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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία ασχολείται σε θεωρητικό, κυρίως, επίπεδο με το ζήτημα του 

εσωτερικού ελέγχου επικεντρώνοντας την ανάλυση στον κλάδο του τουρισμού. Η παρακίνηση 

της εργασίας  αποδίδεται αφενός στα πρόσφατα εταιρικά σκάνδαλα που έλαβαν χώρα, κυρίως, 

στις ΗΠΑ και ενέτειναν το ενδιαφέρον επί των ζητημάτων εσωτερικού ελέγχου, αφετέρου στο 

ότι η διερεύνηση των ζητημάτων εσωτερικού ελέγχου στον κλάδο τουρισμού, ενός εκ των 

σημαντικότερων για την Ελληνική Οικονομία, δεν έχει τύχει ανάλογης έκτασης τόσο εκτός όσο 

και εντός της Ελλάδας. 

Από τη σύνθεση του υφιστάμενου θεωρητικού υπόβαθρου προκύπτει ότι ο εσωτερικός 

έλεγχος συνιστά ζήτημα με ποικίλες προεκτάσεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις υποδείξεις 

εγκαθίδρυσης αποτελεσματικών συστημάτων. Ειδικότερα στην περίπτωση των τουριστικών 

επιχειρήσεων, οι ιδιαιτερότητες αυτού καθαυτού του προϊόντος καθώς και η ποικιλομορφία των 

μέτρων παρακολούθησης της επίδοσης και ελέγχου προσθέτουν περαιτέρω προεκτάσεις στη 

μελέτη του εν λόγω θέματος. Τα υφιστάμενα ευρήματα καταδεικνύουν ότι η εμπειρική 

διερεύνηση του θέματος επικεντρώνεται, ενδεχομένως, δυσανάλογα στο ζήτημα της 

αποτελεσματικότητας. Αντίθετα, άλλα ζητήματα, όπως τα αναμενόμενα οφέλη του εσωτερικού 

ελέγχου ή/ και η εξέταση των προϋποθέσεων υπό τις οποίες αυτά προκύπτουν έχουν εξεταστεί σε 

μικρότερο βαθμό. Παρόμοια, η επίπτωση του εσωτερικού ελέγχου στις μεταβλητές που 

αποτυπώνουν τις εταιρικές σχέσεις με εξωτερικούς συμμέτοχους εξακολουθούν να υπολείπονται 

εκτενούς μελέτης. 

Επιπροσθέτως της ανάγκης διερεύνησης των παραπάνω ζητημάτων σε γενικό επίπεδο, η 

μελλοντική έρευνα στην Ελλάδα θα έπρεπε να εστιάσει στην αντιμετώπιση των μεθοδολογικών, 

κυρίως, υστερήσεων της υφιστάμενης έρευνας όπως η μη τυχαία δειγματοληψία και το 

περιορισμένο μέγεθος δειγμάτων. Εκτός αυτών, η εξέταση πρόσθετων ζητημάτων, πλην της 

αποτελεσματικότητας των εσωτερικών συστημάτων ελέγχου, θα έπρεπε να θεωρείται ζητούμενο 

της περαιτέρω έρευνας. Ιδιαίτερα χρήσιμη θα ήταν, επίσης, η μεταστροφή του ενδιαφέροντος 

από την παροχή περιγραφικών αποτελεσμάτων προς την εξέταση σχέσεων ανάμεσα στην 
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αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου και τις μεταβλητές που αναμένονται, θεωρητικά, 

να την επηρεάσουν.  
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1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

Ιστορικά, έχουν προκύψει πολλά γεγονότα στον κόσμο των επιχειρήσεων ως αποτέλεσμα 

αναποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου τα οποία κατέδειξαν ότι η εθελοντική εφαρμογή 

συστημάτων εσωτερικού ελέγχου ήταν, σε πολλές περιπτώσεις, αναποτελεσματική. Το λογιστικό 

επάγγελμα δέχθηκε, φυσιολογικά, «πυρά» περί της αδυναμίας του να ελέγξει τα φαινόμενα 

απόκλισης από τις ορθές πρακτικές που λάμβαναν χώρα εντός των επιχειρήσεων. Προέκυψε, 

λοιπόν, ανάγκη αφενός υποχρεωτικής εφαρμογής εσωτερικού ελέγχου αφετέρου πλήρους 

ανεξαρτησία του για την αποτελεσματική εφαρμογή τέτοιων συστημάτων. Ως αποτέλεσμα της 

προαναφερθείσας κριτικής, ο εσωτερικός έλεγχος συγκέντρωσε εντονότερο ενδιαφέρον 

αναφορικά με την τυποποίηση των μέτρων, μεθόδων και κανόνων που διασφάλιζαν την 

αποτελεσματικότητά του (Shapiro and Matson, 2008). Το 1992, η COSO (Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) δημοσίευσε το Ανανεωμένο Πλαίσιο 

Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Control Integrated Framework) που εξηγούσε την ανάγκη 

εσωτερικού ελέγχου ώστε οι επιχειρήσεις να συμμορφώνονται με τις γενικά παραδεκτές 

λογιστικές αρχές και, κυρίως, τις αρχές που αφορούν στη διατύπωση γνώμης περί ικανότητας της 

επιχείρησης να συνεχίσει την ομαλή λειτουργία της (AICPA, 2010). Ωστόσο, το σκάνδαλο της 

Enron το 2001 έφερε ξανά στην επιφάνεια τις ατέλειες εσωτερικού ελέγχου και ώθησε την 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ να απαιτήσει από το σύνολο των εισηγμένων εταιριών να 

εφαρμόσουν επαρκείς εσωτερικούς ελέγχους με σκοπό την πρόληψη ανάλογων φαινομένων στο 

μέλλον. Αυτή η πρωτοβουλία σε συνδυασμό με την πίεση της κοινής γνώμης που επήλθε από το 

σκάνδαλο της Enron (και άλλα εξίσου σημαντικά) οδήγησε στην ψήφιση της πράξης Sarbanes-

Oxley που, μεταξύ άλλων προέβλεπε την αξιολόγηση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου 

αναφορικά με την αναφορά (παρουσίαση) της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Ουσιαστικά, 

η πράξη έθεσε τον εσωτερικό έλεγχο ως δικλείδα ασφαλείας έναντι σε φαινόμενα λογιστικής 

απάτης (The Institute of Internal Auditors, 2008) που θα μπορούσε να μειώσει τον κίνδυνο 

εταιρικής αποτυχίας (Vanstraelen, 2002). Παρά την αυξημένη υποστήριξη που έχει λάβει ο 

εσωτερικός έλεγχος αλλά και την εξέλιξή των συστημάτων, μεθόδων κλπ που τον αφορούν, 
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πρόσφατα σκάνδαλα όπως αυτό της Lehman Brothers και της αγοράς κατοικίας στις ΗΠΑ που, 

κατά πολλούς, ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για την πρόσφατη παγκόσμια κρίση, καταδεικνύουν 

ότι οι στόχοι του εσωτερικού ελέγχου δεν έχουν επιτευχθεί πλήρως. 

Η μέχρι στιγμής εμπειρική έρευνα επί του εσωτερικού ελέγχου έχει επικεντρωθεί, όπως 

θα καταδείξει σε επόμενο σημείο η παρούσα εργασία, στη μελέτη της αποτελεσματικότητας των 

σχετικών διαδικασιών και τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος εντός του οποίου λαμβάνουν 

χώρα. Ωστόσο, η έρευνα των σχετικών ζητημάτων αναφορικά με επιχειρήσεις που λειτουργούν 

στην Ελλάδα κάθε άλλο παρά εκτεταμένη είναι ιδιαίτερα όταν συγκρίνεται με την αντίστοιχη 

πρόοδο που έχει σημειωθεί σε χώρες του εξωτερικού, πχ ΗΠΑ. Οι λόγοι για τον περιορισμένο 

όγκο εμπειρικής έρευνας με αντικείμενο τον εσωτερικό έλεγχο στην Ελλάδα θα μπορούσε να 

αποδοθεί, μεταξύ άλλων, αφενός στο περιορισμένο πλήθος των εταιριών που έχουν υιοθετήσει 

συστήματα εσωτερικού ελέγχου, αφετέρου στην αδυναμία ή δυσχέρεια συλλογής κατάλληλων 

δεδομένων. Ως αποτέλεσμα, οι σχετικές έρευνες έχουν εκπονηθεί, κυρίως, με τη μέθοδο του 

ερωτηματολογίου με όποιες επιφυλάξεις κάτι τέτοιο μπορεί να εγείρει. Το περιορισμένο πλήθος 

επιχειρήσεων με σύστημα εσωτερικού ελέγχου έχει, επίσης, λειτουργήσει αποτρεπτικά όσον 

αφορά στην ενασχόληση με και την επικέντρωση σε εξειδικευμένους κλάδους. Κατά συνέπεια, 

κλάδοι που θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικοί για την Οικονομία της χώρας δεν έχουν μελετηθεί 

διεξοδικά σε ότι έχει να κάνει με το ζήτημα που πραγματεύεται η παρούσα εργασία. Ένας εξ 

αυτών, ο κλάδος του τουρισμού που συχνά χαρακτηρίζεται ως «ατμομηχανή της ελληνικής 

Οικονομίας», έχει σχεδόν εξολοκλήρου αγνοηθεί και οι σχετικές εμπειρικές αποδείξεις είναι 

σχεδόν ανύπαρκτες. Αυτό θα καταστεί ιδιαίτερα εμφανές σε επόμενο σημείο της εργασίας όπου 

και θα ασχοληθούμε με την ανασκόπηση των (όποιων) υφιστάμενων εμπειρικών ερευνών. 

1.2. Στόχοι της Εργασίας 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η έρευνα επί των ζητημάτων εσωτερικού ελέγχου στις 

ελληνικές επιχειρήσεις κάθε άλλο παρά ολοκληρωμένη μπορεί να θεωρηθεί. Η παρούσα εργασία 

ασχολείται, αρχικά, στη σύνθεση του θεωρητικού υπόβαθρου του εσωτερικού ελέγχου με στόχο 

την παροχή ενός σύντομου, περιεκτικού και σύγχρονου «οδηγού» κατανόησης του εσωτερικού 

ελέγχου.  
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Ως δεύτερος στόχος της εργασίας καθορίζεται η σύνθεση των υφιστάμενων εμπειρικών 

ευρημάτων η πλειοψηφία των οποίων αφορά σε επιχειρήσεις από το εξωτερικό έτσι ώστε να 

αποδοθούν με ευκρίνεια οι βασικές κατευθύνσεις που προκύπτουν από την πρακτική 

ενασχόληση με το ζήτημα σε παγκόσμιο επίπεδο και να εξεταστεί η συνάφεια των θεωρητικών 

υποδείξεων με την πράξη όπως αυτή αποτυπώνεται στα εμπειρικά ευρήματα των παραπάνω 

ερευνών. 

Τρίτον, η παρούσα εργασία στοχεύει στην σύνθεση της μέχρι στιγμής έρευνας αναφορικά 

με τον εσωτερικό έλεγχο στον κλάδο του τουρισμού. Για την εξυπηρέτηση αυτού του στόχου 

κρίθηκε σκόπιμο να υπάρξει μία σύντομη αναφορά στη πρόσφατη συμβολή του εν λόγω κλάδου 

στην ελληνική Οικονομία. Ακολούθως, η εργασία επικεντρώνεται σε σχετικές έρευνες με 

αντικείμενο μελέτης επιχειρήσεις τόσο εκτός όσο και εντός Ελλάδα. Πλην των προφανών 

οφελών επιστημονικού χαρακτήρα από την ενασχόληση με το συγκεκριμένο θέμα, η κριτική 

εξέταση των παραπάνω ερευνών αναμένεται, επίσης, να προσφέρει χρήσιμα συμπεράσματα σε 

μεθοδολογικό επίπεδο που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από την ακαδημαϊκή (κυρίως) και την 

επαγγελματική κοινότητα ως κατεύθυνση για την περαιτέρω διερεύνηση του ζητήματος στην 

Ελλάδα. 

1.3. Διάρθρωση εργασίας 

Η παρούσα εργασία διαρθρώνεται ως εξής. Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται η επισκόπηση 

αρθρογραφίας με επικέντρωση στην παρουσίαση σχετικών εμπειρικών ευρημάτων. Ακολούθως, 

στο κφάλαιο 3, παρουσιάζεται η σύνθεση του θεωρητικού υπόβαθρου του εσωτερικού ελέγχου. 

Το κεφάλαιο 4 ασχολείται με τον τουριστικό κλάδο και τον εσωτερικό έλεγχο σε αυτόν και το το 

κεφάλαιο 5 ολοκληρώνει την εργασία συνοψίζοντας τα βασικά συμπεράσματα και παραθέτοντας 

κάποιες προτάσεις μελλοντικής διερεύνησης του ζητήματος.  
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2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

2.1. Έρευνες σχετικά με τη σημασία του Εσωτερικού Ελέγχου 

Οι Albercht et al. (1988) εξετάζουν ένα θεωρητικό πλαίσιο σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου. Το βασικό συμπέρασμά τους συνίσταται στην 

ύπαρξη τεσσάρων περιοχών που οι επικεφαλής των τμημάτων ελέγχου θα μπορούσαν αν 

αναπτύξουν για να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα: κατάλληλο εταιρικό περιβάλλον, 

υποστήριξη από την ανώτατη διοίκηση, υψηλής ποιότητας προσωπικό ελέγχου και υψηλής 

ποιότητας έργο εσωτερικού ελέγχου. 

Ο Asairy (1993) αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των εσωτερικών ελέγχων σε 

εισηγμένες εταιρίες από τη Σαουδική Αραβία μέσω ερωτηματολογίου προς τα τμήματα 

εσωτερικού ελέγχου, τα ανώτατα διοικητικά στελέχη και τους εξωτερικούς ελεγκτές 38 εταιριών. 

Ο συγγραφέας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο εσωτερικός έλεγχος επηρεάζεται από τη 

στήριξη που λαμβάνει από τους εξωτερικούς ελεγκτές ενώ ως προσδιοριστικοί παράγοντες της 

αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου προκύπτουν η μόρφωση, η εκπαίδευση, η 

εμπειρία και τα επαγγελματικά προσόντα του ελεγκτή.  

Ο Abbott (2000) επικεντρώνεται στο περιβάλλον ελέγχου αλλά παράλληλα ερευνά αν η 

δραστηριότητα και ανεξαρτησία της επιτροπής ελέγχου συνδέονται αντίστροφα με τη διάπραξη 

απάτης στις λογιστικές καταστάσεις. Το δείγμα του περιλαμβάνει 156 εισηγμένες εταιρίες στις 

ΗΠΑ και αφορά στην περίοδο 1980-1986 κατά την οποία η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξέδωσε 

τις Οδηγίες Υποχρεώσεων Λογιστικής και Ελεγκτικής. Μία βασική διαφορά της έρευνας 

συγκριτικά με προηγούμενες είναι ότι ο συγγραφέας αντικαθιστά τη μεταβλητή που μετρά την 

παρουσία ή μη της επιτροπής ελέγχου με δύο μεταβλητές που μετρούν τη δραστηριότητα και την 

ανεξαρτησία της. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι εταιρίες με ανεξάρτητους 

συμβούλους και ελάχιστη δραστηριότητα της επιτροπής ελέγχου συνδέονται με μικρότερη 

πιθανότητα διάπραξης λογιστικής απάτης.  

Οι Beasley et al. (2000) εξετάζουν τις διαφορές σε επίπεδο μηχανισμών εταιρικής 

διακυβέρνησης ανάμεσα σε οργανισμούς που κρίθηκαν και οργανισμούς που δεν κρίθηκαν 
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ένοχοι για τη διάπραξη λογιστικής απάτης. Οι συγγραφείς ερευνούν περιπτώσεις κατηγοριών για 

λογιστική απάτη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ την περίοδο 1987-1997. Τα 

ευρήματα των συγγραφέων δείχνουν ότι οι οργανισμοί που κρίθηκαν ένοχοι για λογιστική απάτη 

διοικούνται από λιγότερα ανεξάρτητα μέλη διοικητικού συμβουλίου και οι επιτροπές ελέγχου 

είναι λιγότερες, συνεδριάζουν λιγότερο συχνά, είναι λιγότερο ανεξάρτητες και λαμβάνουν 

λιγότερη βοήθεια από τον εσωτερικό έλεγχο. 

Ο Dittenhofer (2001) αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχουν με 

την τεχνική εξέτασης των αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει τον εντοπισμό των αντικειμενικών 

στόχων του ελεγχόμενου, την εγκαθίδρυση κριτηρίων μέτρηση της απόδοσης αυτών των στόχων 

και τη χρήση εγκαθιδρυμένων κριτηρίων για να προσδιοριστεί αν και σε ποιο βαθμό οι πράξεις 

του ελεγκτή οδήγησαν στην επίτευξη των στόχων. 

Οι Romar και Moberg (2003) εξετάζουν, με τη μέθοδο της μελέτης περίπτωσης, την 

περίπτωση του σκανδάλου στη WorldCom και αποφαίνονται ότι η απάτη οφείλεται (με χρονική 

ακολουθία) σε μη ρεαλιστικούς στόχους ανάπτυξης όταν οι προσδοκίες  βρίσκονται σε χαμηλά 

επίπεδα, επιθετική φιλοσοφία της διοίκησης, ανεπαρκή αξιολόγηση εξωτερικών και εσωτερικών 

παραγόντων και επιδιώξεων πριν τον καθορισμό στόχων, ελλιπή κατανομή καθηκόντων, 

ακατάλληλο διαχωρισμό ανάμεσα στην πρόσβαση και το χειρισμό δεδομένων και έλλειψη 

αυστηρής παρακολούθησης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου με συνέπεια η ποιότητα των 

ελέγχων επί των λογιστικών εγγραφών και η ενημέρωση του καθολικού να μη διαγνωσθεί ως 

ελλιπής. 

Ο Papastathis (2003) εξετάζει του παράγοντες επιτυχίας του εσωτερικού ελέγχου και 

συμπεραίνει ότι η αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου προσδιορίζεται 

από τις δραστηριότητες και την πολυπλοκότητά τους, την εξειδίκευση του προσωπικού και την 

επιθυμία της διοίκησης. 

Οι Cangemi και Singleton (2003) προτείνουν ένα πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου 4 

βημάτων. Η εν λόγω μέθοδος αξιολόγησης βασίζεται στη συμμόρφωση με τα πρότυπα ελέγχου 

του τμήματος, τα εταιρικά πρότυπα και τα επαγγελματικά πρότυπα του ελέγχου. 
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Οι Al-Twaijry et al. (2004) συμπεραίνουν ότι η αποτελεσματικότητα του εσωτερικού 

ελέγχου βοηθά του εξωτερικούς ελεγκτές να εμπιστευτούν το έργο των εσωτερικών ελεγκτών 

και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα και του δικού τους έργου. 

Ο Van Gansberghe (2005) μελετά την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου και 

συμπεραίνει ότι οι αντιλήψεις, το πλαίσιο ιδιοκτησίας, οργάνωσης και διακυβέρνησης, η 

νομοθεσία, ο αυξημένος επαγγελματισμός, το θεωρητικό πλαίσιο και οι πόροι είναι οι 

βασικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου. 

Μελέτες περιπτώσεις που αφορούν στον εσωτερικό έλεγχο στο Βέλγιο καταδεικνύουν τη 

σημασία του περιβάλλοντος ελέγχου κατά τη μελέτη των ζητημάτων που σχετίζονται με την 

ελεγκτική. Πιο συγκεκριμένα, οι Sarens και De Beelde (2006) βρίσκουν ότι κάποια 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος ελέγχου, όπως η αντιμετώπισή του από τα 

ανώτατα διοικητικά στελέχη, το επίπεδο επίγνωσης κινδύνου και ελέγχου, η έκταση κατά την 

οποία προσδιορίζονται σαφώς και επικοινωνούνται οι αρμοδιότητες που σχετίζονται με τη 

διαχείριση κινδύνου και τους εσωτερικούς ελέγχους συνδέονται σημαντικά με το ρόλο του 

εσωτερικού ελέγχου και την ανίχνευση λογιστικής απάτης εντός του οργανισμού. 

