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Περίληψη (Abstract) 

 

Μέσα από την παρούσα θέση, επιχειρείται να τεκμηριωθεί η σπουδαιότητα εφαρμογής 

συστημάτων εσωτερικού ελέγχου σε επιχειρήσεις γενικά και ειδικά σε αυτές που 

δραστηριοποιούνται στον τουριστικό – ξενοδοχειακό κλάδο. Ο τελευταίος άμεσα 

συνδεόμενος με το τουριστικό προϊόν της Ελληνικής οικονομίας, αναδεικνύει σημαντικές 

ευκαιρίες στην επιχειρηματικότητα σε μια οικονομία που πρόδηλα βρίσκεται σε ύφεση τα 

τελευταία 8 χρόνια. Η θεωρητική προοπτική της παρούσας διατριβής επικεντρώνεται στην 

αναφορά ενός εννοιολογικού πλαισίου ερμηνείας και διεξαγωγής εσωτερικού ελέγχου και σε 

πρακτικό επίπεδο, αναλύεται η διεισδυτικότητα του ελέγχου αυτού στα χρηματοοικονομικά 

στοιχεία της εκάστοτε μικρομεσαίας τουριστικής επιχείρησης αλλά και σε βασικές 

κατηγορίες λογαριασμών του γενικού λογιστικού σχεδίου, όπως τα χρηματικά διαθέσιμα, τα 

πάγια περιουσιακά στοιχεία και τα έξοδα μιας επιχείρησης. 

Η ανάλυση και η περιγραφή των συνισταμένων εφαρμογής συστημάτων εσωτερικού ελέγχου 

ενδεχόμενα καταλήγει στη διαπίστωση ότι ως είδος ελέγχου συμβάλει στη διασφάλιση της 

αποτελεσματικότητας και της ορθής διοίκησης σε κάθε οικονομικό οργανισμό. 

Η παρούσα διατριβή καταλήγει με συνοπτικά συμπεράσματα αναφορικά με την εφαρμογή 

του εσωτερικού ελέγχου στις τουριστικές επιχειρήσεις και προτείνει μελλοντικές 

προεκτάσεις στην έρευνα και αξιολόγηση ενός τόσο σπουδαίου κλάδου της ελεγκτικής. 
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Κεφάλαιο 1 

Εισαγωγή 

 

1.1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος ανέκαθεν διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην κατεύθυνση της 

στήριξης, εξυγίανσης και αποφυγής δυσφήμησης και χρεοκοπίας της εκάστοτε επιχείρησης. 

Ως αναπόσπαστο τμήμα της ελεγκτικής, συζητήθηκε εκτενέστατα και μελετήθηκε ως 

διακριτό είδος ελέγχου από τον εξωτερικό έλεγχο κατά βάση γιατί το πλαίσιο εφαρμογής 

του, από νωρίς διαπιστώθηκε και θεωρητικά θεμελιώθηκε ότι αφορά ένα μεγάλο σύνολο 

εσωτερικών διεργασιών και λειτουργιών που συμβαίνουν σε κάθε οικονομικό οργανισμό. 

Από την απαρχή της εφαρμογής του, θεωρήθηκε ως το μέσο που εξασφαλίζει στην 

εκάστοτε επιχείρηση την πρόσβαση στην κερδοφορία και την προστασία ή έστω την 

ελαχιστοποίηση πραγματοποίησης δυσμενών εξελίξεων. Σύμφωνα με τον IFAC (2007), ο 

εσωτερικός έλεγχος συμβάλλει επίσης καθοριστικά στην καλύτερη και αποδοτικότερη 

διοίκηση κάθε οικονομικού οργανισμού, καθώς κατευθύνει τα διοικητικά στελέχη να 

στρέφονται σε ορθές επιλογές και ταυτόχρονα στηρίζει τη διοίκηση να διαχειρίζεται 

οικονομικές διακυμάνσεις σε ένα ασταθές και απρόβλεπτο οικονομικό περιβάλλον. 

Παρότι ξεχωριστό είδος, ο εσωτερικός έλεγχος ως βοηθητικό εργαλείο του 

εξωτερικού ελέγχου, στηρίζει την αποδοτικότητα του τελευταίου, καθώς ο εκάστοτε 

εξωτερικός έλεγχος στηρίζεται σε δεδομένα διασταύρωσης στοιχείων του εσωτερικού 

περιβάλλοντος της επιχείρησης, πετυχαίνει να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο κακής ή 

ελλιπούς εκτίμησης αποδεικτικών μέσων και βοηθά τη διοίκηση να μειώσει σημαντικά το 

κόστος διεξαγωγής του. 

Βεβαιότατα καταγράφονται διαφορετικές θεωρήσεις και απόψεις αναφορικά με 

τρόπο που αξιολογείται ένα αποδοτικό και επαρκές σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Παρά την 

ποικιλία όμως απόψεων, αποτελεί κοινό τόπο όλων η χρησιμότητα και σπουδαιότητα της 

ύπαρξης του. 

Τα τελευταία χρόνια ωστόσο, διεθνή πρότυπα και αναφορές, πιστοποιούν ένα 

ομοιογενές και σχεδόν τυποποιημένο πρότυπο διεξαγωγής του εσωτερικού ελέγχου και στην 

παρούσα μελέτη γίνεται αναφορά σε ένα σύνολο διαδικασιών, προτύπων και ειδών 

εσωτερικού ελέγχου.   
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Μέσα από τη θεωρητική θεμελίωση των αρχών και εννοιών του εσωτερικού ελέγχου, 

επιδιώκεται μεταξύ άλλων ένα πέρασμα από κάποιες γενικές αναφορές που ισχύουν σε κάθε 

οικονομικό οργανισμό, στην ειδική περίπτωση των ξενοδοχειακών και ειδικά τουριστικών 

επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Στο κεφάλαιο που αναλύεται ακολούθως, παρέχονται ενδεικτικά 

κάποιοι γενικοί και ειδικότεροι σκοποί ανάπτυξης της παρούσας διπλωματικής εργασίας, 

όπως επίσης παρουσιάζονται τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα που θα επιχειρήσουμε να 

απαντηθούν.  

 

1.2 Σκοπός της Διπλωματικής Εργασίας 

 

Με την παρούσα διπλωματική εργασία, είναι σκόπιμο να διαγνωστούν οι τρόποι μέσω των 

οποίων επηρεάζεται το σύνολο της τουριστικής – ξενοδοχειακής μονάδας από την εφαρμογή 

ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Προσδιορίζοντας ένα επαρκές αλλά συνοπτικό 

θεωρητικό υπόβαθρο των σκοπών, προτύπων και συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, 

επιδιώκουμε στην εξέλιξη αυτής της διπλωματικής εργασίας, να διαμορφώσουμε μια σαφή 

ιδέα του κατά πόσο ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να είναι πραγματικά χρήσιμος.  

Η εξασφάλιση μιας λειτουργικά αποδοτικής ξενοδοχειακής μονάδας, που 

προστατεύεται από την απάτη και την κάθε είδους επιβουλή, καθώς και η εξυγίανση και 

σωστή κατανομή των οικονομικών της πόρων φαίνεται να συνιστούν τις μελλοντικές 

εξασφαλίσεις για τη βιωσιμότητα της σε βάθος χρόνου. 

Ο τουριστικός τομέας, ειδικότερα δε οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εντάσσονται 

στον τομέα παροχής υπηρεσιών, έναν τομέα ιδιαίτερα ξεχωριστό σε σχέση με άλλους τομείς 

επιχειρηματικής δραστηριότητας που εξίσου απαιτούν την εφαρμογή συστημάτων 

εσωτερικού ελέγχου.  

Μέσα από την παρούσα διατριβή επιχειρείται η διαμόρφωση ενός πλαισίου αναφοράς 

των κυριότερων επιμέρους υπό τμημάτων εσωτερικού ελέγχου και η παροχή ενός 

συνοπτικού, χρήσιμου και κατανοητού ‘χάρτη’ διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου στον οποίο 

μπορούν να αναφέρονται υποστηρικτικά τα διοικητικά στελέχη ξενοδοχειακών μονάδων.  

Ταυτόχρονα, επιδιώκεται μέσα από την παρούσα μελέτη να καταρτιστεί ένα χρήσιμο 

εγχειρίδιο αναφοράς για εσωτερικούς ελεγκτές που εμπλέκονται για πρώτη φορά στο 

σπουδαίο έργο της διεξαγωγής ελέγχου σε ξενοδοχειακές μονάδες.  

Στον τίτλο της διατριβής, γίνεται επισήμανση πως η ανάλυση εντοπίζεται 

οπωσδήποτε σε μικρομεσαία τουριστική (ξενοδοχειακή) επιχείρηση και σε εννοιολογικούς 

προσδιορισμούς που παρουσιάζονται στον κύριο κορμό της εργασίας , γίνεται ευκόλως 
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αντιληπτό ότι η ελληνική τουριστική βιομηχανία σε συντριπτικό ποσοστό υιοθετεί 

χαρακτηριστικά μικρομεσαίας επιχείρησης. 

Τέλος μέσα από την παρούσα διατριβή, επιδιώκεται η καλλιέργεια έμπνευσης και 

ενδιαφέροντος ενασχόλησης σπουδαστών διοίκησης επιχειρήσεων, με τις ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις και εν γένει με την τουριστική βιομηχανία της Ελλάδας. 

 

1.3 Ερωτήματα Έρευνας 

 

Κατά τη συγγραφή της παρούσας διπλωματικής θέσης, εστιάζουμε στο βασικό ερώτημα 

έρευνας που αφορά στο ποιος είναι ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στη λειτουργία 

μικρομεσαίων ξενοδοχειακών μονάδων. Συμπληρωματικά του βασικού ερωτήματος έρευνας 

διατυπώνονται υποστηρικτές υπό ερωτήσεις που αφορούν μεταξύ άλλων στη διερεύνηση των 

ακόλουθων ζητημάτων: 

- Τι είναι ο εσωτερικός έλεγχος και ποια είναι η χρησιμότητά του στη λειτουργία των 

επιχειρήσεων γενικώς; 

- Με ποιους τρόπους και ποιες ακολουθούμενες διαδικασίες από τα διοικητικά στελέχη 

εφαρμόζεται ο εσωτερικός έλεγχος στις ξενοδοχειακές μονάδες; 

- Τελικά η εφαρμογή συστημάτων εσωτερικού ελέγχου έχει ωφελήσει γενικά τις 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις; 

Τα ερωτήματα έρευνας διερευνώνται και στη ανάλυση της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας παρέχονται απαντήσεις που προέκυψαν από την ανάλυση και επισκόπηση της 

βιβλιογραφίας αλλά και από τη μελέτη περιπτώσεων της Ελληνικής ξενοδοχειακής αγοράς 

που εφάρμοσαν συστήματα εσωτερικού ελέγχου. 

 

1.4 Διάρθρωση – Δομή  

Η παρούσα διπλωματική εργασία δομείται σε έξι διακριτά κεφάλαια και επίσης 

παρεμβάλλονται εισαγωγικές αναφορές και περίληψη καθώς και αναφορά συμπερασμάτων 

με προτάσεις για μελλοντική έρευνα τα οποία και αποτελούν το καταληκτικό κεφάλαιο. 

Στο Κεφάλαιο 1, περιεκτικά αναλύεται ο σκοπός συγγραφής της διπλωματικής 

εργασίας, περιγράφονται το κύριο και τα συμπληρωματικά ερωτήματα της έρευνας και 

δίνεται η τυπική δομή – διάρθρωση της μελέτης. 

Στο Κεφάλαιο 2, παρέχεται μια σύντομη και ενδεικτική επισκόπηση της 

βιβλιογραφίας. Σημαντικό μέρος αυτής αλλά και επιπλέον θεωρητικές πηγές που προέκυψαν 

κατά τη διάρκεια μελέτης και συγγραφής, προστίθενται και αναλύονται και ακολούθως. 
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Στο Κεφάλαιο 3, παρέχεται το ευρύ θεσμικό πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου και 

γίνεται επιμέρους ανάλυση της ελεγκτικής επιστήμης και των κυριότερων σκοπών, προτύπων 

και συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. Ταυτόχρονα παρέχεται ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 

ορισμών του εσωτερικού ελέγχου και γίνεται και μια αναφορά του κώδικα δεοντολογίας 

διεξαγωγής ελέγχου. 

Στο Κεφάλαιο 4, η έρευνα εισάγεται στην Ελληνική πραγματικότητα των μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων και εξειδικεύεται κατόπιν στις επιχειρήσεις του ξενοδοχειακού  

κλάδου. Ταυτόχρονα γίνεται αναφορά στο ελληνικό τουριστικό προϊόν, με σκοπό να 

αποδοθεί η σπουδαιότητα του στο βαθμό που ενσωματώνεται στην επιχειρηματική δράση 

επιχειρήσεων ξενοδοχείου στη χώρα μας και τέλος παρέχονται στρατηγικές ανάπτυξης του 

ξενοδοχειακού κλάδου στην Ελλάδα. 

Στο Κεφάλαιο 5, γίνεται αναφορά σε μια ενδεικτική υλοποίηση συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου σε τουριστική – ξενοδοχειακή ΜΜΕ με αναφορά σε επιμέρους ελέγχους 

βασικών κατηγοριών λογαριασμών του γενικού λογιστικού σχεδίου. Επιπλέον, γίνεται 

αναφορά στα είδη και τους βασικούς τομείς ελέγχου μιας τουριστικής ξενοδοχειακής 

μονάδας και υπογραμμίζεται επίσης η σπουδαιότητα του εσωτερικού ελέγχου σε τέτοιου 

είδους επιχειρήσεις. 

Τέλος στο Κεφάλαιο 6, παρατίθενται τα αξιοσημείωτα συμπεράσματα της 

διπλωματικής αυτής εργασίας και δίνονται ορισμένες προτάσεις για περαιτέρω έρευνα του 

θέματος στο μέλλον. 
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Κεφάλαιο 2 

Επισκόπηση της Βιβλιογραφίας 

 

Οι πρώτες γραπτές αναφορές συστημάτων εσωτερικού ελέγχου εντοπίστηκαν στη μελέτη 

των Spicer και Pegler (1921), σε μια εμπεριστατωμένη έρευνα αναφορικά με την κατεύθυνση 

της ελεγκτικής σε ελέγχους που αφορούν στο εσωτερικό περιβάλλον λειτουργίας των 

οικονομικών οργανισμών. 

Αργότερα, ο Cardwell (1960) κάνει από τους πρώτους αναφορά στη σπουδαιότητα 

αυτού που αρχίζει να ονομάζεται εσωτερικός έλεγχος στα λογιστικά και οικονομικά στοιχεία 

των επιχειρήσεων, ενώ ήδη από το 1949 το Αμερικανικό Ινστιτούτο Ορκωτών Ελεγκτών – 

Λογιστών επίσημα περιγράφει τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου με ρόλους που 

εξασφαλίζουν τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και διασφαλίζουν 

την ακρίβεια και αξιοπιστία των λογιστικών της δεδομένων.  

