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Περίληψη 

Οι ημέρες κατά τις οποίες η προσοχή των διοικήσεων των ξενοδοχειακών μονάδων 

επικεντρώνονταν στην απλή εξυπηρέτηση των πελατών και στην συμμόρφωση με τις 

κείμενες νομοθετικές διατάξεις, ανήκουν στο παρελθόν. Η διόγκωση των ξενοδοχειακών 

δραστηριοτήτων και η γενικότερη οικονομική τους διεύρυνση έχουν δημιουργήσει την 

αναγκαιότητα για την υιοθέτηση και την εφαρμογή συστηματικών συστημάτων εσωτερικού 

ελέγχου. Οι δε αυξημένες ευθύνες του εσωτερικού ελεγκτή τον καθιστούν κρίσιμο συνεργάτη 

της διοίκησης, βοηθώντας την να αντιληφθεί τις επικείμενες αλλαγές και τους ενδεχόμενους 

κινδύνους καθώς και το πρέπει να αντιμετωπίσει τα φαινόμενα αυτό και με τον σωστό τρόπο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

1.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

Η φιλοξενία παγκοσμίως είναι μια βιομηχανία που έχει μεγάλη επιτυχία και ταυτόχρονα 

υφίσταται τεράστιο μετασχηματισμό. Εντούτοις, οι προκλήσεις των νέων αγορών, τα 

ολοκληρωμένα συστήματα πληροφοριακής τεχνολογίας, οι συνεχώς αναδυόμενες τεχνολογίες, οι 

προκλήσεις που συνδέονται με τις αυξανόμενες ανησυχίες για την ασφάλεια της ψηφιακής 

τεχνολογίας και της χρήση του διαδικτύου, οι κοινωνικοοικονομικές ανησυχίες κ.λπ. είναι λίγοι 

μόνο από τους πραγματικούς κινδύνους για τη βιομηχανία αυτή. 

Οι αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς οδηγούν στην ανάγκη για παροχή περισσότερων 

υπηρεσιών και υιοθέτηση πιο προηγμένων λειτουργικών συστημάτων. Η επέκταση στις 

παγκόσμιες αγορές απαιτεί νέους τρόπους προσέγγισης, τόσο των πελατών, όσο και του τρόπου 

οργάνωσης και λειτουργίας των ίδιων των ξενοδοχειακών μονάδων προκειμένου να 

ανταπεξέλθουν στην ρευστότητα της καθημερινής πρακτικής. 

Ενώ αυτή η ανάπτυξη είναι θετική και ευπρόσδεκτη, οδηγεί παρόλα αυτά σε σημαντικές 

αλλαγές ως προς τον τρόπο διεξαγωγής του εσωτερικού ελέγχου, μιας και εισάγει νέα δεδομένα 

ως προς τις εταιρικές πρακτικές και τον τρόπο που αυτές εκτελούνται. Πηγαίνοντας ένα βήμα 

πέρα από τις διαδικασίες και τους ελέγχους, ο εσωτερικός ελεγκτής, μέσω της έμμεσης εμπλοκής 

του σε καθημερινά επιχειρησιακά ζητήματα καθώς και της άμεσης αλληλεπίδρασής του με τη 

διοίκηση, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης 

των ξενοδοχειακών μονάδων. Μπορεί να επισημάνει την αποτελεσματική διάθεση των εταιρικών 

πόρων, να παρέχει στρατηγικές ιδέες που βελτιώνουν τις επιχειρηματικές επιδόσεις και να 

προσφέρει σημαντική βοήθεια στην πρόβλεψη και τον εντοπισμό των κινδύνων που μπορούν να 

απειλήσουν την επιχείρηση. 
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1.2 Σκοπός της Εργασίας 

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η, όσο το δυνατόν πληρέστερη, παρουσίαση των 

σημαντικότερων πληροφοριών που αφορούν το τμήμα εσωτερικού ελέγχου μια επιχείρησης και η 

σύνδεση των πληροφοριών αυτών με την λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου που εφαρμόζεται 

στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Μέσα από την διενέργεια συνέντευξης με τον υπεύθυνο 

εσωτερικού ελέγχου της ξενοδοχειακής επιχείρησης KONITSA MOUNTAIN RESORT 

επιχειρείται μια πιο εις βάθος κατανόηση των πραγματικών προκλήσεων του θέματος αυτού. 

Ένας ακόμα σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση των προκλήσεων που συνδέονται 

με τον κλάδο της φιλοξενίας και ο σχολιασμός του ρόλου της υπηρεσίας του εσωτερικού ελέγχου 

απέναντι στις εξελίξεις αυτές. Δεδομένου άλλωστε ότι η εταιρική δομή και οργάνωση γίνονται 

ολοένα και πιο περίπλοκες και ξεπερνάνε τα σύνορα των κρατών, μπορεί να γίνει εύκολα 

αντιληπτό το πόσο σημαντικό καθίσταται το έργο του εσωτερικού ελέγχου, ως εγγυητής της 

εύρυθμης εταιρικής λειτουργίας και διακυβέρνησης. 

 

1.3 Δομή της Εργασίας 

Στο πρώτο κεφάλαιο παρατίθεται το βασικό Θεωρητικό Πλαίσιο που λειτούργησε ως 

παρακίνηση για την συγγραφή της παρούσας εργασίας. Παρουσιάζονται οι στόχοι καθώς και η 

δομή της εργασίας αυτής. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια επισκόπησης σημαντικών βιβλιογραφικών 

αναφορών, σχετικών με το θέμα του εσωτερικού ελέγχου των ξενοδοχειακών μονάδων. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικότερες έννοιες της επιστήμης του εσωτερικού 

ελέγχου καθώς και η συμβολή του στον κλάδο της φιλοξενίας. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρατίθεται η συνέντευξη που διενεργήθηκε με τον υπεύθυνο του 

τμήματος εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης KONITSA MOUNTAIN RESORT. Ακολουθεί 

σχολιασμός των απαντήσεών του βάσει της διαθέσιμης βιβλιογραφίας. 

Στο τελευταίο κεφάλαιο παρατίθενται τα συμπεράσματα της εργασίας καθώς και οι τυπικοί της 

περιορισμοί και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

 

2.1 Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο θα παραθέσουμε μια σειρά δημοσιευμένων άρθρων και ερευνών που 

ασχολούνται με τη θεματολογία του Εσωτερικού Ελέγχου. Εξετάζεται πλήθος 

βιβλιογραφικών αναφορών, τόσο ξένων όσο και Ελλήνων συγγραφέων.Προτού 

προχωρήσουμε στην παρουσίαση της, σχετικής με την εργασία μας, βιβλιογραφίας, κρίνεται 

σκόπιμο να δοθεί ένας ορισμός του Εσωτερικού Ελέγχου που να εμπεριέχει, όσο το δυνατόν, 

μια πιο ουσιαστική απεικόνιση της αποστολής και των αρχών που διέπουν τη φύση του. 

Αναμφισβήτητα, το πλήθος των ορισμών που έχουν δοθεί από πολλούς ερευνητές, 

καταδεικνύει τη μεγάλη σημασία του εσωτερικού ελέγχου. 

Στο βιβλίο των Νεγκάκη & Ταχυνάκη (2013), συναντάμε έναν εννοιολογικό 

προσδιορισμό της υπηρεσίας του εσωτερικού ελέγχου, έτσι όπως έχει οριστεί από το 

Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών και στοχεύει στην δήλωση των βασικών σκοπών, της 

φύσης αλλά και του γενικότερου πεδίου δράσης του εσωτερικού ελέγχου. Σύμφωνα με αυτόν: 

«Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου είναι μια ανεξάρτητη, αντικειμενική και συμβουλευτική 

υπηρεσία, σχεδιασμένη και οργανωμένη, ώστε να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις 

λειτουργίες του οργανισμού. Μέσω τεχνικών και επιστημονικών προσεγγίσεων, αξιολογεί την 

επάρκεια λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, στοχεύει στην εκτίμηση και 

διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου, τον προσδιορισμού ή την εξάλειψή του, βοηθώντας 

τον οργανισμό να εκπληρώσει τους στρατηγικούς και επιχειρησιακούς του στόχους». Άλλοι 

ορισμοί για τον εσωτερικό έλεγχο έχουν δοθεί από τους Sawyer (2003),Γρηγοράκος (2006) 

κτλ. 
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2.2 Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας 

 Σύμφωνα τους Νεγκάκη & Ταχυνάκη (2013), «αντικειμενικός σκοπός της υπηρεσίας 

εσωτερικού ελέγχου είναι η παροχή εξειδικευμένων και επιστημονικά τεκμηριωμένων 

υπηρεσιών προς τη διοίκηση της επιχείρησης για την ορθή και αποτελεσματική εκπλήρωση των 

καθηκόντων της, παρέχοντάς της αναλύσεις, εκτιμήσεις, συστάσεις και παρατηρήσεις επί των 

λειτουργιών, συναλλαγών και δοσοληψιών της εταιρίας». Οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι 

ένας ακόμα αντικειμενικός σκοπός της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου είναι και η άσκηση 

των λειτουργιών και του γενικότερου έργου της σε λογικό κόστος. Συνεχίζουν αναφέροντας 

ότι η διαμόρφωση του συστήματος διαδικασιών της επιχείρησης αποτελεί τον βασικότερο 

στόχο της υπηρεσίας του εσωτερικού ελέγχου. Οι διαδικασίες αυτές αφορούν την κατάλληλη 

οργάνωση των «οικονομικών, λογιστικών, μηχανογραφικών και λοιπών υπηρεσιών της 

επιχείρησης, την κατάλληλη κατανομή των αρμοδιοτήτων και ευθυνών του προσωπικού της, την 

προστασία των περιουσιακών της στοιχείων, τη διασφάλιση της ακρίβειας και αξιοπιστίας των 

λογιστικών εγγράφων και βιβλίων και την γενικότερη αποτελεσματική λειτουργία της 

επιχείρησης με σκοπό να εξασφαλιστεί η μακροβιότητά της».  

Οι Karagiorgos et al. (2011), στην, ενδιαφέρουσα, εργασία τους με τίτλο 

«Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου σε ελληνικές ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις» (Evaluation of the effectiveness of internalaudit in Greek hotelbusiness), 

παρουσιάζουν, συνοπτικά, ένα πλήθος επιστημονικών δημοσιεύσεων που ασχολούνται με το 

ζήτημα της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου. Οι Albercht et al. (1988), 

προσέγγισαν από θεωρητικής απόψεως το θέμα της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού 

ελέγχου. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ύπαρξη τεσσάρων μεταβλητών δύναται να 

ενδυναμώσει την αποτελεσματικότητα του ελεγκτικού έργου: i) το κατάλληλο εταιρικό 

περιβάλλον, ii) η υποστήριξη της διοίκησης,iii) το υψηλόγνωστικό επιπέδου του εσωτερικού 

ελεγκτή και iv) οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου υψηλής ποιότητας. 

Σύμφωνα με τα όσα παραθέτουν οι Karagiorgos et al. (2011) στην εργασία τους, οι 

Bota-Avram & Palfi (2009), εξέτασαν την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα του 

εσωτερικού ελέγχου. Το κύριο συμπέρασμα της έρευνάς τους ήταν το γεγονός ότι υπάρχει 

ένας μεγάλος αριθμός μεθόδων και μέσων που θα μπορούσαν να συνδυάσουν ποιοτικά με 

ποσοτικά στοιχεία, προκειμένου να συνδράμουν ουσιαστικά στην διενέργεια του ελέγχου. 

Οι Woodetal. (2008), αναφέρουν στο άρθρο του ότι ενώ ένα μεγάλο πλήθος της 

βιβλιογραφίας εστιάζει στο έργο των εσωτερικών ελεγκτών ως προς τις εργασίες που 
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εκτελούν και που σχετίζονται, κυρίως, με τις διαδικασίες στο εσωτερικό των επιχειρήσεων, 

δεν εντοπίζονται εξίσου σημαντικά βιβλιογραφικά ευρήματα ως προς τις επιπτώσεις του 

εσωτερικού ελέγχου στις εξωτερικές οικονομικές αναφορές των εταιρειών. Οι συγγραφείς 

ερεύνησαν τη σχέση μεταξύ της ποιότητας λειτουργίας του τμήματος εσωτερικού ελέγχου 

μιας επιχειρήσεις και της επιπρόσθετης αξίας (κέρδους) που αυτό προσφέρει στην 

επιχείρηση. Χρησιμοποιώντας έξι δείκτες ανάλυσης της ποιότητας και δύο μεταβλητές 

μέτρησης της αξίας, ανέλυσαν τα δεδομένα ενός δείγματος χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι παρατηρείται άμεση σχέση μεταξύ της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του εσωτερικού ελέγχου και της δημιουργίας 

επιπρόσθετης αξίας για την επιχείρηση. 

Η μελέτη των Dessalegn et al. (2007), επικεντρώθηκε στο ζήτημα της 

αναγνώρισηςτων παραγόντων που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα των 

υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, όπως η ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου, η υποστήριξη της 

Διοίκησης, η οργανωτική δομή, η συμπεριφορά των ελεγχόμενων και η αλληλεπίδραση 

αυτών. Το αποτέλεσμα της έρευνας φανέρωσε ότι η αποτελεσματικότητα του εσωτερικού 

ελέγχου επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα των διαδικασιών του εσωτερικού 

ελέγχου και το γνωστικό επίπεδο του εσωτερικού ελεγκτή καθώς επίσης και από την 

υποστήριξη της Διοίκησης ως προς την εύρυθμη εκτέλεση των ελεγκτικών του καθηκόντων. 