Οι Mihret και Yismaw (2007) επιχειρούν να εισάγουν μία νέα προσέγγιση για την 

αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου εντοπίζοντας 4 παράγοντες εντός 

του οργανισμού με την επηρεάζουν. Πιο συγκεκριμένα το υπόδειγμα που προτείνουν 

περιλαμβάνει την ποιότητα εσωτερικού ελέγχου, την υποστήριξη διοίκησης, τη διάρθρωση 

οργανισμού και τα χαρακτηριστικά ελεγχόμενου καθώς και τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση. 

Οι Crutchley et al. (2007) εξετάζουν τα χαρακτηριστικά εταιρικής διακυβέρνησης των 

εταιριών στις οποίες υπήρξε απάτη κατά την περίοδο 1990-2003. Οι εταιρίες όπου εμφανίζεται 

απάτη αντιστοιχούνται με εταιρίες χωρίς συμβάντα απάτης ανάλογα με τον κλάδο 

δραστηριότητα και το δείκτη «λογιστική προς τρέχουσα αξία ιδίων κεφαλαίων» (book to market 

value). Οι συγγραφείς βρίσκουν ότι χαρακτηριστικά όπως ο υψηλός ρυθμός ανάπτυξης, η 

ανάμιξη με τεχνικές διαχείρισης κερδών, οι ολιγομελείς επιτροπές ελέγχου και το υπερβάλλον 

πλήθος εξωτερικών διοικητικών συμβούλων αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης λογιστικής 

απάτης. 
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Ο Jones (2008) συγκρίνει το εσωτερικό έλεγχο, τη λογοδοσία και την εταιρική 

διακυβέρνηση στη μεσαιωνική και σύγχρονη Βρετανία. Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί το 

σύγχρονο πλαίσιο αναφοράς του ελέγχου (περιβάλλον ελέγχου, αξιολόγηση κινδύνου, 

πληροφόρηση και επικοινωνίας, παρακολούθηση και δράσεις ελέγχου) ως οδηγό για να 

ερευνήσει τους μεσαιωνικούς εσωτερικούς ελέγχους που εφαρμόζονταν από το βασιλικό 

θησαυροφυλάκιο και άλλους  μεσαιωνικούς θεσμούς κατά τον 12
ο
 αιώνα. Η ανάλυση δείχνει ότι 

οι περισσότεροι από τους σημερινούς εσωτερικούς ελέγχους υπήρχαν και στη μεσαιωνική 

Αγγλία, πχ η επιστασία και η προσωπική λογοδοσία προβάλλουν ως βασικά στοιχεία του 

μεσαιωνικού εσωτερικού ελέγχου. 

O Wee Goh (2009) μελετά τις επιτροπές ελέγχου, τα διοικητικά συμβούλια και την 

αποκατάσταση ελλείψεων στον εσωτερικού έλεγχο 208 εταιριών. Ο συγγραφέας προσεγγίζει την 

αποτελεσματικότητα της επιτροπής ελέγχου βάσει ανεξαρτησίας, εξειδίκευσής στα 

Χρηματοοικονομικά, μεγέθους και συχνότητας συνεδριάσεών της και της δυαδικότητας του 

διευθύνοντος συμβούλου. Επίσης, εξετάζει άλλους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη 

συνέπεια των εταιριών στην αποκατάσταση των ουσιωδών αδυναμιών εσωτερικού ελέγχου όπως 

η σοβαρότητα της ουσιώδους ελλείψεως, η κερδοφορία της εταιρίας, η πολυπλοκότητα των 

λειτουργιών της εταιρίας et al.. Η έρευνα συμπεραίνει ότι η αναλογία των μελών επιτροπής 

ελέγχου με χρηματοοικονομική εξειδίκευση συνδέεται θετικά με τη συνέπεια της εταιρίας 

αναφορικά με την αποκατάσταση ουσιωδών ελλείψεων. Επίσης, προκύπτει ότι οι εταιρίες με 

μεγαλύτερες επιτροπές ελέγχου έχουν υψηλότερη πιθανότητα να αποκαταστήσουν τις ουσιώδεις 

ελλείψεις πιο έγκαιρα. Ένα ακόμα συμπέρασμα είναι ότι όσο πιο ανεξάρτητο το διοικητικό 

συμβούλιο τόσο λιγότερο ευάλωτο είναι σε αθέμιτη επιρροή διοικητικών στελεχών και τόσο 

πιθανότερο είναι να ασκεί πίεση στα διοικητικά στελέχη να αποκαταστήσουν τις ουσιώδεις 

ελλείψεις. 

Η έρευνα των Ahmad et al. (2009) ασχολείται με την αποτελεσματικότητα του 

εσωτερικού ελέγχου σε δημόσιους φορείς της Μαλαισίας αναλύοντας τα δεδομένα μέσω απλών 

ποσοστών. Η έρευνα συμπεραίνει ότι η έλλειψη ελεγκτικού προσωπικού είναι το μεγαλύτερο 

εμπόδιο που αντιμετωπίζουν οι εσωτερικοί ελεγκτές για την εκτέλεση αποτελεσματικού ελέγχου. 

Η έρευνα συμπεραίνει, επίσης, ότι η εξέταση της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου 
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προϋποθέτει τη διενέργεια άλλων μεθόδων όπως οι έρευνες πεδίου (field survey) ευρύτερων 

ομάδων εσωτερικών ελεγκτών τόσο σε δημόσιους όσο και ιδιωτικούς φορείς.  

Οι Amudo και Inanga (2009) αξιολογούν τα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου της Μελών 

του ομίλου της Αφρικανικής Τράπεζας Ανάπτυξης επικεντρώνονται στην Ουγκάντα. Η έρευνα 

καταλήγει στο συμπέρασμα ότι από το εν λόγω οδηγό απουσιάζουν στοιχεία αποτελεσματικού 

ελέγχου με αποτέλεσμα να καθιστούν τις υπάρχουσες δομές ελέγχου αναποτελεσματικές. Ως 

πρότασης, η έρευνα συστήνει τη βελτίωση των υπαρχόντων συστημάτων του παραπάνω οδηγού.  

Ο Barra (2010) εφαρμόζει την αναλυτική προσέγγιση και επικεντρώνεται στις 

δραστηριότητες ελέγχου και παρακολούθησης. Η έρευνα εξετάζει την επίπτωση των ποινών και 

των λοιπών εσωτερικών ελέγχων στην επιρρέπεια των εργαζομένων προς την απάτη. Τα 

δεδομένα που χρησιμοποιούνται στην έρευνα αφορούν τόσο σε διοικητικούς όσο και μη 

διοικητικούς υπαλλήλους. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η παρουσία δράσεων ελέγχου και η 

κατανομή καθηκόντων αυξάνουν το κόστος διάπραξης απάτης. Κατά συνέπεια, το όφελος από τη 

διάπραξη απάτης πρέπει να αντισταθμίσει το αντίστοιχο κόστος σε ένα περιβάλλον 

κατανεμημένων καθηκόντων έτσι ώστε ο εργαζόμενος να διαπράξει απάτη. Επιπρόσθετα, 

αποδεικνύεται ότι η κατανομή καθηκόντων συνιστά αποτρεπτικό στοιχείο «ελάχιστου κόστους» 

για τους μη διοικητικούς υπαλλήλους least-cost‟ αλλά για τους διοικητικούς υπαλλήλους αυτό 

επιτυγχάνεται με τις μέγιστες ποινές. Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η αποτελεσματικότητα των 

προληπτικών ελέγχων και των σχετικών δραστηριοτήτων όπως η κατανομή καθηκόντων 

εξαρτάται από τους ελέγχους ανίχνευσης (παρακολούθηση).   

Η έρευνα του Wainaina (2011) εξετάζει τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου και 

συμπεραίνει ότι, εκτός της πρόληψης και ανίχνευσης της απάτης, οι εσωτερικοί έλεγχοι θα 

πρέπει να αντανακλούν την ισχύ συνολικά του λογιστικού περιβάλλοντος σε έναν οργανισμό 

καθώς και την ακρίβεια των οικονομικών και λειτουργικών αρχείων του. 

Οι Ewa και Udoayang (2012) διεξάγουν έρευνα σχετικά με τον αντίκτυπο του 

σχεδιασμού του εσωτερικού ελέγχου στην ικανότητα τραπεζών να διερευνήσουν την απάτη 

προσωπικού στη Νιγηρία. Τα δεδομένα της έρευνας αφορούν σε 13 Νιγηριανές τράπεζες και 

αναλύονται βάσει ποσοστών και δεικτών. Η έρευνα συμπεραίνει ότι ο σχεδιασμός του 

εσωτερικού ελέγχου επηρεάζει τη στάση του προσωπικού έναντι της απάτης με τέτοιο τρόπο που 

ένας ισχυρός μηχανισμός εσωτερικού ελέγχου λειτουργεί αποτρεπτικά της απάτης ενώ, αντίθετα, 
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ένας αδύναμος μηχανισμός εσωτερικού ελέγχου εκθέτει το σύστημα σε απάτη και δημιουργεί 

ευκαιρίες για το προσωπικό να διαπράξει απάτη. Επιπρόσθετα, οι περισσότερες τράπεζες δε 

δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στον τρόπο ζωής (life style) των μελών του προσωπικού τους και στο 

γεγονός ότι τα περισσότερα μέλη προσωπικού έχουν την άποψη ότι ένα αποτελεσματικό και 

αποδοτικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου θα μπορούσε να διαγνώσει τα σχέδια απάτης στον 

τραπεζικό κλάδο. Στα συμπεράσματα της έρευνας αναφέρεται, επίσης, ότι υπάρχει απαίτηση 

αποτελεσματικών και αποδοτικών συστημάτων εσωτερικού ελέγχου για να ανακοπή η επιδημία 

απάτης στον τραπεζικό κλάδο και προτείνει τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εσωτερικού 

ελέγχου στις τράπεζες της Νιγηρίας και την απόδοση προσοχής στο life style των μελών 

προσωπικού που μπορεί να παρέχει ενδείξεις πιθανές απάτης.  

Ο Feizizadeh (2012) διερευνά την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού 

ελέγχου και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι περισσότερες εταιρίες μετρούν και 

ποσοτικοποιούν την επίδοση και την αποτελεσματικότητα των επιχειρηματικών λειτουργιών 

τους.  

2.2. Βασικά Συμπεράσματα 

Από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας προκύπτει ότι ο εσωτερικός έλεγχος 

είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα λόγω των αναμενόμενων οφελών που συνεπάγεται για την 

ίδια την επιχείρηση (κυρίως) και τους εξωτερικούς συμμέτοχούς της. Μεταξύ αυτών των οφελών 

συγκαταλέγονται η ακρίβεια διοικητικών αναφορών σχετικά με τις εκτιμήσεις για το μέλλον, η 

καταπολέμηση της λογιστικής απάτης, η μείωση του κόστους εσωτερικού ελέγχου, συμμόρφωση 

με τις θεσμικές απαιτήσεις, η ικανοποίηση των διαφορετικών απαιτήσεων σε επίπεδο 

πληροφόρηση από διαφορετικούς συμμέτοχους, η εξυπηρέτηση διαφορετικών επιδιώξεων 

συγκριτικά με τον εξωτερικό έλεγχο, η διάγνωση κινδύνων, η διάρθρωση της εταιρικής 

διακυβέρνησης και η βελτίωση των ιδιαίτερων ικανοτήτων της επιχειρηματικής οντότητας. 

Ειδικότερα για τη διάγνωση κινδύνων, η συμβολή του εσωτερικού ελέγχου συνοψίζεται στο 

τρίπτυχο εντοπισμός του κινδύνου, εντοπισμός της αιτίας του και ιεράρχηση των κινδύνων. 
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3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ 

3.1. Εισαγωγικά 

Στο τρέχον κεφάλαιο ασχολούμαστε με τα βασικότερα ζητήματα του εσωτερικού ελέγχου 

σε θεωρητικό επίπεδο. Αρχικά, προσεγγίζουμε εννοιολογικά το περιεχόμενου του όρου 

«εσωτερικός έλεγχος» και περιγράφουμε συνοπτικά τις θεωρίες που σχετίζονται με το υπό 

εξέταση αντικείμενο. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται αναφορά στην αναγκαιότητα 

(χρησιμότητα) των σχετικών διαδικασιών για τις επιχειρήσεις και ακολούθως αναπτύσσεται η 

θεώρηση του εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με εναλλακτικές θεωρήσεις. Το κεφάλαιο 

περιλαμβάνει, επίσης, κατευθύνσεις, σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία, αναφορικά με τον 

τρόπο εγκαθίδρυσης και λειτουργίας ενός αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου. 

3.2. Εννοιολογική Προσέγγιση 

Οι εσωτερικοί έλεγχοι είναι μέτρα που θεσμοθετούν οι οργανισμοί με στόχο να 

διασφαλίσουν ότι οι αντικειμενικοί σκοποί, οι στόχοι και η αποστολή τους θα επιτευχθούν 

(Rezaee, 2002). Αφορούν σε ένα σύνολο οργανωτικών πολιτικών και διαδικασιών που 

διασφαλίζουν ότι κάθε συναλλαγή πραγματοποιείται με τρόπο κατάλληλο έτσι ώστε να μην 

υπάρχουν απώλειες, κλοπές και κατάχρηση των πόρων του οργανισμού. Μέσω των συστημάτων 

εσωτερικού ελέγχου, οι οργανισμοί επιτυγχάνουν επίδοση και οργανωσιακούς στόχους, 

προλαμβάνουν την απώλεια πόρων, επιτρέπουν την παροχή αξιόπιστων αναφορών και 

διασφαλίζουν την συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς. Κατά συνέπεια, οι εσωτερικοί 

έλεγχοι εγκαθιδρύονται από τη διοίκηση για να διασφαλίσουν ότι η εργασίες της επιχείρησης 

εκτελούνται με τακτικό και αποτελεσματικό τρόπο. Αυτό διασφαλίζει περαιτέρω ότι η συνέπεια 

προς τις διοικητικές πολιτικές προστατεύουν τα περιουσιακά στοιχεία και διασφαλίζουν την 

πληρότητα και επάρκεια των αρχείων (Kantzos και Chondraki, 2006). 
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3.3. Σχετικές Θεωρίες 

3.3.1. Θεωρία Αντιπροσώπευσης 

Σύμφωνα με τη θεωρία αντιπροσώπευσης (agency theory), κάθε εταιρία αποτελείται από 

ένα πλέγμα συμφωνιών ανάμεσα στους ιδιοκτήτες των οικονομικών πόρων (τους εντολείς) και 

τα δοικητικά στελέχη (του αντιπροσώπους) που είναι επιφορτισμένη με τη χρήση και τον έλεγχο 

αυτών των πόρων (Jensen και Meckling, 1976). Η θεωρία υποστηρίζει ότι οι αντιπρόσωποι 

διαθέτουν περισσότερη πληροφόρηση από τους εντολείς και αυτή η ασυμμετρία πληροφόρησης 

επηρεάζει αντίστροφα την ικανότητα των εντολέων να παρακολουθούν αν τα συμφέροντά τους 

εξυπηρετούνται ή όχι από τους αντιπροσώπους. Κατά συνέπεια, η θεωρία περιγράφει τις εταιρίες 

ως απαραίτητα δομές διατήρησης των συμφωνιών και υποστηρίζει ότι είναι πιθανό να 

εφαρμοστεί έλεγχος που ελαχιστοποιεί την καιροσκοπική συμπεριφορά των αντιπροσώπων. 

Σύμφωνα με τη θεωρία, η εναρμόνιση των συμφερόντων του αντιπρόσωπου και του εντολέα 

προϋποθέτει την ύπαρξη συμφωνία (συμβολαίου) που καθορίζει τα συμφέροντα των δύο μερών. 

Η σχέση ανάμεσα στα δύο μέρη ενισχύεται περαιτέρω μέσω της χρήσης, εκ μέρους του εντολέα, 

συστημάτων παρακολούθησης του αντιπροσώπου (Nikkinen και Sahlstrom, 2004). Με βάση τα 

παραπάνω, η θεωρία αντιπροσώπευση θεωρεί τον εσωτερικό έλεγχο ως ένα από τα μέτρα που 

χρησιμοποιούν οι εντολείς για να ελέγξουν τους αντιπροσώπους με στόχο τον περιορισμό του 

κόστους αντιπροσώπευσης (Payne, 2003). 

3.3.2. Θεωρία Απόδοσης Αιτιών 

Η θεωρία απόδοσης αιτιών (attribution theory) είναι θεωρία της κοινωνικής ψυχολογίας 

που ασχολείται με το πώς ερμηνεύουν οι άνθρωποι γεγονότα και συμπεριφορές και τον τρόπο με 

τον οποίο αποδίδουν αίτια σε αυτά τα γεγονότα και συμπεριφορές. Σύμφωνα με τους Schroth και 

Shah (2000), η μελέτη της θεωρίας απόδοσης αιτιών στηρίζεται στην εξέταση της χρήσης 

πληροφόρησης εντός του κοινωνικού περιβάλλοντος για την ερμηνεία γεγονότων και 

συμπεριφορών. Ο Reffett (2007) αναφέρει ότι όταν τα άτομα που διαδραματίζουν το ρόλο του 

αξιολογητή πιστεύουν ότι κάποιος αξιολογούμενος θα είχε αντιδράσει, υπό τις ίδιες συνθήκες, 
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διαφορετικά από κάποιον άλλον αξιολογούμενο, τότε έχουν την ροπή να αποδίδουν ευθύνες. 

Αντίθετα, όταν οι αξιολογητές εκτιμούν ότι δύο συγκρίσιμα άτομα θα είχαν αντιδράσει παρόμοια 

υπό ίδιες συνθήκες, τότε τείνουν να αποδίδουν την ευθύνης στην κατάσταση. Σύμφωνα με τους 

Wilks και Zimbelman (2004), η πρώτη περίπτωση αναφέρεται ως εσωτερική απόδοση ενώ η 

δεύτερη ως εξωτερική απόδοση. Όπως αναφέρουν οι συγγραφείς, οι άνθρωποι έχουν την τάση να 

αποδίδουν τη συμπεριφορά άλλων σε εσωτερικά αίτια (φταίει το άτομο) και τη δική τους 

συμπεριφορά σε εξωτερικά αίτια (φταίει η κατάσταση) και στις περισσότερες από αυτές τις 

περιπτώσεις παρατηρείται αρνητική συμπεριφορά. Στην περίπτωση του εσωτερικού ελέγχου, 

ένας αξιολογητής αναμένεται να αποδώσει την αποτυχία του ελέγχου σε εσωτερικά αίτια (φταίει 

ο ελεγκτής). Προφανώς, το αντίστροφο ισχύει για τον ελεγκτή που θα αποδώσει την αποτυχία σε 

εξωτερικά αίτια. Σύμφωνα με τα ευρήματα των Bonner κ.α. (1998), είναι πολύ πιθανότερο να 

υπάρξει μήνυση κατά των εσωτερικών ελεγκτών όταν οι αξιολογητές εκτιμούν ότι τα σφάλμα 

ελέγχου θα μπορούσε να είχε εντοπιστεί ενώ η έρευνα του Reffett (2007) δείχνει ότι οι ελεγκτές 

έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να λογοδοτήσουν στους αξιολογητές όταν αποτυγχάνουν να 

διαγνώσουν την απάτη αφού πρώτα την είχαν εντοπίσει ως πιθανή απειλή. Η θεωρία απόδοσης 

αιτιών, συνεπώς, υποστηρίζει την αναφορά εκ μέρους των ελεγκτών επί της αποτελεσματικότητα 

του εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης. Έτσι, οι ελεγκτές πρέπει να αποκομίζουν μεγαλύτερη 

κατανόηση για τους ελέγχους που λαμβάνουν χώρα, να αξιολογούν το σχεδιασμό και την 

εφαρμογή των εσωτερικών ελέγχων και να ελέγχουν τη λειτουργική αποτελεσματικότητα των 

εσωτερικών ελέγχων.  

3.3.3. Θεωρία Αξιοπιστίας 

Η θεωρία αξιοπιστίας περιγράφει την πιθανότητα ενός συστήματος να εκπληρώσει την 

αναμενόμενη λειτουργία του εντός ορισμένου χρονικού περιθωρίου (Gavrilov και Gavrilova, 

2001). Αρχικά, η θεωρία χρησιμοποιήθηκε για την υποστήριξη των ναυτιλιακών ασφαλιστικών 

εταιριών να υπολογίσουν κερδοφόρες χρεώσεις για τους πελάτες τους. Σύμφωνα με τη θεωρία, 

ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου αποτελείται από αλληλένδετα στοιχεία και για κάθε στοιχείο 

πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένο μέτρο επιτυχίας. Έτσι, η κατάσταση του στοιχείο μπορεί να 

προσδιοριστεί ως επιτυχής ή μη επιτυχής. Η αξιοπιστία του στοιχείου ορίζεται ως η πιθανότητα 

να βρεθεί το στοιχείο σε κατάστασης «επιτυχίας». Επιπρόσθετα, η αξιοπιστία του συνολικού 



20 

 

συστήματος ελέγχου είναι ένας δυαδικός συνδυασμός με πιθανές τιμές «επιτυχία» και 

«αποτυχία».  

