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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Στις μέρες μας πολλά πράγματα επηρεάζονται από την παγκοσμιοποίηση, την 

πολύπλοκη οικονομική πραγματικότητα καθώς και την  οικονομική κρίση. Έτσι, 

δημιουργήθηκαν νέες ανάγκες σε όλους τους τομείς. Συγκεκριμένα, στον τομέα των 

επιχειρήσεων δημιουργήθηκαν ανάγκες ανάπτυξης και χρήσης του εσωτερικού 

ελέγχου ως εργαλείο της διαχείριση των κινδύνων. Σε ένα περιβάλλον, όπου 

καθημερινά τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν ριζικά, εμφανίζονται περισσότεροι 

και απρόβλεπτοι επιχειρηματικοί κίνδυνοι, οι οποίοι επηρεάζουν την ανάπτυξη και 

την επιβίωση των επιχειρήσεων και τους στόχους τους οποίους έχουν θέσει. Για τον 

λόγο αυτό, έχει εμφανιστεί η ανάγκη για δημιουργία ή επαναλειτουργία τμημάτων 

μέσα στην επιχείρηση, όπως αυτό του εσωτερικού ελέγχου και της διαχείρισης των 

κινδύνων του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντός της.  

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να εξεταστεί η συσχέτιση του εσωτερικού 

ελέγχου και της διαχείρισης κινδύνων στις ξενοδοχειακές μονάδες της χώρας μας 

καθώς και τον βαθμό στον οποίο επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της 

επιχείρησης παράγοντες όπως οι εσωτερικοί ελεγκτές, η εταιρική διακυβέρνηση και  

τα χαρακτηριστικά του εσωτερικού ελέγχου. 

Για τις ανάγκες της έρευνας δημιουργήθηκε ένα δομημένο ηλεκτρονικό  

ερωτηματολόγιο το οποίο στάλθηκε ηλεκτρονικά σε ξενοδοχεία της Ελλάδας 3 

αστέρων και πάνω. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με στατιστικές μεθόδους και τα 

αποτελέσματα ανέδειξαν ότι τα χαρακτηριστικά του εσωτερικού ελέγχου στη 

διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων επηρεάζουν σημαντικά και συμβάλλουν στην 

επιβίωση και στην επιτυχημένη πορεία των τουριστικών επιχειρήσεων. Σε αντίθεση 

με τους εσωτερικούς ελεγκτές και την εταιρική διακυβέρνηση που δεν αποτελούν 

σημαντικούς παράγοντες στη διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων. 

Λέξεις Κλειδιά: Διαχείριση Επιχειρηματικών Κινδύνων, Εσωτερικός Έλεγχος, 

Εσωτερικοί Ελεγκτές, Εταιρική Διακυβέρνηση, Τουρισμός 
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ABSTRACT  

 

Nowadays many things are affected by globalization, the complex economic reality 

and the economic crisis. This has created new needs in all areas. In particular, in the 

business sector, the need for developing and using internal audit as a risk management 

tool has been created. In this environment where things can change radically every 

day, there are more and more unpredictable business hazards that affect the growth 

and survival of businesses and the goals they have set. For this reason, there has been 

a need to create or re-perform departments within the enterprise, such as internal audit 

and risk management of the internal and external area. 

The purpose of this paper is to examine the relationship between internal audit and 

risk management in the tourism industry of our country and the extent to which 

factors such as internal auditors, corporate governance and internal control features 

influence the effectiveness of the company. 

For the needs of the research a structured electronic questionnaire was created that is 

sent electronically to hotels in Greece of 3 stars or more. The data has been analyzed 

using statistical methods and the results have shown that the characteristics of internal 

control in risk management significantly influence and contribute to the survival and 

success of the tourism business. Unlike internal auditors and corporate governance are 

not important factors in risk management. 

Keywords: Management of Business Risks, Internal control, Internal Auditors, 

Corporate Governance, Tourism 
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 

 

1.1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

Τα τελευταία χρόνια σε όλον τον κόσμο επικρατεί μία κατάσταση οικονομικής 

κρίσης, η οποία οδηγεί τους ανθρώπους, τους οργανισμούς και της επιχειρήσεις σε 

πράξεις απάτης και διαφθοράς. Ακριβώς γι’ αυτό το λόγο, η ανάγκη για μεγαλύτερη 

διαφάνεια, αξιοπιστία και έλεγχο του τρόπου διοίκησης των οικονομικών οντοτήτων 

προβάλλεται ως πηγαία ανάγκη για την οικονομική ανάπτυξη του αντίστοιχου 

οργανισμού ή επιχείρησης. Ο εσωτερικός έλεγχος των επιχειρήσεων είναι ένας από 

τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους ώστε να επιτευχθεί αυτή η διαφάνεια στα 

οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης και συνεπώς, καθίσταται πιο απαραίτητος από 

ποτέ (Καραμάνης, 2008; Drogalas et al., 2012). 

