακής επιχείρησης.    

 

Προβλέψεις 

Το Λογιστήριο είναι υπεύθυνο για την ορθή λειτουργία των «Προβλέψεων» σύµφωνα 

πάντα µε τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. Στα πλαίσια της 

παραπάνω προσέγγισης, το Λογιστήριο οφείλει να καταρτίζει «Προβλέψεις» επαρκείς 

(δηλαδή λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης και τη σπουδαιότητα 

και συχνότητα των ενδεχόµενων εξόδων), να τις καταχωρεί κανονικά στους 

αντίστοιχους λογαριασµούς και να τις παρουσιάζει µε σαφήνεια στον Ισολογισµό. 

Επιπλέον, το Λογιστήριο οφείλει να ακολουθεί κατά πάγιο τρόπο τη διαδικασία 

σχηµατισµού των «Προβλέψεων» και να αποφεύγει σοβαρές αποκλίσεις µεταξύ των 

σχηµατιζόµενων και χρησιµοποιούµενων «Προβλέψεων». Τέλος, το Λογιστήριο είναι 

υπεύθυνο για την κάλυψη των ζηµιών και εξόδων µε τα ποσά από τις σχηµατιζόµενες 

«Προβλέψεις».   Αναλυτικότερες πληροφορίες για την Προτεινόµενη ∆ιαδικασία του 

Σ.Ε.Ε. παρέχονται και στο αντίστοιχο υποκεφάλαιο 6.5.4  όπου αναλύεται ενδελεχώς 

ο λογιστικός έλεγχος του Σ.Ε.Ε. της ξενοδοχειακής επιχείρησης.    
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Υποχρεώσεις (Τραπεζικοί Λογαριασµοί και Λογαριασµοί ∆ανειακών Συµβάσεων)   

Το Λογιστήριο οφείλει να τηρεί και να παρακολουθεί πλήρες αρχείο των δανειακών 

συµβάσεων. Ο προϊστάµενος Λογιστηρίου είναι υπεύθυνος για: το άνοιγµα των 

λογαριασµών των δανειακών συµβάσεων, την τήρηση των όρων των συµβάσεων και 

την παρακολούθηση των σχετικών συναλλαγών. Σε στενή σχέση µε την παραπάνω 

προσέγγιση, ο προϊστάµενος Λογιστηρίου είναι ο υπεύθυνος για τη συµφωνία των 

υπολοίπων των τραπεζικών λογαριασµών. Ο προϊστάµενος Λογιστηρίου έχει την 

πλήρη εικόνα των κινήσεων των λογαριασµών, της διάρκειας κάθε συναλλαγής και 

της συµφωνίας των υπολοίπων των Βιβλίων της ξενοδοχειακής επιχείρησης µε τα  

υπόλοιπα της τράπεζας («extrait»). Καλή πρακτική αποτελεί η υποχρεωτική 

συµφωνία όλων των υπολοίπων και των µηδενικών, στο τέλος κάθε µήνα, και 

απεικόνιση της συµφωνίας στο «Φύλλο Μηνιαίας Συµφωνίας» υπολοίπου τραπεζικού 

λογαριασµού, το οποίο υπογράφεται από τον υπάλληλο του Λογιστηρίου που τη 

διενήργησε και τον προϊστάµενο του Λογιστηρίου.   

 

Τέλος, στα πλαίσια της πληρέστερης παρουσίασης της προτεινόµενης διαδικασίας 

των «Υποχρεώσεων» αναλύεται και η ενδεδειγµένη λειτουργία της υπηρεσίας «Web- 

Banking». Ειδικότερα, o Υπεύθυνος της υπηρεσίας πρέπει να ορίζεται από το 

∆ιευθυντή του Ξενοδοχείου. Όλες οι «Web-Banking» πληρωµές πρέπει να έχουν προ-

εγκριθεί γραπτώς από άτοµα που έχουν οριστεί από τη ∆ιεύθυνση. Στη συνέχεια, όλες 

οι εκτελεσµένες εργασίες παρουσιάζονται στη ∆ιεύθυνση µε επισύναψη της αρχικής 

υπογεγραµµένης προέγκρισης. Σε συνδυασµό µε τα παραπάνω, καλή πρακτική για 

τον αποτελεσµατικό εσωτερικό έλεγχο της υπηρεσίας «Web- Banking» αποτελεί από 

τη µία πλευρά η διενέργεια των συναλλαγών µόνο από το υπεύθυνο άτοµο και από 

την άλλη πλευρά αναφορικά µε τον κωδικό του  «Web- Banking» η µη  αποκάλυψή 

του σε άλλο υπάλληλο, η αλλαγή του σε τακτά χρονικά διαστήµατα και η φύλαξή του 

σε µέρος που µόνο το εξουσιοδοτηµένο άτοµο θα έχει πρόσβαση. Σε αυτό το σηµείο 

θα πρέπει να τονιστεί ότι αναφορικά µε την προτεινόµενη ∆ιαδικασία για τους 

υπόλοιπους λογαριασµούς των «Υποχρεώσεων», αναλυτικότερες πληροφορίες 

παρατίθενται στο αντίστοιχο υποκεφάλαιο 6.5.4  όπου αναλύεται ενδελεχώς ο 

λογιστικός έλεγχος του Σ.Ε.Ε. της ξενοδοχειακής επιχείρησης.    
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6.4.6 Κύκλος ∆απανών - Εξόδων 

6.4.6.1 Γενικά 

Στον «Κύκλο ∆απανών-Εξόδων» της ξενοδοχειακής επιχείρησης υπάγονται όλες τα 

έξοδα της ξενοδοχειακής επιχείρησης που σχετίζονται µε την κύρια δραστηριότητά 

της.  Σε ένα αποτελεσµατικό Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου, καλή πρακτική αποτελεί 

η παρακολούθηση του παραπάνω Κύκλου σε συνδυασµό µε παρεµφερείς «Κύκλους 

∆ραστηριότητας» («Κύκλος Πωλήσεων-Εσόδων», «Κύκλος Αγορών - 

Προµηθειών»).   

 

6.4.6.2  Αντικειµενικοί Στόχοι Εσωτερικού Ελέγχου 

Αντικειµενικοί στόχοι ενός αποτελεσµατικού Σ.Ε.Ε. για τον «Κύκλο ∆απανών - 

Εξόδων» οφείλουν να είναι: 

� η επίτευξη του µέγιστου οφέλους (µικρότερου κόστους) από τα πάσης φύσεως 

«Έξοδα», 

� η ορθή διαχείριση (εξακρίβωση της πιστότητας και της ακρίβειας) των 

«Εξόδων», 

� η πρόληψη, ο εντοπισµός και η ελαχιστοποίηση των κινδύνων αναφορικά µε 

τον «Κύκλο ∆απανών - Εξόδων», 

� η πιστή εφαρµογή των οδηγιών της ∆ιοίκησης για την ορθή πραγµατοποίηση 

των «∆απανών-Εξόδων», 

� η ορθή λογιστική παρακολούθηση των «∆απανών-Εξόδων» και 

� η εισήγηση µέτρων διόρθωσης και βελτίωσης των διαδικασιών αναφορικά µε 

τον «∆απανών-Εξόδων». 

 

6.4.6.3 Μέτρα Εσωτερικού Ελέγχου  

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων του «Κύκλου ∆απανών - Εξόδων»  το 

Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου της ξενοδοχειακής επιχείρησης οφείλει να ακολουθεί 

τα παρακάτω αναγκαία µέτρα: 

� εφαρµογή εγκεκριµένης διαδικασίας «∆απανών-Εξόδων» από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο, 

� εξακρίβωση της συσχέτισης των «∆απανών-Εξόδων» µε τα «Έσοδα» (οι 

δαπάνες πρέπει να αποβλέπουν στην πραγµατοποίηση εσόδων),   

� έλεγχος της ύπαρξης σχετικών εγκρίσεων για τις µισθοδοτικές καταστάσεις, 
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� συµφωνία των κρατήσεων και των αποδοχών µε τις εργατικές διατάξεις και 

τους νόµους, 

� σύγκριση των πραγµατικών «∆απανών-Εξόδων» µε τα προϋπολογισθέντα. Σε 

συνδυασµό, σύγκριση των µηνιαίων «∆απανών» λειτουργίας µε τις 

αντίστοιχα περσινά δεδοµένα τόσο σε απόλυτα µεγέθη όσο και ποσοστά. 

∆ιερεύνηση αιτιών αποκλίσεων και τέλος 

� έλεγχος ορισµένων εξόδων, όπως µεταφορικά, διάφορα έξοδα, αποζηµιώσεις 

διευθυντικών στελεχών τα οποία χρήζουν ιδιαίτερου ελεγκτικού 

ενδιαφέροντος (έλεγχος σκοπιµότητας των δαπανών). 

 

6.4.6.4 Προτεινόµενη ∆ιαδικασία Εσωτερικού Ελέγχου 

Στα πλαίσια του παρόντος κεφαλαίου αναλύεται η προτεινόµενη διαδικασία 

αναφορικά µε την κατάρτιση-υποβολή, έγκριση – υλοποίηση και παρακολούθηση του 

Προϋπολογισµού των «∆απανών-Εξόδων», ο οποίος είναι κοινός στα βασικά σηµεία 

του Προϋπολογισµού των «Παγίων».   

 

Πιο συγκεκριµένα, η «Απογραφή» αποτελεί τη βάση για την κατάρτιση του 

Προϋπολογισµού των «∆απανών-Εξόδων». Η Οικονοµική ∆ιεύθυνση (σε πολλές 

περιπτώσεις µε συνεργασία των υπεύθυνων τµηµάτων) συντάσσει τον ετήσιο 

Προϋπολογισµό των «∆απανών-Εξόδων» (ο οποίος οφείλει να είναι αναλυτικός).  

Καλή πρακτική για τη δηµιουργία του αποτελεί η στατιστική επεξεργασία των 

µηνιαίων - από τα προηγούµενα έτη – «Εξόδων» ανά λειτουργία ή «Οµάδα» του 

Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατή η  

αποδοτικότερη «πρόβλεψη» των «Εξόδων» και συνεπώς η επιτυχία του 

Προϋπολογισµού. Ο εν λόγω Προϋπολογισµός στέλνεται για έγκριση στη Γενική 

∆ιεύθυνση του Ξενοδοχείου. Στη συνέχεια η παρακολούθηση του Προϋπολογισµού 

των «∆απανών-Εξόδων»  προτείνεται να γίνεται σε µηνιαία βάση από το ∆ιευθυντή 

και τον προϊστάµενο του Λογιστηρίου µε σκοπό την αποφυγή της υπέρβασης. Στα 

πλαίσια της παραπάνω προσέγγισης, καλή πρακτική αποτελεί η αποστολή µηνιαίας 

αναφορά στον Οικονοµικό ∆ιευθυντή και στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.  
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6.4.7 Κύκλος Πωλήσεων - Εσόδων 

6.4.7.1 Γενικά 

Ο κύκλος «Πωλήσεων - Εσόδων» αφορά τις ενέργειες της οικονοµικής µονάδας που 

αποτελούν το κύριο αντικείµενό της και αποβλέπουν στην απόκτηση εσόδων. 

Ειδικότερα, ο κύκλος «Πωλήσεων - Εσόδων» αφορά: πωλήσεις αγαθών, πωλήσεις 

παροχής υπηρεσιών, ενέργειες αντίστροφες της πώλησης, όπως επιστροφές πωλήσεων 

και τέλος ενέργειες παρεπόµενες της πώλησης, όπως για παράδειγµα προµήθειες και 

εκπτώσεις πωλήσεων. Ειδικότερα στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις λόγω της φύσης 

της παρεχόµενης υπηρεσίας, οι «Πωλήσεις» δηµιουργούνται κυρίως µέσω 

«Συµφωνιών»
40

. Οι εν λόγω «Συµφωνίες» είναι δυνατό να διακριθούν στις παρακάτω 

κατηγορίες: 

� κεντρικές συµφωνίες – πελάτες πρακτορεία εσωτερικού και εξωτερικού, 

� µεµονωµένοι πελάτες εσωτερικού και εξωτερικού και 

� ειδικού τύπου κρατήσεις. 

 

6.4.7.2  Αντικειµενικοί Στόχοι Εσωτερικού Ελέγχου 

Αντικειµενικοί στόχοι ενός αποτελεσµατικού Σ.Ε.Ε. για τον «Κύκλο Πωλήσεων» 

οφείλουν να είναι: 

� η επίτευξη του µέγιστου οφέλους από τις διενεργούµενες «Πωλήσεις», 

� η ορθή διαχείριση (εξακρίβωση της πιστότητας και της ακρίβειας) των 

«Πωλήσεων», 

� η πρόληψη, ο εντοπισµός και η ελαχιστοποίηση των κινδύνων αναφορικά µε 

τον «Κύκλο Πωλήσεων», 

� η πιστή εφαρµογή των οδηγιών της ∆ιοίκησης για την ορθή πραγµατοποίηση 

των «Πωλήσεων», 

� η ορθή λογιστική παρακολούθηση των «Πωλήσεων» και 

� η εισήγηση µέτρων διόρθωσης και βελτίωσης των διαδικασιών αναφορικά µε 

των «Πωλήσεων». 
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 Στις συµφωνίες πρέπει να οριοθετούνται θέµατα σχετικά µε: τον τρόπο εξόφλησης, το πιστωτικό 

όριο και τις απαιτούµενες εγγυήσεις 
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6.4.7.3 Μέτρα Εσωτερικού Ελέγχου  

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων του «Κύκλου Πωλήσεων»  το Σύστηµα 

Εσωτερικού Ελέγχου της ξενοδοχειακής επιχείρησης οφείλει να ακολουθεί τα 

παρακάτω αναγκαία µέτρα: 

� εφαρµογή εγκεκριµένης διαδικασίας «Πωλήσεων» από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο (Κανονισµός Πωλήσεων που καλύπτει το εύρος των «Πωλήσεων», 

αρχόµενος από την πολιτική των «Πωλήσεων» έως και την εξόφληση των 

«Τιµολογίων» ), 

� συσχέτιση όλων των παραστατικών των «Πωλήσεων» µε τους όρους της 

παραγγελίας και εντοπισµός των ανεκπλήρωτων παραγγελιών των 

«Πωλήσεων», 

� έλεγχος της ύπαρξης σχετικών εγκρίσεων για τυχόν εκπτώσεις επί των 

«Πωλήσεων», 

� σύγκριση των πραγµατικών «Πωλήσεων» µε τα προϋπολογισθέντα. 

Επιπρόσθετα, σύγκριση των µηνιαίων «Πωλήσεων» µε τα αντίστοιχα περσινά 

δεδοµένα τόσο σε απόλυτα µεγέθη όσο και ποσοστά. ∆ιερεύνηση αιτιών 

αποκλίσεων, 

� τακτική συµφωνία των «Πωλήσεων» µε αντίστοιχα αντίγραφα των 

λογαριασµών καθώς και µε σχετικές επιβεβαιωτικές επιστολές και τέλος 

� σαφής διαχωρισµός των καθηκόντων όσων παρακολουθούν τις «Πωλήσεις» 

και αυτών που είναι υπεύθυνοι για την είσπραξή τους. 

 

6.4.7.4 Προτεινόµενη ∆ιαδικασία Εσωτερικού Ελέγχου 

Γενικά  

Η προτεινόµενη διαδικασία για τον «Κύκλο Πωλήσεων» διακρίνεται στις διαδικασίες 

των «Πωλήσεων» της «Υποδοχής» και των «Πωλήσεων» των υπόλοιπων τµηµάτων. 

 

Υποδοχή 

Ο υπάλληλος της Υποδοχής, κατά την άφιξη του πελάτη καταχωρεί στο πρόγραµµα 

της Υποδοχής τα πλήρη στοιχεία του, ώστε να ενηµερωθεί το θεωρηµένο πρόσθετο 

βιβλίο του Κ.Β.Σ. «Βιβλίο Κίνησης Πελατών» (Βιβλίο Πόρτας)
41

. Κατά την άφιξη 
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 Οι εκτυπώσεις του Βιβλίο Κίνησης Πελατών (Βιβλίο Πόρτας) γίνονται τη στιγµή της άφιξης των 

πελατών και αρχειοθετούνται σε Φάκελο που κρατείται από το Λογιστήριο. Ο υπεύθυνος της 
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των πελατών µέσω πρακτορείου, η Υποδοχή παραλαµβάνει τα «Voucher» των 

πελατών προκειµένου να επιβεβαιωθεί η κράτηση και τα αρχειοθετεί.. 

 

Η χρέωση πελάτη γίνεται µε την εξής διαδικασία: κάθε βράδυ χρεώνεται ο 

λογαριασµός του πελάτη µε την τιµή χρέωσης του δωµατίου (συµπεριλαµβανοµένων 

των φόρων), τα συµφωνηθέντα (πρωινά και γεύµατα) και τις χρεωστικές κινήσεις των 

πελατών στα διάφορα τµήµατα του ξενοδοχείου (εστιατόριο, µπαρ, τηλέφωνο). Κατά 

την αναχώρηση πελατών εκδίδεται πρόχειρο αθεώρητο χαρτί το οποίο δίνεται στον 

πελάτη για έλεγχο των χρεώσεων. Στη συνέχεια εκδίδεται Απόδειξη Παροχής 

Υπηρεσιών και ενηµερώνεται ταυτόχρονα το Βιβλίο Κίνησης Πελατών (Πόρτας) µε 

τον Αριθµό της  Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών και την αξία της. Αν η Απόδειξη 

Παροχής Υπηρεσιών έχει εκδοθεί δεν επιτρέπεται αλλαγή χωρίς να συνοδεύεται από 

συµπληρωµένο και αιτιολογηµένο στοιχείο που ορίζεται από τον κανονισµό του 

Ξενοδοχείου και τον ΚΒΣ. Σε περίπτωση που το λάθος διαπιστωθεί την ίδια ηµέρα 

υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης αθεώρητου «Ειδικού Ακυρωτικού Στοιχείου» (Ε.Α.Σ.) 

σύµφωνα µε τον ΚΒΣ. Εκεί καταχωρείται η ακύρωση της εκδοθείσας Α.Π.Υ. και 

εκδίδεται νέα Α.Π.Υ. Το ΕΑΣ µε την πρωτότυπη ΑΠΥ παραδίδεται στο Λογιστήριο 

και υπογράφεται από τον προϊστάµενο του τµήµατος. Σε περίπτωση που το λάθος 

διαπιστωθεί την επόµενη µέρα, εκδίδεται Πιστωτικό Τιµολόγιο που να παραπέµπει 

στην Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών και είναι υπογεγραµµένο από τον Οικονοµικό 

∆ιευθυντή.      

 

Στο τέλος (κλείσιµο) της ηµέρας η Υποδοχή ελέγχει όλες τις κινήσεις που έχουν 

πραγµατοποιηθεί και τις µονογράφει. Ο νυχτερινός υπάλληλος: µετράει τα µετρητά, 

συµφωνεί το υπόλοιπο, υπογράφει, σηµειώνει πιθανές διαφορές και τα τοποθετεί σε 

φάκελο. Πιο συγκεκριµένα ο νυχτερινός υπάλληλος της Υποδοχής οφείλει να 

διεκπεραιώνει τις παρακάτω ενέργειες (Καπίκη-Πιβεροπούλου, 2004): 

1. Ολοκλήρωση εκκρεµών εγγραφών.  

                                                                                                                                            
Υποδοχής πρέπει να µεριµνά για την ορθή τήρηση, ενηµέρωση και εκτύπωση του βιβλίου. Σε κάθε 

φύλλο του Βιβλίου Πόρτας υπάρχει σφραγίδα µε τις παροχές της τιµής και αν έχει γνωστοποιηθεί στη 

∆.Ο.Υ. αναφέρεται ο αριθµός πρωτοκόλλου αυτής. Το Βιβλίο Πόρτας ενηµερώνεται απαραίτητα µε 

κάθε µεταβολή που έχει σχέση µε τον πελάτη (αλλαγή δωµατίου, ώρα καταχώρησης). Αν η 

καταχώρηση δεν γίνεται µηχανογραφηµένα πρέπει να γίνεται χειρόγραφα. 
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2. ∆ιευθέτηση ασυµφωνιών της κατάστασης των δωµατίων. 

3. Συµφωνία των ποσών όλων των τµηµάτων.  

4. Έλεγχος των τιµών των δωµατίων. 

5. Επαλήθευση των κρατήσεων που δεν εµφανίστηκαν. 

6. Καταχώρηση των τιµών των δωµατίων. 

7. Καταχώρηση των µετρητών των Τµηµάτων. 

8. Κλείσιµο και συµφωνία της Main –Courante. 

9. Καταχώρηση των χρεωστών. 

10. Καταχώρηση των προκαταβολών. 

11. Προετοιµασία και έκδοση αναφορών. 

12. Ενηµέρωση ή έκδοση των υποχρεωτικών βιβλίων  

13. Κλείσιµο της Main –Courante, αντιγραφή των αρχείων σε δισκέτες και 

παράδοση του Ταµείου. 

 

Με το κλείσιµο ηµέρας ο νυχτερινός υπάλληλος της Υποδοχής εκτυπώνει το Ισοζύγιο 

Ηµέρας / Μήνα, το οποίο το πρωί µε τις συµφωνηµένες αναφορές και τους 

σφραγισµένους φακέλους (µε τα µετρητά, τη λίστα των υπογραφών) όλων των 

τµηµάτων παραδίδεται στον Ταµία (κρατώντας αντίγραφο) από τον οποίο λαµβάνει 

Γραµµάτιο Είσπραξης. Στη συνέχεια ο ταµίας ακολουθεί τη διαδικασία η οποία 

αναλύθηκε στο υποκεφάλαιο 6.4.4.4: «Προτεινόµενη ∆ιαδικασία Εσωτερικού 

Ελέγχου» και ειδικότερα στη «∆ιαχείριση ∆ιαθεσίµων». 

 

Πωλήσεις Τµηµάτων 

Κανένα προϊόν δεν σερβίρεται χωρίς «Απόδειξη Λιανικής Πώλησης», η οποία 

εκδίδεται από το Μηχανογραφικό Σύστηµα (Μ.Σ.). Οι χρεώσεις των  «Αποδείξεων 

Λιανικής Πώλησης» πρέπει να φέρουν την υπογραφή του πελάτη.  Όταν αλλάζει η 

βάρδια εκδίδεται από το «Μ.Σ.» µία Κατάσταση η οποία περιλαµβάνει: Γενικό 

σύνολο εσόδων, Σύνολο εσόδων µετρητών, Σύνολο εσόδων χρεώσεων, Σύνολο 

εσόδων µε πιστωτικές κάρτες, Σύνολο ιδιοκαταναλώσεων και Σύνολο 

καταστραφέντων υλικών και λανθασµένων ΑΛΠ. Στην ολοκλήρωση των εργασιών 

της ηµέρας συµφωνούνται τα επιµέρους σύνολα της Κατάστασης µε τις Α.Λ.Π. Αφού 

ολοκληρωθεί η συµφωνία, η Κατάσταση και τα µετρητά σφραγίζονται σε ειδικό 

φάκελο και µε συνοδεία υπαλλήλου ασφαλείας παραδίδονται στην Υποδοχή.  
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Η φορολογική ταµειακή µηχανή έχει τη δυνατότητα έκπτωσης. Βέβαια, το αντίστοιχο 

πλήκτρο των εκπτώσεων προτείνεται να είναι κλειδωµένο και να  µπορεί να το 

χειριστεί µόνο ο προϊστάµενος. Η Α.Λ.Π. εκδίδεται αφού έχει υπολογιστεί η έκπτωση 

και φέρει πάντα την υπογραφή του πελάτη. Το σύνολο των εκπτωτικών Α.Λ.Π. 

παραδίδεται στο τέλος της ηµέρας στην Υποδοχή. Το «Μ.Σ.» πρέπει να είναι 

ρυθµισµένο ώστε η Κατάσταση να δείχνει αναλυτικά τις Αποδείξεις µε τις εκπτώσεις 

και να γίνεται αντιπαραβολή.  

 

Τέλος, σχετικά µε τα έξοδα από πρακτορεία για λογαριασµό του ξενοδοχείου δεν 

πρέπει να συµψηφίζονται στα Τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών που εκδίδει το 

ξενοδοχείο αλλά να τιµολογούνται ξεχωριστά από τα πρακτορεία στα Ξενοδοχεία και 

να καταλογίζονται στους αντίστοιχους λογαριασµούς Εξόδων. 

 

6.4.8 Κύκλος Λοιπών Λειτουργιών 

6.4.8.1 Γενικά 

Στον κύκλο των «Λοιπών Λειτουργιών» περιλαµβάνονται όλες οι γενικές διαδικασίες 

και λειτουργίες, οι οποίες είτε είναι πιο γενικές και αφορούν περισσότερους από ένα 

«Κύκλο ∆ραστηριότητας», είτε δεν υπάγονται στους «Κύκλους ∆ραστηριότητας» 

που παρουσιάστηκαν.  Ακολουθώντας την παραπάνω προσέγγιση αναλύονται οι 

αντικειµενικοί στόχοι, τα µέτρα και οι ελεγκτικές διαδικασίες για τη γενικότερη 

οργάνωση και το προσωπικό της ξενοδοχειακής επιχείρησης. 

 

6.4.8.2  Αντικειµενικοί Στόχοι Εσωτερικού Ελέγχου 

Αντικειµενικοί στόχοι του αποτελεσµατικού Σ.Ε.Ε. για τον «Κύκλο Λοιπών 

Λειτουργιών» οφείλουν να είναι: 

� η επίτευξη του µέγιστου οφέλους από τις δραστηριότητες του «Κύκλου 

Λοιπών Λειτουργιών»,  

� η ορθή διαχείριση των διαδικασιών του «Κύκλου Λοιπών Λειτουργιών»,  

� η πρόληψη, ο εντοπισµός και η ελαχιστοποίηση των κινδύνων αναφορικά µε 

τον «Κύκλο Λοιπών Λειτουργιών», 

� η πιστή εφαρµογή των οδηγιών της ∆ιοίκησης,  

� η ορθή λογιστική παρακολούθηση και  

� η εισήγηση µέτρων διόρθωσης και βελτίωσης των διαδικασιών. 
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6.4.8.3 Μέτρα Εσωτερικού Ελέγχου  

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων του «Κύκλου Λοιπών Λειτουργιών»  το 

Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου της ξενοδοχειακής επιχείρησης οφείλει να ακολουθεί 

τα παρακάτω αναγκαία µέτρα: 

� εφαρµογή εγκεκριµένης διαδικασίας από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για κάθε 

«Λειτουργία» (∆ιαδικασίες για την πρόσληψη εκπαίδευση και αξιολόγηση του 

προσωπικού), 

� ύπαρξη σχετικών εγκρίσεων για τις διαδικασίες που σχετίζονται µε την κάθε 

«Λειτουργία» (ύπαρξη Κανονισµού Εργασίας), 

� σαφή διαχωρισµό των καθηκόντων και των αρµοδιοτήτων (ύπαρξη 

περιγραφών Θέσεων Εργασίας), 

� συµµόρφωση της οργάνωσης της ξενοδοχειακής επιχείρησης µε τους 

επιχειρησιακούς της στόχους και τέλος 

� συµφωνία των επιχειρησιακών στόχων µε συγκεκριµένες «πολιτικές».  

 

6.4.8.4 Προτεινόµενη ∆ιαδικασία Εσωτερικού Ελέγχου 

Λόγω της φύσης του Κύκλου των «Λοιπών Λειτουργιών» (σύνολο επιµέρους 

λειτουργιών και ύπαρξη κοινών διαδικασιών)  κρίθηκε σκόπιµο από την πλευρά του 

ερευνητή η παράθεση µίας προτεινόµενης διαδικασίας, η οποία θα περιέχει 

περισσότερο γενικά χαρακτηριστικά και θα απευθύνεται στην οργάνωση, στο 

προσωπικό και στις ακολουθούµενες «πολιτικές» (στάσεις - απόψεις αναφορικά µε 

σηµαντικά θέµατα) της ξενοδοχειακής επιχείρησης.     

 

Στα πλαίσια της  παραπάνω προσέγγισης, η οργάνωση της ξενοδοχειακής επιχείρησης 

οφείλει να συντάσσεται µε την επίτευξη των επιχειρησιακών της στόχων.  Υπό αυτό 

το πρίσµα, από τη µία πλευρά µέσω ενός εγκεκριµένου από τη ∆ιοίκηση 

Οργανογράµµατος πρέπει να καλύπτονται οι ανάγκες της επιχείρησης, και από την 

άλλη πλευρά µέσω των εγκριµένων ∆ιαδικασιών (και Κανονισµών) να επιτυγχάνεται 

σαφής διαχωρισµός των καθηκόντων και αρµοδιοτήτων. Τέλος, µέσα από τη συνεχή 

αξιολόγηση όλων των παραπάνω θα είναι δυνατή η επισήµανση των δυνατών και 

αδύνατων σηµείων και η συµµόρφωση της οργάνωσης µε τους στρατηγικούς στόχους 

της ξενοδοχειακής επιχείρησης.  
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Καθοριστικός παράγοντας για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων αποτελεί το 

προσωπικό της ξενοδοχειακής επιχείρησης. Ειδικότερα προτείνονται αναλυτικές 

διαδικασίες για την πρόσληψη (προσλήψεις µε βάση τις επιχειρησιακές ανάγκες, 

δοκιµαστική περίοδος πριν την πρόσληψη, αξιολόγηση βιογραφικών), την 

αξιολόγηση (καθορισµός Επιτροπής αξιολόγησης για τις προαγωγές) και την 

εκπαίδευση (εξειδικευµένα εκπαιδευτικά προγράµµατα) του προσωπικού (∆ρογαλάς 

και συν., 2006). Σε συνάρτηση µε τα παραπάνω ιδιαίτερο ελεγκτικό ενδιαφέρον 

αξίζουν οι αµοιβές του προσωπικού και το ωράριο των υπαλλήλων και των στελεχών.     

 

Τέλος, τόσο το προσωπικό όσο και η γενικότερη οργάνωση της ξενοδοχειακής 

οφείλουν να ακολουθούν πιστά συγκεκριµένες «πολιτικές». Υπό το πρίσµα της εν 

λόγω προσέγγισης, η σύγχρονη ξενοδοχειακή επιχείρηση οφείλει να ακολουθεί πιστά  

πολιτικές αναφορικά µε τη διαχείριση της ποιότητας, την υγεία και ασφάλεια των 

εργαζοµένων της, την περιβαλλοντική διαχείριση και τις αρχές της κοινωνικής 

ευθύνης.   

 

6.5 Προτεινόµενο Μοντέλο  Εσωτερικού Ελέγχου Ανά Λογαριασµό 

Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. 

6.5.1 Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 

6.5.1.1 Γενικά  

Η 1
η
 Οµάδα του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου «Πάγια» περιλαµβάνει το 

σύνολο των αγαθών, αξιών και δικαιωµάτων που προορίζονται να παραµείνουν µε 

την ίδια περίπου µορφή στην ξενοδοχειακή επιχείρηση. Ειδικότερα, η 1
η
 Οµάδα του 

Ε.Γ.Λ.Σ. απαρτίζεται από ασώµατα ή άυλα στοιχεία (Ασώµατες Ακινητοποιήσεις), 

ενσώµατα υλικά στοιχεία (Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις), έξοδα που «αποσβένονται» 

τµηµατικά (Έξοδα Πολυετούς Απόσβεσης) και τέλος συµµετοχές σε άλλες 

οικονοµικές µονάδες (Συµµετοχές – Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις), µε κοινό 

χαρακτηριστικό όλων των κατηγοριών τον προορισµό τους για παραµονή στην 

ξενοδοχειακή επιχείρηση στην ίδια περίπου µορφή για µεγάλο χρονικό διάστηµα 

(Αληφαντής, 2005). 
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6.5.1.2  Αντικειµενικοί Στόχοι Εσωτερικού Ελέγχου 

Κατά το λογιστικό έλεγχο των «Παγίων» αντικειµενικοί στόχοι του Σ.Ε.Ε. είναι η 

εξακρίβωση: 

� της ορθής και έγκαιρης λογιστικής απεικόνισης των «Παγίων» στον 

Ισολογισµό (επιπλέον προσθηκών και βελτιώσεων, αναπροσαρµογών) και των 

«Αποσβέσεων» στους Αποτελεσµατικούς Λογαριασµούς, 

� της επαρκούς ασφάλισης των παγίων από κινδύνους ειδικά ειδικών 

περιπτώσεων, 

� του ορθού υπολογισµού των «Αποσβέσεων»
42

 και  

� της τήρησης των προβλεπόµενων από την νοµοθεσία διατάξεων για τους 

λογαριασµούς των «Παγίων». 

 

6.5.1.3 Ελεγκτικές ∆ιαδικασίες 

Γενικές Ελεγκτικές ∆ιαδικασίες 

Οι ελεγκτικές διαδικασίες για τον αποτελεσµατικότερο έλεγχο της 1
η
 Οµάδας του 

Ε.Γ.Λ.Σ. οµαδοποιούνται µε βάση τις κύριες κατηγορίες των «Παγίων». Στα πλαίσια 

της εν λόγω προσέγγισης, ελεγκτικές διαδικασίες των «Ενσωµάτων και  Ασώµατων 

Ακινητοποιήσεων» (αναλύονται µαζί) αποτελούν: 

� έλεγχος της φυσικής ύπαρξης των «Παγίων». Τα «Πάγια» οφείλουν να 

εξακολουθούν να βρίσκονται στην κατοχή (κυριότητα) της ξενοδοχειακής 

επιχείρησης. Η εταιρία πρέπει να έχει κωδικοποιηµένα όλα τα «Πάγια» της 

και ο κάθε κωδικοποιηµένος αριθµός να αντιστοιχεί σε µια έγγραφη στο 

Μητρώο Παγίων
43

, 
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 Οι «Αποσβέσεις» ανήκουν στην 6
η
 Οµάδα του Ε.Γ.Λ.Σ. εντούτοις λόγω της µεγάλης τους σχέσης τα 

«Πάγια» αναφέρονται στο παρόν υποκεφάλαιο. 

43
 Από το «Μητρώο Παγίων» πρέπει να προκύπτουν τουλάχιστον: τα στοιχεία εξατοµίκευσης του 

παγίου (ονοµατολογία, διακριτικά στοιχεία), τα στοιχεία της λογιστικής του εντάξεως (τίτλοι και 

κωδικοί αριθµοί του πρωτοβάθµιου και του λογαριασµού της τελευταίας βαθµίδας), τα στοιχεία 

κτήσεως, αρχική αξία κτήσεως και οι µεταβολές της (προσθήκες και βελτιώσεις), ο τρόπος 

εγκαταστάσεως, η ηµεροµηνία κατά την οποία άρχισε η λειτουργία του, καθώς και η ηµεροµηνία που 

τυχόν τέθηκε σε αδράνεια, η τυχόν κτήση του µε ευεργετική φορολογική διάταξη, η τυχόν ύπαρξη 

βαρών πάνω σε αυτό (είδος βάρους, αιτία, ποσό), οι  λογισµένες  αποσβέσεις και  τα  στοιχεία  της  

λογιστικής  του  εγγραφής, τα στοιχεία και η αιτία του τέλους της παραγωγικής του ζωής (π.χ. 

εκποίηση, διάλυση). Με σκοπό την αντιµετώπιση των δυσχερειών που ενδεχοµένως θα προκύψουν 
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� έλεγχος της ορθής καταχώρησης των µειώσεων της αξίας των «Παγίων» στα 

βιβλία της εταιρίας (η καταχώρηση οφείλεται να γίνεται ως προς την 

πραγµατική αξία). Ειδικότερα έλεγχος των υπόλοιπων έναρξης, των 

αυξήσεων, των µειώσεων και των υπολοίπων λήξεων των λογαριασµών (για 

τις µεταβολές των ασώµατων ακινητοποιήσεων αντιπαραβολή µε τις σχετικές 

αποφάσεις του ∆.Σ.). Τέλος, έλεγχος για τις εκποιήσεις ή αχρηστεύσεις των 

«Παγίων», 

� εξέταση των αγορών και βελτιώσεων των «Παγίων» που έχουν 

πραγµατοποιηθεί από την οικονοµική µονάδα. Σε συνδυασµό, εξέταση των 

δαπανών επισκευών και συντηρήσεως, οι οποίες δεν πρέπει να καταχωρούνται 

στους λογαριασµούς των «Παγίων», 

� έλεγχος του ορθού υπολογισµού των προβλεπόµενων συντελεστών 

απόσβεσης και του ποσού της απόσβεσης (µέθοδος απόσβεσης, 

προβλεπόµενη ωφέλιµη ζωή, υπολειµµατική αξία). Σε συνδυασµό, έλεγχος 

σχετικά µε την αποφυγή διενέργειας αποσβέσεων σε µη χρησιµοποιούµενα 

και σε πλήρως αποσβεσµένα «Πάγια»,  

� έλεγχος των ασφαλίστρων. Όλα τα «Πάγια» της ξενοδοχειακής επιχείρησης 

οφείλουν να είναι ασφαλισµένα. Ο εσωτερικός ελεγκτής συντάσσει «Φύλλο 

εργασίας» που απεικονίζει την αξία του «Παγίου» καθώς και την ασφαλιστική 

του αξία. Τέλος, ο εσωτερικός ελεγκτής εξετάζει και εκφράζει γνώµη για τη 

τιµή του ασφάλιστρου και την ωφέλεια της ασφάλισης. 

 

Σε συνάρτηση µε την παραπάνω προσέγγιση, αποτελεσµατικές ελεγκτικές 

διαδικασίες για τα «Έξοδα πολυετούς απόσβεσης» θεωρούνται: 

� έλεγχος των δικαιολογητικών στοιχείων για τις κατά τη χρήση µεταβολές του 

λογαριασµού, 

� έλεγχος της µεθόδου και του συντελεστή αποσβέσεως των εξόδων 

εγκατάστασης και  

� έλεγχος σχετικά µε την τήρηση των διατάξεων του νόµου ως προς τη διανοµή 

των κερδών, όταν υπάρχουν αναπόσβεστα έξοδα εγκαταστάσεως. 

                                                                                                                                            
κατά την υποχρεωτική τήρηση του «Μητρώου Παγίων», παρέχεται η δυνατότητα τήρησής του κατά 

οµάδες οµοειδών «Παγίων». 
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Τέλος, οι ελεγκτικές διαδικασίες για τις «Συµµετοχές και Μακροπρόθεσµες 

Απαιτήσεις» περιλαµβάνουν: 

� έλεγχος κατά κατηγορία και είδος χρεογράφων και µακροπρόθεσµων 

απαιτήσεων, 

� έλεγχος της ύπαρξης κυριότητας στις «Συµµετοχές», 

� έλεγχος της ενηµερότητας του Μητρώου και του Βιβλίου Απογραφών, 

� έλεγχος της αποτίµησης (σύννοµη - εκτίµηση εσωτερικής λογιστικής αξίας) 

και   

� έλεγχος των απαραίτητων εγκρίσεων για τις χορηγούµενες µακροπρόθεσµες 

πιστώσεις ή δάνεια (έλεγχος αντίστοιχων συµφωνητικών ή αν υπάρχουν όροι 

χορηγήσεως αυτών (επιτόκια, χρόνος και τρόπος εξοφλήσεως). 

 

Ειδικότερες Ελεγκτικές ∆ιαδικασίες 

Πιο εξειδικευµένες – ειδικότερες – ελεγκτικές διαδικασίες για τον έλεγχο των 

«Παγίων» αποτελούν:  

� οµαδοποίηση και διάκριση των «Παγίων» σε «Πάγια που χρησιµοποιούνται» 

και «Πάγια που θα χρησιµοποιηθούν στο µέλλον», 

� έλεγχος αν παρέχονται στο Προσάρτηµα οι κατά νόµο πληροφορίες αναλύσεις 

και επεξηγήσεις ως προς τους λογαριασµούς των «Παγίων», 

� έλεγχος για τυχόν ιδιοκατασκευές, το κόστος αυτών, τα δικαιολογητικά 

στοιχεία και τους σχετικούς λογιστικούς χειρισµούς, 

� έλεγχος ύπαρξης σχετικής γραπτής επιβεβαίωσης από νοµικό σύµβουλο για 

υφιστάµενα βάρη και κυριότητα αυτών (για τα «Γήπεδα – κτίρια). Οι σχετικές 

πληροφορίες πρέπει να αναφέρονται και στο Προσάρτηµα, 

� έλεγχος για τη χρησιµοποίηση των µεταφορικών µέσων και αντιπαραβολή µε 

τις δαπάνες συντηρήσεως, καυσίµων, επισκευών και τελών κυκλοφορίας. 

 

6.5.2 Αποθέµατα 

6.5.2.1 Γενικά 

Η 2
η
 Οµάδα του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου «Αποθέµατα» περιλαµβάνει 

τα υλικά στοιχεία που η κυριότητά τους ανήκει στην ξενοδοχειακή επιχείρηση και ο 

προορισµός τους είναι: η πώλησή τους στα πλαίσια του κύκλου εργασιών της, η 

ανάλωσή τους για την παραγωγή ετοίµων αγαθών ή για τη διάθεση εµπορευµάτων ή 
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για την παροχή υπηρεσιών και τέλος η χρήση τους για την κάλυψη άλλων 

λειτουργικών αναγκών της ξενοδοχειακής επιχείρησης. Το Σύστηµα Εσωτερικού 

Ελέγχου οφείλει να δείχνει µεγάλη σηµασία στα «Αποθέµατα», γιατί η αξία των 

«Αποθεµάτων» επηρεάζει τόσο το «Κόστος Πωληθέντων» και συνεπώς τα καθαρά 

ετήσια κέρδη όσο και τον Ισολογισµό (Καραγιώργος και Παπαδόπουλος, 2003).  

 

6.5.2.2 Αντικειµενικοί Στόχοι Εσωτερικού Ελέγχου 

Οι αντικειµενικοί στόχοι του Σ.Ε.Ε. κατά την  εξέταση των «Αποθεµάτων» είναι η 

διαπίστωση: 

� της ορθής και έγκαιρης λογιστικής απεικόνισης των «Αποθεµάτων» στον 

Ισολογισµό,  

� του προσδιορισµού του «Κόστους Αποθεµάτων»,  

� της ορθής εφαρµογής (και η εκτίµηση της καταλληλότητας) της µεθόδου 

αποτίµησης των «Αποθεµάτων» της ξενοδοχειακής επιχείρησης (η µέθοδος 

αποτίµησης πρέπει να είναι όµοια µε τις προηγούµενες χρήσεις, να έχει 

εφαρµοστεί µε ακρίβεια στην πράξη) και  

� της τήρησης των προβλεπόµενων από την νοµοθεσία διατάξεων για τους 

λογαριασµούς των «Αποθεµάτων». 

 

6.5.2.3 Ελεγκτικές ∆ιαδικασίες 

Γενικές Ελεγκτικές ∆ιαδικασίες 

Γενικές Ελεγκτικές ∆ιαδικασίες, οι οποίες θα οδηγήσουν στον αποδοτικότερο έλεγχο 

σχετικά µε τα «Αποθέµατα» δύναται να θεωρηθούν: 

� κατάρτιση, έλεγχος και αντιπαραβολή του «Πίνακα Αποθεµάτων» (ποσότητες 

και αξίες) µε τα λογιστικά υπόλοιπα των βιβλίων (λογιστική συµφωνία µε 

Αναλυτικά Καθολικά, Γενικό Καθολικό Ισοζύγια, Βιβλίο Αποθήκης), 

� επισκόπηση του λογαριασµού «Αποθέµατα» (παλαιότητα υπολοίπων, 

φθορές), 

� δειγµατοληπτικός αιφνίδιος έλεγχος «Αποθήκης» (φυσική καταµέτρηση) και 

αντιπαραβολή µε τις «Απογραφές», 

� έλεγχος για την ασφαλιστική κάλυψη των «Αποθεµάτων» (πυρασφάλιση). 
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Ειδικότερες Ελεγκτικές ∆ιαδικασίες 

Πιο εξειδικευµένες – ειδικότερες – ελεγκτικές διαδικασίες για τον έλεγχο των 

«Αποθεµάτων» αποτελούν:  

1. έλεγχος ύπαρξης στο Προσάρτηµα των κατά νόµο πληροφοριών, αναλύσεων 

και επεξηγήσεων ως προς τα «Αποθέµατα», 

2. έλεγχος ύπαρξης σχετικής γραπτής επιβεβαίωσης από νοµικό σύµβουλο για 

υφιστάµενα βάρη και κυριότητα αυτών. Οι σχετικές πληροφορίες πρέπει να 

αναφέρονται και στο Προσάρτηµα, 

3. έλεγχος ύπαρξης επαρκούς πρόβλεψης για βραδέως κινούµενα και 

απαξιωµένα «Αποθέµατα» και τέλος 

4. έλεγχος ειδικών θεµάτων σχετικά µε τα «Αποθέµατα» (αποθέµατα στα χέρια 

τρίτων, αποθέµατα στα χέρια της ελεγχόµενης αλλά κυριότητας τρίτων). 

6.5.3 Απαιτήσεις και ∆ιαθέσιµα 

6.5.3.1 Γενικά 

Η 3
η
 Οµάδα «Απαιτήσεις και ∆ιαθέσιµα» του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού 

Σχεδίου περιέχει τις βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις, τα χρεόγραφα και τα διαθέσιµα 

περιουσιακά στοιχεία της ξενοδοχειακής επιχείρησης, που είναι εισπρακτέα πριν το 

τέλος της επόµενης χρήσης. Ειδικότερα περιλαµβάνονται οι απαιτήσεις της 

ξενοδοχειακής επιχείρησης έναντι των πελατών της, οι απαιτήσεις κατά τρίτων που 

είναι ενσωµατωµένες σε τίτλους συναλλαγµατικών, γραµµατίων και επιταγών, η αξία 

κτήσης των αγαθών που εισάγονται από το εξωτερικό, τα χρεόγραφα
44

, τα οποία 

αποκτώνται για την πραγµατοποίηση άµεσης προσόδου, οι απαιτήσεις από άλλους 

συνεργάτες και τέλος οι απαιτήσεις σε «Ξένο νόµισµα» (Σιώτης, 2006).  Όλοι οι 

παραπάνω λογαριασµοί «µεταφέρονται» εύκολα και συνήθως υπόκεινται σε 

καταχρήσεις και παράνοµες πράξεις ευκολότερα από άλλα περιουσιακά στοιχεία. Για 

αυτό το λόγο, απαιτείται λεπτοµερειακός και συστηµατικός έλεγχος µέσω θέσπισης 

αυστηρών και λεπτοµερειακών διαδικασιών για τον έλεγχο όλων των σχετικών 

πράξεων µε τα µετρητά.  
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 Λέγοντας «Χρεόγραφα» εννοούνται µετοχές ανωνύµων εταιριών, οµολογίες, έντοκα γραµµάτια 

Ελληνικού ∆ηµοσίου, µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων, οµόλογα Τραπεζών (Ποµόνης, 2002).    
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6.5.3.2 Αντικειµενικοί Στόχοι Εσωτερικού Ελέγχου 

Κατά το λογιστικό έλεγχο των «Απαιτήσεων και ∆ιαθεσίµων» αντικειµενικοί στόχοι 

του Σ.Ε.Ε. είναι η διαπίστωση: 

� της ορθής και έγκαιρης λογιστικής απεικόνισης των παραπάνω λογαριασµών 

στον Ισολογισµό,  

� του ορθού προσδιορισµού του ποσού των µετρητών και των απαιτήσεων, 

� της ορθότητας των µεθόδων που εφαρµόζονται σχετικά µε το χειρισµό και την 

καταχώρηση των συναλλαγών, 

� της τήρησης των προβλεπόµενων από την νοµοθεσία διατάξεων για τους 

λογαριασµούς των «Απαιτήσεων και ∆ιαθεσίµων». 

 

Ελεγκτικές ∆ιαδικασίες 

Γενικές Ελεγκτικές ∆ιαδικασίες 

Ο έλεγχος του «Ταµείου» οφείλει να είναι ποσοτικός (αφορά τον έλεγχο για την 

ακρίβεια των χρηµατικών διαθεσίµων) και ποιοτικός. Ο «ποσοτικός» έλεγχος του 

«Ταµείου» πραγµατοποιείται µε την καταµέτρηση των ταµιακών διαθεσίµων και µε 

τη συµφωνία των τραπεζικών υπολοίπων µε τους αντίστοιχους των Βιβλίων. 

Αντίθετα ο «ποιοτικός» έλεγχος του «Ταµείου» στηρίζεται σε αιφνιδιαστικές 

καταµετρήσεις, σε δειγµατοληπτικές επαληθεύσεις των υπολοίπων του λογαριασµού 

του «Ταµείου» και σε περιοδικές συµφωνίες των τραπεζικών υπολοίπων µε τα 

αντίστοιχα των βιβλίων της οικονοµικής µονάδας. Ειδικότερα, σχετικά µε τις 

ελεγκτικές διαδικασίες για το λογαριασµό «Ταµείο» προτείνεται:  

1. για τα υπόλοιπα τέλους χρήσεως του «Ταµείου», εξετάζονται τα «Πρακτικά 

Καταµετρήσεων» από τα αρµόδια όργανα, 

2. έλεγχος αν την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του έτους έχουν παρουσιαστεί 

εισπράξεις ή πληρωµές ιδιαιτέρως µεγάλων ποσών, 

3. έλεγχος των συµφωνιών του λογιστικού υπολοίπου µε τα υπόλοιπα των 

Τραπεζών.  

 

Ακολουθώντας την ίδια λογική, αποτελεσµατικές ελεγκτικές διαδικασίες για τις 

«Απαιτήσεις» κρίνονται:  

� έλεγχος της κίνησης του λογαριασµού «Πελάτες» και λογιστικές συµφωνίες 

(Αναλ. Καθολικά, Γεν. Καθολικό, αντίστοιχα ισοζύγια, αντιπαραβολή µε το 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 336 από 475 

Βιβλίο Απογραφών), 

� επισκόπηση του λογαριασµού «Πελάτες» (παλαιότητα υπολοίπων, επισφαλείς 

και ανεπίδεκτες εισπράξεως, επάρκεια προβλέψεων για πιθανές απώλειες), 

� συσχέτιση του λογαριασµού των «Πελατών» µε τους λογαριασµούς των  

«Πωλήσεων», το «Φ.Π.Α.» και τους υπόλοιπους λογαριασµούς των 

«Απαιτήσεων», 

� επαλήθευση υπολοίπων µε αλληλογραφία - ∆ιαφορές και αιτιολόγηση 

διαφορών – ∆ιαπιστώσεις, 

� έλεγχος του τρόπου αποτίµησης των «Απαιτήσεων σε ξένο νόµισµα». 

 

Τέλος, αποτελεσµατικές ελεγκτικές διαδικασίες των επιταγών – γραµµατίων – 

συναλλαγµατικών θεωρούνται: 

� έλεγχος των κινήσεων των υπόλοιπων λογαριασµών των «Απαιτήσεων» και 

λογιστικές συµφωνίες (Αναλ. Καθολικά, Γεν. Καθολικό, αντίστοιχα 

ισοζύγια, αντιπαραβολή µε το Βιβλίο Απογραφών),  

� έλεγχος του βιβλίου Επιταγών καθώς και του βιβλίου των Γραµµατίων και 

των Συναλλαγµατικών, 

� διασταύρωση Ισοζυγίων Επιταγών – Γραµµατίων – Συναλλαγµατικών µε τα 

στοιχεία των Τραπεζών, 

� έλεγχος εάν οι συναλλαγµατικές που έληξαν περάστηκαν στο «Ταµείο» την 

ηµέρα της λήξης ή τις επόµενες δύο εργάσιµες ηµέρες. Εάν δεν έχει γίνει 

αυτό, τότε πρέπει να διαµαρτυρηθούν, ώστε να διασφαλισθεί η είσπραξή τους 

βάσει ειδικής διαδικασίας είσπραξης, 

� έλεγχος των καθυστερούµενων επιταγών – γραµµατίων – συναλλαγµατικών 

Έλεγχος Βιβλίου Γραµµατίων - Συµφωνία άληκτων και µη εισπραχθέντων.  

 

Ειδικότερες Ελεγκτικές ∆ιαδικασίες 

Πιο εξειδικευµένες – ειδικότερες – ελεγκτικές διαδικασίες για τον έλεγχο των 

«Απαιτήσεων και ∆ιαθεσίµων» αποτελούν:  

� επαλήθευση της ορθής αποτίµησης των πάσης φύσεως «Απαιτήσεων» σε 

«Ξένο Νόµισµα» και του ορθού λογιστικού χειρισµού των συναλλαγµατικών 

διαφορών, 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 337 από 475 

� διερεύνηση λοιπών χρεωστικών λογαριασµών για την ύπαρξη τυχόν 

ασυνηθών υπολοίπων και  επισφαλειών, 

� επισκόπηση των αναλυτικών λογαριασµών των «Μεταβατικών Λογαριασµών 

Ενεργητικού» και διερεύνηση της δηµιουργίας αυτών και της τακτοποίησής 

τους στην επόµενη χρήση,   

� έλεγχος ύπαρξης στο Προσάρτηµα των κατά νόµο πληροφοριών, αναλύσεων 

και επεξηγήσεων ως προς τις «Απαιτήσεις». 

6.5.4 Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις - Καθαρή Περιουσία - Προβλέψεις 

6.5.4.1 Γενικά 

Η 4
η
 Οµάδα του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου περιλαµβάνει την «Καθαρή 

Θέση» (Καθαρή Περιουσία), τις «Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις» και τις 

«Προβλέψεις» (Γκίνογλου και συν., 2004). Ειδικότερα, η 4
η
 Οµάδα του Ε.Γ.Λ.Σ. 

απαρτίζεται από το «Κεφάλαιο»
45

 της ξενοδοχειακής επιχείρησης, τα συσσωρευµένα 

καθαρά κέρδη που δεν έχουν διανεµηθεί, ούτε έχουν ενσωµατωθεί στο «Κεφάλαιο», 

το τελικό υπόλοιπο που αποµένει µετά τη διάθεση των «Κερδών», οι καταθέσεις 

µετόχων ή εταίρων, οι «Προβλέψεις»
46

  και τέλος οι υποχρεώσεις, των οποίων η 

προθεσµία εξόφλησης λήγει µετά το τέλος της επόµενης χρήσης.   