Οι Drogalas et al. (2006), προσεγγίζουν από θεωρητικής απόψεως το θέμα του 

εσωτερικού ελέγχου, επιχειρώντας να παρουσιάσουν, συνοπτικά, μια ιστορική αναδρομή του 

θέματος, να δώσουν τον ορισμό του εσωτερικού ελέγχου και να παραθέσουν ορισμένα 

στοιχεία ως προς τον ρόλο που διαδραματίζει στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Τέλος, αναφέρουν 

ορισμένα πλεονεκτήματα, δυσκολίες, τάσεις ανάπτυξης και μελλοντικές προοπτικές 

βελτίωσης του έργου του εσωτερικού ελέγχου και καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι στο 

σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον ο εσωτερικός έλεγχος είναι κρίσιμος για την επιτυχία 

των επιχειρήσεων, καθώς θεωρείται "τα μάτια και τα αυτιά της διοίκησης". Συνοψίζουν 

αναφέροντας πως είναι γεγονός ότι σήμερα ο εσωτερικός έλεγχος αποκτά ολοένα και 

μεγαλύτερη σημασία για τις επιχειρήσεις συνδράμοντας ενεργά στην αξιολόγηση των 

ελέγχων και των λειτουργιών. 

Ο Φίλος (2004), τονίζει τη συνεισφορά του συστήματος εσωτερικού ελέγχου στην 

επίτευξη των στόχων της οικονομικής μονάδας και οριοθετεί τον σκοπό του αναφέροντας ότι 

αποτελεί «ένα οργανωμένο σύνολο ελέγχων λειτουργιών και διαδικασιών που καθιερώνεται 
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από τη Διοίκηση με σκοπό την εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων του οργανισμού, την 

αποτελεσματική του λειτουργία και την ικανοποίηση των στόχων του». 

O Παπαστάθης (2003), επισημαίνει στο έργο του τόσο το συμβουλευτικό όσο και τον 

προληπτικό ρόλο του εσωτερικού ελέγχου και υπογραμμίζει ότι το τμήμα εσωτερικού 

ελέγχου αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των επιχειρήσεων. Ορίζει τον εσωτερικό έλεγχο ως 

«την υπηρεσία που αποσκοπεί στην αξιολόγηση της επάρκειας λειτουργίας του συστήματος 

εσωτερικών ελέγχων και προτείνει βελτιώσεις, όπου διαπιστώνονται αδυναμίες». Σημειώνει 

επίσης, ότι ο εσωτερικός έλεγχος δεν υφίσταται μόνο για τους σκοπούς της επαλήθευσης της 

ορθότητας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης, αλλά αντίθετα έχει μια 

πολύ πιο διευρυμένη αποστολή, η οποία εμπεριέχει και το άμεσο συμβουλευτικό έργο προς 

την διοίκηση της εταιρίας. Επιπροσθέτως, διερεύνησε τους παράγοντες που δύναται να 

οδηγήσουν στην επιτυχία του εσωτερικού ελέγχου και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η 

αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου καθορίζεται από τις 

δραστηριότητες, την πολυπλοκότητα, την εξειδίκευση του προσωπικού και τη θέληση της 

Διοίκησης. 

Οι Cangemi & Singleton (2003), παρουσίασαν στο έργο τους ένα πρόγραμμα 

αξιολόγησης εσωτερικού ελέγχου τεσσάρων σταδίωντο οποίο περιλαμβάνει μια συνοπτική 

επισκόπηση όλων των αναθέσεων εσωτερικού ελέγχου, μια λεπτομερή ανασκόπηση τυχαία 

επιλεγμένων αναθέσεων, μια ετήσια αυτό-αξιολόγηση που διενεργείται από τον συντονιστή 

διασφάλισης ποιότητας και μια τριετή εξωτερική αναθεώρηση. 

Ο Dittenhofer (2001), αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου 

μέσω της «εξέτασης των αποτελεσμάτων», δηλαδή ορισμένων συμπερασμάτων στα οποία ο 

εσωτερικός ελεγκτής προσδοκά να καταλήξει μετά την διενέργεια του ελέγχου. Η μέθοδος 

αυτή περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των στόχων του ελεγχόμενου, την καθιέρωση 

κριτηρίων που θα μπορούσαν να σημαίνουν την επίτευξή τους και τη χρήση των 

καθορισμένων κριτηρίων για να προσδιοριστεί εάν και σε ποιο βαθμό οι ενέργειες του 

ελεγχόμενου έχουν οδηγήσει στην επίτευξη των στόχων. 

Στην εργασία του, ο RoccoR.V. (1996), εξέτασε τον ρόλο των επαγγελματικών 

οργανώσεων, κυβερνητικών οργανισμών και διεθνών λογιστικών και ελεγκτικών οργανισμών 

στην διαμόρφωση της ανεξαρτησίας των ελεγκτών. Ειδικότερα, η μελέτη αυτή 

επικεντρώνεται στο ρόλο που διαδραμάτισαν, το Αμερικανικό Ινστιτούτο Πιστοποιημένων 

Λογιστών, το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το 
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Λογιστήριο της Αμερικανικής Κυβέρνησης, ως προς την χάραξη πολιτικής διαχείρισης 

ευαίσθητων πληροφοριών που σχετίζονται άμεσα με την διατήρηση της ανεξαρτησίας των 

εσωτερικών ελεγκτών. Η ελεγκτική ανεξαρτησία είναι θεμελιώδους σημασίας και 

σημαντικότητας ως προς την εύρυθμη και ουσιώδη άσκηση του ελεγκτικού επαγγέλματος, 

άποψη την οποία εξέφρασαν ομόφωναόλοι οι μεγάλοι οργανισμοί που σχετίζονται άμεσα με 

το επάγγελμα.Ο συγγραφέας συνοψίζει την εργασία του, κάνοντας ειδική μνεία στον 

σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισαν όλοι οι ανωτέρω οργανισμοί προκειμένου να απαιτείται 

οι οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων να ελέγχονται και από ανεξάρτητους ελεγκτές, 

γεγονός που ενδυναμώνει ακόμα περισσότερο την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων τους. 

Τέλος, σύμφωνα με τον Gareth, M. (1980), ο ρόλος του εσωτερικού ελεγκτή έρχεται 

σε άμεση σύγκρουση και αντιπαράθεση με πολλά συμφέροντα στο εσωτερικό μιας 

επιχείρησης, γεγονός που οδηγεί σε πραγματικά και σοβαρά οργανωτικά προβλήματα και 

διαφωνίες. Κατά τον συγγραφέα, είναι τέτοια η φύση του επαγγέλματος του εσωτερικού 

ελεγκτή που είναι αδύνατο – ακόμα κι αν η εταιρική κουλτούρα έχει ανεπτυγμένο το αίσθημα 

της ενσυναίσθησης – να υπάρξει ποτέ κάποια ουσιαστική σύμπλευση απόψεων με όλα τα 

αντισυμβαλλόμενα μέρη εντός της επιχείρησης/οργανισμού. Για τον σκοπό της μελέτης του, 

διεξήγαγε μια έρευνα χρησιμοποιώντας ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν από εσωτερικούς 

ελεγκτές που απασχολούνταν σε οργανισμούς διαφορετικής φύσεων (αστυνομικά τμήματα, 

εκπαιδευτικά ιδρύματα και κοινωνικές υπηρεσίες). Κατόπιν ενδελεχούς ανάλυσης, κατέληξε 

στο συμπέρασμα ότι το ελεγκτικό έργο πέρασε από πολλά προπαρασκευαστικά στάδια 

αναγνώρισης της σημαντικότητάς του, μέχρι να φτάσει στο σημείο που βρίσκεται σήμερα 

(όπου «σήμερα» νοείται το 1980), δηλαδή ως ένα αναπόσπαστο συστατικό στοιχείο του 

οργανισμού με σημαντικές επιδράσεις στην γενικότερη άσκηση διοικητικής πολιτικής. Η 

σταδιακή αυτή αλλαγή στην αντιμετώπιση του ρόλου των εσωτερικών ελεγκτών 

συνοδεύτηκε και από εμφανείς αναδιαμορφώσεις των σχέσεών τους με τους υπόλοιπους 

εργαζομένους των υπό μελέτη οργανισμών. 

 

2.3 Συμπεράσματα 

 Σε αυτό το κεφάλαιο ασχοληθήκαμε με την επισκόπηση της βιβλιογραφίας που 

σχετίζεται με την αναγνώριση της συνεισφοράς του εσωτερικού ελέγχου στην εύρυθμη 

λειτουργία των επιχειρήσεων. Μέσα από τις ερευνητικές προσεγγίσεις πάνω στο θέμα αυτό 

παρατηρούμε την βαρύνουσα σημασία του ρόλου που διαδραματίζει η υπηρεσία εσωτερικού 
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ελέγχου στις καθημερινές εταιρικές πρακτικές καθώς και τις επαυξημένες υποχρεώσεις των 

εσωτερικών ελεγκτών για συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη των επαγγελματικών τους 

δεξιοτήτων προκειμένου να αυξάνουν συνεχώς την προστιθέμενη αξία των επιχειρήσεων για 

λογαριασμό των οποίων προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. 

 



9 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

 

3.1 Εισαγωγή 

 Οι δομές των σύγχρονων επιχειρήσεων χαρακτηρίζονται από μια ιδιαίτερη 

πολυπλοκότητα. Σε συνδυασμό με τις ολοένα και πιο ραγδαίες τεχνολογικές και οικονομικές 

εξελίξεις, το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι ένα δαιδαλώδης όγκος πληροφοριών και 

δεδομένων που πρέπει να επεξεργάζονται καθημερινά, άμεσα και με ακρίβεια. Αυτό οδηγεί 

με την σειρά του σε πρακτικές δυσκολίες ως προς την άσκηση της διοικητικού έργου, 

δεδομένου ότι οι πολυδιάστατες δομές και λειτουργίες των σύγχρονων οικονομικών και 

παραγωγικών μονάδων είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθούν και να παρακολουθηθούν ανά πάσα 

ώρα και στιγμή από μια περιορισμένη ομάδα διοικούντων (οι οποίοι, πιθανότατα, δεν έχουν 

και το κατάλληλο εκπαιδευτικό υπόβαθρο που απαιτείται προκειμένου να εκφέρουν άποψη 

για όλες τις ανωτέρω απαιτητικές διεργασίες). Λύση στο πρόβλημα αυτό έρχεται να δώσει η 

Υπηρεσία του Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία είναι επιφορτισμένη με την παρακολούθηση της 

ορθής λειτουργίας και εκτέλεσης όλων των σημαντικών λειτουργιών της 

επιχείρησης/οργανισμού. Εκτός αυτού, ο ρόλος της είναι και συμβουλευτικός, δεδομένου ότι 

μπορεί να εκφέρει άμεσα γνώμη και οτιδήποτε μπορεί να προβληματίσει τους διοικούντες της 

επιχειρηματικής μονάδας.  

 Σύμφωνα με τον Παπαστάθη (2003), η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, περιλαμβάνει 

τις δράσεις, οι οποίες υιοθετούνται από τη διοίκηση για να σχεδιαστεί, οργανωθεί και 

κατευθυνθεί η απόδοση ικανοποιητικών ενεργειών, που σκοπό έχουν να παρέχουν επαρκή 

ασφάλεια ότι θα επιτευχθούν οι σκοποί της: α) επίτευξης συγκεκριμένων στόχων, β) 

οικονομικής και επαρκούς χρησιμοποίησης των πόρων της, γ) προστασίας των περιουσιακών 

της στοιχείων, δ) αξιοπιστίας και ακεραιότητας των πληροφοριών, ε) συμμόρφωσης με 

πολιτικές, προγράμματα, διαδικασίες, νόμους και κανονισμούς. 
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 Σύμφωνα με τον Picket (2003), ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί μέρος του μοντέλου 

εταιρικής διακυβέρνησης, από την άποψη ότι συνεισφέρει στη διαδικασία διακυβέρνησης 

ενός οργανισμού. Κάθε υπεύθυνη διοίκηση άλλωστε οφείλει να στηρίξει ενεργά το τμήμα 

εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης και αυτός είναι και ένας βασικός παράγοντας της 

εύρυθμης λειτουργίας του ίδιου του τμήματος. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, η υπηρεσία 

εσωτερικού ελέγχου συνδράμει στο έργο της διοίκησης του οργανισμού,αξιολογώντας και 

βελτιώνοντας: 1) τη διαδικασία με την οποία καθιερώνονται και γίνονται γνωστοί οι στόχοι 

και οι αξίες του, 2) ελέγχεται η επίτευξη των στόχων, 3) διασφαλίζεται η λογοδοσία και 4) 

προστατεύονται οι αξίες. 

 Για την συνδρομή της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου στην εταιρική διακυβέρνηση 

έχουν αναφερθεί και οι Κάντζος & Χονδράκη (2006), αναφέροντας ότι στα πλαίσια της 

ανωτέρω αποστολής ο Εσωτερικός Έλεγχος έχει τις ακόλουθες δραστηριότητες: 

 Παρακολουθεί την εφαρμογή και τη συνεχή τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού 

λειτουργίας και του καταστατικού της εταιρίας , καθώς και της εν γένει νομοθεσίας που 

αφορά την εταιρία και ιδιαίτερα της νομοθεσίας των ανωνύμων εταιριών και της 

χρηματιστηριακής τους δραστηριότητας. 

 Αναφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών 

συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή των διευθυντικών στελεχών της 

εταιρίας με τα συμφέροντα της εταιρίας, τις οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση των 

καθηκόντων του. 

 Οφείλει να ενημερώσει εγγράφως το διοικητικό συμβούλιο για τον διενεργούμενο από 

τον ίδιο έλεγχο και να παρίσταται κατά τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων. 