Ταυτόχρονα στο εγχειρίδιο μελέτης συστημάτων εσωτερικού ελέγχου που ο φορέας 

δημοσιοποιεί, σημειώνεται ότι με εφαρμογή συστημάτων εσωτερικού ελέγχου προωθείται η 

επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και τηρούνται προκαθορισμένες πολιτικές διαχείρισης 

και διοίκησης της εκάστοτε επιχείρησης.  

Από τα μέσα ήδη της δεκαετίας του ’70 ο εσωτερικός έλεγχος υποχρεωτικά 

εφαρμόζεται σαν επιχειρηματική διαδικασία σε κάθε οικονομικό οργανισμό στις Η.Π.Α.. 

Από την περίοδο αυτή μέχρι περίπου τις αρχές του 2001 κυριαρχεί η πεποίθηση ότι η 

ενίσχυση των τμημάτων εσωτερικού ελέγχου σε κάθε οργανισμό, ενδυναμώνει τη 

στρατηγική του, προστατεύει από λάθη και παραλείψεις και είναι σε θέση αποκαλύψει 

απάτες ή ατασθαλίες που πιθανά θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη λειτουργία του (Shapiro 

& Matson, 2008).   

Σπουδαίες επίσης μελέτες (Nakano et al. 2009, Noguchi et al. 2010) αναπτύσσονται 

σε προεκτάσεις και νέες επιχειρηματικές λειτουργίες πέρα από το βασικό πεδίο εφαρμογής 

του εσωτερικού ελέγχου και προβάλλουν ως δίκαιη και πραγματική απαίτηση κάθε 

επιχείρησης τη διασφάλιση διαφάνειας στα οικονομικά της στοιχεία αλλά και την αξιόπιστη 

προβολή και διαχείριση τους από κάθε ενδιαφερόμενο. 

Σε ότι αφορά την Ελληνική βιβλιογραφία ο Τσακλάγκανος (1987,1997), παρέχει 

αξιόλογες μελέτες αναφορικά με τη χρησιμότητα του εσωτερικού ελέγχου, τη σημασία και 

τις συνέπειες διόρθωσης λαθών στα οικονομικά στοιχεία των οικονομικών οργανισμών, 
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όπως επίσης παρέχει και ένα πρωτοποριακό για την εποχή εγχειρίδιο απαραίτητων 

προσόντων, γνώσεων και δεξιοτήτων ενός εσωτερικού ελεγκτή. 

Τέλος στο καινοτόμο και πρόσφατο έργο των Νεγκάκη και Ταχυνάκη (2013), 

παρέχεται ένα πλήρες και εμπεριστατωμένο πλαίσιο αναφοράς και θεσμικό πλαίσιο 

λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου, σύγχρονο, προσαρμοσμένο στην διεθνή βιβλιογραφία 

και την ελληνική πραγματικότητα και νομολογία.  

Επιπλέον ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου, περιλαμβάνει επιμέρους υποσυστήματα 

σε λειτουργίες και διαδικασίες της επιχείρησης που η διοίκηση εγκαθιστά με απώτερο σκοπό 

την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης (Cheung & Qiang,1997).  

Για πολλούς επίσης άλλους μελετητές, ο εσωτερικός έλεγχος συνιστά μια ανεξάρτητη 

λειτουργία αξιολόγησης που έχει συσταθεί σε έναν οικονομικό οργανισμό, για να εξετάσει 

και να αξιολογήσει τις λειτουργίες του (Taylor & Glezen 1991,  Konrath & Larry 1996). 

Τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου διαχέονται σε ένα σύνολο επιχειρηματικών 

λειτουργιών. Η βιβλιογραφία ωστόσο, περιορίζει τις λειτουργίες αυτές σε μια ενδεικτική 

κατηγοριοποίηση κοινών περιοχών σε κάθε σχεδόν επιχείρηση (Picket, 2003). 

 Αυτές οι περιοχές χονδρικά είναι:  

- Το Marketing – Οι πωλήσεις και η προώθηση των πωλήσεων 

- Το σύστημα αγορών και προμηθειών 

- Ο προγραμματισμός της παραγωγής και οι διαδικασίες ανάπτυξης νέων προϊόντων 

- Η χρηματοοικονομική διαχείριση 

- Το ανθρώπινο δυναμικό  

Στην περιοχή του marketing, των πωλήσεων και της προώθησης των πωλήσεων, ένα 

σύστημα εσωτερικού ελέγχου, επισκοπεί το σχέδιο marketing και τη συνάφεια του σε 

διαφορετικά στάδια του παραγόμενου προϊόντος, τη διαφήμιση, προώθηση των πωλήσεων 

και τα κανάλια διανομής για νέα προϊόντα ή υπηρεσίες, την πολιτική πωλήσεων του 

οργανισμού, την αξιολόγηση υπαρχόντων και νέων πελατών, αλλά και τη διευθέτηση των 

δελτίων παραγγελίας. 

Στο τμήμα που αφορά το σύστημα αγορών και προμηθειών της επιχείρησης, το 

σύστημα εσωτερικού ελέγχου επιλέγει, αξιολογεί και συγκρίνει εναλλακτικούς προμηθευτές 

της επιχείρησης, καταγράφει αν διαπιστώνεται συμφωνία στα εμπορεύματα που 

παραγγέλθηκαν από την επιχείρηση σε σχέση με όσα έχουν τελικά παραληφθεί και καθορίζει 

τις διαδικασίες παραλαβής εμπορευμάτων και πρώτων υλών από τους προμηθευτές. 

Ο προγραμματισμός της παραγωγής και οι διαδικασίες ανάπτυξης νέων προϊόντων, 

σε ότι αφορά το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, αφορά ποιοτικούς και ποσοτικούς ελέγχους 
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σε όλα τα στάδια παραγωγής ενός προϊόντος, προγραμματίζει πόρους και κεφάλαιο που θα 

απαιτηθούν σε μέλλοντα χρόνια για τη διευθέτηση συγκεκριμένου ύψους παραγγελιών και 

ενίοτε αναζητά συνδρομή εξωτερικών συνεργατών (outsourcing) με εμπειρία στην παραγωγή 

προϊόντων που δοκιμάζει για πρώτη φορά. 

Η χρηματοοικονομική διαχείριση στο πλαίσιο εφαρμογής ενός συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου, αναφέρεται στην ορθή παρακολούθηση, διασταύρωση, έγκριση και 

έλεγχο πληρωμών που αφορούν υποπεριοχές χρηματοοικονομικών όπως: τον ταμειακό 

προϋπολογισμό, την έγκριση και εξόφληση τιμολογίων των προμηθευτών,  τη μισθοδοσία 

του προσωπικού, τις διαδικασίες κοστολόγησης και απογραφής των παγίων της επιχείρησης 

και γενικά οικονομικές συναλλαγές που έχει η επιχείρηση με τρίτους, τράπεζες και 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

Τέλος στο ανθρώπινο δυναμικό, ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου, ελέγχει τις 

διαδικασίες επιλογής, αξιολόγησης, προαγωγής και απόλυσης προσωπικού, διατηρεί 

πρόσβαση στο αρχείο των εργαζόμενων αλλά και στο είδος των συμβάσεων που αυτοί έχουν 

συνάψει με την επιχείρηση και εγκρίνει, ελέγχει και αξιολογεί προγράμματα εξειδίκευσης 

και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού. 

Άλλες πάλι μελέτες (Weygandt et al., 2009), υποστηρίζουν την αναγκαιότητα, σε 

κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα, αντίστοιχα και στη ξενοδοχειακή επιχειρηματική 

μονάδα, να υπάρχει αποδοτικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου με διαδικασίες που 

υλοποιούνται στο πλαίσιο οργανωτικής διάρθρωσης του ξενοδοχείου με απώτερο σκοπό την 

ακριβή και αξιόπιστη τήρηση των λογιστικών βιβλίων, την προστασία από παράνομη 

δραστηριότητα και ατασθαλίες του προσωπικού και κατ επέκταση τη βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω του εντοπισμού από το σύστημα εσωτερικού ελέγχου 

κινδύνων και λαθών.  

Κατά τον Prasad (2005), οι αρχές αυτές και λειτουργίες της ορθής εφαρμογής ενός 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου αφορούν μεταξύ άλλων: 

- Στη μελέτη του εσωτερικού ελεγκτή αναφορικά με τη νομική μορφή της ξενοδοχειακής 

μονάδας και στον εντοπισμό πιθανών αλλαγών στην εθνική νομοθεσία που διέπουν τη 

λειτουργία εταιριών μιας ορισμένης νομικής μορφής 

- Στη διερεύνηση πιθανού καθεστώτος σύνδεσης της ξενοδοχειακής μονάδας, με άλλη της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής όπως και με ξενοδοχειακή αλυσίδα που μπορεί να 

δραστηριοποιείται σε άλλη χώρα (Συχνά ο εσωτερικός ελεγκτής εκδίδει ειδικό 

πιστοποιητικό που βεβαιώνει την ύπαρξη ή μη ύπαρξη σύνδεσης που ο ίδιος από 

προκαταρτικό έλεγχο εντόπισε) 
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- Στον εντοπισμό και την καταγραφή των κέντρων εσόδων και εξόδων (μπαρ, εστιατόριο, 

αίθουσες συνεδρίων – δεξιώσεων, υπηρεσίες ομορφιάς, γυμναστήριο) 

- Στον εντοπισμό και την καταγραφή του μητρώου προμηθευτών σε τρόφιμα, ποτά, 

αναλώσιμα είδη, προϊόντα περιποίησης 

- Στη σύνδεση δαπανών για πρώτες ύλες, τρόφιμα και ποτά με παροχές τελικών 

προϊόντων ή υπηρεσιών του ξενοδοχείου (έτοιμα γεύματα και ποτά)  

- Στον έλεγχο μισθοδοσίας μόνιμου και εποχικού προσωπικού 

- Στη διασταύρωση της χωρητικότητας σε κλίνες με τα παραστατικά κατανάλωσης 

πελατών και με χρήση ιστορικών στοιχείων για αντίστοιχες περιόδους σε προηγούμενες 

χρήσεις 

- Στη μελέτη επιμέρους συμφωνιών του ξενοδοχείου με εξωτερικούς συνεργάτες όπως 

κέντρα ομορφιάς, γυμναστήρια, υπηρεσίες συναλλάγματος, ταξιδιωτικά πρακτορεία 
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Κεφάλαιο 3 

Θεσμικό Πλαίσιο 

 

3.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

 

Μέσα από μια εκτενή και εμπεριστατωμένη έρευνα στην Ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, 

αποτυπώθηκαν βασικά εργαλεία, θεωρίες, μέθοδοι και πρότυπα διεξαγωγής του εσωτερικού 

ελέγχου στους ιδιωτικούς οικονομικούς οργανισμούς. Στο πλήθος πηγών της σύγχρονης και 

επίκαιρης βιβλιογραφίας που μελετήθηκε, επιλέγηκε να παρουσιαστεί στο κεφάλαιο αυτό μια 

αντιπροσωπευτική, χρήσιμη και σχετικά αναλυτική αναφορά πηγών του εσωτερικού 

ελέγχου. 

 

3.2 Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος 

 

Σε ένα ταχέως εξελισσόμενο εξωτερικό περιβάλλον, οι οικονομικοί οργανισμοί 

προσαρμοζόμενοι σε νέες συνθήκες και ανταγωνιστικά περιβάλλοντα αναπτύσσονται 

τάχιστα σε κερδοφόρες αγορές. Τα νέα μέσα και οι δυνατότητες στόχευσης στη παγκόσμια 

αγορά, προσφέρουν εκπληκτικές δυνατότητες σε πλήθος ετερογενών επιχειρήσεων. Στο 

πλαίσιο αυτό η πληροφορία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πόρους δυναμικής 

ανέλιξης και επιβίωσης του κάθε οικονομικού οργανισμού. Στην κατεύθυνση της 

επιβεβαίωσης και εξακρίβωσης της εγκυρότητας και αξιοπιστίας κάθε πληροφορίας η 

σπουδαιότητα της ελεγκτικής υπήρξε πάντοτε η βάση για την ορθή λήψη αποφάσεων κάθε 

επιχείρησης.  

Η επιχείρηση αναπτυσσόμενη πολυδιάστατα και ταυτόχρονα σε πλήθος 

εναλλακτικών επιχειρηματικών λειτουργιών, ενισχύει την αποδοτικότητα της και διοικείται 

αποτελεσματικά μέσα από το όχημα της ελεγκτικής και κατ επέκταση μέσα από τη χρήση 

αποδοτικών συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. 

Στο παρόν κεφάλαιο, αναλύονται βασικές έννοιες ελεγκτικής, παρατίθενται ορισμοί 

του εσωτερικού ελέγχου και θεμελιώδη πρότυπα διεξαγωγής εσωτερικού ελέγχου μέσα από 

το πρίσμα χρήσεων τους σε μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις και ειδικότερα σε αυτές 

που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού. Γίνονται αναφορές σε θέματα 
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δεοντολογίας  αλλά και σε τρόπους υιοθέτησης και εφαρμογής αποδοτικών συστημάτων 

εσωτερικού ελέγχου.  

 

3.3 Ορισμοί και δομικά στοιχεία Ελεγκτικής 

 

Πολλοί μελετητές διαπιστώνοντας τη σπουδαιότητα και την ανάγκη εφαρμογής της 

ελεγκτικής σε κάθε οικονομικό οργανισμό, επιχείρησαν να ορίσουν εμπεριστατωμένα το 

ακριβές της περιεχόμενο.  

Μια εύστοχη εννοιολογική προσέγγιση προσδιορίζει τη Ελεγκτική ως ένα διακριτό 

κλάδο οικονομικών και διοικητικών επιστημών που πραγματεύεται σε κάθε οικονομική 

μονάδα – επιχείρηση, τους όρους και τις προϋποθέσεις της διενέργειας ελέγχου με απώτερο 

στόχο, την ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού αλλά και τη διασφάλιση 

των οικονομικών πόρων της επιχείρησης (Παπαστάθης, 2003).  

Κατά τον Καζαντζή (2006), ως Ελεγκτική θεωρείται ο επιστημονικός κλάδος μιας 

συστηματικής διαδικασίας συγκέντρωσης και αξιολόγησης ελεγκτικών τεκμηρίων, που 

αφορούν μετρήσιμες πληροφορίες μιας συγκεκριμένης οικονομικής μονάδας, από ένα 

ανεξάρτητο και ικανό προσωπικό, με σκοπό να διαπιστωθεί και να γνωστοποιηθεί σε κάθε 

ενδιαφερόμενο κατά πόσο οι πληροφορίες αυτές ανταποκρίνονται σε προκαθορισμένα 

κριτήρια.  