 

6.5.4.2 Αντικειµενικοί Στόχοι Εσωτερικού Ελέγχου 

Κατά το λογιστικό έλεγχο της «Καθαρής Θέσης», των «Προβλέψεων» και των 

«Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων» οι αντικειµενικοί στόχοι του Σ.Ε.Ε. είναι η 

εξακρίβωση: 

� της ορθής και έγκαιρης λογιστικής απεικόνισης των παραπάνω λογαριασµών 

στον Ισολογισµό,  

� της ορθής λειτουργίας των λογαριασµών της «Καθαρής Θέσης», των 

«Προβλέψεων» και των «Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων», 
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 Το «Κεφάλαιο» είναι η υποχρέωση της ξενοδοχειακής επιχείρησης προς τον ή τους φορείς της και 

αντιπροσωπεύει την ονοµαστική αξία των µετοχών ή εταιρικών µεριδίων ή µερίδων ανάλογα µε την 

νοµική µορφή της ξενοδοχειακής επιχείρησης. 
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 «Πρόβλεψη» είναι η κράτηση ορισµένου ποσού που αποβλέπει στην κάλυψη ζηµιάς ή εξόδων ή 

ενδεχόµενη υποτίµηση στοιχείων του «Ενεργητικού», όταν κατά την ηµεροµηνία σύνταξης του 

Ισολογισµού είναι πιθανή η πραγµατοποίησή τους, χωρίς όµως να είναι γνωστό το ακριβές µέγεθός 

τους ή ο χρόνος πραγµατοποίησής τους ή και τα δύο.    
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� της τήρησης των προβλεπόµενων από την νοµοθεσία διατάξεων για τους 

λογαριασµούς της «Καθαρής Θέσης», των «Προβλέψεων» και των 

«Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων». 

 

6.5.4.3 Ελεγκτικές ∆ιαδικασίες 

Σχετικά µε την «Καθαρή Θέση» οι ελεγκτικές διαδικασίες που προτείνονται είναι 

(Λουµιώτης, 2006):   

� κατάρτιση Συγκεντρωτικής Κατάστασης Λογαριασµών «Καθαρής Θέσης», 

� συσχέτιση των συνολικών πιστώσεων των λογαριασµών µε τα αντίστοιχα 

υπόλοιπα των λογαριασµών «∆ιαθέσεως Κερδών Χρήσης»,    

� διαπίστωση του σύννοµου ύψους του «Μετοχικού Κεφαλαίου», 

� επαλήθευση της ορθής τήρησης των προβλεπόµενων για την περίπτωση 

αύξησης του «Μετοχικού Κεφαλαίου», 

� έλεγχος για την τήρηση και ενηµέρωση του «Βιβλίου Μετόχων και 

Μετοχών»,  

� έλεγχος για τον ορθό σχηµατισµό των «Αποθεµατικών». 

 

Σχετικά µε τις «Προβλέψεις» οι ελεγκτικές διαδικασίες που προτείνονται είναι:   

� κατάρτιση και έλεγχος του «Πίνακα Προβλέψεων» (έλεγχος των δέουσων 

λογιστικών συµφωνιών), 

� έλεγχος της αιτιολογίας και του σύννοµου του σχηµατισµού κάθε 

«Πρόβλεψης» και της επάρκειάς της - Έλεγχος των φορολογικών συνεπειών,  

� επαλήθευση του ορθού υπολογισµού των «Προβλέψεων» για αποµείωση της 

αξίας των «Παγίων», των «Αποθεµάτων», των «Συµµετοχών» και των 

«Χρεογράφων», 

� επαλήθευση του ορθού υπολογισµού των «Προβλέψεων» για αποζηµίωση του 

προσωπικού και για τις επισφαλείς απαιτήσεις, 

� έλεγχος αν το ποσό των «Προβλέψεων» για έκτακτους κινδύνους καλύπτει 

όλες τις πιθανές ζηµιές.  

 

Σχετικά µε τις «Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις» οι ελεγκτικές διαδικασίες που 

προτείνονται είναι:   

� κατάρτιση πίνακα κινήσεως των λογαριασµών των «Μακροπρόθεσµων 
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Υποχρεώσεων» (ανά κατηγορία) και  λογιστικές συµφωνίες (αναλ. Καθολικό 

- Γεν. Καθολικό - αντίστοιχα Ισοζύγια), 

� συσχέτιση των λογαριασµών των «Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων» µε τους 

λογαριασµούς  «Αγορών», «Αποθεµάτων» και «Βραχυπρόθεσµων 

Υποχρεώσεων», 

� έλεγχος των συµβάσεων των «Μακροπρόθεσµων ∆ανείων» (ασφάλειες 

δανείων), 

� έλεγχος τυχόν «Μη δουλευµένων τόκων γραµµατίων πληρωτέων» 

µακροπρόθεσµης λήξεως. 

 

6.5.5 Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις  

6.5.5.1 Γενικά 

Η 5
η
 Οµάδα «Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις» του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού 

Σχεδίου περιλαµβάνει τις υποχρεώσεις της ξενοδοχειακής επιχείρησης, των οποίων η 

προθεσµία εξόφλησης λήγει µέχρι το τέλος της επόµενης χρήσης (Σταυρόπουλος και 

συν., 2004; Σιώτης, 2007). Ειδικότερα, περιλαµβάνονται οι υποχρεώσεις της 

ξενοδοχειακής επιχείρησης στους προµηθευτές της, οι υποχρεώσεις που είναι 

ενσωµατωµένες σε τίτλους συναλλαγµατικών ή γραµµατίων, οι υποχρεώσεις από 

τραπεζικές χρηµατοδοτήσεις, οι υποχρεώσεις προς τους διάφορους ασφαλιστικούς 

οργανισµούς καθώς και άλλες υποχρεώσεις, οι οποίες λήγουν µέχρι το τέλος της 

επόµενης χρήσης. 

 

6.5.5.2 Αντικειµενικοί Στόχοι Εσωτερικού Ελέγχου 

Κατά το λογιστικό έλεγχο των «Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων» αντικειµενικοί 

στόχοι του Σ.Ε.Ε. είναι η εξακρίβωση (Λουµιώτης, 2006): 

� της ορθής και έγκαιρης λογιστικής απεικόνισης των «Βραχυπρόθεσµων 

Υποχρεώσεων» στον Ισολογισµό (προς τα ασφαλιστικά ταµεία και το 

∆ηµόσιο), 

� της εµπρόθεσµης  απόδοσης των οφειλόµενων εισφορών προς τα ασφαλιστικά 

ταµεία και των φόρων προς το ∆ηµόσιο και γενικότερα της παρακολούθησης 

και λήψης µέτρων για τις εκκρεµείς φορολογικές υποθέσεις, 

� της τήρησης των προβλεπόµενων από την νοµοθεσία διατάξεων για τους 

λογαριασµούς των «Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων». 
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6.5.5.3 Ελεγκτικές ∆ιαδικασίες 

Γενικές Ελεγκτικές ∆ιαδικασίες 

Ελεγκτικές διαδικασίες για τον αποτελεσµατικότερο έλεγχο των «Βραχυπρόθεσµων 

Υποχρεώσεων» αποτελούν: 

� κατάρτιση πίνακα κινήσεως των λογαριασµών των «Βραχυπρόθεσµων 

Υποχρεώσεων» (ανά κατηγορία) και  λογιστικές συµφωνίες (αναλ. Καθολικό 

- Γεν. Καθολικό - αντίστοιχα Ισοζύγια), 

� συσχέτιση των λογαριασµών προµηθευτών µε τους λογαριασµούς  

«Γραµµάτια πληρωτέα», «Αγορών» και «Αποθεµάτων»,  

� έλεγχος των συµβάσεων «∆ανείων», «Πιστώσεων» (ασφάλειες δανείων, 

πιστώσεων), 

� έλεγχος των «Μη δουλευµένων τόκων γραµµατίων πληρωτέων» 

βραχυπρόθεσµης λήξεως,  

� έλεγχος του χειρισµού των συναλλαγµατικών διαφορών (σύννοµο χειρισµό).  

 

Ειδικότερες Ελεγκτικές ∆ιαδικασίες 

Πιο εξειδικευµένες – ειδικότερες – ελεγκτικές διαδικασίες για τον έλεγχο των 

«Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων» αποτελούν:  

� επαλήθευση ορθότητας και έγκυρης απόδοσης δηλώσεως Φ.Π.Α., ΦΜΥ, 

λοιπών φόρων,  

� σχετικά µε τις υποχρεώσεις σε Ξένο Νόµισµα έλεγχος του τρόπου αποτίµησης 

όλων των υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα (για παράδειγµα ∆άνεια σε Ξένο 

Νόµισµα), 

� διαπίστωση ότι στο Προσάρτηµα παρέχεται η προβλεπόµενη από την 

ισχύουσα νοµοθεσία πληροφόρηση για τις «Υποχρεώσεις» προς το ∆ηµόσιο. 

 

6.5.6 Οργανικά Έξοδα - ∆απάνες  

6.5.6.1 Γενικά 

Η 6
η
 Οµάδα του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου περιλαµβάνει τα έξοδα της 

ξενοδοχειακής επιχείρησης που αναφέρονται στην κύρια δραστηριότητά της καθώς 

και οι ετήσιες επιβαρύνσεις για τη διενέργεια «Αποσβέσεων» και «Προβλέψεων» που 

ενσωµατώνονται στο λειτουργικό κόστος (Ποµόνης, 2004). Ειδικότερα 

περιλαµβάνονται οι κάθε είδους αµοιβές του έµµισθου και ηµεροµίσθιου 
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προσωπικού, οι αµοιβές για εργασίες τρίτων (που δεν συνδέονται µε την 

ξενοδοχειακή επιχείρηση µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας) και οι προµήθειες στα 

πρακτορεία ταξιδίων (σαν αµοιβή για την ενοικίαση των δωµατίων), τα αντίτιµα 

παροχών κοινής ωφέλειας, τα ασφάλιστρα, το κόστος επισκευής των παγίων, όλοι οι 

φόροι-τέλη, διάφορα οργανικά έξοδα που δεν ανήκουν στις προαναφερόµενες 

κατηγορίες, τόκοι και συναφή έξοδα, οι αποσβέσεις των «Παγίων» και οι 

«Προβλέψεις» για «Κινδύνους Εκµετάλλευσης». 

 

6.5.6.2 Αντικειµενικοί Στόχοι Εσωτερικού Ελέγχου 

Κατά το λογιστικό έλεγχο των «Οργανικών Εξόδων κατ’ είδος» αντικειµενικοί στόχοι 

του Σ.Ε.Ε. οφείλουν να είναι
47

 η εξακρίβωση: 

� της ορθής και έγκαιρης λογιστικής απεικόνισης των «Οργανικών Εξόδων» 

στους Αποτελεσµατικούς Λογαριασµούς, 

� του ορθού προσδιορισµού του ύψους όλων των υπόλοιπων «Οργανικών 

Εξόδων κατ’ είδος»,  

� της σωστής ταξινόµησης των «Εξόδων – ∆απανών» στους αντίστοιχους 

λογαριασµούς, 

� της τήρησης των προβλεπόµενων από την νοµοθεσία διατάξεων για τους 

λογαριασµούς των «Οργανικών Εξόδων κατ’ είδος» (για παράδειγµα 

συµµόρφωση της ξενοδοχειακής µε την εργατική, ασφαλιστική και 

φορολογική Νοµοθεσία σχετικά µε την αµοιβή, ασφάλιση και τις κρατήσεις 

επί των αµοιβών του προσωπικού). 

 

6.5.6.3 Ελεγκτικές ∆ιαδικασίες 

Οι ελεγκτικές διαδικασίες περιλαµβάνουν: 

� κατάρτιση πίνακα κινήσεως των λογαριασµών των «Οργανικών Εξόδων κατ’ 

είδος» και  λογιστικές συµφωνίες (αναλ. Καθολικό - Γεν. Καθολικό - 

αντίστοιχα Ισοζύγια), 

� έλεγχος ότι οι λογαριασµοί των «Οργανικών Εξόδων κατ’ είδος» αφορούν τη 

συγκεκριµένη επιχείρηση και έχει γίνει σωστός διαχωρισµός των χρήσεων 

(ήτοι τα έξοδα είναι δεδουλευµένα), 
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 Σε αυτό το σηµείο είναι χρήσιµη η διευκρίνιση ότι ορισµένα «Έξοδα» (για παράδειγµα οι 

«Αποσβέσεις» και οι «Τόκοι και συναφή έξοδα» έχουν παρατεθεί κατά την ανάλυση προηγούµενων 

λογαριασµών («Πάγια» και «Υποχρεώσεις ∆ανείων») ) 
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� έλεγχος της ακρίβειας των στοιχείων της µισθοδοσίας επί των οποίων έχουν 

υπολογιστεί οι ασφαλιστικές εισφορές και συµφωνία των ποσών µε τους 

αντίστοιχους λογαριασµούς.   

� διαχωρισµός των καταχωρηµένων ποσών των «Οργανικών Εξόδων κατ’ 

είδος» σε αξία και σε τόκους,  

� έλεγχος των στοιχείων όλων των υπόλοιπων «Οργανικών Εξόδων κατ’ είδος» 

και διασταύρωση αυτών µε τα πρωτότυπα δικαιολογητικά.  

 

6.5.7 Οργανικά Έσοδα 

6.5.7.1 Γενικά 

Η 7
η
 Οµάδα του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου απεικονίζει και 

παρακολουθεί κατ’ είδος τα έσοδα της ξενοδοχειακής επιχείρησης που αναφέρονται 

στην οµαλή εκµετάλλευση της χρήσης και ονοµάζονται λειτουργικά ή οργανικά 

έσοδα (Καραγιάννης, 2000; Βαζακίδης και συν., 2005). Ειδικότερα περιλαµβάνονται 

τα έσοδα από την πώληση υλικών αγαθών ή υπηρεσιών, τα έσοδα από επιχορηγήσεις, 

τα έσοδα από παρεπόµενες ασχολίες, τα έσοδα κεφαλαίων, η αξία κόστους των 

ιδιοπαραγόµενων «Παγίων» που χρησιµοποιούνται από την ίδια την ξενοδοχειακή 

επιχείρηση και τέλος οι χρησιµοποιούµενες «Προβλέψεις» για την κάλυψη εξόδων 

εκµετάλλευσης.  Σε αυτό το σηµείο κρίνεται απαραίτητη η σηµείωση ότι οι 

«Πωλήσεις» και οι «Απαιτήσεις» έναντι των πελατών της ξενοδοχειακής επιχείρησης 

συνδέονται στενά µεταξύ τους ώστε οι αντικειµενικοί σκοποί και οι διαδικασίες του 

Σ.Ε.Ε. της Οµάδας 3 του Ε.Γ.Λ.Σ. (Απαιτήσεις και ∆ιαθέσιµα) και της Οµάδας 7 του 

Ε.Γ.Λ.Σ. (Οργανικά Έσοδα κατ’ είδος) είναι άρρηκτα συνδεδεµένοι.  

 

6.5.7.2 Αντικειµενικοί Στόχοι Εσωτερικού Ελέγχου 

Οι κυριότεροι σκοποί που οφείλουν να επιδιώκουν οι εσωτερικοί ελεγκτές κατά των 

έλεγχο των «Οργανικών Εσόδων κατ’ είδος» είναι η εξακρίβωση: 

� της ορθής και έγκαιρης λογιστικής απεικόνισης των «Οργανικών Εσόδων κατ’ 

είδος» στους «Αποτελεσµατικούς Λογαριασµούς», 

� της σωστής ταξινόµησης των «Οργανικών Εσόδων κατ’ είδος» στους 

αντίστοιχους λογαριασµούς, 

� της τήρησης των προβλεπόµενων από την νοµοθεσία διατάξεων για τους 

λογαριασµούς των «Οργανικών Εσόδων κατ’ είδος».   
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6.5.7.3 Ελεγκτικές ∆ιαδικασίες 

Ελεγκτικές διαδικασίες για τους λογαριασµούς των «Οργανικών Εσόδων κατ ’είδος» 

αποτελούν: 

� κατάρτιση πίνακα κινήσεως των λογαριασµών των «Οργανικών Εσόδων κατ 

’είδος» και λογιστικές συµφωνίες (αναλ. Καθολικό - Γεν. Καθολικό - 

αντίστοιχα Ισοζύγια), 

� έλεγχος ότι οι «Πωλήσεις» αφορούν τη συγκεκριµένη επιχείρηση και έχει 

γίνει σωστός διαχωρισµός των χρήσεων (ήτοι οι «Πωλήσεις» είναι 

δεδουλευµένες), 

� αντιπαραβολή, κατά διαστήµατα µε επιστολή επιβεβαίωσης τουλάχιστον των 

υπολοίπων των µεγάλων πελατών, ώστε να ερευνούνται τυχόν διαφορές και 

αποκλίσεις,  

� έλεγχος των ορίων πίστωσης στις κατηγορίες των πελατών, τόσο από πλευράς 

µεγέθους πιστώσεως όσο και από πλευράς χρόνου, 

� διαχωρισµός των καταχωρηµένων ποσών των «Πωλήσεων» σε αξία 

πωλήσεων και σε τόκους.  

 

6.5.8 Αποτελεσµατικοί Λογαριασµοί 

6.5.8.1 Γενικά 

Η 8
η
 Οµάδα του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου απαρτίζεται από τους 

λογαριασµούς των αποτελεσµάτων της ξενοδοχειακής επιχείρησης. Ειδικότερα, στην 

8
η
 Οµάδα περιλαµβάνονται το αποτέλεσµα από την κύρια δραστηριότητά της, τα 

έκτακτα και ανόργανα αποτελέσµατα, τα έξοδα και έσοδα των προηγούµενων 

χρήσεων, οι προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους, τα έσοδα από προβλέψεις 

προηγούµενων χρήσεων, οι µη ενσωµατωµένων στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεις 

(των παγίων στοιχείων) καθώς και το ολικό αποτέλεσµα της ξενοδοχειακής 

επιχείρησης. 

 

6.5.8.2 Αντικειµενικοί Στόχοι Εσωτερικού Ελέγχου 

Οι κυριότεροι σκοποί που οφείλουν να έχουν οι εσωτερικοί ελεγκτές κατά των έλεγχο 

των «Αποτελεσµατικών Λογαριασµών» είναι η εξακρίβωση: 

� της ορθής και έγκαιρης λογιστικής απεικόνισης των «Αποτελεσµατικών 

Λογαριασµών», 
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� της σωστής ταξινόµησης των «Αποτελεσµατικών Λογαριασµών» στους 

αντίστοιχους λογαριασµούς, 

� της τήρησης των προβλεπόµενων από την νοµοθεσία διατάξεων για τους 

Αποτελεσµατικούς Λογαριασµούς». 

 

6.5.8.3 Ελεγκτικές ∆ιαδικασίες 

Οι ελεγκτικές διαδικασίες σχετικά µε τους λογαριασµούς των «Αποτελεσµάτων» 

είναι: 

1. κατάρτιση Πίνακα Εκµεταλλεύσεως,  

2. κατάρτιση Πίνακα Αποτελέσµατος Χρήσης, 

3. σύννοµη κατάρτιση του Πίνακα ∆ιαθέσεως, 

4. έλεγχος ορθού υπολογισµού φόρων, αφορολογήτων κρατήσεων και 

αποθεµατικών (τήρηση προϋποθέσεων νόµων), 

5. έλεγχος της ∆ιανοµής Αποθεµατικών (ορθή δήλωση φόρων), 

6. έλεγχος των υποβαλλόµενων στοιχείων στην Εφορία για µετοχές, µερίσµατα 

και αµοιβές ∆.Σ., 

7. έλεγχος δηλώσεως Φόρου εισοδήµατος (αριθµητικός έλεγχος, µελέτη 

ορθότητας της δηλώσεως ), 

8. έλεγχος του καταρτισθέν «Προσαρτήµατος»
48

 δεόντως υπογεγραµµένο. 
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 Ελάχιστες απαιτήσεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου: Μέθοδοι αποτιµήσεως διαφόρων 

στοιχείων - ∆ιορθώσεις αξιών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού - Αναπροσαρµογές αξιών κατά 

νόµο, Ειδικές µέθοδοι αποτιµήσεως, Αποσβέσεις παγίων - ∆ιαφορές αποτιµήσεως συµµετοχών και 

χρεογράφων, ∆ιαφορές υποτιµήσεως στοιχείων ενεργητικού και αποτιµήσεως αποθεµατικών, 

Συναλλαγµατικές διαφορές απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε Ξένο Νόµισµα, Ανάλυση των στοιχείων 

των συµµετοχών, Αύξηση κεφαλαίου-Νέες µετοχές-Κατηγορίες µετοχών, ∆ικαιώµατα προνοµιούχων 

µετοχών - µετατρέψιµων οµολόγων, Μη απεικονιζόµενες πιθανές υποχρεώσεις, Φόροι παρούσης 

χρήσεως και προηγούµενων, Ποσά αµοιβών µελών διοικήσεως, Προκαταβολές και δάνεια προς µέλη 

διοικήσεως, Εγγυήσεις που έχουν δοθεί και δεν απεικονίζονται στις Υποχρεώσεις, Ανάλυση εκτάκτων 

και ανόργανων εσόδων και εξόδων και επίδραση αυτών στον υπολογισµό φόρου εισοδήµατος, 

∆εσµεύσεις από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις, συµβάσεις εγγυήσεων και άλλες συµβατικές δεσµεύσεις, 

που δεν εµφανίζονται στους λογαριασµούς τάξεως, Επεξηγήσεις για τη συγκρισιµότητα των 

κονδυλίων της κλεισµένης και της προηγούµενης χρήσεως, Επεξηγήσεις σχετικά µε τις συνδεµένες 

επιχειρήσεις και όσες άλλες επιβάλλουν διατάξεις νόµων 
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Μέρος 4ο: Συµπεράσµατα ∆ιατριβής 

 

Κεφάλαιο 7 

Συµπεράσµατα – Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα 

7.1 Εισαγωγή 

Το παρόν κεφάλαιο παρουσιάζει συνοπτικά τα συµπεράσµατα της διδακτορικής 

διατριβής. Στο τελευταίο υποκεφάλαιο, µε σκοπό την πληρέστερη αποτύπωση του 

σκοπού της παρούσας διατριβής από τη µια πλευρά αναλύονται οι περιορισµοί της 

έρευνας, ενώ από την άλλη πλευρά παρατίθενται οι προτάσεις για µελλοντική έρευνα.  

 

7.2 Ανακεφαλαίωση – Συµπεράσµατα 

Στο εξαιρετικά ρευστό περιβάλλον δραστηριοποίησης των οικονοµικών οργανισµών, 

ο εσωτερικός έλεγχος µε το πλήθος των προσφερόµενων υπηρεσιών του αποτελεί 

προστιθέµενη αξία και διατηρήσιµο συγκριτικό πλεονέκτηµα για τους οικονοµικούς 

οργανισµούς. Μολονότι την κοµβική συνεισφορά του εσωτερικού ελέγχου στη 

σύγχρονη οικονοµική µονάδα δεν είχε διενεργηθεί µέχρι σήµερα για την ελληνική 

πραγµατικότητα, ολοκληρωµένη και σε βάθος χρόνου έρευνα, η οποία να αναφέρεται 

στην εφαρµογή και συνεισφορά των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου ειδικότερα 

στον πολύ σηµαντικό (για τη χώρα) ξενοδοχειακό κλάδο. Για αυτό το λόγο, βασικός 

σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν η διερεύνηση της υφιστάµενης 

εφαρµογής και συνεισφοράς των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου από τη σκοπιά 

της λογιστικής και χρηµατοοικονοµικής των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο. Στα πλαίσια της παραπάνω προσέγγισης, 

σηµαντική κρίνεται η συµβολή της διδακτορικής διατριβής στους παρακάτω φορείς: 

Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις, Επιχειρηµατικός 

Τοµέας (γενικότερα), Ακαδηµαϊκή Κοινότητα και Κράτος.     

 

Με γνώµονα την πληρέστερη επίτευξη του σκοπού της έρευνας, θεωρήθηκε 

απαραίτητη – από την πλευρά του ερευνητή -  αρχικά η εννοιολογική προσέγγιση ης 

«Ελεγκτικής». Ειδικότερα, µέσα από µια εκτενή βιβλιογραφική επισκόπηση 
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παρατέθηκαν τα εξεταζόµενα θέµατα, οριοθετήθηκαν οι βασικές κατηγορίες – 

διακρίσεις και θεµελιώθηκε ο σκοπός της ελεγκτικής.   

 

Στη συνέχεια, µελετήθηκε εκτενώς και σε βάθος χρόνου το θεωρητικό πλαίσιο 

αναφορικά µε τον εσωτερικό έλεγχο, ώστε εξήχθησαν ειδικότερα ουσιώδη 

συµπεράσµατα αναφορικά µε την εννοιολογική προσέγγιση, το ελληνικό 

νοµοθετικό πλαίσιο, την αναγκαιότητα, τους τύπους, το σκοπό και την 

αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου. Πιο συγκεκριµένα ως βασικό συµπέρασµα 

αναφορικά µε το εννοιολογικό πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου προέκυψε το εύρος 

και το υψηλό επίπεδο των προσφερόµενων υπηρεσιών του εσωτερικού ελέγχου, που 

οδήγησε τους µελετητές του στην υιοθέτηση ενός ικανού αριθµού εναλλακτικών 

εννοιολογικών προσεγγίσεων κατά την πάροδο των χρόνων. Στα πλαίσια της 

παραπάνω προσέγγισης, ο εσωτερικός έλεγχος τα πρώτα χρόνια θεωρούνταν µία 

διαδικασία που προσέφερε απλά έλεγχο επιβεβαίωσης στους λογαριασµούς 

(αποκλειστικά λογιστικός έλεγχος),  ενώ σήµερα εκτείνεται ελεγκτικά σε όλους τους 

τοµείς της οικονοµικής µονάδας, ώστε συµβάλει στην αποτελεσµατική διαχείριση του 

επιχειρησιακού κινδύνου και στη βέλτιστη εταιρική διακυβέρνηση, αναλαµβάνει 

συµβουλευτικό ρόλο, βελτιώνει τις λειτουργίες του οργανισµού και γενικότερα 

προσθέτει αξία. Αναφορικά µε το νοµοθετικό πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου, 

αξιόλογο συµπέρασµα αποτέλεσε από τη µία πλευρά η µικρή χρονικά περίοδος 

ύπαρξης του εσωτερικού ελέγχου στην Ελλάδα, ενώ από την  άλλη πλευρά η 

αυξανόµενη µε γεωµετρική πρόοδο εµφάνιση νοµοθετικών πλαισίων, τα οποία 

σχετίζονται µε τον εσωτερικό έλεγχο, δείγµα της αυξάνουσας σηµασίας του. Σχετικά 

µε τους τύπους του εσωτερικού ελέγχου παρατηρήθηκε η συνεχή εµφάνιση όλο και 

περισσότερων ειδών εσωτερικού ελέγχου (οι οποίοι αναλύθηκαν εκτενώς), ως 

αποτέλεσµα του συνεχώς αυξανόµενου εύρους των αντικειµένων του. Αναφορικά δε, 

µε το σκοπό του εσωτερικού ελέγχου εξήχθη ως βασικό συµπέρασµα η 

διαφοροποίησή του µε την πάροδο του χρόνου, ώστε σήµερα ο εσωτερικός έλεγχος 

να διαµορφώνει όλο και πιο προληπτικό και άµεσα συνδεδεµένο µε την επίτευξη των 

επιχειρησιακών στόχων ρόλο. Σε εκείνο το σηµείο θεωρήθηκε απαραίτητη η 

παράθεση δύο µεθόδων αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας των Συστηµάτων 

Εσωτερικού Ελέγχου. Σε αυτά τα πλαίσια, και µε γνώµονα τη διεθνή βιβλιογραφία 

αναλύθηκε η αξιολόγηση ενός Σ.Ε.Ε. µε βάση αφενός τα πέντε συστατικά του 
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στοιχεία και αφετέρου τον Πίνακα Ισορροπηµένης Στοχοθεσίας (Balanced 

Scorecard). Τέλος, τεκµηριώθηκε σε θεωρητικό επίπεδο η συνεισφορά (προστιθέµενη 

αξία) των Σ.Ε.Ε. στον «αποδοτικότερο» εξωτερικό έλεγχο, στη βέλτιστη διαχείριση 

του επιχειρησιακού κινδύνου, στην υιοθέτηση των αρχών της εταιρικής 

διακυβέρνησης και στην «βελτίωση» του στρατηγικού σχεδιασµού της οικονοµικής 

µονάδας.     

 

Η θεωρητική διερεύνηση αναφορικά µε τον εσωτερικό έλεγχο ολοκληρώνεται µέσω 

επισκόπησης των σηµαντικότερων ερευνών – κατά τη γνώµη του ερευνητή – 

αναφορικά µε τον εσωτερικό έλεγχο σε παγκόσµια βάση. Από τα αποτελέσµατα της 

ενδελεχούς επισκόπησης της διεθνούς επιστηµονικής βιβλιογραφίας και 

αρθρογραφίας, εξάγεται ως βασικό συµπέρασµα ότι τα ερευνητικά αντικείµενα 

σχετικά µε τον εσωτερικό έλεγχο αναφέρονται: 

� στη γενικότερη λειτουργία, ρόλο, συνεισφορά και αξιολόγηση του 

εσωτερικού ελέγχου σε οργανισµούς κερδοσκοπικούς ή µη, δηµοσίου και 

ιδιωτικού τοµέα, 

� στη σχέση του εσωτερικού ελέγχου µε τον εξωτερικό έλεγχο, 

� στη σχέση του εσωτερικού ελέγχου µε την εταιρική διακυβέρνηση (Επιτροπή 

Ελέγχου και ∆ιοίκηση), 

� στη σχέση του εσωτερικού ελέγχου µε τη διαχείριση κινδύνου, 

� στη συνεισφορά του εσωτερικού ελέγχου στο στρατηγικό σχεδιασµό, 

� στην ανεξαρτησία, αντικειµενικότητα και αποτελεσµατικότητα του 

εσωτερικού ελέγχου, 

� στους εσωτερικούς ελεγκτές (θεσµοθέτηση επαγγέλµατος, συµµόρφωση µε 

διεθνή πρότυπα εσωτερικού ελέγχου, εκπαίδευση, ικανότητες, εµπειρία). 

 

Από την ανάλυση των παραπάνω «κατηγοριών» των ερευνητικών αντικειµένων και 

τη συγκριτική τους αξιολόγηση ανά γεωγραφική περιοχή εξάγονται σηµαντικά 

επιµέρους συµπεράσµατα. Πιο συγκεκριµένα, ο διευρυµένος ρόλος του εσωτερικού 

ελέγχου και η συνεισφορά του (προστιθέµενη αξία) τόσο σε κερδοσκοπικούς όσο και 

µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς προσελκύει το µεγαλύτερο ερευνητικό ενδιαφέρον 

σε παγκόσµια βάση. Επιπλέον, η διερεύνηση της σχέσης του εσωτερικού µε τον 

εξωτερικό έλεγχο, τη διαχείριση του επιχειρησιακού κινδύνου, τη βέλτιστη εταιρική 
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διακυβέρνηση και το στρατηγικό σχεδιασµό συνθέτουν τέσσερα εξίσου ενδιαφέροντα 

ερευνητικά αντικείµενα, τα οποία µολονότι εµφανίζονται όλο και πιο συχνά στην 

Ευρώπη, στην Ασία δεν προσέλκυσαν µέχρι σήµερα µεγάλο πλήθος ερευνητών. 

Τέλος, τα χαρακτηριστικά του εσωτερικού ελέγχου (ανεξαρτησία και 

αντικειµενικότητα) και θέµατα αναφορικά µε τους εσωτερικούς ελεγκτές 

(Θεσµοθέτηση Επαγγέλµατος, Εκπαίδευση, Ικανότητες, Εµπειρία, Συµµόρφωση µε 

∆ιεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου) αποτελούν ενδιαφέροντα ερευνητικά 

αντικείµενα κυρίως στην Αµερική.  

  

Με στόχο τη ρεαλιστικότερη απεικόνιση της σηµασίας των Συστηµάτων Εσωτερικού 

Ελέγχου στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, η µεθοδολογία – προσέγγιση της έρευνας 

στηρίχθηκε αφενός σε δεδοµένα που προέρχονται από τις χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, αφετέρου σε δεδοµένα που 

δηµιουργήθηκαν από τις απαντήσεις του ερωτηµατολογίου. Κατά συνέπεια 

σηµαντικά είναι τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τη στατιστική ανάλυση τόσο 

των χρηµατοοικονοµικών δεικτών, όσο και των απαντήσεων του ερωτηµατολογίου. 

Και στις δύο περιπτώσεις, το δείγµα της έρευνας επιλέχτηκε βάσει πέντε αυστηρών 

κριτηρίων: Κύκλος Εργασιών, Αποτέλεσµα Χρήσης, Σύνολο Ενεργητικού, Σύνολο 

Ιδίων Κεφαλαίων και Αριθµός Εργαζοµένων. Σε συνδυασµό µε τα παραπάνω 

κριτήρια, χρησιµοποιήθηκαν οι κλαδικές µελέτες του ξενοδοχειακού κλάδου των 

ετών 2004, 2006, 2007 και 2008 (από τις δύο πιο γνωστές ελληνικές εταιρείες 

στατιστικών δεδοµένων και ερευνών), ώστε δηµιουργήθηκε το τελικό επιλεχθέν 

δείγµα της έρευνας. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της διδακτορικής διατριβής 

χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες: ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που εφαρµόζουν 

Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που δεν εφαρµόζουν 

Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου.  

 

Αναφορικά µε τη στατιστική ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών δεικτών αρχικά, 

µε βάση τις έρευνες που έχουν διενεργηθεί σε παγκόσµια κλίµακα επιλέχτηκαν οι 

είκοσι δύο (22) χρηµατοοικονοµικοί δείκτες, οι οποίοι αφενός χρησιµοποιούνται στο 

µεγαλύτερο πλήθος των ερευνών, αφετέρου καλύπτουν όλα τα χρηµατοοικονοµικά 

χαρακτηριστικά των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και τις µεταξύ αυτών σχέσεις 

(ρευστότητα, κυκλοφοριακή ταχύτητα, αποδοτικότητα και περιουσιακή διάρθρωση). 
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Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που συνδέονται µε τη χρήση των 

αριθµοδεικτών χρησιµοποιήθηκαν τόσο δεδοµένα από την ενδελεχή επισκόπηση της 

βιβλιογραφίας όσο και προηγµένες στατιστικές µέθοδοι και τεχνικές. Ειδικότερα, 

αρχικά χρησιµοποιήθηκε η «Ανάλυση Παραγόντων» ως µέθοδος οµαδοποίησης των 

µεταβλητών (σε παράγοντες) διατηρώντας συγχρόνως το µέγιστο δυνατό από το 

πληροφοριακό περιεχόµενο των πρωτογενών στοιχείων. Από την ««Παραγοντική 

Ανάλυση»» προέκυψαν οκτώ (8) παράγοντες ετησίως για τα έτη 2008 έως 2006, επτά 

(7) παράγοντες για το 2005, έξι (6) παράγοντες για το 2004 και οκτώ (8) παράγοντες 

για το 2003 (συνολικά 45 παράγοντες για τη χρονική περίοδο 2008 - 2003).  

 

Στη συνέχεια, για να γίνει έλεγχος της ύπαρξης στατιστικά σηµαντικών διαφορών 

των παραγόντων ανάµεσα στις δύο οµάδες επιχειρήσεων προηγήθηκε «Έλεγχος 

Κανονικότητας» των παραγόντων που οδήγησε στην επιλογή του κατάλληλου 

ελέγχου (παραµετρικού ή µη). Από τον «Έλεγχο Κανονικότητας» προέκυψε ότι 

συγκεντρωτικά για τα έτη 2008 - 2003 µόνο τέσσερις (4) παράγοντες (σε σύνολο 45) 

ακολουθούν την κανονική κατανοµή. Όλοι οι άλλοι παράγοντες δεν ακολουθούν την 

κανονική κατανοµή.  

 

Για τον παραπάνω λόγο προτιµήθηκε από την πλευρά του ερευνητή για όλους τους 

παράγοντες - ανεξάρτητα αν ακολουθούν την κανονική κατανοµή ή όχι - 

πραγµατοποίησης του ελέγχου οµοιογένειας χρησιµοποιώντας το µη παραµετρικό 

έλεγχο «Mann-Whitney». Από το µη παραµετρικό έλεγχο υποθέσεων παρατηρείται 

ότι για τις µεταβλητές:  

� Παρ2.2008 «Αποδοτικότητα Πωλήσεων και συσχέτιση Λειτουργικού 

Κύκλου», Παρ4.2008 «Ρευστότητα», Παρ5.2008 «Αποθέµατα» (έτος 2008),  

� Παρ4.2007 «Αποθέµατα», Παρ5.2007 «Κυκλοφοριακή Ταχύτητα 

Ενεργητικού» (έτος 2007),  

� Παρ2.2006 «Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού και συσχέτιση 

Αποδοτικότητας Ενεργητικού (αντίστροφος)», Παρ5.2006 «Αποθέµατα» 

(έτος 2006),  

� Παρ4.2005 «Αποθέµατα» (έτος 2005),  

� Παρ3.2004 «Ρευστότητα και συσχέτιση Εκτάκτων Εξόδων» (έτος 2004),  

� Παρ6.2003 «Αποθέµατα και συσχέτιση Καθαρού Κέρδους» (έτος 2003). 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 350 από 475 

απορρίπτεται η µηδενική υπόθεση Ho (Asymp Sig = p < 0,05). Συνεπώς σε επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας (α=0,05) οι κατανοµές των δύο δειγµάτων δεν είναι 

όµοιες µεταξύ τους και υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση µεταξύ των 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που εφαρµόζουν Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου και 

αυτών που δεν εφαρµόζουν. Αντίθετα, για τις υπόλοιπες µεταβλητές δεν απορρίπτεται 

η µηδενική υπόθεση Ho οπότε οι κατανοµές των δεικτών στα δύο δείγµατα θεωρείται 

ότι είναι όµοιες µεταξύ τους και δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση. 

Τα παραπάνω αποτελέσµατα καθώς η συµπεριφορά (τρόπος) της διαφοροποίησης 

παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον Πίνακα 5.45. Επιπλέον, µέσα από την 

προσεκτική µελέτη των παραπάνω,  εξήχθησαν και τα ακόλουθα ειδικότερα 

συµπεράσµατα: Οι παράγοντες που διαφοροποιούνται µεταξύ των δύο κατηγοριών 

επιχειρήσεων τη χρονική περίοδο 2008-2003 είναι σχεδόν ίδιοι και δύναται να 

οµαδοποιηθούν στις γενικότερες κατηγορίες: Αποθέµατα και Ρευστότητα (σε όλο το 

χρονικό διάστηµα) Αποδοτικότητα Πωλήσεων και Κυκλοφοριακή Ταχύτητα (έτη 

2006 – 2008). Ανάλογη οµοιοµορφία εµφανίζει και η «φορά» (συµπεραίνεται από τις 

µέσες θέσεις) σε όλα τα έτη. Ήτοι, σε όλο το χρονικό διάστηµα (2008-2003) η 

συµπεριφορά (αύξηση ή µείωση) του κάθε παράγοντα είναι όµοια σε ετήσια βάση. 

Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι από το πρώτο έτος (2003) της ανάλυσης (και 

εισαγωγής του εσωτερικού ελέγχου) έως το τρίτο έτος (2005) µόνο ένας παράγοντας 

διαφοροποιείται ετήσια µεταξύ των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Αντίθετα, το 

τέταρτο (2006)  και πέµπτο (2007) έτος οι παράγοντες που διαφοροποιούνται γίνονται 

δύο, ενώ το έκτος έτος (2008) οι παράγοντες καθίστανται τρεις (από σύνολο οκτώ). 

Ήτοι, η συνεισφορά του Σ.Ε.Ε. καθώς παραµένει στην ξενοδοχειακή επιχείρηση 

αυξάνεται διαχρονικά.  

 

Με σκοπό την πληρέστερη εξέταση της ύπαρξης  στατιστικά σηµαντικής 

διαφοροποίησης, χρησιµοποιήθηκε η στατιστική µέθοδος της «Ανάλυσης 

Παλινδρόµησης», ως µεθοδολογία που εξετάζει τον τρόπο διαφοροποίησης από 

κοινού (και όχι µεµονωµένα) των ανεξάρτητων µεταβλητών (παραγόντων) µεταξύ 

των δύο κατηγοριών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, επιλέχθηκε η «Λογαριθµική 

Παλινδρόµηση» (πολυµεταβλητή µη παραµετρική µέθοδος), επειδή η εξαρτηµένη 

µεταβλητή είναι διχοτοµική (ύπαρξη ή µη Σ.Ε.Ε.). Τα αποτελέσµατα της 
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«Λογαριθµικής Παλινδρόµησης» φανερώνουν ότι σε επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας  (a = 0,05) οι µεταβλητές:  

� Παρ4.2008 «Ρευστότητα» και Παρ5.2008 «Αποθέµατα» (έτος 2008)
49

, 

� Παρ4.2007 «Αποθέµατα» και Παρ6.2007 «∆ιοίκησης - Έκτακτα Έξοδα και 

συσχέτιση Καθαρού Κέρδους (αντίστροφος)» (έτος 2007)
50

, 

� Παρ5.2006 «Αποθέµατα» και Παρ8.2006 «Έξοδα ∆ιοίκησης Προς Κύκλο 

Εργασιών» (έτος 2006), 

� Παρ4.2005 «Αποθέµατα» (έτος 2005), 

� Παρ6.2003 «Αποθέµατα και συσχέτιση Καθαρού Κέρδους» (έτος 2003).  

διαφοροποιούν στατιστικά σηµαντικά τις τιµές τους µεταξύ των επιχειρήσεων που 

έχουν και δεν έχουν Σ.Ε.Ε. (Sig = p < 0,05), οπότε ασκούν σηµαντική επίδραση στη 

διαµόρφωση των τιµών της εξαρτηµένης µεταβλητής. Τα παραπάνω αποτελέσµατα 

σε συνδυασµό µε τη συµπεριφορά (τρόπο) της διαφοροποίησης παρουσιάζονται 

συγκεντρωτικά στον Πίνακα 5.76. Επιπλέον, µέσα από την προσεκτική µελέτη των 

παραπάνω,  εξήχθησαν και τα ακόλουθα ειδικότερα συµπεράσµατα: Οι παράγοντες 

που διαφοροποιούνται µεταξύ των δύο κατηγοριών επιχειρήσεων τη χρονική περίοδο 

2003-2008 είναι σχεδόν ίδιοι και δύναται να οµαδοποιηθούν στις γενικότερες 

κατηγορίες: «Αποθέµατα» (σε όλο το χρονικό διάστηµα), «Ρευστότητα» (1 έτος) 

«Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων» (1 έτος). Ανάλογη οµοιοµορφία εµφανίζει 

και η «φορά» (συµπεραίνεται από τις µέσες θέσεις και τους αριθµητικούς µέσους) σε 

όλα τα έτη. Ήτοι, σε όλο το χρονικό διάστηµα (2008-2003) η συµπεριφορά (αύξηση ή 

µείωση) του κάθε παράγοντα είναι όµοια κάθε χρόνο. Τέλος, αξίζει να επισηµανθεί 

ότι το πρώτο έτος (2003) της ανάλυσης (και εισαγωγής του Σ.Ε.Ε.) µόνο ένας 

παράγοντας, το δεύτερο έτος (2004) κανένας παράγοντας, ενώ το τρίτο έτος (2005) 

πάλι µόνο ένας παράγοντας διαφοροποιεί τις τιµές του µεταξύ των δύο κατηγοριών 

επιχειρήσεων. Εντούτοις, τα επόµενα τρία έτη (2006 - 2008) οι παράγοντες (που 

διαφοροποιούν τις τιµές τους) µεταξύ των επιχειρήσεων µε Σ.Ε.Ε. και χωρίς Σ.Ε.Ε. 
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 Οι ανεξάρτητες µεταβλητές Παρ8.2008 «Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων» (Sig = p = 0,62 > 0,05) και 

«Παρ2.2008 Αποδοτικότητα Πωλήσεων και συσχέτιση Λειτουργικού Κύκλου» (Sig = p = 0,471>0,05 )  µολονότι 

δεν διαφοροποιούν στατιστικά σηµαντικά τις τιµές τους µεταξύ των επιχειρήσεων που έχουν και δεν 

έχουν Σ.Ε.Ε. αποτελούν µέρος του λογαριθµικού µοντέλου για το έτος 2008. 
50

 Η ανεξάρτητη µεταβλητή Παρ7.2007 «Συµπεριφορά Κεφαλαίων και συσχέτιση Μικτού 

Περιθωρίου» (Sig = p = 0,093 > 0,05)  µολονότι δεν διαφοροποιεί στατιστικά σηµαντικά τις τιµές της 

µεταξύ των επιχειρήσεων που έχουν και δεν έχουν Σ.Ε.Ε. αποτελεί µέρος του λογαριθµικού µοντέλου 

για το έτος 2007. 
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καθίστανται δύο ετησίως, εµφανίζοντας τάσεις αυξητικές.  Ήτοι η συνεισφορά του 

Σ.Ε.Ε. καθώς παραµένει στην ξενοδοχειακή επιχείρηση αυξάνεται διαχρονικά.  

 

Τέλος από την «κοινή» σύγκριση των αποτελεσµάτων της στατιστικής ανάλυσης 

τόσο του Μη Παραµετρικού Ελέγχου (Mann Whitney U test), όσο και της 

Λογαριθµικής Παλινδρόµησης (Logistic Regression) συµπεραίνεται ότι οι 

παράγοντες που διαφοροποιούνται µεταξύ των δύο κατηγοριών επιχειρήσεων τη 

χρονική περίοδο 2003-2008 είναι σχεδόν ίδιοι και δύναται να οµαδοποιηθούν στις 

δύο βασικές κατηγορίες: Αποθέµατα, Ρευστότητα (σε όλο το χρονικό διάστηµα) και 

σε µικρότερο βαθµό «Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων» και «Αποδοτικότητα 

Πωλήσεων». Ανάλογη οµοιοµορφία εµφανίζει και η «φορά» των εν λόγω 

παραγόντων (συµπεραίνεται από τις µέσες θέσεις) σε όλα τα έτη. Ήτοι, σε όλο το 

χρονικό διάστηµα (2008-2003) η συµπεριφορά (αύξηση ή µείωση) του κάθε 

παράγοντα είναι όµοια κάθε χρόνο. Για σκοπούς πληρότητας της έρευνας στις 

επόµενες δύο παραγράφους αναλύονται οι συµπεριφορές των δύο παραγόντων που 

διαφοροποιούνται (µεταξύ των δύο κατηγοριών επιχειρήσεων) από την «κοινή» 

σύγκριση των αποτελεσµάτων της µονοµεταβλητής στατιστικής ανάλυσης (Mann 

Whitney U test) και της πολυµεταβλητής (Logistic Regression). Συνεπώς από τη µία 

πλευρά, αναφορικά µε τη συµπεριφορά του παράγοντα «Ρευστότητα», συµπεραίνεται 

ότι η αύξηση του εν λόγω παράγοντα παρατηρείται για τις επιχειρήσεις µε Σ.Ε.Ε., 

ενώ η µείωση του εν λόγω παράγοντα παρατηρείται για τις επιχειρήσεις χωρίς Σ.Ε.Ε. 

Συνεπώς µπορεί να εξαχθεί το επακόλουθο συµπέρασµα ότι οι ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις µε Σ.Ε.Ε. εµφανίζουν µεγαλύτερη ρευστότητα έναντι των 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων χωρίς Σ.Ε.Ε. Αντίθετα, από την άλλη πλευρά, σχετικά 

µε τη συµπεριφορά του παράγοντα «Αποθέµατα», συµπεραίνεται ότι η αύξηση του 

παράγοντα «Αποθέµατα» παρατηρείται για τις επιχειρήσεις χωρίς Σ.Ε.Ε., ενώ η 

µείωση του εν λόγω παράγοντα παρατηρείται για τις επιχειρήσεις µε Σ.Ε.Ε. Ο εν 

λόγω παράγοντας (βλέπε υποσηµείωση 18) επηρεάζεται από το είδος της επιχείρησης 

και τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται. Εξαιτίας του βασικού χαρακτηριστικού 

του ξενοδοχειακού κλάδου (έντονη εποχικότητα) και της φύσης των «Αποθεµάτων» 

(επηρεάζονται από µέθοδο αποτίµησης) η χαµηλή τιµή του παράγοντα που 

παρατηρείται για τις επιχειρήσεις µε Σ.Ε.Ε. αποτελεί ένδειξη για βραδύτερους 

ρυθµούς ανανέωσης των Αποθεµάτων και υψηλό κόστος αποθήκευσης (Λαζαρίδης 
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και Παπαδόπουλος, 2001) αλλά ταυτόχρονα σηµαίνει τήρηση του «Αποθέµατος 

Ασφαλείας» και αποφυγή πιθανότητας έλλειψης Αποθεµάτων. Επιπλέον, µία ακόµη 

αιτία για την χαµηλή τιµή του παράγοντα που παρατηρείται για τις επιχειρήσεις µε 

Σ.Ε.Ε. (η οποία θα οφείλεται σε υψηλά «Αποθέµατα») µπορεί να είναι το γεγονός  ότι 

οι επιχειρήσεις µε Σ.Ε.Ε. αποτυπώνουν το πραγµατικό ύψος των «Αποθεµάτων» τους 

και συνεπώς εφαρµόζουν αποτελεσµατικότερη µέθοδος «Απογραφής», σε αντίθεση 

µε τις επιχειρήσεις χωρίς Σ.Ε.Ε.. Τέλος αξίζει να επισηµανθεί ότι αµφότερες οι 

στατιστικές µεθοδολογίες αποτυπώνουν την αυξητική τάση «χρόνο µε το χρόνο» των 

στατιστικά σηµαντικών διαφορών µεταξύ των επιχειρήσεων µε Σ.Ε.Ε. και χωρίς 

Σ.Ε.Ε. Ήτοι, η συνεισφορά του Σ.Ε.Ε. καθώς παραµένει στην ξενοδοχειακή 

επιχείρηση αυξάνεται διαχρονικά.  

 

Αναφορικά µε τη στατιστική ανάλυση των ερωτηµατολογίων πρέπει να τονιστεί 

ότι αµφότερες οι κατηγορίες των επιχειρήσεων έλαβαν ένα ενιαίο ερωτηµατολόγιο
51

 

µε σκοπό αφενός την αξιολόγηση της εφαρµογής των υφιστάµενων ελέγχων στις 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις χωρίς Σ.Ε.Ε., αφετέρου την αξιολόγηση της εφαρµογής 

και συνεισφοράς του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου στις ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις µε Σ.Ε.Ε.   

 

Αναφορικά µε το Τµήµα Α, το οποίο σχετίζεται µε την Εφαρµογή των 

υφιστάµενων Ελέγχων είτε εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε. είτε δεν εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε. των 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ανά Κύκλο ∆ραστηριότητας συµπεραίνεται ότι για τις 

µεταβλητές: «ΚΥΚΛΟΣ.ΠΑΓΙΩΝ», «ΚΥΚΛΟΣ.ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ», 

«ΚΥΚΛΟΣ.ΑΓΟΡΩΝ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ», «ΚΥΚΛΟΣ.∆ΑΠΑΝΩΝ_ΕΞΟ∆ΩΝ», 

«ΚΥΚΛΟΣ.ΠΩΛΗΣΕΩΝ» και «ΚΥΚΛΟΣ.∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ» σε επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας (α=0,05), η διαφορά µεταξύ των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που 

εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε. έναντι αυτών που δεν εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε. ως προς τους 

υφιστάµενους ελέγχους στους παραπάνω Κύκλους ∆ραστηριότητας είναι στατιστικά 

σηµαντική. Αντίθετα για τις υπόλοιπες µεταβλητές: 

«ΚΥΚΛΟΣ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ_∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ_ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ»,«ΚΥΚΛΟΣ.ΥΠΟΧΡ
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 Όπως τονίστηκε και στο αντίστοιχο κεφάλαιο 4.6 «Μέθοδος Ανάλυσης των Στοιχείων - Τρόποι 

Στατιστικής Αξιολόγησης Ερωτηµατολογίου», στάλθηκε ενιαίο ερωτηµατολόγιο, όπου οι επιχειρήσεις 

χωρίς Σ.Ε.Ε. απάντησαν µόνο το Τµήµα Α και Β, ενώ οι επιχειρήσεις µε Σ.Ε.Ε. απάντησαν όλο το 

ερωτηµατολόγιο (Τµήµα Α έως Ε) 
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ΕΩΣΕΩΝ», «ΚΥΚΛΟΣ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ_ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ», 

«ΚΥΚΛΟΣ.ΛΟΙΠΩΝ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ», η διαφορά µεταξύ των ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων που εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε. έναντι αυτών που δεν εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε. ως 

προς τους υφιστάµενους ελέγχους στους παραπάνω «Κύκλους ∆ραστηριότητας» δεν 

είναι στατιστικά σηµαντική.   

 

Επιπλέον, µε τη χρήση αριθµητικής κλίµακας, η οποία βαθµολογεί την κλίµακα των 

απαντήσεων («καθόλου», «σε µικρή κλίµακα», «σε µέτρια κλίµακα», «σε µεγάλη 

κλίµακα», «πάρα πολύ») µε τους αντίστοιχους αριθµούς («1», «2», «3», «4», «5») 

εξάγονται ειδικότερα συµπεράσµατα: Το επίπεδο των υφιστάµενων ελέγχων στις 

επιχειρήσεις µε Σ.Ε.Ε. σε όλους τους «Κύκλους ∆ραστηριότητας» εµφανίζει 

µεγαλύτερο αριθµητικό µέσο έναντι των επιχειρήσεων χωρίς Σ.Ε.Ε.. Ήτοι οι 

επιχειρήσεις µε Σ.Ε.Ε. κατά µέσο όρο εφαρµόζουν σε µεγαλύτερη κλίµακα ελέγχους 

σε όλους τους «Κύκλους ∆ραστηριότητας» έναντι των επιχειρήσεων χωρίς Σ.Ε.Ε. 

Ειδικότερα µεγαλύτερη διαφορά  παρατηρείται στον «Κύκλο Παγίων» (Αριθµ. 

Μέσος (µε Σ.Ε.Ε.) =4,54 , Αριθµ. Μέσος (χωρίς Σ.Ε.Ε.) = 3,96), «Κύκλο Αποθεµάτων» 

(Αριθµ. Μέσος (µε Σ.Ε.Ε.) = 4,60 , Αριθµ. Μέσος (χωρίς Σ.Ε.Ε.) = 3,95), «Κύκλο ∆ιοίκησης» 

(Αριθµ. Μέσος (µε Σ.Ε.Ε.) =4,56 , Αριθµ. Μέσος (χωρίς Σ.Ε.Ε.) = 4,06) και «Κύκλο Αγορών-

Προµηθειών» (Αριθµ. Μέσος (µε Σ.Ε.Ε.) = 4,58 , Αριθµ. Μέσος (χωρίς Σ.Ε.Ε.) = 4,08). 