 

 Οι Νεγκάκης & Ταχυνάκης (2013), παραθέτουν στο βιβλίο τους τις βασικές αρχές 

πάνω στις οποίες θα πρέπει να στηρίζεται το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης 

(με ευθεία αναφορά στον PicketS. (2005), σελ.208-211). Αυτές είναι: 

 Επαρκής λογιστική οργάνωση και κατάλληλη μηχανογραφική υποστήριξη. 

 Σαφής διαχωρισμός των τριών βασικών λειτουργιών της οικονομικής μονάδας, δηλαδή 

της συναλλακτικής, της διαχειριστικής και της λογιστικής. 

 Κατανομή συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και ευθυνών στο προσωπικό της οικονομικής 

μονάδας, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει και τα κατάλληλα προσόντα, τις ικανότητες και 
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την απαιτούμενη ακεραιότητα χαρακτήρα προκειμένου να φέρει εις πέρας σωστά την 

αποστολή του. 

 Καθιέρωση μέτρων φυσικής προστασίας των περιουσιακών στοιχείων και τον λογιστικών 

βιβλίων της επιχείρησης. 

 Άμεση έκδοση στοιχείων για κάθε συναλλαγή και ορθή λογιστικοποίησή τους. 

 Διενέργεια σε τακτά χρονικά διαστήματα φυσικών επαληθεύσεων, τόσο των 

περιουσιακών στοιχείων της μονάδας, όσο και των λογαριασμών που τηρεί. 

 

3.2 Είδη Εσωτερικού Ελέγχου 

Κατόπιν ανασκόπησης της βιβλιογραφίας (Τσακλάγκανος, Κάντζος & Χονδράκη), 

μπορούμε να συνοψίσουμε τα διαφορετικά είδη εσωτερικών ελέγχων σε τέσσερις βασικές 

κατηγορίες. Εξυπακούεται ότι τα είδη των ελέγχων καθώς και ο τρόπος που διενεργούνται 

μπορεί να ποικίλουν αναλόγως της έκτασης, της φύσης, της νομικής μορφής της επιχείρησης 

κτλ. Ωστόσο, ανεξαρτήτως των ειδικών χαρακτηριστικών της εκάστοτε επιχειρηματικής 

μονάδας, οι βασικές αρχές που διέπουν το έργο του εσωτερικού ελέγχου παραμένουν 

αναλλοίωτες. Τα τέσσερα σημαντικότερα είδη εσωτερικών ελέγχων είναι: 

 Χρηματοοικονομικός Έλεγχος (Financial Audit) 

Ο χρηματοοικονομικός έλεγχος (αναφέρεται και ως οικονομικός ή λογιστικός έλεγχος) 

πιστοποιεί την ορθότητα και την ακρίβεια των λογιστικών και χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων της οικονομικής μονάδας. Περιλαμβάνει τις δραστηριότητες εκείνες που 

σχετίζονται με τη χρηματοδότηση της επιχείρησης, δηλαδή με τα κεφάλαια (ίδια και 

ξένα) που είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία της, καθώς και τον έλεγχο της 

ορθής λογιστικοποίησης όλων των συναλλαγών και κινήσεων της επιχείρησης. Ο 

κίνδυνος χαμένων κεφαλαίων, ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος εσφαλμένης 

καταχώρησης (ή σκόπιμα λανθασμένης) των σχετικών λογιστικών εγγραφών των 

επιχειρηματικών συναλλαγών, προβάλλονται ως καθοριστικοί για την βιωσιμότητα της 

επιχείρησης. Στα πλαίσια της μείωσης του κινδύνου και της σωστής κατάρτισης 

οικονομικών καταστάσεων, διενεργούνται: i) Έλεγχος των επενδύσεων και των κινήσεων 

κεφαλαίων προκειμένου να διαπιστωθεί ότι όλα είναι σύμφωνα με την πολιτική της 

διοίκησης και τις γραμμές που έχουν δοθεί, ii) Έλεγχος των λογιστικών λογαριασμών των 

διαθεσίμων, των καταθέσεων και του λογαριασμού των δανείων (βραχυπρόθεσμες και 
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μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις), iii) Έλεγχος των εισοδηματικών λογαριασμών και 

διασταύρωσή τους με τα σχετικά παραστατικά, iv) Έλεγχος λογαριασμών εξόδων και 

διασταύρωσή τους με τα σχετικά παραστατικά, v) Ορθός προσδιορισμός του κόστους 

πωληθέντων και επαλήθευσή του με τις σχετικές λογιστικές εγγραφές. 

 

 Έλεγχος Παραγωγής (Production Audit) 

Ο έλεγχος παραγωγής αφορά την διαδικασία της παραγωγής. Σε αυτά τα πλαίσια ο 

έλεγχος παραγωγής στοχεύει στη διερεύνηση του κατά πόσο τηρούνται οιπαραγωγικές 

διαδικασίες. Πιο συγκεκριμένα ο έλεγχος παραγωγής εξετάζει τονσωστό ανεφοδιασμό 

των πρώτων υλών στη διαδικασία παραγωγής, τον έλεγχο της ποιότητάς τους, την τήρηση 

της διαδικασίας της συσκευασίας, παράδοσης –παραλαβής των προϊόντων και γενικότερα 

όλες τις απαραίτητες διαδικασίες που αφορούν την παραγωγή προϊόντων. Επιπροσθέτως, 

παρακολουθεί τους σχετικούς λογαριασμούς που αφορούν την ασφαλιστική κάλυψη των 

παραγωγικών στοιχείων καθώς και των πρώτων υλών, των υποπροϊόντων, των τελικών 

προϊόντων κτλ. 

 

 Λειτουργικός Έλεγχος (Operational Audit) 

Οι λειτουργικοί έλεγχοι αποβλέπουν στην διαπίστωση του αν λειτουργούν σωστά και 

αποτελεσματικά τα επιμέρους τμήματα της επιχείρησης/οργανισμού και αν εφαρμόζονται 

οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζουν το κατά πόσο τηρούνται οι 

σχετικές οδηγίες της διοίκησης καθώς και το αν τηρούνται τα ισχύοντα επιχειρηματικά 

πρότυπα και η γενικότερη εταιρική κουλτούρα και φιλοσοφία. 

 

 Διοικητικός Έλεγχος (Management Audit) 

Οι διοικητικοί έλεγχοι έχουν στόχο την διαπίστωση της συμμόρφωσης των υπευθύνων 

και του προσωπικού των επιμέρους τμημάτων της επιχείρησης, με τις αντίστοιχες οδηγίες 

της διοίκησης. Οι διοικητικοί έλεγχοι κινούνται σε ένα πολύ ευρύτερο πεδίο δράσης και 

απαιτούν ενέργειες που δεν περιορίζονται στους τυπικούς λογιστικούς ελέγχους και 

ελέγχους ορθής τήρησης των επιχειρηματικών λειτουργιών. Αξιολογούν την 

αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού και της στρατηγικής που εφαρμόζεται, σε σχέση με 

τα άμεσα αποτελέσματα και τους στόχους που επιθυμεί να πετύχει η διοίκηση της 

εταιρίας. Στόχος είναι η μεγιστοποίηση της ωφέλειας της επιχείρησης, εξασφαλίζοντας 

ότι το ανθρώπινό της δυναμικό θα εναρμονίζεται με την πολιτική της διοίκησης. 
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3.3 Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου 

 Σύμφωνα με τους Νεγκάκη & Ταχυνάκη (2013), τα πέντε γενικά πρότυπα διεξαγωγής 

εσωτερικού ελέγχου αναφέρονται σε έννοιες και ορισμούς που αφορούν κυρίως στον ρόλο 

και στην προσωπικότητα του εσωτερικού ελεγκτή και είναι: (α) η ανεξαρτησία και η 

αντικειμενικότητα του εσωτερικού ελεγκτή από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, (β) η 

σωστή επαγγελματική κατάρτισή του, (γ) το πλαίσιο μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται, (δ) η 

ποιότητα των διαδικασιών που ακολουθεί και (ε) ο τρόπος διοίκησης του τμήματος 

εσωτερικού ελέγχου. 

Ανεξαρτησία: Σύμφωνα με το επαγγελματικό πρότυπο 100, ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να 

είναι ανεξάρτητος από τις δραστηριότητες που ελέγχει προκειμένου το ελεγκτικό του έργο να 

είναι αμερόληπτο και αντικειμενικό. 

Επαγγελματική Κατάρτιση: Σύμφωνα με το επαγγελματικό πρότυπο 200, ο εσωτερικός 

ελεγκτής πρέπει να προσφέρει τις υπηρεσίες του με την οφειλόμενη επαγγελματική 

επιμέλεια. Είναι εξίσου σημαντική επίσης η πλήρης συμμόρφωσή του με τον κώδικα 

δεοντολογίας, έτσι όπως ορίζεται από το επαγγελματικό πρότυπο 240. 

Πλαίσιο δραστηριοτήτων εσωτερικού ελέγχου: Ο εσωτερικός έλεγχος αποβλέπει στην εξέταση 

και αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας των διαδικασιών που 

ακολουθούνται για την επίτευξη των στόχων της εταιρίας. Σύμφωνα με το επαγγελματικό 

πρότυπο 300, ο εσωτερικός έλεγχος οφείλει να διαπιστώσει κατά πόσο οι αντικειμενικοί 

στόχοι και οι επιδιώξεις της οικονομικής μονάδας έχουν επιτευχθεί. 

Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου: Σύμφωνα με το επαγγελματικό πρότυπο 400, η 

διεκπεραίωση του ελεγκτικού έργου περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, έλεγχο και αξιολόγηση της 

λαμβανόμενης πληροφορίας, προκειμένου να γίνει η εξαγωγή, η κοινοποίηση των 

αποτελεσμάτων και πορισμάτων καθώς και ο έλεγχος συμμόρφωσης ως προς τις διαδικασίες 

που ακολουθήθηκαν. 

Εποπτεία – Διοίκηση τμήματος εσωτερικού ελέγχου: Σύμφωνα με το επαγγελματικό πρότυπο 

500, ο διευθυντής του τμήματος εσωτερικού ελέγχου κατά τη διάρκεια άσκησης των 

καθηκόντων του θα πρέπει να μεριμνήσει για την ορθή λειτουργία του τμήματος εσωτερικού 

ελέγχου, για τον κατάλληλο σχεδιασμό των δράσεών του και για την καθοδήγηση του 

προσωπικού που απασχολείται στο τμήμα εσωτερικού ελέγχου. 
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3.4 Διενέργεια του Εσωτερικού Ελέγχου 

 Για την διενέργεια του εσωτερικού ελέγχου διενεργούνται τα ακόλουθα βήματα: (i) 

προκαταρκτική έρευνα, (ii) σύνταξη προγράμματος ελέγχου, (iii) επιτόπια εργασία, (iv) 

εκθέσεις ελέγχου, (v) μεταγενέστερες ενέργειες (Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2013). 

Προκαταρτική Έρευνα: Η προκαταρτική έρευνα αποτελεί το πρώτο βήμα της διενέργειας του 

εσωτερικού ελέγχου και συνίσταται στην συγκέντρωση όλων των απαραίτητων πληροφοριών 

και δεδομένων έτσι ώστε να καταρτιστεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ελέγχου με το οποίο 

θα καθορίζονται λεπτομερώς οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν. Για τον σκοπό αυτό 

ακολουθούνται τα εξής βήματα: α) Προετοιμασία του απαραίτητου υλικού που θα 

χρησιμοποιηθεί κατά την διαδικασία του ελέγχου, β) Δημιουργία ερωτηματολογίων με σκοπό 

την εκτίμηση του υπάρχοντος συστήματος εσωτερικού ελέγχου, γ) Διενέργεια συναντήσεων 

και συνεντεύξεων με τους προϊστάμενους των τμημάτων της επιχείρησης, δ) Γνώση του 

τρόπου λειτουργίας των στόχων των δραστηριοτήτων που πρόκειται να ελεγχθούν, ε) Γνώση 

του ανθρωπίνου δυναμικού που συμμετέχει στην υπό έλεγχο δραστηριότητα, στ) Διενέργεια 

φυσικής επισκόπησης, ζ) Κατάρτιση διαγραμμάτων ροής διαδικασιών, η) Εκτίμηση των 

κινδύνων και θ) Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της προκαταρτικής έρευνας. 

Σύνταξη Προγράμματος Ελέγχου: Για το γενικότερο προγραμματισμό του ελεγκτικού έργου, ο 

εσωτερικός ελεγκτής διαμορφώνει κύρια χαρακτηριστικά λειτουργίας του τμήματος 

εσωτερικού ελέγχου καταρτίζοντας, τόσο ένα μακροπρόθεσμο όσο κι ένα ετήσιο πλάνο 

ελέγχου. 

Επιτόπια Εργασία: Είναι η εργασία την οποία επιτελεί ο εσωτερικός ελεγκτής για να 

συμπληρώσει τα βήματα τα οποία του υπαγορεύονται από το πρόγραμμα ελέγχου. Οι 

ενέργειες που συνήθως διενεργούνται περιλαμβάνουν: α) Ελέγχους διαδικασιών, που 

στοχεύουν στην βεβαίωση ότι οι διαδικασίες που ακολουθούνται λειτουργούν 

αποτελεσματικά και β) Ελέγχους τεκμηριώσεων, οι οποίοι σχεδιάζονται για να εντοπίσουν 

όσο γίνεται πιο έγκαιρα τα σφάλματα από όπου θα προκύψουν προτάσεις βελτιώσεως. 