Παρά το γεγονός ότι η συνάφεια της θεωρίας αξιοπιστίας με την αξιολόγηση και το 

σχεδιασμό συστημάτων εσωτερικού ελέγχου έχει εμφανιστεί σε βιβλιογραφικές αναφορές από 

τον επαγγελματικό κλάδο (δηλαδή μη ακαδημαϊκές αναφορές), δεν έχουν καταγραφεί πρακτικές 

εφαρμογές που να στηρίζονται στην ισχύ της (Kinney, 2000). Οι πιθανοί χρήστες της θεωρίας 

είναι ο εξωτερικός ελεγκτής και η διοίκηση του οργανισμού. Ο Kinney (2000) υποστηρίζει ότι 

κατά τη διάρκεια του εξωτερικού ελέγχου, συγκεντρώνεται πληροφόρηση για την υποστήριξη 

μίας επαγγελματικής γνώμης ενώ τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου έχουν ως πρωταρχικό 

στόχο την αξιολόγηση και τον έλεγχο του κινδύνου ένα ουσιώδες λάθος να μην προβλεφθεί ή 

ανιχνευτεί οδηγώντας σε απώλειες. Συνεπώς, η αδυναμία των εσωτερικών ελέγχων οδηγεί σε 

εκτενέστερο φόρτο έργου και, κατ’ επέκταση, υψηλότερο κόστος. Σύμφωνα με τους Gavrilov και 

Gavrilova (2001), ο προσδιορισμός της αδυναμίας οποιοδήποτε συστήματος ελέγχου είναι κατά 

κύριο λόγο υποκειμενικός. Για το λόγο αυτό, η διαμόρφωση των διαδικασιών και των 

εκτιμήσεων αναφορικά με την αξιοπιστία του συστήματος προϋποθέτει σύγκριση με την επίδοση 

του οργανισμού κατά το παρελθόν ή την επίδοση άλλων εταιριών έτσι ώστε να υπάρχει μία 

ισχυρότερη βάση για την διαπίστωση του αντίκτυπου του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και 

ορθολογικότερη κατανομή του χρόνου και της προσπάθειας του ελεγκτή. Οι Messier Jr. και 

Austen (2000) αναφέρουν ότι ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της θεωρίας αξιοπιστίας είναι η 

στενή σχέση της με τις ανάγκες του ελεγκτή αναφορικά με την κατανόηση του συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου και την αξιολόγηση ελέγχου κινδύνου. Κατά τον Stratton (2007), οι 

πρόσφατες εξελίξεις στο πεδίο του εσωτερικού ελέγχου έχουν αυξήσει τα οφέλη που 

αποκομίζουν τα διοικητικά στελέχη από την αντικειμενικές μεθοδολογίες αξιολόγησης των 

συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. Ο συγγραφέας αναφέρει, επίσης, ότι η διαδικασία 

αξιολόγησης των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου τόσο από τη διοίκηση όσο και τους 

εξωτερικούς ελεγκτές είναι εξορισμού επικριτική. Ωστόσο, οι ελάχιστες προσπάθειες 

τυποποίησης συστημάτων εσωτερικού ελέγχου δεν έχουν εφαρμοστεί από τις εταιρίες εξαιτίας 

της έλλειψης ρεαλισμού, της δυσκολίας να τυποποιηθούν συστήματα συμπεριφορών, της 

έλλειψης αποτελεσματικότητας κόστους και της έλλειψης κατανόηση εκ μέρους των 

επαγγελματιών. 
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3.4. Αναγκαιότητα Εσωτερικού Ελέγχου 

Έχει αναφερθεί ότι οι επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζουν αποτελεσματικό εσωτερικό 

έλεγχο έχουν υψηλότερη πιθανότητα εμφάνισης ανακριβών διοικητικών αναφορών (σχετικά με 

τις εκτιμήσεις για το μέλλον) συγκριτικά με τις εταιρίες που εφαρμόζουν αποτελεσματικά 

συστήματα εσωτερικού ελέγχου (Feng et al., 2009). Μετά την πτώχευση της Enron, ο ρόλος του 

εσωτερικού ελέγχου στην καταπολέμηση της λογιστικής απάτης κατέστη ακόμα πιο εμφανείς 

καθώς η παρουσία αποτελεσματικού ελέγχου διασφαλίζει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του 

εξωτερικού ελέγχου δεδομένου ότι η λογιστική απάτη μπορεί, σε αυτήν την περίπτωση, να 

εντοπιστεί ταχύτερα. Εκτός αυτού, ο αποτελεσματικός εσωτερικός έλεγχος συνεπάγεται 

οικονομικά οφέλη καθώς συντομότερος εξωτερικός έλεγχος σημαίνει και χαμηλότερο κόστος 

ολοκλήρωσής του (Knowles et al., 2004). 

Οι εσωτερικοί έλεγχοι προσομοιάζουν σε συστήματα εξειδικευμένης ανατροφοδότησης 

(feedback) αναφορικά με την ποιότητα και λειτουργικότητα διάφορων πτυχών των επιχειρήσεων. 

Ο εσωτερικός έλεγχος θα μπορούσε να οριστεί ως οι πράξεις και διαδικασίες που μπορεί μία 

επιχείρηση να χρησιμοποιήσει για να παρακολουθήσει και να διασφαλίσει την 

αποτελεσματικότητα των λειτουργιών της και τη συμμόρφωσή της με το θεσμικό πλαίσιο. 

(O'Farrell, 2011). Πρέπει να σημειωθεί ότι, ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να διασφαλίσει εύλογα 

αλλά όχι απόλυτα ότι τα λογιστικά σφάλματα διαγιγνώσκονται έγκαιρα και ότι οι λογιστικές 

καταστάσεις είναι αξιόπιστες και σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς. Ωστόσο, 

ένα αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου μπορεί να λειτουργήσει ως προστατευτικό μέσο της 

εταιρικής περιουσίας καθώς διασφαλίζει ότι οι εταιρίες είναι σε συμφωνία με τα ισχύοντα 

πρότυπα προλαμβάνοντας, έτσι, οποιαδήποτε δυσάρεστη έκπληξη (Hayes et al. 2005). Κατά 

συνέπεια, διατηρώντας ένα σωστό σύστημα εσωτερικού ελέγχου, οι επιχειρήσεις μπορούν να 

πείσουν τους συμμέτοχούς τους ότι η χρηματοοικονομική πληροφόρησή τους είναι αξιόπιστη και 

ότι έχουν ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα λογιστικής απάτης. Επιπρόσθετα, είναι πολύ 

σημαντικό για μία επιχείρηση να ελέγχει απόλυτα τόσο τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία της, 

πχ μετρητά, όσο και τα ασώματα, πχ εισπρακτέοι λογαριασμοί. Εξίσου σημαντική είναι και η 

ασφάλιση των εγγράφων που αφορούν στις οικονομικές συναλλαγές της επιχείρησης με τρόπο 

που να αποτρέπεται η κλοπή τους, η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά και επεξεργασία 

τους και η καταστροφή του. Για τα παραπάνω ευθύνεται το αντίστοιχο διοικητικό στέλεχος που 
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πρέπει να διασφαλίσει ότι η χρηματοοικονομική πληροφόρηση διαμορφώνεται σύμφωνα με τα 

ισχύοντα λογιστικά πρότυπα (Hayes et al., 2005). 

Η αναγκαιότητα εσωτερικού ελέγχου εδράζεται, επίσης, στο γεγονός ότι διαφορετικοί 

συμμέτοχοι του οργανισμού έχουν διαφορετικές απαιτήσεις αναφορικά με την ποιότητα 

πληροφόρησης. Οι τράπεζες και άλλοι εξωτερικοί συμμέτοχοι αναζητούν συνήθως γενικότερη 

πληροφόρηση ενώ οι άνθρωποι εντός του οργανισμού επιθυμούν να λάβουν αναλυτικότερη και 

πιο εξειδικευμένη πληροφόρηση. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αφορά στην αποτίμηση των 

περιουσιακών στοιχείων: οι τράπεζες και, γενικά, οι πιστωτές θα προτιμήσουν να αποτιμήσουν 

τα περιουσιακά στοιχεία του χρεώστη του όσο το δυνατόν με πιο συντηρητικό τρόπο (πχ στο 

ιστορικό κόστος τους εφόσον αυτό υπολείπεται της τρέχουσας αξίας τους) ώστε να 

ενσωματώσουν το ενδεχόμενο απαξίωσής τους ενώ τα διοικητικά στελέχη θα επιλέξουν την 

αποτίμηση περιουσιακών σε πιο «επίκαιρους» όρους (πχ στην εύλογη αξία εφόσον αυτή 

υπερβαίνει το ιστορικό κόστος) για να λάβουν ορθότερες διοικητικές αποφάσεις. Παρόμοια, οι 

εξωτερικοί συμμέτοχοι δεν θα ενδιαφερθούν τόσο για το ποια προϊόντα μίας εταιρίας είναι τα 

περισσότερο κερδοφόρα αλλά για το αν είναι όλα μαζί κερδοφόρα. Αντίθετα, τα διοικητικά 

στελέχη επιθυμούν να έχουν στη διάθεσή τους πληροφόρηση που τους βοηθά να αποφανθούν για 

το ποια προϊόντα συνεισφέρουν περισσότερο στη συνολική κερδοφορία της επιχείρησης για να 

λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις (Lonnqvist and Lind, 2002). 

Ο εσωτερικός έλεγχος είναι, επίσης, σημαντικός εξαιτίας των διαφορών που παρουσιάζει 

συγκριτικά με τον εξωτερικό έλεγχο. Ο εξωτερικός ελεγκτής παρέχει γνώμη για τη λογιστική 

πληροφόρηση και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους στο τέλος του έτους. Αντίθετα, ο 

εσωτερικός ελεγκτής επικεντρώνεται πρωτίστως σε εκείνα τα τμήματα του ελέγχου που δεν 

καλύπτονται από τον εξωτερικό έλεγχο που σημαίνει ότι ο εσωτερικό ελεγκτής εργάζεται 

πρωταρχικά στην αξιολόγηση των επιχειρηματικών κινδύνων (όχι μόνο των 

χρηματοοικονομικών). Ο εσωτερικός έλεγχος διαφέρει, επίσης, από τον εξωτερικό σε επίπεδο 

απάτης. Όταν οι εξωτερικοί ελεγκτές διερευνούν την απάτη, έχουν την τάση να επικεντρώνονται 

σε απάτες που αφορούν στις λογιστικές καταστάσεις ενώ, αντίθετα, οι εσωτερικοί ελεγκτές 

ενδιαφέρονται περισσότερο για ένα εύρος απατών συμπεριλαμβανομένης, για παράδειγμα, της 

υπεξαίρεσης περιουσιακών στοιχείων (Coram et al., 2008). 
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Ο εσωτερικός έλεγχος διαδραματίζει, επίσης, σημαντικό ρόλο στη διάρθρωση της 

εταιρικής διακυβέρνησης καθώς, όπως εξηγεί το Ινστιτούτο Εσωτερικού Ελέγχου της Σουηδίας, 

η πρόληψη της απάτης στην οποία συμβάλει υποστηρίζεται από τη γνώση που διαθέτουν οι 

εσωτερικοί ελεγκτές για την ηθική κουλτούρα που επικρατεί εντός του οργανισμού. (Coram et 

al., 2008). 

Σύμφωνα με τους Liu (2005) και Rittenberg et al. (2005) η σημασία του εσωτερικού 

ελέγχου εδράζεται στα εξής: ανίχνευση σφαλμάτων και απάτης, μείωση παραβατικής 

συμπεριφοράς, βελτίωση των ιδιαίτερων ικανοτήτων της επιχειρηματικής οντότητας, βελτίωση 

της ποιότητας των δεδομένων και μείωση των αμοιβών εξωτερικών ελεγκτών. 

3.5. Εσωτερικός Έλεγχος και Κίνδυνος 

Η επιχειρηματική δραστηριότητα είναι συνώνυμη με την ύπαρξη κινδύνων. Εξορισμού 

κίνδυνος σημαίνει πιθανές αρνητικές συνέπειες γεγονός που σημαίνει ότι οι κίνδυνοι πρέπει να 

αντιμετωπίζονται εγκαίρως έτσι ώστε να εξαλείφεται η πιθανότητα εμφάνισης τέτοιου είδους 

συνεπειών. Η αντιμετώπιση των κινδύνων προϋποθέτει ανάλυση των χαρακτηριστικών τους, 

δηλαδή του πλαισίου εντός του οποίου εμφανίζονται η οποία όχι μόνο βοηθά στην αποτροπή του 

υπό εξέταση κινδύνου αλλά και συμβάλλει στην πρόληψη παρόμοιων κινδύνων στο μέλλον. 

Ένας τρόπος να κατανοηθούν καλύτερα οι κίνδυνοι είναι η αξιολόγηση των σφαλμάτων και η 

αναζήτηση απαντήσεων που αφορούν στο υπό εξέταση πρόβλημα. Κατά τον Protiviti (2011) η 

κατανόηση των κινδύνων διέρχεται 3 βημάτων: εντοπισμός του κινδύνου, εντοπισμός της αιτίας 

του και ιεράρχηση των κινδύνων.  

Πριν προχωρήσουμε περαιτέρω, είναι αναγκαίο να διαχωρίσουμε τον «ελεγκτικό 

κίνδυνο» (audit risk) από τον «επιχειρηματικό κίνδυνο» (business risk). Ο «ελεγκτικός κίνδυνος» 

σχετίζεται με τις ενέργειες του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου και συχνά προσομοιάζει 

στους κινδύνους εσφαλμένου ελέγχου. Οι επιχειρηματικοί κίνδυνοι σχετίζονται κυρίως με τους 

στόχους της επιχείρησης και εμφανίζονται πρωταρχικά όταν η επιχείρηση αδυνατεί να 

εκπληρώσει τους στρατηγικούς στόχους της. Σύμφωνα με την COSO η αντιμετώπιση των 

επιχειρηματικών κινδύνων είναι μία διαδικασία που εκτελείται από το διοικητικό συμβούλιο, τα 

διοικητικά στελέχη και το προσωπικό μίας οντότητας, εφαρμόζεται κατά τη διαμόρφωση της 
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στρατηγικής σε όλη την οντότητα, σχεδιάζεται να εντοπίσει πιθανά γεγονότα που μπορούν να 

επηρεάσουν την οντότητα, διαχειρίζεται τον κίνδυνο ώστε να τον καταστήσει αποδεκτό (ανεκτό) 

και παρέχει εύλογες διασφαλίσεις αναφορικά με την επίτευξη των αντικειμενικών στόχων της 

οντότητας (Swanson, 2010). 

Υπό την απουσία εσωτερικού ελέγχου σε μία εταιρία ή υπό την παρουσία 

αναποτελεσματικού ελέγχου, η πιθανότητα λογιστικής απάτης εντός του οργανισμού είναι 

μεγαλύτερη. Μεταξύ των συχνότερων αστοχιών των συστημάτων ελέγχου που αυξάνουν τον 

κίνδυνο απάτης συγκαταλέγονται η έλλειψη διαμερισμού των  καθηκόντων, η αποτυχία 

ενημέρωσης των εργαζόμενων για τους κανονισμούς της εταιρίας και τις συνέπειες της 

παραβίασης τους ή/ και της διάπραξης απάτης, τα ελλιπή λογιστικά αρχεία και η έλλειψη 

πρόσβασης σε πληροφόρηση (Hillison et al., 1999). 

3.6. Σχέση του Εσωτερικού Ελέγχου με τον Εξωτερικό Έλεγχο 

Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Εσωτερικού Ελέγχου της Σουηδία, οι εσωτερικοί 

και εξωτερικοί ελεγκτές πρέπει να συνεργάζονται δεδομένης της γνώσης που μπορεί να λάβει το 

ένα μέρος από το άλλο, πρόκειται, δηλαδή, για μία συνεργασία «win-win»: οι εσωτερικοί 

ελεγκτές απασχολούνται πλήρως στην επιχείρηση και, έτσι, έχουν πλήρη γνώση των διαδικασιών 

που ακολουθούνται σε καθημερινή βάσει ενώ οι εξωτερικοί ελεγκτές, παρά το γεγονός ότι δε 

διαθέτουν τόσο λεπτομερή πληροφόρηση-εικόνα για τη συγκεκριμένη επιχείρηση, μπορούν να 

συνεισφέρουν την εμπειρία τους από άλλες επιχειρήσεις. Η συνεργασία ανάμεσα στα δύο μέρη 

προϋποθέτει αποτελεσματική επικοινωνία ανάμεσά του έτσι ώστε να επιτευχθεί η συνέργεια που 

διασφαλίζει ότι «ένα συν ένα κάνει παραπάνω από δύο» (Halling, 2010). 

3.7. Θεωρήσεις Εσωτερικού Ελέγχου  

3.7.1. Το Πλαίσιο COSO 

Η COSO ιδρύθηκε το 1985 και επικεντρώνεται στη βελτίωση της ποιότητας των 

χρηματοοικονομικών αναφορών μέσω της επιχειρηματικής ηθικής (business ethics), του 
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αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης. Οι αναφορές της COSO 

συνιστούν το βασικό θεμέλιο του εσωτερικού ελέγχου και παρέχουν μία ολιστική εννοιολογική 

προσέγγιση του εσωτερικού ελέγχου (The Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission, 2009). Το Ανανεωμένο Πλαίσιο της COSO χρησιμοποιείται ως εργαλείο 

εσωτερικού ελέγχου που συμβάλλει στην εφαρμογή και την αποτελεσματική διαχείριση 

συστημάτων από τους ίδιους τους οργανισμούς και αποτελείται από τα ακόλουθα 5 στοιχεία που 

συνυπάρχουν με στόχο την εξάλειψη της απρόσμενης λογιστικής απάτης και άλλων 

περιπτώσεων εταιρικής αποτυχίας (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission, 2009) 

• Αξιολόγηση Κινδύνου (Risk Assessment). Συνίσταται σε μηνιαίες συσκέψεις με 

θέμα τον έλεγχο του κινδύνου (όπου αξιολογούνται τόσο οι εσωτερικοί όσο και οι 

εξωτερικοί κίνδυνοι) και την αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου κινδύνου. Οι 

αντικειμενικοί στόχοι της αξιολόγησης μπορούν να αφορούν στα τμήματα, τη 

δραστηριότητα, τα προγράμματα ή την αποστολή του οργανισμού. Δεδομένου ότι 

το περιβάλλον μεταβάλλεται διαρκώς, είναι αναγκαίο να υπάρχουν μηχανισμοί 

ικανοί να εντοπίσουν τους κινδύνους που προκύπτουν από αυτές τις μεταβολές 

που συνεπάγονται κινδύνους με διαφορετικά μεταξύ τους χαρακτηριστικά. Κατά 

συνέπεια, οι κίνδυνοι πρέπει να προσεγγίζονται ως μία αναμενόμενη και συνεχώς 

αναπτυσσόμενη και μεταβαλλόμενη διαδικασία. Οι αλλαγές που συντελούνται 

είναι ο πιο προκλητικός (challenging) παράγοντας που έχει να αντιμετωπίσει η 

διοίκηση της εταιρίας κατά την προσπάθεια εντοπισμού του κινδύνου. Αυτό 

συμβαίνει, για παράδειγμα, στην περίπτωση των μεταβολών του περιβάλλοντος 

λειτουργίας, του ανθρώπινου δυναμικού, των πληροφοριακών συστημάτων, της 

τεχνολογίας, της ταχείας ανάπτυξης, των νέων προγραμμάτων ή της δομής ενός 

οργανισμού (Gauthier, 2008). Η αξιολόγηση κινδύνου συνδέεται, επίσης, με τη 

διάγνωση προγενέστερων κινδύνων, σημαντικών ή μη, που αντιμετώπισε η 

εταιρία καθώς με αυτόν τον τρόπο είναι ευκολότερο να προληφθούν οι κίνδυνοι 

που έχουν υπάρξει κατά το παρελθόν.  