Ο παραπάνω περιεκτικός ορισμός της ελεγκτικής θα μπορούσε να ‘τεμαχιστεί’ σε έξι 

δομικά στοιχεία – στάδια, κάποια από τα οποία σε πραγματικές συνθήκες ελέγχου 

συμβαίνουν ταυτόχρονα και διαγραμματικά να απεικονιστεί για μεγαλύτερη σαφήνεια όπως 

εμφανίζεται παρακάτω: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Διάγραμμα 1: Δομικά Στοιχεία της Ελεγκτικής (Καζαντζής, 2006) 

Συστηματική Διαδικασία  

Συγκέντρωση & Αξιολόγηση Ελεγκτικών Τεκμηρίων  

Καθορισμός του βαθμού ανταπόκρισης των μετρήσιμων 

πληροφοριών σε προκαθορισμένα κριτήρια  

Δραστηριότητα που εκτελείται από ανεξάρτητο & ικανό προσωπικό   

Διατύπωση γνώμης του ελεγκτή   

Καθορισμένος οργανισμός & χρονική περίοδος ελέγχου    



- 17 - 
 

   

Καταληκτικά κατά τους Spicer και Pegler (1921), προσδιορίστηκε πρώιμα και πρωτοποριακά 

ως επιτομή της ελεγκτικής, η συλλογή, διασταύρωση και έλεγχος όλων των λογαριασμών και 

οικονομικών στοιχείων ενός οργανισμού ώστε να παρέχεται η βεβαιότητα ότι αυτοί έχουν 

καταρτιστεί σωστά και επιπλέον να προβάλλεται μια πραγματική και δίκαιη εικόνα της 

επιχείρησης σε τρίτους.  

 

3.4 Ορισμοί Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Κατά τη διάκριση (είδη) των ελέγχων που παρέχει η Ελεγκτική, διακρίνεται μια ξεχωριστή 

κατηγορία, αυτή του Εσωτερικού Ελέγχου. Ο Τσακλάγκανος (1997), αναφέρει ως είδος 

ελέγχου, τον εσωτερικό έλεγχο με διακριτά χαρακτηριστικά που οργανώνεται από την ίδια 

την οικονομική μονάδα και διενεργείται από πρόσωπα εξαρτημένα από αυτή. Συγκεκριμένα 

προσδιορίζει ως απαραίτητα προσόντα ενός αντικειμενικού εσωτερικού ελεγκτή τη 

συστηματική γνώση της θεωρίας, την ευχέρεια των κινήσεων καθώς και τη σημασία που 

αποδίδεται από την ίδια την επιχείρηση στους προληπτικούς διαχειριστικούς ελέγχους με 

τους οποίους κυρίως ασχολείται.    

Σε μια εκτενέστερη ερμηνεία ο εσωτερικός έλεγχος ορίστηκε ως η υπηρεσία που 

αποσκοπεί στην αξιολόγηση της επαρκούς λειτουργίας ενός οικονομικού οργανισμού και 

προτείνει βελτιώσεις όπου διαπιστώνονται αδυναμίες (Παπαστάθης, 2003). 

Για το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΕΙΕΕ), ο εσωτερικός έλεγχος 

συνιστά μια αντικειμενική, ανεξάρτητη και συμβουλευτική δραστηριότητα, που είναι 

σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οικονομικού 

οργανισμού. Ταυτόχρονα, είναι σε θέση να βοηθήσει τον οργανισμό να επιτύχει τους 

σκοπούς του υιοθετώντας μια προσέγγιση στην κατεύθυνση της αξιολόγησης και βελτίωσης 

της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και της διοίκησης.  

Όλες οι παραπάνω προσεγγίσεις της έννοιας του εσωτερικού ελέγχου συγκλίνουν 

πάντως στη ικανότητα του να αξιολογεί και αναγνωρίζει την αποτελεσματικότητα ενός 

οικονομικού οργανισμού.  
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3.5 Σκοπός Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Μέσα σε ένα ευμετάβλητο και διαρκώς εξελισσόμενο οικονομικό και επιχειρηματικό 

περιβάλλον, τα στελέχη διοίκησης όντας επιφορτισμένα με σημαντικές και αυξημένες 

αρμοδιότητες, οφείλουν να λαμβάνουν έγκαιρα και με ασφάλεια τις αναγκαίες αποφάσεις 

που θα προσδιορίσουν τη μελλοντική πορεία της επιχείρησής τους. 

Ο Τσακλάγκανος (1997), αναφερόμενος στους σκοπούς του εσωτερικού ελέγχου, 

υπογραμμίζει τη μεγάλη σημασία του στην κατεύθυνση της ασφαλούς χάραξης των 

στρατηγικών ανάπτυξης και επέκτασης μιας οικονομικής μονάδας. Ταυτόχρονα, με τον 

εσωτερικό έλεγχο είναι δυνατόν να προληφθούν ή ακόμα και να επανορθωθούν 

διαχειριστικές ανωμαλίες και ατασθαλίες, πριν αυτές δημοσιευθούν στο ευρύ κοινό και ως εκ 

τούτου έχουν επίπτωση στη φήμη και πελατεία μιας εταιρείας. 

Γενικά ο εσωτερικός έλεγχος στοχεύει στην προάσπιση των συμφερόντων της 

επιχείρησης και των μετόχων της, στην προστασία των εργαζομένων της αλλά και στην 

πιστή εφαρμογή των αρχών της διοίκησης (Παπαστάθης, 2003). 

Συνέπεια των παραπάνω, ο εσωτερικός έλεγχος πολυδιάστατα στοχεύει: 

- Στην αξιολόγηση κάθε είδους επιχειρηματικού κινδύνου για έναν οικονομικό οργανισμό 

- Στη διασφάλιση της οργάνωσης, επάρκειας και αποτελεσματικότητας των εσωτερικών 

διαδικασιών του οργανισμού 

- Στην εκπαίδευση και συμμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού με τις αρχές λειτουργίας 

του οργανισμού αλλά και τις αποφάσεις των διοικητικών στελεχών 

- Στην αξιοπιστία, πληρότητα και εμπεριστατωμένη ανάλυση των οικονομικών στοιχείων 

του οργανισμού 

Με τον εσωτερικό λοιπόν έλεγχο, όχι μόνο ελαχιστοποιείται η πιθανότητα σε έναν 

οικονομικό οργανισμό να εμφανίσει διαχειριστικές ατασθαλίες και προβληματική λειτουργία 

αλλά επιπλέον υποστηρίζεται πως με εφαρμογή συστημάτων εσωτερικού ελέγχου ο 

οικονομικός οργανισμός αποκτά σημαντική προστιθέμενη αξία.  

 

3.6 Πρότυπα Διεξαγωγής Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Τα διεθνή πρότυπα για την επαγγελματική εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου στους 

οικονομικούς οργανισμούς έχουν καθοριστεί από το διεθνές ινστιτούτο εσωτερικών 

ελεγκτών και διακρίνονται σε πρότυπα χαρακτηριστικών του ελέγχου και πρότυπα 

διεξαγωγής του ελέγχου. 
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Γενικά τα πρότυπα αφορούν τόσο τον εσωτερικό ελεγκτή όσο και το έλεγχο αυτό 

καθαυτό καθόσον, θεμελιώνουν ένα κώδικα απαιτήσεων και εφαρμογών γενικά παραδεκτό 

και εύκολα αναγνωρίσιμο από όλους τους εμπλεκόμενους σε έναν εσωτερικό έλεγχο. 

Σε ότι αφορά τους σκοπούς των προτύπων διεξαγωγής εσωτερικού ελέγχου, φαίνεται 

με την εφαρμογή τους να εξασφαλίζεται ένα ομοιόμορφο πλαίσιο τήρησης των 

υποχρεωτικών κανονισμών του διεθνούς πλαισίου επαγγελματικής εφαρμογής του ελέγχου 

και επιπλέον, θέτουν τις βάσεις για την αξιολόγηση της απόδοσης των συστημάτων 

εσωτερικού ελέγχου.  

Κατά το (ΕΙΕΕ, 2017) επίσης, η εφαρμογή των προτύπων εσωτερικού ελέγχου 

παρέχει προστιθέμενη αξία στον οικονομικό οργανισμό και συνάμα τον κατευθύνει στην 

υιοθέτηση βελτιωμένων οργανωσιακών διαδικασιών και λειτουργιών.  

Μέσα από την εφαρμογή των προτύπων διεξαγωγής του ελέγχου, διαχέονται σε ένα 

σύνολο επιχειρησιακών λειτουργιών αποτελεσματικοί και ευρύτατα αποδεκτοί κανόνες 

ελέγχου, εξασφαλίζεται η συμμόρφωση των εσωτερικών ελεγκτών με κώδικες δεοντολογίας 

και ηθικής και ταυτόχρονα προβλέπονται τάσεις ή απροσδιόριστα γεγονότα που θα 

μπορούσαν πιθανά να επηρεάσουν την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού. 

Τα πρότυπα βρίσκονται σε σύμπνοια με τους στρατηγικούς στόχους του οργανισμού 

και τα προγράμματα ελέγχου που περιλαμβάνουν έχουν τη δυνατότητα να αξιολογούν 

πιθανούς κινδύνους που η ανώτερη διοίκηση είναι χρήσιμο να γνωρίζει. 

Συνολικά διαχέονται σε πολλαπλές και εναλλακτικές λειτουργίες όπως τον 

προγραμματισμό, τη διαχείριση των οικονομικών πόρων, τον τομέα της οργανωσιακής 

ευθύνης και τη δομή των ελεγκτικών μηχανισμών. 

Παρέχουν ένα εμπεριστατωμένο και πλήρως κατανοητό και αναλυτικό οδηγό ελέγχου 

στον επικεφαλή της διεξαγωγής του εσωτερικού ελέγχου και σε τακτά χρονικά διαστήματα 

έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίζουν απαιτήσεις σε υλικούς, χρηματικούς και 

ανθρώπινους πόρους που ο έλεγχος θα απαιτήσει αλλά και να αναδεικνύουν τα 

αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου σε σύγκριση με όποια πρόοδο επιτεύχθηκε σε 

μετρήσιμα αποτελέσματα σε σχέση με έναν προηγούμενο έλεγχο. 

Θα πρέπει να τονιστεί η σπουδαιότητα της εφαρμογής των προτύπων σε κάθε 

εσωτερικό έλεγχο αλλά και η υποχρεωτικότητα εφαρμογής τους ώστε να εξασφαλίζονται οι 

αδιάβλητες αρχές του ελέγχου. 

Βέβαια η ερμηνεία και εφαρμογή των προτύπων δεν συνιστούν μια στατική αλλά μια 

δυναμική διαδικασία που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό και τις γνώσεις του εσωτερικού 
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ελεγκτή καθώς σε τακτά χρονικά διαστήματα εμπλουτίζονται, διορθώνονται και 

τροποποιούνται απαιτήσεις των προτύπων. 

Τα πρότυπα παρότι διεθνώς έχουν τυποποιηθεί, τροποποιούνται μερικώς ανάλογα με 

το είδος της επιχειρηματικής δραστηριότητας αλλά και τον κλάδο παραγωγής στον οποίο 

δραστηριοποιείται ο εκάστοτε οικονομικός οργανισμός. Επίσης οι εθνικές νομοθεσίες, τα 

εναλλακτικά θεσμικά πλαίσια που εφαρμόζονται από τις κατά τόπους αρχές αλλά και πιθανές 

κλαδικές κατευθύνσεις ή οδηγίες επαγγελματικών φορέων είναι πιθανό μερικώς να 

τροποποιούν κάποια πρότυπα.  

Διαθέτουν τέλος δυνατότητες διόρθωσης λαθών ή παραλείψεων που προέρχονται από 

τον ανθρώπινο παράγοντα, ωστόσο είναι χρήσιμο να κατατίθεται πάντα συμπληρωματικά και 

στα πλαίσια των προτύπων αναφορά λαθών και παραλείψεων ώστε να παρέχεται ένα 

συνολικό και αποτελεσματικό feedback σε κάθε ενδιαφερόμενο. 

Με τα πρότυπα συνολικά εξασφαλίζεται για τον οικονομικό οργανισμό η πληρότητα 

και επάρκεια του ελέγχου και η συμμόρφωση με την διεθνή επαγγελματική δεοντολογία, που 

οπωσδήποτε η εξασφάλιση της προσδίδει ποιότητα και προστιθέμενη αξία στον οργανισμό. 

Στην παρακάτω διαγραμματική απεικόνιση καταγράφονται ενδεικτικά κάποια πρότυπα 

διεξαγωγής εσωτερικού ελέγχου όπως αυτά καθορίστηκαν από το Διεθνές Ινστιτούτο 

Εσωτερικών Ελεγκτών: 
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Διάγραμμα 2: Ενδεικτική Αναφορά Προτύπων Διεξαγωγής Εσωτερικού Ελέγχου  (The Global 

Institute of Internal Auditors, 2017) 

 

3.7 Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου 

Ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου γενικά αναφέρεται σε ένα σύνολο διαδικασιών με τις 

οποίες ένας οικονομικός οργανισμός σχεδιάζει και υλοποιεί ένα ανεξάρτητο και αδιάβλητο 

πλαίσιο ελέγχου των λογιστικών και οικονομικών του καταστάσεων, άμεσα συνδεδεμένο με 

την οργανωτική του δομή (small business, 2017). 

Στη δομή αυτή παρέχονται εξασφαλίσεις που αποτρέπουν τους εργαζόμενους από 

δόλιες ενέργειες σε βάρος της επιχείρησης και επιπλέον παρέχονται αποτελέσματα 

αξιολόγησης των ελέγχων αυτών από τα στελέχη διοίκησης. 

Διαχείριση της λειτουργίας 

Εσωτερικού Ελέγχου  

Προγραμματισμός   

Κοινοποίηση & Έγκριση  

Διαχείριση Πόρων  Πολιτικές & Διαδικασίες  

Συντονισμός & Επίκληση στην 

εργασία λοιπών παρόχων  

Υποβολή Αναφοράς στην 

Ανώτερη Διοίκηση  

Οργανωσιακή Ευθύνη Ελέγχου  

Φύση Εργασιών  
Διακυβέρνηση   

Διαχείριση Κινδύνων  

Ελεγκτικοί Μηχανισμοί   

2000 

2010 

2020 

2030 2040 

2050 
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2070 
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2120 

2130 
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Σε ένα τυπικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου τέτοιου είδους υποσυστήματα μπορεί να 

αφορούν: 

- Στην πολιτική αγορών και προμηθειών του οργανισμού 

- Στο οργανόγραμμα και την περιγραφή θέσεων εργασίας που έχει καθορίσει η διοίκηση  

- Στο ανθρώπινο δυναμικό και εν γένει στις πολιτικές προσωπικού 

- Στον τομέα διαχείρισης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης 

- Στον κύκλο παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών σε τακτά χρονικά διαστήματα 

- Στην καταγραφή των στρατηγικών στόχων της επιχείρησης και στις πολιτικές 

υλοποίησης τους που η ανώτερη διοίκηση καταθέτει σε συγκεκριμένα μάλιστα 

χρονοδιαγράμματα 

- Στην ενσωμάτωση πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης, Management Information 

Systems (MIS) που συνδέονται και αλληλεπιδρούν με το εκάστοτε σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου 

Τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου στηρίζονται απαραιτήτως υποστηρικτικά σε ένα 

κατάλληλο και άρτια εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, πλήρως εξειδικευμένου στις αρχές 

και στα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου και επιπλέον ανάλογα με το είδος και τη φύση 

εργασιών σε κάθε επιχείρηση, προσαρμόζονται κατάλληλα σε ειδικές απαιτήσεις και σε 

εύρος πολλών δραστηριοτήτων της επιχείρησης. 