O έλεγχος σε μία επιχείρηση είναι μία περίπλοκη και ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία 

και αφορά μία σειρά από οικονομικές και λογιστικές πράξεις. Η παγκοσμιοποίηση 

της οικονομικής δράσης, η διεθνοποίηση των κεφαλαιαγορών, η χρήση ολοένα και 

περισσότερο εξελιγμένων τεχνολογικών εργαλείων και εφαρμογών, καθώς και το 

πολύπλοκο επιχειρηματικό περιβάλλον συνθέτουν μια δύσκολα διαχειρίσιμη 

οικονομική πραγματικότητα, στην οποία ο ρόλος της ελεγκτικής είναι ζωτικός με 

σημασία αυξανόμενη με γεωμετρική πρόοδο (Καζαντζής, 2006). 

Αν και η αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης των επιχειρήσεων σε συνδυασμό με την 

παγκοσμιοποίηση της οικονομίας μπορούν να επιφέρουν σημαντικά θετικές 

επιδράσεις στις επιχειρήσεις και τις οικονομικές μονάδες, ταυτόχρονα δημιουργούν 

διάφορους επιχειρηματικούς κινδύνους. Γι’ αυτό το λόγο, η δημιουργία μηχανισμών, 

όπως ο εσωτερικός έλεγχος, που μπορούν να ελέγξουν την αποτελεσματικότητα  των 

επιχειρήσεων και να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους κρίνεται απαραίτητη. 
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1.2. Σκοπός Διπλωματικής Εργασίας 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των παραγόντων συσχέτισης του 

εσωτερικού ελέγχου και της διαχείρισης κινδύνων καθώς και η σημασία της 

εταιρικής διακυβέρνησης και άλλων παραγόντων στον εσωτερικό έλεγχο στις 

ξενοδοχειακές μονάδες. 

1.3. Διάρθρωση Διπλωματικής Εργασίας 

Η διπλωματική εργασία απαρτίζεται από 6 (έξι) κεφάλαια. Πιο συγκεκριμένα, στο 

πρώτο κεφάλαιο αρχικά αναφέρονται εισαγωγικές παρατηρήσεις. Στη συνέχεια 

αναλύεται ο βασικός σκοπός της διπλωματικής εργασίας. Τέλος, το πρώτο κεφάλαιο 

ολοκληρώνεται με τη διάρθρωση των κεφαλαίων της εργασίας. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο της διπλωματικής 

εργασίας. Ειδικότερα καταγράφεται το εννοιολογικό πλαίσιο αναφορικά με τον 

εσωτερικό έλεγχου, τους εσωτερικούς ελεγκτές, την εταιρική διακυβέρνηση, τα 

χαρακτηριστικών του εσωτερικού ελέγχου στη διαχείριση των επιχειρηματικών 

κινδύνων και τον εσωτερικό έλεγχο στον κλάδο του τουρισμού.  

Στο τρίτο κεφάλαιο ακολουθεί η επισκόπηση ερευνών της παγκόσμιας 

βιβλιογραφίας, βασιζόμενες σε άρθρα, έρευνες και μελέτες σχετικές με τις παραπάνω 

έννοιες, που συμβάλλουν στα συμπεράσματα της έρευνας σχετικά με τη 

σπουδαιότητα του εσωτερικού ελέγχου, της διαχείρισης κινδύνων και των διάφορων 

άλλων παραγόντων.  

Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στη μεθοδολογία της έρευνας που έγινε στην 

παρούσα εργασία και στο ερωτηματολόγιο που στάλθηκε σε ξενοδοχεία 3 αστέρων 

και άνω για τη διεξαγωγή της. Μετά τα στοιχεία του πληθυσμού και του δείγματος 

της έρευνας, ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των ερωτήσεων που τέθηκαν, όπως και 

η μεθοδολογία της στατιστικής ανάλυσης των αποτελεσμάτων. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας. Πιο 

συγκεκριμένα χρησιμοποιείται η περιγραφική στατιστική και με τη χρήση του 

στατιστικού πακέτου SPSS παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για την κάθε ερώτηση 

του ερωτηματολογίου τόσο με τη μορφή πινάκων, όσο και τη μορφή 
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ραβδογράμματος. Τέλος, ακολουθεί η ανάλυση παλινδρόμησης και παρουσιάζονται 

οι πίνακες ANOVA και Coefficients, με τη βοήθεια των οποίων εκτιμούμε τη 

σημαντικότητα των παραγόντων που διερευνούμε. 

Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της 

βιβλιογραφικής επισκόπησης, της εμπειρικής έρευνας και της στατιστικής ανάλυσης 

των ερωτηματολογίων, καθώς και οι περιορισμοί της εμπειρικής έρευνας και κάποιες 

προτάσεις για περαιτέρω έρευνες πάνω στο θέμα του εσωτερικού ελέγχου και πιο 

συγκεκριμένα στον κλάδο του τουρισμού. 
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Κεφάλαιο 2: Θεωρητικό Πλαίσιο 

 

2.1. Εισαγωγή 

Στο παρόν δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο που 

αναπτύσσεται γύρω από το θέμα του εσωτερικού ελέγχου. Στην αρχή του κεφαλαίου 

παρουσιάζεται το εννοιολογικό πλαίσιο σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο. Στη 

συνέχεια του εν λόγω κεφαλαίου αναλύεται το θεωρητικό πλαίσιο αναφορικά με τον 

εσωτερικό έλεγχο στις ξενοδοχειακές μονάδες και τον έλεγχο αυτών. Στο τέλος του 

εν λόγω κεφαλαίου παρουσιάζονται κάποιες ενδιαφέρουσες θεωρίες σχετικά με τον 

εσωτερικό έλεγχο. 

 

2.2. Θεωρητικό Πλαίσιο Εσωτερικού Ελέγχου 

Μεταξύ των οικονομικών διαδικασιών υποβολής εκθέσεων εταιρειών και μη 

κερδοσκοπικών παρόχων στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς και των 

επιχειρησιακών διαδικασιών, ο εσωτερικός έλεγχος είναι ο πιο σημαντικός 

σύνδεσμος (Raynolds, 2000).  Σκοπός του εσωτερικού ελέγχου είναι να βελτιώσει την 

οργανωτική αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα μέσω εποικοδομητικής κριτικής. 

Άρα, η διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου συνδέεται με την αποτελεσματικότητα 

της επιχείρησης και κατ’ επέκταση με την δυνατότητά της να επιβιώσει μέσα στις 

συνεχής αλλαγές της οικονομίας και της κοινωνίας στην οποία βρίσκεται.  

Ο εσωτερικός έλεγχος έχει τέσσερις κύριες συνιστώσες: 1) επαλήθευση των γραπτών 

αρχείων, 2) ανάλυση της πολιτικής, 3) εκτίμηση της λογικής και της πληρότητας των 

διαδικασιών, των εσωτερικών υπηρεσιών και της στελέχωσης για τη διαβεβαίωση ότι 

είναι ικανοί και κατάλληλοι για τις πολιτικές του οργανισμού, και 4) αναφορά 

συστάσεων για βελτιώσεις στη διοίκηση (Eden and Moriah, 1996).  

Η ύπαρξη διαδικασιών, όπως ο εσωτερικός έλεγχος, είναι κύριας σημασίας για την 

επιχείρηση, καθώς με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να ελέγξει τις αλλαγές και τους 

κινδύνους του περιβάλλοντος και να τους εξαλείψει θέτοντας νέους στόχους και 

τρόπου εφαρμογής (Van Peursem, 2005).  Ουσιαστικά, όταν μιλάμε για την 

διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου οποιασδήποτε επιχειρησιακής μονάδας ή 

οργανισμού, αναφερόμαστε σε ένα αναντικατάστατο διοικητικό εργαλείο στην 
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επίτευξη ελέγχων. Όλοι οι μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο είναι 

διαδικασίες που έχουν συσταθεί για την επιθεώρηση, την κατεύθυνση, την προώθηση 

ή τον περιορισμό διαφόρων δραστηριοτήτων μίας επιχείρησης, ώστε να συνάδουν με 

το στόχο της επιχείρησης (Coram et al, 2008). Με την ανίχνευση αδυναμιών στις 

διοικητικές λειτουργίες, ο εσωτερικός έλεγχος παρέχει μία βάση για τη διόρθωση των 

ελλείψεων που έχουν διαφύγει, πριν γίνουν ανεξέλεγκτες ή καταλήξουν στην 

αναφορά του εξωτερικού ελεγκτή (Eden and Moriah, 1996). 