Αντίθετα, µικρότερη διαφορά (και στατιστικά µη σηµαντική) παρατηρείται στον 

«Κύκλο Απαιτήσεων-∆ιαθεσίµων-Χρεογράφων» (Αριθµ. Μέσος (µε Σ.Ε.Ε.) = 4,55 , 

Αριθµ. Μέσος (χωρίς Σ.Ε.Ε.) = 4,36). 

 

Αναφορικά µε το Τµήµα Β, το οποίο αναφέρεται στην υφιστάµενη αντιµετώπιση 

συγκεκριµένων θεµάτων (Εξωτερικός Έλεγχος, ∆ιαχείριση Κινδύνου, Εταιρική 

∆ιακυβέρνηση, Στρατηγικό Σχεδιασµό και Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση) από τις 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις είτε εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε. είτε δεν εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε 

συµπεραίνεται ότι για τις µεταβλητές: «ΣΧΕΣΗ_ ΥΦΙΣΤ 

ΕΛΕΓΧΩΝ_ΜΕ_ΕΞΩΤΕΡ.ΕΛΕΓΧΟ»,«ΣΧΕΣΗ_ΥΦΙΣΤ_ΕΛΕΓΧΩΝ_ΜΕ_∆ΙΑΧ.ΚΙ

Ν∆», «ΣΧΕΣΗ_ΥΦΙΣΤ_ΕΛΕΓΧΩΝ_ΜΕ_ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕ∆» σε επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας (α=0,05) η διαφορά µεταξύ των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που 

εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε. έναντι των επιχειρήσεων που δεν εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε. είναι 

στατιστικά σηµαντική. Αντίθετα για τις υπόλοιπες µεταβλητές: 
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«ΣΧΕΣΗ_ΥΦΙΣΤ_ΕΛΕΓΧΩΝ_ΜΕ_ΕΤΑΙΡ.∆ΙΑΚ» και 

«ΣΧΕΣΗ_ΥΦΙΣΤ_ΕΛΕΓΧΩΝ_ΜΕ_ΠΕΡΙΒΑΛ» η διαφορά µεταξύ των 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε. έναντι των επιχειρήσεων που 

δεν εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε. δεν είναι στατιστικά σηµαντική. 

 

Με βάση την αριθµητική κλίµακα (από το Τµήµα Α) εξάγονται ειδικότερα 

συµπεράσµατα: Η υφιστάµενη αντιµετώπιση και των πέντε παραπάνω θεµάτων στις 

επιχειρήσεις µε Σ.Ε.Ε. εµφανίζει µεγαλύτερο αριθµητικό µέσο έναντι των 

επιχειρήσεων χωρίς Σ.Ε.Ε.. Ήτοι, όλα τα παραπάνω θέµατα κατά µέσο όρο 

αντιµετωπίζονται αποδοτικότερα - σε µεγαλύτερη κλίµακα στις επιχειρήσεις µε 

Σ.Ε.Ε. έναντι των επιχειρήσεων χωρίς Σ.Ε.Ε. Ειδικότερα, µεγαλύτερη διαφορά  

παρατηρείται στην «Σχέση των Υφιστάµενων Ελέγχων µε τον Εξωτερικό Έλεγχο» 

(Αριθµ. Μέσος (µε Σ.Ε.Ε.) =4,30, Αριθµ. Μέσος (χωρίς Σ.Ε.Ε.) = 3,23). Με αυτό τον τρόπο, 

επιβεβαιώνονται οι θεωρητικές απόψεις ερευνητών ότι η ύπαρξη Σ.Ε.Ε. συνδράµει 

στη συνεργασία µε τον εξωτερικό έλεγχο της οικονοµικής µονάδας. Αντίθετα, η 

µικρότερη διαφορά (και στατιστικά µη σηµαντική) παρατηρείται στην «Σχέση των 

Υφιστάµενων Ελέγχων µε την Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση» (Αριθµ. Μέσος (µε Σ.Ε.Ε.) = 

4,08 , Αριθµ. Μέσος (χωρίς Σ.Ε.Ε.) = 3,69). Με αυτό τον τρόπο φαίνεται ότι η ύπαρξη 

Σ.Ε.Ε. ενώ επηρεάζει θετικά την περιβαλλοντική διαχείριση, εντούτοις η εν λόγω 

συσχέτιση για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του δείγµατος (της έρευνας) δεν είναι 

ακόµη σηµαντική. Ήτοι, το Σ.Ε.Ε. των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων δεν συνδέεται σε 

τόσο µεγάλο βαθµό µε την περιβαλλοντική διαχείριση.   

 

Στη συνέχεια από το Τµήµα Γ, το οποίο αφορά αποκλειστικά τις ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις οι οποίες εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε. εξάγονται σηµαντικά συµπεράσµατα 

αναφορικά µε την αξιολόγηση των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου. 

Ειδικότερα αξιολογείται: η γενική οργάνωση και λειτουργία του Σ.Ε.Ε. (ερωτήσεις 51 

- 55), τα πέντε συστατικά στοιχεία (βάσει της Επιτροπής COSO) του Σ.Ε.Ε. 

(ερωτήσεις 56 - 65) και οι τέσσερις «∆ιαστάσεις» (βάσει του Πίνακα Ισορροπηµένης 

Στοχοθεσίας) του Σ.Ε.Ε. (ερωτήσεις 66 - 73) 

 

Από το πρώτο µέρος του τµήµατος Γ συµπεραίνεται η πολύ ικανοποιητική οργάνωση 

και λειτουργία των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου των ξενοδοχειακών 
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επιχειρήσεων ως αποτέλεσµα της ανεξαρτησίας του εσωτερικού ελέγχου, ύπαρξης 

ενιαίου Εγχειριδίου ∆ιαδικασιών και προτύπων σύνταξης εγγράφων ελέγχου, 

ικανοποιητικού αριθµού προσωπικού και ετήσιας αξιολόγησης της ελεγκτικής 

διαδικασίας. 

 

Σε στενή σχέση και συνάρτηση, από το δεύτερο µέρος του τµήµατος Γ συµπεραίνεται 

η αποδοτική (σε µεγάλη κλίµακα) εφαρµογή και των πέντε «Συστατικών Μερών» 

(βάσει της Επιτροπής COSO) ενός αποτελεσµατικού Σ.Ε.Ε. Ειδικότερα από τους 

αριθµητικούς µέσους συµπεραίνεται ότι το συστατικό του «Περιβάλλοντος Ελέγχου» 

κατά µέσο όρο εφαρµόζεται σε µεγαλύτερη κλίµακα από τις ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις που έχουν Σ.Ε.Ε., ενώ σε αντίθεση το συστατικό της 

«Παρακολούθησης» κατά µέσο όρο εφαρµόζεται σε µικρότερη κλίµακα (σε σχέση µε 

τα άλλα τέσσερα συστατικά µέρη) που χαρακτηρίζουν ένα αποτελεσµατικό Σύστηµα 

Εσωτερικού Ελέγχου.  

 

Τέλος, από το τρίτο µέρος του τµήµατος Γ αποτυπώνεται η αποδοτική (σε µεγάλη 

κλίµακα) εφαρµογή και των τεσσάρων «∆ιαστάσεων» (βάσει του Πίνακα 

Ισορροπηµένης Στοχοθεσίας) ενός αποτελεσµατικού Σ.Ε.Ε. Ειδικότερα, από τους 

αριθµητικούς µέσους συµπεραίνεται ότι η ∆ιάσταση «Προστιθέµενη Αξία του 

Σ.Ε.Ε.» (Χρηµατοοικονοµική ∆ιάσταση στον Πίνακα Ισορροπηµένης Στοχοθεσίας), 

η οποία αξιολογεί την «προστιθέµενη αξία» από την εφαρµογή του Σ.Ε.Ε., κατά µέσο 

όρο εφαρµόζεται σε µεγαλύτερη κλίµακα από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που 

έχουν Σ.Ε.Ε., ενώ σε αντίθεση η ∆ιάσταση «Πελάτες του Σ.Ε.Ε.» (Πελατειακή 

∆ιάσταση στον Πίνακα Ισορροπηµένης Στοχοθεσίας), η οποία αξιολογεί την 

αποτελεσµατικότητα του Σ.Ε.Ε. σε σχέση µε τους «Πελάτες» του εφαρµόζεται σε 

µικρότερη κλίµακα (σε σχέση µε τις άλλες ∆ιαστάσεις) που αξιολογούν ένα Σύστηµα 

Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

Στη συνέχεια από το Τµήµα ∆, (το οποίο αφορά αποκλειστικά τις ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις οι οποίες εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε.) αναφορικά µε την εκτιµώµενη 

προστιθέµενη αξία ανά «Κύκλο ∆ραστηριότητας» των υπηρεσιών του 

Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου συµπεραίνεται ότι σε όλους σχεδόν τους 

«Κύκλους ∆ραστηριότητας» η «Προστιθέµενη Αξία» αναφορικά µε το Σ.Ε.Ε. 
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κυµαίνεται µεταξύ 20% έως 60%. Σε συνδυασµό µε την παραπάνω προσέγγιση, η εν 

λόγω «Προστιθέµενη Αξία» του Σ.Ε.Ε. και διαχρονικά (χρόνο µε το χρόνο) σε κάθε 

«Κύκλο ∆ραστηριότητας» αυξάνεται. Ήτοι, καθώς το Σ.Ε.Ε. παραµένει στην 

οικονοµική µονάδα, η «Προστιθέµενη Αξία» που προέρχεται από την εφαρµογή του, 

διογκώνεται. 

 

Επιπλέον, µε τη χρήση αριθµητικής κλίµακας, η οποία βαθµολογεί την 

«Προστιθέµενη Αξία» από την εφαρµογή του Σ.Ε.Ε. («0%-20%», «21%-40%», 

«41%-60%», «61%-80%», «81%-100%») µε τους αντίστοιχους αριθµούς («1», «2», 

«3», «4», «5») εξάγονται ειδικότερα συµπεράσµατα: Η «Προστιθέµενη Αξία» του 

«Κύκλου Αγορών-Προµηθειών» και του «Κύκλου Απαιτήσεων-∆ιαθεσίµων-

Χρεογράφων» εµφανίζουν κατά µέσο όρο τα µεγαλύτερα ποσοστά «Προστιθέµενης 

Αξίας» από την εφαρµογή του Σ.Ε.Ε (σε σχέση µε τους υπόλοιπους «Κύκλους 

∆ραστηριότητας»). Αντίθετα, η «Προστιθέµενη Αξία» του «Κύκλου Λοιπών 

Λειτουργιών» εµφανίζει κατά µέσο όρο τα µικρότερα ποσοστά «Προστιθέµενης 

Αξίας» από την εφαρµογή του Σ.Ε.Ε (σε σχέση µε τους υπόλοιπους «Κύκλους 

∆ραστηριότητας»). Επιπρόσθετα αξίζει να σηµειωθεί, ότι η µεγαλύτερη αύξηση 

διαχρονικά στην «Προστιθέµενη Αξία» από την εφαρµογή του Σ.Ε.Ε παρατηρείται 

στον «Κύκλο Παγίων» και στον «Κύκλο ∆ιοίκησης».  

 

Τέλος, από το Τµήµα Ε, (το οποίο αφορά αποκλειστικά τις ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις οι οποίες εφαρµόζουν Σ.Ε.Ε.) συµπεραίνεται ότι ένα πολύ µεγάλο 

ποσοστό (αθροιστικά περίπου 85%) «συµφωνούν» ή «πλήρως συµφωνούν» στη 

συνεισφορά του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου σε συγκεκριµένα «θέµατα» 

στο µέλλον. 

 

Πιο συγκεκριµένα, µε τη χρήση αριθµητικής κλίµακας, η οποία βαθµολογεί την 

κλίµακα των απαντήσεων («∆ιαφωνώ Πλήρως», «∆ιαφωνώ», «Ούτε ∆ιαφωνώ, Ούτε 

Συµφωνώ», «Συµφωνώ», «Συµφωνώ Πλήρως») µε τους αντίστοιχους αριθµούς («1», 

«2», «3», «4», «5») εξάγονται τα ακόλουθα ειδικότερα συµπεράσµατα: όσον  αφορά 

τη σχέση του εσωτερικού ελέγχου µε τον εξωτερικό έλεγχο στο µέλλον, ένα πολύ 

µεγάλο ποσοστό (88%) συµφωνεί ή συµφωνεί πλήρως µε την άποψη ότι «µία πιο 

έντονη συνεργασία µεταξύ εσωτερικών, εξωτερικών ελεγκτών στο µέλλον θα 
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συνέβαλε στην αναβάθµιση των υπηρεσιών του εσωτερικού ελέγχου». Ακόµη 

µεγαλύτερο ποσοστό (96%) συµφωνεί ή συµφωνεί πλήρως µε την άποψη ότι «νέα 

εργαλεία διαχείρισης του κινδύνου βασισµένα στον εσωτερικό έλεγχο µπορεί να 

χρησιµοποιηθούν». Σε στενή σχέση µε την παραπάνω προσέγγιση, ένα σηµαντικό 

ποσοστό (65,31%) συµφωνεί ότι «ο εσωτερικός έλεγχος µπορεί να βοηθήσει στην 

αποτελεσµατικότερη υιοθέτηση των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης». 

Επίσης αξίζει να σηµειωθεί, ότι περίπου 25% συµφωνεί πλήρως µε την παραπάνω 

άποψη. Τα παραπάνω ποσοστά διαφοροποιούνται ελαφρώς αναφορικά µε την 

πιθανότητα ανάληψης πιο έντονου συµβουλευτικού ρόλου του εσωτερικού ελέγχου 

στο µέλλον. Ειδικότερα το µεγαλύτερο ποσοστό (48,98%) συµφωνεί πλήρως ότι «ο 

εσωτερικός έλεγχος µπορεί να αναλάβει δραστικότερο συµβουλευτικό ρόλο», ενώ το 

δεύτερο µεγαλύτερο ποσοστό (38,78%) απλά συµφωνεί µε την παραπάνω άποψη.  

Εντούτοις , συνολικά και στην εν λόγω άποψη ένα ποσοστό περίπου 88% συµφωνεί ή 

συµφωνεί πλήρως. Ακολουθώντας την ίδια ανάλυση, αναφορικά όµως µε τη 

συνεισφορά του εσωτερικού ελέγχου στον αποτελεσµατικότερο στρατηγικό 

σχεδιασµό στο µέλλον, το µεγαλύτερο ποσοστό (44,90%) συµφωνεί ότι «ο 

εσωτερικός έλεγχος µπορεί να συµβάλλει στον αποτελεσµατικότερο στρατηγικό 

σχεδιασµό», ενώ σχεδόν ίδιο ποσοστό (40,82%) συµφωνεί πλήρως µε την παραπάνω 

άποψη. Τέλος, σχετικά µε την πιθανότητα δραστικότερου ρόλου του εσωτερικού 

ελέγχου στη διαχείριση της ποιότητας, της υγείας και ασφάλειας στην εργασία και 

του περιβάλλοντος στο µέλλον, το µεγαλύτερο ποσοστό (52,17%) των απαντήσεων 

συµφωνεί ότι «ο εσωτερικός έλεγχος µπορεί να συµβάλλει στην αποδοτικότερη 

διαχείριση της ποιότητας, της υγείας και ασφάλειας στην εργασία και του 

περιβάλλοντος». Επίσης ποσοστό περίπου 33% συµφωνεί πλήρως µε την παραπάνω 

άποψη, ενώ αξιοσηµείωτο ποσοστό (13,04%) ούτε συµφωνεί, ούτε διαφωνεί.  

 

Σε  µια  συνολική  εκτίµηση  των  αποτελεσµάτων,  είναι πασιφανές ότι η ύπαρξη 

Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου διαφοροποιεί τόσο τη χρηµατοοικονοµική όσο και 

τη γενικότερη επίδοση της ξενοδοχειακής επιχείρησης. Αναφορικά µε την 

υφιστάµενη εφαρµογή και αξιολόγηση των Σ.Ε.Ε. των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 

κρίνεται ότι ενώ λειτουργούν σε αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο µε βάση τη 

γενικότερη οργάνωση και λειτουργία τους, τα πέντε συστατικά τους µέρη 

(Αξιολόγηση βάσει της Επιτροπής COSO) και τις τέσσερις ∆ιαστάσεις (Αξιολόγηση 
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βάσει του Balanced Scorecard), εντούτοις διακρίνονται τοµείς µε περιθώρια 

βελτίωσης. Αξιοσηµείωτη είναι η «Προστιθέµενη Αξία» από το Σ.Ε.Ε. η οποία έχει 

δύο χαρακτηριστικά γνωρίσµατα: από τη µία πλευρά κρίνεται συνολικά 

ικανοποιητική για το σύνολο των ετών και το σύνολο των «Κύκλων 

∆ραστηριότητας», από την άλλη πλευρά κάθε «Κύκλος ∆ραστηριότητας» µε την 

πάροδο των χρόνων (όσο το Σ.Ε.Ε. παραµένει στην ξενοδοχειακή επιχείρηση) 

παρουσιάζει αύξουσες τάσεις. Τέλος, η εκτίµηση αναφορικά µε το µέλλον του 

εσωτερικού ελέγχου αποτυπώνει την άποψη, ότι ο εσωτερικός έλεγχος εκτός από 

µεγάλο παρελθόν (τουλάχιστον σε διεθνές επίπεδο) και αξιοσηµείωτο παρόν, έχει και 

ένα γεµάτο «προκλήσεις και ευκαιρίες» µέλλον.    

 

7.3 Περιορισµοί  ∆ιατριβής και Προτάσεις για Περαιτέρω Έρευνα 

Με στόχο την - όσο το δυνατόν – πληρέστερη παρουσίαση του σκοπού της διατριβής 

στο τελευταίο υποκεφάλαιο παρουσιάζονται τόσο οι περιορισµοί όσο και οι 

προτάσεις για µελλοντική έρευνα. Όσο αφορά τους περιορισµούς, η εν λόγω έρευνα 

περιορίστηκε στον αποτύπωση της εφαρµογής και συνεισφοράς του Σ.Ε.Ε. 

αποκλειστικά στον ξενοδοχειακό κλάδο. Παρεµφερές µε τον παραπάνω περιορισµό 

αποτελεί το γεγονός, ότι η εν λόγω συνεισφορά εξετάστηκε κατά κύριο λόγο από τη 

σκοπιά της λογιστικής και χρηµατοοικονοµικής επιστήµης. Τέλος, η χρονική 

περίοδος της έρευνας παρόλο που κρίνεται ικανοποιητική από ερευνητές αποτελεί 

έναν επιπρόσθετο περιορισµό της εν λόγω έρευνας.     

 

Με γνώµονα τους παραπάνω περιορισµούς αναλύονται στις ακόλουθες παραγράφους 

συγκεκριµένες προτάσεις για µελλοντική έρευνα, σε συνέχεια και σε συνδυασµό µε 

την παρούσα διδακτορική διατριβή, οι οποίες θα οδηγήσουν στην πληρέστερη 

κατανόηση της έννοιας του εσωτερικού ελέγχου τόσο σε θεωρητικό όσο και σε 

περισσότερο πρακτικό επίπεδο.  

 

Αναφορικά µε τη θεωρητική διερεύνηση, µελλοντική έρευνα δύναται να 

κατηγοριοποιήσει σε µεγαλύτερο βαθµό τα ερευνητικά αντικείµενα σχετικά µε τον 

εσωτερικό έλεγχο και να συγκρίνει ενδελεχώς τα συµπεράσµατα από τις έρευνες τόσο 

διαχρονικά όσο και µε γνώµονα τον τόπο του δείγµατος, ώστε να διευρυνθεί το 

θεωρητικό πλαίσιο αναφορικά µε την εννοιολογική προσέγγιση του εσωτερικού 
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ελέγχου. 

 

Η εφαρµογή της µεθοδολογίας - που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της παρούσας έρευνας 

- αναφορικά µε τη χρηµατοοικονοµική επίδραση της ύπαρξης Σ.Ε.Ε. (µέσω της 

συµπεριφοράς των χρηµατοοικονοµικών δεικτών) και σε άλλους κλάδους ώστε να 

είναι δυνατή η διακλαδική σύγκριση και η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων δύναται 

να αποτελέσει µία ακόµη µελλοντική έρευνα. Σε συνδυασµό µε την παραπάνω 

προσέγγιση µπορεί να διερευνηθεί η δυνατότητα χρησιµοποίησης νέων 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που να καθορίζουν τη χρηµατοοικονοµική επίδοση 

της οικονοµικής µονάδας. 

 

Ακολουθώντας την ανωτέρω προσέγγιση, πρόταση για µελλοντική έρευνα αποτελεί η 

εφαρµογή (σε µελλοντική έρευνα) της µεθοδολογίας αναφορικά µε τα 

ερωτηµατολόγια (σύγκριση µεταξύ επιχειρήσεων µε ή χωρίς Σ.Ε.Ε.) και µε άλλες 

κατηγοριοποιήσεις όπως αναγκαστική ή προαιρετική εφαρµογή Σ.Ε.Ε. , δηµόσιες και 

ιδιωτικές επιχειρήσεις και κερδοσκοπικούς ή µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς ώστε 

να είναι δυνατή η εξαγωγή επιπρόσθετων εξίσου σηµαντικών συµπερασµάτων. 

 

Επιπρόσθετα, µελλοντική έρευνα δύναται να διερευνήσει τη συνεισφορά του 

Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου µέσα σε ένα µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα ετών 

µέσω αξιολόγησης της γενικότερης επίδοσης της ξενοδοχειακής επιχείρησης πριν την 

εφαρµογή του Σ.Ε.Ε. και µετά την εφαρµογή του Σ.Ε.Ε. 

 

Επιπλέον, θα ήταν παράλειψη η µη αναφορά στη δυνατότητα διεξαγωγής 

µελλοντικής έρευνας, η οποία θα περιέχει αφενός περισσότερα εργαλεία - µέτρα 

(κυρίως µη χρηµατοοικονοµικά) µέτρησης και αξιολόγησης της επίδοσης της 

οικονοµικής µονάδας αναφορικά µε την ύπαρξη του Συστήµατος Εσωτερικού 

Ελέγχου. Ήτοι, διεξαγωγή έρευνας η οποία θα αποτυπώνει την «Προστιθέµενη Αξία» 

από την εφαρµογή του Σ.Ε.Ε. µε τη χρήση σύγχρονων, µη χρηµατοοικονοµικών 

κριτηρίων - συναφή µε τον Πίνακα Ισορροπηµένης Στοχοθεσίας, ο οποίος 

χρησιµοποιήθηκε στην εν λόγω έρευνα – µε σκοπό την πληρέστερη πληροφόρηση 

αναφορικά µε τη συνεισφορά των Σ.Ε.Ε. 
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Τέλος, αξιοσηµείωτο ενδιαφέρον και εντονότερη σύνδεση της θεωρίας µε την 

πρακτική θα αποτελούσε η διεξαγωγή µελλοντικής έρευνας αναφορικά αφενός µε την 

εφαρµογή και χρησιµότητα του προτεινόµενου µοντέλου Σ.Ε.Ε. στις ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις, αφετέρου µε τη δυνατότητα προσαρµογής και χρήσης του εν λόγω 

Σ.Ε.Ε. σε επιχειρήσεις άλλων κλάδων και στον κρατικό τοµέα.   



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 362 από 475 

Βιβλιογραφία 

Ελληνική 

1. Αγοραστός, Κ. και Ελευθεριάδης, Ι. (2005). Ανάλυση Επιχειρηµατικών 

Κινδύνων, Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις, εκδόσεις Πανεπιστηµίου 

Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. 

 

2. Αθιανός, Σ. και Κωνσταντινούδης, Κ. (2004). Αποτίµηση και Αξιολόγηση 

Επενδύσεων και Επιχειρήσεων, εκδόσεις Ηλιάδης, Θεσσαλονίκη. 

  

3. Αισιόπουλος, Κ. (1980). Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου στο διαχειριστικό και 

λογιστικό τοµέα της επιχείρησης, εκδόσεις Παπαζήση, Ελλάδα. 

  

4. Αληφαντή, Γ. (2005). Χρηµατοοικονοµική Λογιστική, τόµος 2
ος

, εκδόσεις 

Πάµισος, Αθήνα 

 

5. Αστρίτης, Α. (2000). Ελεγκτική, Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδος, 

Θεσσαλονίκη. 

 

6. Βαζακίδης, Α., Σταυρόπουλος, Α. και Χατζής, Α. (2005). Λογιστικό Σχέδιο 

Μηχανογράφηση Λογιστηρίου, Θεσσαλονίκη.  

 

7. Βαρβατσουλάκη, Ν.Ι. (2002). Οι χρηµατοοικονοµικές επιπτώσεις της οργάνωσης 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σε µικροµεσαίες νοσηλευτικές µονάδες,  

∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, 

Αθήνα, σελ. 17.  

 

8. Γιοβάνης, Ν. και Εµµανουηλίδης, Ξ. (2007). «Οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες 

και η αξιολόγηση των στοιχείων του ενεργητικού µιας επιχείρησης από τους 

χρηµατοοικονοµικούς αναλυτές», ∆ιοικητική Ενηµέρωση, 41, σελ 73-84. 

 

9. Γκίνογλου, ∆. (1994). Εξέταση των ελληνικών προβληµατικών επιχειρήσεων και 

πρόβλεψη της εµφάνισή τους, ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 

Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών, Θεσσαλονίκη.  



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 363 από 475 

10. Γκίνογλου, ∆., Ταχυνάκης, Π. και Πρωτόγερος, Ν. (2004). Λογιστικά 

Πληροφοριακά Συστήµατα Μηχανογραφηµένη Λογιστική, εκδόσεις Rosili, 

Θεσσαλονίκη. 

 

11. Γναρδέλλης, Χ. (2006). Ανάλυση ∆εδοµένων µε το SPSS 14.0 for Windows, 

εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα. 

 

12. Γρηγοράκος, Θ. (1989). Γενικές Αρχές Ελεγκτικής, εκδόσεις Σµπίλιας, Ελλάδα. 

  

13. Γρηγοράκος, Θ. (2006). Γενικές Αρχές Ελεγκτικής (Εισαγωγή στη Θεωρία και 

Πρακτική), 2
η
 έκδοση, Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών, Αθήνα.  

 

14. ∆αφέρµος, Β. (2005). Κοινωνική Στατιστική µε το SPSS, εκδόσεις Ζήτη, 

Θεσσαλονίκη.  

  

15. ∆ηµητριάδης, Ε. (2007). Στατιστικές Εφαρµογές µε SPSS, εκδόσεις Κριτική ΑΕ, 

Αθήνα. 

 

16. ∆ήµου, Ν. (2000). Ελεγκτική Ι Βασικές αρχές Γενικής και Τραπεζικής 

Ελεγκτικής, εκδόσεις Ελλήν, Περιστέρι. 

  

17. ∆ρογαλάς, Γ., Φωτιάδης, Θ. και Σουµπενιώτης, ∆. (2006). Εννοιολογικό 

Πλαίσιο Εσωτερικού Ελέγχου: Θεωρητική Προσέγγιση και Πραγµατική 

Μελέτη Περίπτωσης,  ∆ιοικητική Ενηµέρωση, 32, σελ.52-65.  

 

18. Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, Ανάκτηση την 09/10/2007 από 

http://www.hiia.gr/ 

 

19. Ευθύµογλου, Π. (1999). Θέµατα Χρηµατοοικονοµικής ∆ιοικήσεως 

Χρηµατοοικονοµική Επιχειρήσεων, τεύχος Α, Πειραιάς.  

 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 364 από 475 

20. Καζαντζής, Ι.Χ. (2006). Ελεγκτική & Εσωτερικός Έλεγχος. Μια συστηµατική 

προσέγγιση Εννοιών, Αρχών και Προτύπων, εκδόσεις Business Plus Α.Ε., 

Πειραιάς, σελ. 45. 

 

21. Καζαντζής, Ι.Χ. και Σώρρος, Ν.Ι. (2005). Προβλήµατα και Εφαρµογές 

Χρηµατοοικονοµικής Λογιστικής, εκδόσεις Business Plus Α.Ε., Πειραιάς, ΙSBN 

960-88983-0-7, σελ. 246. 

  

22. Κάντζος, Κ. (1995). Ελεγκτική Θεωρία και Πρακτική Ι, Αθήνα. 

 

23. Κάντζος, Κ. και Χονδράκη, Α. (2006). Ελεγκτική Θεωρία και Πρακτική ΙΙ, 

εκδόσεις Σταµούλη Α.Ε,. Αθήνα. 

 

24. Καπίκη – Πιβεροπούλου, Τ. (2004). Τήρηση Λογαριασµών Πελατών Main-

Courante Ξενοδοχείων, εκδόσεις Κριτική, Αθήνα. 

 

25. Καραγιάννης, ∆. (2000). Ασκήσεις – Θέµατα Λογιστικής – Κοστολόγησης για 

∆ιαγωνισµούς στο ∆ηµόσιο Τράπεζες – Οικονοµ. Σχολές, Θεσσαλονίκη. 

 

26. Καραγιώργος, Θ. και Παπαδόπουλος, ∆. (2003). Χρηµατοοικονοµική Λογιστική, 

εκδόσεις Γερµανός, Θεσσαλονίκη. 

 

27. Καραγιώργος, Θ., ∆ρογαλάς, Γ., Χριστοδούλου, Π. και Παζάρσκης, Μ. (2007). 

«Η σχέση του εσωτερικού ελέγχου και της διαχείρισης κινδύνου στη σύγχρονη 

επιχείρηση», Ηµερίδα προς τιµή Καθηγητού Κ. Αρ. Ιγνατιάδη, Θεσσαλονίκη. 

 

28. Καραµανής, Κ. (2008). Σύγχρονη Ελεγκτική Θεωρία και Πρακτική σύµφωνα µε 

τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα,  εκδόσεις Μέµφις ΑΕ, Αθήνα. 

  

29. Καραχοντζίδης, ∆. και Σαρλής, K. (1989) Ξενοδοχειακή Λογιστική, εκδόσεις 

Interbooks, Αθήνα, σ. 155-157. 

 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 365 από 475 

30. Κιόχος, Π., Παπανικολάου, Γ. και Κιόχος, Α. (2003). Ανάλυση και Έλεγχος 

Επιχειρησιακών Στρατηγικών, εκδόσεις Interbooks, Αθήνα. 

 

31. Κλαδική Μελέτη Hellastat. (2006). Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις, Αθήνα. 

 

32. Κλαδική Μελέτη Hellastat. (2009). Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις, Αθήνα. 

 

33. Κλαδική Μελέτη ICAP. (2005). Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις, Αθήνα. 

 

34. Κλαδική Μελέτη ICAP. (2007). Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις, Αθήνα.  

 

35. Κορολής, Κ. (2007). «Για µια επιτυχή ίδρυση και λειτουργία της µονάδας 

εσωτερικού ελέγχου», Επιχείρηση, ∆εκέµβριος, 32, σελ. 1453-1461. 

  

36. Λαζαρίδης, Τ. Ι. (1991). Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση των ελληνικών 

αεροπορικών και σιδηροδροµικών επιχειρήσεων, ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών, 

Θεσσαλονίκη. 

 

37. Λαζαρίδης, Γ. και Παπαδόπουλος, ∆. (2001). Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση. 

Τεύχος Α, έκδοση A, εκδόσεις Λαζαρίδης- Παπαδόπουλος, Θεσσαλονίκη. 

 

38. Λαζαρίδης, Γ. και Παπαδόπουλος, ∆. (2002). Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση. 

Τεύχος Β, εκδόσεις Λαζαρίδης- Παπαδόπουλος, Θεσσαλονίκη. 

  

39. Λαζαρίδης, Γ. και Παπαδόπουλος, ∆. (2005). Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση. 

Τεύχος Α, έκδοση Β, εκδόσεις Λαζαρίδης- Παπαδόπουλος, Θεσσαλονίκη. 

 

40. Λαλούµης, ∆. και Ρούπας, B. (1998). ∆ιοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, 

Αθήνα, εκδόσεις Σταµούλη. 

 

41. Λεκαράκου – Νιζάµη, Κ. (1994). Ξενοδοχειακή Λογιστική, Πειραιάς, ISBN: 

960-220-580-6. 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 366 από 475 

42. Λουµιώτης, Β.Ι. (2006). Αρχές και Μέθοδοι Ελεγκτικής, 2
η
 έκδοση, Ινστιτούτο 

Εκπαίδευσης Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, Αθήνα. 

 

43. Μάρα, A. (1991). Εσωτερικός Έλεγχος, Ανάλυση Κόστους και Τιµολόγηση στις 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. 

 

44. Μπαλής, Θ. (1998). Σύγχρονη Ελεγκτική – Εσωτερικός Έλεγχος, εκδόσεις 

Σταµούλης, Πειραιάς.   

 

45. Μπεκιάρης, Μ. (2003). «Εσωτερικός Έλεγχος», Σηµειώσεις στο Μεταπτυχιακό 

Πρόγραµµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Λογιστικής- Ελεγκτικής Πανεπιστήµιο 

Αιγαίου, Χίος. 

  

46. Μπουρλετίδης, Κ. (2009). ∆ιαδικασίες ελέγχου και αξιολόγησης, Τα Νέα, 

MBA, 8 Απριλίου, σελ. 7. 

 

47. Νιαρχός, Ν. (2002). Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων,  6
η
 

έκδοση, εκδόσεις Σταµούλη, Αθήνα, Ελλάδα. 

  

48. Παζάρσκης, Μ. (2008). «∆ιερεύνηση των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών 

Επιχειρήσεων στην Ελλάδα µε την Εφαρµογή Στατιστικών Μεθόδων», 

∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Τµήµα Οργάνωσης & ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη. 

 

49. Παναγιωτίδης, Χ. (1995). Συστήµατα Εσωτερικού Ελέγχου, εκδόσεις 

Σάκκουλα, Αθήνα.  

 

50. Παπαδάτου, Θ. (2001). Εσωτερικός και Εξωτερικός Ανωνύµων Εταιριών, Α΄ 

Έκδοση, Θεσσαλονίκη. 

 

51. Παπαδάτου, Θ. (2005). Εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος ανωνύµων 

εταιρειών, B., εκδόσεις Σακούλας, Αθήνα – Θεσσαλονίκη. 

  



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 367 από 475 

52. Παπαδηµητρίου, Γ. (1989). Στατιστική Επαγωγική Στατιστική, τεύχος 2, 

εκδόσεις Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη.   

  

53. Παπαδόπουλος, ∆. (1986). Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων της 

Επιχείρησης, Β Έκδοση, Τόµος Α΄, εκδόσεις Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη. 

  

54. Παπάς, Α. (1999). Εισαγωγή στην Ελεγκτική, εκδόσεις Μπένου, Αθήνα. 

 

55. Παπαστάθης, Π. (2003). Ο Σύγχρονος Εσωτερικός Έλεγχος στις Επιχειρήσεις-

Οργανισµούς και η πρακτική εφαρµογή του, τόµος Α, εκδόσεις ΟΠΑΠ, Αθήνα. 

 

56. Παπαστάθης, Π. (2004). «Εσωτερικός Έλεγχος», Οικονοµικά Χρονικά, 

Μάρτιος-Απρίλιος, σελ. 32-35. 

 

57. Πετρίδου, Ε. (1998). ∆ιοίκηση – Μάνατζµεντ Μια Εισαγωγική Προσέγγιση,  

εκδόσεις Ζυγός, Θεσσαλονίκη.  

 

58. Ποµόνης, Ν. (2002). Λογιστική, 5
η
 έκδοση, εκδόσεις Σταµούλης, Αθήνα. 

 

59. Ποµόνης, Ν. (2004). Κοστολόγηση, 5
η
 έκδοση, εκδόσεις Σταµούλης, Αθήνα. 

 

60. Πρωτοψάλτης, Ν. και Σαρακοστίδης, Σ. (2003) Ελεγκτική Ναυτιλιακών 

Επιχειρήσεων, εκδόσεις Σταµούλη, Αθήνα.   

 

61. Ρογδάκη, Ε. (2000). Ναυτιλιακή Ελεγκτική Γενικές Αρχές – Ειδική Ναυτιλιακή 

Ελεγκτική, Αθήνα, Σηµειώσεις παραδόσεων στο µάθηµα Ναυτιλιακής 

Ελεγκτικής του τµήµατος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Πειραιά. 

  

62. Ρογδάκη, Ε. (2004). Πανεπιστηµιακές Σηµειώσεις Εσωτερικού Ελέγχου, 

Πανεπιστήµιο Αιγαίου,  Χίος.  

  

63. Σιάρδος, Γ. (2004). Μέθοδοι Πολυµεταβλητής Στατιστικής Ανάλυσης, εκδόσεις 

Ζήτη, Θεσσαλονίκη.   



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 368 από 475 

64. Σιώµκος, Γ. και Βασιλικοπούλου, Α. (2005). Εφαρµογή Μεθόδων Ανάλυσης 

στην Έρευνα Αγοράς, εκδόσεις Σταµούλη, Αθήνα. 

 

65. Σιώτης, Θ. (2006). Χρηµατοοικονοµική Λογιστική Ι, εκδόσεις Μπαρµπουνάκης, 

Θεσσαλονίκη.  

 

66. Σιώτης, Θ. (2007). Χρηµατοοικονοµική Λογιστική ΙΙ, εκδόσεις Γκιούρδας, 

Αθήνα. 

 

67. Σταυρόπουλος, Α., Βαζακίδης, Α. και Τσόπογλου, Σ. (2004). 

Χρηµατοοικονοµική Λογιστική Λογιστικό Σχέδιο, Θεσσαλονίκη.  

 

68. Σωτηριάδης, M. (1999). Οικονοµική ∆ιαχείριση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, 

εκδόσεις Προποµπός, Αθήνα.    

 

69. Σωτηριάδης, M. (2005). Οικονοµικό Management Ξενοδοχειακών 

Επιχειρήσεων, εκδόσεις Προποµπός, Αθήνα.    

 

70. Ταχυνάκης, Π. και Ζαφειράκου, Η. (2007). «Ο εσωτερικός έλεγχος των 

ελληνικών επιχειρήσεων: Εµπειρική Προσέγγιση», Σπουδαί, Πανεπιστήµιο 

Πειραιώς, 57(1), σελ. 58-79. 

 

71. Τερζάκης, Γ. (1985). Εφαρµοσµένη Φορολογική Ελεγκτική των Εµπορικών και 

Βιοµηχανικών Επιχειρήσεων, εκδόσεις Καραµπερόπουλος, Αθήνα.  

 

72. Τσακλάγκανος, Α. (2005). Ελεγκτική, εκδόσεις Αδελφοί Κυριακίδη ΑΕ, 

Θεσσαλονίκη, ISBN 960-343-140-0. 

 

73. Τσάµης, ∆. Α. (1989). Προβλήµατα επιλογής και αξιοπιστίας των 

χρηµατοοικονοµικών δεικτών, ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Πάντειο Πανεπιστήµιο, 

εκδόσεις INTERBOOKS. 

 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 369 από 475 

74. Φίλος, Ι. (2000). Εσωτερικός Έλεγχος στα Τραπεζικά Ιδρύµατα, ∆ιδακτορική 

∆ιατριβή, Πάντειο Πανεπιστήµιο. 

  

75. Φίλος, Ι. (2004). Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου Επιχείρησης, Αθήνα. 

76. Φλιτούρης, Α. (2007). Ελεγκτική, β έκδοση, Θεσσαλονίκη.  

 

77. Χρηµατιστήριο  Αξιών  Αθηνών  (2001). Ποιοτικά  Κριτήρια  Προβολής  

Εισηγµένων  Εταιριών, Τοµέας Ανάπτυξης Εργασιών, Τµήµα Έρευνας και 

Ανάπτυξης, Αθήνα. 

 

78. Alexander Xamilton Institute. (2007). Εσωτερικός Έλεγχος, 3
η
 ανατύπωση, 

εκδόσεις Κριτήριον, Κηφισιά.  

 

79. Groppelli, A. A. and Nikbakht, E. (2002). Χρηµατοοικονοµική, τρίτη 

Αµερικάνικη έκδοση, εκδόσεις Κλειδάριθµος, Αθήνα. 

 

80. Meigs, W. B., Larsen, E. J. and Meigs, R. F. (1984). Ελεγκτική, Μετάφραση Θ. 

∆ιαµαντόπουλος – Ι. Ταλαρούγκας, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα. 

  

81. Montana, P.J. and Charnov, B. H. (1999). Μάνατζµεντ,  εκδόσεις Κλειδάριθµος, 

Αθήνα.  



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 370 από 475 

Ξενόγλωσση 

82. Abdolmohammadi, J.M., Burnaby, P. and Hass, S. (2006). “A review of prior 

common body of knowledge (CBOK) studies in internal auditing and an 

overview of the global CBOK 2006”, Managerial Auditing Journal, 21(8), pp. 

811-821. 

 

83. Ahlawat, S.S. and Lowe, J.D. (2004). “An Examination of Internal Auditor 

Objectivity: In- House versus Outsourcing”, Auditing: A journal of practice & 

theory, 23(2), pp 11. 

  

84. Albrecht, W.S., Howe, K.R., Schueler, D.R. and Stocks, K.D. (1988). 

Evaluating the Effectiveness of Internal Audit Departments, Institute of Internal 

Auditors, Altamonte Spring, FL. 

 

85. Albrecht, W. and Stice, J.D. (1992). A Common Body of Knowledge for the 

Practice of Internal Auditing, The Institute of Internal Auditors Research 

Foundation, Altamonte Springs, FL. 

 

86. Aldridge, R. and Colbert, J. (1994). “Management's Report on Internal Control, 

and the Accountant's Response”, Managerial Auditing Journal, 9(7), pp. 21-28. 

 

87. Ali, A.M., Saidin, S.Z., Ghazali, M.Z., Rahim, M.S., Sahdan, M.H., Ali, A. and 

Ahmi, A. (2004). “Internal Audit in the State and Local Governments of 

Malaysia”, Faculty of Accountancy, Universiti Utara Malaysia, Sintok 

 

88. Allegrini, M. and Giuseppe D’Onza (2003). “Internal Auditing and Risk 

Assessment in Large Italian Companies: an Empirical Survey”, International 

Journal of Auditing, 7, pp. 191-208. 

 

89. Allegrini, M. and Bandettini, E. (2006). “Internal auditing and consulting 

assignments in Italy: an empirical research”, Fourth European Conference on 

Internal Audit and Corporate Governance, Conference Proceedings. 

 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 371 από 475 

90. Αl-Τwaijry, A., Brierley, J. and Gwilliam, D. (2004). “An examination of the 

relationship between internal and external audit in the Saudi Arabian corporate 

sector”, Managerial Auditing Journal, 19(7), pp. 929-944. 

 

91. Αl-Τwaijry, A., Brierley, J. and Gwilliam, D. (2003). “The development of 

internal audit in Saudi Arabia: an institutional theory perspective”, Critical 

Perspectives on Accounting, 14, pp. 507–531. 

 

92. American Accounting Association (1971). A Statement of Basic Auditing 

Standards, Sarasota, Florida. 

 

93. Anthony, R. N. and Reece, J. S. (1979). Accounting, text and Cases, 6
th

 edition, 

Irwin, Homewood, 17.  

 

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

Italian Institute of Internal Auditors. 

  

95. Arena, M. and Azzone, G. (2006). “Internal audit in large Italian companies: 

adoption, development and evolution”, Fourth European Academic Conference 

on Internal Audit and Corporate Governance, Conference Proceedings. 

 

96. Arena, M., Arnaboldi, M. and Azzone, G. (2006). “Internal audit in Italian 

organizations. A multiple case study”, Managerial Auditing Journal, 21(3),  pp. 

275-292. 

 

97. Arens, A. A. and Loebbecke, J. K. (1994). Auditing An Integrated Approach, 6th 

edition,  U.S., Prentice Hall Inc, pp. 206, 241-2. 

 

98. Auditing Practices Committee. (1980). Auditing Standards and Guidelines – 

explanatory forward, para.2. 

 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 372 από 475 

99. Barrett, M.J., Lee, G.W., Roy, S.P. and Verastegui, L. (1985). A Common Body 

of Professional Knowledge for Internal Auditors: A Research Study, The 

Institute of Internal Auditors, Altamonte Springs, FL. 

 

100. Baumgartner, G. D. and Hamilton, Angela (2004). “Internal Audit: Consider the 

Implications”, Healthcare Financial Management, 58(6), pp. 34-36. 

  

101. Besser, M., Marpet, M. and Medoff, H. (2009). “The Application of Logistic 

Regression to Pedestrian-Walkway Safety”, Review of Business,  Spring, pp. 36-

50. 

 

102. Bickerstaff, W.S. (1996). “It takes two to tango”, Internal Auditing, pp. 10-11.  

 

103. Birkett, W.P., Barberra, M.R., Leithhead, B.S., Lower, M. and Roebuck, P.J. 

(1999a). Internal Auditing: The Global Landscape, The Institute of Internal 

Auditors, Altamonte Springs, FL. 

 

104. Birkett, W.P., Barberra, M.R., Leithhead, B.S., Lower, M. and Roebuck, P.J. 

(1999b). Internal Auditing Knowledge: Global Perspectives, The Institute of 

Internal Auditors, Altamonte Springs, FL 

 

105. Bou-Raad, G. (2000). “Internal auditors and a value-added approach: the new 

business regime”, Managerial Auditing Journal, 15(4), pp. 182-186.  

  

106. Bowrin, A. (2004). “Internal control in Trinidad and Tobago religious 

organizations”, Accounting, Auditing and Accountability Journal, Emerald 

Group Publishing Limited, 17(1), pp. 121-152.  

 

107. Boynton, W.C. and Kell, W. G. (1996). Modern Auditing, 6th edition, U.S, John 

Willey & Sons Inc., pp. 839. 

  



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 373 από 475 

108. Brody, G. R. and Lowe, D J. (2000). “The new role of the internal auditor. 

Implications for Internal Auditor Objectivity”, International Journal of 

Auditing, ISSN 1090-6738, Management Audit Ltd, 4, pp. 169-176. 

  

109. BSI (2002), EN ISO 19011:2002: Guidelines for Quality and/or Environmental 

Management Systems Auditing, BSI, London. 

 

110. Burgess, C., Hampton, A., Price, L. and Roper, A. (1995). “International hotel 

groups: what makes them successful?”, International Journal of Contemporary 

Hospitality Management, 7(2), pp. 74-80. 

 

111. Burnaby, P., Hass, S. and Abdolmohammadi, J. (2006). “A survey of internal 

auditors to establish the scope of the common body of knowledge study in 

2006”, Managerial Auditing Journal, Emerald Group Publishing Limited 0268-

6902, 21(8), pp. 854-868. 

 

112. Cai, C. (1997). “On the functions and objectives of internal audit and their 

underlying conditions”, Managerial Auditing Journal, 12(4), pp. 247-250. 

 

113. Cai, C. (1997). “Internal audit under the socialist market economy system”, 

Managerial Auditing Journal, 12/4,5, pp.210–213. 

 

114. Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA) (1995). Guidance on 

Control, CICA, Toronto.   

 

115. Candreva, P. J. (2006). “Controlling Internal Controls”, Public Administration 

Review, pp. 463 - 465.   

 

116. Carcello, J.V., Hermanson, D.R. and Raghunandan, K. (2005). “Factors 

associated with US public companies’ investment in internal auditing”, 

Accounting Horizons, 19(2), pp. 69-84. 

 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 374 από 475 

117. Carey, P., Simnett, R. and Tanewski, G. (2000b). “Voluntary demand for 

internal and external auditing by family businesses”, Auditing: A Journal of 

Practice & Theory, 19(l)., pp. 37-51. 

 

118. Carey, P., Subramaniam, N. and Ching, K. (2006). “Internal audit outsourcing in 

Australia”, Accounting and Finance, 46, pp. 11-30. 

 

119.  Carmichael, D.R. and Willingham, J. J. (1987). Auditing concepts and methods. 

A Guide to current auditing theory and practice, 4th edition, McGraw-Hill ed. 

 

120. Carmichael, D.R., Willingham, J. J. and Schaller C.A. (1996). Auditing concepts 

and methods. A Guide to current theory and practice, 6th edition, McGraw-Hill 

ed., pp. 217-218. 

 

121. Carver, R. and Nash, J. (2000). Doing Data Analysis with SPSS 10.0, Duxbury. 

 

122. Cattell, R.B. (1978). The Scientific Use of Factor Analysis in Behavioral and 

Life Sciences, New York, Plenum Press. 

 

123. CBOK (2006). Common Body of Knowledge in Internal Auditing Project in 

Progress, The Institute of Internal Auditors, Altamonte Springs, FL 

 

124. Chambers, A. (2002). Stakeholders – Τhe Court of Public Opinion in Corporate 

Governance Handbook. 

  

125. Chan, Li, Jee-Hae, Lim and Qian, W.  (2007). “Internal and external influences 

on IT control governance”, International Journal of Accounting Information 

Systems, 8, pp. 225–239. 

 

126. Chen, K. and Shimerda, T. (1981). “An Empirical Analysis of Useful Financial 

Ratios”, Financial Management, pp. 51-60.   

 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 375 από 475 

127. Cheung, T. C. and Qiang, C. (1997). “Internal audit at Guangdong Nuclear 

Power Joint Venture Company Limited”, Managerial Auditing Journal, 12(4), 

pp. 219-226.   

 

128. Chew, D. H. (1997). Studies in International Corporate Finance and 

Governance Systems. New York, Oxford, Oxford University Press.  

 

129. Chorafas, D. N. (2000). Reliable Financial Reporting and Internal Control A 

Globa Implementation Guide, John Wiley & Sons Inc., Canada.  

 

130. Christopher, J., Sarens, G. and Leung, P. (2009). “A critical analysis of the 

independence of the internal audit function: evidence from Australia”,  

Accounting, Auditing & Accountability Journal, 22(2), pp. 200-220. 

 

131. Clifton, W. J. and Johnson, K. (1994). “A structural analysis of the European 

hotel sector: a simple case of déjà vu?”, International Journal of Contemporary 

Hospitality Management, 6(4), pp. 132-148. 

 

132. Coakes, S.J. and Steed, L.G. (1999). SPSS without anguish, Wiley & Sons. 

 

133. Colbert, J. L. and Alderman, W. C. (1995). “A Risk-driven Approach to the 

Internal Audit”, Managerial Auditing Journal, MCB University Press Limited, 

10, pp. 38-44. 

 

134. Colbert, L. J. (2002). “Corporate Governance: Communications from Internal 

and External Auditor”, Managerial Auditing Journal, 17(3), pp. 147-152. 

 

135. Collins, L. and Vallin, G. (1979). Audit et controle interne, Dalloz.  

 

136. Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

(COSO) (1992). “Internal Control - Integrated Framework”, 4, COSO, New 

York.  

  



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 376 από 475 

137. Committee on Basic Auditing Concepts, (1973). A statement of basic auditing 

concepts (ASOBAC), American Accounting Association. 

 

138. Cook, J. W. and Winkle, G. M. (1976). Auditing, Philosophy and Technique, 

John Wiley & Sons Inc, U.S, pp.136. 

 

139. Cooper, B.J. and Craig, J. (1983). A Profile of Internal Audit in Australia, Royal 

Melbourne Institute of Technology, Melbourne. 

 

140. Cooper, B.J., Leung, P. and Chau, G. (1989). A Survey of Internal Auditing in 

Hong Kong, Department of Accountancy, Hong Kong Polytechnic, Hong Kong. 

 

141. Cooper, B.J., Leung, P. and Mathews, C. (1994). “Internal audit: an Australian 

profile”, Managerial Auditing Journal, 3, pp. 13-19. 

 

142. Cooper, B.J., Leung, P. and Clive, M. (1996). “Benchmarking - a  comparison of 

internal audit in Australia, Malaysia and Hong Kong”, Managerial Auditing 

Journal, 11(1),  pp. 23-29. 

 

143. Cox, D.R. and Snell, E.J. (1989). Analysis of Binary Data, 2
nd

 edition, Chapman 

and Hall, London.  

 

144. Crawford-Welch, S. (1991). “International marketing in the hospitality 

industry”, in Teare, R., Boer, A. (Eds) “Strategic Hospitality Management”, 

Cassells, London, pp. 165-193.  

 

145. Crawford, M. and Stein, W. (2002). “Auditing Risk Management: Fine in 

Theory but who can do it in Practice?”, International Journal of Auditing,  6,  

pp. 119-131. 

 

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

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

 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 377 από 475 

147. Dounis, N. (2006). “Internal Auditing’s Role in M&As”, Internal Auditor, 

August, pp. 109-112.  

 

148. Drogalas, G., Karagiorgos, Th., Christodoulou, P. and Euaggelidou, Α. (2006). 

“Theoretical approach in an Internal Control System: A conceptual framework 

and usability of internal audit in hotel business”, 1st International Conference 

on Accounting and Finance, Conference Proceedings. 

 

149. Eden, D. and Moriah, L. (1996). “Impact of Internal Auditing on Branch Bank 

Performance: A Field Experiment”, Organizational Behavior and Human 

Decision Processes, 68(3), pp. 262-271. 

 

150. Eleftheriadis, Ι., Pazarskis, M., Christodoulou, P. and Drogalas, G. (2008). 

“Operating Performance, Business Risk and Corporate Mergers: Some Greek 

Evidence”, 4
rth

 International Conference of ASECU, May 22-24, Bucharest, 

Romania, Conference Proceedings. 

 

151. Engle, T. J. (1999). “Managing external auditor relationships”, The Internal 

Auditor, pp. 65-69. 

 

152. Ernst and Young (2005). Trends in Australian and New Zealand Auditing, Ernst 

and Young, Sydney. 

 

153. Ettredge, M., Reed, M. and Stone, M. (2000). “An examination of substitution 

among monitoring devices: the case of internal and external audit expenditures”, 

Review of Quantitative Finance and Accounting, 15(1), pp. 57-79. 

 

154. Fadzil, F.H., Haron, H. and Jantan, M. (2005). “Internal auditing practices and 

internal control system”, Managerial Auditing Journal, 20(8), pp. 844-66. 

 

155. Felix, W., Gramling, A. and Maletta, M. (2001). “The Contribution of Internal 

Audit as a Determinant of External Audit Fees and Factors Influencing This 

Contribution”, Journal of Accounting Research, 39(3), pp. 513 – 534.   



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 378 από 475 

156. Felix, W., Gramling, A. and Maletta, M. (1998). Co-ordinating total audit 

coverage: the relationship between internal and external auditors, Institute of 

internal Auditors, Altamonte Spring, FL.  