 

3.8 Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Σύμφωνα με όσα έχουν διεθνώς καθοριστεί από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών 

Ελεγκτών (ΤΗΕΙΙΑ, 2017), και το (CIIA, 2017) αλλά και σε ότι αναφέρει και υιοθετεί η 

ελληνική βιβλιογραφία (Τσακλάγκανος 1997, Κουτούπης 2009), η προαγωγή κουλτούρας 

ηθικής και η εφαρμογή κανόνων δεοντολογίας συμπυκνώνονται στις αρχές της 

ακεραιότητας, της ανεξαρτησίας, της εμπιστευτικότητας, της αντικειμενικότητας και της 

εξουσιοδότησης για τον εσωτερικό ελεγκτή αλλά και της διασφάλισης της ποιότητας για τον 

έλεγχο. 
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Διάγραμμα 3: Οι Αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας Εσωτερικού Ελέγχου  (The Institute of 

Internal Auditors, 2017) 

Ακεραιότητα  

 

Η ακεραιότητα του εσωτερικού ελεγκτή έχει συνέπεια στην αξιοπιστία του ελέγχου που αυτός 

διεξάγει, στην ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης των συναλλασσόμενων με τον οικονομικό 

οργανισμό και κατ επέκταση στην εδραίωση της καλής φήμης του.  

Ο ελεγκτής μέσα από την αρχή της ακεραιότητας τηρεί τους νόμους και τις εγχώριες διατάξεις, 

εκτελεί την εργασία του με εντιμότητα και υπευθυνότητα και επιμελώς αποφεύγει παράνομες ή 

ανάρμοστες πράξεις που θα μπορούσαν να έχουν επίπτωση στη δική του ακεραιότητα και  κρίση. 

Σύμφωνα με τον Τσακλάγκανο (1997), τα μέλη του σώματος εσωτερικού ελέγχου στα πλαίσια 

της αρχής της ακεραιότητας, δεν επιτρέπεται να παραποιούν εν γνώσει τους γεγονότα όχι μόνο 

κατά τη διάρκεια του ελέγχου αλλά ακόμα και όταν ασκούν το επάγγελμα του ιδιώτη λογιστή.  

 

Ανεξαρτησία 

 

Τα μέλη του σώματος εσωτερικού ελέγχου ή οι εταιρείες λογιστών και οι συνεταίροι ή μέτοχοι 

αυτών, δεν μπορούν να εκφράζουν γνώμη επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μιας 

επιχείρησης, παρά μόνο αν τα ίδια ή η εταιρεία τους είναι ανεξάρτητα από την επιχείρηση για 

την οποία θα γνωμοδοτήσουν.  

Θεωρείται ότι η ανεξαρτησία ενός εσωτερικού ελεγκτή περιορίζεται στις παρακάτω περιπτώσεις: 

- Όταν κατά την περίοδο που παρέχει τις επαγγελματικές του υπηρεσίες, ή κατά το χρόνο που 

εκφράζει τη γνώμη του, το μέλος ή η εταιρεία του είχε ή επρόκειτο να αποκτήσει 

οποιοδήποτε άμεσο ουσιαστικό συμφέρον από την επιχείρηση ελέγχου ή οποιοδήποτε κοινό 

Ακεραιότητα 
Ανεξαρτησία 

Αντικειμενικότητα 

Εμπιστευτικότητα 

Εξουσιοδότηση 

Διασφάλιση Ποιότητας του Ελέγχου  
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επιχειρηματικό συμφέρον με αυτή την επιχείρηση ή άλλη που βρίσκεται σε αλληλεξάρτηση 

ή συνεργασία 

- Όταν κατά την περίοδο που παρέχει τις επαγγελματικές του υπηρεσίες, είχε λάβει ή 

χορηγήσει δάνειο από και προς την επιχείρηση ελέγχου 

Για να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου, τα μέλη της υπηρεσίας εσωτερικού 

ελέγχου αναφέρονται σε τακτά χρονικά διαστήματα στον προϊστάμενο της υπηρεσίας 

εσωτερικού ελέγχου και γενικά η αρχή της ανεξαρτησίας δίνει τη δυνατότητα στα μέλη της 

υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου να παρέχουν ανεπηρέαστη και αμερόληπτη κρίση και άρα έτσι να 

διασφαλίζεται η ορθή διεξαγωγή του ελέγχου. 

 

Αντικειμενικότητα 

 

Η αντικειμενική, ανεπηρέαστη και ορθολογική κρίση του εσωτερικού ελεγκτή αλλά και η 

ισορροπημένη αξιολόγηση των τεκμηρίων του ελέγχου θα πρέπει πάντα να συνδυάζεται από τη 

δίχως συμφέρον κριτική τους τοποθέτηση. Σε περιπτώσεις μάλιστα που προβαίνουν σε 

συμβιβασμούς ή συναλλαγές με αποδοχή δώρων ή άλλων ωφελημάτων, αντιμετωπίζουν ισχυρές 

κυρώσεις σε επίπεδο επαγγελματικής τους δράσης. 

Με την αντικειμενικότητα ο εσωτερικός ελεγκτής εξασφαλίζει την ισορροπία και τη 

δικαιοσύνη στην κρίση του, που είναι απαραίτητα συστατικά στοιχεία για έναν αντικειμενικό 

έλεγχο.  

 

 

Εμπιστευτικότητα 

 

Τα μέλη του σώματος ελεγκτών δεν επιτρέπεται να αποκαλύψουν σε κανένα οποιαδήποτε 

εμπιστευτική πληροφορία που τους παρέχει ο πελάτης τους, εκτός αν αυτός έχει δώσει σχετική 

συγκατάθεση. Η εργασία του εσωτερικού ελεγκτή είναι απόρρητη και με κανένα τρόπο δεν 

επιτρέπεται η διαρροή ή κοινοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών που αποκτήθηκαν κατά τγ 

διάρκεια διεξαγωγής του ελέγχου. 

Ο εσωτερικός ελεγκτής είναι υπόλογος σε περίπτωση που χρησιμοποιεί εμπιστευτικές 

πληροφορίες για να προσποριστεί δικά του οφέλη και είναι υποχρεωμένος να προστατεύσει με 

κάθε τρόπο τις πληροφορίες που διαχειρίζεται κατά την άσκηση των καθηκόντων του.   
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Εξουσιοδότηση 

 

Ο κάθε οικονομικός οργανισμός που ελέγχεται θα πρέπει να παρέχει στους εσωτερικούς ελεγκτές 

όλα τα απαραίτητα μέσα και διευκολύνσεις ώστε απρόσκοπτα και αποτελεσματικά να μπορεί να 

διεξαχθεί ο έλεγχος. Τούτο σημαίνει συνολική και απεριόριστη πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα, 

οικονομικά στοιχεία, βιβλία, περιουσιακά στοιχεία και αρχεία προσωπικού του οικονομικού 

οργανισμού. 

Επίσης, στα πλαίσια της αρχής της εξουσιοδότησης, εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη 

συνεργασία του ελεγκτή ή της ελεγκτικής ομάδας με το ανθρώπινο δυναμικό του οικονομικού 

οργανισμού, αλλά και με τη διοίκηση.  

 

Διασφάλιση Ποιότητας του Ελέγχου 

 

Ο ελεγκτής περιορίζεται αποκλειστικά στο έργο του ελέγχου και στον απώτερο σκοπό να 

παρουσιάσει αποτελέσματα επαρκή που διασφαλίζουν την αξιοπιστία με στοιχεία ποιοτικά, 

πάντα με συμμόρφωση στην νομοθεσία και στα πρότυπα του ελέγχου.  

Τα συμπεράσματα του ελέγχου κοινοποιούνται στη διοίκηση και ελέγχονται από 

ανεξάρτητους φορείς για την ποιότητα και πληρότητα τους.  
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Κεφάλαιο 4 

Τουριστικές & Ξενοδοχειακές ΜΜΕ 

 

4.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

 

Η μελέτη περίπτωσης ή έστω ο ειδικός προσδιορισμός της περιοχής του επιχειρησιακού 

περιβάλλοντος του εσωτερικού ελέγχου που αναλύουμε στην παρούσα εργασία, επιλέγηκε 

να αφορά τουριστικές και συγκεκριμένα ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. 

Στις ενότητες που ακολουθούν στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αφενός αναφορά σε ΜΜΕ 

στην Ελλάδα και επιδιώκεται μια εισαγωγή στο ειδικότερο θέμα των Ελληνικών ΜΜΕ. 

 

4.2 Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα 

 

Η συμβολή των μικρών και μεσαίων στην οικονομική ανάπτυξη υπήρξε τα τελευταία τριάντα  

χρόνια καθοριστικής σημασίας για την Ελληνική Οικονομία. Η Ελλάδα ακολουθούσα 

πρότυπα άλλων χωρών της ΕΕ, χωρίς ιδιαίτερη βαριά βιομηχανική εμπειρία και σημαντικές 

παραγωγικές δομές, στήριξε το βασικό επιχειρηματικό της μοντέλο στην πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση που για πολλά χρόνια αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο της εθνικής και 

περιφερειακής της ανάπτυξης. 

Ο προσδιορισμός μιας επιχείρησης ως μικρής, πολύ μικρής ή μεσαίας, αναλύεται ήδη 

για την Ελλάδα από τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2003/361/ΕΚ σχετικά με τον 

ορισμό αυτού του είδους των επιχειρήσεων αλλά και από εγχώριους φορείς, τον άλλοτε 

ΕΟΜΜΕΧ (Ελληνικό Οργανισμό Μικρών – Μεσαίων Επιχειρήσεων & Χειροτεχνίας) και το 

ΙΜΕ (Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων).  
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Πίνακας 1: Ερμηνεία των ΜΜΕ στην ΕΕ(28)  (Commission Recommendation of 6 May 2003, 

concerning the definition of micro, small & medium – sized enterprises (2003/361/EC) 

published EU SMEs 2015_16) 

Κατηγορία  Αριθμός 

Εργαζόμενων  

Κύκλος Εργασιών Σύνολο 

Ισολογισμού 

Πολύ μικρή <10 <2 εκατ. € <2 εκατ. € 

Μικρή <50 <10 εκατ. € <10 εκατ. € 

Μεσαία <250 <50 εκατ. € <43 εκατ. € 

 

 

Πλήρως επικαιροποιημένα το ετήσιο δελτίο της Eurostat για το 2016 αλλά και η ετήσια 

έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προσδιορίζουν τις ΜΜΕ με βάση τον αριθμό των 

απασχολούμενων ατόμων τους και τον κύκλο εργασιών τους ή το σύνολο του ετήσιου 

ισολογισμού τους.  

Συγκεκριμένα ως πολύ μικρή επιχείρηση προσδιορίζεται μια επιχείρηση που 

απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζόμενους και έχει κύκλο εργασιών ή σύνολο ετήσιου 

ισολογισμού που δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Ως μικρή επιχείρηση ορίζεται αυτή που απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζόμενους, 

και ο κύκλος εργασιών της ή το σύνολο του ισολογισμού της δε ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια 

ευρώ. 

Αντίστοιχα, ως μεσαία επιχείρησης είναι κάθε μια με λιγότερους από 250 

εργαζόμενους και κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή σύνολο 

ετήσιου ισολογισμού που δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων (2017), μέσα 

από τον ορισμό των ΜΜΕ προσδιορίζονται κύριοι τύποι επιχειρήσεων με προσδιοριστικά 

γνωρίσματα το είδος της σχέσης που αυτές διατηρούν με άλλες επιχειρήσεις αναφορικά με τη 

συμμετοχή τους στο κεφάλαιο, το δικαίωμα ψήφου και το δικαίωμα άσκησης κυρίαρχης 

επιρροής.   

Οι βασικοί τύποι είναι τρείς και αφορούν: 

- Τις ανεξάρτητες επιχειρήσεις 

- Τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις 

- Τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις. 
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Οι ανεξάρτητες επιχειρήσεις που αποτελούν και τη συχνότερη περίπτωση στην Ελλάδα αλλά 

και στις περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης, στο σύνολο των μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων, αφορούν απλές επιχειρήσεις με συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις, 

συνδεδεμένα επιχειρηματικά σχήματα ή δημόσιους οργανισμούς,  μικρότερη ή ίση του 25%. 

Οι ανεξάρτητες ΜΜΕ δεν έχουν την υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών 

λογαριασμών. 

Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στην Ελλάδα αφορούν σχήματα που δημιουργούνται 

πάνω σε χρηματοοικονομικές εταιρικές συνεργασίες και έχουν το χαρακτηριστικό γνώρισμα 

να κατέχουν μεταξύ του 25% και του 50% των σχημάτων αυτών, να μην έχουν υποχρέωση 

κατάρτισης ενοποιημένων λογαριασμών και να μη περιλαμβάνονται μέσω ενοποίησης σε 

λογαριασμούς εταιριών με τις οποίες έχουν συνδεθεί.  

Καταληκτικά, οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις αφορούν σχήματα που αποτελούν μέρος 

μιας ομάδας επιχειρήσεων (μέσω άμεσου ή έμμεσου ελέγχου, πλειοψηφικού κεφαλαίου ή 

δικαιωμάτων ψήφου) και ασκούν κυρίαρχη επιρροή σε μια ή περισσότερες επιχειρήσεις του 

σχήματος.  

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το έτος 2016 (SMEs, 

2016), για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις καταγράφεται πως αυτές αναδεικνύονται σε 

ισχυρό υποστηρικτικό οικοδόμημα τόσο των εθνικών οικονομιών, όσο και συνολικά της 

Ευρωζώνης των 28 με ποσοτικά στοιχεία να αφορούν περίπου 23 εκατομμύρια μικρές και 

μεσαίες επιχειρήσεις στο σύνολο της Ευρωζώνης, 3,9 τρισεκατομμύρια παραγόμενη αξία και 

προσφορά απασχόλησης σε περισσότερους από 90 εκατομμύρια κατοίκους των χωρών της 

Ευρωζώνης. 

Ειδικά για την Ελλάδα καταγράφονται περίπου, 727.000 μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις που λειτουργούν μέσα στο 2016, ποσοστό περίπου 2,8% του συνόλου των 

ΜΜΕ στις χώρες της Ευρωζώνης και 99,9% (99,8%, EU28) του συνόλου των επιχειρήσεων 

που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Οικονομία (Eurostat, 2016).  