 Δύο έννοιες που χαρακτηρίζουν τον έλεγχο είναι η αντικειμενικότητα και η 

συνέπεια. Αν και σαν έννοιες είναι διαφορετικές, στο κομμάτι του εσωτερικού 

ελέγχου δημιουργούνται σχέσεις συγγένειας μεταξύ τους. . Η αντικειμενικότητα 

αναφέρεται στη συνέπεια της ελεγκτικής διαδικασίας και των αποτελεσμάτων, στη 

σημασία των ενδείξεων, στη χρήση της κατάλληλης μεθοδολογίας, στην εφαρμογή 

συστηματικής προσέγγισης του ελέγχου, που πρέπει να διεξάγεται χωρίς 

προκαταλήψεις. Η συνέπεια αναφέρεται στην ανάγκη, δύο ελεγκτές που ελέγχουν το 

ίδιο σύστημα με τα ίδια κριτήρια να καταλήγουν σε παρόμοια συμπεράσματα. Για τη 

διεξαγωγή αποτελεσματικών και αποδοτικών ελέγχων, οι ελεγκτές πρέπει να είναι 

αντικειμενικοί και όχι άμεσα υπεύθυνοι για τη λειτουργία της ελεγχόμενης 

επιχείρησης (Karapetrovic and Willborn, 2000). 

2.3. Θεωρητικό Πλαίσιο Εσωτερικών Ελεγκτών 

Κατά τη διενέργεια ελέγχων, ελεγκτές ποιότητας πρέπει αντικειμενικά και 

ανεξάρτητα να συλλέγουν και να επιβεβαιώνουν στοιχεία, να τα αξιολογούν με βάση 

συγκεκριμένα κριτήρια ελέγχου και να συντάσσουν αναφορές για τα ευρήματά τους. 

Η αντικειμενικότητα και η ανεξαρτησία είναι μεν δύο ξεχωριστές, αλλά συγγενικές 

θεμελιώδεις αρχές ελέγχου. ‘Όπως προαναφέρθηκε, είναι αναγκαίο όσοι ελεγκτές 

συμμετέχουν στην διαδικασία εσωτερικού ελέγχου να διακρίνονται από 

αντικειμενικότητα και ελευθερία. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες ελεγκτές θα πρέπει να 

καταλήγουν στα ίδια συμπεράσματα εφόσον λειτουργούν μέσα στο ίδιο σύστημα, 

ώστε να θεωρηθεί η διαδικασία παραγωγική και αποτελεσματική. 
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2.4. Θεωρητικό Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνου 

Παρατηρώντας την αβεβαιότητα που επικρατεί στο οικονομικό περιβάλλον που 

δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις παγκοσμίως, οι διοικήσεις τους καλούνται να 

διαχειριστούν με οποιονδήποτε τρόπο τους διάφορους επιχειρηματικούς κινδύνους 

ώστε να διασφαλίσουν την επιβίωση και την επιτυχία των επιχειρήσεών τους. 

Η διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου (ERM) είναι μια δυναμική και 

ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης του κινδύνου που χρησιμοποιούν οι 

οικονομικές οντότητες με σκοπό την ελαχιστοποίηση του αποδεκτού επιπέδου του 

επιχειρηματικού κινδύνου τους (Castanheira et al., 2010). Πιο συγκεκριμένα,  η 

διαχείριση επιχειρηματικού κινδύνου (ERM) είναι η πειθαρχία με την οποία οι 

επιχειρήσεις παρακολουθούν, αναλύουν και ελέγχουν κινδύνους από όλη την 

επιχείρηση, με στόχο τον εντοπισμό υποκείμενων συσχετισμών και τη 

βελτιστοποίηση της συμπεριφοράς ανάληψης κινδύνου σε ένα πλαίσιο 

χαρτοφυλακίου (Farell and Gallagher, 2014). 