  

157. Felts, L.W. (1994). “Before you blame firms, ask the internal auditors”, 

Accounting Today, March, 15, pp. 14-16. 

 

158. Fernades, J.J. (2000). “Internal Audit in the next millennium”, Auditwire, pp. 1-

2. 

 

159. Gill G., Cosserat G., Leung P. and Coram P. (2001). Modern Auditing & 

Assurance Services, 6th edition, John Wiley and Sons Australia Ltd, pp. 173-

178. 

 

160. Gobeil, R.E. (1972). “The common body of knowledge for internal auditors”, 

The Internal Auditor, pp. 20-29. 

 

161. Godfrey, P. (1996). Control of Risk: A Guide to the Systematic Management of 

Risk from Construction, Construction Industry Research and Information 

Association, London, U.K.  

 

162. Gold, A. (2007). “Understanding the Mann Whitney Test”, Journal of Property 

Tax Assessment & Administration,  4(3), pp. 55-57. 

 

163. Gombola, M. and Ketz, E. (1983). “A note on Cash Flow and Classification 

Patterns of Financial Ratios”, The Accounting Review, 1, pp. 105-114. 

 

164. Goodwin, J. and Yeo, Y.T. (2001). “Two factors affecting internal audit 

independence and objectivity: evidence from Singapore”, International Journal 

of Auditing, 5, pp. 107-25. 

 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 379 από 475 

165. Goodwin, J. (2003). “The relationship between the audit committee and the 

internal audit function: evidence from Australia and New Zealand”, 

International Journal of Auditing, 7(3), pp. 263-278. 

 

166. Goodwin, J. (2004). “A comparison of internal audit in the private and public 

sectors”, Managerial Auditing Journal, 19(5), pp. 640-650. 

 

167. Goodwin-Stewart, J. and Kent, P. (2006). “The use of internal audit by 

Australian companies”, Managerial Auditing Journal, 21(1), pp. 81-101. 

 

168. Gramling, A.A., Maletta, M.J., Schneider, A. and Church, B.K. (2004). “The 

role of the internal audit function in corporate governance: a synthesis of the 

extant internal auditing literature and directions for future research”, Journal of 

Accounting Literature, 23, pp. 194-244. 

 

169. Gray, I. and Manson, S. (2000). The Audit Process. Principles, Practice and 

Cases, 2nd edition, U.S, Thomson Learning. 

 

170. Guthmann, G. H. (1965). Analysis of Financial Statements, 4
th

 edition, Prentice-

Hall Inc., Englewood Cliffs, N.J. 

 

171. Guy, D. M., Alderman, W. C. and Winters, A. J. (1996). Auditing, 4th edition, 

U.S., The Dryden Press, pp. 129-143.  

 

172. Haron, H., Chambers, A., Ramsi, R. and Ismail, I. (2004). “The Reliance of 

External Auditors on Internal Auditors”, Managerial Auditing Journal, 19(9), 

pp. 1148-1159. 

 

173. Hermanson, D., Ivancevic, D. and Ivancevic, S. (2008). “Building an Effective 

Internal Audit Function: Learning from SOX Section 404 Reports”, Review of 

Business, Winter, 28(2), pp. 13-28. 

 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 380 από 475 

174. Hevesi, A. G. (2005). Standards for Internal Control in New York State 

Government, New York. 

 

175. Hillary, R. (1998). “Environmental Auditing: Concepts, Methods and 

developments”, International Journal of Auditing, John Wiley & Sons Ltd, 2, 

pp.71-85. 

 

176. Hirth, R. (2008). “Leads to Better Controls”, Financial Executive, November, 

pp. 49-51. 

 

177. Hopkins, R. (1997). “The nature of audit quality – a conflict of paradigms? An 

empirical study of internal audit quality throughout the United Kingdom public 

sector”, International Journal of Auditing, 1(2), pp. 117-133. 

 

178. Hunton, J. E., Bryant, S. M. and Bagranoff, N. A. (2004). “Core Concepts of 

Information Technology Auditing”, Wiley, pp. 55. 

 

179. Institute of Internal Auditors-UK (1991). Standards and Guidelines for the 

Professional Practice of Internal Auditing, IIA-UK ed. (statement of 

responsibilities). 

 

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

Institute of Internal Auditors, Altamonte Springs, FL. 

 

181. Institute of Internal Auditors (IIA) (2003). International Standards for the 

Professional Practice of Auditing, The Institute of Internal Auditors Research 

Foundation. 

 

182. Institute of Internal Auditors (2004). The Professional Practices Framework, 

The Institute of Internal Auditors Research Foundation, Altamonte Springs, FL. 

 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 381 από 475 

183. Institut Franc¸ais de l’Audit et du Controle Internes (2005). Resultats de 

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

of Internal Auditors France, Paris, IFACI, available at: www.ifaci.com  

 

184. Institute of Internal Auditors Belgium (2006). Internal Audit in Belgium: The 

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

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

Auditors Belgium, available at: www.iiabel.be 

 

185. Jeffrey, C. (2008). “How Internal Audit Adds Strategic Value”, Financial 

Executive, pp. 19. 

 

186. JianWua, J. (1997). “The present situation and developing trends of Chinese 

internal auditing”, Managerial Auditing Journal,  12 (4,5), pp. 235 – 242. 

 

187. Kaiser, H.F. (1974). “An Index of Factorial Simplicity”, Psychology, 39, pp.31-

36.  

 

188. Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (1992). “The Balanced Scorecard – Measures that 

Drive Performance”, Harvard Business Review. 

 

189. Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (1996). “Using the Balanced Scorecard as a 

Strategic Management System”, Harvard Business Review. 

 

190. Karagiorgos, T., Drogalas, G., Christodoulou, P. and Pazarskis, M. (2006). 

“Conceptual framework, development trends and future prospects of internal 

audit: Theoretical approach”, 5
th

 Annual Conference Hellenic Finance and 

Accounting Association (H.F.A.A.), Thessaloniki, Greece, Conference 

Proceedings. 

 

191. Karagiorgos T., Drogalas, G., Pazarskis, M. and Christodoulou P. (2007). 

“Internal Auditing as a Main Tool For Efficient Risk Assessment”, Mibes 2007,  



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 382 από 475 

Dpt. of Business Administration of the TEI of Larissa, Greece, ISBN# 978-960-

87764-7-0, Conference Proceedings.  .  

 

192. Karagiorgos, T., Drogalas, G., Pazarskis, M. and Christodoulou, P. (2008). 

“Environmental auditing; Conceptual framework and contribution to the 

business environment”, 2nd International Conference on Accounting and 

Finance, Thessaloniki, Greece, Conference Proceedings.   

 

193. Karagiorgos, T., Drogalas, G., Pazarskis, M. and Christodoulou, P. (2008). 

Accounting systems for Tourism in an International Context, Management of 

International Business & Economic Systems Conference, E-Book. 

 

194. Karagiorgos, T., Drogalas, G., Gotzamanis Ε. and Tampakoudis, I. (2009). “The 

Contribution of Internal Auditing to Management”, International Journal of 

Management Research and Technology, 3(2), Serials Publications, pp. 417-427. 

 

195. Karagiorgos, T., Drogalas, G., Eleftheriadis, Ι. and Christodoulou, P. (2009). 

“Efficient Risk Management and Internal Audit”, International Journal of 

Management Research and Technology, 3(2), Serials Publications, pp. 429-436. 

 

196. Karagiorgos,T., Drogalas, G., Gotzamanis Ε. and Tampakoudis, I. (2009). 

“Internal Auditing as an Effective Tool For Corporate Governance”, 

International Conference on Business and Economics Issues for Indian Journal 

of Economics & Business, New Delhi, Conference Proceedings. 

 

197. Karagiorgos, T., Drogalas, G., Eleftheriadis, Ι. and Christodoulou, P. (2009). 

“Internal Auditing as an Effective Tool For Efficient Risk Management”, 

International Conference on Business and Economics Issues for Indian Journal 

of Economics & Business, New Delhi, Conference Proceedings. 

 

198. Konrath, L. F. (1996). Auditing Concepts and Applications, 3rd edition, U.S., 

West Publishing Company. 

 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 383 από 475 

199. Koutoupis, A.G. (2007). “Documenting Internal Controls”, Internal Auditor, pp. 

23 – 27. 

 

200. KPMG (1999). “Transforming internal audit from its compliance role into a 

strategic organizational tool”, available at: www.kpmg.com  

 

201. Krell, E. (2005). “Is Sarbanes-Oxley compromising internal audit?”, Business 

Finance, August, pp. 19-24. 

 

202. Krishnamoorthy, G. (2002). “A multistage approach to external auditors’ 

evaluation of the internal audit function”, Auditing: A Journal of Practice & 

Theory, 21(1), pp. 95 -121. 

 

203. Krogstad, J., Ridley, A. and Rittenberg, L. (1999). “Where we’re going”, 

Internal Auditor, 12, pp. 27-33.  

 

204. Kwan, W.K. (1999). “Risk management – needed: an integrated approach”, 

Australian CPA, 69(5), pp. 20-1. 

 

205. Laurent, C. (1979). “Improving the Efficiency and Effectiveness of Financial 

Ratio Analysis”, Journal of Business Finance and Accounting, 6(3), pp. 401 – 

413. 

  

206. Leung, P., Cooper, B.J. and Robertson, P. (2003). The Role of Internal Audit in 

Corporate Governance, The Institute of Internal Auditors Research Foundation, 

RMIT University, Australia. 

 

207. Leung, P., Cooper, B.J. and Robertson, P. (2004). The Role of Internal Audit in 

Corporate Governance and Management, RMIT Publishing, Melbourne. 

 

208. Lindow, P.E. and Race, J.D. (2002). “Beyond traditional audit techniques”, 

Journal of Accountancy, 194(1), pp. 28-33. 

 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 384 από 475 

209. Litteljohn, D. and Beattie, R. (1992). “The European hotel industry: corporate 

structures and expansion strategies”, Tourism Management, 2, pp. 27-33. 

 

210. Liu, J., Woo, H.S. and Boakye-Bonsu, V. (1997). “Developing internal auditing 

procedures in UK organizations using a benchmarking approach”,  Managerial 

Auditing Journal, 12(9), pp. 464-478. 

  

211. Ma, R. and Russel, M. (1979). The accounting framework – a contemporary 

emphasis, Cheshire, Melbourne Longman. 

 

212. Maijoor, S. (2000). “Internal Control Explosion”, International Journal of 

Auditing, 4, pp. 101-109. 

 

213. Mathews, C., Cooper, B.J. and Leung, P. (1994). A Profile of Internal Audit in 

Malaysia, Institute of Internal Auditors – Malaysia, Kuala Lumpur. 

 

214. McIntosh, E.R. (1999). Competency Framework for Internal Auditing: An 

Overview, The Institute of Internal Auditors Research Foundation, Altamonte 

Springs, FL. 

 

215. McNamee, D. and McNamee, T. (1995). “The transformation of internal 

auditing”, Managerial Auditing Journal, 10(2), pp. 34-37. 

 

216. McNamee, D.  (1998). Business  Risk  Assessment, Altamonte Springs, Institute 

of Internal Auditors. 

 

217. Melville, R. (1999). “Control self assessment in the 1990s: the UK perspective”, 

International Journal of Auditing, 3(3), pp. 191-206. 

 

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

management”, International Journal of Auditing, 7(3), pp. 209-22. 

 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 385 από 475 

219. Messier, W. F. (1997). Auditing. A Systematic Approach, McGraw-Hill editions, 

pp. 202. 

 

220. Mihret, D. G. and Yismaw, A. W. (2007). “Internal audit effectiveness: an 

Ethiopian public sector case study”, Managerial Auditing Journal, 22(5), pp. 

4970-484. 

  

221. Mihret, D. G. and Woldeyohannis, G. Z. (2008). “Value-added role of internal 

audit: an Ethiopian case study”, Managerial Auditing Journal, 23(6), pp. 567-

595. 

 

222. Moeller, R. (2004). “Managing internal auditing in a post SOA world”, The 

Journal Corporate Accounting and Finance, 15(4), pp. 41-47. 

 

223. Morgan, G. (1979). “Internal audit role conflict: a pluralist view”, Managerial 

Finance, 5(2), pp.160-170. 

  

224. Morrill, C. and Morrill, J. (2003). “Internal auditors and the external audit: a 

transaction cost perspective”, Managerial Auditing Journal, 18(6,7), pp. 490-

504. 

  

225. Myers, P.M. and Gramling, A.A. (1997). “The perceived benefits of certified 

internal auditor designation”, Managerial Auditing Journal, 12(2), pp. 70-9. 

 

226. Nagy, A. L. and Cenker, W. J. (2002). “An assessment of the newly defined 

internal audit functions”, Managerial Auditing Journal, 17(3), pp. 130-137. 

 

227. Norusis, M. (1990). SPSS/PC + Advanced Statistics 4.0, SPSS Inc., United 

States of America.  

 

228. Norusis, M. (1990). SPSS/PC + Statistics 4.0, SPSS Inc., United States of 

America.  

 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 386 από 475 

229. O'Sullivan, M. A. (2000). “Corporate Governance and Globalization”, INSEAD 

Working Paper. 

 

230. Olsen, M. D. (1992). “Endword: expectations of the future given events of the 

past”, in Teare, R., Olsen, M.D. (Eds), “International Hospitality Management: 

Corporate Strategy in Practice”, Pitman, London, pp. 346-351. 

 

231. Oxner, T., Hawkins, K. and Rivers, R. (1995). “A study of computer usage by 

Internal Auditors in Canada and the United States”, Journal of International 

Accounting Auditing & Taxation, 4(1), pp. 27-37. 

 

232. Paape, L., Scheffe, J. and Snoep, P. (2003). “The Relationship between the 

Internal Audit Function and Corporate Governance in the EU – a Survey”, 

International Journal of Auditing, 7, pp. 247-262.  

 

233. Pantelidis, P. (2009). “Conceptual framework of auditing. Tax audit approach”, 

International Journal of Management Research and Technology, 3(2), Serials 

Publications, pp. 409-416. 

 

234. Pazarskis, M. (2009). “The Success of Merger Decision in Greece: A 

Contemporary Accounting Study”, International Journal of Management 

Research and Technology, 3(2), pp. 347-360. 

 

235. Pazarskis, M., Vogiatzoglou, M., Christodoulou, P. and Drogalas, G. (2006). “A 

Note on M&As and Operating Performance in the Athens Stock Exchange”, 3
rd

 

International Conference of ASECU, May 11-14, Bankya-Sofia, Bulgaria, 

Conference Proceedings, pp. 622-631. 

 

236. Pazarskis, M., Karagiorgos, T., Christodoulou, P. and Eleftheriadis, Ι. (2009). 

“The Impact of Mergers and Acquisitions on Economic Performance of Greek 

Firms: an Accounting Perspective”, 2
nd

 International Conference on 

Quantitative and Qualitative Methodological Models on Economy and 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 387 από 475 

Management, May 25-27, 2009, Athens, Greece, Conference Proceedings, pp. 

385-388. 

 

237.  PCAOB (2004), Auditing Standard No. 2: An Audit of Internal Controls over 

Financial Reporting Performed in Conjunction with an Audit of Financial 

Statements, Public Company Accounting Oversight Board, Washington, DC. 

 

238. Peursem, K. (2004). “Internal auditors’ role and authority New Zealand 

evidence”, Managerial Auditing Journal, 19(3), pp. 378-393. 

 

239. Peursem, K and Jiang, L. (2008). “Internal audit outsourcing practise and 

rationales: SME evidence from New Zealand”, Asia Review of Accounting, 

16(3), pp. 219 – 245.  

 

240. Pinches, G., Eubank, A., Mingo, K. and Caruthers, J. (1975). “The Hierarchical 

Classification of Financial Ratios”, Journal of Business Research , 3(4), pp. 

295-310. 

 

241. Powell, N., Strickland, S. and Burnaby, P. (1992). “Internal Auditing: The 

Emergence of an International Profession?”, International Accounting Auditing 

& Taxation, 1(2), pp. 209 – 228.  

 

242. PwC (2005A), “Internal Audit Global Best Practices: #2 in a series”, The 

Internal Audit Newsletter, Pricewaterhouse Coopers LLP, New York, NY, pp. 5-

6. 

 

243. PwC (2006), PricewaterhouseCoopers’ State of the Internal Audit Profession: 

Internal Audit Post Sarbanes-Oxley, PricewaterhouseCoopers LLP, New York, 

NY. 

 

244. Raghunantan, K., Read, W. and Rama, D. (2001). “Audit Committee 

Composition, “Gray Directors”, and Interaction with Internal Auditing”, 

Accounting Horizons, 15(2), pp. 105-118. 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 388 από 475 

245. Reinstein, A., Lander, G. and Gavin, T. (1994). “The external auditor’s 

consideration of the internal audit function”, Managerial Auditing Journal, 9(7), 

pp. 29 - 36. 

 

246. Rezaee, Z. (1995). “What the COSO report means for internal auditors”, 

Managerial Auditing Journal, 10(6), pp. 5-9. 

  

247. Rezaee, Z., Elam, R. and Sharbatoghlie, A. (2001). “Continuous auditing: the 

audit of the future”, Managerial Auditing Journal, 16(3), pp. 150 - 158. 

 

248. Rittenberg, L.E. and Schwieger, B.J. (1994). Auditing: Concepts for a Changing 

Environment, The Dryden Press Harcourt Brace & Company, U.S., pp. 1123-

1125. 

 

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

Function: The British Government Experience with Market Testing”, 

International Journal of Auditing, 3, pp. 225-235.  

 

250. Rittenberg, L. E. (1999). “The Effects of Internal Audit Outsourcing on 

perceived External Audit Independence”, Auditing: A Journal of Practice & 

Theory, 18, pp. 27-35.  

 

251. Rittenberg, L., Moore W. and Covaleski, M. (1999). “The Outsourcing 

Phenomenon”, Internal Auditor, 56(2), pp. 42-46. 

 

252. Rittenberg, L. E. (2006). “Internal control: No small matter”, Internal Auditor 

63(5), pp. 47-51. 

 

253.  Roth, J. and Espersen, D. (2002). Internal Auditors ‘s Role in Corporate 

Governance, Institute of Internal Auditors Research Foundation, Altamonte 

Springs, Florida. 

 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 389 από 475 

254. Salacuse, J. (2002). “Corporate Governance, Culture and Convergence: 

Corporations American Style or with a European Touch?”, Conference on 

“Transatlantic Perspectives on E.U – U.S Economic Relations: Convergence, 

Cooperation and Conflict”. 

 

255. Sarens, G. and De Beelde, I. (2006). “Internal auditors’ perception about their 

role in risk management: a comparison between US and Belgian companies”, 

Managerial Auditing Journal, 21(1), pp. 63-80.  

 

256. Sarens, G., De Beelde, I. and Everaert, P. (2009). “Internal audit: A comfort 

provider to the audit committee”, The British Accounting Review, 41, pp. 90-

106. 

 

257. Savcuk, O. (2007). “Internal Audit Efficiency Evaluation Principles”, Journal of 

Business Economics and Management, 6(4), pp. 275-284.   

 

258. Schleifer, L. F. and Greenawalt, M. B. (1996). “The internal auditor and the 

critical thinking process”, Managerial Auditing Journal, 11(5): pp. 5-13.   

 

259. Schlentrich, U. (1992). “The world of hospitality”, Hospitality, pp. 14-16.  

  

260. Schneider, A. (2009). “The Nature, Impact and Facilitation of External Auditor 

Reliance on Internal Auditing”, Academy of Accounting and Financial Studies 

Journal,  13(4), pp. 41-53.  

 

261. Selim, G. (1987). “Internal Auditing in the UK: Survey Results”, Emerald 

Backfiles. 

 

262. Selim, G. and McNamee, D. (1999a). “Risk Management and Internal Auditing: 

what are the Essential Building Blocks for a Successful Paradigm Change”, 

International Journal of Auditing, 3(2), pp. 147-155.  

 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 390 από 475 

263. Selim, G. and McNamee, D. (1999). “Risk Management and Internal Auditing 

relationship: Developing and Validating a model”, International Journal of 

Auditing, 3(3), pp.159-174.  

 

264. Selim, G. and Yiannakas, A. (2000). “Outsourcing the internal audit function: a 

survey of the UK public and private sectors”, International Journal of Auditing, 

4, pp. 213-228. 

 

265. Selim, G., Sudarsanam, S. and Lavine, M. (2003). “The role of internal auditors 

in mergers, acquisitions and divestitures: an international study”, International 

Journal of Auditing, 7(3), pp. 223-46. 

  

266. Selim, G. and Woodward, S. (2004). “Internal auditing and consulting practice: 

UK and Ireland survey”, British Academy of Management Annual Conference, 

University of St Andrews, St Andrews, Conference Proceedings. 

 

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

Consulting Practise: A Comparison between UK/Ireland and Italy”, 

International Journal of Auditing, 13, pp. 213-25. 

 

268. Seminogovas, B. and Rupsys, R. (2006). “Creating Strategy maps for Internal 

audot activity in the context of BSC”, Organizaciju Vadyba, Sisteminial 

Tyrimal, 39, ISSN 1392-1142. 

 

269. Sherer, M. and Kent, D. (1983). Auditing and Accountability, Pitman, London. 

 

270. Shleifer, A. and Vishny W. R. (1997). “A survey of Corporate Governance”, 

The Journal of Finance, 52, pp. 737-783 

 

271. Simons, R. (2000). Performance Measurement & Control Systems for 

Implementing Strategy, Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ. 

 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 391 από 475 

272. Singer, S. (2009). “Internal Audit’s Role in IFRS Conversion”, Financial 

Executive, July/August, pp. 16. 

273. SOX (2002), Sarbanes-Oxley Act of 2002, One Hundred Seventh Congress of 

the United States of America, HR 3763. 

 

274. Spekle, R., Elten, H.J. and Kruis, A. (2007). “Sourcing of internal auditing: An 

empirical study”, Management Accounting Research,  18, pp.102-124. 

 

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

control and the changing role of internal audit”, Accounting, Auditing & 

Accountability Journal, 16(4), pp. 640-661. 

  

276. Steinmetz, R.S. and Arthus, M. (2001). “Risk management: a multitool for 

better business”, ABA Bank Compliance, 22(1), pp. 3-7. 

 

277. Strand, N., Benson, W. and Achilles, W. (2008). “Can Ethical Position 

Contribute to Our Understanding of Fraud Detection?”, Journal of Theoretical 

Accounting Research, Vol. 4(1), pp.  135-164. 

 

278.  Sunita, S A. and Lowe, D J. (2004). “An Examination of Internal Auditor 

Objectivity: In-House versus Outsourcing”, Auditing: A Journal of Practise & 

Theory, ABI/INFORM Global 23 (2), pp. 147-158. 

 

279. Tackett, J. (2004). “Sarbanes Oxley and audit failure: a critical examination”, 

Managerial Auditing Journal, 19(3), pp. 340-350. 

 

280. Taylor, D. H. and Glezen W. G. (1991). Auditing: Integrated Concepts and 

Procedures, 5th edition, John Wiley & Sons, Inc. pp. 5-29, 178-183.  

 

281. Teare, R. and Olsen, M. D. (1992) International Hospitality Management: 

Corporate Strategy in Practice, Pitman and John Wiley, London.  

  



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 392 από 475 

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

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

 

283. Turk, M. (1996). “Viewpoint: internal auditing in Slovenia”, Managerial 

Auditing Journal, MCB University Press, 11(7), pp. 43-44.  

 

284. United States General Accounting Office. (1999). Standards for Internal 

Control in the Federal Government, Washington, available at: 

http://www.gao.gov.   

 

285. Vallario, C. W. (2003). “Internal Audit: Active ingredient in reform remix”, 

Financial Executive, pp. 26-28. 

 

286. Walker, S. P. (1995). “The Genesis of professional organization in Scotland: A 

Contextual Analysis”, Accounting, Organizations and Society, 20(4), pp. 285-

310.   

 

287. Walker, D. (1996).  “Internal audit reports: keeping them on target”, Managerial 

Auditing Journal, MCB UP Ltd, ISSN 0268-6902, 11(4), pp. 11-20. 

 

288. Walker, P.L., Shenkir, W.G. and Barton, T.L. (2003). “ERM in practice”, 

Internal Auditor, 60(4), pp. 51-5. 

 

289. Wallace, W.A. and Kreutzfeldt, R.W. (1991). “Distinctive characteristics of 

entities with an internal audit department and the association of the quality of 

such departments with errors”, Contemporary Accounting Research, 7(2), pp. 

485-512. 

 

290. Ward, S. (2001). “Exploring the Role of the Corporate Risk Manager”, Risk 

Management, An international Journal, 3(1), pp.7-25.  

 

291. Whitley, J. (2005). “ECIIA Emphasizes Internal Audit Value”, Internal Auditor, 

62(2), pp 17-18.   



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 393 από 475 

292. Williams, P. (1995). “A Regulation Evaluation System: a Decision Support 

System for the Building Code of Australia”, Construction Management and 

Economics, 13, pp. 197-208. 

 

293. Woolf, E., Tanna, S. and Singh, K. (1988). Management Accounting – Control 

and Audit, Butterworths, London.  

 

294.  Xiangdong, W. (1997). “Development Trends and Future Prospects of Internal 

Audit”, Managerial Auditing Journal, 12 (4,5), pp. 200-204. 

 

295. Yan, J. and Li, D. (1997). “Performance audit in the service of internal audit”, 

Managerial Auditing Journal, 12(4), pp. 192-195. 

 

296. Zakaria, Z., Selvaraj, S. and Zakaria, Z. (2006). “Internal auditors: their role in 

the institutions of higher education in Malaysia”, Managerial Auditing Journal, 

21( 9). 

 

297.  Zhuang, E. (1997). “Development trends of  internal auditing in China”, 

Managerial Auditing Journal, 12(4,5), pp. 205–209. 

   

298. Ziegenfuss, D.E. and Anusorn, Singhapakdi. (1994). “Professional Values and 

the Ethical Perceptions of Internal Auditors”, Managerial Auditing Journal, 

MCB University Press, 0268-6902, 9(1), pp. 34-44. 

 

299. Zoellick, B. and Frank, T. (2005). Governance, Risk Management, and 

Compliance: An Operational Approach, The Compliance Consortium, Phoenix, 

AZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 394 από 475 

Παραρτήµα Α: Συνοδευτική Επιστολή και Ερωτηµατολόγιο  

 

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

 

Εµπιστευτικό Ερωτηµατολόγιο Έρευνας 

στα πλαίσια εκπόνησης της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής 

µε θέµα: 

 

 

«Η Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς των Συστηµάτων 

Εσωτερικού Ελέγχου στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις από τη σκοπιά  

της λογιστικής και της χρηµατοοικονοµικής στον ελλαδικό χώρο» 
 

 

 

Στοιχεία ∆ιδακτορικής Έρευνας 

 

 

 

Τριµελή Επιτροπή Καθηγητών: 

 

 

 

Χριστοδούλου, Π.  Αν. Καθηγητής, Τµ. Ο∆Ε 

Καραγιώργος, Θ.  Αν. Καθηγητής, Τµ. Ο∆Ε 

Βασιλειάδης, Χ.  Επ. Καθηγητής, Τµ. Ο∆Ε 

Υπεύθυνος Έρευνας: ∆ρογαλάς Γεώργιος 

Υποψήφιος ∆ιδάκτωρ, Τµήµα Ο∆Ε 

 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 6978898754 

2310891590 

 

Fax:  2321046556 (υπόψη κυρίου ∆ρογαλά) 

2310891590 (υπόψη κυρίου ∆ρογαλά) 

 

Ε-mail: drogalas@uom.gr 

georgedrogalas@yahoo.gr  

 

∆ιεύθυνση: Ραιδεστού 26,  

Σέρρες, ΤΚ 62100 

 

 

 

© 

Θεσσαλονίκη, 2009 
 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 395 από 475 

Αξιότιµοι/ες Κύριοι/Κυρίες, 
Η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων, οι καταιγιστικές εξελίξεις στον τοµέα της πληροφορίας, 

και γενικότερα οι ραγδαίες εξελίξεις στην οικονοµία συνθέτουν ένα εξαιρετικά ρευστό 

οικονοµικό περιβάλλον, στο οποίο ο εσωτερικός έλεγχος ως επιστήµη και λειτουργία 

µπορεί να διαδραµατίσει κοµβικό ρόλο στην επιβίωση και ανάπτυξη των οικονοµικών 

οργανισµών.  
Εντούτοις µέχρι σήµερα στην Ελλάδα, εκτός από σπασµωδικές προσπάθειες αξιόλογων 

ερευνητών και µελετητών δεν έχει διενεργηθεί µία ολοκληρωµένη έρευνα σχετικά µε την 

εφαρµογή και συνεισφορά των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου στη σύγχρονη ελληνική 

οικονοµική µονάδα. Στο σκοπό αυτό, την απεικόνιση της εξέχουσας σηµασίας των 

Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου, προσπαθεί να συµβάλει η ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, η 

οποία εκπονείται στο Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου 

Μακεδονίας Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών. 

Η εµπειρίας σας ως ανώτατο στέλεχος µίας επιχείρησης, που έχει επιλεγεί µε πολλαπλά 

κριτήρια στα πλαίσια ενός εξισορροπηµένου δείγµατος επιχειρήσεων ως προς τον κλάδο και 

το µέγεθος, θα συνέβαλε τα µέγιστα στη διεξαγωγή της παρούσας διδακτορικής διατριβής και 

στην εξαγωγή ουσιωδών συµπερασµάτων. 
Το παρόν ερωτηµατολόγιο έχει σχεδιασθεί µε τρόπο που να διευκολύνει την ταχεία 

συµπλήρωσή του. Απαρτίζεται από πέντε (5) µέρη: 

1. Το Α µέρος αφορά θέµατα σε σχέση µε την Εφαρµογή των υφιστάµενων Ελέγχων 

είτε εφαρµόζουν Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου είτε δεν εφαρµόζουν Σύστηµα 
Εσωτερικού Ελέγχου των οικονοµικών µονάδων ανά κύκλο δραστηριότητας. 

2. Το Β µέρος αφορά θέµατα σχετικά µε την υφιστάµενη αντιµετώπιση θεµάτων 

εταιρικής διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνου, σχέσης µε τον εξωτερικό έλεγχο 

και εναρµόνισης µε το στρατηγικό σχεδιασµό από τις οικονοµικές µονάδες είτε 

εφαρµόζουν Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου είτε δεν εφαρµόζουν Σύστηµα 

Εσωτερικού 
3. Το Γ µέρος αφορά αποκλειστικά τις οικονοµικές µονάδες οι οποίες εφαρµόζουν 

Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου και σχετίζεται µε την Οργάνωση και Λειτουργία 

της Υπηρεσίας του Εσωτερικού Ελέγχου 
4. Το ∆ µέρος αφορά αποκλειστικά τις οικονοµικές µονάδες οι οποίες εφαρµόζουν 

Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου και αναφέρεται στην εκτιµούµενη προστιθέµενη 

αξία ανά κύκλο δραστηριότητας των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου 

5. Το Ε µέρος αφορά αποκλειστικά τις οικονοµικές µονάδες οι οποίες εφαρµόζουν 

Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου και αναφέρεται στο µέλλον του εσωτερικού 

ελέγχου.  

Θα σας ήµουν ευγνώµων εάν διαθέτατε περίπου 10 λεπτά για τη συµπλήρωσή του 

παρόντος ερωτηµατολογίου. Οι απαντήσεις µπορούν να αποσταλούν: 

� ηλεκτρονικά στο drogalas@uom.gr ή  georgedrogalas@yahoo.gr  

� µέσω φαξ στο 2321046556  ή  2310891590  

� ταχυδροµικά στη διεύθυνση: ∆ρογαλάς Αστέριος, Ραιδεστού 26, ΤΚ 

62100, Σέρρες. 

Στην περίπτωση που συναντήσετε ερωτήσεις που κρίνετε ότι δεν είναι κατάλληλες, 
παρακαλώ να τις αγνοήσετε και να συνεχίσετε µε τις υπόλοιπες ερωτήσεις του 

ερωτηµατολογίου. Ακόµη και αν δεν απαντήσετε σε κάποια συγκεκριµένη ερώτηση, 

ενδιαφερόµαστε για τις υπόλοιπες απαντήσεις.   

Για τα στοιχεία που θα µου αποστείλετε θα τηρηθεί απολύτως η ανωνυµία και η 

εµπιστευτικότητα, τα δε αποτελέσµατα της επεξεργασίας θα παρουσιασθούν µόνο σε 

συγκεντρωτική µορφή. Στις επιχειρήσεις που θα ανταποκριθούν θα αποσταλεί, µετά την 

ολοκλήρωση της έρευνας, αντίγραφο των αποτελεσµάτων, το οποίο πιστεύω ότι θα σας είναι 

ιδιαίτερα χρήσιµο αναφορικά µε τις σχετικές εξελίξεις στον ξενοδοχειακό κλάδο. 

Αναµένοντας την ανταπόκρισή σας, σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. 

Με εκτίµηση 

∆ρογαλάς Γεώργιος, Υποψήφιος ∆ιδάκτωρ, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας  
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Στοιχεία Επιχείρησης 

 

I. Επωνυµία Επιχείρησης (Προαιρετικά): 

 

………………………………………. 

II. Έτος Ίδρυσης (Προαιρετικά): ………………………………………. 

III. Θέση Ευθύνης που κατέχετε (Προαιρετικά): ………………………………………. 

IV. Σύνολο Ενεργητικού (Προαιρετικά): ………………………………………. 

V. Κύκλος Εργασιών (Προαιρετικά): ………………………………………. 

VI. Αριθµός Προσωπικού (Προαιρετικά): ………………………………………. 

VII. Έτος εισαγωγής εσωτερικού ελέγχου:  ………………………………………. 

             (Αν δεν υπάρχει εσωτερικός έλεγχος αγνοήστε την ερώτηση)  

 

Τµήµα Α: Αξιολόγηση Υφιστάµενων Ελέγχων ανά Κύκλο ∆ραστηριότητας (Ερωτήσεις 1 - 41) 

Αφορά τις οικονοµικές µονάδες που είτε εφαρµόζουν Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου είτε δεν εφαρµόζουν Σύστηµα 

Εσωτερικού Ελέγχου 

Αξιολογήστε τις παρακάτω προτάσεις σηµειώνοντας x στο αντίστοιχο τετραγωνάκι: 

Α.1 Κύκλος Παγίων 
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1. Τηρείται και ενηµερώνεται το Μητρώο Παγίων και το Βιβλίο Απογραφών µε την αξία των παγίων και τις 

συσσωρευµένες αποσβέσεις τους (αποφυγή απόσβεσης σε µη χρησιµοποιηµένα ή πλήρως αποσβεσµένα πάγια)  
     

2. Ελέγχεται η φυσική ύπαρξη των Παγίων µε αντιπαραβολή µε το Μητρώο Παγίων      

3. Ελέγχεται η ορθή απεικόνιση των Παγίων στις Οικονοµικές Καταστάσεις (έλεγχος µεθόδου απόσβεσης, 

ποσοστού απόσβεσης, ενδεχόµενης αναπροσαρµογής και µείωση αξίας) 
     

4. Τα πάγια καλύπτονται ασφαλιστικά (έλεγχος ασφαλίστρων)      

5. Τηρείται συγκεκριµένη διαδικασία σχετικά µε τον Προϋπολογισµό των Παγίων (κατάρτιση προϋπολογισµού, 

έγκριση από εξουσιοδοτηµένα άτοµα, υλοποίηση και παρακολούθηση)  
     

Α.2 Κύκλος Αποθεµάτων 

Σε ποιο βαθµό: 
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6. Η πολιτική διαχείρισης των Αποθεµάτων οριοθετεί τις αρµοδιότητες και ευθύνες των προσώπων από τη στιγµή 

παραλαβής του εµπορεύµατος µέχρι την εξαγωγή από την αποθήκη (∆ελτία Εισαγωγής, ∆ελτία Εξαγωγής, 

Αντιπαραβολή από τους αποθηκάριους της ποιότητας, ποσότητας και τιµής των παραλαµβανοµένων µε τα 

στοιχεία από τα ∆ελτία Αποστολής και τα ∆ελτία Παραγγελίας κ.α) 

     

7. Τα αποθέµατα ελέγχονται περιοδικώς από τρίτο πρόσωπο, εκτός από τον αποθηκάριο, και συγκρίνονται τα 

αποτελέσµατα των ελέγχων µε τα βιβλία της Αποθήκης και τα λογιστικά υπόλοιπα. 
     

8. Ελέγχεται η διαδικασία της αποτίµησης των Αποθεµάτων (πάγια η ίδια µέθοδος, τιµές)      

9. Οι χώροι αποθήκευσης είναι χωρισµένοι σε τµήµατα αριθµηµένα ανάλογα των ειδών και των αναγκών ώστε να 

διευκολύνεται η ροή των εργασιών 
     

10. Υπάρχει συνεργασία µεταξύ των τµηµάτων Αποθήκης και Προµηθειών ώστε να αποφεύγεται η 

υπεραποθεµατοποίηση ή η έλλειψη Αποθεµάτων 
     

Α.3 Κύκλος Αγορών - Προµηθειών  

Σε ποιο βαθµό: 
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11. Υπάρχουν διαδικασίες αγορών, οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες της επιχείρησης (ξεχωριστά Τµήµατα 

Παραγγελίας, Παραλαβής, Λογιστήριο και Πληρωµών) 
     

12. ∆ιενεργούνται έλεγχοι µε σκοπό την επιβεβαίωση της ορθής τήρησης της ∆ιαδικασίας (ύπαρξη 

εξουσιοδοτηµένων υπογραφών, αντιπαραβολή Εντολής Αγοράς και ∆ελτίου Παραγγελίας µε Τιµολόγια - 

∆ελτία Αποστολής) 
     

13. Τηρείται και εφαρµόζεται επικαιροποιηµένος κατάλογος εγκεκριµένων προµηθευτών µε βάση κριτήρια 

ποιότητας  
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14. Αντιπαραβάλλονται οι ηµερολογιακές εγγραφές, τα Ισοζύγια, τα Αναλυτικά και το Γενικό Καθολικό µε τα 

υπόλοιπα των προµηθευτών και µε τα πρωτότυπα παραστατικά 
     

15. ∆ιερευνούνται οι αιτίες των έκτακτων και ασυνήθιστων αγορών ώστε να µην επαναληφθούν       

Α.4 Κύκλος Απαιτήσεων - ∆ιαθεσίµων – Χρεογράφων 

Σε ποιο βαθµό: 
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16. Υπάρχει πολιτική και διαδικασίες σχετικά µε τον έλεγχο όλου του εύρους λειτουργιών του Ταµείου      

17. Οι ηµερήσιες εισπράξεις κατατίθενται χωρίς καθυστέρηση στην Τράπεζα      

18. Ελέγχονται αιφνίδια το Βιβλίο Επιταγών και Γραµµατίων (έλεγχος µεταχρονολογηµένων επιταγών, 

επιστρεφόµενων επιταγών, απαγόρευση επιταγών σε διαταγή «εµού του ιδίου») 
     

19. Ελέγχονται τα υπόλοιπα των πελατών, η παλαιότητά τους, οι επισφαλείς και ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις 

και η επάρκεια των προβλέψεων για πιθανές απώλειες 
     

20. Αντιπαραβάλλονται οι ηµερολογιακές εγγραφές, τα Ισοζύγια, τα Αναλυτικά και το Γενικό Καθολικό µε τα 

Τιµολόγια – ∆ελτία Αποστολής και µε τα υπόλοιπα πελατών 
     

Α.5 Κύκλος Υποχρεώσεων 

Σε ποιο βαθµό: 
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21. Γίνεται συµφωνία των λογαριασµών των καταθέσεων µε τα αντίστοιχα extrait των Τραπεζών      

22.   Υπάρχουν και τηρούνται µητρώα µε τους όρους και τις λοιπές λεπτοµέρειες των λαµβανοµένων δανείων και 

πιστώσεων ώστε να εξετάζονται τα τοκοχρεολύσια, οι εξοφλήσεις και η ωφέλειά τους 
     

23. Υπάρχει συσχέτιση αντικριζόµενων εγγραφών για παράδειγµα αγορές µε προµηθευτές και επιταγές πληρωτέες 

και διενεργείται λογιστική συµφωνία των ανωτέρω λογαριασµών 
     

24. Οι αποδόσεις των φόρων και των λοιπών κρατήσεων (ΦΠΑ Τιµολογίων, ΙΚΑ και λοιπών Ασφαλιστικών 

Ταµείων) αποδίδονται εγκαίρως 
     

25. Γίνεται έλεγχος της αιτιολογίας και του σύννοµου του σχηµατισµού των προβλέψεων      

Α.6 Κύκλος ∆απανών – Εξόδων 

Σε ποιο βαθµό: 
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26. Υπάρχει πολιτική και διαδικασίες σχετικά µε τον έλεγχο των δαπανών και εξόδων      

27. Υπάρχει προϋπολογισµός εξόδων και παρακολουθείται η εκτέλεση του από εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο      

28. Κάθε έξοδο είναι εγκεκριµένο σύµφωνα µε τις οδηγίες της διοικήσεως της εταιρείας      

29. Εφαρµόζεται έγκαιρη ενηµέρωση και λογιστική συµφωνία των λογαριασµών των εξόδων      

30. Ελέγχεται η σκοπιµότητα των δαπανών και εξόδων      

Α.7 Κύκλος Πωλήσεων 

Σε ποιο βαθµό: 
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31. Υπάρχει πολιτική και διαδικασίες σχετικά µε τον έλεγχο των εσόδων που καλύπτει όλο το εύρος των πωλήσεων       
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32. Εφαρµόζεται έγκαιρη ενηµέρωση και λογιστική συµφωνία των λογαριασµών των εσόδων (εγκυρότητα 

καταχωρήσεων, έλεγχος πιστωτικών υπολοίπων, διαχωρισµός των εσόδων επόµενων χρήσεων ή εσόδων 

προηγούµενων χρήσεων) 
     

33. Παρακολουθείται η επίτευξη των στόχων των πωλήσεων και του προϋπολογισµού      

34. Αντιπαραβάλλονται µε επιστολή επιβεβαίωσης τα υπόλοιπα των µεγάλων πελάτες, ώστε να ερευνούνται τυχόν 

διαφορές και αποκλίσεις 
     

35. Ελέγχονται αιφνίδια οι πωλήσεις των τµηµάτων εκτός της υποδοχής      

Α.8 Κύκλος ∆ιοίκησης 

Σε ποιο βαθµό: 
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36. Ελέγχεται η ∆ιοίκηση για τα αποτελέσµατά της      

37. Λαµβάνονται υπόψη και υλοποιούνται οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων στη λήψη των αποφάσεων       

Α.9 Κύκλος Λογιστικής – Χρηµατοοικονοµικής 

Σε ποιο βαθµό: 
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38. Ελέγχεται η τήρηση της ορθής διαδικασίας για το Βιβλίο Κίνησης Πελατών και το Βιβλίο Πόρτας. (άµεση 

ενηµέρωση, εκτύπωση κ.α) 
     

39. Τα τηρούµενα λογιστικά βιβλία είναι τα από το Νόµο προβλεπόµενα και είναι εµπρόθεσµα ενηµερωµένα. Οι 

µηνιαίες καταχωρήσεις στο Γενικό Καθολικό συµφωνούν µε τα µηνιαία σύνολα των αναλυτικών ισοζυγίων, που 

συντάσσονται από τη Μηχανογραφική Υπηρεσία 
     

Α.10 Κύκλοι Λοιπών Λειτουργιών 

Σε ποιο βαθµό: 

Κ
α
θ
ό
λ
ο
υ
 

Σ
ε 
µ
ικ
ρ
ή

 

κ
λ
ίµ
α
κ
α

 
Σ
ε 
µ
έτ
ρ
ια

 

κ
λ
ίµ
α
κ
α

 
Σ
ε 
µ
εγ
ά
λ
η

 

κ
λ
ίµ
α
κ
α

 

Π
ά
ρ
α

 π
ο
λ
ύ
 

40. Έχουν θεσπιστεί λεπτοµερείς διαδικασίες για κάθε δραστηριότητα       

41. Η ευθύνη και οι αρµοδιότητες του προσωπικού είναι σαφώς καθορισµένες      

 

Τµήµα Β: Σχέση Υφιστάµενων Ελέγχων µε Εξωτερικό Έλεγχο, ∆ιαχείριση Κινδύνου, µε Εταιρική ∆ιακυβέρνηση, 

Στρατηγικό Σχεδιασµό και το Περιβάλλον (Ερωτήσεις 42 - 50) 

Αφορά τις οικονοµικές µονάδες που είτε εφαρµόζουν Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου είτε δεν εφαρµόζουν Σύστηµα 

Εσωτερικού Ελέγχου 

Αξιολογήστε τις παρακάτω προτάσεις σηµειώνοντας x στο αντίστοιχο τετραγωνάκι: 
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42. Υπάρχει συνεργασία του Λογιστηρίου ή των εσωτερικών ελεγκτών µε τους εξωτερικούς ελεγκτές      

43. Οι εξωτερικοί ελεγκτές έχουν πρόσβαση στα προγράµµατα αυτοελέγχου που εφαρµόζονται από την επιχείρηση       

44. Αναγνωρίζεται και οριοθετείται ο επιχειρηµατικός κίνδυνος  
     

45. Εφαρµόζονται µοντέλα ανάλυσης του επιχειρηµατικού κινδύνου µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη διαχείριση 

του      

46. Εφαρµόζονται και υιοθετούνται οι αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης      
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47. Παρατηρείται διαφάνεια και γνωστοποιούνται πληροφορίες σχετικά µε την εταιρική διακυβέρνηση      

48. Είναι συµβατή η στρατηγική της επιχείρησης µε τους επιχειρηµατικούς στόχους      

49. Αντιµετωπίζει το στρατηγικό σχέδιο της επιχείρησης το θέµα της εξασφάλισης των απαιτούµενων πόρων      

50. Η διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί στρατηγική της επιχείρησης      

Τµήµα Γ: Αξιολόγηση Εφαρµογής Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου (Ερωτήσεις 51 - 73) 

 

Αφορά µόνο τις οικονοµικές µονάδες που έχουν Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου 

(Απαντήστε µε ���� για τις περιόδους που γνωρίζετε) 

51. Σε ποιο επίπεδο ∆ιοίκησης αναφέρεται ο εσωτερικός έλεγχος: 

� Στον Πρόεδρο του ∆Σ � Στο ∆Σ � Στην Επιτροπή Ελέγχου � Αλλού …………………….. 

(παρακαλώ προσδιορίστε) 

52. Υπάρχει ενιαίο εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών; 

� Ναι � Όχι 

 

53. Υπάρχουν καθιερωµένα πρότυπα σύνταξης εγγράφων ελέγχου (Έκθεση Ελέγχου, Φύλλα Εργασίας). 

� Ναι � Όχι 

 

54. Η υπάρχουσα στελέχωση καλύπτει τις ανάγκες της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου: 

 

 

55. Γίνεται κάθε χρόνο αξιολόγηση του ελεγκτικού έργου από την προϊστάµενη αρχή της Υπηρεσίας; 

 

 

Αξιολογήστε τις παρακάτω προτάσεις σηµειώνοντας x στο αντίστοιχο τετραγωνάκι: 

 

Στα πλαίσια της εφαρµογής του εσωτερικού ελέγχου, σε ποιο βαθµό: 
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56. Η ∆ιοίκηση συχνά κοινοποιεί τη σηµασία των ηθικών αξιών και της ακεραιότητας στους εργαζόµενους      

57. Από την ιεραρχική δοµή γίνεται εµφανής ο διαχωρισµός των καθηκόντων και αρµοδιοτήτων του προσωπικού      

58. Τα µέτρα για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων είναι κατανοητά από όλο το προσωπικό 
     

59. Εφαρµόζονται µηχανισµοί για την αναγνώριση και εκτίµηση των εµποδίων σχετικά µε την επίτευξη των στόχων 

κάθε λειτουργίας 
     

60. Έχουν αναπτυχθεί πολιτικές και διαδικασίες για κάθε επιχειρησιακή λειτουργία       

61. Ελέγχεται η λειτουργία και η συνολική αποτελεσµατικότητα των ελεγκτικών διαδικασιών      

62. Οι υπάρχοντες µηχανισµοί αναγνωρίζουν τις τρέχουσες ανάγκες της επιχείρησης        

63. Οι πληροφορίες µεταφέρονται σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα των εργαζοµένων και προς όλες τις κατευθύνσεις      

64. Η ∆ιοίκηση έχει καθιερώσει µέτρα αποδοτικότητας για τις διαδικασίες της επιχείρησης       

65. Γίνεται αξιολόγηση ολόκληρου του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου      

   

Αξιολογήστε τις παρακάτω προτάσεις σηµειώνοντας x στο αντίστοιχο τετραγωνάκι: 
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66. Οι εσωτερικοί ελεγκτές έχουν ελεγκτική εµπειρία      

67. Οι εσωτερικοί ελεγκτές εκπαιδεύονται       

68. Οι εσωτερικοί ελεγκτές συµµορφώνονται µε τα ∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά Ελεγκτικά Πρότυπα 
     

� Ναι � Όχι 

� Ναι � Όχι 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 400 από 475 

69. Έχουν «σωθεί» χρήµατα και πόροι χάρη στην εργασία των εσωτερικών ελεγκτών  
     

70. Οι προτάσεις από τους εσωτερικούς ελεγκτές ικανοποιούνται από τη ∆ιοίκηση      

71. Είναι ικανοποιηµένοι οι ελεγχόµενοι από τον εσωτερικό έλεγχο      

72. Τηρείται και εφαρµόζεται το ετήσιο πρόγραµµα ελέγχου       

73. Η ∆ιοίκηση είναι ικανοποιηµένη από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου σε σχέση µε το κόστος λειτουργίας 

της 

     

 

Τµήµα ∆: Εκτιµούµενη Προστιθέµενη Αξία Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου ανά Κύκλο ∆ραστηριότητας 

Περιόδου 2002-2008 (Ερωτήσεις 74 - 83) 

 

Αφορά µόνο τις οικονοµικές µονάδες που έχουν Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου 

Πόση αξία πρόσθεσε το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου στον κάθε Κύκλο ∆ραστηριότητας (Απαντήστε µε ���� για 

τις περιόδους που γνωρίζετε) 

 

∆.1 Κύκλος Παγίων 

Προστιθέµενη  Χρονική Περίοδος 

Αξία 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

0%-20% � � � � � � � 

21%-40% � � � � � � � 

41%-60% � � � � � � � 

61%-80% � � � � � � � 

81%-100% � � � � � � � 

∆.2 Κύκλος Αποθεµάτων 

Προστιθέµενη  Χρονική Περίοδος 

Αξία 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

0%-20% � � � � � � � 

21%-40% � � � � � � � 

41%-60% � � � � � � � 

61%-80% � � � � � � � 

81%-100% � � � � � � � 

∆.3 Κύκλος Αγορών – Προµηθειών 

Προστιθέµενη  Χρονική Περίοδος 

Αξία 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

0%-20% � � � � � � � 

21%-40% � � � � � � � 

41%-60% � � � � � � � 

61%-80% � � � � � � � 

81%-100% � � � � � � � 

∆.4 Κύκλος Απαιτήσεων - ∆ιαθεσίµων - Χρεογράφων  

Προστιθέµενη  Χρονική Περίοδος 

Αξία 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

0%-20% � � � � � � � 

21%-40% � � � � � � � 

41%-60% � � � � � � � 

61%-80% � � � � � � � 

81%-100% � � � � � � � 

∆.5 Κύκλος Υποχρεώσεων 

Προστιθέµενη  Χρονική Περίοδος 

Αξία 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

0%-20% � � � � � � � 

21%-40% � � � � � � � 

41%-60% � � � � � � � 

61%-80% � � � � � � � 

81%-100% � � � � � � � 

∆.6 Κύκλος ∆απανών – Εξόδων  

Προστιθέµενη  Χρονική Περίοδος 

Αξία 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

0%-20% � � � � � � � 

21%-40% � � � � � � � 

41%-60% � � � � � � � 

61%-80% � � � � � � � 
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81%-100% � � � � � � � 

∆.7 Κύκλος Πωλήσεων  

Προστιθέµενη  Χρονική Περίοδος 

Αξία 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

0%-20% � � � � � � � 

21%-40% � � � � � � � 

41%-60% � � � � � � � 

61%-80% � � � � � � � 

81%-100% � � � � � � � 

 

∆.8 Κύκλος ∆ιοίκησης  

Προστιθέµενη  Χρονική Περίοδος 

Αξία 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

0%-20% � � � � � � � 

21%-40% � � � � � � � 

41%-60% � � � � � � � 

61%-80% � � � � � � � 

81%-100% � � � � � � � 

∆.9 Κύκλος Λογιστικής - Χρηµατοοικονοµικής 

Προστιθέµενη  Χρονική Περίοδος 

Αξία 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

0%-20% � � � � � � � 

21%-40% � � � � � � � 

41%-60% � � � � � � � 

61%-80% � � � � � � � 

81%-100% � � � � � � � 

∆.10 Κύκλοι Λοιπών Λειτουργιών 

Προστιθέµενη  Χρονική Περίοδος 

Αξία 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

0%-20% � � � � � � � 

21%-40% � � � � � � � 

41%-60% � � � � � � � 

61%-80% � � � � � � � 

81%-100% � � � � � � � 

 

Τµήµα Ε: Το Μέλλον του Εσωτερικού Ελέγχου 

(Ερωτήσεις 84 - 90) 

Αφορά µόνο τις οικονοµικές µονάδες που έχουν Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου 

 

 (Απαντήστε µε ���� για τις περιόδους που γνωρίζετε) 

Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα  

για την πολύτιµη βοήθεια και το χρόνο που αφιερώσατε! 

Αξιολογήστε τις παρακάτω προτάσεις σηµειώνοντας x στο αντίστοιχο τετραγωνάκι: 
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84. Μια πιο έντονη συνεργασία εσωτερικών εξωτερικών ελεγκτών στο µέλλον θα συνέβαλλε στην 

αναβάθµιση των υπηρεσιών του εσωτερικού ελέγχου 
     

85. Νέα εργαλεία διαχείρισης του κινδύνου βασισµένα στον εσωτερικό έλεγχο µπορεί να χρησιµοποιηθούν      

86. Ο εσωτερικός έλεγχος µπορεί να βοηθήσει στην αποτελεσµατικότερη υιοθέτηση των αρχών της 

εταιρικής διακυβέρνησης 
     

87. Ο εσωτερικός έλεγχος µπορεί να αναλάβει δραστικότερο συµβουλευτικό ρόλο      

88. Ο εσωτερικός έλεγχος µπορεί να συµβάλλει στον αποτελεσµατικότερο στρατηγικό σχεδιασµό      

89. Ο εσωτερικός έλεγχος µπορεί να συµβάλλει στην αποδοτικότερη διαχείριση της ποιότητας, της υγείας 

και ασφάλειας στην εργασία και του περιβάλλοντος  
     

90. Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί προστιθέµενη αξία για την επιχείρηση και µπορεί να αναλάβει 

καταλυτικό ρόλο στην επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της σύγχρονης ξενοδοχειακής επιχείρησης 
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Παράρτηµα Β: ∆είγµα  
ALDEMAR Α.Ξ.Τ.Ε 

ATHENS HOLIDAY INN ΜΟΥΣΑΜΑ ΑΦΟΙ Α.Ξ.Ε. 