Η Ελληνική οικονομία κυριαρχείται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που 

αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας και προσφέρουν το 85 – 87% των συνολικών 

θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα ενώσω συνεισφέρουν στο 70% της παραγωγής του 

(EC – Europa, 2016).   

Για την Ελλάδα, με στοιχεία της ΓΣΕΒΕΕ (Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών 

Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας) το 2015, περισσότερο από το 50% των συνολικών θέσεων 

εργασίας αφορούσαν απασχόληση σε πολύ μικρές επιχειρήσεις ( 0 – 9 εργαζόμενοι), ενώσω,  

η ιδιωτική απασχόληση στη χώρα συγκέντρωνε ποσοστό της τάξεως του 85% περίπου.   
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Ταυτόχρονα, σε δέκα συναπτά έτη βαθιάς ύφεσης της Ελληνικής οικονομίας, η Ελληνική 

μικρομεσαία επιχείρηση έχει επηρεαστεί βαθιά και δυσανάλογα γεγονός που έχει επίπτωση 

στη σπουδαία ωφέλεια και τόνωση που προσφέρει στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου. 

Η εξαντλητική φορολόγηση, το ολοένα και πιο σύνθετο και περιπλεκόμενο 

φορολογικό πλαίσιο νόμων, τα μέτρα λιτότητας αλλά και η καθυστέρηση εφαρμογής των 

απαραίτητων διαρθρωτικών ζωτικών μεταβολών  στην Ελληνική οικονομία, καθίστανται 

τροχοπέδη στην ανάπτυξη και άνθιση των επιχειρήσεων αυτών. 

 

4.3 Το Ελληνικό Τουριστικό Προϊόν 

 

 Η Ελληνική οικονομία παρότι για διάστημα 8 – 10 ετών βρίσκεται σε ύφεση, διατηρεί τη 

θέση της σε μια ικανοποιητική ανταγωνιστικότητα εξαιτίας του τουριστικού της προϊόντος. 

Όπως συχνά έχει σημειωθεί από μελέτες του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας 

& Ανάπτυξης), της Eurostat αλλά και άλλων διεθνών και εγχώριων οργανισμών (IOBE), το 

ελληνικό τουριστικό προϊόν,  συνιστά τον κεντρικότερο πυλώνα ανάπτυξης της Ελληνικής 

οικονομίας, με θετικές επιδράσεις που δεν αποτυπώνονται σε ένα μόνο κλάδο της οικονομίας 

αλλά συνδέονται με ένα ευρύτατο φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων. 

Υπολογίζεται ότι μεσοσταθμικά επιδρά στο ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) της 

οικονομίας κατά περίπου 13 με 16 δις € ετησίως, ενώσω η συνολική του επίδραση στο ΑΕΠ 

από συνδεόμενες δραστηριότητες μπορεί να φτάνει και τα 33 με 35 δις € ετησίως. 

Σημειώνεται ότι δημιουργεί άμεσες θέσεις απασχόλησης σε περίοδο ύφεσης που 

ξεπερνούν τις 445.000 και παράλληλα 740.000 θέσεις εργασίας στην Ελληνική οικονομία 

γενικά υποστηρίζονται από την ανάπτυξη του τουρισμού. Ταυτόχρονα η Ελληνική οικονομία 

επωφελείται δημοσιονομικά από την αύξηση των εσόδων έμμεσης φορολογίας που 

ξεπερνούν τα 1,5 δις € ετησίως. 

Ο Ελληνικός τουρισμός, δημιουργεί σημαντική συνεισφορά σε υποδομές καθώς 

βελτιώνει και διαρκώς εκσυγχρονίζει τις θαλασσιές, οδικές και αεροπορικές μεταφορές της 

χώρας. Επιπλέον, βασικοί τομείς της Ελληνικής οικονομίας με χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης 

τα τελευταία δέκα χρόνια φαίνεται σημαντικά να επωφελούνται από τον τουρισμό, όπως το 

εμπόριο, οι κατασκευές και η μεταποίηση, η διαχείριση ακίνητης περιουσίας και οι 

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Πολλαπλασιαστικά επίσης είναι και τα οφέλη του τουρισμού 

σε υπηρεσίες καταλύματος και εστίασης της χώρας από την ετήσια τουριστική δαπάνη 

(ΙΟΒΕ, 2012). 
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Σε επίπεδο χωρών προέλευσης των επισκεπτών στην Ελλάδα, η Γερμανία και το 

Ηνωμένο Βασίλειο φαίνεται διαχρονικά να διατηρούν την πρωτοκαθεδρία αν και σημαντική 

προσέλευση από τη Ρωσία, πολλές Βαλκανικές χώρες και την Τουρκία σημειώνεται την 

τελευταία δεκαετία. Ειδικότερα η αύξηση της τουριστικής προσέλευσης από τη Ρωσία στη 

χώρα μας δεν αυξάνει μόνο σε απόλυτους αριθμούς των αριθμό επισκεπτών στη χώρα μας, 

αλλά συγκεντρώνει ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν στην ανάδειξη του πολιτισμού αι 

του θρησκευτικού τουρισμού της χώρας μας στο εξωτερικό, όπως επίσης και ποσοτικά 

καθώς υπολογίζεται ότι μεταξύ των Ρώσων τουριστών η μέση κατά κεφαλή δαπάνη σχεδόν 

διπλασιάζεται και φτάνει τα 1.100 € περίπου ανά ταξίδι (ετήσιος μέσος όρος 2016: 514 € 

χωρίς να περιλαμβάνονται τα ποσά κρουαζιέρας). 

Πίνακας 2: Τα Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού σε αριθμούς  (Σύνδεσμος Ελληνικών 

Τουριστικών Επιχειρήσεων_ ΣΕΤΕ, 2016) 

 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού 2016 

Συμμετοχή στο ΑΕΠ 18,6% 

Συμμετοχή στην Απασχόληση 23,4% της συνολικής απασχόλησης 

Συνολική Απασχόληση 860.315 άτομα 

Έσοδα 12,7 δις € (χωρίς να περιλαμβάνονται τα έσοδα από 

κρουαζιέρα) 

Αφίξεις Αλλοδαπών 24,7 εκατ. (χωρίς να περιλαμβάνονται οι αφίξεις 

από κρουαζιέρα) 

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη 514 € (δεν περιλαμβάνονται τα ποσά κρουαζιέρας) 

Μερίδιο Αγοράς 2% Παγκόσμιο, 3,1% Ευρώπη 

Εποχικότητα 56% των αφίξεων αλλοδαπών τους μήνες Ιούλιο – 

Αύγουστο - Σεπτέμβριο 

Συγκέντρωση Προσφοράς 70% των ξενοδοχειακών κλινών συγκεντρώνονται 

σε 4 περιοχές της Ελλάδας 

Ξενοδοχειακή Υποδομή 9.730 ξενοδοχεία – 788.553 κλίνες  

Top 5 Αγορές Γερμανία (3.138.735)  

Ηνωμένο Βασίλειο (2.894.655) 

Ιταλία (1.386.902) 

Γαλλία (1.313.536) 

Ρωσία (595.482)  

Top 5 Αεροδρόμια σε αφίξεις Αθήνα (4.526.035) 
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Ηράκλειο (2.885.154) 

Ρόδος (2.091.066) 

Θεσσαλονίκη (1.724.599) 

Κέρκυρα (1.243.718)  

   

Σε επίπεδο επίδρασης του τουριστικού προϊόντος σε άλλους εγχώριους κλάδους οικονομικής 

δραστηριότητας, σημειώνεται ότι η θετική επίδραση στην κινητοποίηση άλλων παραγωγικών 

μονάδων που ικανοποιούν τη ζήτηση του τουρισμού είναι εξόχως σημαντική. Τα κυριότερα 

αγαθά και υπηρεσίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα, 

αφορούν τους κλάδους υπηρεσιών καταλυμάτων, φαγητών και ποτών, ταξιδιωτικών 

πρακτορείων, χερσαίων, πλωτών και αεροπορικών μεταφορών, ενοικίασης αυτοκινήτων, 

πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων, αναψυχής, συνεδρίων και εμπορικών 

εκθέσεων και αγορών αγαθών, δώρων και αναμνηστικών. 

Διάγραμμα 4: Εκτίμηση Συνολικών Εσόδων από τον Τουρισμό στα έτη: 2012 – 2016 _ ποσά 

σε δις €   (Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων_ ΣΕΤΕ, 2016) 

Η γενικότερη επίδραση του τουρισμού στην εγχώρια Ελληνική οικονομία θα μπορούσε να 

διακριθεί σε τρεις επιμέρους κατηγορίες: την άμεση επίδραση, την έμμεση επίδραση και την 

προκαλούμενη επίδραση. Για παράδειγμα η αύξηση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων 

που προέρχεται από την ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητα στη χώρα, συνιστούν μια 

άμεση επίδραση καθώς η αύξηση της τελικής ζήτησης ως αποτέλεσμα αύξηση της 

τουριστικής δαπάνης – εισερχόμενης ή εγχώριας – επηρεάζει τις επιχειρήσεις αυτές. 

10,4 

11,7 

13 
13,6 

12,7 

Έσοδα (σε δις €) 

Έσοδα απο Τουρισμό  

(εκτίμηση) 

2012 2013 2014 2015 2016 
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Ταυτόχρονα σε επίπεδο άμεση επίδρασης αυξάνεται ταυτόχρονα με τον κύκλο εργασιών των 

εμπλεκόμενων επιχειρήσεων και η ζήτηση προϊόντων και πρώτων υλών από άλλους 

κλάδους, με αποτέλεσμα να συντηρείται ένα εκτεταμένο δίκτυο προμηθευτών (τελικών και 

ενδιάμεσων), γεγονός που περιγράφει σε σημαντικό βαθμό την έμμεση επίδραση του 

τουρισμού στην οικονομία. 

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί η μεγάλη εισροή χρήματος από τα εισοδήματα που 

αμείβονται τα νοικοκυριά που προσφέρουν υπηρεσίες ή προϊόντα τελικής ζήτησης στο 

τουριστικό κοινό, εισοδήματα που κατόπιν τονώνουν την εγχώρια αγορά αγαθών και 

υπηρεσιών. 

 

Διάγραμμα 5: Μέση κατά Κεφαλήν τουριστική δαπάνη στην Ελλάδα στα έτη: 2012 – 2016 _ 

ποσά σε €   (Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων_ ΣΕΤΕ, 2016) 

 

Τέλος η θετική επίδραση του τουριστικού προϊόντος στα δημόσια οικονομικά της 

χώρας (ΑΕΠ, απασχόληση), η αύξηση και σταθεροποίηση πόρων στην ελληνική οικονομία, 

για πληρωμή μισθών, εργοδοτικών εισφορών, συσσώρευση κεφαλαίου στα αποθεματικά 

κερδών επιχειρήσεων αλλά και φόρων στην παραγωγή, δίνουν την εικόνα το ΑΕΠ από τον 

τουρισμό να ισοδυναμεί περίπου με το ΑΕΠ των κλάδων που συμμετέχουν έμμεσα ή άμεσα 

στη διαμόρφωση του τουριστικού προϊόντος (ΙΟΒΕ, 2012). 
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4.4 Ο Ξενοδοχειακός κλάδος στην Ελλάδα 

 

Ο ρόλος του ξενοδοχειακού κλάδου ως συνιστώσα του τουριστικού προϊόντος στην Ελλάδα, 

κρίνεται εξόχως σημαντικός καθώς σύμφωνα με ένα πλήθος μελετών και αναφορών, οι 

αλλοδαποί τουρίστες αποτελούν αφενός τον κύριο πελάτη για τις ξενοδοχειακές μονάδες της 

χώρας και αφετέρου, η ποιότητα και η ποσότητα των ξενοδοχειακών μονάδων στην ελληνική 

επικράτεια κρίνεται καθοριστικής σημασίας για την προώθηση και διαφήμιση του ελληνικού 

τουριστικού προϊόντος στο εξωτερικό.  

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας) για το έτος 2016 οι 

αφίξεις ημεδαπών και κυρίως αλλοδαπών τουριστών σε ξενοδοχεία της χώρας είναι 

αυξημένη κατά 6 – 10% σε σχέση με ότι συνέβαινε την τελευταία πενταετία (2011 – 2015). 

Πίνακας 3: Αφίξεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου κατά μήνα 2016  (ΕΛΣΤΑΤ, 2016) 

Μήνας Αφίξεις 

Ημεδαπών 

Αφίξεις 

Αλλοδαπών 

Αφίξεις 

Σύνολο 

Ξενοδοχεία 

και ομοειδή 

καταλύματα 

Ξενοδοχεία 

και ομοειδή 

καταλύματα 

Ξενοδοχεία 

και ομοειδή 

καταλύματα 

Σύνολο 5.996.434 12.999.947 18.996.381 

Ιανουάριος 364.203 148.752 512.955 

Φεβρουάριος 336.034 162.927 498.961 

Μάρτιος 464.676 288.421 753.097 

Απρίλιος 535.009 610.614 1.145.623 

Μάιος 466.895 1.514.124 1.981.019 

Ιούνιος 569.128 1.956.473 2.525.601 

Ιούλιος 711.432 2.402.993 3.114.425 

Αύγουστος 773.151 2.368.969 3.142.120 

Σεπτέμβριος 539.641 2.047.917 2.587.558 

Οκτώβριος 455.833 1.099.235 1.555.068 

Νοέμβριος 372.392 229.712 602.104 

Δεκέμβριος 408.040 169.810 577.850 

 

Σύμφωνα με μελέτη της ICAP για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στην Ελλάδα κατά το έτος 

2016, τα ξενοδοχεία στην Ελληνική επικράτεια διακρίνονται σε αστικά που είναι 
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εγκατεστημένα σε πόλεις (αστικά κέντρα) και λειτουργούν καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου 

και στα ξενοδοχεία εποχιακής λειτουργίας ή ξενοδοχεία διακοπών (resorts) που βρίσκονται 

γεωγραφικά διάσπαρτα στην Ελληνική περιφέρεια με την πλειοψηφία τους να βρίσκονται σε 

τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές (Κρήτη, Ρόδος, Κέρκυρα, Χαλκιδική, Κυκλάδες). 

Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί ότι οι ανεπτυγμένες τουριστικές περιοχές της χώρας που 

προαναφέρθηκαν, συγκεντρώνουν το ήμισυ περίπου των ξενοδοχειακών κλινών της χώρας. 