 

2.5. Ο Εσωτερικός Έλεγχος στον κλάδο του Τουρισμού 

Ο τουρισμός είναι ένας κλάδος στον οποίο ο εσωτερικός έλεγχος είναι το ίδιο 

αναγκαίος και γόνιμος όσο και σε οποιονδήποτε άλλον τομέα επιχειρήσεων. Το 

θεωρητικό πλαίσιο γύρω από τον έλεγχο των ξενοδοχείων είναι περιορισμένο καθώς 

φαίνεται να μην τηρείται συγκεκριμένο πρόγραμμα ελέγχων των επιχειρήσεων. Σε 

γενικές γραμμές, τα τελευταία χρόνια αρχίζουν να αναπτύσσονται πιο συγκεκριμένες 

θέσεις και διαδικασίες εφαρμογής του εσωτερικού ελέγχου στις επιχειρήσεις 

ξενοδοχειακών μονάδων. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους διάρθρωσης της 

παρούσας εργασίας, δηλαδή η διαπίστωση αναγκαιότητας της χρήσης του 

εσωτερικού ελέγχου ως εργαλείο αποτελεσματικότητας και η επαλήθευση μέσω 

ερωτηματολογίων του κενού που υπάρχει στον εσωτερικό έλεγχο στον κλάδο του 

τουρισμού. 
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2.6. Θεωρίες Εσωτερικού Ελέγχου 

Οι υπάρχουσες θεωρίες υπογραμμίζουν τις πολύπλευρες όψεις της 

αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου. Στη μελέτη τους οι Lenz et al. (2013) 

πρότειναν τέσσερις διαστάσεις – κλειδιά: την οργάνωση, τους ανθρώπινους πόρους, 

τις διαδικασίες και την αλληλεπίδραση του εσωτερικού ελέγχου με τα ενδιαφερόμενα 

μέρη. Μέσα από αυτές τις πτυχές, στατιστικά έγκυρα διακριτικά χαρακτηριστικά 

περιλαμβάνουν: την ύπαρξη καταστατικού χάρτη, συμφωνημένου από τη διοίκηση 

και την επιτροπή ελέγχου (οργάνωση), πιθανή εξέλιξη σταδιοδρομίας μετά από 

θητεία στον εσωτερικό έλεγχο, σε ένα βαθμό εσωτερική και εξωτερική ανάθεση των 

υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, το επίπεδο κατάρτισης και τα επαγγελματικά 

προσόντα του προσωπικού και του Διευθυντή εσωτερικού ελέγχου (πόροι), η χρήση 

της τεχνολογίας και ο εσωτερικός έλεγχος που βασίζεται στον κίνδυνο, εάν ο 

εσωτερικός έλεγχος κάνει συστάσεις για τη βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης, 

αξιολογεί προσωπικά ευρήματα και βαθμολογεί συνολικά τις αναφορές (διαδικασίες), 

εάν ο Διευθυντής εσωτερικού ελέγχου έχει κατάλληλη πρόσβαση στη  διοίκηση και 

στην επιτροπή ελέγχου, εάν ο Διευθυντής εσωτερικού ελέγχου ωφελείται από τα 

ανώτερα διοικητικά στελέχη και εάν αλληλεπιδρά ανεπίσημα μαζί τους (σχέσεις). 
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Κεφάλαιο 3: Επισκόπηση Ερευνών 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται έρευνες και θεωρίες σχετικά με την διαχείριση 

κινδύνων μέσω του εσωτερικού ελέγχου σε διαφορετικούς κλάδους και τομείς. 

3.1 Η  διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων 

Το 2008 οι Wu και Olson μέσα από την ερευνά τους παρουσιάζουν την εξέλιξη και 

την τρέχουσα κατάσταση της διαχείρισης κινδύνου με μια επίδειξη του τρόπου με τον 

οποίο η μοντελοποίηση των κινδύνων μπορεί να εφαρμοστεί στη διαχείριση της 

αλυσίδας εφοδιασμού.  

Οι Krause και Tse (2016) προσπάθησαν μέσα από 65 θεωρητικές και εμπειρικές 

μελέτες για τη διαχείριση κινδύνου να φτιάξουν μια ολοκληρωμένη βιβλιογραφική 

έρευνα σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων. Ένα από τα σημαντικά ευρήματα της 

έρευνας αυτής ήταν ότι η διαχείριση κινδύνου δημιουργεί αξία και μειώνει το κόστος 

στην επιχείρηση. 

Οι Cohen et al. (2017) μέσα από την έρευνά τους για τις εμπειρίες των εταίρων του 

ελέγχου, των δημοσιονομικών διευθυντών και των μελών της επιτροπής ελέγχου 

σχετικά με τη σχέση μεταξύ της διαχείρισης κινδύνων και της διαδικασίας 

χρηματοοικονομικής αναφοράς έβγαλαν το σημαντικό συμπεράσματα ότι και οι τρεις 

τύποι συμμετεχόντων βλέπουν μια ισχυρή σχέση μεταξύ της διαχείρισης κινδύνων 

και των χρηματοοικονομικών αναφορών της επιχείρησης.  