CANDIA Α.Ξ.Τ.Ε. 

CLUB MEDITERRANEE ΕΛΛΑΣ Α.Ξ.Τ.Ε.  

CRETE PROVENCE Α.Ε. 

DORYSSA BAY HOTEL VILLAGE Α.Ξ.Τ.Ε. 

EL GRECO ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 

ESPERIA PALACE HOTEL Α.Ξ.Τ.Ε. 

GESTOTEL HELLAS Α.Ξ.Ε. 

GRECOTEL Α.Ε. 

MAHO A.Ξ.Τ.E. 

MARBELLA Α.Ξ.Τ.Ε. 

MIRABELLO Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.  

MITSIS COMPANY A.Ξ.Ε.  

NOVOTEL ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.T.E. 

SAINT GEORGE LYCABETTUS HOTEL ΜΑΝΤΖΑΒΕΛΑΚΗΣ Α. Α.Ξ.Ε. 

STANLEY Α.Ξ.Τ.Ε. 

T.E.I.M. BLUE GR A.E. 

YES Α.Ξ.Τ.Ε. 

Α.Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤ. ΕΚΜΕΤΑΛΛ. ΚΑΙ ΑΝΑΠΤ. 

Α.Κ.Σ. ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ Α.Ξ.Ε.  

ΑΓΑΠΗ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε. 

ΑΘΗΝΑΙΟΝ Α.Ξ.Τ.Ε. 

ΑΙΓΑΙΟΝ Α.Ξ.Τ.Ε. 

ΑΙΘΡΙΟΝ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ξ.Τ.Ε. 

ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ξ.Τ.Ε. 

ΑΜΑΛΙΑ Α.Ξ.Τ.Ε. 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 

ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Τ.Ε. 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε. 

ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.E. 

ΑΣΤΕΡΑΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΗ 

ΑΣΤΥ Α.Ε. ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ  

ΑΤΛΑΝΤΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε. 

ΒΑΡΝΙΚΟΣ Α.Ξ.Τ.Ε. 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Μ. ΚΑΙ Ν. Α.Β.Ε.Τ.Ν.Ε. 

∆ΑΙ∆ΑΛΟΣ Α.Ξ.Τ.Ε. 

∆ΑΦΝΙΛΑ Α.Ξ.Ε. 

∆ΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε. 

∆ΙΒΑΝΗ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Α.Ξ.Τ.Ε. 

ΕΛΙΝΤΟΥΡ Α.Ε. 

ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΑΚΤΑΙ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ξ.Ε. 

ΕΛΟΥΝΤΑ Α.Ε.Τ.Ξ.Ε.  

ΕΛΤΕΞ Α.Τ.Ε.  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΟΥΝΙΟΥ Α.Ξ.Τ.Ε. 

ΕΡΜΗΣ Α.Ξ.Τ.Ε.  

ΕΣΠΕΡΙΑ Α.Τ.Ε. 

ΗΛΕΚΤΡΑ Α.Ξ.Ε. 

ΗΛΙΟΣ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  

ΘΑΛΑΣΣΑ Α.Ξ.Τ.Ε.  

ΙΑΜΒΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. & Α. - ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ Χ. Α.Ε. 

ΚΑΡΑΒΕΛ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ Α.Ε. 
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ΚΑΨΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.  

ΚΑΨΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Α.Ε. 

ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ Α.Ξ.Τ.Ε. 

ΚΟΛΟΣΣΟΣ Α.Ξ.Τ.Ε. 

ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ ΜΠΑΙΥ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε. 

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Α.Ξ.Ν.Ε.Ε. 

ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ Α.Ξ.Ε. 

ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ Γ. KAI ΥΙΟΙ Α.Ξ.Τ.Ν.Ε.  

ΛΑΚΙΤΙΡΑ Α.Ξ.Τ.Ε. 

ΛΑΝ∆Α Α.Ξ.Τ.Ε. 

ΛΟΥΤΡΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε. 

ΛΥΤΤΟΣ Α.Τ.Ε. 

ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗΣ Α.Τ.Ξ.Ε. 

ΜΕΛΙΤΩΝ ΜΠΗΤΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε. 

ΜΗΤΣΗΣ Κ. Α.Ξ.Τ.Ε. 

ΝΗΣΙ ΦΑΙΑΚΩΝ Α.Ε. 

ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ Α.Τ.Ε. 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΛΟΥΗΣ Α.Ε. 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.  

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΝ ΒΑΡ∆Η Α.Ξ.Ε. - ΚΤΗΜΑ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΝ 

ΞΕΝΤΕ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ Α.Ε. 

ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ Α.Ε.  

ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ξ.Ο.Ε.Ε. 

ΠΑΝΟΡΜΟ Α.Ξ.Τ.Ε.  

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 

ΠΑΡΑΛΙΑΚΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ Α.Ξ.Ε. 

ΠΛΑΚΑ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε. 

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε. 

ΡΟ∆ΙΑΚΗ Α.Ξ.Τ.Ε. 

ΡΟ∆ΟΣ ΠΑΛΑΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ Α.Ε.  

ΣΑΝΓΟΥΙΝΓΚ ΧΟΤΕΛΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

ΣΑΝΗ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ξ.Ε.Τ.Ε.Ε. 

ΣΟΣΙΜΕΞ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε. 

Τ.Ε.Α.Β. Α.Ε.  

ΤΙΤΑΝΙΑ Α.Ε.Ξ.Ε.  

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ξ.Τ.Τ.Ε.Ε. 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΤΟΥ Α.Ε.  

ΦΑΙΑΞ Α.Ε. DASKALANTONAKIS 

ΦΟΡΟΥΜ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ Α.Ε. 

ΧΑΝ∆ΡΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ Α.Ε. 

ΧΑΠΙΜΑΓΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ Ι. Α.Ε. 

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ∆ΙΒΑΝΗ Α.Τ.Ξ.Τ.Ε. 

ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΚΑΙ Ε. Α.Ε. 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΑ Α.Ε 

ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Θ. Α.Ξ.Ε. 

ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ Α.Ξ.Τ.Ε. 

ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ξ.Ε. 

ΜΟΥΡΑΓΙΟ Α.Ξ.Τ.Ε. 

ΞΕΝΟΣ Χ. Α.Τ.Ε.Ε. 
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Παράρτηµα Γ: Αποτελέσµατα Στατιστικής Αξιολόγησης 

Χρηµατοοικοοµικών ∆εικτών 
 

Γ.1 Παραγοντική Ανάλυση 
Γ.1.1 Παραγοντική Ανάλυση για το έτος 2008  

   Mean Std. Deviation Analysis N 

v2008.1  Γενική Ρευστότητα 1,1061 1,24706 98 

v2008.2  Άµεση Ρευστότητα 1,0676 1,24374 98 

v2008.3  Ταµειακή Ρευστότητα ,2847 ,44626 98 

v2008.4  Βαθµός Ανακύκλωσης Αποθεµάτων 61,5400 46,41024 98 

v2008.5  ∆ιάρκεια Λειτουργικού Κύκλου 798,2959 6159,38802 98 

v2008.6  Ξένα Κεφάλαια προς Ίδια Κεφάλαια 2,6082 4,67381 98 

v2008.7  Ξένα Κεφάλαια προς Συνολικά Κεφάλαια ,5270 ,24276 98 

v2008.8  Πάγιο Ενεργητικό προς Ίδια Κεφάλαια 2,8507 3,68869 98 

v2008.9  Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού Προ Φόρων ,0017 ,05863 98 

v2008.10  Απόδοση Ίδίων Κεφαλαίων Προ Φόρων -,0266 ,25376 98 

v2008.11  Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού Μετά Φόρων -,0013 ,05349 98 

v2008.12  Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Μετά Φόρων -,0314 ,25015 98 

v2008.13  Χρηµατοοικονοµική Μόχλευση ,5929 ,30664 98 

v2008.14  Περιθώριο Μικτού Κέρδους ,0007 2,09692 98 

v2008.15  Περιθώριο Καθαρού Κέρδους Προ Φόρων Τόκων και Αποσβεσεων ,2052 ,14556 98 

v2008.16  Περιθώριο Καθαρού Κέρδους Προ Φόρων -,2390 2,24483 98 

v2008.17  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων 5,3743 8,24337 98 

v2008.18  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεµάτων 78,5805 58,32625 98 

v2008.19  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Πάγιου Ενεργητικού ,4897 ,89755 98 

v2008.20  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Συνολικού Ενεργητικού ,3248 ,23472 98 

v2008.21  Έξοδα ∆ιοίκησης Προς Κύκλο Εργασιών ,1135 ,07935 98 

v2008.22  Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα και Ζηµίες Προς Κύκλο Εργασιών ,0169 ,03180 98 

Πίνακας 1: Descriptive Statistics για το έτος 2008 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,534 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 
4189,129 

  df 231 

  Sig. ,000 

Πίνακας 2: KMO and Bartlett's Test για το έτος 2008 

  

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

  Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 4,607 20,943 20,943 4,607 20,943 20,943 3,726 16,936 16,936 

2 3,375 15,342 36,285 3,375 15,342 36,285 3,145 14,293 31,229 

3 2,898 13,172 49,457 2,898 13,172 49,457 2,777 12,621 43,850 

4 2,306 10,481 59,938 2,306 10,481 59,938 2,743 12,470 56,321 

5 2,197 9,988 69,926 2,197 9,988 69,926 2,230 10,138 66,458 

6 1,597 7,260 77,186 1,597 7,260 77,186 1,764 8,018 74,476 

7 1,291 5,870 83,056 1,291 5,870 83,056 1,734 7,880 82,356 

8 1,011 4,595 87,652 1,011 4,595 87,652 1,165 5,296 87,652 

9 ,949 4,315 91,966             

10 ,601 2,732 94,698             

11 ,358 1,629 96,327             

12 ,294 1,335 97,662             

13 ,223 1,014 98,676             

14 ,172 ,783 99,459             

15 ,084 ,380 99,839             

16 ,014 ,064 99,903             

17 ,013 ,061 99,964             

18 ,006 ,026 99,990             

19 ,001 ,004 99,995             

20 ,001 ,003 99,998             

21 ,000 ,002 99,999             

22 ,000 ,001 100,000             

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Πίνακας 3: Total Variance Explained για το έτος 2008 
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 Component 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

v2008.12  Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Μετά Φόρων ,892 ,035 -,036 ,044 -,130 ,117 ,224 ,179 

v2008.10  Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Προ Φόρων ,890 ,038 -,010 ,043 -,129 ,128 ,232 ,179 

v2008.8   Πάγιο Ενεργητικό προς Ίδια Κεφάλαια -,886 ,054 -,068 -,058 -,148 -,043 ,196 ,075 

v2008.6   Ξένα Κεφάλαια προς Ίδια Κεφάλαια -,868 ,051 -,134 -,034 -,160 ,037 ,237 ,052 

v2008.14   Περιθώριο Μικτού Κέρδους -,023 ,993 -,008 ,023 ,050 ,047 ,016 ,014 

v2008.16   Περιθώριο Καθαρού Κέρδους Προ Φόρων -,002 ,991 ,038 ,031 ,057 ,040 ,014 ,012 

v2008.5     ∆ιάρκεια Λειτουργικού Κύκλου ,020 -,990 ,015 -,017 -,065 -,037 ,018 -,019 

v2008.11   Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού Μετά Φόρων ,156 ,080 ,868 ,071 -,059 ,104 ,333 ,024 

v2008.9     Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού Προ Φόρων ,171 ,081 ,862 ,082 -,059 ,131 ,329 ,029 

v2008.22   Έκτ. και Ανόρ. Έξ. και Ζηµίες Προς Κύκλο Εργ. ,361 ,050 -,697 -,037 ,037 ,103 ,067 -,092 

v2008.13   Χρηµατοοικονοµική Μόχλευση ,317 -,158 ,606 ,102 ,307 ,163 -,418 -,298 

v2008.7     Ξένα Κεφάλαια προς Συνολικά Κεφάλαια -,490 ,149 -,541 -,242 -,273 ,061 ,368 ,218 

v2008.1     Γενική Ρευστότητα ,035 ,023 ,042 ,974 -,025 -,031 ,071 -,110 

v2008.2     Άµεση Ρευστότητα ,033 ,020 ,037 ,973 -,012 -,035 ,074 -,116 

v2008.3     Ταµειακή Ρευστότητα ,113 ,037 ,156 ,821 ,183 -,050 -,038 ,274 

v2008.4     Βαθµός Ανακύκλωσης Αποθεµάτων ,026 ,078 -,029 ,049 ,964 ,098 ,033 ,108 

v2008.18   Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεµάτων ,027 ,098 ,002 ,050 ,933 ,157 ,118 ,114 

v2008.19   Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Πάγιου Ενεργητικού -,007 ,008 -,028 -,035 ,245 ,910 -,043 -,061 

v2008.20   Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Συνολικού Ενεργητικού ,200 ,115 ,160 -,078 ,018 ,880 -,043 ,152 

v2008.15   Περιθ. Καθ. Κέρδ Προ Φόρ. Τόκων και Αποσβ. -,021 ,210 ,123 ,253 ,109 -,095 ,808 -,055 

v2008.21   Έξοδα ∆ιοίκησης Προς Κύκλο Εργασιών -,013 ,222 -,192 ,073 -,082 ,004 -,552 ,086 

v2008.17   Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων ,130 ,022 ,024 -,018 ,221 ,077 -,113 ,885 

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a  Rotation converged in 13 iterations. 
Πίνακας 4: Rotated Component Matrix(a) για το έτος 2008 
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Γ.1.2 Παραγοντική Ανάλυση για το έτος 2007  
  

  Mean Std. Deviation Analysis N 

v2007.1  Γενική Ρευστότητα 1,1479 1,74937 106 

v2007.2  Άµεση Ρευστότητα 1,1142 1,74955 106 

v2007.3  Ταµειακή Ρευστότητα ,3222 ,65817 106 

v2007.4  Βαθµός Ανακύκλωσης Αποθεµάτων 62,6966 46,93814 106 

v2007.5  ∆ιάρκεια Λειτουργικού Κύκλου 215,0849 385,18031 106 

v2007.6  Ξένα Κεφάλαια προς Ίδια Κεφάλαια 7,3242 27,98935 106 

v2007.7  Ξένα Κεφάλαια προς Συνολικά Κεφάλαια ,5593 ,27109 106 

v2007.8  Πάγιο Ενεργητικό προς Ίδια Κεφάλαια 6,7380 23,63195 106 

v2007.9  Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού Προ Φόρων ,0168 ,09204 106 

v2007.10  Απόδοση Ίδίων Κεφαλαίων Προ Φόρων -,1981 1,65233 106 

v2007.11  Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού Μετά Φόρων ,0121 ,08701 106 

v2007.12  Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Μετά Φόρων -,2077 1,65020 106 

v2007.13  Χρηµατοοικονοµική Μόχλευση ,6037 ,30239 106 

v2007.14  Περιθώριο Μικτού Κέρδους ,2180 ,15321 106 

v2007.15  Περιθώριο Καθαρού Κέρδους Προ Φόρων Τόκων και Αποσβεσεων ,2170 ,17035 106 

v2007.16  Περιθώριο Καθαρού Κέρδους Προ Φόρων ,0409 ,36821 106 

v2007.17  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων 5,2072 5,29604 106 

v2007.18  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεµάτων 81,9798 60,57827 106 

v2007.19  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Πάγιου Ενεργητικού ,9719 3,69591 106 

v2007.20  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Συνολικού Ενεργητικού ,3914 ,44791 106 

v2007.21  Έξοδα ∆ιοίκησης Προς Κύκλο Εργασιών ,1131 ,08513 106 

v2007.22  Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα και Ζηµίες Προς Κύκλο Εργασιών ,0108 ,01943 106 

Πίνακας 5: : Descriptive Statistics για το έτος 2007 

 
 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
,533 

Approx. Chi-Square 3851,021 

df 231 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Sig. ,000 

Πίνακας 6: KMO and Bartlett's Test για το έτος 2007 

 
  

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

  Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 4,762 21,644 21,644 4,762 21,644 21,644 3,694 16,791 16,791 

2 2,951 13,412 35,055 2,951 13,412 35,055 2,919 13,270 30,061 

3 2,732 12,419 47,474 2,732 12,419 47,474 2,817 12,802 42,864 

4 2,336 10,620 58,094 2,336 10,620 58,094 2,011 9,143 52,007 

5 1,718 7,807 65,901 1,718 7,807 65,901 1,961 8,914 60,921 

6 1,530 6,955 72,856 1,530 6,955 72,856 1,825 8,293 69,215 

7 1,363 6,195 79,052 1,363 6,195 79,052 1,680 7,635 76,850 

8 1,151 5,230 84,281 1,151 5,230 84,281 1,635 7,432 84,281 

9 ,885 4,025 88,306             

10 ,687 3,121 91,427             

11 ,511 2,321 93,749             

12 ,338 1,536 95,284             

13 ,318 1,444 96,728             

14 ,247 1,121 97,849             

15 ,192 ,871 98,720             

16 ,175 ,797 99,518             

17 ,088 ,398 99,916             

18 ,008 ,038 99,955             

19 ,006 ,030 99,984             

20 ,003 ,015 99,999             

21 ,000 ,001 100,000             

22 1,55E-005 7,06E-005 100,000             

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Πίνακας 7: Total Variance Explained για το έτος 2007 
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 Component 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

v2007.8    Πάγιο Ενεργητικό προς Ίδια Κεφάλαια -,949 ,008 -,066 -,023 -,026 -,004 ,165 -,049 

v2007.6    Ξένα Κεφάλαια προς Ίδια Κεφάλαια -,935 ,010 -,066 -,040 -,019 -,025 ,184 -,071 

v2007.12  Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Μετά Φόρων ,921 ,216 -,003 -,020 ,018 -,189 ,010 -,024 

v2007.10  Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Προ Φόρων ,921 ,220 -,003 -,021 ,020 -,191 ,009 -,021 

v2007.11  Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού Μετά Φόρων ,115 ,963 ,009 -,028 -,012 -,062 -,138 -,021 

v2007.9    Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού Προ Φόρων ,112 ,954 ,020 -,033 ,006 -,079 -,155 ,015 

v2007.16  Περιθώριο Καθαρού Κέρδους Προ Φόρων ,100 ,875 ,111 -,029 4,44E-005 ,157 ,002 ,024 

v2007.2    Άµεση Ρευστότητα ,041 ,056 ,961 ,027 -,029 -,058 ,010 -,113 

v2007.1    Γενική Ρευστότητα ,043 ,058 ,960 ,017 -,028 -,056 ,007 -,107 

v2007.3    Ταµειακή Ρευστότητα ,028 ,031 ,839 -,045 -,022 -,084 -,108 ,115 

v2007.4    Βαθµός Ανακύκλωσης Αποθεµάτων ,003 -,072 -,017 ,976 ,122 -,008 -,079 ,031 

v2007.18  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεµάτων ,019 -,011 ,015 ,972 ,153 -,040 ,043 ,099 

v2007.20  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Συνολικού Ενεργητικού ,044 ,011 -,051 ,071 ,925 ,065 -,019 ,218 

v2007.19   Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Πάγιου Ενεργητικού ,033 -,008 -,020 ,215 ,918 ,023 ,049 -,051 

v2007.21   Έξοδα ∆ιοίκησης Προς Κύκλο Εργασιών -,097 -,211 ,061 ,012 ,021 ,837 ,122 ,071 

v2007.15    Περιθ. Καθ. Κέρδ. Προ Φόρ. Τόκων και Αποσβ. -,007 -,161 ,327 ,050 -,154 -,723 ,094 ,009 

v2007.22   Έκτ. και Ανόρ. Έξ. και Ζηµίες Προς Κύκλο Εργ. -,270 ,127 -,053 -,030 -,066 ,660 ,007 -,314 

v2007.13   Χρηµατοοικονοµική Μόχλευση ,235 ,217 ,082 ,042 ,229 -,078 -,794 ,116 

v2007.7     Ξένα Κεφάλαια προς Συνολικά Κεφάλαια -,189 -,250 -,208 -,027 ,357 ,078 ,758 -,168 

v2007.14   Περιθώριο Μικτού Κέρδους ,043 ,091 ,241 ,030 ,077 -,142 ,541 ,468 

v2007.5     ∆ιάρκεια Λειτουργικού Κύκλου ,026 -,045 ,000 -,203 -,037 ,074 -,048 -,797 

v2007.17   Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων ,058 -,043 -,139 -,079 ,073 ,001 -,172 ,726 

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a  Rotation converged in 6 iterations 
Πίνακας 8: Rotated Component Matrix(a) για το έτος 2007 
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Γ.1.3 Παραγοντική Ανάλυση για το έτος 2006  
  

  Mean Std. Deviation Analysis N 

v2006.1  Γενική Ρευστότητα 1,2305 2,15569 106 

v2006.2  Άµεση Ρευστότητα 1,1939 2,14918 106 

v2006.3  Ταµειακή Ρευστότητα ,2697 ,48785 106 

v2006.4  Βαθµός Ανακύκλωσης Αποθεµάτων 61,3478 47,85261 106 

v2006.5  ∆ιάρκεια Λειτουργικού Κύκλου 227,8208 417,13131 106 

v2006.6  Ξένα Κεφάλαια προς Ίδια Κεφάλαια 4,7225 16,22952 106 

v2006.7  Ξένα Κεφάλαια προς Συνολικά Κεφάλαια ,5495 ,30991 106 

v2006.8  Πάγιο Ενεργητικό προς Ίδια Κεφάλαια 4,5504 12,57840 106 

v2006.9  Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού Προ Φόρων -,0015 ,13978 106 

v2006.10  Απόδοση Ίδίων Κεφαλαίων Προ Φόρων -,0462 ,43007 106 

v2006.11  Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού Μετά Φόρων -,0070 ,13556 106 

v2006.12  Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Μετά Φόρων -,0567 ,42514 106 

v2006.13  Χρηµατοοικονοµική Μόχλευση ,6144 ,29745 106 

v2006.14  Περιθώριο Μικτού Κέρδους ,2271 ,16507 106 

v2006.15  Περιθώριο Καθαρού Κέρδους Προ Φόρων Τόκων και Αποσβεσεων ,2245 ,16445 106 

v2006.16  Περιθώριο Καθαρού Κέρδους Προ Φόρων ,0129 ,26099 106 

v2006.17  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων 5,4413 6,50763 106 

v2006.18  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεµάτων 79,7142 60,11097 106 

v2006.19  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Πάγιου Ενεργητικού ,8892 3,85288 106 

v2006.20  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Συνολικού Ενεργητικού ,4216 ,62357 106 

v2006.21  Έξοδα ∆ιοίκησης Προς Κύκλο Εργασιών ,1054 ,06457 106 

v2006.22  Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα και Ζηµίες Προς Κύκλο Εργασιών ,0226 ,10240 106 

Πίνακας 9: Descriptive Statistics για το έτος 2006 

  
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
,572 

Approx. Chi-Square 4236,676 

df 231 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Sig. ,000 

Πίνακας 10: KMO and Bartlett's Test για το έτος 2006 

 
  

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

  Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 5,029 22,858 22,858 5,029 22,858 22,858 3,942 17,917 17,917 

2 4,443 20,194 43,052 4,443 20,194 43,052 3,528 16,037 33,954 

3 2,346 10,664 53,716 2,346 10,664 53,716 3,130 14,226 48,180 

4 2,095 9,525 63,241 2,095 9,525 63,241 2,355 10,706 58,886 

5 1,682 7,646 70,887 1,682 7,646 70,887 1,984 9,018 67,904 

6 1,417 6,441 77,329 1,417 6,441 77,329 1,493 6,787 74,692 

7 1,114 5,064 82,393 1,114 5,064 82,393 1,478 6,720 81,411 

8 1,046 4,754 87,147 1,046 4,754 87,147 1,262 5,736 87,147 

9 ,747 3,396 90,543             

10 ,694 3,154 93,697             

11 ,509 2,313 96,010             

12 ,300 1,363 97,372             

13 ,223 1,013 98,385             

14 ,135 ,612 98,997             

15 ,117 ,531 99,528             

16 ,073 ,333 99,861             

17 ,015 ,070 99,931             

18 ,009 ,042 99,973             

19 ,004 ,017 99,990             

20 ,002 ,009 99,999             

21 ,000 ,001 100,000             

22 ,000 ,000 100,000             

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Πίνακας 11: Total Variance Explained για το έτος 2006 
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 Component 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

v2006.12   Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Μετά Φόρων ,953 ,184 ,066 ,026 ,054 ,049 ,055 -,040 

v2006.10   Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Προ Φόρων ,951 ,182 ,086 ,022 ,050 ,055 ,059 -,036 

v2006.6   Ξένα Κεφάλαια προς Ίδια Κεφάλαια -,948 ,068 ,043 -,047 -,036 -,050 -,115 -,001 

v2006.8   Πάγιο Ενεργητικό προς Ίδια Κεφάλαια -,946 ,067 ,045 -,055 -,039 -,040 -,128 ,013 

v2006.19   Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Πάγιου Ενεργητικού ,087 ,974 ,019 -,021 ,161 ,023 ,033 -,019 

v2006.20   Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Συνολικού Ενεργητικού ,118 ,936 ,051 -,056 ,106 ,174 ,075 -,005 

v2006.11   Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού Μετά Φόρων -,046 -,785 ,547 ,002 -,086 ,072 ,165 -,059 

v2006.9   Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού Προ Φόρων -,028 -,763 ,565 ,000 -,083 ,079 ,179 -,052 

v2006.16   Περιθώριο Καθαρού Κέρδους Προ Φόρων ,113 -,110 ,882 ,038 ,050 -,009 ,215 -,135 

v2006.14   Περιθώριο Μικτού Κέρδους ,094 ,012 ,734 ,234 -,145 -,114 -,261 ,418 

v2006.22   Έκτ. και Ανόρ. Έξ. και Ζηµίες Προς Κύκλο Εργ ,159 ,043 -,728 ,009 -,100 -,098 -,192 ,207 

v2006.15   Περιθ. Καθ. Κέρδ. Προ Φόρ. Τόκων και Αποσβ. ,094 -,264 ,644 ,214 -,025 -,242 -,204 -,267 

v2006.1   Γενική Ρευστότητα ,054 -,026 ,094 ,960 ,001 -,106 -,004 ,040 

v2006.2   Άµεση Ρευστότητα ,053 -,028 ,095 ,960 ,009 -,116 -,007 ,041 

v2006.3   Ταµειακή Ρευστότητα ,041 -,065 ,045 ,563 ,069 ,471 ,310 -,023 

v2006.4   Βαθµός Ανακύκλωσης Αποθεµάτων ,066 ,162 -,055 -,073 ,970 ,030 ,087 -,038 

v2006.18   Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεµάτων ,089 ,150 ,076 ,111 ,960 ,012 -,037 ,072 

v2006.17   Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων ,112 ,082 -,065 -,034 -,053 ,832 -,069 -,147 

v2006.5   ∆ιάρκεια Λειτουργικού Κύκλου -,037 -,029 -,011 ,185 -,116 -,640 ,068 -,395 

v2006.13   Χρηµατοοικονοµική Μόχλευση ,438 ,114 ,046 ,021 ,071 -,105 ,764 ,081 

v2006.7   Ξένα Κεφάλαια προς Συνολικά Κεφάλαια -,149 ,520 -,343 -,147 ,031 ,022 -,693 ,051 

v2006.21   Έξοδα ∆ιοίκησης Προς Κύκλο Εργασιών -,085 ,012 -,278 ,086 ,029 ,020 ,060 ,865 

Πίνακας 12: Rotated Component Matrix(a) για το έτος 2007 
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Γ.1.4 Παραγοντική Ανάλυση για το έτος 2005  
  

  Mean Std. Deviation Analysis N 

v2005.1  Γενική Ρευστότητα 1,1516 2,04724 108 

v2005.2  Άµεση Ρευστότητα 1,0518 1,68457 108 

v2005.3  Ταµειακή Ρευστότητα ,2657 ,64122 108 

v2005.4  Βαθµός Ανακύκλωσης Αποθεµάτων 59,5678 52,94303 108 

v2005.5  ∆ιάρκεια Λειτουργικού Κύκλου 219,6111 343,70583 108 

v2005.6  Ξένα Κεφάλαια προς Ίδια Κεφάλαια 3,5656 9,12966 108 

v2005.7  Ξένα Κεφάλαια προς Συνολικά Κεφάλαια ,5367 ,25978 108 

v2005.8  Πάγιο Ενεργητικό προς Ίδια Κεφάλαια 3,5413 7,42410 108 

v2005.9  Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού Προ Φόρων ,0032 ,06152 108 

v2005.10  Απόδοση Ίδίων Κεφαλαίων Προ Φόρων -,0067 ,29926 108 

v2005.11  Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού Μετά Φόρων -,0019 ,05333 108 

v2005.12  Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Μετά Φόρων -,0142 ,29539 108 

v2005.13  Χρηµατοοικονοµική Μόχλευση ,6111 ,29942 108 

v2005.14  Περιθώριο Μικτού Κέρδους ,1914 ,29828 108 

v2005.15  Περιθώριο Καθαρού Κέρδους Προ Φόρων Τόκων και Αποσβεσεων ,2173 ,23960 108 

v2005.16  Περιθώριο Καθαρού Κέρδους Προ Φόρων -,0427 ,37714 108 

v2005.17  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων 6,1787 8,08137 108 

v2005.18  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεµάτων 72,8590 59,96412 108 

v2005.19  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Πάγιου Ενεργητικού 1,0294 5,68936 108 

v2005.20  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Συνολικού Ενεργητικού ,3798 ,40717 108 

v2005.21  Έξοδα ∆ιοίκησης Προς Κύκλο Εργασιών ,1187 ,08641 108 

v2005.22  Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα και Ζηµίες Προς Κύκλο Εργασιών ,0169 ,03710 108 

Πίνακας 13: Descriptive Statistics (αρχικά) για το έτος 2005 

 
  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,435 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 
3106,602 

  df 231 

  Sig. ,000 

Πίνακας 14: KMO and Bartlett's Test (αρχικό) για το έτος 2005 

 

 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,439 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 
2915,461 

  df 210 

  Sig. ,000 

Πίνακας 15: KMO and Bartlett's Test (χωρίς v2005.14  «Περιθώριο Μικτού Κέρδους») για το έτος 2005 

 
  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,480 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 
2786,163 

  df 190 

  Sig. ,000 

Πίνακας 16: KMO and Bartlett's Test (χωρίς v2005.14 και v2005.5 «∆ιάρκεια Λειτουργικού Κύκλου») για το έτος 2005 

 
  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,486 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 
2761,172 

  df 171 

  Sig. ,000 

Πίνακας 17: KMO and Bartlett's Test (χωρίς v2005.14, v2005.5 και v2005.17 «Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων») για το 

έτος 2005 
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Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,545 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 
1882,493 

  df 153 

  Sig. ,000 

Πίνακας 18: KMO and Bartlett's Test (χωρίς v2005.14, v2005.5, v2005.17 και v2005.12 «Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Μετά 

Φόρων») για το έτος 2005 

  

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

  Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 4,323 24,016 24,016 4,323 24,016 24,016 2,931 16,281 16,281 

2 2,589 14,381 38,397 2,589 14,381 38,397 2,877 15,985 32,265 

3 2,360 13,111 51,509 2,360 13,111 51,509 2,542 14,122 46,387 

4 1,936 10,758 62,267 1,936 10,758 62,267 1,901 10,563 56,950 

5 1,618 8,989 71,256 1,618 8,989 71,256 1,899 10,548 67,498 

6 1,385 7,694 78,950 1,385 7,694 78,950 1,781 9,896 77,394 

7 1,018 5,653 84,603 1,018 5,653 84,603 1,298 7,209 84,603 

8 ,810 4,501 89,104             

9 ,553 3,075 92,179             

10 ,415 2,308 94,487             

11 ,362 2,009 96,496             

12 ,187 1,039 97,535             

13 ,163 ,907 98,442             

14 ,149 ,826 99,268             

15 ,090 ,503 99,771             

16 ,021 ,117 99,887             

17 ,011 ,062 99,950             

18 ,009 ,050 100,000             

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Πίνακας 19: Total Variance Explained για το έτος 2006 

 

 
 Component 

  1 2 3 4 5 6 7 

v2005.11   Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού Μετά Φόρων ,918 ,222 -,032 ,097 ,021 -,182 ,026 

v2005.9   Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού Προ Φόρων ,904 ,190 -,065 ,090 ,020 -,185 ,055 

v2005.21   Έξοδα ∆ιοίκησης Προς Κύκλο Εργασιών -,654 ,072 -,004 -,002 -,104 -,166 -,182 

v2005.2   Άµεση Ρευστότητα ,103 ,956 -,085 -,066 -,007 ,103 ,020 

v2005.1   Γενική Ρευστότητα ,088 ,905 -,056 -,121 -,006 ,091 -,016 

v2005.3   Ταµειακή Ρευστότητα ,112 ,844 -,083 ,125 ,023 ,031 ,056 

v2005.6   Ξένα Κεφάλαια προς Ίδια Κεφάλαια ,006 -,039 ,964 ,001 ,075 -,013 ,076 

v2005.8   Πάγιο Ενεργητικό προς Ίδια Κεφάλαια ,023 -,046 ,957 ,016 -,083 -,012 ,017 

v2005.13   Χρηµατοοικονοµική Μόχλευση ,085 ,186 -,618 ,189 ,147 -,111 ,550 

v2005.7   Ξένα Κεφάλαια προς Συνολικά Κεφάλαια -,354 -,392 ,532 -,161 ,191 ,171 -,265 

v2005.4   Βαθµός Ανακύκλωσης Αποθεµάτων ,023 -,007 -,057 ,948 -,016 ,005 ,027 

v2005.18   Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεµάτων ,129 -,034 -,015 ,923 ,012 -,023 -,030 

v2005.19   Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Πάγιου Ενεργητικού ,002 -,001 ,037 ,014 ,951 ,009 ,031 

v2005.20   Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Συνολικού Ενεργητικού ,091 ,000 -,052 -,019 ,939 -,141 ,067 

v2005.22   Έκτ. και Ανόρ. Έξ. και Ζηµίες Προς Κύκλο Εργ -,134 ,339 ,035 ,080 -,079 ,796 ,064 

v2005.15   Περιθ. Καθ. Κέρδ. Προ Φόρ. Τόκων και Αποσβ ,600 ,080 ,034 -,025 -,144 ,723 -,022 

v2005.16   Περιθώριο Καθαρού Κέρδους Προ Φόρων ,491 ,168 -,007 ,160 ,001 -,670 ,226 

v2005.10   Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Προ Φόρων ,184 -,001 ,031 -,058 ,057 -,014 ,903 

Πίνακας 20: Rotated Component Matrix(a) για το έτος 2005 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 412 από 475 

Γ.1.5 Παραγοντική Ανάλυση για το έτος 2004  
 

  Mean Std. Deviation Analysis N 

v2004.1  Γενική Ρευστότητα 1,4330 3,82362 109 

v2004.2  Άµεση Ρευστότητα 1,3514 3,78292 109 

v2004.3  Ταµειακή Ρευστότητα ,2801 ,46496 109 

v2004.4  Βαθµός Ανακύκλωσης Αποθεµάτων 59,9006 46,91477 109 

v2004.5  ∆ιάρκεια Λειτουργικού Κύκλου 239,5872 525,84849 109 

v2004.6  Ξένα Κεφάλαια προς Ίδια Κεφάλαια 3,5114 7,76736 109 

v2004.7  Ξένα Κεφάλαια προς Συνολικά Κεφάλαια ,5246 ,25340 109 

v2004.8  Πάγιο Ενεργητικό προς Ίδια Κεφάλαια 3,6336 6,69263 109 

v2004.9  Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού Προ Φόρων ,0102 ,08810 109 

v2004.10  Απόδοση Ίδίων Κεφαλαίων Προ Φόρων -,1034 ,74841 109 

v2004.11  Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού Μετά Φόρων ,0031 ,07635 109 

v2004.12  Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Μετά Φόρων -,1172 ,74096 109 

v2004.13  Χρηµατοοικονοµική Μόχλευση ,6070 ,28742 109 

v2004.14  Περιθώριο Μικτού Κέρδους 40,4646 71,99376 109 

v2004.15  Περιθώριο Καθαρού Κέρδους Προ Φόρων Τόκων και Αποσβεσεων 6,0583 7,74641 109 

v2004.16  Περιθώριο Καθαρού Κέρδους Προ Φόρων 68,0998 56,15692 109 

v2004.17  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων ,6645 1,78406 109 

v2004.18  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεµάτων 5,7611 17,66789 109 

v2004.19  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Πάγιου Ενεργητικού ,1546 ,45287 109 

v2004.20  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Συνολικού Ενεργητικού ,1552 ,35105 109 

v2004.21  Έξοδα ∆ιοίκησης Προς Κύκλο Εργασιών ,1126 ,08696 109 

v2004.22  Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα και Ζηµίες Προς Κύκλο Εργασιών ,0139 ,02870 109 

Πίνακας 21: Descriptive Statistics (αρχικά) για το έτος 2004 

 

 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
,461 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 3445,644 

  df 231 

  Sig. ,000 

 Πίνακας 22: KMO and Bartlett's Test (αρχικό) για το έτος 2004 

 
  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
,462 

Approx. Chi-Square 3397,874 

df 210 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Sig. ,000 

Πίνακας 23: KMO and Bartlett's Test (χωρίς v2004.21 «Έξοδα ∆ιοίκησης Προς Κύκλο Εργασιών») για το έτος 2004 

 
  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
,475 

Approx. Chi-Square 3104,860 

df 190 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Sig. ,000 

Πίνακας 24: KMO and Bartlett's Test (χωρίς v2004.21 και v2004.16  «Περιθώριο Καθαρού Κέρδους Προ Φόρων») για το έτος 
2004 

  
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
,482 

Approx. Chi-Square 3088,153 

df 171 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Sig. ,000 

Πίνακας 25: KMO and Bartlett's Test (χωρίς v2004.21, v2004.16 και v2004.15 «Περιθ. Καθ. Κέρδ. Προ Φόρ. Τόκων και 
Αποσβ»)για το έτος 2004 
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Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
,484 

Approx. Chi-Square 3076,196 

df 153 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Sig. ,000 

Πίνακας 26: KMO and Bartlett's Test (χωρίς v2004.21, v2004.16, v2004.15 και v2004.14 «Περιθώριο Μικτού Κέρδους») για το 

έτος 2004 

  
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
,492 

Approx. Chi-Square 2895,772 

df 136 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Sig. ,000 

Πίνακας 27: KMO and Bartlett's Test (χωρίς v2004.21, v2004.16, v2004.15, v2004.14 και v2004.17  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα 

Απαιτήσεων) για το έτος 2004 

  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
,524 

Approx. Chi-Square 2714,785 

df 120 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Sig. ,000 

Πίνακας 28: KMO and Bartlett's Test (χωρίς v2004.21, v2004.16, v2004.15, v2004.14, v2004.17 και v2004.5 ∆ιάρκεια 

Λειτουργικού Κύκλου) για το έτος 2004 

  

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

  Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 4,425 27,656 27,656 4,425 27,656 27,656 2,938 18,361 18,361 

2 2,821 17,633 45,289 2,821 17,633 45,289 2,493 15,580 33,941 

3 2,456 15,349 60,639 2,456 15,349 60,639 2,449 15,309 49,250 

4 1,540 9,628 70,267 1,540 9,628 70,267 2,187 13,666 62,916 

5 1,330 8,315 78,582 1,330 8,315 78,582 2,167 13,542 76,458 

6 1,124 7,023 85,605 1,124 7,023 85,605 1,464 9,147 85,605 

7 ,601 3,758 89,364             

8 ,575 3,591 92,955             

9 ,454 2,836 95,790             

10 ,371 2,319 98,109             

11 ,172 1,078 99,187             

12 ,106 ,662 99,849             

13 ,011 ,071 99,920             

14 ,009 ,057 99,976             

15 ,004 ,023 99,999             

16 9,25E-005 ,001 100,000             

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Πίνακας 29: Total Variance Explained για το έτος 2004 

 
 

 Component 

  1 2 3 4 5 6 

v2004.10   Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Προ Φόρων ,960 -,170 ,019 ,105 -,005 ,038 

v2004.12   Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Μετά Φόρων ,955 -,174 ,022 ,097 -,022 ,042 

v2004.11   Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού Μετά Φόρων ,706 ,050 -,021 ,289 ,571 -,072 

v2004.9   Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού Προ Φόρων ,669 ,042 -,029 ,294 ,587 -,074 

v2004.8   Πάγιο Ενεργητικό προς Ίδια Κεφάλαια -,074 ,949 -,064 ,000 -,122 -,046 

v2004.6   Ξένα Κεφάλαια προς Ίδια Κεφάλαια -,178 ,936 -,047 -,004 -,133 -,066 

v2004.1   Γενική Ρευστότητα ,003 -,039 ,977 ,013 ,025 ,001 

v2004.2   Άµεση Ρευστότητα ,006 -,034 ,976 -,004 ,032 ,002 

v2004.22   Έκτ. και Ανόρ. Έξ. και Ζηµίες Προς Κύκλο Εργ ,008 -,029 ,612 ,004 -,043 ,586 

v2004.19   Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Πάγιου Ενεργητικού ,073 ,093 -,011 ,956 ,048 ,055 

v2004.20   Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Συνολικού Ενεργητικού ,254 -,001 ,026 ,890 ,040 ,075 

v2004.4   Βαθµός Ανακύκλωσης Αποθεµάτων -,174 ,288 -,033 -,510 ,408 ,361 

v2004.7   Ξένα Κεφάλαια προς Συνολικά Κεφάλαια -,125 ,478 -,061 ,078 -,749 -,011 

v2004.13   Χρηµατοοικονοµική Μόχλευση ,020 -,566 -,090 -,101 ,682 -,020 

v2004.3   Ταµειακή Ρευστότητα ,050 -,048 ,380 ,107 ,513 ,444 

v2004.18   Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεµάτων ,019 -,079 -,028 ,040 ,007 ,873 

Πίνακας 30: Rotated Component Matrix(a) για το έτος 2004 
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Γ.1.6 Παραγοντική Ανάλυση για το έτος 2003  

  

  Mean Std. Deviation Analysis N 

v2003.1  Γενική Ρευστότητα 1,2584 3,46443 109 

v2003.2  Άµεση Ρευστότητα 1,2128 3,45620 109 

v2003.3  Ταµειακή Ρευστότητα ,2344 ,43973 109 

v2003.4  Βαθµός Ανακύκλωσης Αποθεµάτων 57,5663 52,89746 109 

v2003.5  ∆ιάρκεια Λειτουργικού Κύκλου 333,9450 1428,20906 109 

v2003.6  Ξένα Κεφάλαια προς Ίδια Κεφάλαια 3,8103 19,27797 109 

v2003.7  Ξένα Κεφάλαια προς Συνολικά Κεφάλαια ,5380 ,24765 109 

v2003.8  Πάγιο Ενεργητικό προς Ίδια Κεφάλαια 4,4819 14,51441 109 

v2003.9  Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού Προ Φόρων ,0050 ,06394 109 

v2003.10  Απόδοση Ίδίων Κεφαλαίων Προ Φόρων -,0501 ,45737 109 

v2003.11  Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού Μετά Φόρων -,0006 ,05640 109 

v2003.12  Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Μετά Φόρων -,0604 ,45281 109 

v2003.13  Χρηµατοοικονοµική Μόχλευση ,6050 ,28981 109 

v2003.14  Περιθώριο Μικτού Κέρδους 49,2672 103,47371 109 

v2003.15  Περιθώριο Καθαρού Κέρδους Προ Φόρων Τόκων και Αποσβεσεων 5,5172 7,40425 109 

v2003.16  Περιθώριο Καθαρού Κέρδους Προ Φόρων 69,7118 83,50732 109 

v2003.17  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων ,5991 1,30316 109 

v2003.18  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεµάτων 6,1236 21,79451 109 

v2003.19  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Πάγιου Ενεργητικού ,1650 ,34148 109 

v2003.20  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Συνολικού Ενεργητικού ,1576 ,24774 109 

v2003.21  Έξοδα ∆ιοίκησης Προς Κύκλο Εργασιών ,1194 ,16760 109 

v2003.22  Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα και Ζηµίες Προς Κύκλο Εργασιών ,0149 ,02602 109 

Πίνακας 31: Descriptive Statistics για το έτος 2003 

  
  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
,508 

Approx. Chi-Square 3162,724 

df 231 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Sig. ,000 

Πίνακας 32: KMO and Bartlett's Test για το έτος 2003 

 
 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

  Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 4,323 19,649 19,649 4,323 19,649 19,649 3,297 14,988 14,988 

2 2,922 13,281 32,930 2,922 13,281 32,930 2,842 12,918 27,906 

3 2,386 10,844 43,773 2,386 10,844 43,773 2,632 11,962 39,869 

4 2,045 9,294 53,068 2,045 9,294 53,068 2,312 10,507 50,375 

5 1,913 8,697 61,764 1,913 8,697 61,764 1,969 8,952 59,327 

6 1,712 7,782 69,546 1,712 7,782 69,546 1,925 8,750 68,077 

7 1,384 6,291 75,837 1,384 6,291 75,837 1,583 7,198 75,275 

8 1,147 5,213 81,050 1,147 5,213 81,050 1,271 5,775 81,050 

9 ,973 4,423 85,473             

10 ,798 3,629 89,102             

11 ,652 2,962 92,064             

12 ,571 2,595 94,660             

13 ,447 2,033 96,692             

14 ,181 ,824 97,516             

15 ,172 ,782 98,298             

16 ,161 ,731 99,029             

17 ,093 ,424 99,453             

18 ,058 ,265 99,718             

19 ,051 ,234 99,952             

20 ,010 ,046 99,998             

21 ,000 ,001 99,999             

22 ,000 ,001 100,000             

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Πίνακας 33: Total Variance Explained για το έτος 2004 
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 Component 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

v2003.6   Ξένα Κεφάλαια προς Ίδια Κεφάλαια -,947 ,058 ,039 -,040 -,023 ,022 -,024 ,103 

v2003.12   Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Μετά Φόρων ,868 ,267 ,072 -,011 -,029 -,059 -,106 ,174 

v2003.10   Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Προ Φόρων ,864 ,291 ,077 -,013 -,028 -,058 -,106 ,174 

v2003.8   Πάγιο Ενεργητικό προς Ίδια Κεφάλαια -,793 ,028 ,052 -,083 -,066 -,004 -,073 ,271 

v2003.9   Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού Προ Φόρων ,108 ,906 ,195 -,007 -,030 -,122 -,117 ,081 

v2003.11 Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού Μετά Φόρων ,104 ,899 ,188 -,002 -,028 -,134 -,136 ,104 

v2003.7   Ξένα Κεφάλαια προς Συνολικά Κεφάλαια -,235 -,634 ,051 -,218 -,045 -,171 -,126 ,534 

v2003.13   Χρηµατοοικονοµική Μόχλευση ,418 ,521 -,078 -,094 ,066 ,208 ,171 -,511 

v2003.19   Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Πάγιου Ενεργητικού -,032 ,153 ,944 -,033 ,035 ,040 ,035 ,035 

v2003.20   Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Συνολικού Ενεργητικού ,044 ,301 ,892 ,018 ,034 ,054 ,002 ,032 

v2003.5   ∆ιάρκεια Λειτουργικού Κύκλου -,014 ,117 -,890 -,012 -,043 -,029 ,164 ,113 

v2003.1   Γενική Ρευστότητα ,026 -,014 ,009 ,973 -,044 -,048 ,059 ,027 

v2003.2   Άµεση Ρευστότητα ,026 -,015 ,008 ,972 -,043 -,042 ,062 ,031 

v2003.3   Ταµειακή Ρευστότητα ,041 ,403 -,023 ,472 ,167 ,004 ,023 ,060 

v2003.18   Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεµάτων ,021 ,027 ,029 ,050 ,965 ,002 -,002 ,065 

v2003.17   Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων ,014 -,005 ,075 -,060 ,948 -,043 -,045 ,022 

v2003.4   Βαθµός Ανακύκλωσης Αποθεµάτων -,045 -,064 ,011 -,021 ,122 ,945 -,056 -,037 

v2003.16   Περιθώριο Καθαρού Κέρδους Προ Φόρων -,050 -,065 ,102 -,057 -,175 ,922 ,021 ,067 

v2003.21   Έξοδα ∆ιοίκησης Προς Κύκλο Εργασιών -,055 ,057 ,055 -,120 -,044 -,040 ,861 -,055 

v2003.22   Έκτ. και Ανόρ. Έξ. και Ζηµίες Προς Κύκλο Εργ ,017 -,180 -,133 ,289 -,102 ,119 ,711 ,101 

v2003.15   Περιθ. Καθ. Κέρδ. Προ Φόρ. Τόκων και Αποσβ ,026 ,101 ,114 -,113 -,147 ,167 -,400 -,281 

v2003.14   Περιθώριο Μικτού Κέρδους -,058 -,179 ,052 -,095 -,093 -,127 -,173 -,663 

Πίνακας 34: Rotated Component Matrix(a) για το έτος 2003 
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Γ.2 Έλεγχος Κανονικότητας 
Γ.2.1 Έλεγχος Κανονικότητας για το έτος 2008  
  

  

flag  1 έχει εσωτ. 

έλεγχο / 0 δεν έχει   Statistic Std. Error 

Mean ,1048429 ,07180732 

Lower Bound -,0412502   95% Confidence Interval 

for Mean Upper Bound ,2509360   

5% Trimmed Mean ,1151818   

Median ,1678754   

Variance ,175   

Std. Deviation ,41870504   

Minimum -,76887   

Maximum ,72656   

Range 1,49543   

Interquartile Range ,73571   

Skewness -,271 ,403 

,00 

Kurtosis -1,087 ,788 

Mean -,0556978 ,14993581 

Lower Bound -,3553206   95% Confidence Interval 

for Mean Upper Bound ,2439250   

5% Trimmed Mean -,0278528   

Median ,1648091   

Variance 1,439   

Std. Deviation 1,19948645   

Minimum -3,64441   

Maximum 5,69386   

Range 9,33826   

Interquartile Range ,61842   

Skewness ,671 ,299 

FAC1_2008  REGR factor score   

1 for analysis 1 

1,00 

Kurtosis 9,187 ,590 

Mean -,2385833 ,28785091 

Lower Bound -,8242204   95% Confidence Interval 

for Mean Upper Bound ,3470538   

5% Trimmed Mean ,0455128   

Median ,0661348   

Variance 2,817   

Std. Deviation 1,67844481   

Minimum -9,70710   

Maximum ,33334   

Range 10,04043   

Interquartile Range ,14940   

Skewness -5,772 ,403 

,00 

Kurtosis 33,523 ,788 

Mean ,1267474 ,01628780 

Lower Bound ,0941988   95% Confidence Interval 

for Mean Upper Bound ,1592959   

5% Trimmed Mean ,1172994   

Median ,1154177   

Variance ,017   

Std. Deviation ,13030241   

Minimum -,08985   

Maximum ,77667   

Range ,86652   

Interquartile Range ,11301   

Skewness 2,095 ,299 

FAC2_2008  REGR factor score   

2 for analysis 1 

1,00 

Kurtosis 8,965 ,590 

Mean ,0709645 ,13751277 

Lower Bound -,2088074   95% Confidence Interval 

for Mean Upper Bound ,3507363   

5% Trimmed Mean ,0274550   

Median ,0040284   

Variance ,643   

Std. Deviation ,80183036   

Minimum -1,31471   

Maximum 2,49710   

Range 3,81181   

FAC3_2008  REGR factor score   

3 for analysis 1 

,00 

Interquartile Range ,99934   
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Skewness ,909 ,403 

Kurtosis 1,595 ,788 

Mean -,0376999 ,13685913 

Lower Bound -,3111910   95% Confidence Interval 

for Mean Upper Bound ,2357913   

5% Trimmed Mean -,0066240   

Median -,1196272   

Variance 1,199   

Std. Deviation 1,09487306   

Minimum -5,63514   

Maximum 2,90661   

Range 8,54174   

Interquartile Range ,98251   

Skewness -1,649 ,299 

1,00 

Kurtosis 10,511 ,590 

Mean -,2358406 ,09624776 

Lower Bound -,4316582   95% Confidence Interval 

for Mean Upper Bound -,0400231   

5% Trimmed Mean -,3019360   

Median -,4397244   

Variance ,315   

Std. Deviation ,56121608   

Minimum -,73595   

Maximum 1,59460   

Range 2,33055   

Interquartile Range ,52501   

Skewness 1,940 ,403 

,00 

Kurtosis 3,590 ,788 

Mean ,1252903 ,14408858 

Lower Bound -,1626477   95% Confidence Interval 

for Mean Upper Bound ,4132284   

5% Trimmed Mean -,0216198   

Median -,2171034   

Variance 1,329   

Std. Deviation 1,15270866   

Minimum -,81934   

Maximum 7,45371   

Range 8,27305   

Interquartile Range ,80705   

Skewness 4,369 ,299 

FAC4_2008  REGR factor score   

4 for analysis 1 

1,00 

Kurtosis 25,770 ,590 

Mean ,6102231 ,21048101 

Lower Bound ,1819963   95% Confidence Interval 

for Mean Upper Bound 1,0384499   

5% Trimmed Mean ,5744764   

Median ,2968705   

Variance 1,506   

Std. Deviation 1,22730464   

Minimum -1,28030   

Maximum 3,22732   

Range 4,50762   

Interquartile Range 1,54962   

Skewness ,553 ,403 

,00 

Kurtosis -,579 ,788 

Mean -,3241810 ,08319369 

Lower Bound -,4904304   95% Confidence Interval 

for Mean Upper Bound -,1579317   

5% Trimmed Mean -,3537124   

Median -,4489076   

Variance ,443   

Std. Deviation ,66554954   

Minimum -1,81874   

Maximum 1,95065   

Range 3,76939   

Interquartile Range ,82542   

Skewness ,905 ,299 

FAC5_2008  REGR factor score   

5 for analysis 1 

1,00 

Kurtosis 1,990 ,590 

FAC6_2008  REGR factor score   ,00 Mean ,0123270 ,24894048 
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Lower Bound -,4941463   95% Confidence Interval 

for Mean Upper Bound ,5188002   

5% Trimmed Mean -,2295884   

Median -,2890742   

Variance 2,107   

Std. Deviation 1,45155998   

Minimum -1,14094   

Maximum 7,23217   

Range 8,37312   

Interquartile Range ,64928   

Skewness 4,153 ,403 

Kurtosis 19,580 ,788 

Mean -,0065487 ,08252618 

Lower Bound -,1714641   95% Confidence Interval 

for Mean Upper Bound ,1583667   

5% Trimmed Mean -,0739864   

Median -,1494340   

Variance ,436   

Std. Deviation ,66020943   

Minimum -,95850   

Maximum 3,16294   

Range 4,12144   

Interquartile Range ,59815   

Skewness 2,330 ,299 

6 for analysis 1 

1,00 

Kurtosis 8,251 ,590 

Mean -,0020828 ,14875501 

Lower Bound -,3047272   95% Confidence Interval 

for Mean Upper Bound ,3005615   

5% Trimmed Mean ,0532528   

Median ,1158422   

Variance ,752   

Std. Deviation ,86738330   

Minimum -2,98335   

Maximum 1,59509   

Range 4,57844   

Interquartile Range 1,05608   

Skewness -1,220 ,403 

,00 

Kurtosis 3,302 ,788 

Mean ,0011065 ,13379023 

Lower Bound -,2662519   95% Confidence Interval 

for Mean Upper Bound ,2684650   

5% Trimmed Mean ,0303687   

Median ,0506479   

Variance 1,146   

Std. Deviation 1,07032186   

Minimum -3,76044   

Maximum 2,58945   

Range 6,34988   

Interquartile Range 1,48885   

Skewness -,576 ,299 

FAC7_2008  REGR factor score   

7 for analysis 1 

1,00 

Kurtosis 1,557 ,590 

Mean ,1396345 ,24150435 

Lower Bound -,3517098   95% Confidence Interval 

for Mean Upper Bound ,6309788   

5% Trimmed Mean -,0598624   

Median -,1537312   

Variance 1,983   

Std. Deviation 1,40820027   

Minimum -1,08046   

Maximum 7,05641   

Range 8,13687   

Interquartile Range 1,06701   

Skewness 3,808 ,403 

,00 

Kurtosis 18,065 ,788 

Mean -,0741808 ,08703814 

Lower Bound -,2481127   95% Confidence Interval 

for Mean Upper Bound ,0997510   

FAC8_2008  REGR factor score   

8 for analysis 1 

1,00 

5% Trimmed Mean -,1010525   
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Median -,1306177   

Variance ,485   

Std. Deviation ,69630512   

Minimum -1,78020   

Maximum 2,00953   

Range 3,78972   

Interquartile Range ,83977   

Skewness ,654 ,299 

Kurtosis ,936 ,590 

Πίνακας 35: Descriptives για το έτος 2008 

  

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 
  

flag  1 έχει εσωτ. 