Έκθεση Ελέγχου: Αποτελεί τη σημαντικότερη πληροφόρηση για την αξιολόγηση τόσο του 

έργου των εσωτερικών ελεγκτών, όσο και του επαγγελματικού επιπέδου τους. Σκοπός της 

έκθεσης ελέγχου θεωρείται η παροχή πληροφόρησης προς την διοίκηση για τα αποτελέσματα 

– ευρήματα του ελέγχου. 
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Μεταγενέστερες Ενέργειες: Πρόκειται για τις διαδικασίες με τις οποίες οι εσωτερικοί ελεγκτές 

αξιολογούν την επάρκεια, την αποτελεσματικότητα και το χρόνο εφαρμογής των ενεργειών 

που αποφασίζονται από την διοίκηση. 

 

3.5 Αναγκαιότητα του Εσωτερικού Ελέγχου 

 Η εμπλοκή του ανθρώπινου παράγοντα, ως βασικό στοιχείο λειτουργίας κάθε 

επιχειρηματικής μονάδας, συνοδεύεται και από την ύπαρξη ενός εύλογου κινδύνου που 

σχετίζεται με την εμφάνιση  παραβατικής συμπεριφοράς, εξυπηρέτησης δόλιων σκοπών αλλά 

και την δημιουργία τυπικών λαθών και παραλείψεων (μη σκόπιμων). Δεδομένων των 

παραπάνω, η αναγκαιότητα ύπαρξης του Εσωτερικού Ελέγχου γίνεται, κάτι παραπάνω, από 

επιτακτική. Δεδομένου ότι η εκάστοτε διοίκηση κάποιου οργανισμού δεν έχει από μόνη της 

την άμεση και αξιόπιστη πληροφόρηση που απαιτείται για τη διαπίστωση λειτουργίας των 

ασφαλιστικών δικλείδων που έχει θέσει σε όλους τους τομείς της για τη διαχείριση των 

επιχειρηματικών κινδύνων της με άριστο τρόπο, αυτό το κενό έρχεται να καλύψει ο 

Εσωτερικός Έλεγχος με τη συμβουλευτική και κατασταλτική του λειτουργία. Ο Εσωτερικός 

Έλεγχος λοιπόν, αποσκοπεί στην εφαρμογή των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης, ως μεθόδου 

διακρίβωσης της διαφάνειας και του αποτελεσματικού τρόπου λειτουργίας του οργανισμού, 

προσδίδοντας έτσι αξία σε αυτόν, θωρακίζοντας παράλληλα τα συμφέροντα των 

εργαζομένων, των πελατών, των μετόχων και εν γένει της επιχείρησης. Η πλήρης και έγκαιρη 

αποκάλυψη και ο έλεγχος ουσιωδών πληροφοριών που σχετίζονται με την εταιρία αποτελεί 

θεμελιώδη παράγοντα για τη διασφάλιση της διαφάνειας, την προστασία των επενδυτών και 

κατ’ επέκταση την εύρυθμη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς.  

 Επιπροσθέτως, οφείλουμε να επισημάνουμε και την σημαντική συμβολή των 

υπηρεσιών του εσωτερικού ελέγχου ως προς την ομαλότερη διενέργεια των εξωτερικών 

ελέγχων στους οποίους υπόκειται η επιχείρηση. Εξυπακούεται, ότι ένα οργανωμένο σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου, το οποίο μπορεί να τροφοδοτήσει με ξεκάθαρα και επαρκή στοιχεία και 

πληροφορίες το έργο των εξωτερικών ελεγκτών, διευκολύνει σημαντικά τον φόρτο εργασίας 

τους και συμβάλει θετικά στην όσο το δυνατόν συντομότερη διεκπεραίωση των ελεγκτικών 

διαδικασιών που θα πρέπει να έρθουν εις πέρας, ενώ τέλος μειώνει και το συνολικό ελεγκτικό 

κόστος (τόσο χρονικά όσο και οικονομικά). Θα πρέπει να σημειώσουμε επίσης όμως ότι ενώ 

οι σύγχρονες επιχειρηματικές δομές απαιτούν μοντέρνες μεθόδους διοίκησης και χρήσης 

κάθε σύγχρονης και αναγκαίας τεχνολογίας προκειμένου να λειτουργήσουν άρτια, για την 
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αξιοπιστία όμως, ωστόσο, των οικονομικών και τεχνικών πληροφοριών και στοιχείων, 

απαιτείται υιοθέτηση και εφαρμογή κατάλληλου συστήματος ελέγχου, ειδικές διαδικασίες και 

συνεχής αξιολόγηση και έλεγχος αυτών (Τσακλάγκανος, 1997). 

 

3.6Συμβολή του Εσωτερικού Ελέγχου στις Ξενοδοχειακές Μονάδες 

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια 

ανεξάρτητη, αντικειμενική και συμβουλευτική υπηρεσία που αποσκοπεί στην προσθήκη 

αξίας του οργανισμού και στην βελτίωση των δραστηριοτήτων του  προκειμένου να 

επιτευχθούν οι στόχοι του, εισάγοντας μια συστηματική και πειθαρχημένη προσέγγιση για 

την αξιολόγηση και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητα των διαδικασιών διαχείρισης 

κινδύνων, ελέγχου και διακυβέρνησης. 

Μεταξύ των κυριότερων λόγων για τους οποίους οι ξενοδοχειακές μονάδες εκτίθενται 

σε υψηλά επίπεδα κινδύνου και πιθανά φαινόμενα απάτης, είναι ότι η ίδια η κουλτούρα του 

κλάδου συχνά δίνει έμφαση στην εξυπηρέτηση των πελατών έναντι των εσωτερικών ελέγχων. 

Οι διαχειριστές των ξενοδοχείων θέλουν,αναμενόμενα, να ξοδέψουν το μεγαλύτερο μέρος 

του χρόνου τους για να έρθουν σε επαφή με τους πελάτες τους, παρά να ελέγξουν τους 

λογαριασμούς και τα σχετικά παραστατικά που αφορούν τις αγορές προϊόντων, τις 

επιστροφές χρημάτων, την παρακολούθηση των επί μέρους εταιρικών εξόδων κ.λπ. Οι 

προϊστάμενοι, οι διευθυντές και τα ανώτερα στελέχη επικεντρώνονται, συχνά, τόσο στενά 

στην διάδραση με τους πελάτες της επιχείρησηςμε αποτέλεσμα οι οικονομικοί και 

λειτουργικοί έλεγχοι αναπόφευκτα να μειώνονται και να δημιουργείται έτσι, πρόσφορο 

έδαφος για εμφάνισης κρουσμάτων απάτης. 

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η αποστολή του εσωτερικού ελεγκτή θα πρέπει να 

επικεντρώνεται στην διενέργεια τακτικώνελέγχων για την μεγιστοποίηση της απόδοσηςτων 

εταιρικών πρακτικών και πεπραγμένων και για την διασφάλιση της εύρυθμης και σωστής 

εφαρμογής των προβλεπόμενων από την νομοθεσία διατάξεων. Με αυτό τον τρόπο θα 

διασφαλίσει ότι και οι πελάτες της επιχείρησηςθα λαμβάνουνκαλύτερες υπηρεσίες, και τα 

συμφέροντα της επιχείρησης θα ικανοποιούνται στο ακέραιο. 

Ορισμένα από τα σημαντικότερα θέματα που εντοπίζονται ακόμα και σήμερα στις 

ξενοδοχειακές μονάδες και τα οποία μπορούν να οδηγήσουν στην εκδήλωση φαινομένων 

απάτης και προβλημάτων είναι τα ακόλουθα: 
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1. Οι υπάλληλοι που εστιάζουν στην αλληλεπίδραση με τους φιλοξενούμενος του 

ξενοδοχείου πολλές φορές δεν ιεραρχούν, όσο σημαντικά θα όφειλαν, τις διαδικασίες 

ελέγχου που αποσκοπούν στην πρόληψη ή την ανίχνευση της απάτης (π.χ. ενημέρωση του 

μητρώου επισκεπτών, ασφαλής χρήση καρτών πρόσβασης κ.λπ.). 

2. Η χρήση μη αναβαθμισμένων συστημάτων πληροφορικής και μέτρων ασφάλειας 

δεδομένων, οδηγεί σε ανεπαρκή ασφάλεια των εταιρικών δεδομένων και ενδέχεται να 

προκαλέσει διαρροή ευαίσθητων δεδομένων επισκεπτών, όπως στοιχεία πιστωτικών 

καρτών, στοιχεία διαβατηρίου και άλλες οικονομικές συναλλαγές. 

3. Η απαξίωση της υιοθέτησης επαρκών συστημάτων φύλαξης των μετρητών μπορούν να 

οδηγήσουν σε κρούσματα κλοπής των ταμειακών διαθεσίμων. Η δε πρακτική της 

«άκριτης εμπιστοσύνης» προς συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία είναι επιφορτισμένα με 

την διαχείριση του ταμείου, δίχως πολλές φορές την εφαρμογή επιπρόσθετων μέτρων 

παρακολούθησης και ελέγχου είναι καθαρά αντιεπαγγελματική αλλά δυστυχώς 

εφαρμόζεται κατά κόρον και από πολλές επιχειρήσεις ακόμα και σήμερα. 

4. Οι πολύπλοκες επιχειρηματικές δομές των σύγχρονων ξενοδοχειακών μονάδων καθώς και 

ορισμένες αδικαιολόγητες και μη προβλεπόμενες διοικητικές πρακτικές που σχετίζονται 

με τα διάφορα θέματα των εταιρικών λειτουργιών, αυξάνουν τον κίνδυνο χειραγώγησης 

της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 

 

Τα οφέλη από την λειτουργία ενός επαρκούς συστήματος εσωτερικού ελέγχου, για 

μια ξενοδοχειακή μονάδα μπορούν να συνοψιστούν ως ακολούθως: 

 Τεκμηρίωση και αξιολόγηση των κινδύνων: Ο εσωτερικός έλεγχος του ξενοδοχείου 

βοηθά τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να προσδιορίσουν τους κινδύνους και τα εμπόδια 

που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν στην πορεία προς την επίτευξη των επιχειρηματικών 

τους στόχων. Ο εσωτερικός έλεγχος του ξενοδοχείου αξιολογεί επίσης την πιθανότητα 

εμφάνισης του κινδύνου και τις πιθανές συνέπειές του, δίνοντας έτσι μια προοπτική για 

τους κινδύνους που είναι πιθανότερο να εμφανιστούν και οι οποίοι συνεπώς απαιτούν πιο 

επείγουσα προσοχή από τη διοίκηση. 

 Αξιολόγηση των λειτουργιών: Τα ξενοδοχεία μπορούν να αξιολογήσουν εάν οι έλεγχοι 

και οι διαδικασίες που έχουν τεθεί σε εφαρμογή είναι επαρκείς για την άμβλυνση των 

εντοπισθέντων  κινδύνων. Αυτό επιτρέπει στα ξενοδοχεία να βελτιώνουν τις διαδικασίες 

ελέγχου και να διορθώνουν όπου χρειάζεται. Η αξιολόγηση των ελέγχων μέσω 
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ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων στον τομέα αυτό μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση 

προβλημάτων στους εσωτερικούς ελέγχους και μπορεί ακόμη και να οδηγήσει στην 

πρόληψη και / ή ανίχνευση δόλιων δραστηριοτήτων. 

 Αμεσότερη και αποτελεσματικότερη επικοινωνία με την διοίκηση:Ο εσωτερικός 

έλεγχος του ξενοδοχείου τροφοδοτεί τους διαχειριστές με μια συνεχή πηγή πληροφοριών 

για την άσκηση αποτελεσματικού ελέγχου σε όλους τους τομείς. Μέσω της μέτρησης των 

επιδόσεων, της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και της υποβολής προτάσεων για 

διορθωτικές ενέργειες, οι εσωτερικοί έλεγχοι μπορεί να είναι χρήσιμοι για να αναγκάσουν 

τα γεγονότα να συμμορφωθούν με τις τυπικές πολιτικές και / ή διαδικασίες λειτουργίας. 

 Αξιολόγηση των στόχων της διοίκησης: Οι στόχοι της διοίκησης τίθενται σε μια 

κρίσιμη μελέτη στο πλαίσιο ενός προγράμματος εσωτερικού ελέγχου, ώστε να 

διαπιστωθεί η καταλληλότητα και η αποτελεσματικότητά τους. Ιδιαίτερα, οι πολιτικές και 

οι διαδικασίες αξιολογούνται για να διαπιστωθεί η συνάφεια και η συνέχισή τους προς 

την επίτευξη των στόχων της ξενοδοχειακής μονάδας. 

 Τόνωση των εργασιακών και συνεταιρικών σχέσεων: Η ύπαρξη του τμήματος 

εσωτερικού ελέγχου ενδυναμώνει τις ηθικές και εργασιακές αξίες όλων των συνεργατών 

του ξενοδοχείου. Ο κίνδυνος κάποιος να εκτεθεί ενώπιον των διευθυντικών στελεχών ή 

των εποπτικών αρχών τείνει να παρακινεί τα άτομα να παραμείνουν εντός της γραμμής 

και να αποφεύγονται λάθη παράλειψης ή εποπτείας. 

 Εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς:Η εύρυθμη λειτουργία του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου διασφαλίζει ότι οι πρακτικές που εφαρμόζονται εντός 

της ξενοδοχειακής μονάδας δεν παρεκκλίνουν από τις προβλεπόμενες από τον Νόμο 

διατάξεις. 

 

3.7 Συμπεράσματα 

 Στο παρόν κεφάλαιο επισκοπήσαμε τις βασικές αρχές του εσωτερικού ελέγχου καθώς 

και τις σημαντικότερες ενέργειές του όσον αφορά την εφαρμογή του στις ξενοδοχειακές 

μονάδες. Ανεξαρτήτως επιχείρησης και εταιρικής δομής, η επαγγελματική εφαρμογή των 

βασικών αρχών και πρακτικών του εσωτερικού ελέγχου είναι υψίστης σημασίας προκειμένου 

να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και η ακέραιη διεκπεραίωση των καθηκόντων του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

 

4.1 Εισαγωγή 

Το παρόν κεφάλαιο αναλύει το σύστημα εσωτερικού ελέγχου μιας ξενοδοχειακής μονάδας. 