Από τα παραπάνω οδηγούμαστε στις εξής δύο υποθέσεις: 

Ηο: H διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων διαδραματίζει δυναμικό ρόλο στην 

επιχείρηση.  

Η1: H διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων δε διαδραματίζει δυναμικό ρόλο 

στην επιχείρηση.  
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3.2 Σχέση εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης επιχειρηματικών 

κινδύνων 

Αρχικά ο Feizizadeh (2012) στην Ινδία μελέτησε στην έρευνά του αν χρειάζεται ο 

εσωτερικός έλεγχος  να αποδείξει την αποτελεσματικότητά του χρησιμοποιώντας ένα 

σύστημα μέτρησης της απόδοσης που συνδέεται με τις προσδοκίες των κύριων 

ενδιαφερομένων. Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου μπορεί να ικανοποιήσει τις 

ανάγκες των βασικών ενδιαφερομένων και να παρακολουθεί τακτικά την απόδοσή 

της σε σχέση με τις προσδοκίες του διοικητικού συμβουλίου, της ανώτερης διοίκησης 

και της επιχειρησιακής διαχείρισης, για αυξημένο έλεγχο και πιο απαιτητικές 

προσδοκίες. Για να επιτευχθεί αυτό, πρότεινε μέσα από τη μελέτη του τη χρήση 

ισορροπημένων scorecards, οι οποίες υπερβαίνουν τους αριθμούς για να εξετάσουν 

σημαντικές, ευρείας κλίμακας δραστηριότητες. 

Την ίδια χρονιά οι Vijayakumar και Nagaraja (2012) με τη μελέτη τους προσπάθησαν 

να διασαφηνίσουν την αποτελεσματικότητα των πρακτικών του εσωτερικού ελέγχου 

σχετικά με τη διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων και εστίασαν στις επιχειρήσεις 

του δημόσιου τομέα. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι πρακτικές του 

εσωτερικού ελέγχου επηρεάζουν τη διαχείριση κινδύνων. 

Το 2017 οι Wen – Hsien et al. μέσα από τη μελέτη τους θέλησαν να εξετάσουν τους 

παράγοντες που καθορίζουν την απόδοση του εσωτερικού ελέγχου (ΕΑ) στο πλαίσιο 

του περιβάλλοντος εργασίας των εσωτερικών ελεγκτών. Πρόκειται για την εφαρμογή 

της διαχείρισης του επιχειρηματικού κινδύνου (ERM), του συστήματος ERP 

(Enterprise Resource Planning), της χρήσης λογισμικού ελέγχου και της ικανότητας 

πληροφορικής των εσωτερικών ελεγκτών. Παρόλο που ορισμένες πρόσφατες μελέτες 

έχουν αναφέρει τεράστιες αλλαγές στους ρόλους της ΕΑ, εξακολουθούν να υπάρχουν 

λίγες έρευνες σχετικά με τους σημαντικούς παράγοντες της εφαρμογής της ΕΑ και 

την αποτελεσματικότητά της από πλευράς συμφραζομένων. Η έρευνα αυτή 

επιβεβαιώνει ότι η πλήρης εφαρμογή του ERM και η αποτελεσματικότητα της 

υλοποίησης του ERP έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην απόδοση της ΕΑ. 

Υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της ικανότητας των εσωτερικών ελεγκτών για ΤΠ 

να βελτιώσουν τις επιδόσεις της ΕΑ. 
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Από τα παραπάνω οδηγούμαστε στις εξής δύο υποθέσεις: 

Ηο: Ο εσωτερικός έλεγχος  διαδραματίζει ένα ρόλο στην εφαρμογή της διαχείρισης 

των επιχειρηματικών κινδύνων. 

Η1: Ο εσωτερικός έλεγχος δε διαδραματίζει ένα δυναμικό ρόλο στην εφαρμογή της 

διαχείρισης των επιχειρηματικών κινδύνων. 