• Περιβάλλον Ελέγχου (Control Environment). Το περιβάλλον ελέγχου 

περιλαμβάνει τη θεώρηση της στάσης των διοικητικών στελεχών αναφορικά με το 

σύστημα εσωτερικού ελέγχου του οργανισμού. Οι σημαντικότεροι παράγοντες σε 
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αυτήν την περίπτωση είναι η στάση, η επίγνωση, η ακεραιότητα, οι ηθικές αξίες 

και η φιλοσοφία διοίκησης (Hayes et al., 2005). Το περιβάλλον ελέγχου είναι ο 

θεμέλιος λίθος όλων των υπόλοιπων στοιχείων του εσωτερικού ελέγχου και 

συνδέει στενά με τη συνολική ατμόσφαιρά στο περιβάλλον εργασίας (Gauthier, 

2008). Για να επιτευχθεί το κατάλληλο περιβάλλον ελέγχου, απαιτείται η ύπαρξης 

κώδικα ηθικής και δεοντολογίας που να είναι ξεκάθαρος προς άπαντες και να 

εφαρμόζεται πλήρως εντός του οργανισμού. Ο εσωτερικός έλεγχος επηρεάζεται 

από τα περιβάλλοντα στοιχεία και την εταιρική κουλτούρα και, συνεπώς, ένα 

οργανισμός με περιβάλλον που υποστηρίζει και είναι δεκτικό στον έλεγχο έχει τη 

δυνατότητα να ανταποκριθεί ευκολότερα στις διαφορετικές δομές και διαδικασίες 

που εφαρμόζονται. Για να υπάρξει τέτοιο περιβάλλον, είναι αναγκαίο ο 

εσωτερικός έλεγχος να λάβει την υποστήριξη της διοίκησης (Gauthier, 2008). 

• Ενέργειες Ελέγχου (Control Activities). Χρησιμοποιούνται ως εργαλείο 

αποφυγής κινδύνων και διασφάλισης ότι οι διαδικασίες του οργανισμού έρχονται 

εις πέρας και συνίσταται στη θέσπιση ορίων, εγκρίσεων, ασφαλιστικών 

δικλείδων, συναλλαγών και συγκεκριμένων πολιτικών. Οι ενέργειες εμφανίζονται 

σε όλα τα επίπεδα και τις λειτουργίες του οργανισμού και μπορούν να διαφέρουν 

ανάλογα με το αν αφορούν σε ελέγχους πρόληψης ή ελέγχους διάγνωσης. Οι 

έλεγχοι πρόληψης μπορούν να εφαρμόζονται πριν την έναρξη κάποιας 

διαδικασίας ενώ οι έλεγχοι διάγνωση αφού αυτή έχει ολοκληρωθεί. Κατά την 

εφαρμογή των ενεργειών ελέγχου είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μία γενική 

θεώρηση του οργανισμού αλλά και ειδικότερες θεωρήσεις των επιμέρους 

τμημάτων του έτσι ώστε να διαμορφώνονται, αρχικά, ενέργειες για το σύνολο του 

οργανισμού και, ακολούθως, ενέργειες για τα επιμέρους στοιχεία του. Εξίσου 

σημαντική στη διαμόρφωση ορθών ενεργειών ελέγχου είναι η διαδικασία 

σχεδιασμού καθώς και η αξιολόγηση της εφαρμογής των ενεργειών ελέγχου εντός 

του οργανισμού. Στοιχεία όπως οι επαληθεύσεις, οι αναφορές αποδόσεις η 

παραγωγή αποδεικτικών εγγράφων συμβάλλουν στην ορθότητα των ενεργειών 

ελέγχου καθώς κάθε τμήμα του οργανισμού παρουσιάζει διαφορές συγκριτικά με 

άλλα σε επίπεδο αποστολής, στόχων, περιβάλλοντος και κουλτούρας. Κατά 
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συνέπεια, είναι σημαντικό  η ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου σε κάθε τμήμα να 

έπεται του ελέγχου των χαρακτηριστικών αυτού του τμήματος (Rezaee, 1995). 

• Πληροφόρηση και Επικοινωνία (Information and Communication). Συνίσταται 

στην επίγνωση της σημασίας του συνδυασμού παροχής σχετικής πληροφόρησης 

και ορθής επικοινωνίας με τους ανθρώπους που τη χρειάζονται. Είναι πολύ 

σημαντικό η χρηματοοικονομική αναφορά και η ποιότητα της πληροφόρησης να 

είναι διαθέσιμα στον πιθανό χρήστη (Hayes et al., 2005). Τόσο η εξωτερική όσο 

και η εσωτερική πληροφόρηση, είτε πρόκειται για χρηματοοικονομική είτε όχι, 

είναι αναγκαία για τη λειτουργία και των έλεγχο μίας επιχείρησης. Κατόπιν, η 

πληροφόρηση επικοινωνείται ανάμεσα στο ανθρώπινο δυναμικό και τη διοίκηση 

η οποία θα τη χρησιμοποιήσει κατά την διενέργεια εσωτερικού ελέγχου. 

Παρόμοια, η καλή επικοινωνία με εξωτερικούς φορείς όπως οι πελάτες, οι 

προμηθευτές, οι νομοθέτες και οι μέτοχοι είναι εξίσου σημαντική, ιδιαίτερα για τη 

λήψη αποφάσεων και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Εκτός αυτών, η ορθή 

επικοινωνία με τους εργαζόμενους και τα αποτελεσματικά δίκτυα ανταλλαγής 

πληροφόρησης από και προς κάθε κατεύθυνση (εργαζόμενος προς διοίκηση και 

αντίστροφα) συμβάλλουν επίσης στην εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου (Yates, 

1993). Η επικοινωνία είναι το «κλειδί» για τη σύνδεση όλων των στοιχείων του 

εσωτερικού ελέγχου (αξιολόγηση κινδύνου, περιβάλλον ελέγχου, ενέργειες 

ελέγχου και παρακολούθηση). Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο το στοιχείο 

της πληροφόρησης και επικοινωνίας έχει τονιστεί ως ο σημαντικότερος 

παράγοντας στην εφαρμογή εσωτερικού ελέγχου και οικοδόμηση του κατάλληλου 

περιβάλλοντος ελέγχου εντός του οργανισμού (Gauthier, 2008). Επιπρόσθετα, το 

διοικητικό συμβούλιο, μέσω της επιτροπής ελέγχου, οφείλει να ορίζει τις 

συναντήσεις με τα διοικητικά στελέχη έτσι ώστε τα διοικητικά στελέχη να έχουν 

τη δυνατότητα να ανταλλάξουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με ευνοϊκά ή 

μη συμβάντα εντός του οργανισμού και να συζητήσουν τρόπους βελτίωση του 

εσωτερικού ελέγχου στην εταιρία (Gauthier, 2008). 

• Παρακολούθηση (Monitoring). Η παρακολούθηση είναι το στοιχείο που 

ολοκληρώνει την εφαρμογή των 4 προαναφερθέντων στοιχείων. Πρόκειται για 

σύστημα που είναι σχεδιασμένο με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του 
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εσωτερικού ελέγχου και την ενίσχυση της επίδοσής του. Εκτός των μηνιαίων 

αναφορών προόδου για ην απόδοση και τις λειτουργίες εσωτερικού ελέγχου, η 

παρακολούθηση περιλαμβάνει, επίσης, το σχεδιασμό του εσωτερικού ελέγχου. Σε 

μεγάλους οργανισμούς, η λειτουργία της παρακολούθησης εκτελείται 

φυσιολογικά από εσωτερικό ελεγκτή καθώς οι εσωτερικοί ελεγκτές, ως 

ανεξάρτητο συστατικό της διοίκησης, έχουν καθήκον να επιβλέπουν τις 

διαδικασίες του οργανισμού. Σε κάθε περίπτωση, ένας οργανισμός 

παρακολουθείται, επίσης, από διάφορους εξωτερικούς λαμβάνοντας την 

αντίστοιχη ανατροφοδότηση (Hayes et al., 2005). Στις δραστηριότητες 

παρακολούθησης περιλαμβάνονται οι τακτικές δράσεις διοίκησης και επίβλεψης, 

οι συγκρίσεις και οι αναθεωρήσεις. Τα διοικητικά συμβούλια και στελέχη πρέπει 

να έχουν αφενός πλήρη κατανόηση αναφορικά με το πώς πρέπει να εφαρμόζεται ο 

αποτελεσματικός εσωτερικός έλεγχος, αφετέρου να διενεργούν τακτική 

αναθεώρηση σχετικά με τις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα, 

συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογικών αλλαγών (The Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 2009). 

3.7.2. Άλλες θεωρήσεις  

Η θεώρηση του εσωτερικού ελέγχου μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Η ελεγκτική 

θεώρηση, δηλαδή η θεώρηση του εσωτερικού ελέγχου ως καθαυτού ελεγκτικού μηχανισμού, 

συνίσταται στο ότι ο εσωτερικός έλεγχος επικεντρώνεται κυρίως στους παραδοσιακούς 

λογιστικούς ελέγχους και την παρατήρηση της επιρροής των λογιστικών ελέγχων στην 

αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Υπό αυτήν την θεώρηση, οι ελεγκτές 

επικεντρώνονται σε προβλήματα που συνδέονται με τους ελέγχους συγκεκριμένων συναλλαγών 

αλλά όχι σε ζητήματα ευρύτερου ελέγχου και περιβάλλοντος ελέγχου. Η οργανωτική θεώρηση 

(ή οργανωσιακή θεώρηση) προτείνει ότι ο εσωτερικός έλεγχος επικεντρώνεται στην 

αποτελεσματικότητα των τμημάτων ενός οργανισμού και διακρίνεται σε 3 είδη: α) «έλεγχος 

δράσης» που σχετίζεται με τους λογιστικούς ελέγχους που χρησιμοποιούνται για τον εξωτερικό 

έλεγχο, β) «έλεγχος αποτελέσματος» που συνίσταται στη μέτρηση της επίδοσης και επιβράβευση 

των φορέων που επιτυγχάνουν υψηλή επίδοση και γ) «έλεγχος προσωπικού και κουλτούρας» που 
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ασχολείται με τον έλεγχο των συμπεριφορών κάθε ατόμου και των συμπεριφορών ανάμεσα στα 

άτομα εντός ενός οργανισμού. Είναι εμφανές ότι η οργανωτική θεώρηση επικεντρώνεται 

περισσότερο στην ποιότητα των σχέσεων και των τριών συστατικών τους: άνθρωποι, κουλτούρα 

και κοινωνικός έλεγχος (Maijoor, 2000). 

3.8. Η Πράξη Sarbanes-Oxley 

Η Πράξη Sarbanes-Oxley του 2002 είναι υποχρεωτική και περιλαμβάνει πολλούς 

κανονισμούς για την επίτευξη ορθού εσωτερικού ελέγχου εκ μέρους της οντότητας, ειδικότερα 

των εισηγμένων εταιριών. Παρά το γεγονός ότι η Πράξη αφορά σε εταιρίες που 

δραστηριοποιούνται στις ΗΠΑ, ο αντίκτυπός της παγκοσμίως έχει υπάρξει σημαντικός. Ιδιαίτερα 

στις ΗΠΑ, η Πράξη φαίνεται να έχει επηρεάσει σημαντικά την άποψη των επενδυτών. Για 

παράδειγμα, η εταιρία Electrolux με έδρα στη Σουηδία αποκλείστηκε από τον δείκτη NASDAQ 

του Αμερικανικού Χρηματιστηρίου κατόπιν έκδοσης της Πράξης διότι οι επενδυτές 

διαμόρφωσαν την πεποίθηση ότι η Πράξη ήταν πολύ σημαντική για τη λήψη των αποφάσεών 

τους αντιλαμβανόμενοι την ως κάτι πολύ αξιόπιστο (Bisoux, 2005) Η Πράξη αποτελείται από τις 

ακόλουθες ενότητες (sections): 

• Ενότητα 302
1
: οι χρηματοοικονομικές αναφορές πρέπει να περιλαμβάνουν 

διασφαλίσεις ότι: 

o Τα στελέχη που υπογράφουν έχουν επισκοπήσει την αφορά  

o Η αναφορά δεν περιλαμβάνει σημαντικά αναληθείς δηλώσεις ή ουσιώδεις 

παραλείψεις και δε μπορεί να θεωρηθεί παραπλανητική 

o Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η σχετική πληροφόρηση 

απεικονίζουν εύλογα την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα από 

κάθε ουσιώδη άποψη  

o Τα στελέχη που υπογράφουν ευθύνονται για τους εσωτερικούς ελέγχου 

και έχουν αξιολογήσει τους εν λόγω ελέγχους εντός των προηγούμενων 90 

ημερών και έχουν συντάξει αναφορά επί των ευρημάτων τους  

                                                 
1
 http://www.soxlaw.com/s302.htm 
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o Παρέχεται λίστα των ελλείψεων των εσωτερικών ελέγχων και 

πληροφόρηση για οποιαδήποτε απάτη αφορά εργαζόμενους που 

εμπλέκονται με εσωτερικές δραστηριότητες  

o Αποκαλύπτονται οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές στους εσωτερικούς 

ελέγχους και σχετικούς παράγοντες που θα μπορούσαν να έχουν αρνητικό 

αντίκτυπο στους εσωτερικούς ελέγχους 

• Ενότητα 401
2
: οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να δημοσιεύονται με 

ακριβή τρόπο και να παρουσιάζονται με τρόπο που δεν περιλαμβάνουν 

λανθασμένη πληροφόρησης. Οι εν λόγω χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει 

να περιλαμβάνουν, επίσης, όλες τις ουσιώδεις υποχρεώσεις και συναλλαγές εκτός 

ισολογισμού. Η Επιτροπή Εσωτερικού ελέγχου οφείλει να μελετήσει και να 

αναφέρει την έκταση των συναλλαγών εκτός ισολογισμού με στόχο τη διαφανή 

παρουσίαση. Η Επιτροπή οφείλει επίσης να προσδιορίσει τις γενικά παραδεκτές 

λογιστικές αρχές ή άλλοι κανονισμοί συνεπάγονται αναφορά σημαντικής 

πληροφόρησης εκ μέρους των οντοτήτων. 

• Ενότητα 4043: οι οντότητες οφείλουν να δημοσιεύουν στις ετήσιες καταστάσεις 

τους πληροφόρηση σχετική με το σκοπό και την επάρκεια της δομής του 

εσωτερικού ελέγχου και των διαδικασιών χρηματοοικονομικής αναφοράς.  

• Ενότητα 4094: οι οντότητες οφείλουν να αποκαλύπτουν επειγόντως στο κοινό 

πληροφόρηση αναφορικά με ουσιώδεις αλλαγές επί της χρηματοοικονομικής 

κατάστασής τους ή των λειτουργιών τους. Αυτές οι γνωστοποιήσεις πρέπει να 

παρουσιάζονται με όρους που μπορούν να γίνουν εύκολα κατανοητοί και να 

υποστηρίζονται από ανάλυση τάσεων και ποιοτική πληροφόρηση γραφικής 

απεικόνισης όπου αυτό είναι κατάλληλο 

• Ενότητα 802
5
: επιβάλλει ποινές φυλάκισης μέχρι για μεταβολή, καταστροφή, 

περιστολή, απόκρυψη και παραποίηση αρχείων, εγγράφων ή ενσώματων 

αντικειμένων με πρόθεση την παρεμπόδιση, καθυστέρηση ή επιρροή μίας 

                                                 
2
 http://www.soxlaw.com/s401.htm 

3
 http://www.soxlaw.com/s404.htm 

4
 http://www.soxlaw.com/s409.htm 

5
 http://www.soxlaw.com/s802.htm 
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δικαστικής έρευνας. Η ενότητα επιβάλλει, επίσης, ποινές φυλάκισης μέχρι 10 έτη 

σε κάθε λογιστική που σε γνώση του και πρόθυμα παραβιάζει τις προβλεπόμενες 

απαιτήσεις διατήρησης όλων των εγγράφων ελέγχου ή αναφορών για 5 έτη. 

3.9. Ζητήματα Εφαρμογής Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου 

3.9.1. Αρχές 

Σύμφωνα με τους Weygandt et al. (2009), η δημιουργία αποτελεσματικών διαδικασιών 

εσωτερικού ελέγχου πρέπει να διέπεται από 6 αρχές ως εξής: 

1. Εγκαθίδρυση αρμοδιοτήτων. Ο έλεγχος είναι αποτελεσματικότερος όταν ένα άτομο 

φέρει την ευθύνη διενέργειάς του. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της διαχείρισης 

μετρητών οποιοδήποτε σφάλμα μπορεί να αποδοθεί στον υπεύθυνο δεδομένου, όμως, 

ότι το εν λόγω άτομο είναι και το μοναδικό που διαχειρίζεται τα μετρητά. Σε κάθε 

περίπτωση, άτομα που φέρουν την ευθύνη πρέπει να υποστηρίζονται με την 

αντίστοιχη εξουσιοδότηση και έγκριση διενέργειας συναλλαγών στο επίμαχο 

αντικείμενο 

2. Καταμερισμός καθηκόντων. Η επιχείρηση πρέπει να κατανείμει τα καθήκοντα 

ανάμεσα σε άτομα που εκτελούν παρόμοιες ή αλληλένδετες εργασίες ώστε να 

διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει αλληλοκάλυψη καθηκόντων και συγκρουόμενα 

συμφέροντα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ένα τρίτο άτομο με διαφορετικά καθήκοντα θα 

διαδραματίσει το ρόλο του «ελεγκτή» για τα δύο παραπάνω άτομα. Ο λόγος για τη μη 

ύπαρξη αλληλοκάλυψης ανάμεσα στον ελεγχόμενο και τον ελεγκτή είναι ο 

περιορισμός της πιθανότητας οικειοποίησης ενός στοιχείου από κάποιον όταν αυτός 

γνωρίζει ότι κάποιος άλλος (που δεν έχει συμφέρον επί του στοιχείου) θα τον ελέγξει. 

3. Διαδικασίες τεκμηρίωσης. Τα τεκμήρια που σχετίζονται με συναλλαγές και 

γεγονότα είναι ιδιαίτερα σημαντικά και το σύνολό τους πρέπει να διατηρείται για να 

εντοπίζονται και να ελέγχονται οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια 

λειτουργίας της επιχείρησης. Επιπρόσθετα, όλα τα τεκμήρια συναλλαγών πρέπει να 

διαβιβάζονται στο λογιστικό τμήμα της επιχείρησης άμεσα. Η ορθή οργάνωση των 
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τεκμηρίων, πχ με τη χρήση σειριακών (μοναδικών) αριθμών διασφαλίζει ότι όλες οι 

συναλλαγές καταγράφονται και καμία συναλλαγή δεν καταγράφεται πάνω από μία 

φορά. 

4. Φυσικοί, Μηχανικοί και Ηλεκτρονικοί Έλεγχοι. Αυτή η διαδικασία κρίνεται 

ιδιαίτερα σημαντική στην περίπτωση της διαφύλαξης των περιουσιακών στοιχείων 

και της πληροφόρησης μίας επιχείρησης. Οι φυσικοί έλεγχοι περιλαμβάνουν 

ενέργειες όπως η φύλαξη των μετρητών σε χρηματοκιβώτια, η ασφαλής αποθήκευση 

των αποθεμάτων και η χρήση κωδικών πρόσβασης στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 

Οι μηχανικοί και ηλεκτρονικοί έλεγχοι περιλαμβάνουν ειδοποιήσεις (συναγερμούς) 

απόπειρας μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης, 

συσκευές καταγραφής της παρουσίας εργαζομένων («χτύπημα κάρτας») κλπ. 

5. Ανεξάρτητη εσωτερική επαλήθευση. Η ανεξάρτητη εσωτερική επαλήθευση είναι 

απαραίτητη για να διαπιστωθεί αν τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν καταγραφεί 

υπάρχουν όντως. Αυτή η καταγραφή μπορεί να γίνεται είτε σε τακτά διαστήματα είτε 

αιφνιδίως και τα αποτελέσματά της, με μορφή αναφοράς, πρέπει να διαβιβάζονται 

άμεσα στα ανώτατα επίπεδα διοίκησης αν αυτό απαιτείται. Η επαλήθευση 

πραγματοποιείται και σε άλλες περιπτώσεις όπως η συμφωνία υπολοίπων τραπεζικών 

λογαριασμών. 