έλεγχο / 0 δεν έχει Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

,00 ,118 34 ,200(*) ,948 34 ,103 FAC1_2008  REGR factor 

score   1 for analysis 1 1,00 ,225 64 ,000 ,742 64 ,000 

,00 ,440 34 ,000 ,224 34 ,000 FAC2_2008  REGR factor 

score   2 for analysis 1 1,00 ,140 64 ,003 ,850 64 ,000 

,00 ,100 34 ,200(*) ,952 34 ,141 FAC3_2008  REGR factor 

score   3 for analysis 1 1,00 ,131 64 ,008 ,837 64 ,000 

,00 ,189 34 ,003 ,766 34 ,000 FAC4_2008  REGR factor 

score   4 for analysis 1 1,00 ,220 64 ,000 ,587 64 ,000 

,00 ,133 34 ,134 ,946 34 ,093 FAC5_2008  REGR factor 

score   5 for analysis 1 1,00 ,102 64 ,096 ,949 64 ,010 

,00 ,296 34 ,000 ,516 34 ,000 FAC6_2008  REGR factor 

score   6 for analysis 1 1,00 ,168 64 ,000 ,810 64 ,000 

,00 ,149 34 ,054 ,919 34 ,015 FAC7_2008  REGR factor 

score   7 for analysis 1 1,00 ,065 64 ,200(*) ,976 64 ,242 

,00 ,215 34 ,000 ,614 34 ,000 FAC8_2008  REGR factor 

score   8 for analysis 1 1,00 ,100 64 ,177 ,966 64 ,074 

*  This is a lower bound of the true significance. 
a  Lilliefors Significance Correction 
Πίνακας 36: Tests of Normality για το έτος 2008 
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Γ.2.2 Έλεγχος Κανονικότητας για το έτος 2007  
  

  

flag  1 έχει εσωτ. 

έλεγχο / 0 δεν έχει   Statistic Std. Error 

Mean ,1383278 ,01797758 

Lower Bound ,1018675   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound ,1747880   

5% Trimmed Mean ,1381414   

Median ,1255406   

Variance ,012   

Std. Deviation ,10935336   

Minimum -,13925   

Maximum ,44293   

Range ,58218   

Interquartile Range ,10985   

Skewness ,071 ,388 

,00 

Kurtosis 1,648 ,759 

Mean -,0741758 ,14850913 

Lower Bound -,3705211   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound ,2221696   

5% Trimmed Mean ,1199108   

Median ,1538396   

Variance 1,522   

Std. Deviation 1,23360952   

Minimum -9,37222   

Maximum ,62638   

Range 9,99860   

Interquartile Range ,18759   

Skewness -6,735 ,289 

FAC1_2007  REGR factor 

score   1 for analysis 2 

1,00 

Kurtosis 49,376 ,570 

Mean -,0858292 ,10448640 

Lower Bound -,2977374   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound ,1260791   

5% Trimmed Mean -,1079040   

Median -,1809224   

Variance ,404   

Std. Deviation ,63556598   

Minimum -1,51193   

Maximum 2,29125   

Range 3,80318   

Interquartile Range ,67491   

Skewness 1,134 ,388 

,00 

Kurtosis 4,786 ,759 

Mean ,0460243 ,13852783 

Lower Bound -,2304036   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound ,3224523   

5% Trimmed Mean -,0348022   

Median -,0275716   

Variance 1,324   

Std. Deviation 1,15069856   

Minimum -4,24013   

Maximum 5,69816   

Range 9,93829   

Interquartile Range ,72719   

Skewness 1,932 ,289 

FAC2_2007  REGR factor 

score   2 for analysis 2 

1,00 

Kurtosis 13,500 ,570 

Mean -,0627191 ,12010883 

Lower Bound -,3063111   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound ,1808729   

5% Trimmed Mean -,1617657   

FAC3_2007  REGR factor 

score   3 for analysis 2 

,00 

Median -,2184117   
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Variance ,534   

Std. Deviation ,73059347   

Minimum -,75280   

Maximum 3,23150   

Range 3,98431   

Interquartile Range ,52628   

Skewness 2,949 ,388 

Kurtosis 11,195 ,759 

Mean ,0336320 ,13503875 

Lower Bound -,2358337   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound ,3030976   

5% Trimmed Mean -,1162797   

Median -,1434154   

Variance 1,258   

Std. Deviation 1,12171613   

Minimum -,78473   

Maximum 8,16817   

Range 8,95290   

Interquartile Range ,52821   

Skewness 5,874 ,289 

1,00 

Kurtosis 41,556 ,570 

Mean ,4573402 ,21443606 

Lower Bound ,0224437   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound ,8922366   

5% Trimmed Mean ,3647296   

Median ,0617682   

Variance 1,701   

Std. Deviation 1,30436360   

Minimum -1,36993   

Maximum 4,12817   

Range 5,49810   

Interquartile Range 1,77724   

Skewness 1,002 ,388 

,00 

Kurtosis ,714 ,759 

Mean -,2452404 ,08240588 

Lower Bound -,4096788   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound -,0808020   

5% Trimmed Mean -,2713672   

Median -,3212355   

Variance ,469   

Std. Deviation ,68451468   

Minimum -1,45574   

Maximum 1,73306   

Range 3,18880   

Interquartile Range ,96289   

Skewness ,475 ,289 

FAC4_2007  REGR factor 

score   4 for analysis 2 

1,00 

Kurtosis ,239 ,570 

Mean -,0879344 ,14475838 

Lower Bound -,3815180   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound ,2056493   

5% Trimmed Mean -,2229234   

Median -,3000257   

Variance ,775   

Std. Deviation ,88053087   

Minimum -,85887   

Maximum 4,63878   

Range 5,49765   

Interquartile Range ,43458   

Skewness 4,575 ,388 

,00 

Kurtosis 24,182 ,759 

FAC5_2007  REGR factor 

score   5 for analysis 2 

1,00 Mean ,0471532 ,12781230 
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και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 
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Lower Bound -,2078923   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound ,3021987   

5% Trimmed Mean -,0922706   

Median -,0928644   

Variance 1,127   

Std. Deviation 1,06168870   

Minimum -,64560   

Maximum 8,23853   

Range 8,88412   

Interquartile Range ,41643   

Skewness 6,992 ,289 

Kurtosis 53,904 ,570 

Mean -,2745452 ,12078998 

Lower Bound -,5195187   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound -,0295718   

5% Trimmed Mean -,2444093   

Median -,1661088   

Variance ,540   

Std. Deviation ,73473679   

Minimum -3,03816   

Maximum 1,48758   

Range 4,52575   

Interquartile Range ,83919   

Skewness -1,153 ,388 

,00 

Kurtosis 4,872 ,759 

Mean ,1472199 ,13161844 

Lower Bound -,1154206   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound ,4098604   

5% Trimmed Mean ,0387204   

Median -,1292486   

Variance 1,195   

Std. Deviation 1,09330491   

Minimum -1,69173   

Maximum 4,81944   

Range 6,51117   

Interquartile Range ,99352   

Skewness 1,912 ,289 

FAC6_2007  REGR factor 

score   6 for analysis 2 

1,00 

Kurtosis 5,024 ,570 

Mean -,2185011 ,15788283 

Lower Bound -,5387023   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound ,1017002   

5% Trimmed Mean -,1939191   

Median -,3104157   

Variance ,922   

Std. Deviation ,96036378   

Minimum -2,95407   

Maximum 1,65422   

Range 4,60829   

Interquartile Range 1,29756   

Skewness -,277 ,388 

,00 

Kurtosis ,652 ,759 

Mean ,1171672 ,12134119 

Lower Bound -,1249653   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound ,3592998   

5% Trimmed Mean ,1076564   

Median ,1152394   

Variance 1,016   

Std. Deviation 1,00793563   

Minimum -1,77540   

Maximum 2,69497   

FAC7_2007  REGR factor 

score   7 for analysis 2 

1,00 

Range 4,47037   



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 
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Interquartile Range 1,46749   

Skewness ,138 ,289 

Kurtosis -,467 ,570 

Mean ,0683756 ,17482616 

Lower Bound -,2861883   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound ,4229394   

5% Trimmed Mean ,1076063   

Median ,1750357   

Variance 1,131   

Std. Deviation 1,06342603   

Minimum -4,04687   

Maximum 2,32041   

Range 6,36728   

Interquartile Range 1,01285   

Skewness -1,327 ,388 

,00 

Kurtosis 5,502 ,759 

Mean -,0366652 ,11681220 

Lower Bound -,2697603   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound ,1964300   

5% Trimmed Mean -,0174578   

Median -,1026491   

Variance ,942   

Std. Deviation ,97031499   

Minimum -5,02034   

Maximum 2,66725   

Range 7,68759   

Interquartile Range 1,03105   

Skewness -1,543 ,289 

FAC8_2007  REGR factor 

score   8 for analysis 2 

1,00 

Kurtosis 9,764 ,570 

Πίνακας 37: Descriptives για το έτος 2007 

  

  

flag  1 έχει εσωτ. 

έλεγχο / 0 δεν έχει Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

    Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

,00 ,134 37 ,090 ,958 37 ,174 FAC1_2007  REGR factor 

score   1 for analysis 2 1,00 ,398 69 ,000 ,277 69 ,000 

,00 ,119 37 ,200(*) ,908 37 ,005 FAC2_2007  REGR factor 

score   2 for analysis 2 1,00 ,202 69 ,000 ,691 69 ,000 

,00 ,252 37 ,000 ,703 37 ,000 FAC3_2007  REGR factor 

score   3 for analysis 2 1,00 ,258 69 ,000 ,460 69 ,000 

,00 ,158 37 ,020 ,921 37 ,012 FAC4_2007  REGR factor 

score   4 for analysis 2 1,00 ,062 69 ,200(*) ,977 69 ,233 

,00 ,308 37 ,000 ,505 37 ,000 FAC5_2007  REGR factor 

score   5 for analysis 2 1,00 ,364 69 ,000 ,339 69 ,000 

,00 ,106 37 ,200(*) ,909 37 ,005 FAC6_2007  REGR factor 

score   6 for analysis 2 1,00 ,171 69 ,000 ,838 69 ,000 

,00 ,125 37 ,153 ,968 37 ,354 FAC7_2007  REGR factor 

score   7 for analysis 2 1,00 ,053 69 ,200(*) ,986 69 ,659 

,00 ,151 37 ,033 ,891 37 ,002 FAC8_2007  REGR factor 

score   8 for analysis 2 1,00 ,110 69 ,036 ,862 69 ,000 

*  This is a lower bound of the true significance.    a  Lilliefors Significance Correction 
Πίνακας 38: Tests of Normality για το έτος 2007 

 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 
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Γ.2.3 Έλεγχος Κανονικότητας για το έτος 2006  
 

  

flag  1 έχει εσωτ. 

έλεγχο / 0 δεν έχει   Statistic Std. Error 

Mean ,1660890 ,03809846 

Lower Bound ,0888217   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound ,2433563   

5% Trimmed Mean ,1755256   

Median ,2108539   

Variance ,054   

Std. Deviation ,23174390   

Minimum -,72162   

Maximum ,71223   

Range 1,43385   

Interquartile Range ,20207   

Skewness -1,258 ,388 

,00 

Kurtosis 5,508 ,759 

Mean -,0890622 ,14707914 

Lower Bound -,3825541   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound ,2044296   

5% Trimmed Mean ,0805103   

Median ,1604659   

Variance 1,493   

Std. Deviation 1,22173113   

Minimum -7,72965   

Maximum 2,03750   

Range 9,76715   

Interquartile Range ,32560   

Skewness -4,538 ,289 

FAC1_2006  REGR factor 

score   1 for analysis 3 

1,00 

Kurtosis 25,111 ,570 

Mean -,1824838 ,03798397 

Lower Bound -,2595189   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound -,1054488   

5% Trimmed Mean -,1860969   

Median -,1604897   

Variance ,053   

Std. Deviation ,23104747   

Minimum -,75193   

Maximum ,51552   

Range 1,26745   

Interquartile Range ,24638   

Skewness ,291 ,388 

,00 

Kurtosis 1,653 ,759 

Mean ,0978537 ,14685202 

Lower Bound -,1951850   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound ,3908923   

5% Trimmed Mean -,0521301   

Median -,0764432   

Variance 1,488   

Std. Deviation 1,21984451   

Minimum -,56928   

Maximum 9,79612   

Range 10,36540   

Interquartile Range ,21245   

Skewness 7,607 ,289 

FAC2_2006  REGR factor 

score   2 for analysis 3 

1,00 

Kurtosis 61,054 ,570 

Mean ,0337185 ,12870416 

Lower Bound -,2273056   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound ,2947427   

5% Trimmed Mean ,0873401   

FAC3_2006  REGR factor 

score   3 for analysis 3 

,00 

Median ,0012187   



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 
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Variance ,613   

Std. Deviation ,78287686   

Minimum -3,20921   

Maximum 1,34593   

Range 4,55514   

Interquartile Range ,67005   

Skewness -1,762 ,388 

Kurtosis 7,428 ,759 

Mean -,0180810 ,13289927 

Lower Bound -,2832773   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound ,2471154   

5% Trimmed Mean ,0295479   

Median ,0079680   

Variance 1,219   

Std. Deviation 1,10394422   

Minimum -6,86926   

Maximum 3,19135   

Range 10,06061   

Interquartile Range ,89635   

Skewness -3,181 ,289 

1,00 

Kurtosis 22,126 ,570 

Mean ,0532799 ,22215116 

Lower Bound -,3972635   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound ,5038233   

5% Trimmed Mean -,1605708   

Median -,2801920   

Variance 1,826   

Std. Deviation 1,35129273   

Minimum -,62004   

Maximum 7,65260   

Range 8,27263   

Interquartile Range ,54384   

Skewness 5,212 ,388 

,00 

Kurtosis 29,592 ,759 

Mean -,0285704 ,09129051 

Lower Bound -,2107378   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound ,1535970   

5% Trimmed Mean -,1423759   

Median -,2813979   

Variance ,575   

Std. Deviation ,75831596   

Minimum -,64553   

Maximum 3,88325   

Range 4,52879   

Interquartile Range ,62730   

Skewness 3,102 ,289 

FAC4_2006  REGR factor 

score   4 for analysis 3 

1,00 

Kurtosis 11,924 ,570 

Mean ,4135332 ,20782327 

Lower Bound -,0079519   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound ,8350183   

5% Trimmed Mean ,3445824   

Median ,1517920   

Variance 1,598   

Std. Deviation 1,26413959   

Minimum -1,37411   

Maximum 3,38171   

Range 4,75581   

Interquartile Range 1,58872   

Skewness 1,022 ,388 

,00 

Kurtosis ,161 ,759 

FAC5_2006  REGR factor 

score   5 for analysis 3 

1,00 Mean -,2217497 ,08969726 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 
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Lower Bound -,4007378   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound -,0427616   

5% Trimmed Mean -,2526403   

Median -,3198300   

Variance ,555   

Std. Deviation ,74508140   

Minimum -1,61456   

Maximum 1,76131   

Range 3,37587   

Interquartile Range ,94250   

Skewness ,607 ,289 

Kurtosis ,277 ,570 

Mean -,1200126 ,17905226 

Lower Bound -,4831475   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound ,2431222   

5% Trimmed Mean -,0863292   

Median -,1076656   

Variance 1,186   

Std. Deviation 1,08913240   

Minimum -3,60878   

Maximum 3,27520   

Range 6,88398   

Interquartile Range ,77373   

Skewness -,422 ,388 

,00 

Kurtosis 4,733 ,759 

Mean ,0643546 ,11446695 

Lower Bound -,1640606   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound ,2927698   

5% Trimmed Mean -,0212598   

Median -,0982753   

Variance ,904   

Std. Deviation ,95083389   

Minimum -1,60041   

Maximum 4,17555   

Range 5,77596   

Interquartile Range ,95111   

Skewness 1,926 ,289 

FAC6_2006  REGR factor 

score   6 for analysis 3 

1,00 

Kurtosis 6,068 ,570 

Mean ,1090409 ,14755919 

Lower Bound -,1902230   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound ,4083049   

5% Trimmed Mean ,1215321   

Median ,0818379   

Variance ,806   

Std. Deviation ,89756754   

Minimum -2,43344   

Maximum 1,84999   

Range 4,28343   

Interquartile Range 1,43533   

Skewness -,385 ,388 

,00 

Kurtosis ,410 ,759 

Mean -,0584712 ,12670119 

Lower Bound -,3112995   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound ,1943571   

5% Trimmed Mean -,0507811   

Median -,0892282   

Variance 1,108   

Std. Deviation 1,05245916   

Minimum -2,29988   

Maximum 1,82277   

FAC7_2006  REGR factor 

score   7 for analysis 3 

1,00 

Range 4,12265   



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 
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Interquartile Range 1,60694   

Skewness ,007 ,289 

Kurtosis -,855 ,570 

Mean -,2562473 ,18451152 

Lower Bound -,6304540   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound ,1179594   

5% Trimmed Mean -,2105853   

Median -,3010600   

Variance 1,260   

Std. Deviation 1,12233976   

Minimum -3,98981   

Maximum 2,37626   

Range 6,36608   

Interquartile Range 1,24935   

Skewness -,716 ,388 

,00 

Kurtosis 2,955 ,759 

Mean ,1374080 ,10917073 

Lower Bound -,0804388   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound ,3552548   

5% Trimmed Mean ,1217538   

Median -,0485969   

Variance ,822   

Std. Deviation ,90684019   

Minimum -1,49263   

Maximum 2,28306   

Range 3,77568   

Interquartile Range 1,39521   

Skewness ,256 ,289 

FAC8_2006  REGR factor 

score   8 for analysis 3 

1,00 

Kurtosis -,609 ,570 

Πίνακας 39: Descriptives για το έτος 2006 

 
Cases 

Valid Missing Total 
  

flag  1 έχει εσωτ. 

έλεγχο / 0 δεν έχει N Percent N Percent N Percent 

,00 37 97,4% 1 2,6% 38 100,0% FAC1_2006  REGR factor 

score   1 for analysis 3 1,00 69 95,8% 3 4,2% 72 100,0% 

,00 37 97,4% 1 2,6% 38 100,0% FAC2_2006  REGR factor 

score   2 for analysis 3 1,00 69 95,8% 3 4,2% 72 100,0% 

,00 37 97,4% 1 2,6% 38 100,0% FAC3_2006  REGR factor 

score   3 for analysis 3 1,00 69 95,8% 3 4,2% 72 100,0% 

,00 37 97,4% 1 2,6% 38 100,0% FAC4_2006  REGR factor 

score   4 for analysis 3 1,00 69 95,8% 3 4,2% 72 100,0% 

,00 37 97,4% 1 2,6% 38 100,0% FAC5_2006  REGR factor 

score   5 for analysis 3 1,00 69 95,8% 3 4,2% 72 100,0% 

,00 37 97,4% 1 2,6% 38 100,0% FAC6_2006  REGR factor 

score   6 for analysis 3 1,00 69 95,8% 3 4,2% 72 100,0% 

,00 37 97,4% 1 2,6% 38 100,0% FAC7_2006  REGR factor 

score   7 for analysis 3 1,00 69 95,8% 3 4,2% 72 100,0% 

,00 37 97,4% 1 2,6% 38 100,0% FAC8_2006  REGR factor 

score   8 for analysis 3 1,00 69 95,8% 3 4,2% 72 100,0% 

Πίνακας 40: Tests of Normality για το έτος 2006 

 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 
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Γ.2.4 Έλεγχος Κανονικότητας για το έτος 2005  

 

   

flag  1 έχει εσωτ. 

έλεγχο / 0 δεν έχει   Statistic Std. Error 

Mean ,0586145 ,17546285 

Lower Bound -,2969070   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound ,4141360   

5% Trimmed Mean ,1379044   

Median ,1270314   

Variance 1,170   

Std. Deviation 1,08162565   

Minimum -4,83456   

Maximum 2,63064   

Range 7,46519   

Interquartile Range ,77497   

Skewness -2,306 ,383 

,00 

Kurtosis 11,428 ,750 

Mean -,0318193 ,11467097 

Lower Bound -,2605816   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound ,1969430   

5% Trimmed Mean ,0013955   

Median ,0738630   

Variance ,920   

Std. Deviation ,95940616   

Minimum -4,74461   

Maximum 2,68192   

Range 7,42653   

Interquartile Range ,96039   

Skewness -1,448 ,287 

FAC1_12005  REGR 

factor score   1 for 

analysis 1 

1,00 

Kurtosis 8,020 ,566 

Mean -,0724722 ,12715849 

Lower Bound -,3301198   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound ,1851754   

5% Trimmed Mean -,1893926   

Median -,3103070   

Variance ,614   

Std. Deviation ,78385758   

Minimum -,68226   

Maximum 3,62306   

Range 4,30532   

Interquartile Range ,48542   

Skewness 3,241 ,383 

,00 

Kurtosis 13,186 ,750 

Mean ,0393420 ,13184317 

Lower Bound -,2236779   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound ,3023620   

5% Trimmed Mean -,1221689   

Median -,2072983   

Variance 1,217   

Std. Deviation 1,10307909   

Minimum -1,17449   

Maximum 5,87279   

Range 7,04728   

Interquartile Range ,57406   

Skewness 4,182 ,287 

FAC2_12005  REGR 

factor score   2 for 

analysis 1 

1,00 

Kurtosis 20,047 ,566 

Mean -,2169927 ,05568714 

Lower Bound -,3298256   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound -,1041598   

5% Trimmed Mean -,2215163   

FAC3_12005  REGR 

factor score   3 for 

analysis 1 

,00 

Median -,1674956   



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 
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Variance ,118   

Std. Deviation ,34327858   

Minimum -,86207   

Maximum ,50714   

Range 1,36921   

Interquartile Range ,54301   

Skewness -,034 ,383 

Kurtosis -,623 ,750 

Mean ,1177960 ,14380178 

Lower Bound -,1690807   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound ,4046727   

5% Trimmed Mean -,0759552   

Median -,1269732   

Variance 1,448   

Std. Deviation 1,20313201   

Minimum -,84582   

Maximum 7,23354   

Range 8,07937   

Interquartile Range ,83354   

Skewness 4,017 ,287 

1,00 

Kurtosis 19,681 ,566 

Mean ,3189006 ,20556731 

Lower Bound -,0976183   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound ,7354195   

5% Trimmed Mean ,2377584   

Median ,0115789   

Variance 1,606   

Std. Deviation 1,26720199   

Minimum -1,86759   

Maximum 4,00809   

Range 5,87568   

Interquartile Range 1,40170   

Skewness 1,128 ,383 

,00 

Kurtosis 1,321 ,750 

Mean -,1731175 ,09283100 

Lower Bound -,3583102   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound ,0120753   

5% Trimmed Mean -,2195076   

Median -,2324264   

Variance ,603   

Std. Deviation ,77667988   

Minimum -1,58527   

Maximum 1,94133   

Range 3,52660   

Interquartile Range ,97416   

Skewness ,939 ,287 

FAC4_12005  REGR 

factor score   4 for 

analysis 1 

1,00 

Kurtosis ,907 ,566 

Mean -,1106086 ,05860674 

Lower Bound -,2293571   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound ,0081400   

5% Trimmed Mean -,1439863   

Median -,1572941   

Variance ,131   

Std. Deviation ,36127620   

Minimum -,66222   

Maximum 1,31709   

Range 1,97931   

Interquartile Range ,36712   

Skewness 1,778 ,383 

,00 

Kurtosis 5,959 ,750 

FAC5_12005  REGR 

factor score   5 for 

analysis 1 

1,00 Mean ,0600447 ,14493053 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 
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Lower Bound -,2290838   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound ,3491731   

5% Trimmed Mean -,1048875   

Median -,1219746   

Variance 1,470   

Std. Deviation 1,21257580   

Minimum -,75906   

Maximum 9,51681   

Range 10,27587   

Interquartile Range ,27750   

Skewness 7,122 ,287 

Kurtosis 55,456 ,566 

Mean -,0451982 ,05777302 

Lower Bound -,1622574   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound ,0718611   

5% Trimmed Mean -,0449478   

Median -,0088808   

Variance ,127   

Std. Deviation ,35613681   

Minimum -,70176   

Maximum ,61411   

Range 1,31587   

Interquartile Range ,53308   

Skewness -,073 ,383 

,00 

Kurtosis -,912 ,750 

Mean ,0245362 ,14545381 

Lower Bound -,2656363   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound ,3147086   

5% Trimmed Mean -,1359863   

Median -,1496769   

Variance 1,481   

Std. Deviation 1,21695386   

Minimum -1,56011   

Maximum 8,51187   

Range 10,07199   

Interquartile Range ,62068   

Skewness 5,381 ,287 

FAC6_12005  REGR 

factor score   6 for 

analysis 1 

1,00 

Kurtosis 35,493 ,566 

Mean -,0423506 ,08668183 

Lower Bound -,2179847   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound ,1332835   

5% Trimmed Mean -,0150979   

Median -,0532825   

Variance ,286   

Std. Deviation ,53434270   

Minimum -1,59018   

Maximum ,74958   

Range 2,33976   

Interquartile Range ,85662   

Skewness -,651 ,383 

,00 

Kurtosis ,524 ,750 

Mean ,0229903 ,14122397 

Lower Bound -,2587438   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound ,3047244   

5% Trimmed Mean -,0619045   

Median ,0200881   

Variance 1,396   

Std. Deviation 1,18156447   

Minimum -3,07977   

Maximum 6,23462   

FAC7_12005  REGR 

factor score   7 for 

analysis 1 

1,00 

Range 9,31440   



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 
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Interquartile Range ,88682   

Skewness 2,749 ,287 

Kurtosis 14,343 ,566 

Πίνακας 41: Descriptives για το έτος 2005 

 
Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

   
flag  1 έχει εσωτ. 

έλεγχο / 0 δεν έχει Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

,00 ,194 38 ,001 ,769 38 ,000 FAC1_12005  REGR 

factor score   1 for 

analysis 1 
1,00 

,110 70 ,035 ,885 70 ,000 

,00 ,243 38 ,000 ,648 38 ,000 FAC2_12005  REGR 

factor score   2 for 

analysis 1 
1,00 

,261 70 ,000 ,542 70 ,000 

,00 ,086 38 ,200(*) ,974 38 ,508 FAC3_12005  REGR 

factor score   3 for 

analysis 1 
1,00 

,245 70 ,000 ,577 70 ,000 

,00 ,148 38 ,035 ,919 38 ,009 FAC4_12005  REGR 

factor score   4 for 

analysis 1 
1,00 

,110 70 ,036 ,936 70 ,002 

,00 ,169 38 ,008 ,862 38 ,000 FAC5_12005  REGR 

factor score   5 for 

analysis 1 
1,00 

,360 70 ,000 ,314 70 ,000 

,00 ,065 38 ,200(*) ,975 38 ,531 FAC6_12005  REGR 

factor score   6 for 

analysis 1 
1,00 

,285 70 ,000 ,490 70 ,000 

,00 ,105 38 ,200(*) ,955 38 ,128 FAC7_12005  REGR 

factor score   7 for 

analysis 1 
1,00 

,250 70 ,000 ,707 70 ,000 

*  This is a lower bound of the true significance. 
a  Lilliefors Significance Correction 
Πίνακας 42: Tests of Normality για το έτος 2005 
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Γ.2.5 Έλεγχος Κανονικότητας για το έτος 2004  

 

   

flag  1 έχει εσωτ. 

έλεγχο / 0 δεν έχει   Statistic Std. Error 

Mean ,0801269 ,08480642 

Lower Bound -,0917072   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound ,2519610   

5% Trimmed Mean ,0438455   

Median ,0729663   

Variance ,273   

Std. Deviation ,52278185   

Minimum -,89960   

Maximum 2,01765   

Range 2,91726   

Interquartile Range ,40973   

Skewness 1,425 ,383 

,00 

Kurtosis 4,979 ,750 

Mean -,0428848 ,14007279 

Lower Bound -,3222512   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound ,2364815   

5% Trimmed Mean ,1125505   

Median ,1086182   

Variance 1,393   

Std. Deviation 1,18027430   

Minimum -6,49465   

Maximum 2,37073   

Range 8,86538   

Interquartile Range ,43276   

Skewness -4,013 ,285 

FAC1_12004  REGR 

factor score   1 for 

analysis 1 

1,00 

Kurtosis 19,953 ,563 

Mean -,2129226 ,05648673 

Lower Bound -,3273756   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound -,0984697   

5% Trimmed Mean -,2223697   

Median -,2283333   

Variance ,121   

Std. Deviation ,34820761   

Minimum -,77239   

Maximum ,50275   

Range 1,27514   

Interquartile Range ,59631   

Skewness ,311 ,383 

,00 

Kurtosis -,848 ,750 

Mean ,1139586 ,14246253 

Lower Bound -,1701739   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound ,3980911   

5% Trimmed Mean -,0804956   

Median -,1845358   

Variance 1,441   

Std. Deviation 1,20041057   

Minimum -,96460   

Maximum 5,47883   

Range 6,44343   

Interquartile Range ,60868   

Skewness 3,078 ,285 

FAC2_12004  REGR 

factor score   2 for 

analysis 1 

1,00 

Kurtosis 9,974 ,563 

Mean -,1610021 ,07233971 

Lower Bound -,3075763   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound -,0144279   

5% Trimmed Mean -,1888055   

FAC3_12004  REGR 

factor score   3 for 

analysis 1 

,00 

Median -,2280293   
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Variance ,199   

Std. Deviation ,44593189   

Minimum -1,55933   

Maximum 1,58487   

Range 3,14420   

Interquartile Range ,30442   

Skewness 1,182 ,383 

Kurtosis 8,197 ,750 

Mean ,0861701 ,14122925 

Lower Bound -,1955027   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound ,3678430   

5% Trimmed Mean -,0808348   

Median -,1408508   

Variance 1,416   

Std. Deviation 1,19001883   

Minimum -,86708   

Maximum 9,36622   

Range 10,23331   

Interquartile Range ,26276   

Skewness 7,031 ,285 

1,00 

Kurtosis 54,553 ,563 

Mean -,1695516 ,23471902 

Lower Bound -,6451375   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound ,3060343   

5% Trimmed Mean ,0161639   

Median ,0195125   

Variance 2,094   

Std. Deviation 1,44690522   

Minimum -8,40120   

Maximum 1,49905   

Range 9,90025   

Interquartile Range ,59018   

Skewness -5,179 ,383 

,00 

Kurtosis 30,122 ,750 

Mean ,0907459 ,07620544 

Lower Bound -,0612410   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound ,2427329   

5% Trimmed Mean ,1234343   

Median ,1207324   

Variance ,412   

Std. Deviation ,64211846   

Minimum -3,81445   

Maximum 2,01202   

Range 5,82647   

Interquartile Range ,44840   

Skewness -2,910 ,285 

FAC4_12004  REGR 

factor score   4 for 

analysis 1 

1,00 

Kurtosis 19,914 ,563 

Mean ,0221591 ,15024701 

Lower Bound -,2822702   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound ,3265885   

5% Trimmed Mean ,0061943   

Median -,1406021   

Variance ,858   

Std. Deviation ,92618480   

Minimum -1,68881   

Maximum 1,93861   

Range 3,62742   

Interquartile Range 1,40834   

Skewness ,174 ,383 

,00 

Kurtosis -,606 ,750 

FAC5_12004  REGR 

factor score   5 for 

analysis 1 

1,00 Mean -,0118598 ,12384848 
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Lower Bound -,2588678   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound ,2351482   

5% Trimmed Mean -,1022536   

Median -,2586094   

Variance 1,089   

Std. Deviation 1,04356585   

Minimum -1,21099   

Maximum 3,17782   

Range 4,38881   

Interquartile Range 1,57688   

Skewness 1,086 ,285 

Kurtosis ,794 ,563 

Mean ,2486511 ,24861353 

Lower Bound -,2550878   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound ,7523899   

5% Trimmed Mean -,0368685   

Median -,1064060   

Variance 2,349   

Std. Deviation 1,53255673   

Minimum -,98559   

Maximum 7,34003   

Range 8,32562   

Interquartile Range ,62740   

Skewness 3,857 ,383 

,00 

Kurtosis 15,354 ,750 

Mean -,1330809 ,05932229 

Lower Bound -,2513954   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound -,0147663   

5% Trimmed Mean -,1717403   

Median -,1739738   

Variance ,250   

Std. Deviation ,49985854   

Minimum -1,24825   

Maximum 2,90911   

Range 4,15736   

Interquartile Range ,42764   

Skewness 3,231 ,285 

FAC6_12004  REGR 

factor score   6 for 

analysis 1 

1,00 

Kurtosis 19,290 ,563 

Πίνακας 43: Descriptives για το έτος 2004 

 

   
flag  1 έχει εσωτ. 

έλεγχο / 0 δεν έχει Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

    Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

,00 ,190 38 ,001 ,861 38 ,000 FAC1_12004  REGR factor 

score   1 for analysis 1 1,00 ,344 71 ,000 ,531 71 ,000 

,00 ,119 38 ,190 ,962 38 ,226 FAC2_12004  REGR factor 

score   2 for analysis 1 1,00 ,276 71 ,000 ,614 71 ,000 

,00 ,226 38 ,000 ,757 38 ,000 FAC3_12004  REGR factor 

score   3 for analysis 1 1,00 ,330 71 ,000 ,322 71 ,000 

,00 ,315 38 ,000 ,435 38 ,000 FAC4_12004  REGR factor 

score   4 for analysis 1 1,00 ,178 71 ,000 ,725 71 ,000 

,00 ,099 38 ,200(*) ,974 38 ,526 FAC5_12004  REGR factor 

score   5 for analysis 1 1,00 ,133 71 ,003 ,894 71 ,000 

,00 ,345 38 ,000 ,477 38 ,000 FAC6_12004  REGR factor 

score   6 for analysis 1 1,00 ,171 71 ,000 ,741 71 ,000 

*  This is a lower bound of the true significance. 

a  Lilliefors Significance Correction 
Πίνακας 44: Tests of Normality για το έτος 2004 
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Γ.2.6 Έλεγχος Κανονικότητας για το έτος 2003  
  

  

flag  1 έχει εσωτ. 

έλεγχο / 0 δεν έχει   Statistic Std. Error 

Mean ,1392656 ,01659470 

Lower Bound ,1056415   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound ,1728896   

5% Trimmed Mean ,1420295   

Median ,1508318   

Variance ,010   

Std. Deviation ,10229657   

Minimum -,11537   

Maximum ,40729   

Range ,52266   

Interquartile Range ,11383   

Skewness -,453 ,383 

,00 

Kurtosis 1,413 ,750 

Mean -,0745365 ,14637219 

Lower Bound -,3664666   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound ,2173936   

5% Trimmed Mean ,0385653   

Median ,1231682   

Variance 1,521   

Std. Deviation 1,23335402   

Minimum -7,23703   

Maximum 5,33661   

Range 12,57364   

Interquartile Range ,22759   

Skewness -2,199 ,285 

FAC1_2003  REGR factor 

score   1 for analysis 6 

1,00 

Kurtosis 22,088 ,563 

Mean ,0792310 ,14629703 

Lower Bound -,2171949   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound ,3756570   

5% Trimmed Mean ,0622840   

Median ,1510020   

Variance ,813   

Std. Deviation ,90183548   

Minimum -1,92470   

Maximum 2,65774   

Range 4,58243   

Interquartile Range 1,10635   

Skewness ,416 ,383 

,00 

Kurtosis ,805 ,750 

Mean -,0424053 ,12490754 

Lower Bound -,2915256   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound ,2067149   

5% Trimmed Mean -,0741884   

Median -,1223976   

Variance 1,108   

Std. Deviation 1,05248965   

Minimum -3,38189   

Maximum 2,84265   

Range 6,22454   

Interquartile Range 1,53931   

Skewness ,264 ,285 

FAC2_2003  REGR factor 

score   2 for analysis 6 

1,00 

Kurtosis ,981 ,563 

Mean -,1049794 ,25120565 

Lower Bound -,6139704   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound ,4040116   

5% Trimmed Mean ,1284901   

FAC3_2003  REGR factor 

score   3 for analysis 6 

,00 

Median ,1385875   
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Variance 2,398   

Std. Deviation 1,54853565   

Minimum -9,23365   

Maximum ,81926   

Range 10,05291   

Interquartile Range ,32094   

Skewness -5,823 ,383 

Kurtosis 35,143 ,750 

Mean ,0561861 ,06122896 

Lower Bound -,0659312   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound ,1783035   

5% Trimmed Mean ,0791263   

Median ,1068383   

Variance ,266   

Std. Deviation ,51592439   

Minimum -1,97534   

Maximum 1,69105   

Range 3,66640   

Interquartile Range ,53601   

Skewness -,958 ,285 

1,00 

Kurtosis 4,902 ,563 

Mean -,1105111 ,07250667 

Lower Bound -,2574235   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound ,0364014   

5% Trimmed Mean -,1730488   

Median -,2083687   

Variance ,200   

Std. Deviation ,44696113   

Minimum -,46217   

Maximum 2,36167   

Range 2,82385   

Interquartile Range ,23214   

Skewness 4,791 ,383 

,00 

Kurtosis 26,574 ,750 

Mean ,0591468 ,14177368 

Lower Bound -,2236119   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound ,3419054   

5% Trimmed Mean -,1222385   

Median -,1949449   

Variance 1,427   

Std. Deviation 1,19460626   

Minimum -1,16905   

Maximum 8,08936   

Range 9,25841   

Interquartile Range ,28401   

Skewness 5,505 ,285 

FAC4_2003  REGR factor 

score   4 for analysis 6 

1,00 

Kurtosis 33,341 ,563 

Mean ,1335598 ,23413980 

Lower Bound -,3408525   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound ,6079721   

5% Trimmed Mean -,1180690   

Median -,1768085   

Variance 2,083   

Std. Deviation 1,44333469   

Minimum -,70691   

Maximum 8,26671   

Range 8,97363   

Interquartile Range ,22499   

Skewness 5,186 ,383 

,00 

Kurtosis 28,967 ,750 

FAC5_2003  REGR factor 

score   5 for analysis 6 

1,00 Mean -,0714827 ,07753807 
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Lower Bound -,2261275   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound ,0831621   

5% Trimmed Mean -,1711153   

Median -,1964356   

Variance ,427   

Std. Deviation ,65334739   

Minimum -,72137   

Maximum 3,63745   

Range 4,35882   

Interquartile Range ,24103   

Skewness 4,657 ,285 

Kurtosis 23,796 ,563 

Mean ,3574382 ,19262276 

Lower Bound -,0328526   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound ,7477290   

5% Trimmed Mean ,2364892   

Median ,0121153   

Variance 1,410   

Std. Deviation 1,18740645   

Minimum -1,16784   

Maximum 5,47331   

Range 6,64115   

Interquartile Range 1,22953   

Skewness 2,416 ,383 

,00 

Kurtosis 8,502 ,750 

Mean -,1913050 ,09866213 

Lower Bound -,3880804   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound ,0054704   

5% Trimmed Mean -,2573860   

Median -,3239462   

Variance ,691   

Std. Deviation ,83134187   

Minimum -1,54508   

Maximum 3,73030   

Range 5,27539   

Interquartile Range ,88540   

Skewness 1,824 ,285 

FAC6_2003  REGR factor 

score   6 for analysis 6 

1,00 

Kurtosis 6,298 ,563 

Mean -,1262120 ,11529224 

Lower Bound -,3598163   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound ,1073923   

5% Trimmed Mean -,1168983   

Median -,1552154   

Variance ,505   

Std. Deviation ,71070909   

Minimum -2,11859   

Maximum 1,63350   

Range 3,75209   

Interquartile Range ,67817   

Skewness -,203 ,383 

,00 

Kurtosis 1,563 ,750 

Mean ,0675501 ,13335308 

Lower Bound -,1984143   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound ,3335144   

5% Trimmed Mean -,0654302   

Median -,0908616   

Variance 1,263   

Std. Deviation 1,12365305   

Minimum -1,25750   

Maximum 7,76624   

FAC7_2003  REGR factor 

score   7 for analysis 6 

1,00 

Range 9,02374   
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Interquartile Range ,77171   

Skewness 4,840 ,285 

Kurtosis 31,706 ,563 

Mean ,0919538 ,11353392 

Lower Bound -,1380878   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound ,3219953   

5% Trimmed Mean ,1069902   

Median ,1708810   

Variance ,490   

Std. Deviation ,69987008   

Minimum -1,22775   

Maximum 1,18133   

Range 2,40909   

Interquartile Range 1,26459   

Skewness -,292 ,383 

,00 

Kurtosis -1,174 ,750 

Mean -,0492147 ,13410667 

Lower Bound -,3166820   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound ,2182526   

5% Trimmed Mean -,0049031   

Median ,1681031   

Variance 1,277   

Std. Deviation 1,13000286   

Minimum -4,28068   

Maximum 2,64165   

Range 6,92232   

Interquartile Range 1,24095   

Skewness -,940 ,285 

FAC8_2003  REGR factor 

score   8 for analysis 6 

1,00 

Kurtosis 2,733 ,563 

Πίνακας 45: Descriptives για το έτος 2003 

  

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

  

flag  1 έχει εσωτ. 

έλεγχο / 0 δεν έχει Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

,00 ,098 38 ,200(*) ,950 38 ,091 FAC1_2003  REGR factor 

score   1 for analysis 6 1,00 ,359 71 ,000 ,436 71 ,000 

,00 ,092 38 ,200(*) ,981 38 ,748 FAC2_2003  REGR factor 

score   2 for analysis 6 1,00 ,099 71 ,082 ,958 71 ,017 

,00 ,406 38 ,000 ,306 38 ,000 FAC3_2003  REGR factor 

score   3 for analysis 6 1,00 ,138 71 ,002 ,892 71 ,000 

,00 ,277 38 ,000 ,498 38 ,000 FAC4_2003  REGR factor 

score   4 for analysis 6 1,00 ,324 71 ,000 ,382 71 ,000 

,00 ,414 38 ,000 ,357 38 ,000 FAC5_2003  REGR factor 

score   5 for analysis 6 1,00 ,300 71 ,000 ,470 71 ,000 

,00 ,177 38 ,004 ,792 38 ,000 FAC6_2003  REGR factor 

score   6 for analysis 6 1,00 ,134 71 ,003 ,873 71 ,000 

,00 ,112 38 ,200(*) ,964 38 ,260 FAC7_2003  REGR factor 

score   7 for analysis 6 1,00 ,210 71 ,000 ,591 71 ,000 

,00 ,139 38 ,063 ,942 38 ,048 FAC8_2003  REGR factor 

score   8 for analysis 6 1,00 ,147 71 ,001 ,930 71 ,001 

*  This is a lower bound of the true significance. 
a  Lilliefors Significance Correction 
 Πίνακας 46: Tests of Normality για το έτος 2003 
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Γ.3 Μη Παραµετρικός Έλεγχος Mann Whitney U test  
Γ.3.1 Μη Παραµετρικός Έλεγχος Mann Whitney U test για το έτος 2008  

 

  

flag  1 έχει εσωτ. 

έλεγχο / 0 δεν έχει N Mean Rank Sum of Ranks 

,00 34 50,71 1724,00 

1,00 64 48,86 3127,00 

FAC1_2008  REGR factor 

score   1 for analysis 1 

Total 98     

,00 34 39,76 1352,00 

1,00 64 54,67 3499,00 

FAC2_2008  REGR factor 

score   2 for analysis 1 

Total 98     

,00 34 51,06 1736,00 

1,00 64 48,67 3115,00 

FAC3_2008  REGR factor 

score   3 for analysis 1 

Total 98     

,00 34 40,68 1383,00 

1,00 64 54,19 3468,00 

FAC4_2008  REGR factor 

score   4 for analysis 1 

Total 98     

,00 34 64,62 2197,00 

1,00 64 41,47 2654,00 

FAC5_2008  REGR factor 

score   5 for analysis 1 

Total 98     

,00 34 43,35 1474,00 

1,00 64 52,77 3377,00 

FAC6_2008  REGR factor 

score   6 for analysis 1 

Total 98     

,00 34 49,85 1695,00 

1,00 64 49,31 3156,00 

FAC7_2008  REGR factor 

score   7 for analysis 1 

Total 98     

,00 34 49,76 1692,00 

1,00 64 49,36 3159,00 

FAC8_2008  REGR factor 

score   8 for analysis 1 

Total 98     

Πίνακας 47: Ranks για το έτος 2008 

 
 

  

FAC1_2008  

REGR 

factor score   

1 for 

analysis 1 

FAC2_2008  

REGR 

factor score   

2 for 

analysis 1 

FAC3_2008  

REGR 

factor score   

3 for 

analysis 1 

FAC4_2008  

REGR 

factor score   

4 for 

analysis 1 

FAC5_2008  

REGR 

factor score   

5 for 

analysis 1 

FAC6_2008  

REGR 

factor score   

6 for 

analysis 1 

FAC7_2008  

REGR 

factor score   

7 for 

analysis 1 

FAC8_2008  

REGR 

factor score   

8 for 

analysis 1 

Mann-Whitney U 1047,000 757,000 1035,000 788,000 574,000 879,000 1076,000 1079,000 

Wilcoxon W 3127,000 1352,000 3115,000 1383,000 2654,000 1474,000 3156,000 3159,000 

Z -,306 -2,470 -,396 -2,239 -3,836 -1,560 -,090 -,067 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
,760 ,013 ,692 ,025 ,000 ,119 ,929 ,946 

a  Grouping Variable: flag  1 έχει εσωτ. έλεγχο / 0 δεν έχει 
Πίνακας 48: Test Statistics(a) για το έτος 2008 
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Γ.3.2 Μη Παραµετρικός Έλεγχος Mann Whitney U test για το έτος 2007  
  

  

flag  1 έχει εσωτ. 

έλεγχο / 0 δεν έχει N Mean Rank Sum of Ranks 

,00 37 51,65 1911,00 

1,00 69 54,49 3760,00 

FAC1_2007  REGR factor 

score   1 for analysis 2 

Total 106     

,00 37 49,89 1846,00 

1,00 69 55,43 3825,00 

FAC2_2007  REGR factor 

score   2 for analysis 2 

Total 106     

,00 37 51,27 1897,00 

1,00 69 54,70 3774,00 

FAC3_2007  REGR factor 

score   3 for analysis 2 

Total 106     

,00 37 63,76 2359,00 

1,00 69 48,00 3312,00 

FAC4_2007  REGR factor 

score   4 for analysis 2 

Total 106     

,00 37 43,70 1617,00 

1,00 69 58,75 4054,00 

FAC5_2007  REGR factor 

score   5 for analysis 2 

Total 106     

,00 37 47,76 1767,00 

1,00 69 56,58 3904,00 

FAC6_2007  REGR factor 

score   6 for analysis 2 

Total 106     

,00 37 47,46 1756,00 

1,00 69 56,74 3915,00 

FAC7_2007  REGR factor 

score   7 for analysis 2 

Total 106     

,00 37 57,27 2119,00 

1,00 69 51,48 3552,00 

FAC8_2007  REGR factor 

score   8 for analysis 2 

Total 106     

Πίνακας 49: Ranks για το έτος 2007 

 
  

  

FAC1_2007  

REGR 

factor score   

1 for 

analysis 2 

FAC2_2007  

REGR 

factor score   

2 for 

analysis 2 

FAC3_2007  

REGR 

factor score   

3 for 

analysis 2 

FAC4_2007  

REGR 

factor score   

4 for 

analysis 2 

FAC5_2007  

REGR 

factor score   

5 for 

analysis 2 

FAC6_2007  

REGR 

factor score   

6 for 

analysis 2 

FAC7_2007  

REGR 

factor score   

7 for 

analysis 2 

FAC8_2007  

REGR 

factor score   

8 for 

analysis 2 

Mann-Whitney U 1208,000 1143,000 1194,000 897,000 914,000 1064,000 1053,000 1137,000 

Wilcoxon W 1911,000 1846,000 1897,000 3312,000 1617,000 1767,000 1756,000 3552,000 

Z -,454 -,885 -,547 -2,515 -2,403 -1,408 -1,481 -,925 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,650 ,376 ,585 ,012 ,016 ,159 ,139 ,355 

a  Grouping Variable: flag  1 έχει εσωτ. έλεγχο / 0 δεν έχει 
Πίνακας 50: Test Statistics(a) για το έτος 2007 
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Γ.3.3 Μη Παραµετρικός Έλεγχος Mann Whitney U test για το έτος 2006  
  

  

flag  1 έχει εσωτ. 

έλεγχο / 0 δεν έχει N Mean Rank Sum of Ranks 

,00 37 57,16 2115,00 

1,00 69 51,54 3556,00 

FAC1_2006  REGR factor 

score   1 for analysis 3 

Total 106     

,00 37 42,84 1585,00 

1,00 69 59,22 4086,00 

FAC2_2006  REGR factor 

score   2 for analysis 3 

Total 106     

,00 37 55,14 2040,00 

1,00 69 52,62 3631,00 

FAC3_2006  REGR factor 

score   3 for analysis 3 

Total 
106     

,00 37 52,92 1958,00 

1,00 69 53,81 3713,00 

FAC4_2006  REGR factor 

score   4 for analysis 3 

Total 106     

,00 37 62,95 2329,00 

1,00 69 48,43 3342,00 

FAC5_2006  REGR factor 

score   5 for analysis 3 

Total 106     

,00 37 52,81 1954,00 

1,00 69 53,87 3717,00 

FAC6_2006  REGR factor 

score   6 for analysis 3 

Total 106     

,00 37 56,65 2096,00 

1,00 69 51,81 3575,00 

FAC7_2006  REGR factor 

score   7 for analysis 3 

Total 106     

,00 37 46,32 1714,00 

1,00 69 57,35 3957,00 

FAC8_2006  REGR factor 

score   8 for analysis 3 

Total 106     

Πίνακας 51: Ranks για το έτος 2006 

 
  

  

FAC1_2006  

REGR 

factor score   

1 for 

analysis 3 

FAC2_2006  

REGR 

factor score   

2 for 

analysis 3 

FAC3_2006  

REGR factor 

score   3 for 

analysis 3 

FAC4_2006  

REGR factor 

score   4 for 

analysis 3 

FAC5_2006  

REGR 

factor score   

5 for 

analysis 3 

FAC6_2006  

REGR 

factor score   

6 for 

analysis 3 

FAC7_2006  

REGR 

factor score   

7 for 

analysis 3 

FAC8_2006  

REGR factor 

score   8 for 

analysis 3 

Mann-Whitney U 1141,000 882,000 1216,000 1255,000 927,000 1251,000 1160,000 1011,000 

Wilcoxon W 3556,000 1585,000 3631,000 1958,000 3342,000 1954,000 3575,000 1714,000 

Z -,898 -2,615 -,401 -,142 -2,316 -,169 -,772 -1,760 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,369 ,009 ,688 ,887 ,021 ,866 ,440 ,078 

a  Grouping Variable: flag  1 έχει εσωτ. έλεγχο / 0 δεν έχει 
Πίνακας 52: Test Statistics(a) για το έτος 2006 
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Γ.3.4 Μη Παραµετρικός Έλεγχος Mann Whitney U test για το έτος 2005  

 

   

flag  1 έχει εσωτ. 