Για το σκοπό αυτό διενεργήθηκε συνέντευξη με τον Εσωτερικό Ελεγκτή της Ξενοδοχειακής 

μονάδας KONITSA MOUNTAIN RESORT. Συγκεκριμένα θα παραθέσουμε τις ερωτήσεις 

και τις απαντήσεις που έλαβαν χώρα. Η συνέντευξη αυτή αποτελεί μια πολύ ενδιαφέρουσα 

μελέτη περίπτωσης, με στοιχεία από τον πραγματικό κόσμο, πρωτογενή και αφιλτράριστα και 

εξυπηρετεί τον σκοπό της παρουσίασης της δομής και λειτουργίας ενός οργανωμένου 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου, από τα χείλη του ίδιου του υπευθύνου του τμήματος αυτού. 

 

4.2 Συνέντευξη με τον Υπεύθυνο του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

1. Ερώτηση:Η επιχείρηση εφαρμόζει τα ΕΛΠ ή και τα ΔΛΠ; 

Απάντηση:Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

 

2. Ερώτηση:Ποιες είναι οι αρμοδιότητες της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησής 

σας; (απαντήστε συνοπτικά, δίχως να προβείτε σε επεξηγήσεις) 

Απάντηση: 

o Σχεδιασμός Διαδικασίων, Δικλείδων Ασφαλείας 

o Αξιολόγηση Κινδύνων 

o Έλεγχος τήρησης 

o Επανασχεδιασμός διαδικασιών βάσει νέων δεδομένων & τυχόν αδυναμιών 

o Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης προς Διοίκηση 
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3. Ερώτηση:Ποια είναι η θέση του εσωτερικού ελεγκτή στη Διοικητική Λειτουργία της 

εταιρίας; 

Απάντηση:Αυτοτελής, ανεξάρτητη από τις λοιπές διευθύνσεις και υπαγόμενη απευθείας 

στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. 

 

4. Ερώτηση:Ποια πιστεύετε ότι είναι η συμβολή του Εσωτερικού Ελέγχου ως προς την 

αποτελεσματικότερη διενέργεια του Εξωτερικού Ελέγχου; 

Απάντηση: Έχει αξιολογήσει τον βαθμό επάρκειας του εσωτερικού ελέγχου και των 

controls, στοιχεία εξαιρετικά σημαντικά για τον σχεδιασμό και υλοποίηση του 

Εξωτερικού Ελέγχου (Materiality, Sampling etc.) 

 

5. Ερώτηση:Ποια από τα παρακάτω Βήματα Διενέργειας Εσωτερικού Ελέγχου 

πραγματοποιείτε; Απαντήστε στα αναφερόμενα (εφόσον τα διενεργείτε) ή συμπληρώστε 

οτιδήποτε άλλο κρίνετε αναγκαίο. 

Προκαταρκτική Έρευνα 

 Προετοιμασία - (Άνοιγμα ή ενημέρωση φακέλου ελέγχου, μελέτη προηγουμένων 

φύλλων εργασίας και εκθέσεων ελέγχου, αξιολόγηση των δραστηριοτήτων που 

πρόκειται να ελεγχθούν, δημιουργία καταστάσεων υπενθύμισης)-Απάντηση:NAI 

 Δημιουργία Ερωτηματολογίων για την εκτίμηση του υπάρχοντος συστήματος 

ελέγχου- Απάντηση: NAI 

 Διενέργεια αρχικών συναντήσεων και συνεντεύξεων με προϊστάμενους των 

δραστηριοτήτων που πρόκειται να ελεγχθούν - Απάντηση:NAI 

 Συγκέντρωση πληροφοριών σχετικών με τις δραστηριότητες που πρόκειται να 

ελεγχθούνΑπάντηση: NAI 

 Συγκέντρωση πληροφοριών σχετικών με την δράση των προϊσταμένων των 

τμημάτων της επιχείρησης προκειμένου να αξιολογηθεί το διοικητικό τους έργο -  

Απάντηση: NAI 

 Διενέργεια Φυσικής Επισκόπησης - Απάντηση:NAI 

 Κατάρτιση Διαγραμμάτων Ροής Διαδικασιών - Απάντηση:NAI 

 Εκτίμηση των Κινδύνων - Απάντηση:NAI 

 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της προκαταρκτικής έρευνας - Απάντηση:OXI. Τα 

αποτελέσματα σωρρευτικά παρουσιάζονται στην τελική ετήσια έκθεση. 

Σύνταξη Προγράμματος Ελέγχου 
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Απάντηση:ΝΑΙ 

Επιτόπια Εργασία 

 Έλεγχοι Διαδικασιών (έλεγχοι εγκρίσεων, έλεγχοι διενέργειας εργασιών, έλεγχοι 

διαφύλαξης της περιουσίας) - Απάντηση:ΝΑΙ 

 Έλεγχοι τεκμηριώσεως εργασιών (αναλυτικές διαδικασίες, λεπτομερειακοί έλεγχοι)-

Απάντηση:ΝΑΙ 

Έκθεση Ελέγχου 

Απάντηση:ΝΑΙ. Συντάσσεται Ετήσια Έκθεση παραδοτέα τον Ιανουάριο της επόμενης 

χρήσης. 

Μεταγενέστερες Ενέργειες 

 Ποιες Δικλίδες Ασφαλείας εφαρμόζετε; (Οργανωτικές, Προληπτικές, Κατασταλτικές, 

Γενικές, Εξειδικευμένες) - Απάντηση:Όλες κατά περίπτωση. 

 

 Χρησιμοποιείτε Δειγματοληψίαγια την διενέργεια του εσωτερικού ελέγχου; 

(στατιστική & μη στατιστική) - Απάντηση:Μη Στατιστική Δειγματοληψία. 

 
 Χρησιμοποιείτε Φύλλα Εργασίας για την διενέργεια του Εσωτερικού Ελέγχου και 

ποιο είναι το περιεχόμενό τους; - Απάντηση:Βεβαίως. Το περιεχόμενο προσαρμόζεται 

στο αντικείμενο ελέγχου. 

 
 Τηρείτε κάποια άλλα αρχεία; - Απάντηση:Αναφορές ERP. 

 
 Ποιες ενέργειες ακολουθείτε για τον έλεγχο περί οικονομικών ατασθαλιών; - 

Απάντηση: - 

 

Εσωτερικός Έλεγχος Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων 

Ερώτηση:Έλεγχος ύπαρξης των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων 
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Απάντηση:Με την κτήση κάθε παγίου, παράγεται σχετικό barcode που επικολλάτε σε αυτό, 

το οποίο ψηφιακά αποθηκεύει και παρακολουθεί την θέση και τον χειριστή του. Ο κωδικός 

μνημονεύεται στην αντίστοιχη μερίδα του Μητρώου Παγίων. 

Επίσης, διενεργείται φυσική απογραφή κάθε Απρίλιο και Νοέμβριο για τον έλεγχό τους, 

συντάσσοντας σχετικά φύλλα απογραφής. 

Ερώτηση:Έλεγχος καταχώρησης των παγίων στοιχείων στα λογιστικά βιβλία 

Απάντηση:Ετήσιος έλεγχος συμφωνίας τηρούμενου μητρώου παγίων με Γενική Λογιστική 

Ερώτηση:Έλεγχος εξόδων πολυετούς απόσβεσης 

Απάντηση:Με τα Ε.Λ.Π. πλέον αποφεύγονται. 

Ερώτηση:Έλεγχος πώλησης ενσώματων περιουσιακών στοιχείων 

Απάντηση:Ετήσιος έλεγχος συμφωνίας τηρούμενου μητρώου παγίων με Γενική Λογιστική 

Ερώτηση:Έλεγχος αναπροσαρμογής αξίας ενσώματων στοιχείων 

Απάντηση:Δεν ακολουθείται. 

Ερώτηση:Έλεγχος φορολογικών υποχρεώσεων ενσώματων περιουσιακών στοιχείων 

Απάντηση:Μηνιαίος έλεγχος – συμφωνία ERP έναντι TAXISNET, ΕΡΓΑΝΗ, ΙΚΑ, ΖΕΥΣ, 

κλπ. 

Ερώτηση:Έλεγχος απομείωσης της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων 

Απάντηση:Δεν ακολουθείται. 

Ερώτηση:Έλεγχος παρουσίασης των πάγιων στοιχείων στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

Απάντηση:Ετήσιος έλεγχος συμφωνίας τηρούμενου μητρώου παγίων με Γενική Λογιστική 

Ερώτηση:Έλεγχος γνωστοποιήσεων χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Απάντηση:Ετήσιος έλεγχος συμφωνίας τηρούμενου μητρώου παγίων με Γενική Λογιστική 

Ερώτηση:Έλεγχος προστασίας παγίων στοιχείων 
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Απάντηση:Κατά περίπτωση (μόνο για ειδικά μηχανήματα, οχήματα και Η/Υ (hardware, 

software, περιφερειακά) τηρείται ειδική καρτέλα παρακολούθησης και ελέγχου. 

Ερώτηση:Έλεγχος κόστους κτήσης παγίων στοιχείων 

Απάντηση:Συμφωνία - Έλεγχος στο σύνολο του πληθυσμού μεταξύ προσφοράς, 

παραγγελίας και στοιχείου κτήσης. 

Ερώτηση:Έλεγχος διάρκειας ωφέλιμης ζωής άυλων περιουσιακών στοιχείων 

Απάντηση:Κατά περίπτωση (μόνο για ειδικά μηχανήματα, οχήματα και Η/Υ (hardware, 

software, περιφερειακά) τηρείται ειδική καρτέλα παρακολούθησης και ελέγχου. 

Ερώτηση:Έλεγχος γνωστοποιήσεων περί άυλων περιουσιακών στοιχείων 

Απάντηση:Ετήσιος έλεγχος συμφωνίας τηρούμενου μητρώου παγίων με Γενική Λογιστική 

Ερώτηση:Έλεγχος κόστους δανεισμού για αγορά παγίων στοιχείων 

Απάντηση:Δεν υφίσταται. 

Ερώτηση:Έλεγχος παγίων στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (εάν υπάρχουν) 

Απάντηση:Δεν υφίσταται. 

Ερώτηση:Έλεγχος εφαρμογής των εντολών της διοίκησης ως προς την αξιοποίηση των παγίων 

περιουσιακών στοιχείων 

Απάντηση:Κατά περίπτωση (μόνο για ειδικά μηχανήματα, οχήματα και Η/Υ (hardware, 

software, περιφερειακά) τηρείται ειδική καρτέλα παρακολούθησης και ελέγχου. 

 

Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεμάτων 

Ερώτηση:Έλεγχος λειτουργίας και υπολοίπων λογαριασμών-ισοζυγίου των αποθεμάτων 

Απάντηση:Λογιστική Συμφωνία διαρκής & Φυσική Απογραφή μηνιαία. 

Ερώτηση:Έλεγχος Απόκτησης και Καταχώρησης Αποθεμάτων 

Απάντηση: Συμφωνία υποκυκλώματος αγορών με Γ.Λ. 



24 
 

Ερώτηση:Έλεγχος Ασφάλισης Αποθεμάτων 

Απάντηση:Δεν υφίσταται. 

Ερώτηση:Έλεγχος Απογραφής Αποθεμάτων 

Απάντηση:Φυσική Απογραφή μηνιαία. 

Ερώτηση:Έλεγχος Αποτίμησης Αποθεμάτων 

Απάντηση:Μόνο κατά το κλείσιμο κάθε χρήσης. 

Ερώτηση:Έλεγχος τήρησης φορολογικών υποχρεώσεων ως προς τα αποθέματα 

Απάντηση:Δεν προκύπτει. 

Ερώτηση:Έλεγχος συνεπούς εφαρμογής των αποφάσεων της διοίκησης που αφορούν τα 

αποθέματα 

Απάντηση:Αξιολόγηση σχετικής εργασίας αντίστοιχου τμηματάρχη, με KPI’s. 

 

 

 

Εσωτερικός Έλεγχος Χρεογράφων και Απαιτήσεων 

Ερώτηση:Έλεγχος ορθής καταχώρησης, παρακολούθησης και παρουσίασης των επενδύσεων 

σε χρεόγραφα, στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης 

Απάντηση:Έλεγχος συμφωνίας εξωλογιστικών αρχείων (Εμπορικό κύκλωμα – ERP) με Γ.Λ. 

Ερώτηση:Έλεγχος συνεπούς εφαρμογής των αποφάσεων της διοίκησης σχετικά με την 

διαχείριση των χρεογράφων 

Απάντηση:Απολογιστικό πλήρης έλεγχος. 

Ερώτηση:Έλεγχος ως προς την προστασία της επιχείρησης από τους κινδύνους-επισφάλειες 

που συνεπάγεται η κατοχή των χρεογράφων 
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Απάντηση:Η πιστοληπτική κατάσταση κάθε αντισυμβαλλόμενου, αξιολογείται από την 

εμπορική διεύθυνση αλλά εγκρίνεται κατ΄εθείαν από το Δ.Σ. 

Διενεργείται 3μηνιαίος έλεγχος εφαρμογής των εγκεκριμένων πλαφόν στο σύνολο του 

πληθυσμού. 

Ερώτηση:Έλεγχος ορθής καταχώρησης, παρακολούθησης και παρουσίασης των απαιτήσεων, 

στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης 

Απάντηση:Έλεγχος συμφωνίας εξωλογιστικών αρχείων (Εμπορικό κύκλωμα – ERP) με Γ.Λ. 