6. Άλλοι έλεγχοι. Σε αυτούς τους ελέγχους εμπίπτει προστασία των ασφαλισμένων 

περιουσιακών στοιχείων, η περιστροφή εργασίας (job rotation) των εργαζομένων και 

η απαίτηση παροχής ημερών αδείας σε όλους τους εργαζόμενους/ 

 

3.9.2. Συστήματα 

Οι Anthony και Govindarajan (2007) περιγράφουν το σύστημα εσωτερικού ελέγχου 

παρομοιάζοντάς το με έναν θερμοστάτη. Ο ανιχνευτής έχει ως στόχο να καταγράψει αυτό που 

συμβαίνει εντός της επιχείρησης ανιχνεύοντας ανεπιθύμητες δραστηριότητες. Ο επεξεργαστής 

μετρά (εκτιμά) την τρέχουσα «θερμοκρασία» εντός του οργανισμού και αποφαίνεται αναλόγως 

βάσει των αποδεκτών προτύπων. Ο τελεστής είναι συνώνυμος της ανατροφοδότησης και 
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επιχειρει να επαναφέρει τη «θερμοκρασία» στα επιθυμητά επίπεδα όταν ο επεξεργαστής 

διαπιστώνει απόκλιση από τα αποδεκτά πρότυπα λειτουργίας. Το τελευταίο στοιχείο του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου προσομοιάζει στην καλωδίωση του θερμοστάτη η οποία 

ευθύνεται για τη σύνδεση του ανιχνευτή, του επεξεργαστή και του τελεστή. Στην περίπτωση του 

εσωτερικού ελέγχου πρόκειται για το δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ των τριών στοιχείων. Με βάση 

τα παραπάνω, ο ρόλος του εσωτερικού ελεγκτή είναι να ανιχνεύσει και να επεξεργαστεί 

(αξιολογήσει) καθώς οφείλει να διασφαλίσει ότι η επιχείρηση υιοθετεί πλήρως τις υπάρχουν 

διαδικασίες. Οι εσωτερικοί ελεγκτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν δεδομένα που συλλέγονται 

ηλεκτρονικά ή ακόμα και να προβούν σε απευθείας (επιτόπια) παρατήρηση αποθηκεύοντας στη 

συνέχεια την πληροφόρηση που προκύπτει για μελλοντική χρήση (αναφορά σε αυτήν). 

Ακολούθως, οφείλουν να συγκρίνουν την πληροφόρηση που έχουν συλλέξει ηλεκτρονικά με την 

πραγματική κατάσταση. Εφόσον εντοπίζονται διαφορές ανάμεσα στην συλλεχθείσα 

πληροφόρηση και την πραγματική κατάσταση, τα διοικητικά στελέχη έχουν την αρμοδιότητα να 

λειτουργήσουν ως τελεστές προβαίνοντας στις απαραίτητες ενέργειες ώστε η κατάσταση 

(«θερμοκρασία») να επιστρέψει στα επιθυμητά πρότυπα σύμφωνα με όσα έχει επισημάνει ο 

ελεγκτής. Οποιαδήποτε αλλαγή πρέπει να επικοινωνηθεί στον οργανισμό με επικέντρωση στην 

ορθή εφαρμογή της νέας κατάστασης. Είναι προφανές ότι σε μεγαλύτερους οργανισμούς, η 

πολυπλοκότητα επιβάλλει την ανάμιξη των διοικητικών στελεχών έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η 

αρμονική συνεργασία μεταξύ των διάφορων τμημάτων του οργανισμού (Anthony και 

Govindarajan, 2007).  

3.9.3. Προϋποθέσεις Αποτελεσματικής Εφαρμογής 

Οι Arena και Azzone (2009) ορίζουν την αποτελεσματικότητα ως ικανότητα λήψης 

αποτελεσμάτων που είναι συνεπή προς του αντικειμενικούς στόχους ενώ ο Dittenhofer (2001) 

θεωρεί την αποτελεσματικότητα ικανότητα επίτευξης των αντικειμενικών στόχων και σκοπών. 

Άλλοι συγγραφείς ορίζουν την αποτελεσματικότητα ανάλογα με το αν οι εκροές βρίσκονται σε 

συμφωνία με τους στόχους (Ahmad et al., 2009, Mihret et al., 2010). Με βάση αυτούς τους 

ορισμούς, αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου σημαίνει ικανότητα του εσωτερικού 

ελεγκτή να επιτύχει τους καθορισμένους στόχους που, όπως παρατηρεί ο Pungas (2003), τίθενται 

από τα διοικητικά στελέχη. Κατά συνέπεια, για να προσδιοριστεί αν η λειτουργία εσωτερικού 



34 

 

ελέγχου είναι αποτελεσματική πρέπει να ληφθούν υπόψη ο αντικειμενικός στόχος του ελέγχου, 

οι επιμέρους στόχοι του ελέγχου και τα μέτρα που θα συμβάλλουν στην επίτευξη αυτών των 

στόχων (Aguolu, 2009). 

Για να εφαρμοστεί ένα αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου, τα διοικητικά 

στελέχη έχουν την ευθύνη να ενημερώσουν, αρχικά, το ανθρώπινο δυναμικό για την 

αναγκαιότητα εφαρμογής του και να διασφαλίσουν ότι άπαντες εντός του οργανισμού 

συμμορφώνονται και εφαρμόζουν τον εσωτερικό έλεγχο με ορθό τρόπο (VanBaren, 2010). 

Ο εσωτερικός έλεγχος πρέπει να εφαρμόζεται εντός του σχεδιασμού της οργανωτικής 

δομής της εταιρίας και της επιχειρησιακής λειτουργίας από το υψηλότερο στο χαμηλότερο 

επίπεδο διοίκησης. Κατά αυτόν τον τρόπο, απλοποιείται και ξεκαθαρίζεται η οπτική αναφορικά 

με το σωστό τρόπο εκτέλεσης όσων προβλέπει το σύστημα. Η ανώτατη διοίκηση έχει την κύρια 

ευθύνη να διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου είναι επαρκώς (και ορθά) 

ανεπτυγμένες. Αυτό σημαίνει ότι ο εσωτερικός έλεγχος πρέπει να προσαρμοστεί στο οργανωτικό 

περιβάλλον και να υπάρχει μελέτη και, ακολούθως, αναπροσαρμογή των στοιχείων του 

περιβάλλοντος εφόσον αυτά αποτρέπουν ή αναμένονται να αποτρέψουν στο μέλλον την 

αποτελεσματική λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου. Δεδομένου ότι η εφαρμογή συστημάτων 

εσωτερικού ελέγχου (όπου δεν υπάρχουν ήδη) συνιστά αλλαγή, είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν 

σημεία που πρέπει να διαμορφωθούν εκ νέου και, ακολούθως, να παγιοποιηθούν. Επιπρόσθετα, 

όπως σε κάθε περίπτωση αλλαγής, η ενημέρωση του ανθρώπινου δυναμικού και η εξοικείωσή 

του με τα νέα δεδομένα είναι προϋπόθεση επιτυχημένης έκβασης της αλλαγής. Σε αυτό θα 

μπορούσε να συμβάλλει η συμμετοχικότητα κατά τη φάση σχεδιασμού και εφαρμογής της 

αλλαγής (εμπλοκή του ανθρώπινου δυναμικού στο σύνολο της διαδικασίας εφαρμογής της 

αλλαγής). Κάτι τέτοιο προϋποθέτει αποτελεσματική επικοινωνία ανάμεσα στη διοίκηση και το 

ανθρώπινο δυναμικό. Σε κάθε περίπτωση, το ανθρώπινο δυναμικό είναι υπεύθυνο για την 

υιοθέτηση των κατευθύνσεων που παρέχονται από τον εσωτερικό έλεγχο. Είναι, επίσης, 

σημαντικό να υπάρχει ξεκάθαρη περιγραφή των καθηκόντων που προκύπτουν από τον 

εσωτερικό έλεγχο και αναλαμβάνονται από κάθε άτομο εντός του οργανισμού καθώς κάτι τέτοιο 

συμβάλλει στην πρόληψη της απάτης. (VanBaren, 2010). Άπαντες εντός του οργανισμού πρέπει 

να γνωρίζουν τους κινδύνους που σχετίζονται με τη λογιστική απάτη και προσπαθούν να τους 

ελαχιστοποιήσουν. Κατά συνέπεια είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αποτελεσματική 



35 

 

επικοινωνία αναφορικά με αυτούς τους κινδύνους σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού (Dopson 

and Hayes, 2009). 

Η αποτελεσματική εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου μπορεί, επίσης, να υποβοηθηθεί 

από εξειδικευμένα υπολογιστικά προγράμματα (λογισμικά) ή σχετικές εφαρμογές που 

διευκολύνουν τον έλεγχο όλων των τμημάτων ενός οργανισμού και, κατ’ επέκταση, τη συλλογή 

αξιόπιστης πληροφόρησης (O'Leary and Watkins, 1995). Παρά τις διασφαλίσεις που παρέχονται 

από τέτοιου είδους μέσα, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος συμπαιγνίας (risk of collusion) που μπορεί 

να οδηγήσει σε απάτη. Αυτό συμβαίνει ότι κάποιο εντός οργανισμού που διαθέτουν παρόμοια 

μέσα πρόσβασης στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου υπερβαίνουν το συμφέρον του οργανισμού 

και συνεργάζονται με στόχο τη διάπραξη απάτης (McIntosh, 2010). Υπάρχουν, επίσης, εμπόδια 

(περιορισμοί) αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. Οι 

περιορισμοί προέρχονται από ανθρώπινα λάθη, σφάλματα από την εφαρμογή νέου λογισμικού, 

απροσεξία, συμπαιγνία κλπ αλλά μπορούν να αντιμετωπιστούν σε σημαντικό βαθμό με 

κατάλληλη εκπαίδευση, πρακτική και ανατροφοδότηση. Η ομαδική εργασία μπορεί, επίσης, να 

συμβάλλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αφορούν στην εφαρμογή του εσωτερικού 

ελέγχου δεδομένου ότι όταν οι άνθρωποι εμπλέκονται σε «κάτι» είναι δυσκολότερο να μην 

εντοπίσουν τα σφάλματα που το αφορούν (Cetawayo, 2010). 

Πολύ σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν, επίσης, τα χαρακτηριστικά του ελεγκτή: γνώση, 

εμπειρία, προσωπικότητα, αντίληψη κλπ. Οι έλεγχοι που διενεργούνται από τον ελεγκτή πρέπει 

να αναθεωρούνται τακτικά. Ο ελεγκτής μετρά την αποτελεσματικότητα του οργανισμού, ελέγχει 

αν ακολουθούνται οι νόμοι και επιβεβαιώνει ότι δεν υφίσταται απάτη. Στα καθήκοντα του 

εσωτερικού ελεγκτή συμπεριλαμβάνονται, επίσης, η αναθεώρηση όλων των λογιστικών 

δραστηριοτήτων, των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων, των εξόδων, των εσόδων, των 

καταστάσεων ταμειακών ροών και των αποθεμάτων και η διαμόρφωση άποψης σχετικά με τον 

αν τα παραπτώματα που παρατηρούνται οφείλονται σε λάθος ή πρόθεση (Tavangaran, 2011). 

Συνεπάγεται, έτσι, ότι ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να είναι ένα κριτικά σκεπτόμενο άτομο που 

σημαίνει ότι οι αξιολογήσεις που διενεργεί πρέπει να προέρχονται από την δική του κρίση αφού 

λάβει υπόψη τις πιθανές διαφορετικές πτυχές του εκάστοτε ζητήματος, πχ να αμφισβητήσει το 

προφανές που αντιμετωπίζει σε κάποια κατάσταση (Schleifer και Greenawalt, 1996). Κατά τους 

Schleifer και Greenawalt (1996, σελ.8) «οι ικανότητες ενός κριτικά σκεπτόμενου ελεγκτή 
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περιλαμβάνουν την επίλυση προβλημάτων, την οργάνωση διαφορετικών ιδεών, τη σχεδίαση 

πλάνων δράσης, την αξιολόγηση επιχειρημάτων, την εφαρμογή γνώσης σε οικείες καταστάσεις, 

την κριτική αξιολόγηση της λογικής και της ισχύος της πληροφορίας και την προσεκτική 

ανάλυση καταστάσεων.  

Τέλος, όταν οι ελεγκτές ακολουθούν ηθικούς κανόνες, μπορούν να διατηρήσουν την 

επαγγελματική ειλικρίνειά τους και να αποφύγουν συγκρούσεις ή διαμάχες. Ως άτομο 

σκεπτόμενο κριτικά, ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να είναι σε θέση να ανεχτεί το ενδεχόμενο 

ασαφειών και να αποδεχτεί ότι, σε κάποιες περιπτώσεις, υπάρχουν περισσότερες από μία λύσεις 

σε κάποιο πρόβλημα. Παρόμοια, πρέπει να έχει την ικανότητα να μεταβάλλει την αντίληψή του 

όταν εμφανίζονται νέες αποδείξεις καθώς κάτι τέτοιο συμβάλλει στην απόκτηση και αξιοποίηση 

εμπειρίας από προγενέστερους ελέγχους. Δεδομένου ότι τα κύρια καθήκοντα του ελεγκτή 

περιλαμβάνουν τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων, ο ελεγκτής πρέπει διαρκώς να αξιολογεί 

την πληροφόρηση που χρησιμοποιεί, πχ από πού προήλθε, τι αποδεικνύει κλπ. Αυτό σημαίνει ότι 

πρέπει να αμφισβητεί τη λογική σειρά των πραγμάτων είτε πρόκειται για τη συλλογή δεδομένων 

είτε πρόκειται για την ανάλυσή τους (Schleifer και Greenawalt, 1996). 

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελεγκτικής (International Standard on Auditing) οι 

ελεγκτές οφείλουν να αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο ουσιωδών σφαλμάτων που μπορεί να 

προκύψουν είτε αυτά σχετίζονται με απάτη είτε με άλλου είδους επιχειρησιακά σφάλματα. Είναι, 

επίσης, σημαντικό οι ελεγκτές να κατανοούν πλήρως το σύνολο της οντότητας και του 

περιβάλλοντός της διότι όσο καλύτερη η κατανόησή τους τόσο καλύτερους ελέγχους θα 

διαπράξουν και, κατ’ επέκταση, τόσο ο κίνδυνος αμέλειας θα μειωθεί (International Federation 

of Accountants, 2009). 

Μία σημαντική ερώτηση που πρέπει να έχει ο εσωτερικός ελεγκτής αφορά στο αν τα 

διοικητικά στελέχη εργάζονται εντός ενός περιβάλλοντος που, σε επίπεδο κουλτούρας και 

συμπεριφοράς, μπορούν να θεωρηθούν ηθικά και τίμια. Ο ελεγκτής πρέπει, επίσης, να είναι πολύ 

αυστηρός με τους ελέγχους του και να διασφαλίζει ότι οι ικανότητές του χρησιμοποιούνται με 

τον κατάλληλο τρόπο και ότι οι έλεγχοι που διενεργούνται είναι σχετικοί με τα ελεγχόμενα 

στοιχεία. Επιπρόσθετα, ο ελεγκτής πρέπει να κατανοεί πώς λειτουργεί ακριβώς η αξιολόγηση 

του κινδύνου της οντότητας: όταν ανακαλύπτει κινδύνους πρέπει να αξιολογεί αν ο κίνδυνος 

είναι ουσιώδης και κατόπιν να ασχολείται με τις σχετικές διαδικασίες που ακολουθεί η οντότητα. 
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Σε περίπτωση που η οντότητα έλαβε μέτρα πρόληψης του κινδύνου αλλά αυτά δεν απέδωσαν, ο 

ελεγκτής πρέπει να διερευνά του λόγους αποτυχίας των μέτρων. Ένας ακόμα σημαντικός 

παράγοντας για τον ελεγκτή είναι η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο επικοινωνούνται οι 

ρόλοι και οι ευθύνες εντός της οντότητας αναφορικά με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση 

και της επικοινωνίας ανάμεσα στη διοίκηση και τους φορείς εταιρικής διακυβέρνησης όπως, 

επίσης, και της επικοινωνίας ανάμεσα στην οντότητα και τους εξωτερικούς συμμέτοχους, 

ιδιαίτερα τους εξωτερικούς ελεγκτές (International Federation of Accountants, 2009). 

Κατά τους Cassandra et al. (2008), η επίτευξη των στόχων του εσωτερικού ελέγχου 

προϋποθέτει ανεξαρτησία, οργανωσιακό status και αντικειμενικότητα. Παρόμοια, ο Feizizadeh, 

(2012) αναφέρει ότι η επίτευξη των στόχων του εσωτερικού ελέγχου προϋποθέτει οι στόχοι να 

είναι σε συμφωνία με τις ανάγκες συμμέτοχων, ο ελεγκτής να επιτυγχάνει το μέγιστο δυνατό 

αποτέλεσμα σύμφωνα με τις δυνατότητές του, ο ελεγκτής να συμμορφώνεται με τα σχετικά 

επαγγελματικά πρότυπα και να υπάρχουν μέτρα επίδοσης. Οι Beckmerhagen et al. (2004) 

υποστηρίζουν ότι η αποτελεσματικότητα του ελέγχου δεν πρέπει να μετράται βάσει της 

επίτευξης των στόχων ή του πλήθος των ευρημάτων του ελέγχου αυτού καθαυτού αλλά είναι 

ακόμα πιο σημαντικό να προσδιοριστούν η ποιότητα και η καταλληλότητα του σχεδίου ελέγχου, 

της εκτέλεσης και των επαναληπτικών δράσεων (follow-up). 

Η αποτελεσματικότητα του ελέγχου έχει, επίσης, ερευνηθεί από την αντίστροφη σκοπιά, 

δηλαδή τη σκοπιά της αναποτελεσματικότητας. Αναλυτικότερα, υπάρχουν ερευνητές που 

επικεντρώνονται σε παράγοντες που ευθύνονται για τη μη αποτελεσματικότητα του εσωτερικού 

ελέγχου όπως, ενδεικτικά, οι αναποτελεσματικοί διοικητικοί έλεγχοι, η θέση ασαφών 

αντικειμενικών στόχων και η ανεπαρκής υποστήριξη από την ανώτατη διοίκηση (Unegbu και 

Kida, 2011). Οι αποτελεσματικοί έλεγχοι διενεργούν ανεξάρτητη αξιολόγηση των 

χρηματοοικονομικών και λειτουργικών πληροφοριών, συστημάτων και διαδικασιών με στόχο 

την παροχή υποδείξεων βελτίωσης (Mihret και Yismaw, 2007). Αυτός είναι ο λόγος για τον 

οποίο η κατάλληλη εσωτερική οργάνωση είναι κεντρικός παράγοντας για την επίτευξη 

αποτελεσματικότητας εσωτερικού ελέγχου. Παρόμοια, η αποτελεσματικότητα του εσωτερικού 

ελέγχου μπορεί να ενισχυθεί με τη διασφάλιση συνέπειας στην τεκμηρίωση (documentation) του 

ελεγκτικού έργου, την ποιότητα αναφοράς και την κατάλληλη εφαρμογή των υποδείξεων-

προτάσεων του ελεγκτή (Mihret & Yismaw, 2007).  
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3.9.4. Κουλτούρα 

Το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της κουλτούρας, συνιστά μεταβλητή που 

επηρεάζει σημαντικά τη λογιστική διαδικασία. Ο Hofstede (1980) περιγράφει την κουλτούρα ως 

σύνολο κοινωνικών αξιών που καθοδηγούν την μορφή των θεσμών και της ακολουθούμενης 

πρακτικής. Οι 4 διαστάσεις της κουλτούρας, σύμφωνα με το συγγραφέα, είναι οι εξής: 

• Διάσταση Εξουσίας. Η πτυχή αυτή περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο 

πραγματοποιείται διανομή των εξουσιών εντός του οργανισμού. Μεγάλη 

διάσταση εξουσίας παρατηρείται σε περιπτώσεις αποδοχής της ιεραρχίας όπου 

κάθε άτομο εντός του οργανισμού εκτελεί το έργο που του έχει ανατεθεί χωρίς 

αναζήτηση περαιτέρω τεκμηρίωσης. 

• Ατομικισμός έναντι συλλογικότητας. Η διάσταση περιγράφει το εύρος όπως αυτό 

διαμορφώνεται από το άκρο όπου κάθε άτομο ενδιαφέρεται μόνο για τον εαυτό 

του και το στενό περίγυρό του μέχρι το άκρο όπου η προτεραιότητα κάθε ατόμου 

είναι το κοινό συμφέρον 

• Αρρενωπότητα έναντι θηλυκότητας. Η αρρενωπότητα συμβολίζει την επίτευξη, 

των ηρωισμό και την υλική επιτυχία ενώ, απεναντίας, η θηλυκότητα συμβολίζει 

τις σχέσεις, την μετριοπάθεια και την φροντίδα των αδύναμων.  