3.3 Σχέση εσωτερικών ελεγκτών & διαχείρισης επιχειρηματικών 

κινδύνων 

Αρχικά, οι Υee et al. (2008) ερεύνησαν σχετικά με τον ρόλο και την 

αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου από την πλευρά των πελατών του, 

δηλαδή όλων των διευθυντικών βαθμίδων. Βασικό συμπέρασμα ήταν ότι οι 

διευθυντές της μεσαίας βαθμίδας δεν αντιλαμβάνονται την σημαντικότητα της 

λειτουργίας του εσωτερικού έλεγχου στη διαχείριση κινδύνων με αποτέλεσμα να 

βασίζονται στην εμπειρία και στη γνώση τους για την επίλυση προβλημάτων. Η λύση 

που προτάθηκε  ήταν να γίνει εκπαίδευση στους διευθυντές μεσαίας βαθμίδας ώστε 

να ενημερωθούν για τη χρησιμότητα και την λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου.   

Ο κύριος σκοπός της έρευνας των Norman et al. (2010) είναι να εξετάσει τις 

επιπτώσεις του εσωτερικού ελέγχου σχετικά με τις αξιολογήσεις κινδύνου απάτης 

που πραγματοποιούνται από εσωτερικούς ελεγκτές όταν το επίπεδο κινδύνου απάτης 

ποικίλλει. Τα αποτελέσματα ενός πειράματος στο οποίο συμμετείχαν 172 έμπειροι 

εσωτερικοί ελεγκτές και τα πρόσθετα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι οι 

εσωτερικοί ελεγκτές αντιλαμβάνονται περισσότερες ατομικές απειλές όταν 

αναφέρουν υψηλά επίπεδα κινδύνου απευθείας στην επιτροπή ελέγχου, σε σχέση με 

τη διοίκηση. Επίσης, οι αντιληπτές απειλές οδηγούν τους εσωτερικούς ελεγκτές να 

μειώσουν τα εκτιμώμενα επίπεδα κινδύνου απάτης. Στη συνέχεια Διερευνούν τις 

επιπτώσεις της διάσπασης του κινδύνου απάτης στις αξιολογήσεις κινδύνου που 

διενεργούν οι εσωτερικοί ελεγκτές και διαπιστώνουν ότι η αποσύνθεση του κινδύνου 

απάτης δεν έχει τα ίδια αποτελέσματα στους εσωτερικούς ελεγκτές όπως και στους 

εξωτερικούς ελεγκτές και οι επιπτώσεις της αποσύνθεσης δεν ευθυγραμμίζονται με 

τα αναμενόμενα οφέλη της αποσύνθεσης. 
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Το 2012 οι Burton et al. διερεύνησαν κατά πόσον η εμπιστοσύνη των εταιρικών 

διευθυντών στις συστάσεις των εσωτερικών ελεγκτών σε επιχειρησιακό περιβάλλον 

επηρεάζεται από τρία χαρακτηριστικά γνωρίσματα: (1) εάν η σύσταση ήταν συνεπής 

ή αντίθετη με τις προτιμήσεις διαχείρισης, (2) εάν η σύσταση δόθηκε από εξωτερική 

ανάθεση (3) εάν η σύσταση ήταν ποσοτικού ή ποιοτικού χαρακτήρα. Μέσα από την 

έρευνα δεν διαπιστώνονται διαφορές όσον αφορά την εξάρτηση των διαχειριστών 

από τις εσωτερικές ελεγκτικές υπηρεσίες των εξωτερικών και των εσωτερικών 

ελεγκτών σε σχέση με τις προνομιούχες και μη ποσοτικές συστάσεις. Ωστόσο, 

διαπιστώνονται ότι τα διευθυντικά στελέχη είναι πιο πιθανό να βασίζονται στις 

προτεινόμενες αντιφατικές συστάσεις εσωτερικών ελεγκτών, όταν οι συστάσεις τους 

ποσοτικοποιούνται σε αντίθεση με τις μη ποσοτικοποιημένες, αποτέλεσμα που δεν 

παρατηρείται με εξωτερικούς ελεγκτές εξωτερικής ανάθεσης. 

Στη συνέχεια οι Abdullatif and Kawuq , το 2015 ασχολήθηκαν επίσης με τη σχέση 

εσωτερικού ελέγχου και της διαχείρισης κινδύνου. Μέσα από την έρευνα τους  στον 

τραπεζικό τομέα της Ιορδανίας με τη χρήση ερωτηματολογίου κατέληξαν στο 

συμπέρασμα  ότι ο ρόλος των εσωτερικών ελεγκτών στη διαχείριση του κινδύνου δεν 

είναι τόσο σημαντικός.  