Ερώτηση:Έλεγχος συνεπούς εφαρμογής των αποφάσεων της διοίκησης σχετικά με την 

διαχείριση των απαιτήσεων 

Απάντηση:Διενεργείται 3μηνιαίος έλεγχος εφαρμογής των εγκεκριμένων πλαφόν στο 

σύνολο του πληθυσμού. 

Ερώτηση:Έλεγχος ως προς την προστασία της επιχείρησης από τους κινδύνους-επισφάλειες 

ως προς τις απαιτήσεις 

Απάντηση:Ως ανωτέρω. 
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Εσωτερικός Έλεγχος Χρηματικών Διαθεσίμων 

Ερώτηση:Έλεγχος ορθής καταχώρησης, παρακολούθησης και παρουσίασης των διαθεσίμων 

στα λογιστικά βιβλία 

Απάντηση:Καθημερινός έλεγχος παράδοσης – παραλαβής, τήρησης σχετικών εντύπων και 

συμφωνία με Ημερολόγιο Πωλήσεων & Γ.Λ. 

Ερώτηση:Έλεγχος εξακρίβωσης της συνεπούς εφαρμογής των αποφάσεων της διοίκησης 

αναφορικά με τα χρηματικά διαθέσιμα 

Απάντηση:Έλεγχος bankextrait και συμφωνία με Γ.Λ. σε εβδομαδιαία βάση. 

Ερώτηση:Έλεγχος για την προστασία της επιχείρησης από διαφόρους κινδύνους που 

σχετίζονται με τα χρηματικά διαθέσιμα 

Απάντηση:Δεν υλοποιείται, λόγω μικρού ποσού σε χρηματικά διαθέσιμα. 

 

Έλεγχος Καθαρής Θέσης 

Απάντηση:Έλεγχος άπαξ κατά το κλείσιμο της χρήσης και σύνταξη Οικονομικών 

Καταστάσεων. 

 

Εσωτερικός Έλεγχος Μακροχρόνιων και Βραχυχρόνιων Υποχρεώσεων 

Ερώτηση:Έλεγχος ορθής και έγκαιρης λογιστικής απεικόνισης των υποχρεώσεων προς τα 

ασφαλιστικά ταμεία και το Δημόσιο 

Απάντηση:Συμφωνία με οικείες καταστάσεις. Συλλογή ενημεροτήτων σε μηνιαία συχνότητα. 

Ερώτηση:Έλεγχος εμπρόθεσμης απόδοσης των οφειλόμενων εισφορών προς τα ασφαλιστικά 

ταμεία και των φόρων προς το Δημόσιο 

Απάντηση:Συμφωνία με οικείες καταστάσεις. Συλλογή ενημεροτήτων σε μηνιαία συχνότητα. 

Ερώτηση:Έλεγχος των εκκρεμών φορολογικών και άλλων υποθέσεων καθώς και των μέτρων 

που λαμβάνονται για την αντιμετώπισή τους 
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Απάντηση:Δεν υφίσταται. 

Ερώτηση:Έλεγχος διαχείρισης ομολογιακών δανείων 

Απάντηση:Συμφωνία καρτέλα τράπεζας με Γ.Λ. κατά την ωρίμανση κάθε περιόδου 

(μηνιαία). 

Ερώτηση:Έλεγχος λογαριασμών δανειακών υποχρεώσεων 

Απάντηση:Συμφωνία καρτέλα τράπεζας με Γ.Λ. κατά την ωρίμανση κάθε περιόδου 

(3μηνιαία). 

Ερώτηση:Έλεγχος ανειλημμένων υποχρεώσεων 

Απάντηση:Δεν υφίσταται 

 

Εσωτερικός Έλεγχος Εσόδων 

Ερώτηση:Ποιες διαδικασίες εφαρμόζετε για τον έλεγχο των εσόδων; 

Απάντηση:Καθημερινή συμφωνία ημερολόγιο πωλήσεων με Γ.Λ. 

Δειγματοληπτικός έλεγχος(μη στατιστικός) φυσικών αρχείων κατά 75% 

Εσωτερικός Έλεγχος Εξόδων 

Ερώτηση:Ποιες διαδικασίες εφαρμόζετε για τον έλεγχο των εξόδων; 

Απάντηση:Βασικά συμφωνία ΜΥΦ, Γ.Λ. Φ.Π.Α. 

Εσωτερικός Έλεγχος Αμοιβών και Εξόδων Προσωπικού 

Ερώτηση:Ποιες διαδικασίες εφαρμόζετε για τον έλεγχο των αμοιβών και των εξόδων 

προσωπικού; 

Απάντηση:Έλεγχος τηρούμενων φύλλων παρουσιών, παραγόμενων μισθοδοτικών 

καταστάσεων, όρων συμβάσεων εργασίας, συμφωνία με Γ.Λ. – Α.Π.Δ. – Εργάνη. 

4.3 Σχολιασμός των απαντήσεων της Συνέντευξης 
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Οι ερωτήσεις της συνέντευξης μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο βασικές κατηγορίες: 

(α) σε αυτές που αφορούν τα γενικά καθήκοντα, την αποστολή και τον σχεδιασμό του έργου 

του τμήματος εσωτερικού ελέγχου (ερωτήσεις 1-5) και (β) στις ερωτήσεις που αφορούν τις 

διαδικασίες του εσωτερικού ελέγχου αναφορικά με των χειρισμό των επιμέρους ομάδων του 

ελληνικού γενικού λογιστικού σχεδίου. 

Κατά τον έλεγχο των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων το Σύστημα Εσωτερικού 

Ελέγχου οφείλει να εξακριβώσει, σύμφωνα με τον Δρογαλά (2010): 

 Την ορθή και έγκαιρη λογιστική απεικόνιση των Παγίων στοιχείων στον Ισολογισμό. 

 Την επαρκή ασφάλιση των Παγίων στοιχείων. 

 Τον ορθό υπολογισμό των Αποσβέσεων 

 Την τήρηση των προβλεπόμενων από την νομοθεσία διατάξεων για τα Πάγια στοιχεία. 

Όπως προκύπτει και από τις απαντήσεις του Υπευθύνου του τμήματος Εσωτερικού 

Ελέγχου, τηρούνται όλες οι ανωτέρω διαδικασίες. Όσον αφορά τον έλεγχο της ασφάλισης και 

προστασίας των Παγίων Στοιχείων, η απάντηση του Υπευθύνου ήταν ότι πραγματοποιείται 

«κατά περίπτωση (μόνο για ειδικά μηχανήματα, οχήματα και Η/Υ (hardware, software, 

περιφερειακά) τηρείται ειδική καρτέλα παρακολούθησης και ελέγχου». Δεδομένης της ανωτέρω 

απάντησης μπορούμε να υποθέσουμε, με μια σχετική επισφάλεια φυσικά, ότι, ενδεχομένως, 

το τμήμα εσωτερικού ελέγχου δεν παρακολουθεί την ασφαλιστική κάλυψη των 

εγκαταστάσεων των ξενοδοχειακών μονάδων, γεγονός που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

αν αναλογιστεί κανείς την σημαντικότητα των εγκαταστάσεων αυτών. 

 Κατά τον έλεγχο των Αποθεμάτων, το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου οφείλει να 

εξακριβώσει, σύμφωνα με τους Δρογαλά (2010) και Νεγκάκη & Ταχυνάκη (2013): 

 Την ορθή και έγκαιρη απεικόνιση των Αποθεμάτων. 

 Τον προσδιορισμό της Κτήσης των Αποθεμάτων. 

 Την ορθή εφαρμογή της μεθόδου αποτίμησης των Αποθεμάτων (η μέθοδος αποτίμησης 

πρέπει να είναι όμοια με αυτή που χρησιμοποιήθηκε σε προηγούμενες χρήσεις και να έχει 

εφαρμοστεί με ακρίβεια). 

 Την τήρηση των προβλεπόμενων από την νομοθεσία διατάξεων για τους λογαριασμούς 

των Αποθεμάτων. 
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Σύμφωνα με τον υπεύθυνο του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου της υπό μελέτης 

ξενοδοχειακής μονάδας, τηρούνται όλες οι κείμενες διαδικασίες που αφορούν την 

εξακρίβωση της λογιστικής συμφωνίας του λογαριασμού των αποθεμάτων και διενεργείται 

τακτική μηνιαία απογραφή στο σύνολο αυτών. Ενδιαφέρον παρουσιάζει, για ακόμα μια φορά, 

ότι δεν εφαρμόζονται διαδικασίες που να αποσκοπούν στον έλεγχο της ασφάλισης των 

Αποθεμάτων, παρά το γεγονός ότι αυτό αποτελεί μια σημαντική εργασία. 

Κατά τον έλεγχο των Χρεογράφων, Απαιτήσεων και Διαθεσίμων, οι αντικειμενικοί 

στόχοι του Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με τον Δρογαλά (2010) είναι: 

 Ορθή και έγκαιρη λογιστική απεικόνιση των ανωτέρω λογαριασμών στον Ισολογισμό. 

 Ορθός προσδιορισμός του ποσού των μετρητών, των απαιτήσεων και της αξίας των 

χρεογράφων. 

 Εξακρίβωση της ορθότητας των μεθόδων που εφαρμόζονται σχετικά με τον χειρισμό και 

την καταχώρηση των συναλλαγών. 

 Τήρηση των προβλεπόμενων από την νομοθεσία διατάξεων που αφορούν τους 

λογαριασμούς των χρεογράφων, απαιτήσεων και διαθεσίμων. 

Παρατηρούμε ότι εφαρμόζονται λεπτομερείς και αναλυτικές διαδικασίες ως προς την 

παρακολούθηση των λογαριασμών των χρεογράφων, απαιτήσεων και διαθεσίμων. 

Συγκεκριμένα, διενεργούνται 3μηνιαίοι έλεγχοι εφαρμογής των εγκεκριμένων πλαφόν στο 

σύνολο των απαιτήσεων. Ωστόσο, ο έλεγχος για την προστασία της επιχείρησης από 

διαφόρους κινδύνους που σχετίζονται με τα χρηματικά διαθέσιμα δεν υλοποιείται, λόγω 

μικρού ποσού σε χρηματικά διαθέσιμα, κάτι που είναι λογικό κι αναμενόμενο. 

Κατά τον λογιστικό έλεγχο των στοιχείων της Καθαρής Θέσης οι αντικειμενικοί 

στόχοι του τμήματος εσωτερικού ελέγχου είναι, σύμφωνα με τον Δρογαλά (2010): 

 Η ορθή και έγκαιρη απεικόνιση των σχετικών λογαριασμών στον Ισολογισμό. 

 Η ορθή λειτουργία των λογαριασμών που σχετίζονται με την Καθαρή Θέση. 

 Η τήρηση από την νομοθεσία των προβλεπόμενων διατάξεων για τους λογαριασμούς που 

σχετίζονται με την Καθαρή Θέση. 

Αντίστοιχες ενέργειες κατά τον έλεγχο των λογαριασμών της Καθαρής Θέσης προτείνονται 

και από τους Νεγκάκη & Ταχυνάκη (2013). 
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Σύμφωνα με την απάντηση του υπευθύνου του τμήματος εσωτερικού ελέγχου της 

ξενοδοχειακής μονάδας, διενεργείται έλεγχος άπαξ κατά το κλείσιμο της χρήσης και κατά τη 

σύνταξη των οικονομικών Καταστάσεων. 

Κατά τον έλεγχο των Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων οι αντικειμενικοί στόχοι του 

τμήματος εσωτερικού ελέγχου είναι, σύμφωνα με τον Δρογαλά (2010) – σε παράθεση του 

Λουμιώτη (2006): 

 Ορθή και έγκαιρη λογιστική απεικόνιση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων στον 

Ισολογισμό (προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία και το Δημόσιο). 

 Διαπίστωση εμπρόθεσμης απόδοσης των οφειλόμενων εισφορών προς τα ασφαλιστικά 

ταμεία και των φόρων προς το Δημόσιο και γενικότερα της παρακολούθησης και λήψης 

μέτρων για τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις. 

 Έλεγχος τήρησης των προβλεπόμενων από την νομοθεσία διατάξεων για τους 

λογαριασμούς των Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων. 

Από τις απαντήσεις του υπευθύνου του τμήματος εσωτερικού ελέγχου προκύπτει ότι 

διενεργούνται τακτικοί μηνιαίοι και τριμηνιαίοι έλεγχοι των λογαριασμών των απαιτήσεων 

καθώς και οι προβλεπόμενοι έλεγχοι της συμφωνίας των λογιστικών τους υπολοίπων με τα 

αντίστοιχα παραστατικά και έγγραφα της επιχείρησης. 

Κατά τον έλεγχο των Εσόδων, η αποστολή του τμήματος εσωτερικού ελέγχου, 

σύμφωνα με τον Δρογαλά (2010), είναι η εξακρίβωση: 

 Της ορθής και έγκαιρης λογιστικής απεικόνισης των Οργανικών Εσόδων κατ’ είδος στους 

Αποτελεσματικούς Λογαριασμούς. 

 Της σωστής ταξινόμησης των Οργανικών Εσόδων κατ’ είδος στους αντίστοιχους 

λογαριασμούς. 

 Της τήρησης των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία διατάξεων για τους λογαριασμούς 

των Οργανικών Εσόδων κατ’ είδος. 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις της ανωτέρω συνέντευξης, το τμήμα Εσωτερικού 

Ελέγχου διενεργεί καθημερινό έλεγχο του ημερολογίου πωλήσεων και προβαίνει σε 

Δειγματοληπτικό Έλεγχο (μη στατικό) των φυσικών αρχείων σε ποσοστό 75% του συνόλου. 

Κατά τον Έλεγχο των Εξόδων οι αντικειμενικοί στόχοι του συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου είναι, σύμφωνα με τον Δρογαλά (2010): 
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 Η ορθή και έγκαιρη λογιστική απεικόνιση των Οργανικών Εξόδων στους 

αποτελεσματικούς λογαριασμούς. 