Διάγραμμα 6: Εξέλιξη Ξενοδοχειακής Υποδομής στην Ελλάδα στα έτη: 2012 – 2016 _ αριθμός 

ξενοδοχείων   (Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων_ ΣΕΤΕ, 2016) 

Η σημαντική συνεισφορά του ξενοδοχειακού κλάδου στην Ελληνική οικονομία είναι 

σπουδαία καθώς σύμφωνα με μελέτη το συνολικό μέγεθος της αγοράς ξενοδοχείων τριών, 

τεσσάρων και πέντε αστέρων εκτιμάται σε περίπου  2,9 δις  € για  το 2012 (ICAP, 2012) με 

ανοδική τροχιά κάθε επόμενο χρόνο της τάξεως του 5 με 7% περίπου. 

Σε ότι αφορά την κατανομή του μεγέθους της αγοράς στην Ελληνική επικράτεια, τα 

ξενοδοχεία τεσσάρων αστέρων φαίνεται να συγκεντρώνουν τη μερίδα του λέοντος, 

αντιπροσωπεύοντας περίπου το 46%, ακολουθούμενα από τα ξενοδοχεία πέντε αστέρων που 

συγκεντρώνουν ποσοστό στην αγορά περίπου 35% και τριών αστέρων αντίστοιχα με 19%. 

Σε ότι μάλιστα αφορά χρηματοοικονομικά στοιχεία του ξενοδοχειακού κλάδου, 

υπολογίζεται ότι από τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών αναλύσεων των ισολογισμών 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, το μεγαλύτερο περιθώριο μικτού κέρδους σε ορίζοντα 

πενταετίας, εμφανίζουν τα ξενοδοχεία τριών αστέρων στην Ελλάδα (περίπου 28%) και το 

μικρότερο τα ξενοδοχεία πέντε αστέρων (περίπου 16%). Σε ότι αφορά το περιθώριο καθαρού 
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κέρδους (EBITDA), επίσης τα ξενοδοχεία τριών αστέρων παρουσιάζουν τον υψηλότερο 

μέσο δείκτη σε βάθος πενταετίας (περίπου 20%) και με κριτήριο το γεωγραφικό διαμέρισμα 

της Ελλάδας, την υψηλότερη μέση τιμή παρουσιάζουν τα ξενοδοχεία τεσσάρων αστέρων 

στις Κυκλάδες (περίπου 33%)  και τη χαμηλότερη τα ξενοδοχεία πέντε αστέρων στην 

περιφέρεια Πελοποννήσου (περίπου 2%) (ICAP, 2012, 2016). 

Συγκρίνοντας πάλι τις κατηγορίες τριών, τεσσάρων και πέντε αστέρων ξενοδοχείων 

στην Ελλάδα και εξετάζοντας το μέσο δείκτη γενικής ρευστότητας, σε ορίζοντα πενταετίας 

και ανεξαρτήτως γεωγραφικού διαμερίσματος, διαπιστώνουμε ότι τα ξενοδοχεία τριών 

αστέρων συγκεντρώνουν την υψηλότερη ρευστότητα (δείκτης περίπου 4,6) και το 

χαμηλότερο τα ξενοδοχεία πέντε αστέρων (δείκτης περίπου 2). Η τάση αυτή ενδεχόμενα 

ερμηνεύει τη σπουδαιότητα της μικρομεσαία ξενοδοχειακής μονάδας (μικρή τουριστική 

επιχείρηση) στην ανάπτυξη του ξενοδοχειακού κλάδου στη χώρα αλλά και τις προοπτικές 

ανάπτυξης μικρομεσαίων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. 

Καταληκτικά, μελετώντας τον αριθμοδείκτη ξένα προς ίδια κεφάλαια, διαπιστώνουμε 

ότι τα ξενοδοχεία τριών αστέρων παρουσιάζουν τη χαμηλότερη μέση τιμή, σε ορίζοντα 

πενταετίας (περίπου 0,95) ενώ τα ξενοδοχεία πέντε αστέρων τον υψηλότερο (περίπου 3,5). 

Σε ένα λοιπόν έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, με επιθετική φορολογική πολιτική για τη 

ΜΜΕ, διαπιστώνουμε ότι μικρές τουριστικές επιχειρήσεις (συνήθως ξενοδοχεία τριών 

αστέρων) με ίδιους πόρους συντηρούν τα πάγια και λειτουργικά τους έξοδα, χωρίς να 

καταφεύγουν ιδιαίτερα σε δανεισμό και καταφέρνοντας να διατηρούν ποιοτικές υπηρεσίες, 

ενισχύοντας έτσι το τουριστικό προϊόν της χώρας μας.  

 

4.5 Στρατηγικές Ανάπτυξης του Ξενοδοχειακού Κλάδου στην Ελλάδα 

 

Παρότι ο ελληνικός ξενοδοχειακός κλάδος έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, 

δοκιμάστηκε έντονα από τη γενικότερη οικονομική κρίση στην Ελλάδα με αποτέλεσμα 

αρκετές ΜΜΕ ξενοδοχειακές μονάδες να κλείσουν, δίχως να είναι δυνατόν να 

ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες και να διατηρήσουν τη βιωσιμότητα τους. Ταυτόχρονα, ο 

ελληνικός ξενοδοχειακός κλάδος δεν είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός σε διεθνές επίπεδο 

παρότι έχει καταφέρει σημαντικά βήματα ανάπτυξης στην Ελλάδα. Ένα ακόμη σημαντικό 

πρόβλημα στον ελληνικό ξενοδοχειακό κλάδο είναι ότι είναι κατακερματισμένος. 

Συγκεκριμένα το μέσο μέγεθος της ελληνικής ξενοδοχειακής μονάδας είναι περίπου 250 

κλίνες και κατά μέσο όρο κάθε ξενοδοχειακή εταιρεία  έχει μόνο 1 – 1,5 ξενοδοχειακές 
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μονάδες και ταυτόχρονα τα μεμονωμένα ξενοδοχεία αποτελούν το 47 – 50% του συνόλου 

όλων των ξενοδοχείων.  

Σύμφωνα με έρευνα της PWC (2016), τα οικονομικά μεγέθη του ελληνικού 

ξενοδοχειακού κλάδου προσδιορίζονται από τον προορισμό, το μέγεθος της μονάδας και την 

κατηγορία τους (αριθμός αστεριών), ενώ φαίνεται σημαντικό ρόλο να παίζει και η ποιότητα 

της διοίκησης τους. Οι υψηλής ζήτησης τουριστικές περιοχές της Ελλάδας (Κυκλάδες, 

Ρόδος, Κέρκυρα, Χαλκιδική, Νησιά Ιονίου) που συνιστούν και τους κύριους προορισμούς 

φαίνεται να σημειώνουν σημαντικές διαφορές στην απόδοση τους σε σχέση με 

δευτερεύοντες προορισμούς (ξενοδοχεία Ηπείρου, Θεσσαλίας, Θράκης). Καταγράφονται 

δηλαδή σημαντικές διαφορές που προσδιορίζονται από εξάντληση δυναμικότητας στους 

κύριους προορισμούς και υπερπροσφορά και σημαντική έκπτωση τιμών σε δευτερεύοντες 

προορισμούς. Σε οικονομικό επίπεδο τα υψηλότερης κατηγορίας ξενοδοχεία, τείνουν να 

έχουν καλύτερα περιθώρια κέρδους και υψηλότερα έσοδα ανά κλίνη. 

Οι Γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την Τουρκία και τη Βόρεια Αφρική 

φαίνεται να ευνοούν την ανάπτυξη του ξενοδοχειακού κλάδου στην Ελλάδα τα τελευταία 

χρόνια και να ενισχύουν την τουριστική κινητικότητα τόσο από τις χώρες αυτές προς την 

Ελλάδα, όσο και από άλλες χώρες που δεν επιλέγουν ως τουριστικούς προορισμού στις 

χώρες αυτές αλλά την Ελλάδα. 

Σημαντική στρατηγική ανάπτυξης του ξενοδοχειακού κλάδου στην Ελλάδα θα είναι 

και η δυναμική εφαρμογή πολιτικών συγχωνεύσεων και εξαγορών ξενοδοχειακών εταιριών, 

γεγονός που θα συμβάλει στην αύξηση των κλινών και στον περιορισμό του φαινομένου του 

κατακερματισμού των ξενοδοχειακών μονάδων. Με έρευνα της PWC (2016), σημειώνεται 

πως ήδη στα μέσα του 2016 υπάρχουν τουλάχιστον 225 ξενοδοχεία στην Ελλάδα που 

διατίθενται προς πώληση με τιμές ζήτησης να είναι κατά 80% περίπου υψηλότερες από την 

εκτιμώμενη αξία τους.  

Οι βασικότερες όμως στρατηγικές ανάπτυξης του ξενοδοχειακού κλάδου στην 

Ελλάδα μπορούν να αφορούν πρωτίστως στην ανάπτυξη δευτερευόντων προορισμών 

(προορισμών χαμηλότερης ζήτησης) η οποία μπορεί να επιτευχθεί σε σημαντικό βαθμό 

διαμέσου της εξαγοράς ξενοδοχείων στις περιοχές αυτές και δευτερευόντως στην 

αναβάθμιση υπαρχόντων ξενοδοχειακών μονάδων με ταυτόχρονη επέκταση τους σε κύριους 

προορισμούς μέσω αναξιοποίητων συντελεστών δόμησης. 

Η αναχρηματοδότηση επίσης του ξενοδοχειακού κλάδου από τις τράπεζες, θα 

ωθήσουν σε δυναμική ανάπτυξη ξενοδοχειακές μονάδες, απελευθερώνοντας κυρίως 

περιουσιακά τους στοιχεία λόγω ενυπόθηκων δανείων και διαγράφοντας ή ρυθμίζοντας 
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περίπου 2 δις € χρέη. Το παραπάνω έχει το ειδικό του βάρος αν λάβουμε υπόψη μας ότι το 

μεγαλύτερο μέρος του χρέος του ξενοδοχειακού κλάδου στην Ελλάδα – περίπου 4 δις €, 

βρίσκεται συγκεντρωμένο στις κατηγορίες Zombie και Grey και αντιμετωπίζει σημαντικό 

πρόβλημα εξυπηρέτησης. 

 

Διάγραμμα 7: Παγιδευμένα & Αναχρηματοδοτούμενα Δάνεια Ελληνικών Ξενοδοχειακών 

Μονάδων 2016 (Pwc, 2016) 

 

Τέλος σημαντική ανάπτυξη στον ξενοδοχειακό κλάδο μπορεί να δώσει η επέκταση 

των ξενοδοχείων και σίγουρα και η δημιουργία νέων σε συγκεκριμένες περιοχές. Αν μάλιστα 

οι υπάρχουσες ξενοδοχειακές μονάδες συνδυαστούν με νέες δημιουργούμενες τα οικονομικά 

μεγέθη του κλάδου θα βελτιωθούν σημαντικά.  

Οι παρεμβάσεις μάλιστα σε μικρές ξενοδοχειακές μονάδες που θα τις βοηθήσουν να 

αναβαθμιστούν σε μεγαλύτερη κατηγορία, θα αυξήσει την κερδοφορία τους ανά δωμάτιο, 

και ταυτόχρονα θα βελτιώσει τη λειτουργική τους κερδοφορία και την απόδοση των 

επενδυμένων κεφαλαίων τους κατά το ποσό της επένδυσης αναβάθμισης. 
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Κεφάλαιο 5 

Υλοποίηση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου σε 

Τουριστική ΜΜΕ 

 

5.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

 

Στις αναφορές που γίνονται παρακάτω, επιχειρούμε μια περιγραφική ανάλυση εφαρμογής 

ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου σε ξενοδοχειακή επιχείρηση, περιγράφοντας 

ταυτόχρονα όσο αναλυτικότερα γίνεται λογαριασμούς της γενικής λογιστικής που αφορούν 

περιοχές του εσωτερικού ελέγχου στις οποίες αυτός έχει συχνά εφαρμοστεί. 

 

5.2 Είδη & Τομείς Ελέγχου Τουριστικών Ξενοδοχειακών Μονάδων 

 

Ο έλεγχος μιας τουριστικής ξενοδοχειακής επιχείρησης, αναπτύσσεται σε δυο βασικούς 

τομείς, στον διοικητικό και το χρηματοοικονομικό. Σε ότι αφορά τον χρηματοοικονομικό 

τομέα ελέγχου η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος ελέγχου θα πρέπει να 

εντοπίζεται στις βασικές κατηγορίες λογαριασμών του γενικού λογιστικού σχεδίου και έτσι 

να διενεργούνται επιμέρους έλεγχοι που να αφορούν (Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2013): 

- Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης 

- Τα αποθέματα 

- Τα χρεόγραφα και τις απαιτήσεις της 

- Τα χρηματικά της διαθέσιμα 

- Τις μακροχρόνιες και βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της 

- Τα Έσοδα και Έξοδα 

- Την Καθαρή της Θέση   

 

Από την άλλη ο διοικητικός έλεγχος ασχολείται με θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη των 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης, τη συγκριτική ανάλυση των πραγματικών της 

αποτελεσμάτων με τα πρότυπα, όπως επίσης και με θέματα αποδοτικότητας ανθρώπινου 

δυναμικού. Σημειώνεται ότι ο διοικητικός έλεγχος αποτελεί μέριμνα των υψηλών βαθμίδων 

διοίκησης της ξενοδοχειακής μονάδας ενώ ο χρηματοοικονομικός – διαχειριστικός 

διενεργείται από ειδικό τμήμα που έχει συσταθεί και ελέγχει συχνά συγκεκριμένες 
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παραμέτρους όπως την εξασφάλιση της ροής υλικών στα επιμέρους τμήματα εκμετάλλευσης 

μέχρι τη χρήση τους για να παραχθούν ξενοδοχειακά προϊόντα, όπως και με την ομαλή ροή 

των χρηματικών ροών (εσόδων) των τμημάτων εκμετάλλευσης μιας ξενοδοχειακής μονάδας 

προς το κεντρικό της ταμείο (Μάρας, 1997). 

Σε ότι αφορά το τμήμα χρηματοοικονομικού – διαχειριστικού ελέγχου θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι ενδείκνυται αυτό να διαχωρίζεται σε υπό τμήματα ελέγχου προμηθειών και 

ελέγχου εσόδων. Στο πρώτο καταγράφονται όλες οι ποσότητες πρώτων υλών που εφοδιάζουν 

τα επιμέρους τμήματα της μονάδας, καθώς και τα αναλώσιμα υλικά (είδη καθαρισμού, 

προϊόντα ατομικής καθαριότητας, άλλα έτοιμα προϊόντα) που διακινούνται καθώς και 

ελέγχεται σε όλες της φάσεις η παράδοση, παραλαβή, χρήση και απόδοση των υλικών 

αυτών, μέσα από μια διαδικασία που λέγεται έλεγχος ποσοτήτων. 

Το τμήμα εσόδων από την άλλη, ελέγχει τα έσοδα που δημιουργούνται από την 

πώληση ξενοδοχειακών προϊόντων, μέσα από διαδικασίες που ελέγχουν όλο το κύκλωμα 

συναλλαγών των προϊόντων αυτών, επιβεβαιώνοντας ότι όλες οι πωλήσεις καταγράφονται 

στους αναλογούντες λογαριασμούς, οι οποίοι με της σειρά τους επίσης καταγράφονται στις 

συνολικές καταστάσεις των τμημάτων εκμετάλλευσης, είτε δημιούργησαν έσοδα σε μετρητά, 

είτε έσοδα οφειλόμενα (Μάρας, 1997). 