έλεγχο / 0 δεν έχει N Mean Rank Sum of Ranks 

,00 38 57,97 2203,00 

1,00 70 52,61 3683,00 

FAC1_6  REGR factor 

score   1 for analysis 6 

Total 108     

,00 38 51,16 1944,00 

1,00 70 56,31 3942,00 

FAC2_6  REGR factor 

score   2 for analysis 6 

Total 108     

,00 38 49,84 1894,00 

1,00 70 57,03 3992,00 

FAC3_6  REGR factor 

score   3 for analysis 6 

Total 
108     

,00 38 62,63 2380,00 

1,00 70 50,09 3506,00 

FAC4_6  REGR factor 

score   4 for analysis 6 

Total 108     

,00 38 53,16 2020,00 

1,00 70 55,23 3866,00 

FAC5_6  REGR factor 

score   5 for analysis 6 

Total 108     

,00 38 59,42 2258,00 

1,00 70 51,83 3628,00 

FAC6_6  REGR factor 

score   6 for analysis 6 

Total 108     

,00 38 55,39 2105,00 

1,00 70 54,01 3781,00 

FAC7_6  REGR factor 

score   7 for analysis 6 

Total 108     

Πίνακας 53: Ranks για το έτος 2005 

 

   

FAC1_6  

REGR factor 

score   1 for 

analysis 6 

FAC2_6  

REGR factor 

score   2 for 

analysis 6 

FAC3_6  

REGR factor 

score   3 for 

analysis 6 

FAC4_6  

REGR 

factor score   

4 for 

analysis 6 

FAC5_6  

REGR 

factor score   

5 for 

analysis 6 

FAC6_6  

REGR 

factor score   

6 for 

analysis 6 

FAC7_6  

REGR 

factor score   

7 for 

analysis 6 

Mann-Whitney U 1198,000 1203,000 1153,000 1021,000 1279,000 1143,000 1296,000 

Wilcoxon W 3683,000 1944,000 1894,000 3506,000 2020,000 3628,000 3781,000 

Z -,849 -,817 -1,139 -1,988 -,328 -1,203 -,219 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,396 ,414 ,255 ,047 ,743 ,229 ,827 

a  Grouping Variable: flag  1 έχει εσωτ. έλεγχο / 0 δεν έχει 
Πίνακας 54: Test Statistics(a) για το έτος 2005 
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Γ.3.5 Μη Παραµετρικός Έλεγχος Mann Whitney U test για το έτος 2004  

 

   

flag  1 έχει εσωτ. 

έλεγχο / 0 δεν έχει N Mean Rank Sum of Ranks 

,00 38 51,76 1967,00 

1,00 71 56,73 4028,00 

FAC1_12  REGR factor 

score   1 for analysis 12 

Total 109     

,00 38 51,61 1961,00 

1,00 71 56,82 4034,00 

FAC2_12  REGR factor 

score   2 for analysis 12 

Total 109     

,00 38 46,58 1770,00 

1,00 71 59,51 4225,00 

FAC3_12  REGR factor 

score   3 for analysis 12 

Total 
109     

,00 38 49,74 1890,00 

1,00 71 57,82 4105,00 

FAC4_12  REGR factor 

score   4 for analysis 12 

Total 109     

,00 38 57,32 2178,00 

1,00 71 53,76 3817,00 

FAC5_12  REGR factor 

score   5 for analysis 12 

Total 109     

,00 38 59,03 2243,00 

1,00 71 52,85 3752,00 

FAC6_12  REGR factor 

score   6 for analysis 12 

Total 109     

Πίνακας 55: Ranks για το έτος 2004 

 
  

  

FAC1_12004  

REGR factor 

score   1 for 

analysis 1 

FAC2_12004  

REGR factor 

score   2 for 

analysis 1 

FAC3_12004  

REGR factor 

score   3 for 

analysis 1 

FAC4_12004  

REGR factor 

score   4 for 

analysis 1 

FAC5_12004  

REGR factor 

score   5 for 

analysis 1 

FAC6_12004  

REGR factor 

score   6 for 

analysis 1 

Mann-Whitney U 1226,000 1220,000 1029,000 1149,000 1261,000 1196,000 

Wilcoxon W 1967,000 1961,000 1770,000 1890,000 3817,000 3752,000 

Z -,782 -,820 -2,035 -1,272 -,560 -,973 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,434 ,412 ,042 ,203 ,576 ,331 

a  Grouping Variable: flag  1 έχει εσωτ. έλεγχο / 0 δεν έχει 
Πίνακας 56: Test Statistics(a) για το έτος 2004 
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Γ.3.6 Μη Παραµετρικός Έλεγχος Mann Whitney U test για το έτος 2003  
  

  

flag  1 έχει εσωτ. 

έλεγχο / 0 δεν έχει N Mean Rank Sum of Ranks 

,00 38 62,68 2382,00 

1,00 71 50,89 3613,00 

FAC1_2003  REGR factor 

score   1 for analysis 6 

Total 109     

,00 38 58,89 2238,00 

1,00 71 52,92 3757,00 

FAC2_2003  REGR factor 

score   2 for analysis 6 

Total 109     

,00 38 57,18 2173,00 

1,00 71 53,83 3822,00 

FAC3_2003  REGR factor 

score   3 for analysis 6 

Total 
109     

,00 38 53,24 2023,00 

1,00 71 55,94 3972,00 

FAC4_2003  REGR factor 

score   4 for analysis 6 

Total 109     

,00 38 57,47 2184,00 

1,00 71 53,68 3811,00 

FAC5_2003  REGR factor 

score   5 for analysis 6 

Total 109     

,00 38 66,53 2528,00 

1,00 71 48,83 3467,00 

FAC6_2003  REGR factor 

score   6 for analysis 6 

Total 109     

,00 38 53,26 2024,00 

1,00 71 55,93 3971,00 

FAC7_2003  REGR factor 

score   7 for analysis 6 

Total 109     

,00 38 57,71 2193,00 

1,00 71 53,55 3802,00 

FAC8_2003  REGR factor 

score   8 for analysis 6 

Total 109     

Πίνακας 57: Ranks για το έτος 2003 

 
  

  

FAC1_2003  

REGR 

factor score   

1 for 

analysis 6 

FAC2_2003  

REGR 

factor score   

2 for 

analysis 6 

FAC3_2003  

REGR 

factor score   

3 for 

analysis 6 

FAC4_2003  

REGR 

factor score   

4 for 

analysis 6 

FAC5_2003  

REGR 

factor score   

5 for 

analysis 6 

FAC6_2003  

REGR 

factor score   

6 for 

analysis 6 

FAC7_2003  

REGR 

factor score   

7 for 

analysis 6 

FAC8_2003  

REGR 

factor score   

8 for 

analysis 6 

Mann-Whitney U 1057,000 1201,000 1266,000 1282,000 1255,000 911,000 1283,000 1246,000 

Wilcoxon W 3613,000 3757,000 3822,000 2023,000 3811,000 3467,000 2024,000 3802,000 

Z -1,857 -,941 -,528 -,426 -,598 -2,785 -,420 -,655 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,063 ,347 ,598 ,670 ,550 ,005 ,675 ,512 

a  Grouping Variable: flag  1 έχει εσωτ. έλεγχο / 0 δεν έχει 
Πίνακας 58: Test Statistics(a) για το έτος 2003 
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Γ.4 Λογαριθµική Παλινδρόµηση (Logistic Regression)  
Γ.4.1 Λογαριθµική Παλινδρόµηση (Logistic Regression) για το έτος 2008  
 

Unweighted Cases(a) N Percent 

Included in Analysis 98 89,1 

Missing Cases 12 10,9 

Selected Cases 

Total 110 100,0 

Unselected Cases 0 ,0 

Total 110 100,0 

a  If weight is in effect, see classification table for the total number of cases. 
Πίνακας 59: Case Processing Summary για το έτος 2008 

  

    Chi-square df Sig. 

Step 39,891 8 ,000 

Block 39,891 8 ,000 

Step 1 

Model 39,891 8 ,000 

Step -,036 1 ,850 

Block 39,855 7 ,000 

Step 

2(a) 

Model 39,855 7 ,000 

Step -,053 1 ,818 

Block 39,802 6 ,000 

Step 

3(a) 

Model 39,802 6 ,000 

Step -,722 1 ,395 

Block 39,079 5 ,000 

Step 

4(a) 

Model 39,079 5 ,000 

Step -4,562 1 ,033 

Block 34,517 4 ,000 

Step 

5(a) 

Model 34,517 4 ,000 

Step -,870 1 ,351 

Block 33,647 3 ,000 

Step 

6(a) 

Model 33,647 3 ,000 

Step 4,314 1 ,038 

Block 37,962 4 ,000 

Step 7 

Model 37,962 4 ,000 

a  A negative Chi-squares value indicates that the Chi-squares value has decreased from the previous 
step. 
Πίνακας 60: Omnibus Tests of Model Coefficients για το έτος 2008 

  

Step 

-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell 

R Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 86,634(a) ,334 ,461 

2 86,669(a) ,334 ,461 

3 86,722(a) ,334 ,460 

4 87,445(a) ,329 ,454 

5 92,007(b) ,297 ,409 

6 92,877(b) ,291 ,401 

7 88,562(a) ,321 ,443 

a  Estimation terminated at iteration number 7 because parameter estimates changed by less than ,001. 
b  Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than ,001. 
Πίνακας 61: Model Summary για το έτος 2008 

  

Predicted 

1 έχει εσωτ. έλεγχο / 0 δεν 

έχει 
Percentage 

Correct 
  Observed ,00 1,00 ,00 

,00 19 15 55,9 1 έχει εσωτ. έλεγχο / 0 

δεν έχει 1,00 4 60 93,8 

Step 1 

Overall Percentage     80,6 

,00 19 15 55,9 1 έχει εσωτ. έλεγχο / 0 

δεν έχει 1,00 3 61 95,3 

Step 2 

Overall Percentage     81,6 

,00 19 15 55,9 1 έχει εσωτ. έλεγχο / 0 

δεν έχει 1,00 3 61 95,3 

Step 3 

Overall Percentage     81,6 

Step 4 1 έχει εσωτ. έλεγχο / 0 ,00 21 13 61,8 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 446 από 475 

δεν έχει 1,00 3 61 95,3 

Overall Percentage     83,7 

,00 20 14 58,8 1 έχει εσωτ. έλεγχο / 0 

δεν έχει 1,00 4 60 93,8 

Step 5 

Overall Percentage     81,6 

,00 18 16 52,9 1 έχει εσωτ. έλεγχο / 0 

δεν έχει 1,00 6 58 90,6 

Step 6 

Overall Percentage     77,6 

,00 19 15 55,9 1 έχει εσωτ. έλεγχο / 0 

δεν έχει 1,00 5 59 92,2 

Step 7 

Overall Percentage     79,6 

a  The cut value is ,500 
Πίνακας 62: Classification Table(a) για το έτος 2008 

 
B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95,0% C.I.for EXP(B) 

  Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower Upper 

FAC1_2008 -,337 ,305 1,227 1 ,268 ,714 ,393 1,296 

FAC2_2008 2,784 3,087 ,813 1 ,367 16,178 ,038 6863,931 

FAC3_2008 -,207 ,266 ,604 1 ,437 ,813 ,483 1,369 

FAC4_2008 1,626 ,552 8,683 1 ,003 5,085 1,724 15,000 

FAC5_2008 -1,610 ,479 11,288 1 ,001 ,200 ,078 ,511 

FAC6_2008 -,083 ,438 ,036 1 ,850 ,921 ,390 2,173 

FAC7_2008 ,064 ,277 ,054 1 ,816 1,067 ,620 1,834 

FAC8_2008 -,793 ,453 3,070 1 ,080 ,452 ,186 1,099 

Step 

1(a) 

Constant ,688 ,428 2,587 1 ,108 1,989     

FAC1_2008 -,348 ,301 1,339 1 ,247 ,706 ,391 1,273 

FAC2_2008 2,929 2,995 ,956 1 ,328 18,702 ,053 6620,597 

FAC3_2008 -,217 ,262 ,683 1 ,409 ,805 ,482 1,346 

FAC4_2008 1,612 ,544 8,791 1 ,003 5,012 1,727 14,544 

FAC5_2008 -1,580 ,449 12,395 1 ,000 ,206 ,085 ,496 

FAC7_2008 ,064 ,276 ,053 1 ,818 1,066 ,620 1,831 

FAC8_2008 -,814 ,440 3,423 1 ,064 ,443 ,187 1,050 

Step 

2(a) 

Constant ,677 ,423 2,558 1 ,110 1,967     

FAC1_2008 -,341 ,298 1,315 1 ,252 ,711 ,396 1,274 

FAC2_2008 3,090 2,938 1,106 1 ,293 21,982 ,069 6969,921 

FAC3_2008 -,219 ,261 ,699 1 ,403 ,804 ,482 1,341 

FAC4_2008 1,600 ,541 8,759 1 ,003 4,953 1,717 14,291 

FAC5_2008 -1,561 ,439 12,631 1 ,000 ,210 ,089 ,496 

FAC8_2008 -,808 ,439 3,391 1 ,066 ,446 ,189 1,053 

Step 

3(a) 

Constant ,655 ,412 2,523 1 ,112 1,925     

FAC1_2008 -,283 ,267 1,123 1 ,289 ,753 ,446 1,272 

FAC2_2008 2,471 2,782 ,789 1 ,374 11,830 ,051 2758,140 

FAC4_2008 1,599 ,544 8,630 1 ,003 4,946 1,702 14,370 

FAC5_2008 -1,580 ,436 13,138 1 ,000 ,206 ,088 ,484 

FAC8_2008 -,789 ,429 3,389 1 ,066 ,454 ,196 1,052 

Step 

4(a) 

Constant ,715 ,406 3,103 1 ,078 2,043     

FAC1_2008 -,240 ,257 ,871 1 ,351 ,786 ,475 1,303 

FAC4_2008 1,545 ,524 8,708 1 ,003 4,689 1,680 13,087 

FAC5_2008 -1,615 ,397 16,511 1 ,000 ,199 ,091 ,434 

FAC8_2008 -,727 ,415 3,064 1 ,080 ,484 ,214 1,091 

Step 

5(a) 

Constant ,910 ,280 10,554 1 ,001 2,485     

FAC4_2008 1,518 ,518 8,595 1 ,003 4,562 1,654 12,587 

FAC5_2008 -1,595 ,391 16,605 1 ,000 ,203 ,094 ,437 

FAC8_2008 -,750 ,422 3,160 1 ,075 ,473 ,207 1,080 

Step 

6(a) 

Constant ,887 ,276 10,344 1 ,001 2,429     

FAC2_2008 1,897 2,634 ,519 1 ,471 6,668 ,038 1164,515 

FAC4_2008 1,569 ,536 8,576 1 ,003 4,801 1,680 13,721 

FAC5_2008 -1,587 ,427 13,814 1 ,000 ,204 ,089 ,472 

FAC8_2008 -,814 ,436 3,477 1 ,062 ,443 ,188 1,042 

Step 

7(b) 

Constant ,750 ,396 3,593 1 ,058 2,118     

a  Variable(s) entered on step 1: FAC1_2008, FAC2_2008, FAC3_2008, FAC4_2008, FAC5_2008, 
FAC6_2008, FAC7_2008, FAC8_2008. 
b  Variable(s) entered on step 7: FAC2_2008. 
c  Stepwise procedure stopped because removing the least significant variable result in a previously 
fitted model. 
Πίνακας 63: Variables in the Equation(c) για το έτος 2008 
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Γ.4.2 Λογαριθµική Παλινδρόµηση (Logistic Regression) για το έτος 2007 
   

Unweighted Cases(a) N Percent 

Included in Analysis 106 96,4 

Missing Cases 4 3,6 

Selected Cases 

Total 110 100,0 

Unselected Cases 0 ,0 

Total 110 100,0 

a  If weight is in effect, see classification table for the total number of cases. 
Πίνακας 64: Case Processing Summary για το έτος 2007 

 

 
    Chi-square df Sig. 

Step 27,353 8 ,001 

Block 27,353 8 ,001 

Step 1 

Model 27,353 8 ,001 

Step -,041 1 ,839 

Block 27,312 7 ,000 

Step 

2(a) 

Model 27,312 7 ,000 

Step -,246 1 ,620 

Block 27,065 6 ,000 

Step 

3(a) 

Model 27,065 6 ,000 

Step -2,710 1 ,100 

Block 24,356 5 ,000 

Step 

4(a) 

Model 24,356 5 ,000 

Step -2,197 1 ,138 

Block 22,159 4 ,000 

Step 

5(a) 

Model 22,159 4 ,000 

Step -1,196 1 ,274 

Block 20,963 3 ,000 

Step 

6(a) 

Model 20,963 3 ,000 

a  A negative Chi-squares value indicates that the Chi-squares value has decreased from the previous 
step. 
Πίνακας 65: Omnibus Tests of Model Coefficients για το έτος 2007 

  

Step 

-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell 

R Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 109,781(a) ,227 ,313 

2 109,823(a) ,227 ,313 

3 110,069(a) ,225 ,310 

4 112,779(b) ,205 ,283 

5 114,976(b) ,189 ,260 

6 116,172(b) ,179 ,247 

a  Estimation terminated at iteration number 8 because parameter estimates changed by less than ,001. 
b  Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than ,001. 
Πίνακας 66: Model Summary για το έτος 2007 

  

  Observed Predicted 

    
1 έχει εσωτ. έλεγχο / 0 δεν 

έχει 

Percentage 

Correct 

    ,00 1,00 ,00 

Step 1 1 έχει εσωτ. έλεγχο / 0 

δεν έχει 

,00 
18 19 48,6 

    1,00 9 60 87,0 

  Overall Percentage     73,6 

Step 2 1 έχει εσωτ. έλεγχο / 0 

δεν έχει 

,00 
18 19 48,6 

    1,00 8 61 88,4 

  Overall Percentage     74,5 

Step 3 1 έχει εσωτ. έλεγχο / 0 

δεν έχει 

,00 
17 20 45,9 

    1,00 8 61 88,4 

  Overall Percentage     73,6 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 448 από 475 

Step 4 1 έχει εσωτ. έλεγχο / 0 

δεν έχει 

,00 
17 20 45,9 

    1,00 6 63 91,3 

  Overall Percentage     75,5 

Step 5 1 έχει εσωτ. έλεγχο / 0 

δεν έχει 

,00 
16 21 43,2 

    1,00 7 62 89,9 

  Overall Percentage     73,6 

Step 6 1 έχει εσωτ. έλεγχο / 0 

δεν έχει 

,00 
17 20 45,9 

    1,00 6 63 91,3 

  Overall Percentage     75,5 

a  The cut value is ,500 
Πίνακας 67: Classification Table(a) για το έτος 2007 

  

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95,0% C.I.for EXP(B) 

  Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower Upper 

FAC1_2007 -2,271 2,348 ,935 1 ,333 ,103 ,001 10,288 

FAC2_2007 ,549 ,482 1,301 1 ,254 1,732 ,674 4,451 

FAC3_2007 ,061 ,308 ,039 1 ,843 1,063 ,582 1,942 

FAC4_2007 -,915 ,275 11,040 1 ,001 ,401 ,234 ,687 

FAC5_2007 ,108 ,221 ,239 1 ,625 1,114 ,723 1,718 

FAC6_2007 1,097 ,480 5,232 1 ,022 2,996 1,170 7,673 

FAC7_2007 ,401 ,259 2,392 1 ,122 1,493 ,898 2,482 

FAC8_2007 -,426 ,316 1,814 1 ,178 ,653 ,351 1,214 

Step 

1(a) 

Constant 1,190 ,479 6,165 1 ,013 3,288     

FAC1_2007 -2,350 2,372 ,982 1 ,322 ,095 ,001 9,957 

FAC2_2007 ,569 ,473 1,442 1 ,230 1,766 ,698 4,467 

FAC4_2007 -,913 ,274 11,081 1 ,001 ,401 ,235 ,687 

FAC5_2007 ,106 ,220 ,231 1 ,631 1,112 ,722 1,711 

FAC6_2007 1,116 ,475 5,515 1 ,019 3,053 1,203 7,751 

FAC7_2007 ,405 ,260 2,420 1 ,120 1,499 ,900 2,498 

FAC8_2007 -,437 ,313 1,954 1 ,162 ,646 ,350 1,192 

Step 

2(a) 

Constant 1,207 ,482 6,283 1 ,012 3,345     

FAC1_2007 -2,400 2,407 ,995 1 ,319 ,091 ,001 10,142 

FAC2_2007 ,580 ,471 1,517 1 ,218 1,786 ,710 4,498 

FAC4_2007 -,907 ,271 11,183 1 ,001 ,404 ,237 ,687 

FAC6_2007 1,143 ,478 5,719 1 ,017 3,136 1,229 8,000 

FAC7_2007 ,410 ,261 2,460 1 ,117 1,507 ,903 2,515 

FAC8_2007 -,449 ,312 2,062 1 ,151 ,639 ,346 1,178 

Step 

3(a) 

Constant 1,226 ,487 6,330 1 ,012 3,407     

FAC2_2007 ,645 ,439 2,155 1 ,142 1,905 ,806 4,505 

FAC4_2007 -,921 ,268 11,780 1 ,001 ,398 ,235 ,674 

FAC6_2007 ,979 ,394 6,182 1 ,013 2,661 1,230 5,756 

FAC7_2007 ,354 ,237 2,224 1 ,136 1,424 ,895 2,267 

FAC8_2007 -,454 ,311 2,127 1 ,145 ,635 ,345 1,169 

Step 

4(a) 

Constant ,897 ,264 11,553 1 ,001 2,453     

FAC2_2007 ,410 ,396 1,069 1 ,301 1,506 ,693 3,276 

FAC4_2007 -,833 ,254 10,798 1 ,001 ,435 ,264 ,714 

FAC6_2007 ,754 ,350 4,637 1 ,031 2,125 1,070 4,219 

FAC7_2007 ,379 ,241 2,471 1 ,116 1,461 ,911 2,344 

Step 

5(a) 

Constant ,797 ,243 10,747 1 ,001 2,218     

FAC4_2007 -,810 ,251 10,388 1 ,001 ,445 ,272 ,728 

FAC6_2007 ,666 ,316 4,454 1 ,035 1,947 1,049 3,615 

FAC7_2007 ,393 ,234 2,828 1 ,093 1,481 ,937 2,342 

Step 

6(a) 

Constant ,764 ,237 10,409 1 ,001 2,147     

a  Variable(s) entered on step 1: FAC1_2007, FAC2_2007, FAC3_2007, FAC4_2007, FAC5_2007, 
FAC6_2007, FAC7_2007, FAC8_2007. 
Πίνακας 68: Variables in the Equation(c) για το έτος 2007 

 

 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 
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Γ.4.3 Λογαριθµική Παλινδρόµηση (Logistic Regression) για το έτος 2006  
  

Unweighted Cases(a) N Percent 

Included in Analysis 106 96,4 

Missing Cases 4 3,6 

Selected Cases 

Total 110 100,0 

Unselected Cases 0 ,0 

Total 110 100,0 

a  If weight is in effect, see classification table for the total number of cases. 
Πίνακας 69: Case Processing Summary για το έτος 2006 

 

 
    Chi-square df Sig. 

Step 21,537 8 ,006 

Block 21,537 8 ,006 

Step 1 

Model 21,537 8 ,006 

Step -,075 1 ,784 

Block 21,461 7 ,003 

Step 

2(a) 

Model 21,461 7 ,003 

Step -,270 1 ,603 

Block 21,191 6 ,002 

Step 

3(a) 

Model 21,191 6 ,002 

Step -,551 1 ,458 

Block 20,641 5 ,001 

Step 

4(a) 

Model 20,641 5 ,001 

Step -,576 1 ,448 

Block 20,065 4 ,000 

Step 

5(a) 

Model 20,065 4 ,000 

Step -3,111 1 ,078 

Block 16,954 3 ,001 

Step 

6(a) 

Model 16,954 3 ,001 

Step -2,762 1 ,097 

Block 14,192 2 ,001 

Step 

7(a) 

Model 14,192 2 ,001 

a  A negative Chi-squares value indicates that the Chi-squares value has decreased from the previous 
step. 
Πίνακας 70: Omnibus Tests of Model Coefficients για το έτος 2006 

  

Step 

-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell 

R Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 115,598(a) ,184 ,253 

2 115,673(a) ,183 ,253 

3 115,943(a) ,181 ,250 

4 116,494(a) ,177 ,244 

5 117,070(a) ,172 ,238 

6 120,181(a) ,148 ,204 

7 122,943(b) ,125 ,173 

a  Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than ,001. 
b  Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than ,001. 
Πίνακας 71: Model Summary για το έτος 2006 

 

Predicted 

1 έχει εσωτ. έλεγχο / 0 δεν 

έχει 

Percentage 

Correct  
  Observed ,00 1,00 ,00 

,00 17 20 45,9 1 έχει εσωτ. έλεγχο / 0 

δεν έχει 1,00 7 62 89,9 

Step 1 

Overall Percentage     74,5 

,00 17 20 45,9 1 έχει εσωτ. έλεγχο / 0 

δεν έχει 1,00 6 63 91,3 

Step 2 

Overall Percentage     75,5 

,00 17 20 45,9 1 έχει εσωτ. έλεγχο / 0 

δεν έχει 1,00 6 63 91,3 

Step 3 

Overall Percentage     75,5 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 
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,00 16 21 43,2 1 έχει εσωτ. έλεγχο / 0 

δεν έχει 1,00 6 63 91,3 

Step 4 

Overall Percentage     74,5 

,00 14 23 37,8 1 έχει εσωτ. έλεγχο / 0 

δεν έχει 1,00 6 63 91,3 

Step 5 

Overall Percentage     72,6 

,00 13 24 35,1 1 έχει εσωτ. έλεγχο / 0 

δεν έχει 1,00 6 63 91,3 

Step 6 

Overall Percentage     71,7 

,00 12 25 32,4 1 έχει εσωτ. έλεγχο / 0 

δεν έχει 1,00 6 63 91,3 

Step 7 

Overall Percentage     70,8 

a  The cut value is ,500 
Πίνακας 72: Classification Table(a) για το έτος 2006 

  

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95,0% C.I.for EXP(B) 

  Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower Upper 

FAC1_2006 -,916 ,709 1,671 1 ,196 ,400 ,100 1,605 

FAC2_2006 ,535 ,620 ,744 1 ,388 1,707 ,506 5,759 

FAC3_2006 -,068 ,255 ,072 1 ,789 ,934 ,567 1,538 

FAC4_2006 -,108 ,207 ,274 1 ,601 ,897 ,599 1,346 

FAC5_2006 -,752 ,268 7,892 1 ,005 ,471 ,279 ,797 

FAC6_2006 ,162 ,227 ,513 1 ,474 1,176 ,754 1,834 

FAC7_2006 -,167 ,225 ,555 1 ,456 ,846 ,545 1,314 

FAC8_2006 ,483 ,241 4,008 1 ,045 1,621 1,010 2,601 

Step 

1(a) 

Constant ,842 ,271 9,636 1 ,002 2,320     

FAC1_2006 -,922 ,687 1,801 1 ,180 ,398 ,104 1,529 

FAC2_2006 ,543 ,636 ,727 1 ,394 1,721 ,494 5,988 

FAC4_2006 -,110 ,207 ,284 1 ,594 ,896 ,597 1,343 

FAC5_2006 -,750 ,268 7,832 1 ,005 ,472 ,279 ,799 

FAC6_2006 ,161 ,227 ,507 1 ,476 1,175 ,754 1,832 

FAC7_2006 -,168 ,225 ,560 1 ,454 ,845 ,544 1,313 

FAC8_2006 ,480 ,241 3,968 1 ,046 1,617 1,008 2,593 

Step 

2(a) 

Constant ,842 ,271 9,642 1 ,002 2,321     

FAC1_2006 -,894 ,673 1,768 1 ,184 ,409 ,109 1,528 

FAC2_2006 ,522 ,592 ,777 1 ,378 1,686 ,528 5,380 

FAC5_2006 -,748 ,266 7,897 1 ,005 ,473 ,281 ,797 

FAC6_2006 ,166 ,229 ,525 1 ,469 1,180 ,754 1,849 

FAC7_2006 -,166 ,226 ,538 1 ,463 ,847 ,544 1,319 

FAC8_2006 ,477 ,240 3,943 1 ,047 1,612 1,006 2,581 

Step 

3(a) 

Constant ,833 ,267 9,738 1 ,002 2,301     

FAC1_2006 -,950 ,684 1,928 1 ,165 ,387 ,101 1,478 

FAC2_2006 ,537 ,613 ,766 1 ,381 1,711 ,514 5,693 

FAC5_2006 -,753 ,269 7,835 1 ,005 ,471 ,278 ,798 

FAC7_2006 -,170 ,226 ,570 1 ,450 ,843 ,542 1,313 

FAC8_2006 ,485 ,236 4,217 1 ,040 1,623 1,022 2,578 

Step 

4(a) 

Constant ,842 ,269 9,801 1 ,002 2,320     

FAC1_2006 -,956 ,654 2,134 1 ,144 ,385 ,107 1,386 

FAC2_2006 ,559 ,661 ,714 1 ,398 1,749 ,478 6,394 

FAC5_2006 -,751 ,271 7,690 1 ,006 ,472 ,277 ,802 

FAC8_2006 ,482 ,234 4,236 1 ,040 1,619 1,023 2,561 

Step 

5(a) 

Constant ,842 ,267 9,918 1 ,002 2,321     

FAC1_2006 -,696 ,561 1,537 1 ,215 ,499 ,166 1,498 

FAC5_2006 -,733 ,243 9,079 1 ,003 ,480 ,298 ,774 

FAC8_2006 ,475 ,231 4,226 1 ,040 1,609 1,022 2,531 

Step 

6(a) 

Constant ,768 ,242 10,076 1 ,002 2,156     

FAC5_2006 -,701 ,237 8,772 1 ,003 ,496 ,312 ,789 

FAC8_2006 ,471 ,231 4,166 1 ,041 1,601 1,019 2,516 

Step 

7(a) 

Constant ,700 ,222 9,918 1 ,002 2,014     

a  Variable(s) entered on step 1: FAC1_2006, FAC2_2006, FAC3_2006, FAC4_2006, FAC5_2006, 
FAC6_2006, FAC7_2006, FAC8_2006. 
Πίνακας 73: Variables in the Equation(c) για το έτος 2006 

 
 
 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 
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Γ.4.4 Λογαριθµική Παλινδρόµηση (Logistic Regression) για το έτος 2005 
  

Unweighted Cases(a) N Percent 

Included in Analysis 108 98,2 

Missing Cases 2 1,8 

Selected Cases 

Total 110 100,0 

Unselected Cases 0 ,0 

Total 110 100,0 

a  If weight is in effect, see classification table for the total number of cases. 
Πίνακας 74: Case Processing Summary για το έτος 2005 

  
  

    Chi-square df Sig. 

Step 12,490 7 ,086 

Block 12,490 7 ,086 

Step 1 

Model 12,490 7 ,086 

Step -,183 1 ,669 

Block 12,307 6 ,055 

Step 

2(a) 

Model 12,307 6 ,055 

Step -,218 1 ,640 

Block 12,089 5 ,034 

Step 

3(a) 

Model 12,089 5 ,034 

Step -,405 1 ,524 

Block 11,683 4 ,020 

Step 

4(a) 

Model 11,683 4 ,020 

Step -,679 1 ,410 

Block 11,005 3 ,012 

Step 

5(a) 

Model 11,005 3 ,012 

Step -1,238 1 ,266 

Block 9,767 2 ,008 

Step 

6(a) 

Model 9,767 2 ,008 

Step -3,829 1 ,050 

Block 5,938 1 ,015 

Step 

7(a) 

Model 5,938 1 ,015 

a  A negative Chi-squares value indicates that the Chi-squares value has decreased from the previous 
step. 
Πίνακας 75: Omnibus Tests of Model Coefficients για το έτος 2005 

 

 
Step 

-2 Log 
likelihood 

Cox & Snell 
R Square 

Nagelkerke R 
Square 

1 127,605(a) ,109 ,150 

2 127,788(a) ,108 ,148 

3 128,006(a) ,106 ,146 

4 128,411(a) ,103 ,141 

5 129,090(a) ,097 ,133 

6 130,328(b) ,086 ,119 

7 134,157(c) ,053 ,074 

a  Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than ,001. 
b  Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than ,001. 
c  Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than ,001. 
Πίνακας 76: Model Summary για το έτος 2005 

 
 

Predicted 

1 έχει εσωτ. έλεγχο / 0 δεν 

έχει 

Percentage 

Correct 
  Observed ,00 1,00 ,00 

,00 10 28 26,3 1 έχει εσωτ. έλεγχο / 0 

δεν έχει 1,00 5 65 92,9 

Step 1 

Overall Percentage     69,4 

,00 9 29 23,7 Step 2 1 έχει εσωτ. έλεγχο / 0 

δεν έχει 1,00 5 65 92,9 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 
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Overall Percentage     68,5 

,00 9 29 23,7 1 έχει εσωτ. έλεγχο / 0 

δεν έχει 1,00 5 65 92,9 

Step 3 

Overall Percentage     68,5 

,00 8 30 21,1 1 έχει εσωτ. έλεγχο / 0 

δεν έχει 1,00 5 65 92,9 

Step 4 

Overall Percentage     67,6 

,00 10 28 26,3 1 έχει εσωτ. έλεγχο / 0 

δεν έχει 1,00 5 65 92,9 

Step 5 

Overall Percentage     69,4 

,00 8 30 21,1 1 έχει εσωτ. έλεγχο / 0 

δεν έχει 1,00 5 65 92,9 

Step 6 

Overall Percentage     67,6 

,00 8 30 21,1 1 έχει εσωτ. έλεγχο / 0 

δεν έχει 1,00 5 65 92,9 

Step 7 

Overall Percentage     67,6 

a  The cut value is ,500 
Πίνακας 77: Classification Table(a) για το έτος 2005 

  
 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

FAC1_12005 -,121 ,253 ,230 1 ,632 ,886 

FAC2_12005 ,166 ,273 ,368 1 ,544 1,180 

FAC3_12005 ,984 ,737 1,784 1 ,182 2,676 

FAC4_12005 -,527 ,225 5,498 1 ,019 ,591 

FAC5_12005 ,317 ,497 ,406 1 ,524 1,373 

FAC6_12005 ,101 ,249 ,163 1 ,686 1,106 

FAC7_12005 ,425 ,508 ,699 1 ,403 1,530 

Step 

1(a) 

Constant ,812 ,278 8,550 1 ,003 2,253 

FAC1_12005 -,112 ,247 ,206 1 ,650 ,894 

FAC2_12005 ,149 ,260 ,330 1 ,565 1,161 

FAC3_12005 ,991 ,724 1,876 1 ,171 2,695 

FAC4_12005 -,520 ,223 5,427 1 ,020 ,595 

FAC5_12005 ,309 ,490 ,396 1 ,529 1,361 

FAC7_12005 ,408 ,483 ,713 1 ,398 1,504 

Step 

2(a) 

Constant ,806 ,273 8,693 1 ,003 2,239 

FAC2_12005 ,156 ,262 ,356 1 ,551 1,169 

FAC3_12005 ,961 ,676 2,021 1 ,155 2,615 

FAC4_12005 -,514 ,222 5,381 1 ,020 ,598 

FAC5_12005 ,302 ,481 ,393 1 ,531 1,352 

FAC7_12005 ,346 ,394 ,770 1 ,380 1,414 

Step 

3(a) 

Constant ,792 ,261 9,239 1 ,002 2,207 

FAC3_12005 ,952 ,679 1,968 1 ,161 2,592 

FAC4_12005 -,510 ,221 5,322 1 ,021 ,600 

FAC5_12005 ,314 ,488 ,414 1 ,520 1,369 

FAC7_12005 ,353 ,402 ,774 1 ,379 1,424 

Step 

4(a) 

Constant ,786 ,260 9,125 1 ,003 2,194 

FAC3_12005 1,043 ,687 2,306 1 ,129 2,836 

FAC4_12005 -,514 ,221 5,399 1 ,020 ,598 

FAC7_12005 ,390 ,407 ,919 1 ,338 1,477 

Step 

5(a) 

Constant ,787 ,258 9,305 1 ,002 2,196 

FAC3_12005 ,622 ,423 2,164 1 ,141 1,862 

FAC4_12005 -,500 ,220 5,172 1 ,023 ,607 

Step 

6(a) 

Constant ,696 ,223 9,703 1 ,002 2,005 

FAC4_12005 -,500 ,214 5,436 1 ,020 ,607 Step 

7(a) Constant ,634 ,208 9,313 1 ,002 1,886 

a  Variable(s) entered on step 1: FAC1_12005, FAC2_12005, FAC3_12005, FAC4_12005, 
FAC5_12005, FAC6_12005, FAC7_12005. 
Πίνακας 78: Variables in the Equation(c) για το έτος 2005 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 453 από 475 

Γ.4.5 Λογαριθµική Παλινδρόµηση (Logistic Regression) για το έτος 2004  
  

Unweighted Cases(a) N Percent 

Included in Analysis 109 99,1 

Missing Cases 1 ,9 

Selected Cases 

Total 110 100,0 

Unselected Cases 0 ,0 

Total 110 100,0 

a  If weight is in effect, see classification table for the total number of cases. 
Πίνακας 79: Case Processing Summary για το έτος 2004 

 
 Omnibus Tests of Model Coefficients 
 

    Chi-square df Sig. 

Step 13,132 6 ,041 

Block 13,132 6 ,041 

Step 1 

Model 13,132 6 ,041 

Step -,053 1 ,818 

Block 13,080 5 ,023 

Step 

2(a) 

Model 13,080 5 ,023 

Step -1,042 1 ,307 

Block 12,037 4 ,017 

Step 

3(a) 

Model 12,037 4 ,017 

Step -1,479 1 ,224 

Block 10,558 3 ,014 

Step 

4(a) 

Model 10,558 3 ,014 

Step -3,295 1 ,069 

Block 7,263 2 ,026 

Step 

5(a) 

Model 7,263 2 ,026 

Step -3,611 1 ,057 

Block 3,652 1 ,056 

Step 

6(a) 

Model 3,652 1 ,056 

Step 

7(a) 

Step 
-3,652 1 ,056 

a  A negative Chi-squares value indicates that the Chi-squares value has decreased from the previous 
step. 
Πίνακας 80: Omnibus Tests of Model Coefficients για το έτος 2004 

 

Step 

-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell 

R Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 127,825(a) ,114 ,156 

2 127,877(a) ,113 ,156 

3 128,920(a) ,105 ,144 

4 130,399(a) ,092 ,127 

5 133,694(b) ,064 ,089 

6 137,305(c) ,033 ,045 

7 140,957(d) ,000 ,000 

a  Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than ,001. 
b  Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than ,001. 
c  Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than ,001. 
d  Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than ,001. 
Πίνακας 81: Model Summary για το έτος 2004 

  
  

Predicted 

1 έχει εσωτ. έλεγχο / 0 δεν 

έχει 

Percentage 

Correct 
  Observed ,00 1,00 ,00 

,00 5 33 13,2 Step 1 1 έχει εσωτ. έλεγχο / 0 

δεν έχει 1,00 4 67 94,4 



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 
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Overall Percentage     66,1 

,00 5 33 13,2 1 έχει εσωτ. έλεγχο / 0 

δεν έχει 1,00 5 66 93,0 

Step 2 

Overall Percentage     65,1 

,00 5 33 13,2 1 έχει εσωτ. έλεγχο / 0 

δεν έχει 1,00 5 66 93,0 

Step 3 

Overall Percentage     65,1 

,00 5 33 13,2 1 έχει εσωτ. έλεγχο / 0 

δεν έχει 1,00 3 68 95,8 

Step 4 

Overall Percentage     67,0 

,00 2 36 5,3 1 έχει εσωτ. έλεγχο / 0 

δεν έχει 1,00 1 70 98,6 

Step 5 

Overall Percentage     66,1 

,00 2 36 5,3 1 έχει εσωτ. έλεγχο / 0 

δεν έχει 1,00 1 70 98,6 

Step 6 

Overall Percentage     66,1 

,00 0 38 ,0 1 έχει εσωτ. έλεγχο / 0 

δεν έχει 1,00 0 71 100,0 

Step 7 

Overall Percentage     65,1 

a  The cut value is ,500 
Πίνακας 82: Classification Table(a) για το έτος 2004 

  

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

FAC1_12004 -,276 ,336 ,673 1 ,412 ,759 

FAC2_12004 ,643 ,436 2,175 1 ,140 1,903 

FAC3_12004 1,009 ,724 1,942 1 ,163 2,744 

FAC4_12004 ,263 ,249 1,123 1 ,289 1,301 

FAC5_12004 -,056 ,245 ,053 1 ,818 ,945 

FAC6_12004 -,525 ,298 3,107 1 ,078 ,591 

Step 

1(a) 

Constant ,790 ,242 10,685 1 ,001 2,204 

FAC1_12004 -,298 ,333 ,803 1 ,370 ,742 

FAC2_12004 ,663 ,435 2,328 1 ,127 1,941 

FAC3_12004 ,967 ,693 1,948 1 ,163 2,629 

FAC4_12004 ,263 ,247 1,127 1 ,288 1,300 

FAC6_12004 -,523 ,294 3,155 1 ,076 ,593 

Step 

2(a) 

Constant ,790 ,242 10,657 1 ,001 2,203 

FAC2_12004 ,553 ,373 2,202 1 ,138 1,739 

FAC3_12004 ,941 ,683 1,898 1 ,168 2,561 

FAC4_12004 ,251 ,225 1,244 1 ,265 1,285 

FAC6_12004 -,500 ,285 3,072 1 ,080 ,607 

Step 

3(a) 

Constant ,761 ,234 10,633 1 ,001 2,141 

FAC2_12004 ,561 ,375 2,236 1 ,135 1,752 

FAC3_12004 ,979 ,686 2,036 1 ,154 2,662 

FAC6_12004 -,509 ,284 3,219 1 ,073 ,601 

Step 

4(a) 

Constant ,760 ,232 10,782 1 ,001 2,139 

FAC2_12004 ,571 ,383 2,222 1 ,136 1,769 

FAC6_12004 -,440 ,278 2,508 1 ,113 ,644 

Step 

5(a) 

Constant ,682 ,219 9,676 1 ,002 1,977 

FAC6_12004 -,435 ,280 2,414 1 ,120 ,647 Step 

6(a) Constant ,623 ,205 9,241 1 ,002 1,865 

Step 

7(a) 

Constant 
,625 ,201 9,672 1 ,002 1,868 

a  Variable(s) entered on step 1: FAC1_12004, FAC2_12004, FAC3_12004, FAC4_12004, 
FAC5_12004, FAC6_12004. 
Πίνακας 83: Variables in the Equation(c) για το έτος 2004 
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Γ.4.6 Λογαριθµική Παλινδρόµηση (Logistic Regression) για το έτος 2003 

  
 Unweighted Cases(a) N Percent 

Included in Analysis 109 99,1 

Missing Cases 1 ,9 

Selected Cases 

Total 110 100,0 

Unselected Cases 0 ,0 

Total 110 100,0 

a  If weight is in effect, see classification table for the total number of cases. 
Πίνακας 84: Case Processing Summary για το έτος 2003 

 
  

    Chi-square df Sig. 

Step 14,066 8 ,080 

Block 14,066 8 ,080 

Step 1 

Model 14,066 8 ,080 

Step -,473 1 ,491 

Block 13,592 7 ,059 

Step 

2(a) 

Model 13,592 7 ,059 

Step -,761 1 ,383 

Block 12,832 6 ,046 

Step 

3(a) 

Model 12,832 6 ,046 

Step -,814 1 ,367 

Block 12,018 5 ,035 

Step 

4(a) 

Model 12,018 5 ,035 

Step -,793 1 ,373 

Block 11,225 4 ,024 

Step 

5(a) 

Model 11,225 4 ,024 

Step -1,126 1 ,289 

Block 10,099 3 ,018 

Step 

6(a) 

Model 10,099 3 ,018 

Step -1,191 1 ,275 

Block 8,909 2 ,012 

Step 

7(a) 

Model 8,909 2 ,012 

Step -1,317 1 ,251 

Block 7,592 1 ,006 

Step 

8(a) 

Model 7,592 1 ,006 

a  A negative Chi-squares value indicates that the Chi-squares value has decreased from the previous 
step. 
Πίνακας 85: Omnibus Tests of Model Coefficients για το έτος 2003 

 

 
Step 

-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell 

R Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 126,891(a) ,121 ,167 

2 127,364(a) ,117 ,162 

3 128,125(b) ,111 ,153 

4 128,939(b) ,104 ,144 

5 129,731(b) ,098 ,135 

6 130,857(b) ,088 ,122 

7 132,048(b) ,078 ,108 

8 133,365(b) ,067 ,093 

a  Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than ,001. 
b  Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than ,001. 
Πίνακας 86: Model Summary για το έτος 2003 

  

Predicted 

1 έχει εσωτ. έλεγχο / 0 δεν 

έχει 

Percentage 

Correct 
  Observed ,00 1,00 ,00 

,00 11 27 28,9 1 έχει εσωτ. έλεγχο / 0 

δεν έχει 1,00 4 67 94,4 

Step 1 

Overall Percentage     71,6 

,00 11 27 28,9 1 έχει εσωτ. έλεγχο / 0 

δεν έχει 1,00 5 66 93,0 

Step 2 

Overall Percentage     70,6 
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,00 12 26 31,6 1 έχει εσωτ. έλεγχο / 0 

δεν έχει 1,00 6 65 91,5 

Step 3 

Overall Percentage     70,6 

,00 11 27 28,9 1 έχει εσωτ. έλεγχο / 0 

δεν έχει 1,00 5 66 93,0 

Step 4 

Overall Percentage     70,6 

,00 9 29 23,7 1 έχει εσωτ. έλεγχο / 0 

δεν έχει 1,00 5 66 93,0 

Step 5 

Overall Percentage     68,8 

,00 8 30 21,1 1 έχει εσωτ. έλεγχο / 0 

δεν έχει 1,00 6 65 91,5 

Step 6 

Overall Percentage     67,0 

,00 7 31 18,4 1 έχει εσωτ. έλεγχο / 0 

δεν έχει 1,00 6 65 91,5 

Step 7 

Overall Percentage     66,1 

,00 7 31 18,4 1 έχει εσωτ. έλεγχο / 0 

δεν έχει 1,00 5 66 93,0 

Step 8 

Overall Percentage     67,0 

a  The cut value is ,500 
Πίνακας 87: Classification Table(a) για το έτος 2003 

  

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95,0% C.I.for EXP(B) 

  Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower Upper 

FAC1_2003 -,252 ,237 1,127 1 ,288 ,777 ,488 1,238 

FAC2_2003 -,151 ,221 ,470 1 ,493 ,860 ,558 1,325 

FAC3_2003 ,181 ,219 ,685 1 ,408 1,199 ,780 1,842 

FAC4_2003 ,314 ,417 ,567 1 ,452 1,368 ,605 3,097 

FAC5_2003 -,240 ,237 1,024 1 ,312 ,787 ,495 1,252 

FAC6_2003 -,620 ,241 6,611 1 ,010 ,538 ,335 ,863 

FAC7_2003 ,330 ,317 1,083 1 ,298 1,391 ,747 2,590 

FAC8_2003 -,197 ,239 ,683 1 ,409 ,821 ,514 1,311 

Step 

1(a) 

Constant ,715 ,222 10,361 1 ,001 2,045     

FAC1_2003 -,245 ,241 1,033 1 ,309 ,783 ,488 1,256 

FAC3_2003 ,181 ,213 ,727 1 ,394 1,199 ,790 1,819 

FAC4_2003 ,263 ,365 ,520 1 ,471 1,301 ,636 2,658 

FAC5_2003 -,239 ,239 1,001 1 ,317 ,788 ,493 1,257 

FAC6_2003 -,624 ,245 6,488 1 ,011 ,536 ,332 ,866 

FAC7_2003 ,343 ,320 1,148 1 ,284 1,409 ,753 2,636 

FAC8_2003 -,200 ,238 ,704 1 ,401 ,819 ,513 1,306 

Step 

2(a) 

Constant ,704 ,220 10,267 1 ,001 2,022     

FAC1_2003 -,249 ,243 1,046 1 ,307 ,780 ,484 1,256 

FAC3_2003 ,183 ,211 ,752 1 ,386 1,201 ,794 1,815 

FAC5_2003 -,229 ,232 ,980 1 ,322 ,795 ,505 1,252 

FAC6_2003 -,628 ,245 6,584 1 ,010 ,534 ,330 ,862 

FAC7_2003 ,371 ,321 1,335 1 ,248 1,449 ,773 2,717 

FAC8_2003 -,211 ,239 ,780 1 ,377 ,810 ,507 1,294 

Step 

3(a) 

Constant ,696 ,217 10,251 1 ,001 2,006     

FAC1_2003 -,252 ,243 1,069 1 ,301 ,777 ,482 1,253 

FAC5_2003 -,226 ,231 ,953 1 ,329 ,798 ,507 1,255 

FAC6_2003 -,624 ,246 6,450 1 ,011 ,536 ,331 ,867 

FAC7_2003 ,338 ,315 1,151 1 ,283 1,401 ,756 2,596 

FAC8_2003 -,207 ,237 ,764 1 ,382 ,813 ,511 1,294 

Step 

4(a) 

Constant ,687 ,216 10,117 1 ,001 1,988     

FAC1_2003 -,264 ,256 1,067 1 ,302 ,768 ,465 1,268 

FAC5_2003 -,221 ,224 ,974 1 ,324 ,802 ,517 1,243 

FAC6_2003 -,602 ,239 6,349 1 ,012 ,547 ,343 ,875 

FAC7_2003 ,315 ,307 1,052 1 ,305 1,370 ,751 2,498 

Step 

5(a) 

Constant ,679 ,215 9,976 1 ,002 1,972     

FAC1_2003 -,257 ,251 1,052 1 ,305 ,773 ,473 1,264 

FAC6_2003 -,602 ,241 6,260 1 ,012 ,548 ,342 ,878 

FAC7_2003 ,299 ,300 ,990 1 ,320 1,348 ,749 2,427 

Step 

6(a) 

Constant ,672 ,213 9,916 1 ,002 1,958     

FAC1_2003 -,268 ,258 1,076 1 ,300 ,765 ,461 1,269 

FAC6_2003 -,603 ,244 6,119 1 ,013 ,547 ,339 ,882 

Step 

7(a) 

Constant ,657 ,211 9,698 1 ,002 1,930     

FAC6_2003 -,598 ,241 6,144 1 ,013 ,550 ,343 ,882 Step 

8(a) Constant ,645 ,209 9,572 1 ,002 1,906     

a  Variable(s) entered on step 1: FAC1_2003, FAC2_2003, FAC3_2003, FAC4_2003, FAC5_2003, 
FAC6_2003, FAC7_2003, FAC8_2003. 
Πίνακας 88: Variables in the Equation(c) για το έτος 2003 
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Παράρτηµα ∆: Αποτελέσµατα Στατιστικής Αξιολόγησης 

Ερωτηµατολογίου 
 

∆.1 Τµήµα Α (Ερωτήσεις 1 – 42) 
 

 Cronbach's Alpha N of Items 

ΚΥΚΛΟΣ.ΠΑΓΙΩΝ ,782 5 

ΚΥΚΛΟΣ.ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ,830 5 

ΚΥΚΛΟΣ.ΑΓΟΡΩΝ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ,784 5 

ΚΥΚΛΟΣ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ_∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ_ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,744 5 

ΚΥΚΛΟΣ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ,787 5 

ΚΥΚΛΟΣ.∆ΑΠΑΝΩΝ_ΕΞΟ∆ΩΝ ,834 5 

ΚΥΚΛΟΣ.ΠΩΛΗΣΕΩΝ ,791 5 

ΚΥΚΛΟΣ.∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ,799 2 

ΚΥΚΛΟΣ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ_ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ,719 2 

ΚΥΚΛΟΣ.ΛΟΙΠΩΝ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ,831 2 

Πίνακας 89: Reliability Statistics - Έλεγχος Αξιοπιστίας µέσω του συντελεστή αξιοπιστίας «Cronbach a» ανά Κύκλο 

∆ραστηριότητας 

 
 

  

eswt.elegxos  

εσωτερικός έλεγχος Cases 

    Valid Missing Total 

    N Percent N Percent N Percent 

ΚΥΚΛΟΣ.ΠΑΓΙΩΝ ,00  δεν έχουν ΕΕ 16 88,9% 2 11,1% 18 100,0% 

  1,00  έχουν ΕΕ 53 94,6% 3 5,4% 56 100,0% 

ΚΥΚΛΟΣ.ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ,00  δεν έχουν ΕΕ 16 88,9% 2 11,1% 18 100,0% 

  1,00  έχουν ΕΕ 53 94,6% 3 5,4% 56 100,0% 

ΚΥΚΛΟΣ.ΑΓΟΡΩΝ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ,00  δεν έχουν ΕΕ 16 88,9% 2 11,1% 18 100,0% 

  1,00  έχουν ΕΕ 53 94,6% 3 5,4% 56 100,0% 

ΚΥΚΛΟΣ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ_∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ_ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,00  δεν έχουν ΕΕ 16 88,9% 2 11,1% 18 100,0% 

  1,00  έχουν ΕΕ 53 94,6% 3 5,4% 56 100,0% 

ΚΥΚΛΟΣ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ,00  δεν έχουν ΕΕ 16 88,9% 2 11,1% 18 100,0% 

  1,00  έχουν ΕΕ 53 94,6% 3 5,4% 56 100,0% 

ΚΥΚΛΟΣ.∆ΑΠΑΝΩΝ_ΕΞΟ∆ΩΝ ,00  δεν έχουν ΕΕ 16 88,9% 2 11,1% 18 100,0% 

  1,00  έχουν ΕΕ 53 94,6% 3 5,4% 56 100,0% 

ΚΥΚΛΟΣ.ΠΩΛΗΣΕΩΝ ,00  δεν έχουν ΕΕ 16 88,9% 2 11,1% 18 100,0% 

  1,00  έχουν ΕΕ 53 94,6% 3 5,4% 56 100,0% 

ΚΥΚΛΟΣ.∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ,00  δεν έχουν ΕΕ 16 88,9% 2 11,1% 18 100,0% 

  1,00  έχουν ΕΕ 53 94,6% 3 5,4% 56 100,0% 

ΚΥΚΛΟΣ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ_ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ,00  δεν έχουν ΕΕ 16 88,9% 2 11,1% 18 100,0% 

  1,00  έχουν ΕΕ 53 94,6% 3 5,4% 56 100,0% 

ΚΥΚΛΟΣ.ΛΟΙΠΩΝ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ,00  δεν έχουν ΕΕ 16 88,9% 2 11,1% 18 100,0% 

  1,00  έχουν ΕΕ 53 94,6% 3 5,4% 56 100,0% 

Πίνακας 90: Case Processing Summary 

  

  

eswt.elegxos  εσωτερικός 

έλεγχος   Statistic Std. Error 

ΚΥΚΛΟΣ.ΠΑΓΙΩΝ ,00  δεν έχουν ΕΕ Mean 3,9625 ,21073 

    95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 
3,5133   

      Upper Bound 4,4117   

    5% Trimmed Mean 4,0028   

    Median 4,0000   

    Variance ,711   

    Std. Deviation ,84291   

    Minimum 2,20   

    Maximum 5,00   

    Range 2,80   

    Interquartile Range 1,50   

    Skewness -,663 ,564 

    Kurtosis -,337 1,091 
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  1,00  έχουν ΕΕ Mean 4,5396 ,05792 