 Ο ορθός προσδιορισμός του ύψους όλων των υπολοίπων των Οργανικών Εξόδων. 

 Η σωστή ταξινόμηση των Εξόδων και των Δαπανών στους αντίστοιχους λογαριασμούς. 

 Η τήρηση των προβλεπόμενων από την νομοθεσία διατάξεων για τους λογαριασμούς των 

Οργανικών Εξόδων κατ’ είδος (για παράδειγμα συμμόρφωση της ξενοδοχειακής με την 

εργατική, ασφαλιστική και φορολογική νομοθεσία σχετικά με την αμοιβή, την ασφάλιση 

και τις κρατήσεις επί των αμοιβών του προσωπικού). 

Όπως προκύπτει, το τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου της υπό μελέτης ξενοδοχειακής 

μονάδας, τηρεί όλες τις ανωτέρω διαδικασίες. Συγκεκριμένα, διενεργεί έλεγχο των 

τηρούμενων φύλλων παρουσιών, των παραγόμενων μισθοδοτικών καταστάσεων και των 

όρων συμβάσεων εργασίας. 

 

4.4 Επιπρόσθετες λειτουργίες του Εσωτερικού Ελέγχου Ξενοδοχειακών 

Μονάδων 

 Ο εσωτερικός έλεγχος των ξενοδοχειακών μονάδων εμφανίζει συγκεκριμένες 

ιδιαιτερότητες, δεδομένου η φύση των δραστηριοτήτων μιας ξενοδοχειακής μονάδας είναι 

τέτοια που επιτρέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο των λογαριασμών που τηρούνται 

αναλόγως των δραστηριοτήτων αυτών (π.χ. ένα ξενοδοχείο έχει υπνοδωμάτια, εστιατόρια, 

κυλικεία, μπουφέ, υπηρεσίες καλλωπισμού και περιποίησης, spa, πισίνες, χώρους 

διασκέδασης, άθλησης και εκτόνωσης, χώρους εκδηλώσεων κλπ). 

Ο Δρογαλάς (2010), αναφέρει στην διατριβή του το προτεινόμενο μοντέλο 

εσωτερικού ελέγχου για τέσσερις από τις δραστηριότητες αυτές: (α) υπνοδωμάτια, (β) 

εστιατόριο, (γ) μπουφές και (δ) μπαρ.  

Ο έλεγχος των εσόδων από την δραστηριότητα και τις υπηρεσίες των υπνοδωματίων 

περιλαμβάνει την εξέταση: 

 Του αριθμού των ενοικιαζόμενων δωματίων 

 Του αριθμού των διανυκτερεύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί και έχουν περαστεί στο 

σύστημα. 
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 Της σωστής συμπλήρωσης και παρακολούθησης των σχετικών αποδεικτικών 

παραστατικών (π.χ. Τιμολογίων). 

 

Ο έλεγχος των δραστηριοτήτων και των εσόδων του εστιατορίου περιλαμβάνει τις 

εξής ενέργειες: 

 Έλεγχο των δελτίων παραγγελίας των σερβιτόρων. 

 Έλεγχο της ορθής καταχώρησης όλων των διατεθέτων στους λογαριασμούς του 

εστιατορίου. 

 Έλεγχο της ορθής καταχώρησης και του διαχωρισμού των πωλήσεων με πίστωσης και 

των πωλήσεων τοις μετρητοίς στις αντίστοιχες καρτέλες πελατών. 

 Έλεγχος της ορθής καταχώρησης των χρεωστικών λογαριασμών του εστιατορίου στις 

ανάλογες καταστάσεις και στις χρεωπιστωτικές μερίδες του βιβλίου τήρησης των 

λογαριασμών των πελατών. 

 Έλεγχο των τιμών των ειδών που χρεώθηκαν και αντιπαραβολή αυτών με τις 

αναγραφόμενες στους καταλόγους. 

 Αντιπαραβολή των αθροισμάτων των λογαριασμών με τις καταχωρήσεις της 

συγκεντρωτικής κατάστασης. 

 Αντιπαραβολή του αθροίσματος των μετρητών της συγκεντρωτικές κατάστασης με τις 

αποδείξεις είσπραξης του κεντρικού ταμείου 

 Αντιπαραβολή του συνόλου των εσόδων του εστιατορίου με τη συνολική χρέωσης στις 

καταστάσεις των πελατών. 

Συνεχίζοντας, ο έλεγχος των καταχωρήσεων των δραστηριοτήτων του Κυλικείου 

περιλαμβάνει: 

 Αντιπαραβολή των αναγραφόμενων στο δελτίο παραγγελίας με τον λογαριασμό. 

 Έλεγχο της καταχώρησης των σωστών ποσών στους αντίστοιχους λογαριασμούς και στην 

κατάσταση εσόδων του εστιατορίου. 

 Έλεγχο της ορθής καταχώρησης στη σωστή μερίδα του βιβλίου τήρησης των 

λογαριασμών των πελατών. 
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Τέλος, ο έλεγχος των εσόδων του μπαρ περιλαμβάνει: 

 Έλεγχο της ορθής καταχώρησης και του διαχωρισμού των πωλήσεων με πίστωση και των 

πωλήσεων τοις μετρητοίς στις αντίστοιχες καρτέλες πελατών. 

 Έλεγχο της ορθής καταχώρησης των χρεωστικών λογαριασμών του μπαρ στις ανάλογες 

καταστάσεις και στις χρεωπιστωτικές μερίδες των πελατών. 

 Έλεγχο των τιμών των ειδών που χρεώθηκαν και αντιπαραβολή αυτών με τις 

αναγραφόμενες στους καταλόγους. 

 Αντιπαραβολή των αθροισμάτων των λογαριασμών με τις καταχωρήσεις της 

συγκεντρωτικής κατάστασης. 

 Αντιπαραβολή του αθροίσματος των μετρητών της συγκεντρωτικής κατάστασης με τις 

αποδείξεις είσπραξης του κεντρικού ταμείου. 

 Αντιπαραβολή του συνόλου των εσόδων του μπαρ με τη συνολική χρέωση στις 

καταστάσεις των πελατών. 

Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε ωστόσο να υπενθυμίσουμε το γεγονός της επιρροής 

που έχει η ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας και της τεχνολογίας της πληροφόρησης (IT) 

στην λειτουργία και στις δραστηριότητες των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Όσο οι νέες 

αυτές τεχνολογίες υιοθετούνται από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, τόσο αυξάνονται και οι 

ευθύνες του τμήματος εσωτερικού ελέγχου μιας και καθίσταται επιφορτισμένο με τον έλεγχο 

επιπρόσθετων δραστηριοτήτων και διαδικασιών. Θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε, τους 

παράγοντες που οδηγούν στην αύξηση της δραστηριότητας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 

– και συνεπώς στην διεύρυνση του έργου του τμήματος εσωτερικού ελέγχου, ως εξής: 

 Η αύξηση της ζήτησης των ξενοδοχειακών υπηρεσιών, που απορρέει από τις 

διασυνοριακές επιχειρηματικές, οικονομικές και εμπορικές δραστηριότητες. Δεδομένης 

της παγκοσμιοποιημένης οικονομικής πραγματικότητας, οι διασυνοριακές 

επιχειρηματικές πρακτικές είναι πιο αυξημένες από ποτέ και συνεπώς η διακρατική 

μετακίνηση των ανθρώπων συνεπάγεται και αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών διαμονής. 

 Η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος οδηγεί τους εγχώριους και τους αλλοδαπούς 

ταξιδιώτες στην κατανάλωση μεγαλύτερου μέρους αυτού και συνεπώς τα ταξίδια τους 

συνοδεύονται και από την εύλογη ανάγκη διαμονής και περιποίησής τους. 

 Η βελτίωση των υποδομών και των μέσων μεταφοράς καθιστούν πιο εύκολες τις 

μετακινήσεις και προσφέρουν την δυνατότητα για παροχή τόσο ελκυστικότερων 

ξενοδοχειακών υπηρεσιών όσο και γρηγορότερων και ασφαλέστερων μετακινήσεων. 
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 Η ραγδαία τουριστική ανάπτυξη περιοχών (που μέχρι πρότινος δεν είχαν αξιοποιηθεί 

αναλόγως) συνηγορεί στην αυξημένη ζήτηση για παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών. 

 Η ταχύτατη εξάπλωση του διαδικτύου και των πιο «επιχειρηματικά φιλικών» 

(businessfriendlyITtechnologies) οδήγησε στην χρήση όλο και περισσότερων νέων 

τεχνολογιών που εξυπηρετούν την διάδραση με τους πελάτες. Για παράδειγμα το check-in 

/ checkoutστο δωμάτιο μπορεί πλέον να πραγματοποιηθεί απλά με τη χρήση κωδικού 

(αντί του κλασσικού κλειδιού ή κάρτας και της υποδοχής στη ρεσεψιόν), γεγονός που 

συνεπάγεται και τις ανάλογες προκλήσεις για τον έλεγχο αυτών των διαδικασιών (π.χ. 

εκμάθηση νέων συστημάτων, εκπαίδευση, δημιουργία κι εφαρμογή νεότερων και πιο 

αποτελεσματικών συστημάτων παρακολούθησης, νέες ελεγκτικές διαδικασίες κτλ). 

 Η ενέργεια (υπό την έννοια της ενέργειας που καταναλώνεται προκειμένου να λειτουργία 

ομαλά μια ξενοδοχειακή μονάδα), το εργατικό δυναμικό και τα τρόφιμα και τα ποτά, είναι 

οι τρεις κύριες περιοχές κόστους (τουλάχιστον 75%) στη λειτουργία ενός ξενοδοχείου. Ως 

εκ τούτου, τα ξενοδοχεία εφαρμόζουν πιο καινοτόμα μοντέλα για τη μείωση του κόστους, 

όπως η εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων συντήρησης των μονάδων, η 

ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας μέσω της υιοθέτησης μιας πιο «πράσινης» 

οικοδομικής προσέγγισης κτλ. Οι νέες αυτές πρακτικές εγκυμονούν ωστόσο και 

επιπρόσθετους κινδύνους και αυξημένες ελεγκτικές υποχρεώσεις από την πλευρά του 

εσωτερικού ελέγχου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ  

 

 

5.1 Συμπεράσματα 

Οι ημέρες κατά τις οποίες η προσοχή των διοικήσεων των ξενοδοχειακών μονάδων 

επικεντρώνονταν στην απλή εξυπηρέτηση των πελατών και στην συμμόρφωση με τις κείμενες 

νομοθετικές διατάξεις, ανήκουν στο παρελθόν. Η διόγκωση των ξενοδοχειακών δραστηριοτήτων 

και η γενικότερη οικονομική τους διεύρυνση έχουν δημιουργήσει την αναγκαιότητα για την 

υιοθέτηση και την εφαρμογή συστηματικών συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. Οι δε αυξημένες 

ευθύνες του εσωτερικού ελεγκτή τον καθιστούν κρίσιμο συνεργάτη της διοίκησης, βοηθώντας 

την να αντιληφθεί τις επικείμενες αλλαγές και τους ενδεχόμενους κινδύνους καθώς και το πρέπει 

να αντιμετωπίσει τα φαινόμενα αυτό και με τον σωστό τρόπο. 

 Ο εσωτερικός ελεγκτής μπορεί να παράσχει ένα μέτρο διαβεβαίωσης σε εσωτερικούς και 

εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς ότι τα πλαίσια εσωτερικού ελέγχου σχεδιάζονται και 

λειτουργούν αποτελεσματικά μέσω: 

 Της ευθυγράμμισης με τους βασικούς επιχειρηματικούς στόχους του οργανισμού. 

 Της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του ελέγχου και του 

εξορθολογισμού των διαδικασιών για την εξοικονόμηση κόστους. 

 Της παροχή ευρύτερης ασφαλιστικής κάλυψης έναντι των κινδύνων και της προκυκλικής 

προσέγγισής τους, όσον αφορά τους τρέχοντες και τους αναδυόμενους κινδύνους. 

 Της εφαρμογήςκοστολογικά αποδοτικών πρακτικών σε όλες τις λειτουργικές περιοχές. 

 Του προσδιορισμού και της αξιοποίησης των δυνατών σημείων της επιχείρησης. 

 Της δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τον οργανισμό, συμβάλλοντας με 

προτάσεις για βιώσιμες επιχειρηματικές βελτιώσεις. 
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Εξυπακούεται ότι το έργο του τμήματος εσωτερικού ελέγχου είναι γεμάτο δυσκολίες και 

προκλήσεις. Ανεξαρτήτως της φύσης του ελέγχου (εσωτερικός ή εξωτερικός) οι άνθρωποι είναι 

εξ’ ορισμού διστακτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι στην ιδέα ότι υπόκεινται σε οποιασδήποτε 

μορφής ελέγχου. Παρόλα αυτά, το τμήμα εσωτερικού ελέγχου μιας επιχείρησης δεν είναι 

αντίπαλος των εργαζομένων και της διοίκησης, αλλά σύμμαχός του στην κοινή επιδίωξη περί 

μακροημέρευσης της επιχείρησης και βελτίωσης τόσο των πρακτικών της όσο και της Καθαρής 

της Θέσης. 