Ο έλεγχος εσόδων, ανάλογα με το είδος του ξενοδοχείου και την κατηγορία αλλά και 

τις παροχές του μπορεί να επεκτείνεται και σε ελέγχους εσόδων δωματίων με διασταύρωση 

Α.Π.Υ. (Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών) που εκδίδονται και καταχωρούνται άμεσα με τη 

λήψη παραγγελιών. Σε περίπτωση που ο πελάτης είναι πρακτορείο ή τουριστικό γραφείο, η 

Α.Π.Υ. πληρώνεται από το πρακτορείο ενώ σε αντίθετη περίπτωση από τον ίδιο τον πελάτη. 

Τέλος ο έλεγχος εσόδων, ενδέχεται να αφορά έσοδα προϊόντων εστιατορίου ή bar, 

παρεχόμενων υπηρεσιών στο δωμάτιο ή σε κείμενες εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου. 

 

5.3 Η σπουδαιότητα του εσωτερικού ελέγχου σε ξενοδοχειακές μονάδες 

 

Σε μια σύγχρονη εμπειρική μελέτη των Kurniadi και Zio (2011), αναφορικά με το ρόλο του 

εσωτερικού ελέγχου στη λειτουργία των ξενοδοχειακών μονάδων, τα διοικητικά στελέχη – 

ερωτηθέντες, σημειώνουν πως η εφαρμογή ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου στο 

ξενοδοχείο τους πιστεύουν ότι τους προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ειδικότερα δε 

σημειώνουν ότι διαμέσου των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου οι επισκέπτες θα 

αισθάνονται ασφαλείς να κάνουν τις συναλλαγές τους σε δευτερογενείς συνδεόμενους 

χώρους και δραστηριότητες του ξενοδοχείου και επιπλέον ο εσωτερικός έλεγχος θα συμβάλει 
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στην εξασφάλιση της συνεχιζόμενης δραστηριότητας του ξενοδοχείου στην περιοχή που 

δραστηριοποιείται, θα ενισχύσει το εμπορικό του σήμα και θα επιβεβαιώσει στο ευρύ 

καταναλωτικό κοινό την ύπαρξη ποιοτικών και αξιόπιστων υπηρεσιών.  

Σύμφωνα με τον Nilsson (2002),  ο εσωτερικός έλεγχος σε ξενοδοχειακές μονάδες 

βασίζεται σε ένα ενιαίο διεθνές πλαίσιο αναφοράς που ευκόλως όμως προσαρμόζεται στις 

ειδικές συνθήκες και την πολιτική λειτουργίας του κάθε ξενοδοχείου, με πλήρη πάντα 

συμμόρφωση στο νομικό πλαίσιο των χωρών στις οποίες εμπίπτει η λειτουργία της κάθε 

ξενοδοχειακής μονάδας. Επομένως ο εσωτερικός έλεγχος δεν είναι μόνο μια απλή υπόθεση 

και σαφώς ορισμένη ενέργεια, αλλά και μια τυπική διαδικασία που βασίζεται σε ένα διεθνές 

ομοιογενές πρότυπο. 

 

5.4 Η εφαρμογή συστήματος εσωτερικού ελέγχου σε Ξενοδοχειακή ΜΜΕ  

 

Η εφαρμογή του συστήματος εσωτερικού ελέγχου σε ένα εύρος λογαριασμών του λογιστικού 

σχεδίου (πάγια, αποθέματα, ταμείο, έσοδα και έξοδα), που σχετίζονται με τη δραστηριότητα 

της ξενοδοχειακής μονάδας θα πρέπει να δομείται επάνω σε κάποιες γενικές αρχές και 

λειτουργίες ελέγχου.  

Σύμφωνα με πολλούς μελετητές ο εσωτερικός έλεγχος σε ξενοδοχειακές – 

τουριστικές μονάδες παρότι αφορά τις παραπάνω κατηγορίες ελέγχου λογαριασμών του 

λογιστικού σχεδίου, στην πραγματικότητα βασίζεται σε τρεις πυλώνες χρηματοοικονομικών 

δραστηριοτήτων που είναι: τα έσοδα, τα κόστη (συνήθως λειτουργικά) και οι γενικές 

δαπάνες. 

Σε ότι αφορά τα έσοδα της ξενοδοχειακής μονάδες, εντοπίζονται γενικές υποπεριοχές 

εσόδων που είναι χρήσιμο σε αυτές ο εσωτερικός ελεγκτής να κατευθύνεται πρωτίστως. 

Κάποιες από αυτές τις υποπεριοχές, ποικίλουν ανάλογα με το μέγεθος της ξενοδοχειακής 

μονάδας αλλά και την περίοδο (χαμηλής -  υψηλής ζήτησης) που διεξάγεται ο εσωτερικός 

έλεγχος. Επίσης αντίστοιχες υποπεριοχές καταγράφονται στον τομέα των λειτουργικών 

εξόδων της μονάδας, όπως επίσης και σε ότι αφορά τις γενικές δαπάνες. 

Σε ότι πάντως αφορά τον τομέα των λειτουργικών εξόδων και συγκεκριμένα τις δαπάνες 

υπηρεσιών outsourcing της ξενοδοχειακής μονάδας, εντοπίζονται έξοδα που κάνει σε τακτά 

χρονικά διαστήματα η επιχείρηση σε τομείς που η ίδια δεν διαθέτει ή δεν θέλει να διαθέσει 

εσωτερικούς πόρους για να παρέχει αντίστοιχες υπηρεσίες. Αυτοί οι τομείς outsourcing, 

μπορούν να αφορούν, εξωτερικά λογιστικά γραφεία, ασφαλιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες 
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marketing και ερευνών αγοράς, καθαριστήρια και πλυντήρια, υπηρεσίες ομορφιάς, 

μεταφορικές εταιρείες. Ο εντοπισμός αυτών των τομέων από τον εσωτερικό ελεγκτή, ξεκινά 

με δήλωση της μονάδας αλλά και έλεγχο και διασταύρωση των αντίστοιχων παραστατικών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 8: Ενδεικτικά Κέντρα Εσόδων, Λειτουργικού Κόστους & Δαπανών Ξενοδοχειακής 

Μονάδας (Internal Control for a Hotel Organization,Umechukwu, 2016) 

 

Σύμφωνα με τον Umechukwu (2016), η εφαρμογή συστημάτων εσωτερικού ελέγχου σε 

ξενοδοχεία, βοηθά τους επιχειρηματίες στην παρακολούθηση των επενδύσεων τους και 

κατευθύνει σε εξοικονόμηση πόρων, καθώς συχνά σημειώνεται το προσωπικό των 

ξενοδοχειακών μονάδων να είναι επιρρεπές σε διάπραξη επαγγελματικών ατασθαλιών και 

απατών. Ταυτόχρονα σε μια συγκριτική ανάλυση, ρίσκου – ελέγχου διαδικασιών και 

λειτουργιών στην οποία ο ίδιος προχωρά, διαπιστώνει σημαντικά σημεία στα οποία ένα 

σύστημα εσωτερικού ελέγχου πρέπει να επικεντρώσει. 

Σε ότι ειδικότερα αφορά το λογιστικό χειρισμό κάποιων χρηματοοικονομικών λογαριασμών, 

ένα ρίσκο που ανακύπτει για την ξενοδοχειακή μονάδα είναι η σκόπιμη εξομάλυνση κάποιων 

Κέντρο Εσόδων  

Ρεσεψιόν - Δωμάτια 

Φαγητά & Ποτά 

Προϊόντα Bar 
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Ενοικιάσεις αυτοκινήτων 

Υπηρεσίες Ομορφιάς – Gym 

Κέντρο Λειτουργικών Εξόδων 

Ξενοδοχειακή Μονάδα 

Αμοιβές Προσωπικού - Μισθοί 

Καύσιμα & Θέρμανση 

Υπηρεσίες Ασφάλειας 

Ηλεκτρικό Ρεύμα - Ύδρευση 

Δαπάνες Συντήρησης 

Υπηρεσίες Outsourcing  

Κέντρο Γενικών Δαπανών 

Πρώτες 
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Κουζίνας 

Εφοδιασμός 
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Αναλώσιμα 

Δωματίων 
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εξόδων σε μια κατηγορία, ώστε να μη διαπιστώνεται η προέλευση του εξόδου αλλά και η 

ανάγκη πραγματοποίησης του. Στον εσωτερικό έλεγχο όλες οι συναλλαγές που συνιστούν 

έξοδα διαπιστώνεται ότι καταγράφονται σε ξεχωριστές ομάδες και υποομάδες, σε πλήρη 

συμφωνία με το λογιστικό σχέδιο και κωδικοποιούνται υπό το διακριτό τίτλο για τον 

εσωτερικό ελεγκτή, λογαριασμοί διαχείρισης. 

Ειδικότερα σε ότι αφορά τα έσοδα πωλήσεις, ένα αποδοτικό σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου διερευνά το κατά πόσο η ρεσεψιόν καταγράφει όλες τις πωλήσεις άμεσες ή 

συνδεόμενες (πρακτορεία, booking κτλ)., με σκοπό να αποκρύπτει εισοδήματα ο 

επιχειρηματίας, είτε ακόμα κάποιοι υπάλληλοι με δόλο να εισπράττουν αδήλωτα ποσά 

κρατήσεων. Στην περίπτωση αυτή ο εσωτερικός έλεγχος υποβάλλει πρακτική λειτουργίας για 

τις εν λόγω διαδικασίες, την υποχρεωτική μίσθωση δωματίου έπειτα από καταγραφή στο 

ενδοεπιχειρησιακό σύστημα της μονάδας στοιχείων πελάτη κατά την άφιξη και αποχώρηση, 

όπως και υποχρεωτική τήρηση καταλόγου επισκεπτών ανά ώρα και ημέρα, αλλά και 

σύνδεση των επισκεπτών με ορισμένο δωμάτιο πελάτη. 

Ειδικότεροι έλεγχοι του συστήματος εσωτερικού ελέγχου αναλύονται εκτενέστερα ως 

ακολούθως.  

 

Έσοδα και Έξοδα και Έλεγχος Ταμείου 

Για τη δημιουργία ενός αποδοτικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου στην ξενοδοχειακή 

μονάδα αναφορικά με τα έσοδα και έξοδα, θα πρέπει καταρχάς να εντοπιστούν τα κέντρα 

εσόδων, που συνήθως διακρίνονται σε βασικά και δευτερεύοντα. Στα βασικά κέντρα εσόδων 

περιλαμβάνονται συναλλαγές που αφορούν χρεώσεις δωματίου, τρόφιμα και διάφορα ποτά, 

ενώ στα δευτερεύοντα, τηλεφωνικές υπηρεσίες, καταστήματα ειδών δώρου, είδη περιπτέρου, 

πλυντήριο, χρήση υπηρεσιών κομμωτηρίου ή σαλόνι ομορφιάς και τα επιμέρους συνδεόμενα 

κέντρα ψυχαγωγίας.  

Για κάθε κέντρο εσόδου και επιμέρους χρέωση πελάτη, τηρείται αρχείο 

χρονοδιαγράμματος με την ακριβή ημερομηνία και ώρα που απαιτήθηκε μια υπηρεσία. 

Συνήθως τηρείτε ξεχωριστή βάση δεδομένων για τα τρόφιμα και τα ποτά καθώς και ως είδη 

εμπίπτουν σε διαφορετικό συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.  

Αν υπηρεσίες ή εμπορεύματα δευτερεύοντος κέντρου εσόδων, έχουν εκχωρηθεί σε 

παραχωρησιούχο ή συνεργαζόμενη επιχείρηση εκτός ξενοδοχειακής μονάδας, ελέγχονται οι 

χρεώσεις βάση τιμολογίων που εκδίδει η συνεργαζόμενη επιχείρηση και αφού διασταυρωθεί 

το εύλογο ποσοστό κέρδους του ξενοδοχείου, βάση τιμοκαταλόγου που είναι γνωστός στον 

πελάτη. 
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Διάγραμμα 9: Κομβικά Σημεία Ελέγχου στο Ταμείο της Ξενοδοχειακής Μονάδας (SATM, 

2016) 

 

Στην περίπτωση επισκεπτών – εξωτερικών πελατών που δε διαμένουν στο ξενοδοχείο 

και κάνουν χρήση υπηρεσιών όπως πρωινό, δείπνο, υπηρεσίες κομμωτηρίου ή μασάζ, θα 

πρέπει να τηρούνται διπλότυπα χρωματισμένα και αριθμημένα τα οποία υπογράφονται από 

τον επισκέπτη κατά την είσοδο του στο χώρο του ξενοδοχείου και με την εξόφληση 

εκδίδεται το παραστατικό. Σημειώνεται ότι αν η μονάδα διαθέτει πέρα από απλή ταμειακή, 

σύστημα ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού (ERP), δεν απαιτείται η έκδοση χρωματισμένου 

διπλότυπου αλλά εκδίδεται δελτίο παραγγελίας που αφορά εξωτερικό χρήστη (χρήστη που δε 

συνδέεται η ταυτότητα του με στοιχεία διαμένοντα σε δωμάτιο). 

Τα συνολικά της ημέρας ή βάρδιας του ταμείου που πληρώθηκαν από εξωτερικούς 

πελάτες ή χρεώθηκαν σε πελάτες δωματίων που δεν έχουν ακόμα αποχωρήσει (check – out), 

θα πρέπει να συμφωνούν με τα δελτία παραγγελίας που εκδίδονται χειρόγραφα ή να είναι 

καταχωρημένα στο ERP και δέον είναι να εκτυπώνονται ως δελτία παραγγελίας και να 

τοποθετούνται στην καρτέλα του πελάτη δωματίου.  

Σε περίπτωση αλλαγής βάρδιας αν υπηρεσία ή προϊόν έχει ζητηθεί πριν την αλλαγή, 

θα πρέπει στην περίπτωση του χειρόγραφου δελτίου παραγγελίας να αποδίδεται αυτό το 

παραστατικό στον ταμία αλλαγής ο οποίος θα έχει και  την υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου ή 

Έκδοση Δελτίου 
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απόδειξης. Γενικά ο πρώτος έλεγχος πάντα αφορά στην ημερομηνία και ώρα έκδοσης 

παραστατικού, καθώς παραστατικά χωρίς ακριβή ημερομηνία και ώρα θεωρούνται πλαστά. 

Σε περίπτωση λάθους στη χρέωση είτε στο δελτίο παραγγελίας είτε στην απόδειξη ή 

τιμολόγιο δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης με αντιλογισμό και αν παρέχεται υπηρεσία δίχως 

χρέωση, ειδική προσφορά ή δώρο θα πρέπει να εκδίδεται επίσης δελτίο παραγγελίας ειδικής 

σήμανσης ή χρώματος (π.χ. κουπόνι δώρου) καθώς και μηδενικό παραστατικό (απόδειξη ή 

τιμολόγιο), στο οποίο αναγράφεται το ποσό της ειδικής έκπτωσης.  