• Ισχυρή έναντι αδύναμης αποφυγής αβεβαιότητας. Η ισχυρή αποφυγή 

αβεβαιότητας σημαίνει ότι υπάρχουν αυστηροί κανόνες αναφορικά με τις 

πεποιθήσεις και τις συμπεριφορές έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία ασάφεια ή 

αβεβαιότητα σχετικά με αυτά.  
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4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

4.1. Εισαγωγικά  

Ο σκοπός του τρέχοντος κεφαλαίου είναι διττός. Αφενός επιχειρείται να αποτυπωθεί η 

πρόσφατη συνεισφορά του κλάδου τουρισμού στην ελληνική Οικονομία ώστε να καταστεί 

εμφανές όχι μόνο το εύρος αλλά και η ποικιλομορφία των επιπέδων της συνεισφοράς αυτής. 

Επιπρόσθετα, κρίνεται σκόπιμο να γίνει αναφορά στις ιδιαιτερότητες του τουριστικού προϊόντος 

(γενικά) που, σε συνδυασμό με την συμβολή του κλάδου που αναλύεται στο πρώτο μέρος του 

κεφαλαίου, καθιστά τον εν λόγω κλάδο ιδιαίτερα ενδιαφέρον αντικείμενο (περαιτέρω) έρευνας. 

4.2. Ιδιαιτερότητες Τουριστικού Προϊόντος 

Αρχικά πρέπει να σημειωθεί ότι το τουριστικό προϊόν, δεδομένου ότι φέρει τα 

χαρακτηριστικά υπηρεσίας, είναι φθαρτό και η διάρκεια ζωής του είναι περιορισμένη. Η ιδιότητα 

της υπηρεσίας συνεπάγεται, επίσης, ότι μία μη αξιοποιημένη διαθεσιμότητα δε μπορεί να 

αποθηκευτεί για πώληση στο μέλλον (κατανάλωση τη στιγμή της «παραγωγής»-προσφοράς). 

Μία ακόμα ιδιαιτερότητα αφορά στο ότι υπάρχει σημαντική γεωγραφική απόσταση μεταξύ 

προσφοράς και ζήτησης στην τουριστική αγορά γεγονός που επιβάλλει τις συναλλαγές σε 

διαφορετικές αντίστοιχες ώρες (Σιγάλα, 2006). 

Πρέπει, ακόμη, να σημειωθεί ότι ο τουρισμός είναι μία επιχειρηματικά δραστηριότητα 

που βασίζεται στην πληροφόρηση και ένα αγαθό για το οποίο μία εκ των προτέρων αξιολόγηση 

των πλεονεκτημάτων του είναι αδύνατη. Οι τουρίστες πρέπει να εγκαταλείψουν το καθημερινό 

περιβάλλον τους για να καταναλώσουν το τουριστικό προϊόν. Κατά τη διάρκεια της λήψης 

απόφασης μόνο ένα αφηρημένο μοντέλο του προϊόντος που βασίζεται σε πληροφορίες από 

διάφορους δίαυλους όπως η τηλεόραση, τα φυλλάδια, η στόμα με στόμα διάδοση και το 

Διαδίκτυο είναι διαθέσιμες. Κατά συνέπεια, η πληροφορία αποτελεί συστατικό ζωτικής 

σημασίας για τον τουρισμό και ή άμεση παροχής έγκαιρης, χρήσιμης και κατάλληλης 
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πληροφορίας την κατάλληλη στιγμή, στον κατάλληλο αγοραστή και με τον κατάλληλο τρόπο, 

αποτελεί στοιχείο που μπορεί να διαφοροποιήσει και να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των 

τουριστικών επιχειρήσεων (Σιγάλα, 2006). 

Το τουριστικό προϊόν δεν είναι κάτι απτό και συγκεκριμένο. Αντίθετα, αποτελείται από 

ένα άρρηκτο μίγμα ποικίλων υπηρεσιών και υλικών προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα, οι 

περισσότεροι τουρίστες συνδυάζουν στις τουριστικές τους αγοραστικές αποφάσεις όχι μόνο μία 

υπηρεσία ή ένα προϊόν αλλά πολλές υπηρεσίες και προϊόντα ταυτόχρονα. κάποιος που πηγαίνει 

διακοπές διαλέγει να συνδυάσει στον προορισμό το κατάλυμα με τους πόλους έλξης, τη 

μεταφορά τη διατροφή κλπ. Όλες οι ομάδες ενδιαφέροντος αλληλοεπηρεάζονται και όλες μαζί 

συνιστούν το τουριστικό προϊόν. Εκτός, όμως, από τις ομάδες ενδιαφέροντος, στο τουριστικό 

προϊόν  περιλαμβάνονται και παράγοντες μη ελεγχόμενοι όπως το κλίμα, η φυσική ομορφιά του 

προορισμού κλπ. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι εξαιτίας της φύσης του προορισμού σαν μίγμα 

υλικών και άυλων χαρακτηριστικών είναι δύσκολο να ελεγχθούν όλοι οι παράγοντες που 

επηρεάζουν το τουριστικό προϊόν (Bennett, 1999). 

4.3. Συστήματα Διοικητικού Ελέγχου σε Τουριστικές Επιχειρήσεις  

Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση της ενότητας, πρέπει να σημειωθεί ότι ο κλάδος 

τουρισμού αποτελείται σχεδόν πάντα από επιχειρήσεις με σημαντικές μεταξύ τους διαφορές σε 

επίπεδο μεγέθους (κυρίως), τεχνολογίας κλπ. Κατά συνέπεια, κάποιες από τις διοικητικές 

πρακτικές που ακολουθούνται σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις ενδεχομένως δε μπορούν, 

αντικειμενικά, να βρουν εφαρμογή σε μικρότερες. Επίσης, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η 

στροφή προς τον καταναλωτή έχει γίνει ακόμα πιο επιτακτική σήμερα εξαιτίας της 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των καταναλωτών που διευκολύνεται σημαντικά λόγω διαδικτύου. Το 

χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτής της σημαντικής μεταβολής δίνεται από τις ιστοσελίδες με 

αντικείμενο την κριτική τουριστικών προορισμών και επιχειρήσεων: οπουδήποτε και να θέλει να 

ταξιδέψει κάποιος μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να διαμορφώσει άποψη από τις κριτικές ανθρώπων 

που είχαν επισκεφτεί τον συγκεκριμένο προορισμό, ξενοδοχείο κλπ. Η ανάλυση που ακολουθεί 

βασίζεται, κατά κύριο λόγο, στους Phillips και Louvieris (2005), εκτός αν αναφέρεται κάτι 

διαφορετικό, οι οποίοι επιδιώκουν, μέσω 10 μελετών περιπτώσεων, να αποτυπώσουν τα 
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συστήματα διοικητικού ελέγχου σε επιτυχημένους τουριστικούς οργανισμούς και ειδικότερα τη 

λειτουργία σχεδιασμού και τη μέτρηση της επίδοσης.  

Αναφορικά με το σχεδιασμό-, οι συγγραφείς περιγράφουν, αρχικά το λειτουργικό 

προϋπολογισμό (operating budget). Η χρήση εργαλείων χρηματοοικονομικής αξιολόγησης στον 

τουριστικό κλάδο είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη. Επιπρόσθετα, η ψηφιοποίηση (digitalization) 

συμβάλλει σημαντικά στη συλλογή και ανάλυση σχετικής πληροφόρηση με ακρίβεια και 

συνέπεια. Σε επίπεδο χρηματοοικονομικής, οι τουριστικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν εργαλεία 

όπως οι ταμειακές ροες, η επίδοση κερδών και το εργασιακό κόστος. Το γεγονός ότι ο 

τουριστικός κλάδος είναι εντάσεως εργασίας, η χρήση μέτρων επίδοσης που συνδέονται στενά 

με την εργασία είναι ιδιαίτερα σημαντική. Σε γενικές γραμμές, η ενσωμάτωση της παραπάνω 

πληροφόρησης στο λειτουργικό προϋπολογισμό πραγματοποιείται με τη βοήθεια της 

ψηφιοποιημένης πληροφόρησης (βλ. παραπάνω). Η έρευνα των Schmidgall και DeFranco (1998) 

επί των προϋπολογιστικών πρακτικών στον κλάδο καταλυμάτων καταδεικνύει ότι οι λειτουργικοί 

προϋπολογισμοί χρησιμοποιούνται συχνά στο κλάδο τουρισμού αλλά δεν είναι ελαστικοί (στις 

περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχουν αναθεώρηση του προϋπολογισμού εντός της 

τουριστικής σεζόν). 

Η μέτρηση επίδοσης (performance measurement) έχει χαρακτηριστεί εξαιρετικά 

σημαντική στον τουριστικό κλάδο από τους Potter και Schmidgall (1999). Όπως σε κάθε κλάδο, 

η μέτρηση επίδοσης εξυπηρετεί το σκοπό εφαρμογής της στρατηγικής, προσανατολίζει τον 

οργανισμό σε διοίκηση προστιθέμενης αξίας, και επικεντρώνεται στη δημιουργία αξίας προς 

τους μετόχους. Ειδικά για τον κλάδο τουρισμού, όμως, η μέτρηση της επίδοσης είναι η βάση της 

αμοιβής διοικητικών στελεχών γεγονός που σημαίνει ότι το αποτέλεσμα της προσπάθειας των 

διοικητικών στελεχών πρέπει να αντανακλάται στις αμοιβές τους. Ωστόσο, απαιτείται προσοχή 

ώστε να αποφευχθούν δυσλειτουργικές συμπεριφορές σε όρους χειραγώγησης. Τρίτον, η 

μέτρηση επίδοσης στον κλάδο τουρισμού είναι ιδιαίτερα σημαντική εξαιτίας της στενής σχέσης 

της με τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Σύμφωνα με τους Potter και Schmidgall (1999), τα 

μέτρα επίδοσης που υιοθετούνται από τη διοίκηση ανθρώπινων πόρων προκαλούν κατάλληλη 

συμπεριφορά και μάθηση εφόσον χρησιμοποιούνται με λογικό τρόπο. Για την επίτευξη τέτοιου 

είδους στόχων, είναι σημαντικό τα μέτρα να αφορούν σε δραστηριότητες που θεωρούνται 

στρατηγικής σημασίας για τον οργανισμό. Επιπρόσθετα, η εμπέδωση του μέτρου εκ μέρους του 
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εργαζόμενου και η αποκριτικότητα (responsiveness) συνιστούν παράγοντες που πρέπει να 

ληφθούν υπόψη στη θέση μέτρων επίδοσης. Οι Geller και Schmidgall (1980) ισχυρίζονται ότι, 

όταν πρόκειται για τη μέτρηση της επίδοσης επιχειρηματικών τμημάτων (business units) στο 

τουριστικό κλάδο, τα γενικά έξοδα (overhead) δεν πρέπει να κατανέμονται στα επιχειρηματικά 

τμήματα παρά το γεγονός ότι τα τμήματα αυτά ωφελούνται άμεσα από τα έξοδα. Αντίθετα, οι 

Anthony και Govindarajan (2007) υποστηρίζουν ότι μόνο το κόστος κεφαλαίου πρέπει να 

εξαιρείται της κατανομής εφόσον είναι αμελητέο. Τα χρηματοοικονομικά μέτρα επίδοσης που 

έχουν προταθεί περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα έσοδα ανά δωμάτιο, τα καθαρά κέρδη, τα 

λειτουργικά κέρδη και τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (Schmidgall και DeFranco, 

1998). Όσο η πληροφόρηση σχετικά με την επίδοση γίνεται ολοένα και πιο προσβάσιμη μέσω 

της ψηφιοποίησης, η σημασία των επιλογών των διοικητικών στελεχών αυξάνει και στην 

περίπτωση του τουριστικού κλάδου, όπου καταγράφεται πληθώρα μέτρων επίδοσης, η επιλογή 

είναι ιδιαίτερα σημαντική. Εκτός των χρηματοοικονομικών μέτρων επίδοσης, στον κλάδο 

τουρισμού είναι διαθέσιμα μία σειρά από μη χρηματοοικονομικά μέτρα ή/ και μεθόδους για την 

μέτρηση της επίδοσης. Τέτοιου είδους μέτρα θεωρούνται κατά κοινή ομολογία κλειδί επιτυχίας 

στον κλάδο του τουρισμού (Hesford και Potter, 2010) και περιλαμβάνουν μετρήσεις αναφορικά 

με τις στάσεις των εργαζόμενων και την ικανοποίηση πελατών. Οι στάσεις των εργαζόμενων 

μπορεί να μετρηθεί με δύο τρόπους, ποσοτικά και ποιοτικά. Οι ποσοτικές μετρήσεις 

περιλαμβάνουν την αντιπαραβολή μισθού και εσόδων ενώ η ποιοτική προσέγγιση γίνεται μέσω 

των εκθέσεων αξιολόγησης των διοικητικών στελεχών και των αξιολογήσεων πελατών (Phillips 

και Louvieris, 2005). Αναφορικά με τις σχέσεις με τους πελάτες (έχουμε ήδη αναφέρει τους 

λόγους σπουδαιότητάς της), οι Philips και Louvieris (2005) αναφέρουν ότι στις συχνότερες 

τεχνικές διαχείρισης των σχέσεων με πελάτες εντάσσονται η δημιουργία προφίλ πελατών, η 

επικοινωνία με στόχο τη δημιουργία αφοσίωσης και η μέτρηση του επιπέδου ικανοποίησής τους. 

Η μέτρηση της ικανοποίησης του πελάτη μπορεί να γίνει και με επίσημο τρόπο όπως, για 

παράδειγμα, οι κάρτες αξιολόγησης και οι επίσημες έρευνες (Phillips και Louvieris, 2005). Μία 

μη χρηματοοικονομική (αν και πρέπει να σημειωθεί ότι περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά μέτρα 

επίδοσης) μέθοδος/ εργαλείο μέτρησης επίδοσης είναι το Balanced Scorecard που εισήχθη από 

τους Kaplan και Norton (1992). Οι Phillips και Louvieris (2005) αναφέρουν ότι, παρά το γεγονός 

ότι οι εταιρίες που εξετάζουν (υπενθυμίζεται ότι η έρευνά τους αφορά σε 10 μελέτες 

περιπτώσεων) δεν αναφέρουν τη χρήση του εν λόγω εργαλείου, ωστόσο πολλές από τις πτυχές 
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που περιλαμβάνονται στο Balanced Scorecard περιλαμβάνονται, επίσης, στο χαρτοφυλάκιο 

μέτρων επίδοσης των οργανισμών. 

4.4. Συμβολή Τουρισμού στην Ελληνική Οικονομία 

Πριν προχωρήσουμε στην εξέταση της επίπτωσης του τουρισμού στην οικονομία πρέπει 

να επισημάνουμε ότι η καταγραφή της συμβολής του εν λόγω κλάδου στην οικονομία κάποιας 

χώρας είναι δυσχερής για τους παρακάτω λόγους: 

• Στην έλλειψη ακρίβειας όσον αφορά στην οριοθέτηση του τουριστικού 

φαινομένου. Η πιο μεγάλη δυσκολία αναμφισβήτητα έγκειται στο γεγονός ότι η 

οικονομική υπόσταση του τουρισμού είναι συγκεχυμένη και μη διακριτή. Ο 

τουρισμός δεν προσδιορίζεται οικονομικά μόνο από τις σχέσεις του με τα 

ξενοδοχεία ή με τον κλάδο της ποτοτροφοδοσίας. Οι σχέσεις του με άλλους 

κλάδους όπως η γεωργία, οι μεταφορές, το εμπόριο, οι τράπεζες και οι ασφάλειες, 

οι δημόσιες υπηρεσίες, οι κατασκευές κλπ. είναι πολυεπίπεδες και πολυάριθμες. 

Δεν υπάρχει ούτε ένας κλάδος παραγωγής, ο οποίος να μην μετέχει κατά τον ένα 

ή τον άλλο τρόπο στην ικανοποίηση της τουριστικής ζητήσεως, ο οποίος να μην 

συμβάλλει κατά ένα ιδεατό μικρό ή μεγάλο ποσοστό στη παραγωγή του 

τουριστικού προϊόντος (Λαγός, 2005). Το τουριστικό προϊόν είναι επομένως ένα 

σύνθετο προϊόν το οποίο περιλαμβάνει τη μεταφορά, τη διαμονή, τη διατροφή, 

τους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους, τη διασκέδαση και τις άλλες παροχές 

και υπηρεσίες, όπως είναι τα καταστήματα, οι τράπεζες, οι ταξιδιωτικοί 

πράκτορες κλπ. Τα πολλά συστατικά στοιχεία του τουριστικού προϊόντος 

δημιουργούν προβλήματα στην ανάλυση της παραγωγής και προσφοράς του. Η 

οικονομική συνεισφορά του τουρισμού σε προστιθέμενη αξία, απασχόληση, 

επενδύσεις, περιφερειακή ανάπτυξη και φορολογικά έσοδα διαχέεται σε πολλούς 

κλάδους παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών. Επομένως υπάρχει αδυναμία 

απομόνωσης και ταυτόχρονα οριοθέτησης του τουρισμού ως τομέα οικονομικής 

δραστηριότητας. 

• Στις δυσλειτουργίες που χαρακτηρίζουν τις στατιστικές υπηρεσίες. Σε μεγάλο 

αριθμό χωρών υποδοχής τουριστών, η συλλογή αποδεκτών και αξιόπιστων 
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στατιστικών στοιχείων αποτελεί σοβαρότατο πρόβλημα. Η έλλειψη κατάλληλα 

εκπαιδευμένου προσωπικού και η αδυναμία των υπαρχόντων στατιστικών 

μηχανισμών καθιστούν δύσκολη τη συγκέντρωση αξιόπιστων τουριστικών 

πληροφοριών. Αυτές οι αδυναμίες δεν λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από πολλές 

κυβερνήσεις αναπτυσσόμενων χωρών υποδοχής τουριστών, με αποτέλεσμα να 

παραμελούν τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών συλλογής στατιστικών στοιχείων 

για τον τουρισμό και τη χρήση αξιόπιστων στατιστικών εργαλείων (United 

Nations World Tourism Organization, 2008). 

• Στην απαξιωτική αντίληψη για τον τουρισμό η οποία τον μετέτρεψε σε 

δευτερεύουσα οικονομική δραστηριότητα. Ο τουρισμός εθεωρείτο μια 

δραστηριότητα με τόσες πολλές διακυμάνσεις, η οποία δεν θα επιβίωνε σε 

περιόδους οικονομικής ύφεσης και έντασης. Φυσικά ο τουρισμός επέδειξε 

μεγαλύτερες αμυντικές ικανότητες στις διακυμάνσεις της διεθνούς οικονομικής 

συγκυρίας απ’ ότι άλλοι οικονομικοί τομείς (κρίσεις του 1973, του 1979-80, του 

πολέμου του κόλπου το 1991 κλπ.). Στα περισσότερα κράτη, 

συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, ο τουρισμός δεν αποτελεί ξεχωριστό 

κλάδο της εθνικής οικονομίας. Για παράδειγμα, τα στατιστικά που υπάρχουν για 

τον τουρισμό στην ελληνική οικονομία, εμπεριέχονται μέσα στην κατηγορία 

υπηρεσίες και έτσι υπάρχει μεγάλη δυσκολία διαχωρισμού του τουρισμού από την 

γενική κατηγορία των υπηρεσιών. Μέχρι σήμερα υπάρχει αδυναμία αξιολόγησης 

των επιδράσεων του τουρισμού ως αναλυτικής κατηγορίας της εθνικής 

οικονομίας, διότι τα εθνικοστατιστικά πληροφοριακά στοιχεία είναι 

κατακερματισμένα, διασκορπισμένα και ως εκ τούτου μη αξιοποιήσιμα 

(Γεωργακόπουλος, 2002). 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η καταγραφή της πλήρους οικονομικής επίπτωσης του 

τουρισμού είναι δυσχερής καθώς το εν λόγω προϊόν επηρεάζει ταυτόχρονα πολλούς κλάδους της 

οικονομικής δραστηριότητας. σύμφωνα με το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών  

(2012), η συνεισφορά του τουρισμού στην οικονομία διακρίνεται: 
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• Άμεση επίδραση: Αντιπροσωπεύει τις µεταβολές του επιπέδου της παραγωγής, 

λόγω της τουριστικής κατανάλωσης, σε συνδυασµό µε την αύξηση των αρχικών 

εισροών που χρησιµοποιούν οι επιχειρήσεις αυτές 

• Έμμεση επίδραση: Αντιπροσωπεύει την αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγωγικών 

διαδικασιών τουρισμού και προμηθευτών αυτού, δηλαδή των εισροών που 

απαιτούνται εκ μέρους των προμηθευτών των τουριστικών επιχειρήσεων για την 

κάλυψη της ζήτησης από τις τουριστικές επιχειρήσεις 

• Προκαλούµενη επίδραση: Αντιπροσωπεύει τη συνεισφορά στα αποτελέσµατα 

(ΑΕΠ, απασχόληση, κλπ.) από τη ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες στην 

οικονοµία, ως αποτέλεσµα της µεταβολής του διαθέσιµου εισοδήµατος των 

νοικοκυριών που λαµβάνουν κατά το µήκος της αλυσίδας αξίας των τουριστικών 

προϊόντων και υπηρεσιών. 