Ορισμένες από τις προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει το τμήμα εσωτερικού 

ελέγχου είναι μιας ξενοδοχειακής μονάδας είναι: 

 Η ποικιλομορφία των σύνθετων θεμάτων στον κλάδο της φιλοξενίας, από την ανάθεση 

συμβάσεων εργασίας μέχρι την κατάστρωση στρατηγικών τιμολόγησης, αποφάσεων 

διείσδυσης στην αγορά, διαμόρφωσης του μάρκετινγκ, παροχήπολυποίκιλων υπηρεσιών, 

παροχή ασφάλεια υψηλού επιπέδου, παροχή περιβάλλοντος υγιεινής, γνώση πληροφορικής 

κ.λπ., επιβαρύνει το αντικείμενο εργασίας του εσωτερικού ελεγκτή ο οποίος υποχρεούται να 

παρακολουθεί τις συνεχώς μεταβαλλόμενες εξελίξεις σε αυτούς τους τομείς, εάν θέλει να 

προσθέσει αξία στον οργανισμό. 

 Η πολυπλοκότητα των σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων και η έλλειψη μιας 

πλατφόρμας προγραμματισμού  των επιχειρησιακών πόρων (ERP), δύναται να οδηγήσουν σε 

λειτουργικές αστοχίες όσον αφορά την εύρυθμη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου. 

 Οι αβεβαιότητες σχετικά με τη διαμόρφωση του κινδύνου, λόγω της απρόβλεπτης απόδοσης 

της βιομηχανίας, αυξάνουν τη δυσκολία να προβλεφθούν οι αναδυόμενοι κίνδυνοι, γεγονός 

που μπορεί να αφήσει την ξενοδοχειακή μονάδα απροστάτευτη μπροστά στις νέες εξελίξεις. 

Ανεξαρτήτως, ωστόσο, των όποιων προκλήσεων, ο εσωτερικός έλεγχος των 

ξενοδοχειακών μονάδων προσφέρει μια πληθώρα ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και 

ευεργετικών υπηρεσιών προς την επιχείρηση. Ορισμένα από αυτά είναι: 

 Η συμβολή του εσωτερικού ελέγχου απέναντι στο ολοένα και περισσότερο μεταβαλλόμενο 

οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον είναι ανυπολόγιστης σημασίας. Ο εσωτερικός 

ελεγκτής ως ένα στέλεχος υψηλά καταρτισμένο και ικανό να προβλέψει επαρκώς τις 

προκλήσεις και τους κινδύνους του περιβάλλοντος είναι σε θέση να ενεργεί ως ισχυρός 

σύμμαχος της διοίκησης. 
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 Η ύπαρξη του εσωτερικού ελέγχου μπορεί να αποτρέψει, ουσιαστικά την εμφάνιση 

κρουσμάτων απάτης, μέσω της παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και επαγγελματισμού. 

 

5.2 Περιορισμοί της Εργασίας 

Δεδομένου ότι βασικό κομμάτι της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η συνέντευξη με τον 

εσωτερικό ελεγκτή της ξενοδοχειακής επιχείρησης KONITSA MOUNTAIN RESORT, δεν 

κατέστη δυνατή η εκτενέστερη προσέγγιση του ζητήματος των φαινομένων απάτης στον 

ξενοδοχειακό κλάδο. Μια τέτοια αναλυτικότερη προσέγγιση πάνω στο θέμα αυτό δεν θα 

εξυπηρετούσε, ενδεχομένως, τον αντικειμενικό σκοπό της εργασίας και γι’ αυτό δεν 

πραγματοποιήθηκε. 

Παρά το γεγονός ότι μας δόθηκε η ευκαιρία για την διενέργεια της συνέντευξης με τον 

υπεύθυνο του τμήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρίας KONITSA MOUNTAIN RESORT  – 

γεγονός για το οποίο ο συγγραφέας της παρούσας εργασίας είναι ευγνώμον – δεν κατέστη 

δυνατή η παρουσίαση της έκθεσης εσωτερικού ελέγχου αυτής της εταιρίας. Κάτι τέτοιο ήταν 

άλλωστε φυσικό κι αναμενόμενο, παρόλα αυτά η παρουσίασή τους θα έκανε ακόμα πληρέστερη 

και πιο ενδιαφέρουσα την παρούσα εργασία. 

Η  έλλειψη πλούσιας αρθρογραφίας και εργασιών πάνω στο θέμα του εσωτερικού 

ελέγχου των ξενοδοχειακών μονάδων είναι ακόμα ένας περιορισμός. Δεν ήταν παρά μόνο 

λιγοστές οι ποιοτικές αναφορές οι οποίες μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες 

συγγραφής της παρούσας εργασίας. 

 

5.3 Προτάσεις για Περαιτέρω Έρευνα 

 Η συγκριτική μελέτη των ξενοδοχειακών μονάδων ανά κράτη ή και ηπείρους θα 

μπορούσε να αποτελέσει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα προς μελέτη. Μια τέτοια μελέτη θα 

μπορούσε να εξειδικευθεί τόσο προς τα αμιγώς λειτουργικά στοιχεία των εσωτερικών ελέγχων, 

όσο και προς τις διάφορες μεθόδους ελέγχου που εφαρμόζονται ανά περιοχή. 
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 Η συνδρομή του εσωτερικού ελέγχου μέσω του υπολογισμού της οικονομικής της 

ευεργετικής συμβολής στη οικονομική θέση μιας ξενοδοχειακής μονάδας θα μπορούσε να 

αποτελέσει ακόμα ένα ενδιαφέρον θέμα ερευνητικής εργασίας. 

 Τέλος, μια μελέτη περιπτώσεων πάνω στα φαινόμενα απάτης που έχουν σημειωθεί στον 

κλάδο φιλοξενίας καθώς και ο εντοπισμός και η αντιμετώπισή τους, θα ήταν ένα ακόμα 

σημαντικό θέμα περαιτέρω έρευνας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

 

 Η επιχείρηση εφαρμόζει τα ΕΛΠ ή και τα ΔΛΠ; 

 Ποιες είναι οι αρμοδιότητες της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησής σας; 

(απαντήστε συνοπτικά, δίχως να προβείτε σε επεξηγήσεις) 

 Ποια είναι η θέση του εσωτερικού ελεγκτή στη Διοικητική Λειτουργία της εταιρίας; 

 Ποια πιστεύετε ότι είναι η συμβολή του Εσωτερικού Ελέγχου ως προς την 

αποτελεσματικότερη διενέργεια του Εξωτερικού Ελέγχου; 

 

Ποια από τα παρακάτω Βήματα Διενέργειας Εσωτερικού Ελέγχου πραγματοποιείτε; Απαντήστε 

στα αναφερόμενα (εφόσον τα διενεργείτε) ή συμπληρώστε οτιδήποτε άλλο κρίνετε αναγκαίο. 

Προκαταρκτική Έρευνα 

Προετοιμασία - (Άνοιγμα ή ενημέρωση φακέλου ελέγχου, μελέτη προηγουμένων φύλλων 

εργασίας και εκθέσεων ελέγχου, αξιολόγηση των δραστηριοτήτων που πρόκειται να ελεγχθούν, 

δημιουργία καταστάσεων υπενθύμισης) 

Δημιουργία Ερωτηματολογίων για την εκτίμηση του υπάρχοντος συστήματος ελέγχου 

Διενέργεια αρχικών συναντήσεων και συνεντεύξεων με προϊστάμενους των δραστηριοτήτων που 

πρόκειται να ελεγχθούν 

Συγκέντρωση πληροφοριών σχετικών με τις δραστηριότητες που πρόκειται να ελεγχθούν 

Συγκέντρωση πληροφοριών σχετικών με την δράση των προϊσταμένων των τμημάτων της 

επιχείρησης προκειμένου να αξιολογηθεί το διοικητικό τους έργο 

Διενέργεια Φυσικής Επισκόπησης 

Κατάρτιση Διαγραμμάτων Ροής Διαδικασιών 
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Εκτίμηση των Κινδύνων 

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της προκαταρκτικής έρευνας 

 

Σύνταξη Προγράμματος Ελέγχου 

Επιτόπια Εργασία 

Έλεγχοι Διαδικασιών (έλεγχοι εγκρίσεων, έλεγχοι διενέργειας εργασιών, έλεγχοι διαφύλαξης της 

περιουσίας) 

Έλεγχοι τεκμηριώσεως εργασιών (αναλυτικές διαδικασίες, λεπτομερειακοί έλεγχοι) 

 

Έκθεση Ελέγχου 

Μεταγενέστερες Ενέργειες 

 Ποιες Δικλίδες Ασφαλείας εφαρμόζετε; (Οργανωτικές, Προληπτικές, Κατασταλτικές, Γενικές, 

Εξειδικευμένες) 

 Χρησιμοποιείτε Δειγματοληψία για την διενέργεια του εσωτερικού ελέγχου; (στατιστική & μη 

στατιστική) 

 Χρησιμοποιείτε Φύλλα Εργασίας για την διενέργεια του Εσωτερικού Ελέγχου και ποιο είναι 

το περιεχόμενό τους; 

 Τηρείτε κάποια άλλα αρχεία; 

 Ποιες ενέργειες ακολουθείτε για τον έλεγχο περί οικονομικών ατασθαλιών; 

 

Εσωτερικός Έλεγχος Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων 

Έλεγχος ύπαρξης των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων 

Έλεγχος καταχώρησης των παγίων στοιχείων στα λογιστικά βιβλία 

Έλεγχος εξόδων πολυετούς απόσβεσης 

Έλεγχος πώλησης ενσώματων περιουσιακών στοιχείων 
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Έλεγχος αναπροσαρμογής αξίας ενσώματων στοιχείων 

Έλεγχος φορολογικών υποχρεώσεων ενσώματων περιουσιακών στοιχείων 

Έλεγχος απομείωσης της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων 

Έλεγχος παρουσίασης των πάγιων στοιχείων στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

Έλεγχος γνωστοποιήσεων χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Έλεγχος προστασίας παγίων στοιχείων 

Έλεγχος κόστους κτήσης παγίων στοιχείων 

Έλεγχος διάρκειας ωφέλιμης ζωής άυλων περιουσιακών στοιχείων 

Έλεγχος γνωστοποιήσεων περί άυλων περιουσιακών στοιχείων 

Έλεγχος κόστους δανεισμού για αγορά παγίων στοιχείων 

Έλεγχος παγίων στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (εάν υπάρχουν) 

Έλεγχος εφαρμογής των εντολών της διοίκησης ως προς την αξιοποίηση των παγίων περιουσιακών 

στοιχείων 

 

Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεμάτων 

Έλεγχος λειτουργίας και υπολοίπων λογαριασμών-ισοζυγίου των αποθεμάτων 

Έλεγχος Απόκτησης και Καταχώρησης Αποθεμάτων 

Έλεγχος Ασφάλισης Αποθεμάτων 

Έλεγχος Απογραφής Αποθεμάτων 

Έλεγχος Αποτίμησης Αποθεμάτων 

Έλεγχος τήρησης φορολογικών υποχρεώσεων ως προς τα αποθέματα 

Έλεγχος συνεπούς εφαρμογής των αποφάσεων της διοίκησης που αφορούν τα αποθέματα 
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Εσωτερικός Έλεγχος Χρεογράφων και Απαιτήσεων 

Έλεγχος ορθής καταχώρησης, παρακολούθησης και παρουσίασης των επενδύσεων σε χρεόγραφα, 

στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης 

Έλεγχος συνεπούς εφαρμογής των αποφάσεων της διοίκησης σχετικά με την διαχείριση των 

χρεογράφων 

Έλεγχος ως προς την προστασία της επιχείρησης από τους κινδύνους-επισφάλειες που συνεπάγεται 

η κατοχή των χρεογράφων 

Έλεγχος ορθής καταχώρησης, παρακολούθησης και παρουσίασης των απαιτήσεων, στα λογιστικά 

βιβλία της επιχείρησης 

Έλεγχος συνεπούς εφαρμογής των αποφάσεων της διοίκησης σχετικά με την διαχείριση των 

απαιτήσεων 

Έλεγχος ως προς την προστασία της επιχείρησης από τους κινδύνους-επισφάλειες ως προς τις 

απαιτήσεις 

 

Εσωτερικός Έλεγχος Χρηματικών Διαθεσίμων 

Έλεγχος ορθής καταχώρησης, παρακολούθησης και παρουσίασης των διαθεσίμων στα λογιστικά 

βιβλία 

Έλεγχος εξακρίβωσης της συνεπούς εφαρμογής των αποφάσεων της διοίκησης αναφορικά με τα 

χρηματικά διαθέσιμα 

Έλεγχος για την προστασία της επιχείρησης από διαφόρους κινδύνους που σχετίζονται με τα 

χρηματικά διαθέσιμα 

 

Έλεγχος Καθαρής Θέσης 
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Εσωτερικός Έλεγχος Μακροχρόνιων και Βραχυχρόνιων Υποχρεώσεων 

Έλεγχος ορθής και έγκαιρης λογιστικής απεικόνισης των υποχρεώσεων προς τα ασφαλιστικά 

ταμεία και το Δημόσιο 

Έλεγχος εμπρόθεσμης απόδοσης των οφειλόμενων εισφορών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και των 

φόρων προς το Δημόσιο 

Έλεγχος των εκκρεμών φορολογικών και άλλων υποθέσεων καθώς και των μέτρων που 

λαμβάνονται για την αντιμετώπισή τους 

Έλεγχος διαχείρισης ομολογιακών δανείων 

Έλεγχος λογαριασμών δανειακών υποχρεώσεων 

Έλεγχος ανειλημμένων υποχρεώσεων 

 

Εσωτερικός Έλεγχος Εσόδων 

Ποιες διαδικασίες εφαρμόζετε για τον έλεγχο των εσόδων; 

 

Εσωτερικός Έλεγχος Εξόδων 

Ποιες διαδικασίες εφαρμόζετε για τον έλεγχο των εξόδων; 

 

Εσωτερικός Έλεγχος Αμοιβών και Εξόδων Προσωπικού 

Ποιες διαδικασίες εφαρμόζετε για τον έλεγχο των αμοιβών και των εξόδων προσωπικού; 
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