    95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 
4,4234   

      Upper Bound 4,6559   

    5% Trimmed Mean 4,5635   

    Median 4,8000   

    Variance ,178   

    Std. Deviation ,42169   

    Minimum 3,60   

    Maximum 5,00   

    Range 1,40   

    Interquartile Range ,60   

    Skewness -,646 ,327 

    Kurtosis -,775 ,644 

ΚΥΚΛΟΣ.ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ,00  δεν έχουν ΕΕ Mean 3,9500 ,22767 

    95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 
3,4647   

      Upper Bound 4,4353   

    5% Trimmed Mean 4,0222   

    Median 4,3000   

    Variance ,829   

    Std. Deviation ,91068   

    Minimum 1,60   

    Maximum 5,00   

    Range 3,40   

    Interquartile Range 1,15   

    Skewness -1,316 ,564 

    Kurtosis 1,621 1,091 

  1,00  έχουν ΕΕ Mean 4,6038 ,06059 

    95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 
4,4822   

      Upper Bound 4,7254   

    5% Trimmed Mean 4,6528   

    Median 4,8000   

    Variance ,195   

    Std. Deviation ,44114   

    Minimum 3,20   

    Maximum 5,00   

    Range 1,80   

    Interquartile Range ,60   

    Skewness -1,455 ,327 

    Kurtosis 2,071 ,644 

ΚΥΚΛΟΣ.ΑΓΟΡΩΝ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ,00  δεν έχουν ΕΕ Mean 4,0875 ,12512 

    95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 
3,8208   

      Upper Bound 4,3542   

    5% Trimmed Mean 4,0750   

    Median 4,1000   

    Variance ,251   

    Std. Deviation ,50050   

    Minimum 3,40   

    Maximum 5,00   

    Range 1,60   

    Interquartile Range ,95   

    Skewness ,012 ,564 

    Kurtosis -1,005 1,091 

  1,00  έχουν ΕΕ Mean 4,5887 ,06695 

    95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 
4,4543   

      Upper Bound 4,7230   

    5% Trimmed Mean 4,6403   

    Median 4,8000   

    Variance ,238   

    Std. Deviation ,48740   

    Minimum 3,20   

    Maximum 5,00   

    Range 1,80   

    Interquartile Range ,80   

    Skewness -1,266 ,327 

    Kurtosis 1,085 ,644 

ΚΥΚΛΟΣ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ_∆ΙΑΘΕΣΙ

ΜΩΝ_ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 

,00  δεν έχουν ΕΕ Mean 
4,3656 ,18078 

    95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 
3,9803   
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      Upper Bound 4,7509   

    5% Trimmed Mean 4,4396   

    Median 4,7000   

    Variance ,523   

    Std. Deviation ,72312   

    Minimum 2,40   

    Maximum 5,00   

    Range 2,60   

    Interquartile Range 1,04   

    Skewness -1,562 ,564 

    Kurtosis 2,349 1,091 

  1,00  έχουν ΕΕ Mean 4,5491 ,06033 

    95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 
4,4280   

      Upper Bound 4,6701   

    5% Trimmed Mean 4,5788   

    Median 4,6000   

    Variance ,193   

    Std. Deviation ,43924   

    Minimum 3,50   

    Maximum 5,00   

    Range 1,50   

    Interquartile Range ,80   

    Skewness -,769 ,327 

    Kurtosis -,385 ,644 

ΚΥΚΛΟΣ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ,00  δεν έχουν ΕΕ Mean 4,3719 ,19611 

    95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 
3,9539   

      Upper Bound 4,7899   

    5% Trimmed Mean 4,4354   

    Median 4,6750   

    Variance ,615   

    Std. Deviation ,78443   

    Minimum 2,60   

    Maximum 5,00   

    Range 2,40   

    Interquartile Range 1,40   

    Skewness -1,163 ,564 

    Kurtosis ,112 1,091 

  1,00  έχουν ΕΕ Mean 4,7396 ,03638 

    95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 
4,6666   

      Upper Bound 4,8126   

    5% Trimmed Mean 4,7593   

    Median 4,8000   

    Variance ,070   

    Std. Deviation ,26482   

    Minimum 4,00   

    Maximum 5,00   

    Range 1,00   

    Interquartile Range ,40   

    Skewness -,912 ,327 

    Kurtosis ,201 ,644 

ΚΥΚΛΟΣ.∆ΑΠΑΝΩΝ_ΕΞΟ∆ΩΝ ,00  δεν έχουν ΕΕ Mean 4,1375 ,16095 

    95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 
3,7944   

      Upper Bound 4,4806   

    5% Trimmed Mean 4,1528   

    Median 4,2000   

    Variance ,415   

    Std. Deviation ,64382   

    Minimum 3,00   

    Maximum 5,00   

    Range 2,00   

    Interquartile Range 1,25   

    Skewness -,322 ,564 

    Kurtosis -1,039 1,091 

  1,00  έχουν ΕΕ Mean 4,5585 ,06496 

    95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 
4,4281   

      Upper Bound 4,6888   

    5% Trimmed Mean 4,6040   

    Median 4,6000   

    Variance ,224   
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    Std. Deviation ,47289   

    Minimum 3,20   

    Maximum 5,00   

    Range 1,80   

    Interquartile Range ,60   

    Skewness -1,185 ,327 

    Kurtosis 1,003 ,644 

ΚΥΚΛΟΣ.ΠΩΛΗΣΕΩΝ ,00  δεν έχουν ΕΕ Mean 4,1125 ,16730 

    95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 
3,7559   

      Upper Bound 4,4691   

    5% Trimmed Mean 4,1139   

    Median 4,1000   

    Variance ,448   

    Std. Deviation ,66920   

    Minimum 3,20   

    Maximum 5,00   

    Range 1,80   

    Interquartile Range 1,35   

    Skewness -,088 ,564 

    Kurtosis -1,679 1,091 

  1,00  έχουν ΕΕ Mean 4,5462 ,07218 

    95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 
4,4014   

      Upper Bound 4,6911   

    5% Trimmed Mean 4,6015   

    Median 4,7500   

    Variance ,276   

    Std. Deviation ,52549   

    Minimum 3,00   

    Maximum 5,00   

    Range 2,00   

    Interquartile Range ,80   

    Skewness -1,357 ,327 

    Kurtosis 1,350 ,644 

ΚΥΚΛΟΣ.∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ,00  δεν έχουν ΕΕ Mean 4,0625 ,24527 

    95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 
3,5397   

      Upper Bound 4,5853   

    5% Trimmed Mean 4,1528   

    Median 4,5000   

    Variance ,963   

    Std. Deviation ,98107   

    Minimum 1,50   

    Maximum 5,00   

    Range 3,50   

    Interquartile Range ,88   

    Skewness -1,530 ,564 

    Kurtosis 1,994 1,091 

  1,00  έχουν ΕΕ Mean 4,5660 ,08197 

    95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 
4,4015   

      Upper Bound 4,7305   

    5% Trimmed Mean 4,6326   

    Median 5,0000   

    Variance ,356   

    Std. Deviation ,59677   

    Minimum 2,50   

    Maximum 5,00   

    Range 2,50   

    Interquartile Range 1,00   

    Skewness -1,463 ,327 

    Kurtosis 1,935 ,644 

ΚΥΚΛΟΣ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ_ΧΡΗΜΑΤΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

,00  δεν έχουν ΕΕ Mean 
4,7188 ,17059 

    95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 
4,3551   

      Upper Bound 5,0824   

    5% Trimmed Mean 4,8264   

    Median 5,0000   

    Variance ,466   

    Std. Deviation ,68237   

    Minimum 2,50   

    Maximum 5,00   



∆ιδακτορική ∆ιατριβή: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και συνεισφοράς  των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου από τη σκοπιά της λογιστικής 

και της χρηµατοοικονοµικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

 

Σελίδα 461 από 475 

    Range 2,50   

    Interquartile Range ,00   

    Skewness -2,728 ,564 

    Kurtosis 7,711 1,091 

  1,00  έχουν ΕΕ Mean 4,9057 ,03315 

    95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 
4,8391   

      Upper Bound 4,9722   

    5% Trimmed Mean 4,9439   

    Median 5,0000   

    Variance ,058   

    Std. Deviation ,24132   

    Minimum 4,00   

    Maximum 5,00   

    Range 1,00   

    Interquartile Range ,00   

    Skewness -2,629 ,327 

    Kurtosis 6,439 ,644 

ΚΥΚΛΟΣ.ΛΟΙΠΩΝ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ,00  δεν έχουν ΕΕ Mean 4,0313 ,14768 

    95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 
3,7165   

      Upper Bound 4,3460   

    5% Trimmed Mean 4,0347   

    Median 4,0000   

    Variance ,349   

    Std. Deviation ,59073   

    Minimum 3,00   

    Maximum 5,00   

    Range 2,00   

    Interquartile Range ,88   

    Skewness -,135 ,564 

    Kurtosis -,168 1,091 

  1,00  έχουν ΕΕ Mean 4,2358 ,08792 

    95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 
4,0594   

      Upper Bound 4,4123   

    5% Trimmed Mean 4,2725   

    Median 4,0000   

    Variance ,410   

    Std. Deviation ,64004   

    Minimum 2,50   

    Maximum 5,00   

    Range 2,50   

    Interquartile Range 1,00   

    Skewness -,563 ,327 

    Kurtosis -,028 ,644 

Πίνακας 91: Descriptives 

 

  

eswt.elegxos  

εσωτερικός έλεγχος Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

    Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

ΚΥΚΛΟΣ.ΠΑΓΙΩΝ ,00  δεν έχουν ΕΕ ,152 16 ,200(*) ,920 16 ,168 

  1,00  έχουν ΕΕ ,241 53 ,000 ,878 53 ,000 

ΚΥΚΛΟΣ.ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ,00  δεν έχουν ΕΕ ,189 16 ,128 ,876 16 ,034 

  1,00  έχουν ΕΕ ,200 53 ,000 ,821 53 ,000 

ΚΥΚΛΟΣ.ΑΓΟΡΩΝ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ,00  δεν έχουν ΕΕ ,147 16 ,200(*) ,932 16 ,267 

  1,00  έχουν ΕΕ ,253 53 ,000 ,805 53 ,000 

ΚΥΚΛΟΣ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ_∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ_ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,00  δεν έχουν ΕΕ ,226 16 ,028 ,802 16 ,003 

  1,00  έχουν ΕΕ ,169 53 ,001 ,880 53 ,000 

ΚΥΚΛΟΣ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ,00  δεν έχουν ΕΕ ,239 16 ,015 ,796 16 ,002 

  1,00  έχουν ΕΕ ,196 53 ,000 ,850 53 ,000 

ΚΥΚΛΟΣ.∆ΑΠΑΝΩΝ_ΕΞΟ∆ΩΝ ,00  δεν έχουν ΕΕ ,158 16 ,200(*) ,938 16 ,329 

  1,00  έχουν ΕΕ ,195 53 ,000 ,845 53 ,000 

ΚΥΚΛΟΣ.ΠΩΛΗΣΕΩΝ ,00  δεν έχουν ΕΕ ,204 16 ,073 ,887 16 ,049 

  1,00  έχουν ΕΕ ,220 53 ,000 ,820 53 ,000 

ΚΥΚΛΟΣ.∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ,00  δεν έχουν ΕΕ ,297 16 ,001 ,807 16 ,003 

  1,00  έχουν ΕΕ ,314 53 ,000 ,748 53 ,000 

ΚΥΚΛΟΣ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ_ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ,00  δεν έχουν ΕΕ ,472 16 ,000 ,487 16 ,000 

  1,00  έχουν ΕΕ ,501 53 ,000 ,441 53 ,000 

ΚΥΚΛΟΣ.ΛΟΙΠΩΝ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ,00  δεν έχουν ΕΕ ,229 16 ,025 ,914 16 ,137 

  1,00  έχουν ΕΕ ,205 53 ,000 ,873 53 ,000 

*  This is a lower bound of the true significance. a  Lilliefors Significance Correction 
Πίνακας 92: Tests of Normality 
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  N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

ΚΥΚΛΟΣ.ΠΑΓΙΩΝ 73 4,4301 ,58753 2,20 5,00 

ΚΥΚΛΟΣ.ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 74 4,4811 ,62804 1,60 5,00 

ΚΥΚΛΟΣ.ΑΓΟΡΩΝ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 74 4,4973 ,52472 3,20 5,00 

ΚΥΚΛΟΣ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ_∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ_ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 74 4,5236 ,50830 2,40 5,00 

ΚΥΚΛΟΣ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 74 4,6669 ,45044 2,60 5,00 

ΚΥΚΛΟΣ.∆ΑΠΑΝΩΝ_ΕΞΟ∆ΩΝ 74 4,4973 ,54117 3,00 5,00 

ΚΥΚΛΟΣ.ΠΩΛΗΣΕΩΝ 74 4,4696 ,57878 3,00 5,00 

ΚΥΚΛΟΣ.∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 70 4,4571 ,72603 1,50 5,00 

ΚΥΚΛΟΣ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ_ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 74 4,8716 ,37981 2,50 5,00 

ΚΥΚΛΟΣ.ΛΟΙΠΩΝ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 73 4,2329 ,64054 2,50 5,00 

Πίνακας 93: Descriptive Statistics 

  
 

  

eswt.elegxos  

εσωτερικός έλεγχος N Mean Rank Sum of Ranks 

ΚΥΚΛΟΣ.ΠΑΓΙΩΝ ,00  δεν έχουν ΕΕ 18 27,78 500,00 

  1,00  έχουν ΕΕ 55 40,02 2201,00 

  Total 73     

ΚΥΚΛΟΣ.ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ,00  δεν έχουν ΕΕ 18 25,75 463,50 

  1,00  έχουν ΕΕ 56 41,28 2311,50 

  Total 74     

ΚΥΚΛΟΣ.ΑΓΟΡΩΝ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ,00  δεν έχουν ΕΕ 18 24,56 442,00 

  1,00  έχουν ΕΕ 56 41,66 2333,00 

  Total 74     

ΚΥΚΛΟΣ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ_∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ_ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,00  δεν έχουν ΕΕ 18 33,44 602,00 

  1,00  έχουν ΕΕ 56 38,80 2173,00 

  Total 74     

ΚΥΚΛΟΣ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ,00  δεν έχουν ΕΕ 18 34,03 612,50 

  1,00  έχουν ΕΕ 56 38,62 2162,50 

  Total 74     

ΚΥΚΛΟΣ.∆ΑΠΑΝΩΝ_ΕΞΟ∆ΩΝ ,00  δεν έχουν ΕΕ 18 28,83 519,00 

  1,00  έχουν ΕΕ 56 40,29 2256,00 

  Total 74     

ΚΥΚΛΟΣ.ΠΩΛΗΣΕΩΝ ,00  δεν έχουν ΕΕ 18 28,89 520,00 

  1,00  έχουν ΕΕ 56 40,27 2255,00 

  Total 74     

ΚΥΚΛΟΣ.∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ,00  δεν έχουν ΕΕ 16 25,66 410,50 

  1,00  έχουν ΕΕ 54 38,42 2074,50 

  Total 70     

ΚΥΚΛΟΣ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ_ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ,00  δεν έχουν ΕΕ 18 36,28 653,00 

  1,00  έχουν ΕΕ 56 37,89 2122,00 

  Total 74     

ΚΥΚΛΟΣ.ΛΟΙΠΩΝ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ,00  δεν έχουν ΕΕ 17 31,94 543,00 

  1,00  έχουν ΕΕ 56 38,54 2158,00 

  Total 73     

Πίνακας 94: Ranks 

 

  

ΚΥΚΛΟΣ

.ΠΑΓΙΩΝ 

ΚΥΚΛΟΣ.

ΑΠΟΘΕΜ

ΑΤΩΝ 

ΚΥΚΛΟΣ.

ΑΓΟΡΩΝ

_ΠΡΟΜΗ
ΘΕΙΩΝ 

ΚΥΚΛΟΣ.

ΑΠΑΙΤΗΣ

ΕΩΝ_∆ΙΑ
ΘΕΣΙΜΩ

Ν_ΧΡΕΟΓ

ΡΑΦΩΝ 

ΚΥΚΛΟΣ.

ΥΠΟΧΡΕ

ΩΣΕΩΝ 

ΚΥΚΛΟΣ.

∆ΑΠΑΝΩ

Ν_ΕΞΟ∆
ΩΝ 

ΚΥΚΛΟΣ.

ΠΩΛΗΣΕ

ΩΝ 

ΚΥΚΛΟΣ.

∆ΙΟΙΚΗΣ

ΗΣ 

ΚΥΚΛΟΣ.

ΛΟΓΙΣΤΙ

ΚΗΣ_ΧΡ
ΗΜΑΤΟΟ

ΙΚΟΝΟΜΙ

ΚΗΣ 

ΚΥΚΛΟΣ.

ΛΟΙΠΩΝ_

ΛΕΙΤΟΥΡ
ΓΙΩΝ 

Mann-Whitney U 329,000 292,500 271,000 431,000 441,500 348,000 349,000 274,500 482,000 390,000 

Wilcoxon W 500,000 463,500 442,000 602,000 612,500 519,000 520,000 410,500 653,000 543,000 

Z -2,161 -2,713 -3,002 -,936 -,816 -2,014 -1,989 -2,352 -,448 -1,174 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
,031 ,007 ,003 ,349 ,414 ,044 ,047 ,019 ,654 ,241 

a  Grouping Variable: eswt.elegxos  εσωτερικός έλεγχος 
Πίνακας 95: Test Statistics(a) 
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∆.2 Τµήµα Β (Ερωτήσεις 43 – 50) 
 

 Cronbach's Alpha N of Items 

ΣΧΕΣΗ_ΥΦΙΣΤ_ΕΛΕΓΧΩΝ_ΜΕ_ΕΞΩΤΕΡ.ΕΛΕΓΧΟ ,789 2 

ΣΧΕΣΗ_ΥΦΙΣΤ_ΕΛΕΓΧΩΝ_ΜΕ_∆ΙΑΧ.ΚΙΝ∆ ,878 2 

ΣΧΕΣΗ_ΥΦΙΣΤ_ΕΛΕΓΧΩΝ_ΜΕ_ΕΤΑΙΡ.∆ΙΑΚ ,893 2 

ΣΧΕΣΗ_ΥΦΙΣΤ_ΕΛΕΓΧΩΝ_ΜΕ_ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕ∆ ,825 2 

Πίνακας 96: Reliability Statistics - Έλεγχος Αξιοπιστίας µέσω του συντελεστή αξιοπιστίας «Cronbach a» αναφορικά µε την 

σχέση του εσωτερικού ελέγχου µε Εξωτερικό Έλεγχο, ∆ιαχείριση Κινδύνου, Εταιρική ∆ιακυβέρνηση και Στρατηγικό Σχεδιασµό 

 
  

  

eswt.elegxos  

εσωτερικός έλεγχος Cases 

    Valid Missing Total 

    N Percent N Percent N Percent 

ΣΧΕΣΗ_ΕΛΕΓΧΩΝ_ΜΕ_ΕΞΩΤΕΡ.ΕΛΕΓΧΟ ,00  δεν έχουν ΕΕ 13 72,2% 5 27,8% 18 100,0% 

  1,00  έχουν ΕΕ 49 87,5% 7 12,5% 56 100,0% 

ΣΧΕΣΗ_ΥΦΙΣΤ_ΕΛΕΓΧΩΝ_ΜΕ_∆ΙΑΧ.ΚΙΝ∆ ,00  δεν έχουν ΕΕ 13 72,2% 5 27,8% 18 100,0% 

  1,00  έχουν ΕΕ 49 87,5% 7 12,5% 56 100,0% 

ΣΧΕΣΗ_ΥΦΙΣΤ_ΕΛΕΓΧΩΝ_ΜΕ_ΕΤΑΙΡ.∆ΙΑΚ ,00  δεν έχουν ΕΕ 13 72,2% 5 27,8% 18 100,0% 

  1,00  έχουν ΕΕ 49 87,5% 7 12,5% 56 100,0% 

ΣΧΕΣΗ_ΥΦΙΣΤ_ΕΛΕΓΧΩΝ_ΜΕ_ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕ∆ ,00  δεν έχουν ΕΕ 13 72,2% 5 27,8% 18 100,0% 

  1,00  έχουν ΕΕ 49 87,5% 7 12,5% 56 100,0% 

ΣΧΕΣΗ_ΥΦΙΣΤ_ΕΛΕΓΧΩΝ_ΜΕ_ΠΕΡΙΒΑΛ ,00  δεν έχουν ΕΕ 13 72,2% 5 27,8% 18 100,0% 

  1,00  έχουν ΕΕ 49 87,5% 7 12,5% 56 100,0% 

Πίνακας 97: Case Processing Summary 

  

  

eswt.elegxos  

εσωτερικός έλεγχος   Statistic Std. Error 

Mean 3,2308 ,26923 

Lower Bound 2,6442   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound 3,8174   

5% Trimmed Mean 3,2009   

Median 3,0000   

Variance ,942   

Std. Deviation ,97073   

Minimum 2,00   

Maximum 5,00   

Range 3,00   

Interquartile Range 1,25   

Skewness ,755 ,616 

,00  δεν έχουν ΕΕ 

Kurtosis -,025 1,191 

Mean 4,3061 ,08479 

Lower Bound 4,1356   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound 4,4766   

5% Trimmed Mean 4,3350   

Median 4,5000   

Variance ,352   

Std. Deviation ,59351   

Minimum 3,00   

Maximum 5,00   

Range 2,00   

Interquartile Range 1,00   

Skewness -,357 ,340 

ΣΧΕΣΗ_ΕΛΕΓΧΩΝ_ΜΕ_ΕΞ

ΩΤΕΡ.ΕΛΕΓΧΟ 

1,00  έχουν ΕΕ 

Kurtosis -,839 ,668 

Mean 3,3846 ,27242 

Lower Bound 2,7911   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound 3,9782   

5% Trimmed Mean 3,4274   

Median 3,0000   

ΣΧΕΣΗ_ΥΦΙΣΤ_ΕΛΕΓΧΩΝ

_ΜΕ_∆ΙΑΧ.ΚΙΝ∆ 

,00  δεν έχουν ΕΕ 

Variance ,965   
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Std. Deviation ,98221   

Minimum 1,00   

Maximum 5,00   

Range 4,00   

Interquartile Range 1,00   

Skewness -,790 ,616 

Kurtosis 2,184 1,191 

Mean 4,0612 ,11164 

Lower Bound 3,8367   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound 4,2857   

5% Trimmed Mean 4,1020   

Median 4,0000   

Variance ,611   

Std. Deviation ,78151   

Minimum 2,00   

Maximum 5,00   

Range 3,00   

Interquartile Range 1,50   

Skewness -,416 ,340 

1,00  έχουν ΕΕ 

Kurtosis -,447 ,668 

Mean 3,5385 ,33235 

Lower Bound 2,8143   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound 4,2626   

5% Trimmed Mean 3,5705   

Median 3,5000   

Variance 1,436   

Std. Deviation 1,19829   

Minimum 1,50   

Maximum 5,00   

Range 3,50   

Interquartile Range 2,25   

Skewness -,064 ,616 

,00  δεν έχουν ΕΕ 

Kurtosis -1,080 1,191 

Mean 4,0714 ,11934 

Lower Bound 3,8315   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound 4,3114   

5% Trimmed Mean 4,1361   

Median 4,0000   

Variance ,698   

Std. Deviation ,83541   

Minimum 1,00   

Maximum 5,00   

Range 4,00   

Interquartile Range ,75   

Skewness -1,213 ,340 

ΣΧΕΣΗ_ΥΦΙΣΤ_ΕΛΕΓΧΩΝ

_ΜΕ_ΕΤΑΙΡ.∆ΙΑΚ 

1,00  έχουν ΕΕ 

Kurtosis 2,375 ,668 

Mean 3,8077 ,20047 

Lower Bound 3,3709   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound 4,2445   

5% Trimmed Mean 3,8141   

Median 4,0000   

Variance ,522   

Std. Deviation ,72280   

Minimum 2,50   

Maximum 5,00   

Range 2,50   

Interquartile Range ,75   

Skewness ,022 ,616 

,00  δεν έχουν ΕΕ 

Kurtosis ,035 1,191 

Mean 4,2653 ,09792 

ΣΧΕΣΗ_ΥΦΙΣΤ_ΕΛΕΓΧΩΝ

_ΜΕ_ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕ∆ 

1,00  έχουν ΕΕ 

95% Confidence Lower Bound 4,0684   
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Interval for Mean Upper Bound 4,4622   

5% Trimmed Mean 4,2948   

Median 4,5000   

Variance ,470   

Std. Deviation ,68543   

Minimum 3,00   

Maximum 5,00   

Range 2,00   

Interquartile Range 1,00   

Skewness -,598 ,340 

Kurtosis -,695 ,668 

Mean 3,6923 ,20831 

Lower Bound 3,2384   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound 4,1462   

5% Trimmed Mean 3,7137   

Median 4,0000   

Variance ,564   

Std. Deviation ,75107   

Minimum 2,00   

Maximum 5,00   

Range 3,00   

Interquartile Range 1,00   

Skewness -,784 ,616 

,00  δεν έχουν ΕΕ 

Kurtosis 1,223 1,191 

Mean 4,0816 ,14237 

Lower Bound 3,7954   95% Confidence 

Interval for Mean Upper Bound 4,3679   

5% Trimmed Mean 4,1463   

Median 4,0000   

Variance ,993   

Std. Deviation ,99659   

Minimum 2,00   

Maximum 5,00   

Range 3,00   

Interquartile Range 2,00   

Skewness -,564 ,340 

ΣΧΕΣΗ_ΥΦΙΣΤ_ΕΛΕΓΧΩΝ

_ΜΕ_ΠΕΡΙΒΑΛ 

1,00  έχουν ΕΕ 

Kurtosis -1,031 ,668 

Πίνακας 98: Descriptives 

 
 
  

  

eswt.elegxos  

εσωτερικός έλεγχος Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

    Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

ΣΧΕΣΗ_ΕΛΕΓΧΩΝ_ΜΕ_ΕΞΩΤΕΡ.ΕΛΕΓΧΟ ,00  δεν έχουν ΕΕ ,209 13 ,123 ,901 13 ,140 

  1,00  έχουν ΕΕ ,185 49 ,000 ,882 49 ,000 

ΣΧΕΣΗ_ΥΦΙΣΤ_ΕΛΕΓΧΩΝ_ΜΕ_∆ΙΑΧ.ΚΙΝ∆ ,00  δεν έχουν ΕΕ ,271 13 ,010 ,880 13 ,070 

  1,00  έχουν ΕΕ ,171 49 ,001 ,903 49 ,001 

ΣΧΕΣΗ_ΥΦΙΣΤ_ΕΛΕΓΧΩΝ_ΜΕ_ΕΤΑΙΡ.∆ΙΑΚ ,00  δεν έχουν ΕΕ ,196 13 ,181 ,907 13 ,169 

  1,00  έχουν ΕΕ ,241 49 ,000 ,856 49 ,000 

ΣΧΕΣΗ_ΥΦΙΣΤ_ΕΛΕΓΧΩΝ_ΜΕ_ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕ∆ ,00  δεν έχουν ΕΕ ,241 13 ,037 ,908 13 ,173 

  1,00  έχουν ΕΕ ,185 49 ,000 ,849 49 ,000 

ΣΧΕΣΗ_ΥΦΙΣΤ_ΕΛΕΓΧΩΝ_ΜΕ_ΠΕΡΙΒΑΛ ,00  δεν έχουν ΕΕ ,351 13 ,000 ,817 13 ,011 

  1,00  έχουν ΕΕ ,291 49 ,000 ,796 49 ,000 

a  Lilliefors Significance Correction 
Πίνακας 99: Tests of Normality 
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eswt.elegxos  

εσωτερικός έλεγχος N Mean Rank Sum of Ranks 

ΣΧΕΣΗ_ΕΛΕΓΧΩΝ_ΜΕ_ΕΞΩΤΕΡ.ΕΛΕΓΧΟ ,00  δεν έχουν ΕΕ 15 21,60 324,00 

  1,00  έχουν ΕΕ 55 39,29 2161,00 

  Total 70     

ΣΧΕΣΗ_ΥΦΙΣΤ_ΕΛΕΓΧΩΝ_ΜΕ_∆ΙΑΧ.ΚΙΝ∆ ,00  δεν έχουν ΕΕ 13 21,85 284,00 

  1,00  έχουν ΕΕ 52 35,79 1861,00 

  Total 65     

ΣΧΕΣΗ_ΥΦΙΣΤ_ΕΛΕΓΧΩΝ_ΜΕ_ΕΤΑΙΡ.∆ΙΑΚ ,00  δεν έχουν ΕΕ 13 25,00 325,00 

  1,00  έχουν ΕΕ 49 33,22 1628,00 

  Total 62     

ΣΧΕΣΗ_ΥΦΙΣΤ_ΕΛΕΓΧΩΝ_ΜΕ_ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕ∆ ,00  δεν έχουν ΕΕ 13 22,92 298,00 

  1,00  έχουν ΕΕ 51 34,94 1782,00 

  Total 64     

ΣΧΕΣΗ_ΥΦΙΣΤ_ΕΛΕΓΧΩΝ_ΜΕ_ΠΕΡΙΒΑΛ ,00  δεν έχουν ΕΕ 13 25,19 327,50 

  1,00  έχουν ΕΕ 51 34,36 1752,50 

  Total 64     

Πίνακας 100: Ranks 

 
 

  

ΣΧΕΣΗ_ΕΛΕΓΧ

ΩΝ_ΜΕ_ΕΞΩΤ

ΕΡ.ΕΛΕΓΧΟ 

ΣΧΕΣΗ_ΥΦΙΣΤ

_ΕΛΕΓΧΩΝ_Μ

Ε_∆ΙΑΧ.ΚΙΝ∆ 

ΣΧΕΣΗ_ΥΦΙΣΤ_Ε

ΛΕΓΧΩΝ_ΜΕ_ΕΤ

ΑΙΡ.∆ΙΑΚ 

ΣΧΕΣΗ_ΥΦΙΣΤ_Ε

ΛΕΓΧΩΝ_ΜΕ_ΣΤ

ΡΑΤ.ΣΧΕ∆ 

ΣΧΕΣΗ_ΥΦΙΣΤ

_ΕΛΕΓΧΩΝ_Μ

Ε_ΠΕΡΙΒΑΛ 

Mann-Whitney U 204,000 193,000 234,000 207,000 236,500 

Wilcoxon W 324,000 284,000 325,000 298,000 327,500 

Z -3,061 -2,439 -1,499 -2,152 -1,676 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,002 ,015 ,134 ,031 ,094 

a  Grouping Variable: eswt.elegxos  εσωτερικός έλεγχος 
Πίνακας 101: Test Statistics(a) 
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∆.3 Τµήµα Γ (Ερωτήσεις 51 – 73) 
∆.3.1  Τµήµα Γ.1 (Ερωτήσεις 51 - 55) 
 

  

v51  Σε ποιο επίπεδο 

∆ιοίκησης αναφέρεται 

ο εσωτερικός έλεγχος 

v52  Υπάρχει 

ενιαίο 

εγχειρίδιο 

∆ιαδικασιών; 

v53  Υπάρχουν 

καθιερωµένα πρότυπα 

σύνταξης εγγράφων 

ελέγχου (Έκθεση 

Ελέγχου, Φύλλα 

Εργασίας). 

v54  Η υπάρχουσα 

στελέχωση καλύπτει 

τις ανάγκες της 

υπηρεσίας 

εσωτερικού ελέγχου: 

v55  Γίνεται κάθε 

χρόνο αξιολόγηση του 

ελεγκτικού έργου από 

την προϊστάµενη αρχή 

της Υπηρεσίας; 

N Valid 50 48 51 49 49 

  Missing 24 26 23 25 25 

Mean 2,0200 1,3333 1,2353 1,1633 1,1429 

Median 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

Std. Deviation ,93656 ,47639 ,42840 ,37344 ,35355 

Minimum 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Maximum 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Πίνακας 102: Statistics 

  

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1,00  στον Πρόεδρο του ∆Σ 17 23,0 34,0 34,0 

  2,00  στο ∆Σ 19 25,7 38,0 72,0 

  3,00  στην Επιτροπή Ελέγχου 10 13,5 20,0 92,0 

  4,00  αλλού 4 5,4 8,0 100,0 

  Total 50 67,6 100,0   

Missing System 24 32,4     

Total 74 100,0     

Πίνακας 103: Frequency Table v51 «Σε ποιο επίπεδο ∆ιοίκησης αναφέρεται ο εσωτερικός έλεγχος;» 

  

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1,00  ναι 32 43,2 66,7 66,7 

2,00  όχι 16 21,6 33,3 100,0 

Valid 

Total 48 64,9 100,0   

Missing System 26 35,1     

Total 74 100,0     

Πίνακας 104: Frequency Table v52 «Υπάρχει ενιαίο εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών;»  

  

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1,00  ναι 39 52,7 76,5 76,5 

2,00  όχι 12 16,2 23,5 100,0 

Valid 

Total 51 68,9 100,0   

Missing System 23 31,1     

Total 74 100,0     

Πίνακας 105: Frequency Table v53 «Υπάρχουν καθιερωµένα πρότυπα σύνταξης εγγράφων ελέγχου (Έκθεση Ελέγχου, Φ. Ε.);» 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1,00  ναι 41 55,4 83,7 83,7 

2,00  όχι 8 10,8 16,3 100,0 

Valid 

Total 49 66,2 100,0   

Missing System 25 33,8     

Total 74 100,0     

Frequency Table v54 «Η υπάρχουσα στελέχωση καλύπτει τις ανάγκες της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου;:» 

 

   Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1,00  ναι 42 56,8 85,7 85,7 

2,00  όχι 7 9,5 14,3 100,0 

Valid 

Total 49 66,2 100,0   

Missing System 25 33,8     

Total 74 100,0     

Frequency Table v55 «Γίνεται κάθε χρόνο αξιολόγηση του ελεγκτικού έργου από την προϊστάµενη αρχή της Υπηρεσίας;» 
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∆.3.2 Τµήµα Γ.2 (Ερωτήσεις 56 - 65) 

 

 Cronbach's Alpha N of Items 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ_ΕΛΕΓΧΟΥ ,835 2 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ,858 2 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ_ΕΛΕΓΧΟΥ ,911 2 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ_ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ,703 2 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ,886 2 

Πίνακας 106: Reliability Statistics - Έλεγχος Αξιοπιστίας µέσω του συντελεστή αξιοπιστίας «Cronbach a» αναφορικά µε τα 

συστατικά µέρη του εσωτερικού ελέγχου  

 

  Cases 

  Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ_ΕΛΕΓΧΟΥ 52 70,3% 22 29,7% 74 100,0% 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 52 70,3% 22 29,7% 74 100,0% 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ_ΕΛΕΓΧΟΥ 52 70,3% 22 29,7% 74 100,0% 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ_ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 52 70,3% 22 29,7% 74 100,0% 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 52 70,3% 22 29,7% 74 100,0% 

Πίνακας 107: Case Processing Summary 

 

    Statistic Std. Error 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ_ΕΛΕΓΧΟΥ Mean 4,0385 ,11879 

  95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 3,8000   

    Upper Bound 4,2769   

  5% Trimmed Mean 4,0983   

  Median 4,0000   

  Variance ,734   

  Std. Deviation ,85661   

  Minimum 2,00   

  Maximum 5,00   

  Range 3,00   

  Interquartile Range ,50   

  Skewness -,976 ,330 

  Kurtosis ,232 ,650 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ Mean 3,7692 ,10765 

  95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 3,5531   

    Upper Bound 3,9853   

  5% Trimmed Mean 3,7991   

  Median 4,0000   

  Variance ,603   

  Std. Deviation ,77625   

  Minimum 2,00   

  Maximum 5,00   

  Range 3,00   

  Interquartile Range ,50   

  Skewness -,810 ,330 

  Kurtosis ,323 ,650 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ_ΕΛΕΓΧΟΥ Mean 3,9904 ,12242 

  95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 3,7446   

    Upper Bound 4,2362   

  5% Trimmed Mean 4,0449   

  Median 4,0000   

  Variance ,779   

  Std. Deviation ,88279   

  Minimum 2,00   

  Maximum 5,00   

  Range 3,00   

  Interquartile Range 1,38   

  Skewness -,748 ,330 

  Kurtosis -,109 ,650 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ_ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Mean 3,9904 ,09562 

  95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 3,7984   

    Upper Bound 4,1823   

  5% Trimmed Mean 4,0107   

  Median 4,0000   

  Variance ,475   

  Std. Deviation ,68949   

  Minimum 2,50   
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  Maximum 5,00   

  Range 2,50   

  Interquartile Range 1,00   

  Skewness -,478 ,330 

  Kurtosis -,647 ,650 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Mean 3,7019 ,13189 

  95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 3,4371   

    Upper Bound 3,9667   

  5% Trimmed Mean 3,7457   

  Median 4,0000   

  Variance ,905   

  Std. Deviation ,95106   

  Minimum 1,50   

  Maximum 5,00   

  Range 3,50   

  Interquartile Range 1,38   

  Skewness -,788 ,330 

  Kurtosis -,097 ,650 

Πίνακας 108: Descriptives  

 

  Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

  Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ_ΕΛΕΓΧΟΥ ,251 52 ,000 ,862 52 ,000 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ,290 52 ,000 ,876 52 ,000 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ_ΕΛΕΓΧΟΥ ,216 52 ,000 ,880 52 ,000 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ_ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ,217 52 ,000 ,903 52 ,000 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ,238 52 ,000 ,896 52 ,000 

a  Lilliefors Significance Correction 
Πίνακας 109: Tests of Normality 
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∆.3.3 Τµήµα Γ.3 (Ερωτήσεις 66 - 73) 

 
 Cronbach's Alpha N of Items 

∆ΙΑΣΤΑΣΗ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ_ΜΑΘΗΣΗΣ ,863 2 

∆ΙΑΣΤΑΣΗ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ_∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ,712 2 

∆ΙΑΣΤΑΣΗ.ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΗ ,700 2 

∆ΙΑΣΤΑΣΗ.ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ,940 2 

Πίνακας 110: Reliability Statistics - Έλεγχος Αξιοπιστίας µέσω του συντελεστή αξιοπιστίας «Cronbach a» αναφορικά µε το 

Balanced Scorecard». 

 

  Cases 

  Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 

∆ΙΑΣΤΑΣΗ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ_ΜΑΘΗΣΗΣ 53 71,6% 21 28,4% 74 100,0% 

∆ΙΑΣΤΑΣΗ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ_∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ 53 71,6% 21 28,4% 74 100,0% 

∆ΙΑΣΤΑΣΗ.ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΗ 53 71,6% 21 28,4% 74 100,0% 

∆ΙΑΣΤΑΣΗ.ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 53 71,6% 21 28,4% 74 100,0% 

Πίνακας 111: Case Processing Summary 

 

    Statistic Std. Error 

∆ΙΑΣΤΑΣΗ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ_ΜΑΘΗΣΗΣ Mean 4,0377 ,13187 

  95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 
3,7731   

    Upper Bound 4,3023   

  5% Trimmed Mean 4,1080   

  Median 4,0000   

  Variance ,922   

  Std. Deviation ,96001   

  Minimum 1,50   

  Maximum 5,00   

  Range 3,50   

  Interquartile Range 1,50   

  Skewness -,823 ,327 

  Kurtosis -,079 ,644 

∆ΙΑΣΤΑΣΗ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ_∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ Mean 3,9151 ,13916 

  95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 
3,6359   

    Upper Bound 4,1943   

  5% Trimmed Mean 3,9927   

  Median 4,0000   

  Variance 1,026   

  Std. Deviation 1,01307   

  Minimum 1,00   

  Maximum 5,00   

  Range 4,00   

  Interquartile Range 1,25   

  Skewness -,971 ,327 

  Kurtosis ,322 ,644 

∆ΙΑΣΤΑΣΗ.ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΗ Mean 3,8302 ,10771 

  95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 
3,6141   

    Upper Bound 4,0463   

  5% Trimmed Mean 3,8601   

  Median 4,0000   

  Variance ,615   

  Std. Deviation ,78412   

  Minimum 2,00   

  Maximum 5,00   

  Range 3,00   

  Interquartile Range 1,50   

  Skewness -,371 ,327 

  Kurtosis -,585 ,644 

∆ΙΑΣΤΑΣΗ.ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Mean 4,0660 ,10349 

  95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 
3,8584   

    Upper Bound 4,2737   

  5% Trimmed Mean 4,0943   

  Median 4,0000   

  Variance ,568   

  Std. Deviation ,75344   
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  Minimum 2,00   

  Maximum 5,00   

  Range 3,00   

  Interquartile Range 1,50   

  Skewness -,373 ,327 

  Kurtosis -,383 ,644 

Πίνακας 112: Descriptives 

 

 
  Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

  Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

∆ΙΑΣΤΑΣΗ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ_ΜΑΘΗΣΗΣ ,182 53 ,000 ,871 53 ,000 

∆ΙΑΣΤΑΣΗ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ_∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ,194 53 ,000 ,884 53 ,000 

∆ΙΑΣΤΑΣΗ.ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΗ ,189 53 ,000 ,921 53 ,002 

∆ΙΑΣΤΑΣΗ.ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ,201 53 ,000 ,875 53 ,000 

a  Lilliefors Significance Correction 
Πίνακας 113: Tests of Normality 
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∆.4 Τµήµα ∆ (Ερωτήσεις 74 – 83) 
  
 

  

∆1.2002  

Κύκλος 

Παγίων 

∆1.2003  

Κύκλος 

Παγίων 

∆1.2004  

Κύκλος 

Παγίων 

∆1.2005  

Κύκλος 

Παγίων 

∆1.2006  

Κύκλος 

Παγίων 

∆1.2007  

Κύκλος 

Παγίων 

∆1.2008  

Κύκλος 

Παγίων 

Valid 18 19 19 21 24 29 29 N 

Missing 56 55 55 53 50 45 45 

Mean 2,8333 2,8947 3,1579 3,1429 3,3333 3,2069 3,3103 

Std. Deviation 1,33945 1,24252 1,11869 1,10841 1,09014 1,42376 1,39139 

Πίνακας 114: Statistics ∆1 για τα έτη 2002 – 2008 

 
 

  

∆2.2002  

Κύκλος 

Αποθεµάτων 

∆2.2003  

Κύκλος 

Αποθεµάτων 

∆2.2004  

Κύκλος 

Αποθεµάτων 

∆2.2005  

Κύκλος 

Αποθεµάτων 

∆2.2006  

Κύκλος 

Αποθεµάτων 

∆2.2007  

Κύκλος 

Αποθεµάτων 

∆2.2008  

Κύκλος 

Αποθεµάτων 

N Valid 18 19 19 21 24 29 29 

  Missing 56 55 55 53 50 45 45 

Mean 2,5556 2,5789 2,6842 3,0000 3,2500 3,2069 3,3103 

Std. Deviation 1,19913 1,12130 1,05686 ,94868 1,11316 1,17654 1,25651 

Πίνακας 115: Statistics ∆2 για τα έτη 2002 – 2008 

 

  

  

∆3.2002  

Κύκλος 

Αγορών - 

Προµηθειών 

∆3.2003  

Κύκλος 

Αγορών - 

Προµηθειών 

∆3.2004  

Κύκλος 

Αγορών - 

Προµηθειών 

∆3.2005  

Κύκλος 

Αγορών - 

Προµηθειών 

∆3.2006  

Κύκλος 

Αγορών - 

Προµηθειών 

∆3.2007  

Κύκλος 

Αγορών - 

Προµηθειών 

∆3.2008  

Κύκλος 

Αγορών - 

Προµηθειών 

N Valid 15 16 19 21 24 29 29 

  Missing 59 58 55 53 50 45 45 

Mean 2,9333 2,9375 3,0526 3,3810 3,5417 3,5517 3,6207 

Std. Deviation 1,33452 1,28938 1,07877 1,07127 1,06237 1,29797 1,32055 

Πίνακας 116: Statistics ∆3 για τα έτη 2002 – 2008 

 

   

∆4.2002  

Κύκλος 

Απαιτήσεων - 

∆ιαθεσίµων - 

Χρεογράφων 

∆4.2003  

Κύκλος 

Απαιτήσεων - 

∆ιαθεσίµων - 

Χρεογράφων 

∆4.2004  

Κύκλος 

Απαιτήσεων - 

∆ιαθεσίµων - 

Χρεογράφων 

∆4.2005  

Κύκλος 

Απαιτήσεων - 

∆ιαθεσίµων - 

Χρεογράφων 

∆4.2006  

Κύκλος 

Απαιτήσεων - 

∆ιαθεσίµων - 

Χρεογράφων 

∆4.2007  

Κύκλος 

Απαιτήσεων - 

∆ιαθεσίµων - 

Χρεογράφων 

∆4.2008  

Κύκλος 

Απαιτήσεων - 

∆ιαθεσίµων - 

Χρεογράφων 

N Valid 15 16 16 18 21 26 26 

  Missing 59 58 58 56 53 48 48 

Mean 2,9333 3,0000 3,1250 3,2222 3,3810 3,1923 3,2308 

Std. Deviation 1,43759 1,41421 1,31022 1,35280 1,28360 1,38620 1,42289 

Πίνακας 117: Statistics ∆4 για τα έτη 2002 – 2008 

 
  

  

∆5.2002  

Κύκλος 

Υποχρεώσεων 

∆5.2003  

Κύκλος 

Υποχρεώσεων 

∆5.2004  

Κύκλος 

Υποχρεώσεων 

∆5.2005  

Κύκλος 

Υποχρεώσεων 

∆5.2006  

Κύκλος 

Υποχρεώσεων 

∆5.2007  

Κύκλος 

Υποχρεώσεων 

∆5.2008  

Κύκλος 

Υποχρεώσεων 

N Valid 15 16 19 21 24 29 29 

  Missing 59 58 55 53 50 45 45 

Mean 2,8000 2,8125 3,0526 3,2381 3,3750 3,2414 3,3103 

Std. Deviation 1,26491 1,27639 1,07877 ,88909 ,96965 1,21465 1,22776 

Πίνακας 118: Statistics ∆5 για τα έτη 2002 – 2008 
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∆6.2002  

Κύκλος 

∆απανών - 

Εξόδων 

∆6.2003  

Κύκλος 

∆απανών - 

Εξόδων 

∆6.2004  

Κύκλος 

∆απανών - 

Εξόδων 

∆6.2005  

Κύκλος 

∆απανών - 

Εξόδων 

∆6.2006  

Κύκλος 

∆απανών 

- Εξόδων 

∆6.2007  

Κύκλος 

∆απανών - 

Εξόδων 

∆6.2008  

Κύκλος 

∆απανών - 

Εξόδων 

N Valid 15 16 19 21 24 29 29 

  Missing 59 58 55 53 50 45 45 

Mean 2,7333 2,8125 3,0000 3,0476 3,3333 3,2759 3,3103 

Std. Deviation 1,53375 1,42449 1,20185 1,32198 1,40393 1,50941 1,51430 

Πίνακας 119: Statistics ∆6 για τα έτη 2002 – 2008 

 

 

   

∆7.2002  

Κύκλος 

Πωλήσεων 

∆7.2003  

Κύκλος 

Πωλήσεων 

∆7.2004  

Κύκλος 

Πωλήσεων 

∆7.2005  

Κύκλος 

Πωλήσεων 

∆7.2006  

Κύκλος 

Πωλήσεων 

∆7.2007  

Κύκλος 

Πωλήσεων 

∆7.2008  

Κύκλος 

Πωλήσεων 

N Valid 15 19 19 21 24 29 29 

  Missing 59 55 55 53 50 45 45 

Mean 2,5333 2,6316 2,9474 3,1429 3,2083 3,2414 3,2069 

Std. Deviation 1,45733 1,42246 1,47097 1,55839 1,53167 1,57333 1,52079 

Πίνακας 120: Statistics ∆7 για τα έτη 2002 – 2008 

 

 

  

∆8.2002  

Κύκλος 

∆ιοίκησης 

∆8.2003  

Κύκλος 

∆ιοίκησης 

∆8.2004  

Κύκλος 

∆ιοίκησης 

∆8.2005  

Κύκλος 

∆ιοίκησης 

∆8.2006  

Κύκλος 

∆ιοίκησης 

∆8.2007  

Κύκλος 

∆ιοίκησης 

∆8.2008  

Κύκλος 

∆ιοίκησης 

N Valid 15 19 19 21 24 29 29 

  Missing 59 55 55 53 50 45 45 

Mean 2,4667 2,7368 2,8947 3,0000 3,1667 3,1724 3,2069 

Std. Deviation 1,50555 1,32674 1,28646 1,34164 1,34056 1,53690 1,54410 

Πίνακας 121: Statistics ∆8 για τα έτη 2002 – 2008 

 
  

  

∆9.2002  

Κύκλος 

Λογιστικής - 

Χρηµατοοικο

νοµικής 

∆9.2003  

Κύκλος 

Λογιστικής - 

Χρηµατοοικο

νοµικής 

∆9.2004  

Κύκλος 

Λογιστικής - 

Χρηµατοοικο

νοµικής 

∆9.2005  

Κύκλος 

Λογιστικής - 

Χρηµατοοικο

νοµικής 

∆9.2006  

Κύκλος 

Λογιστικής - 

Χρηµατοοικο

νοµικής 

∆9.2007  

Κύκλος 

Λογιστικής - 

Χρηµατοοικο

νοµικής 

∆9.2008  

Κύκλος 

Λογιστικής - 

Χρηµατοοικο

νοµικής 

N Valid 15 16 16 18 21 26 26 

  Missing 59 58 58 56 53 48 48 

Mean 2,6667 2,6875 2,8750 2,8333 3,1905 3,1538 3,1923 

Std. Deviation 1,63299 1,53704 1,50000 1,50489 1,47034 1,56697 1,57529 

Πίνακας 122: Statistics ∆9 για τα έτη 2002 – 2008 

 
 

  

∆10.2002  

Κύκλοι 

Λοιπών 

Λειτουργιών 

∆10.2003  

Κύκλοι 

Λοιπών 

Λειτουργιών 

∆10.2004  

Κύκλοι 

Λοιπών 

Λειτουργιών 

∆10.2005  

Κύκλοι 

Λοιπών 

Λειτουργιών 

∆10.2006  

Κύκλοι 

Λοιπών 

Λειτουργιών 

∆10.2007  

Κύκλοι 

Λοιπών 

Λειτουργιών 

∆10.2008  

Κύκλοι 

Λοιπών 

Λειτουργιών 

N Valid 14 15 15 17 19 23 23 

  Missing 60 59 59 57 55 51 51 

Mean 2,1429 2,2000 2,4000 2,3529 2,5789 2,6087 2,6522 

Std. Deviation 1,16732 1,08233 1,12122 1,16946 1,30451 1,40580 1,43364 

Πίνακας 123: Statistics ∆10 για τα έτη 2002 – 2008 
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∆.5 Τµήµα E (Ερωτήσεις 84 – 90) 
 
 

    Statistic Std. Error 

Mean 3,9783 ,10536 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 
3,7661   

  Upper Bound 4,1905   

5% Trimmed Mean 4,0314   

Median 4,0000   

Variance ,511   

Std. Deviation ,71458   

Minimum 2,00   

Maximum 5,00   

Range 3,00   

Interquartile Range ,00   

Skewness -1,114 ,350 

v84  Μια πιο έντονη συνεργασία εσωτερικών 

εξωτερικών ελεγκτών στο µέλλον θα 

συνέβαλλε στην αναβάθµιση των υπηρεσιών 

του εσωτερικού ελέγχου 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Kurtosis 
2,381 ,688 

Mean 4,0435 ,06920 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower Bound 
3,9041   

  Upper Bound 4,1829   

5% Trimmed Mean 4,0652   

Median 4,0000   

Variance ,220   

Std. Deviation ,46935   

Minimum 2,00   

Maximum 5,00   

Range 3,00   

Interquartile Range ,00   

Skewness -1,190 ,350 

v85  Νέα εργαλεία διαχείρισης του κινδύνου 

βασισµένα στον εσωτερικό έλεγχο µπορεί να 

χρησιµοποιηθούν 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Kurtosis 8,724 ,688 

Mean 4,1522 ,08774 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower Bound 
3,9755   

  Upper Bound 4,3289   

5% Trimmed Mean 4,1691   

Median 4,0000   

Variance ,354   

Std. Deviation ,59507   

Minimum 3,00   

Maximum 5,00   

Range 2,00   

Interquartile Range 1,00   

Skewness -,048 ,350 

v86  Ο εσωτερικός έλεγχος µπορεί να 

βοηθήσει στην αποτελεσµατικότερη υιοθέτηση 

των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Kurtosis -,168 ,688 

Mean 4,3261 ,10335 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower Bound 
4,1179   

  Upper Bound 4,5342   

5% Trimmed Mean 4,3623   

Median 4,0000   

Variance ,491   

Std. Deviation ,70093   

Minimum 3,00   

Maximum 5,00   

Range 2,00   

Interquartile Range 1,00   

Skewness -,555 ,350 

v87  Ο εσωτερικός έλεγχος µπορεί να αναλάβει 

δραστικότερο συµβουλευτικό ρόλο 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Kurtosis -,781 ,688 
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Mean 4,2609 ,11393 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower Bound 
4,0314   

  Upper Bound 4,4903   

5% Trimmed Mean 4,3140   

Median 4,0000   

Variance ,597   

Std. Deviation ,77272   

Minimum 2,00   

Maximum 5,00   

Range 3,00   

Interquartile Range 1,00   

Skewness -,798 ,350 

v88  Ο εσωτερικός έλεγχος µπορεί να 

συµβάλλει στον αποτελεσµατικότερο 

στρατηγικό σχεδιασµό 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Kurtosis ,162 ,688 

Mean 4,1522 ,10753 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower Bound 
3,9356   

  Upper Bound 4,3688   

5% Trimmed Mean 4,1932   

Median 4,0000   

Variance ,532   

Std. Deviation ,72930   

Minimum 2,00   

Maximum 5,00   

Range 3,00   

Interquartile Range 1,00   

Skewness -,604 ,350 

v89  Ο εσωτερικός έλεγχος µπορεί να 

συµβάλλει στην αποδοτικότερη διαχείριση της 

ποιότητας, της υγείας και ασφάλειας στην 

εργασία και του περιβάλλοντος 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Kurtosis 
,361 ,688 

Mean 4,4348 ,07390 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower Bound 
4,2859   

  Upper Bound 4,5836   

5% Trimmed Mean 4,4275   

Median 4,0000   

Variance ,251   

Std. Deviation ,50121   

Minimum 4,00   

Maximum 5,00   

Range 1,00   

Interquartile Range 1,00   

Skewness ,272 ,350 

v90  Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί 

προστιθέµενη αξία για την επιχείρηση και 

µπορεί να αναλάβει καταλυτικό ρόλο στην 

επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της 

σύγχρονης ξενοδοχειακής επιχείρησης 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Kurtosis 

-2,016 ,688 

Πίνακας 124: Descriptives 
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