 

Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 

Κατά τον Λαλούμη (2002), πάγια περιουσιακά στοιχεία για μια ξενοδοχειακή μονάδα 

εννοούνται οι επενδύσεις που κάνει σε ακίνητα, ποσά που δαπανά σε ανακαινίσεις αλλά και 

ο εν γένει λειτουργικός της εξοπλισμός. Μέσα από ένα αντικειμενικό σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου που αφορά τον κύκλο παγίων θα πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της 

διοίκησης για ορθή διαχείριση της πάγιας περιουσίας της μονάδας, για αύξηση της απόδοσης 

των κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί στον πάγιο εξοπλισμό της, για πρόληψη και 

ελαχιστοποίηση κινδύνων που μπορεί να προκύψουν από κακή διαχείριση των παγίων. 

Βασική συνιστώσα ελέγχου από τον εσωτερικό ελεγκτή σε ότι αφορά τα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία, είναι ο έλεγχος και η διασταύρωση των τίτλων ιδιοκτησίας ή των 

συμβάσεων παραχώρησης χρήσεων ακινήτων, αν δεν διαπιστώνεται ιδιοκτησιακό καθεστώς 

στην εταιρική επωνυμία της ξενοδοχειακής μονάδας. Επίσης προσεκτική ανάλυση θα πρέπει 

να διερευνά, πιθανή συνεργατική σύνδεση με ακίνητα αλυσίδων ξενοδοχείων ή ξενοδοχείων 

που είναι εγκατεστημένα στην αλλοδαπή.  

Κατά τον έλεγχο πάγιων περιουσιακών στοιχείων, διασταυρώνονται προϋπολογισμοί 

και τελικές κοστολογήσεις που αφορούν αγορά, διάθεση ή εκμίσθωση παγίων από την 

ξενοδοχειακή μονάδα, σε σχέση με τα παραστατικά και τις κινήσεις στους τραπεζικούς 

λογαριασμούς.  

Επίσης στα πλαίσια εφαρμογής του προτύπου εσωτερικού ελέγχου που αφορά στη 

διαχείριση της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου αλλά και στην κοινοποίηση και έγκριση, θα 

πρέπει να δημοσιοποιούνται αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της μονάδας αναφορικά 

με την ορθή διαχείριση των παγίων της, όπως επίσης να διεξάγονται συχνές απογραφές στα 

πάγια αλλά και να πραγματοποιούνται συχνές επιθεωρήσεις του βαθμού συντήρησης τους.  

Περιπτώσεις δαπανών ανακαίνισης ή αγοράς ή εκμίσθωσης χώρων υποστηρικτικών της 

ξενοδοχειακής μονάδας πρέπει να καταγράφονται σε ειδικό τηρούμενο μητρώο παγίων και 
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επίσης να υπάρχει και ελέγχεται ειδικός κανονισμός συστήματος προμηθειών που αφορούν 

υποστηρικτικές εργασίες στα πάγια 

Οι αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων ελέγχονται αν διενεργούνται στο 

τέλος κάθε οικονομικής χρήσης, σύμφωνα με τη νομική μορφή της μονάδας αλλά και την 

κείμενη νομοθεσία και επιπλέον η αποτίμηση των παγίων αναπροσαρμόζεται εξαιτίας των 

ετήσιων αποσβέσεων. 

 

Αποθέματα 

 

Η διασταύρωση τακτικών ελέγχων της φυσικής απογραφής είναι το βασικό υποστηρικτικό 

εργαλείο του εσωτερικού ελεγκτή. Πιθανά ελλείμματα ή πλεονάσματα καταγράφονται σε 

ιστορικά δεδομένα ανά περίοδο τουριστικής κίνησης και επιπλέον εξαιρούνται από την 

καταγραφή αποθέματα τρίτων που η ξενοδοχειακή μονάδα διατηρεί.  

Σε περίπτωση εξωτερίκευσης δραστηριοτήτων (outsourcing), όπως συστεγασμένα 

εστιατόρια, μπαρ, ζαχαροπλαστεία, ελέγχονται παραστατικά μόνο εφόσον η συστεγασμένη 

μονάδα δεν εκδίδει δελτία παραγγελίας ή αποδείξεις κατόπιν ειδικής σύμβασης με την 

ξενοδοχειακή μονάδα (για παράδειγμα all – inclusive κατανάλωση, πολλαπλά γεύματα, 

απεριόριστη κατανάλωση ποτών – εδεσμάτων, ειδικές συμβάσεις με πρακτορεία ταξιδιών). 

Ο εσωτερικός ελεγκτής κατά τον έλεγχο αποθεμάτων, εξετάζει την ύπαρξη και 

ορθότητα του συστήματος κοστολόγησης των υπαρκτών εμπορευμάτων βάση 

δημοσιοποιημένων τιμών της αγοράς, καταγράφει σε ετικέτες τις μονάδες μέτρησης και 

ελέγχει τις καταστάσεις απογραφής και έχει πρόσβαση στο ημερήσιο δελτίο υπεύθυνου 

αποθήκης και προσωπικού παραλαβής και διακίνησης εμπορευμάτων. 

Δειγματοληπτικά ελέγχονται αποκλίσεις σε ποσότητες και αξία, υπογραφές και 

ημερομηνίες σε δελτία αποστολής πρώτων υλών και τιμολόγια φορτωτικών.  

 

Καθαρή Θέση 

 

Επιμέρους ζητήματα νομοθεσίας που ισχύουν στη κατά περίπτωση νομική μορφή που ανήκει 

η ξενοδοχειακή μονάδα και αφορούν παρόμοιες επιχειρήσεις, λαμβάνονται υπόψη 

αναφορικά με το ύψος διάθεσης των κερδών χρήσης αλλά και θέματα αύξησης ή μείωσης 

εταιρικού – μετοχικού κεφαλαίου, έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο και διασταύρωση 

πλασματικών κερδών. 
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Σύμφωνα με τους Κάντζου και Χονδράκη (2006), μέσα από έναν αποτελεσματικό 

εσωτερικό έλεγχο της καθαρής θέσης εξυπηρετούνται οι στόχοι της εξασφάλισης πιθανών 

πιστωτών της μονάδας και ελέγχεται η συμμόρφωση της με την κείμενη νομοθεσία σε 

ζητήματα διαχείρισης των κερδών. 

Ο εσωτερικός ελεγκτής ελέγχει υπόλοιπα αποθεματικών (τακτικών ή έκτακτων) και 

επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα και το σκοπό ύπαρξης τους, όπως επίσης ελέγχει βάση 

νομοθεσίας αν η μονάδα διατηρεί το ελάχιστο απαιτούμενο ύψος μετοχικού κεφαλαίου, τη 

νομιμότητα των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και των γενικών συνελεύσεων, 

εφόσον η ξενοδοχειακή μονάδα εμπίπτει σε καθεστώς Ανώνυμης Εταιρείας και σε 

περίπτωση αύξησης ή μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, αναζητά την ύπαρξη σχετικών 

παραστατικών. 

Τέλος ελέγχει αν συναλλαγές διάθεσης κερδών γίνονται από εξουσιοδοτημένα για το 

σκοπό αυτό πρόσωπα, αν έχουν διαπιστωθεί ατομικές απολήψεις μετόχων από τα κέρδη της 

μονάδας και σε περίπτωση καταγραφής οριακών ζημιών αν μεταφέρονται κέρδη σε επόμενες 

χρήσεις.  

Υποχρεώσεις 

Ένα σημαντικό κέντρο ελέγχου των υποχρεώσεων αφορά πληρωτέους λογαριασμούς σε 

προμηθευτές και εδώ ο εσωτερικός ελεγκτής διασταυρώνει υπόλοιπα υποχρεώσεων με 

υπόλοιπα αποθεμάτων και εμπορευμάτων. Προφανής δόλος μπορεί να καταγράφεται όταν 

παρουσιάζονται αυξημένες ή πλασματικές υποχρεώσεις και αφορούν κυριότατα 

εμπορεύματα που δεν έχει παραλάβει η ξενοδοχειακή μονάδα.  

Η τακτική επαλήθευση των υπολοίπων προμηθευτών και η συσχέτιση με τα στοιχεία 

αποθήκης είναι βαρύνουσας σημασίας.  

Σε επίπεδο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων, ελέγχεται το ύψος ξένων κεφαλαίων, 

συμβάσεις δανεισμού με εγχώρια ή ξένα τραπεζικά ιδρύματα όπως επίσης και παραλείψεις ή 

λάθη κατά τη μετατροπή συναλλαγματικών ισοτιμιών αν διαπιστώνονται είτε συναλλαγές με 

ξένες τράπεζες, είτε διασυνδέσεις με ξενοδοχειακές μονάδες μεγάλων αλυσίδων του 

εξωτερικού.  

Έλεγχοι τεκμηρίωσης αναφορικά με τα συμφωνία πληρωτέων λογαριασμών και το 

σύνηθες μητρώο προμηθευτών της ξενοδοχειακής μονάδας πρέπει επίσης να εκτελούνται. 

 

Χρεόγραφα  

Επενδυτικά προϊόντα της ξενοδοχειακής μονάδας όπως χρεόγραφα (μετοχές και ομολογίες), 

αγοράζονται από την ίδια προκειμένου να επενδύσει πλεονάζοντα κεφάλαια της και μετά από 
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ορισμένο χρόνο ρευστοποιούνται. Ο εσωτερικός ελεγκτής επιδιώκει να περιορίσει ή να 

εξαλείψει τον κίνδυνο απώλειας χρεογράφων όπως επίσης ελέγχει περιπτώσεις απάτης με 

χρεόγραφα ή και νόθευσης του μετοχικού κεφαλαίου της ξενοδοχειακής μονάδας.  

Ο έλεγχος επεκτείνεται στα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να πραγματοποιούν 

αγορές ή πωλήσεις χρεογράφων αι επιπλέον ελέγχονται ειδικοί ή συνδεόμενοι λογαριασμοί 

της ξενοδοχειακής μονάδας με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία ενδεχόμενα 

εισπράττουν μερίσματα ή τόκους χρεογράφων. Ο έλεγχος αφορά τη νομιμότητα των 

παραστατικών αγοράς ή πώλησης χρεογράφων που τηρούνται στη ξενοδοχειακή μονάδα ή 

ενδεχόμενα σε συνδεόμενη θυγατρική του εσωτερικού ή εξωτερικού. Επίσης διερευνάτε η 

διενέργεια εικονικών συναλλαγών με δόλιο σκοπό την αύξηση ή μείωση του μετοχικού 

κεφαλαίου, της μονάδας εφόσον αυτή συμβαίνει να είναι ανώνυμη εταιρεία.  

Η διενέργεια απογραφής των χρεογράφων σε τακτά χρονικά διαστήματα, όπως επίσης 

και η αποτίμηση τους βάση της κείμενης εθνικής νομοθεσίας είναι απαραίτητες και ασφαλώς 

η ετήσια απεικόνιση τους στις οικονομικές καταστάσεις της μονάδας. 

Τέλος τα χρεόγραφα ελέγχεται ότι φυλάσσονται σε ασφαλές και ορισμένο μέρος της 

μονάδας και ο εσωτερικός ελεγκτής διερευνά βάση τακτικών και όχι γνωστών εκ των 

προτέρων επισκέψεων το ακριβές της τοποθεσίας τους και την ορισμένη πρόσβαση στελεχών 

της διοίκησης σε αυτά.  
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Κεφάλαιο 6 

Συμπεράσματα Περιορισμοί και Προτάσεις για 

Μελλοντική Έρευνα 

 

 

Αδιαμφισβήτητα, ο εσωτερικός έλεγχος συνιστά παροχή ορθότερων και καλύτερα 

εφαρμοστέων επιχειρηματικών αποφάσεων για κάθε επιχειρησιακή μονάδα. Η εφαρμογή 

ενός συστήματος αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου σε κάθε επιχείρηση, την 

αναπτύσσει, τη διορθώνει και της προσθέτει μεγαλύτερη αξία.   

Παρότι η εφαρμογή ενός πρότυπου συστήματος εσωτερικού ελέγχου φαίνεται να 

διερευνά ένα πλήθος χρηματοοικονομικών λογαριασμών της ξενοδοχειακής επιχείρησης που 

αναδεικνύουν σημαντικές πληροφορίες για τη γενικότερη λειτουργία της, θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι η παρούσα μελέτη αντικειμενικά περιορίζεται κυρίως εξαιτίας αυτής καθαυτής 

της ιδιαιτερότητας του τουριστικού προϊόντος στα ξενοδοχεία της Ελλάδας.  

Στην παρούσα διπλωματική εργασία δεν έγινε χρήση δείγματος για εμπειρική έρευνα. 

Πραγματοποιήθηκε μια εμπεριστατωμένη ανάλυση και παρουσίαση του εξεταζόμενου 

θέματος, βάση των βιβλιογραφικών πηγών και αναφορών. Μελλοντικές μελέτες χρήσιμο θα 

είναι να ποσοτικοποίησουν την παρούσα ανάλυση μας και να επιβεβαιώσουν τα 

συμπεράσματα μας με εφαρμογή στατιστικής επεξεργασίας σε δεδομένα ανάλυσης 

αντιπροσωπευτικού δείγματος Ελληνικών ξενοδοχειακών μονάδων. 

Ειδικότερες συνθήκες διαφορετικών ξενοδοχειακών μονάδων όπως ο τόπος 

εγκατάστασης τους αλλά και η ένταση λειτουργίας τους  - σε περιορισμένη χρονική περίοδο 

(σεζόν) ή σε μια συνεχή ετήσια λειτουργία - , δυσανάλογα εξάγουν γενικά συμπεράσματα 

ενός μοναδικού πλαισίου εκτέλεσης του εσωτερικού ελέγχου. Ενδεχόμενες επίσης σχέσεις 

που αναπτύσσει στο στενό οικονομικό της κύκλωμα η εκάστοτε ξενοδοχειακή επιχείρηση με 

εξωτερικούς συνεργάτες και προμηθευτές και δεν καταγράφονται, ακόμα περισσότερο 

περιπλέκουν την εκπόνηση ενός απόλυτου και συστηματικού μοντέλου διεξαγωγής 

εσωτερικού ελέγχου. 

Βεβαιότατα οι κατευθύνσεις σε γενική θεώρηση είναι ορθές. Χρήσιμο όμως για τη 

μελλοντική έρευνα θα ήταν να εξετασθούν πρόσθετα ζητήματα εφαρμογής συστημάτων 

εσωτερικού ελέγχου σε ξενοδοχειακές μονάδες που να εμπεριέχουν αναλύσεις ειδικότερων 

συνθηκών και προϋποθέσεων που ισχύουν.  
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