Το άθροισμα της άμεσης, της έμμεσης και της προκαλούμενης επίδρασης 

αντιπροσωπεύει τη συνολική επίδραση του τουρισμού στην οικονομία.  

Οι κλάδοι με τους αντίστοιχους κωδικούς Στατιστικής Ταξινόμησης Κλάδων 

Οικονομικής Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ) που επηρεάζονται από τον τουρισμό είναι, σύμφωνα 

με το ΙΟΒΕ (2012), οι εξής: 



 

Διάγραμμα 1 Κλάδοι και κωδικοί

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ

αποτυπώνεται ως εξής: 
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και κωδικοί ΣΤΑΚΟΔ που επηρεάζονται από τον τουρισμό (Πηγή: 

Βιομηχανικών Ερευνών, 2012, σελ.16) 

ΙΟΒΕ (2012), για το 2010, η συνολική επίδραση

 

Πηγή: Ίδρυμα Οικονομικών και 

επίδραση του τουρισμού 



 

Διάγραμμα 2 Η επίδραση του

Η άμεση επίδραση του

ευρώ, η έμμεση σε 5,2 δις ευρώ

επίδραση ανέρχεται σε 34,4 περίπου

διαδραματίζει ο τουρισμός στην

συνολικού ακαθάριστου προϊόντος

στην ελληνική οικονομία, τα 32,4 

ευρώ αποτελούν την εκτίμηση

επενδύσεις. Επομένως, για κάθε
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επίδραση του τουρισμού στην ελληνική οικονομία (Πηγή: Ίδρυμα Οικονο

Ερευνών, 2012, σελ.21) 

επίδραση του τουρισμού στο ΑΕΠ της Ελλάδας το 2010 εκτιμάται

δις ευρώ και η προκαλούμενη σε 13,9 δις ευρώ

 34,4 περίπου δις ευρώ, γεγονός που καταδεικνύει

τουρισμός στην ελληνική οικονομία, καθώς συνεισφέρει

προϊόντος της χώρας. Από τη συνολική επίδραση

τα 32,4 δις είναι αποτέλεσμα της τουριστικής δαπάνης

εκτίμηση της επίδρασης στο εγχώριο προϊόν 

για κάθε 1.000 ευρώ τουριστική δαπάνη το ακαθάριστο

 

 

Οικονομικών και Βιομηχανικών 

 2010 εκτιμάται σε 15,2 δις 

δις ευρώ. Έτσι, η συνολική 

καταδεικνύει τη σημασία που 

συνεισφέρει το 15,1% του 

επίδραση των 34,4 δις ευρώ 

τουριστικής δαπάνης, ενώ 1,9 δις 

προϊόν από τις τουριστικές 

το ακαθάριστο προϊόν της 
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ελληνικής οικονομίας αυξάνεται κατά 2.220 ευρώ περίπου. Εναλλακτικά, η εκτίμηση αυτή 

υποδεικνύει ότι η επίτευξη του στόχου των 20.000.000 αφίξεων αλλοδαπών επισκεπτών στην 

Ελλάδα, θα είχε ως αποτέλεσμα οι τουριστικές εισπράξεις από το εξωτερικό να ανέλθουν 

τουλάχιστον στα 12,8 δις ευρώ, αυξημένες κατά 3,2 δις ευρώ σε σχέση με το 2010. Σε όρους 

συνολικής επίδρασης στο ΑΕΠ αυτό αντιστοιχεί σε επιπλέον επίδραση μεγαλύτερη των 7 δις 

ευρώ σε σχέση με το 2010.  

Όσον αφορά στην κατανομή της άμεσης επίδρασης του τουρισμού στους κλάδους που 

αυτός επηρεάζει, παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήμα (ΙΟΒΕ, 2012): 

 

Διάγραμμα 3 Άμεση επίδραση στους συναφείς με τον τουρισμό κλάδους οικονομικής δραστηριότητας το 2010 ως ποσοστό 

του ΑΕΠ που προκύπτει από την τουριστική δαπάνη (Πηγή: Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, 2012, σελ.22) 

Στον τομέα των μεταφορών, η συνεισφορά στο εγχώριο προϊόν λόγω της ανάπτυξης του 

τουριστικού προϊόντος ξεπερνά τα 3,1 δις ευρώ (ή 22% της συνολικής άμεσης επίδρασης), με 

σημαντικότερη εκείνη του κλάδου των θαλάσσιων μεταφορών στον οποίο εντάσσεται ένα 

εκτεταμένο δίκτυο ακτοπλοϊκών δραστηριοτήτων, όπως επίσης και δραστηριοτήτων σχετικών με 

τον θαλάσσιο τουρισμό. Αντίστοιχα, η επίδραση από τις οδικές μεταφορές (π.χ. τουριστικά 

λεωφορεία, ταξί και άλλα μέσα για την μετακίνηση των επισκεπτών σε μια περιοχή) εκτιμάται 

στο 7% περίπου, ενώ ελαφρώς μικρότερη είναι η συνεισφορά από τον κλάδο των επιβατικών 

αερομεταφορών (5%). 
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Ο κλάδος των αερομεταφορών ωστόσο, αποτελεί ένα επιπλέον παράδειγμα των 

ιδιαιτεροτήτων που χαρακτηρίζουν το τουριστικό προϊόν, καθώς στην περίπτωση που η 

μετακίνηση ενός επισκέπτη πραγματοποιείται από μια ξένη αεροπορική εταιρία (και όχι από 

εθνικό αερομεταφορέα της χώρας υποδοχής), η αντίστοιχη δαπάνη λογίζεται ως όφελος για τη 

χώρα στην οποία έχει την έδρα της η εν λόγω αεροπορική εταιρία. Στην περίπτωση της Ελλάδας, 

αν και το αεροπλάνο αποτελεί κύριο μέσο μετακίνησης των επισκεπτών, λόγω της γεωγραφικής 

της θέσης και της απόστασης από τις παραδοσιακές αγορές, η ανάπτυξη του μαζικού τουρισμού 

έχει ως αποτέλεσμα μεγάλο μέρος των αφίξεων στα αεροδρόμια της χώρας να πραγματοποιείται 

με πτήσεις (charter) ξένων αεροπορικών εταιριών. 

Στις επιμέρους κατηγορίες που σχετίζονται με την τουριστική κατανάλωση, η 

συνεισφορά από τις αγορές αγαθών λιανικού εμπορίου εκτιμάται στο 5% της συνολικής άμεσης 

επίδρασης, ενώ ελαφρώς ηπιότερη είναι η αναλογία για τις Ψυχαγωγικές-Πολιτιστικές-

Αθλητικές 1ραστηριότητες και για τα Ταξιδιωτικά γραφεία της χώρας. Στις Ενοικιάσεις 

αυτοκινήτων το ποσοστό ανέρχεται στο 2% περίπου, ενώ η μικρότερη επίδραση καταγράφεται 

στην Διοργάνωση Εμπορικών Εκθέσεων-Συνεδρίων (1%). Το γεγονός αυτό ωστόσο, αντανακλά 

τις θετικές επιπτώσεις – σε όρους δημιουργίας προστιθέμενης αξίας – της δραστηριότητας, 

κυρίως για τα ξενοδοχεία (οι μονάδες 5 και 4 αστέρων της χώρας διαθέτουν στην πλειοψηφία 

τους συνεδριακούς χώρους) και την εστίαση (υπηρεσίες τροφοδοσίας για εκδηλώσεις), ως 

κλάδος παροχής υπηρεσιών οργάνωσης και φιλοξενίας για επαγγελματικούς συνήθως λόγους. 

Όσον αφορά στην κατανομή της έμμεσης επίδρασης του τουρισμού στους κλάδους που 

αυτός επηρεάζει, παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήμα (ΙΟΒΕ, 2012): 



 

Διάγραμμα 4 Έμμεση επίδραση

Οικονο

Οι κυριότεροι κλάδοι που

κλάδος της διαχείρισης ακίνητης

(δηλαδή τράπεζες και ασφαλιστικές

ευρώ). Θετικά επηρεάζεται επίσης

Τηλεπικοινωνίες, ενώ σημαντική

προϊόντος τόσο στον Πρωτογενή

εγχώρια βιομηχανική παραγωγή

Από την άλλη πλευρά, 

προσφέροντας αναπτυξιακές και

όπως τις νησιωτικές, που χαρακτηρίζονται

ταυτόχρονα το βιοτικό επίπεδο

Η απασχόληση στον τουριστικό

παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών

χρησιμοποιείται συγκριτικά 

Χαρακτηριστικό επίσης γνώρισμα
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επίδραση του τουρισμού σε εγχώριους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας

Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, 2012, σελ.24) 

κλάδοι που (έμμεσα) επωφελούνται από τον τουρισμό

ακίνητης περιουσίας, όπως και οι Χρηματοοικονομικές

ασφαλιστικές υπηρεσίες όπου η έμμεση επίδραση ξεπερνά

επηρεάζεται επίσης η επιχειρηματική δραστηριότητα στις

σημαντική είναι η συνεισφορά από την ανάπτυξη

Πρωτογενή τομέα (Γεωργία, Κτηνοτροφία και Αλιεία

παραγωγή (Βιομηχανία τροφίμων, παραγωγή ηλεκτρικής

πλευρά, ο τουρισμός συμβάλλει στην προώθηση της

αναπτυξιακές και επιχειρηματικές ευκαιρίες ιδιαίτερα σε

που χαρακτηρίζονται από πληθυσμιακή συρρίκνωση

επίπεδο των κατοίκων τους μέσα από τις θέσεις εργασίας

τουριστικό τομέα χαρακτηρίζεται ως εντάσεως εργασίας

υπηρεσιών που σχετίζονται με τη ζήτηση από

συγκριτικά περισσότερη εργασία έναντι κεφαλαιουχικού

γνώρισμα, αποτελεί η διακύμανση που επιδεικνύει

 

δραστηριότητας το 2010 (Πηγή: Ίδρυμα 

τουρισμό είναι το Εμπόριο, ο 

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 

επίδραση ξεπερνά τα 570 εκατ. 

δραστηριότητα στις Κατασκευές και τις 

ανάπτυξη του τουριστικού 

και Αλιεία) όσο και στην 

ηλεκτρικής ενέργειας et al. 

προώθηση της κοινωνικής συνοχής 

ιδιαίτερα σε περιοχές της χώρας, 

συρρίκνωση, ενισχύοντας 

θέσεις εργασίας που δημιουργεί. 

εντάσεως εργασίας, καθώς για την 

ζήτηση από τους επισκέπτες 

κεφαλαιουχικού εξοπλισμού. 

επιδεικνύει στη διάρκεια του 



 

έτους, λόγω της εποχικότητας

αυξάνεται τους θερινούς μήνες

Όπως και στην περίπτωση

τουρισμού στην απασχόληση

απασχόληση σχετίζεται με τους

στην παροχή αγαθών και υπηρεσιών

έμμεση, περιγράφει το τμήμα

δημιουργούνται στους κλάδους

αγαθών-υπηρεσιών. Με τον όρο

εργασίας που είναι αποτέλεσμα

Η άμεση και έμμεση

446.000 εργαζόμενους ή 9% 

προκαλούμενη επίδραση στην

απασχολούμενων κατά το μήκος

295.000 Έτσι, η συνολική επίδραση

741.000 ή 16% της συνολικής

ανάλυση της συνολικής επίδρασης

Διάγραμμα 5 Επίδραση του
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εποχικότητας του τουριστικού προϊόντος στην χώρα

μήνες στην αιχμή της τουριστικής ζήτησης. 

περίπτωση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος

απασχόληση διακρίνεται σε άμεση, έμμεση και προκαλούμενη

με τους κλάδους που η κύρια δραστηριότητα των

και υπηρεσιών που είναι αποτέλεσμα της τουριστικής

τμήμα της απασχόλησης που σχετίζεται με τις 

κλάδους που προμηθεύουν τις τουριστικές επιχειρήσεις

τον όρο προκαλούμενη απασχόληση τέλος, περιγράφονται

αποτέλεσμα της διαθέσιμου εισοδήματός τους. 

έμμεση τουριστική απασχόληση στην Ελλάδα το

 9% του συνόλου των απασχολούμενων της χώρας

στην απασχόληση ως αποτέλεσμα της καταναλωτικής

το μήκος της αλυσίδας αξίας του τουριστικού προϊόντος

συνολική επίδραση του τουρισμού στην απασχόληση

συνολικής απασχόλησης της χώρας. Στο ακόλουθο σχήμα

επίδρασης του τουρισμού στην απασχόληση: 

του τουρισμού στην απασχόληση το 2010 (Πηγή: Ίδρυμα Οικονο

Ερευνών, 2012, σελ. 25) 

χώρα με αποτέλεσμα να 

προϊόντος, η επίδραση του 

προκαλούμενη. Η άμεση 

δραστηριότητα των επιχειρήσεων αφορά 

τουριστικής ζήτησης, ενώ η 

με τις θέσεις εργασίας που 

επιχειρήσεις για την παραγωγή 

τέλος περιγράφονται οι θέσεις 

Ελλάδα το 2010, εκτιμάται σε 

της χώρας. Αντίστοιχα, η 

καταναλωτικής δαπάνης των 

τουριστικού προϊόντος ανέρχεται στις 

απασχόληση διαμορφώνεται στις 

ακόλουθο σχήμα παρουσιάζεται η 

 

Οικονομικών και Βιομηχανικών 
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Τέλος, η επίδραση στην έμμεση φορολογία από την τουριστική δαπάνη εκτιμάται για το 

2010 σε 733.000 ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος της συνεισφοράς αυτής προέρχεται από τον κλάδο 

των μεταφορών (Θαλάσσιες, Αεροπορικές, Οδικές), γεγονός που σχετίζεται με την πληρωμή του 

ΕΦΚ στα καύσιμα που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις των κλάδων αυτών για τη δραστηριότητά 

τους. Αντίστοιχα, σημαντική είναι η συμβολή στην έμμεση φορολογία από την Εστίαση (24%) 

και τον κλάδο παροχής καταλύματος. Αντίστοιχα, λαμβάνοντας υπόψη και την επίδραση από τις 

επενδύσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη-βελτίωση του εγχώριου τουριστικού προϊόντος, η 

άμεση επίδραση στα φορολογικά έσοδα ανέρχεται σε 762.000.000 ευρώ, ενώ 

συμπεριλαμβανομένης και της ιδιωτικής κατανάλωσης η συνεισφορά ενισχύεται κατά 

411.000.000 ευρώ. Σωρευτικά, η συμβολή στα φορολογικά έσοδα εκτιμάται σε 1,4 περίπου δις 

ευρώ, επίδοση που αντιστοιχεί στο 5% των συνολικών εσόδων του κράτους το 2010 από την 

έμμεση φορολογία. Στο ακόλουθο σχήμα παρουσιάζεται η ανάλυση της συνολικής επίδρασης 

του τουρισμού στα φορολογικά έσοδα και η κατανομή της επίδρασης στους κλάδους που 

επηρεάζονται από τον τουρισμό (ΙΟΒΕ, 2012): 

 

 (Πηγή: Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, 2012, σελ.27) 
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Διάγραμμα 6 Επίδραση του τουρισμού στα έσοδα από την έμμεση φορολογία και κατανομή της επίδρασης (% του 

συνόλου) στα έσοδα έμμεσης φορολογίας από την τουριστική δαπάνη (Πηγή: Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, 

2012, σελ.26) 

4.5. Ο Εσωτερικός Έλεγχος στον Κλάδο Τουρισμού της Ελλάδας 

Η αναζήτηση πηγών για την αποτύπωση των τρέχουσων εξελίξεων στο θέμα του 

εσωτερικού ελέγχου στον κλάδο τουρισμού της Ελλάδας καταδεικνύει την έλλειψη σχετικών 

ερευνών στο εν λόγω ζήτημα. Μία από τις έρευνες που εξετάζουν το ανωτέρο θέμα είναι η 

έρευνα των Karagiorgos et al. (2011) που θα περιγραφεί συνοπτικά στη συνέχεια. 

Το δείγμα της έρευνας περιλαμβάνει μόνο μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Για να 

προκύψουν οι μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, οι συγγραφείς ακολουθούν την εξής 

διαδικασίας. Κατατάσσουν τις επιχειρήσεις σε αύξουσα σειρά βάση των πωλήσεων, των 

καθαρών κερδών, του ενεργητικού, των ιδίων κεφαλαίων και του πλήθος των εργαζόμενων στα 

έτη 2006, 2007, 2008 και 2009. Με αυτόν τον τρόπο προκύπτουν 20 σύνολα (= 4 έτη * 5 

κριτήρια) και μία επιχείρηση θεωρείται μεγάλη εφόσον περιλαμβάνεται σε 8 τουλάχιστον 

σύνολα.  

Το ερευνητικό εργαλείου που χρησιμοποιούν οι συγγραφείς συνίσταται σε 

ερωτηματολόγιο  εξαιτίας του γεγονός ότι η πληροφόρηση που αφορά στον εσωτερικό έλεγχο 

δεν είναι δημόσια διαθέσιμη. Κατόπιν αρχικής επικοινωνίας με κάθε επιχείρηση για τη 

διαπίστωση ύπαρξης ή μη τμήματος εσωτερικού ελέγχου, προέκυψαν 85 επιχειρήσεις προς 
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μελέτη. Το ερωτηματολόγιο απευθύνθηκε στο διευθυντή εσωτερικού ελέγχου και τον οικονομικό 

διευθυντή. Επιπρόσθετα, ακολουθήθηκε η τυπική διαδικασία ταχυδρομικής αποστολής 

συνοδευτικής επιστολής και προπληρωμένου φακέλου μαζί με το ερωτηματολόγιο και την 

εξασφάλιση ανωνυμίας. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώθηκε την περίοδο Μάιος 2010 – 

Οκτώβριος 2010. Αφού αποκλείστηκαν οι επιχειρήσεις που δεν απέστειλαν ή απέστειλαν μη 

ολοκληρωμένα ερωτηματολόγια, το πλήθος του δείγματος ανήλθε σε 52.  

Από τους ερωτηθέντες ζητήθηκε να σημειώσουν το επίπεδο συμφωνίας ή διαφωνίας του 

σε απαντητική κλίμακα Likert 5 σημείων όπου η τιμή 5 αντιστοιχεί στην ισχυρή συμφωνία και η 

τιμή 1 στην ισχυρή διαφωνία. Για κάθε πτυχή αποτελεσματικότητας του ελέγχου (σύνολο 5 

πτυχές) οι ερωτηθέντες απάντησαν σε 2 ερωτήσεις, συνολικά 10 ερωτήσεις, και ακολούθως 

καταγράφηκαν οι μέσοι όροι κάθε απάντησης όπου τιμές άνω του 2,5 υποδηλώνουν συμφωνία 

(θετική στάση) και οι τιμές κάτω του 2,5 υποδηλώνουν διαφωνία (αρνητική στάση). 

Από τα περιγραφικά στατιστικά των απαντήσεων προκύπτουν τα εξής ευρήματα. Ο μέσος 

όρος της μεταβλητής Περιβάλλον Ελέγχου ισούται με 4,03 και η τυπική απόκλιση 0,85 γεγονός 

που υποδηλώνει ότι τα διοικητικά στελέχη αναγνωρίζουν τον καθοριστικό ρόλο του εσωτερικού 

ελέγχου στο περιβάλλον της επιχείρησης. Ο μέσος όρος της μεταβλητής Αξιολόγηση Κινδύνου 

ισούται με 3,76 και η τυπική απόκλιση 0,77. Από τις τιμές αυτές συμπεραίνεται ότι η αξιολόγηση 

κινδύνου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματική λειτουργία του ξενοδοχειακού 

κλάδου. Αναφορικά με τη μεταβλητή Ελεγκτικές Δραστηριότητες, ο μέσος όρος ισούται με 3,99 

και η τυπική απόκλιση με 0,88. Κατά συνέπεια, προκύπτει ότι οι ελεγκτικές δραστηριότητες 

εφαρμόζονται σε μεγάλο βαθμό από τον εσωτερικό έλεγχο. Σχετικά με τη μεταβλητή 

Πληροφόρηση – Επικοινωνία, ο μέσος όρος ανέρχεται σε 3,99 και 0,68 επιβεβαιώνοντας ότι η 

σχετική πληροφόρηση και η αποτελεσματική επικοινωνία εμφανίζονται σε μεγάλο βαθμό στις 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Τέλος, ο μέσος όρος της μεταβλητής Παρακολούθηση, ισούται με 

3,7 και η τυπική απόκλιση με 0,95 δείχνοντας ότι ο εσωτερικός έλεγχος στις ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις παρακολουθείται έτσι ώστε να αξιολογείται η ποιότητα της επίδοσης του 

συστήματος σε τακτά χρονικά διαστήματα. 
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5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ 

5.1. Εισαγωγικά 

Το τρέχον κεφάλαιο ολοκληρώνει την τρέχουσα εργασία. Αρχικά, αναφερόμαστε στα 

βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανάλυση που προηγήθηκε και, ακολούθως, 

αναπτύσσουμε προτάσεις περαιτέρω διερεύνησης του ζητήματος του εσωτερικού ελέγχου 

επικεντρώνοντας στον τουριστικό κλάδο. 

5.2. Συμπεράσματα 

Στην παρούσα εργασία ασχοληθήκαμε σε θεωρητικό, κυρίως, επίπεδο με το ζήτημα του 

εσωτερικού ελέγχου επικεντρώνοντας την ανάλυση στον κλάδο του τουρισμού. Η παρακίνηση 

για την ενασχόληση με το εν λόγω ζήτημα εδράζεται σε δύο άξονες. Ο πρώτος έχει να κάνει με 

το ενδιαφέρον γύρω από τα ζητήματα εσωτερικού ελέγχου που εντάθηκε κατά την πρόσφατη 

χρονική περίοδο ως αποτέλεσμα των εταιρικών σκανδάλων που συνέβησαν στις ΗΠΑ (κυρίως), 

είχαν παγκόσμιο αντίκτυπο και δρομολόγησαν σημαντικές εξελίξεις στο πεδίο πρόληψης της 

λογιστικής απάτης και, γενικότερα, της παραβατικής συμπεριφοράς των διοικητικών στελεχών. 

Ο δεύτερος λόγος που τεκμηριώνει την ενασχόληση με το συγκεκριμένο ζήτημα αφορά στην 

περιορισμένη έκταση που έχει λάβει σε ερευνητικό επίπεδο αναφορικά με την Ελλάδα. 

Ειδικότερα, ένας από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, ιδιαίτερα κατά 

την περίοδο της πρόσφατης κρίσης, ο κλάδος του τουρισμού δεν έχει τύχει της προσοχής των 

ερευνητών σε θέματα εσωτερικού ελέγχου. Το γεγονός ότι  υπάρχει, προς το παρόν, μόλις μία 

ερευνητική προσπάθεια διερεύνησης του εσωτερικού ελέγχου σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις 

συνιστά την πιο απτή απόδειξη περί τούτου. Τα συμπεράσματα της ανάλυσης που προηγήθηκε 

συνοψίζονται ως εξής. 

Ο εσωτερικός έλεγχος περιγράφεται από 3, κυρίως, θεωρίες η βασικότερη εκ των οποίων 

είναι η Θεωρία Αντιπροσώπευσης. Η εν λόγω θεωρία αντιμετωπίζει τον εσωτερικό έλεγχο ως 

μέσο επίλυσης της διαχρονικής διαμάχης ανάμεσα στους ιδιοκτήτες μίας επιχείρησης και των 

διοικητικών στελεχών της υποθέτοντας ότι οι δύο ιδιότητες δεν αφορούν στα ίδια άτομα. Βάσει 



56 

 

της Θεωρίας Αντιπροσώπευσης, ο εσωτερικός έλεγχος χρησιμοποιείται για να διασφαλιστεί ότι 

τα διοικητικά στελέχη διαχειρίζονται τους πόρους της επιχείρησης που παρέχονται από τους 

ιδιοκτήτες της προς όφελος των δεύτερων. Μία ακόμα θεωρία που εξηγεί τον εσωτερικό έλεγχο 

είναι η Θεωρία Απόδοσης Αιτιών σύμφωνα με την οποία ο εσωτερικός έλεγχος είναι μία 

διαδικασία που αφορά σε δύο ομάδες: τους ελεγκτές και τους αξιολογητές. Συνήθως, ο ρόλος του 

αξιολογητή διαδραματίζεται από τα διοικητικά στελέχη και όπως υποθέτει η θεωρία, ένας 

αξιολογητής αναμένεται να αποδώσει την αποτυχία του ελέγχου σε εσωτερικά ενώ το 

αντίστροφο ισχύει για τον ελεγκτή που θα αποδώσει την αποτυχία σε εξωτερικά αίτια. Συνεπώς, 

η Θεωρία Απόδοσης Αιτιών υποστηρίζει την σημασία της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών 

ελέγχων και την αξιολόγηση της εκ μέρους των ελεγκτών. Η Θεωρία Αξιοπιστίας περιγράφει την 

πιθανότητα ενός συστήματος να εκπληρώσει την αναμενόμενη λειτουργία του εντός ορισμένου 

χρονικού περιθωρίου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η αξιοπιστία του συστήματος περιγράφεται από την 

κατάσταση «επιτυχίας» και την κατάσταση  «αποτυχίας». Σε επίπεδο εσωτερικού ελέγχου, η 

Θεωρία Αξιοπιστίας υποστηρίζει την τυποποίηση των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου, ωστόσο 

οι ελάχιστες προσπάθειες τυποποίησης συστημάτων εσωτερικού ελέγχου δεν έχουν εφαρμοστεί 

από τις εταιρίες εξαιτίας της έλλειψης ρεαλισμού, της δυσκολίας να τυποποιηθούν συστήματα 

συμπεριφορών, της έλλειψης αποτελεσματικότητας κόστους και της έλλειψης κατανόηση εκ 

μέρους των επαγγελματιών. 

Από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας προκύπτει ότι ο εσωτερικός έλεγχος 

είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα λόγω των αναμενόμενων οφελών που συνεπάγεται για την 

ίδια την επιχείρηση (κυρίως) και τους εξωτερικούς συμμέτοχούς της. Μεταξύ αυτών των οφελών 

συγκαταλέγονται η ακρίβεια διοικητικών αναφορών σχετικά με τις εκτιμήσεις για το μέλλον, η 

καταπολέμηση της λογιστικής απάτης, η μείωση του κόστους εσωτερικού ελέγχου, συμμόρφωση 

με τις θεσμικές απαιτήσεις, η ικανοποίηση των διαφορετικών απαιτήσεων σε επίπεδο 

πληροφόρηση από διαφορετικούς συμμέτοχους, η εξυπηρέτηση διαφορετικών επιδιώξεων 

συγκριτικά με τον εξωτερικό έλεγχο, η διάγνωση κινδύνων, η διάρθρωση της εταιρικής 

διακυβέρνησης και η βελτίωση των ιδιαίτερων ικανοτήτων της επιχειρηματικής οντότητας. 

Ειδικότερα για τη διάγνωση κινδύνων, η συμβολή του εσωτερικού ελέγχου συνοψίζεται στο 

τρίπτυχο εντοπισμός του κινδύνου, εντοπισμός της αιτίας του και ιεράρχηση των κινδύνων.  



57 

 

Η βασική θεώρηση του εσωτερικού ελέγχου υποδεικνύει την σύνθεσή του από 5 

αλληλεξαρτώμενα στοιχεία. Η Αξιολόγηση Κινδύνου αφορά τόσο σε εσωτερικούς όσο και 

εξωτερικούς κινδύνους και συνδέεται. Το Περιβάλλον Ελέγχου περιλαμβάνει τη θεώρηση της 

στάσης των διοικητικών στελεχών αναφορικά με το σύστημα εσωτερικού ελέγχου του 

οργανισμού και είναι ο θεμέλιος λίθος όλων των υπόλοιπων στοιχείων του εσωτερικού ελέγχου. 

Οι Ελεγκτικές Ενέργειες χρησιμοποιούνται ως εργαλείο αποφυγής κινδύνων και συνίσταται στη 

θέσπιση ορίων, εγκρίσεων, ασφαλιστικών δικλείδων, συναλλαγών και συγκεκριμένων 

πολιτικών. Η Πληροφόρηση και Επικοινωνία συνίσταται στην επίγνωση της σημασίας του 

συνδυασμού παροχής σχετικής πληροφόρησης και ορθής επικοινωνίας με τους ανθρώπους που 

τη χρειάζονται και είναι το «κλειδί» για τη σύνδεση όλων των στοιχείων του εσωτερικού 

ελέγχου. Τέλος η Παρακολούθηση είναι το στοιχείο που ολοκληρώνει την εφαρμογή των 4 

προαναφερθέντων στοιχείων και συνιστά σύστημα σχεδιασμένο με στόχο τη βελτίωση της 

ποιότητας του εσωτερικού ελέγχου και την ενίσχυση της επίδοσής του.  

Κατά την εφαρμογή των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη 4 θέματα. Οι Αρχές καθορίζουν το γενικό πλαίσιο ανάπτυξης τέτοιων συστημάτων και 

αφορούν στην εγκαθίδρυση αρμοδιοτήτων, τον καταμερισμό καθηκόντων, τις διαδικασίες 

τεκμηρίωσης, τους κύριους ελέγχους, την ανεξάρτητη εσωτερική επαλήθευση και του λοιπούς 

ελέγχους. Τα Συστήματα εσωτερικού ελέγχου αποτελούνται από 4 στοιχεία που εκτελούν 

συγκεκριμένες εργασίες σε αλληλουχία. Οι εργασίες αυτές είναι η καταγραφή της κατάστασης, η 

εκτίμησή της, η διορθωτική δράση όπου απαιτείται και η επικοινωνία μεταξύ των τριών 

στοιχείων. Οι Προϋποθέσεις Αποτελεσματικής Εφαρμογής συστημάτων ελέγχου είναι το ζήτημα 

που έχει συγκεντρώσει, ίσως, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ανεξάρτητα του πώς ορίζεται η 

αποτελεσματικότητα οι προτάσεις  επίτευξής της περιλαμβάνουν την ενημέρωση του οργανισμού 

για τα θέματα εσωτερικού ελέγχου, η ενσωμάτωση του εσωτερικού ελέγχου στην οργανωτική 

δομής της οντότητας, η χρήση εξειδικευμένου λογισμικού, η ομαδική εργασία, τα κατάλληλα 

χαρακτηριστικά του ελεγκτή όπως η γνώση, εμπειρία, προσωπικότητα, αντίληψη κλπ, η 

υιοθέτηση ηθικών κανόνων εκ μέρους του ελεγκτή, η ανεξαρτησία του ελεγκτή και η συμφωνία 

των ελεγκτικών στόχων με τις ανάγκες συμμέτοχων. Το τέταρτο στοιχείο αποτελεσματικής 

εφαρμογής συστημάτων εσωτερικού ελέγχου είναι η Κουλτούρα περιγράφεται από 4 διαστάσεις: 

τη διάσταση εξουσίας, το επίπεδο ατομικισμού, το επίπεδο αρρενωπότητας και το βαθμό 

αποφυγής της αβεβαιότητας. 
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Αναφορικά με τον εσωτερικό έλεγχο σε τουριστικές επιχειρήσεις, υπάρχει ανάγκη 

επισήμανσης των ιδιαιτεροτήτων του τουριστικού προϊόντος. Κάποιες από αυτές αφορούν στο 

ότι το τουριστικό προϊόν είναι φθαρτό και η διάρκεια ζωής του είναι περιορισμένη με 

αποτέλεσμα η μη αξιοποιημένη διαθεσιμότητα να μη μπορεί να αποθηκευτεί για πώληση στο 

μέλλον. Η γεωγραφική απόσταση ανάμεσα σε προσφορά και ζήτηση είναι μία ακόμα 

ιδιαιτερότητα. Ο τουρισμός βασίζεται στην πληροφόρηση και συνιστά αγαθό για το οποίο μία εκ 

των προτέρων αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων του είναι αδύνατη: οι καταναλωτές πρέπει να 

εγκαταλείψουν το καθημερινό περιβάλλον τους για να καταναλώσουν το τουριστικό προϊόν. 

Κατά συνέπεια, η πληροφορία αποτελεί συστατικό ζωτικής σημασίας για τον τουρισμό και ή 

άμεση παροχή έγκαιρης, χρήσιμης και κατάλληλης πληροφορίας την κατάλληλη στιγμή, στον 

κατάλληλο αγοραστή και με τον κατάλληλο τρόπο, αποτελεί στοιχείο που μπορεί να 

διαφοροποιήσει και να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων  

Αναφορικά με την εφαρμογή συστημάτων εσωτερικού ελέγχου στον κλάδο τουρισμού, οι 

έλεγχοι που πραγματοποιούνται αφορούν στο λειτουργικό προϋπολογισμό και τη μέτρηση 

επίδοσης. Εργαλεία όπως η ψηφιοποιημένη πληροφόρηση μπορούν να συμβάλλουν στον 

αποτελεσματικότερο σχεδιασμό λειτουργικών προϋπολογισμών ενώ η μέτρηση της επίδοσης, 

εκτός των προφανώς οικονομικών δεικτών που λαμβάνονται υπόψη, μπορεί να υποστηριχθεί από 

εργαλεία που προσμετρούν περισσότερο ποιοτική πληροφόρηση όπως οι μετρήσεις των στάσεων 

των εργαζόμενων, η ικανοποίηση πελατών και το Balanced Scorecard. Επικεντρώνοντας στην 

Ελλάδα, στεκόμαστε πρώτα στην αναμφισβήτητα συνεισφορά του κλάδου τουρισμού στη 

συνολική Οικονομία κατά τα πρόσφατα έτη. Παρά το γεγονός ότι αυτή η συμβολή είναι δύσκολο 

να καταγραφεί, η άμεση, έμμεση και προκαλούµενη επίδραση του εν λόγω κλάδου ήταν, βάσει 

των στοιχείων που παρουσιάστηκαν άνω του 15% του ΑΕΠ και 9% της απασχόλησης της χώρας. 

Παρά την προφανή σημασία του τουριστικού κλάδου για την Ελλάδα και τη σπουδαιότητα του 

εσωτερικού ελέγχου για τις τουριστικές επιχειρήσεις, δεν υφίσταται παρά μόνο μία εμπειρική 

έρευνα που να πραγματεύεται το εν λόγω ζήτημα. Από την έρευνα αυτή προκύπτει ότι τα 

διοικητικά στελέχη αναγνωρίζουν τον καθοριστικό ρόλο του εσωτερικού ελέγχου στο 

περιβάλλον της επιχείρησης, η αξιολόγηση κινδύνου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 

αποτελεσματική λειτουργία του ξενοδοχειακού κλάδου, οι ελεγκτικές δραστηριότητες 

εφαρμόζονται σε μεγάλο βαθμό από τον εσωτερικό έλεγχο, η σχετική πληροφόρηση και η 

αποτελεσματική επικοινωνία εμφανίζονται σε μεγάλο βαθμό στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και 
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ο εσωτερικός έλεγχος στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις παρακολουθείται έτσι ώστε να 

αξιολογείται η ποιότητα της επίδοσης του συστήματος σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

5.3. Προτάσεις Μελλοντικής Έρευνας 

Ο κύριος άξονας επί του οποίου αναπτύσσονται οι προτάσεις μελλοντικής έρευνας είναι 

οι περιορισμοί της παρούσας εργασίας και αναλυτικότερα το γεγονός ότι δεν προέβει σε 

εμπειρική διερεύνηση του εσωτερικού ελέγχου στον κλάδο τουρισμού στην Ελλάδα. Επίσης, από 

την ανασκόπηση των υφιστάμενων εμπειρικών ευρημάτων, προκύπτει ότι ο εσωτερικός έλεγχος 

στον κλάδο τουρισμού δεν έχει τύχει ιδιαίτερης προσοχής σε διεθνές επίπεδο. Αυτό μπορεί, 

ενδεχομένως, να αποδοθεί στο γεγονός ότι για κάποιες οικονομίες (χώρες) ο εν λόγω κλάδος δε 

διαδραματίζει εξίσου σημαντικό ρόλο όπως στην περίπτωση της Ελλάδας. Επίσης, προκύπτει ότι 

η εμπειρική διερεύνηση του εσωτερικού ελέγχου επικεντρώνεται, κατά κάποιο τρόπο, 

δυσανάλογα στο θέμα της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου. Προφανώς, αν 

δεχθούμε a priori ότι ο εσωτερικός έλεγχος είναι αναγκαίος, τότε το επόμενο βήμα διερεύνησης 

είναι το πώς θα αποκτήσουν οι επιχειρήσεις ένα αποτελεσματικό «αναγκαίο» σύστημα. Ωστόσο, 

άλλα ζητήματα του εσωτερικού ελέγχου δεν έχουν εξεταστεί καθόλου ή έχουν εξεταστεί σε 

περιορισμένη κλίματα. Ενδεικτικά, μπορούμε να αναφέρουμε δύο από αυτά. Το πρώτο έχει να 

κάνει με τη συνεισφορά του ελέγχου, δηλαδή αν η εφαρμογή αποτελεσματικών συστημάτων 

ελέγχου συνεισφέρει τα (υποτιθέμενα) οφέλη. Το δεύτερο ζήτημα αφορά στην επίπτωση του 

εσωτερικού ελέγχου στους εξωτερικούς συμμέτοχους. Πιο συγκεκριμένα, θα μπορούσε να 

διερευνηθεί εκτενέστερα η μεταβολή που επέρχεται σε σημαντικές μεταβλητές που αποδίδουν τη 

σχέση της επιχείρησης με τους παραπάνω συμμέτοχους, πχ μπορεί ένα σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου να μειώσει το κόστος δανεισμού μίας επιχείρησης, να βελτιώσει του όρους 

αποπληρωμής των υποχρεώσεων της ή να συμβάλλει στην ενίσχυση των διάφορών πτυχών της 

επίδοσής της; 

Επικεντρώνοντας στον εσωτερικό έλεγχο στην Ελλάδας και, ειδικότερα, τον τουριστικό 

κλάδο, ο μελλοντικός ερευνητής πρέπει να εστιάσει στην αντιμετώπιση των μεθοδολογικών, 

κυρίως, υστερήσεων της υφιστάμενης έρευνας. Ένα από αυτά αφορά στη δειγματοληψία καθώς 

η στατιστική ανάλυση δεδομένων προϋποθέτει, στις περισσότερες περιπτώσεις, τυχαία δείγματα 

που, εκ των πραγμάτων, είναι πολύ δύσκολο να ληφθούν στην περίπτωση των επιχειρήσεων. Το 
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μέγεθος των δειγμάτων είναι, επίσης, ένα ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί αν πρόκειται να 

προσχωρήσουμε σε σύνθεση των ερευνών που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα με τις 

αντίστοιχες από το εξωτερικό. Όπως προαναφέρθηκε, η εξέταση πρόσθετων ζητημάτων, πλην 

της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών συστημάτων ελέγχου, είναι ένα ακόμα ζητούμενο. 

Τέλος, σε επίπεδο μελέτης της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, το 

γεγονός ότι, προς το παρόν, υπάρχουν μόνο περιγραφικά αποτελέσματα, δηλαδή αποτελέσματα 

που απλώς καταγράφουν την κατάσταση αλλά δεν την ερμηνεύουν, πρέπει να κατευθύνει τη 

μελλοντική έρευνα προς την εξέταση σχέσεων ανάμεσα στην αποτελεσματικότητα του 

εσωτερικού ελέγχου και τις μεταβλητές που, τουλάχιστον βάσει της σχετικής θεωρίας, 

αναμένονται να την επηρεάσουν.  
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