Οι Lenz et al.(2017) έκαναν μια μελέτη με στόχο τη σχέση των επικεφαλή ελεγκτών 

και της ανώτερης διοίκησης σε σχέση με την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού 

ελέγχου. Τα ευρήματα δείχνουν ότι το πρότυπο αλληλεπίδρασής του είναι 

καθοριστικός παράγοντας της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης κινδύνων.  

Την ίδια χρονιά  οι Wardayati και Alfi (2017) έκαναν μια έρευνα με σκοπό την 

απόκτηση εμπειρικών στοιχείων και καλύτερης κατανόησης όσον αφορά την 

επίδραση της ατομικής κατάταξης, της εργασιακής εμπειρίας και την παραγωγή 

εσωτερικών ελεγκτών των δημόσιων εταιρειών που είναι εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο της Ινδονησίας. Η έρευνα αυτή είχε επίσης στόχο να συμβάλει στον 

καθορισμό του στρατηγικού σχεδίου μιας επιχείρησης  προκειμένου να βελτιωθεί ο 

επαγγελματισμός και η απόδοση του εσωτερικού ελεγκτή της εταιρείας. Στη έρευνα 

χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της απογραφής και για τη δοκιμή των υποθέσεων 

χρησιμοποιήθηκαν δύο μέθοδοι, η Ανάλυση Κύριων Στοιχείων (PCA) και η Δομική 

Μοντελοποίηση Εξισώσεων (SEM). Το συμπέρασμα αυτής της μελέτης είναι ότι η 
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ατομική κατάταξη, η εργασία ή η επαγγελματική πείρα και το μέγεθος της 

επιχείρησης έχουν θετικά και σημαντική συμβολή στον επαγγελματισμό και τα 

αποτελέσματα του εσωτερικού ελεγκτή μιας εταιρείας. 

       Τα παραπάνω μας οδηγούν στη διερεύνηση δύο υποθέσεων: 

Ηο: Οι εσωτερικοί ελεγκτές διαδραματίζουν ένα δυναμικό ρόλο στην εφαρμογή της 

διαχείρισης των επιχειρηματικών κινδύνων. 

Η1: Οι εσωτερικοί ελεγκτές δε διαδραματίζουν ένα δυναμικό ρόλο στην εφαρμογή 

της διαχείρισης των επιχειρηματικών κινδύνων. 

 

3.4 Σχέση μεταξύ  χαρακτηριστικών του  εσωτερικού ελέγχου και της 

αποτελεσματικής εκτίμησης των κινδύνων 

Το 2015 οι Δρογαλάς και συν. έκαναν έρευνα μέσα από την οποία προσπάθησαν να 

εξετάσουν τους παράγοντες του εσωτερικού ελέγχου που επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητα της επιχείρησης. Τα αποτελέσματά έδειξαν ότι οι παράγοντες 

που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου είναι: α) η 

ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου, β) η αρμοδιότητα της ελεγκτικής ομάδας, γ) η 

ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων και δ ) η υποστήριξη. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν επίσης ότι η ανεξαρτησία του εσωτερικού 

ελέγχου είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει την αποτελεσματικότητα 

του εσωτερικού ελέγχου.  

Oι  Abdolmohammadi et al. το 2017 εξέτασε μέσα από τη μελέτη του, τις σχέσεις του 

εθνικού νομικού συστήματος, του μεγέθους της επιχείρησης και της ποιότητας της 

εταιρικής διακυβέρνησης με τη συμμετοχή του Εσωτερικού Ελέγχου (IAF) με την 

υλοποίηση της έκτακτης έκδοσης επιχειρηματικών εκθέσεων (XBRL) σε δημόσιες 

επιχειρήσεις. Η πηγή δεδομένων τους είναι η βάση δεδομένων του Συνδέσμου 

Εσωτερικού Ελέγχου του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (CBOK), από την 

οποία εξάγουμε απαντήσεις από 692 ανώτατα ελεγκτικά στελέχη (CAE) για την 

έρευνα. Βρήκαν αποδεικτικά στοιχεία για τις διαφορικές επιπτώσεις του μεγέθους της 

επιχείρησης στη συμμετοχή της IAF με την εφαρμογή του XBRL, ανάλογα με το 



 

Ντουράκογλου Σοφία 

 

23 
 

εθνικό νομικό σύστημα. Στις χώρες του αστικού δικαίου, οι IAF μικρών εταιρειών 

έχουν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής στο XBRL από ό, τι οι IAF 

μεγάλων εταιρειών, ενώ στις χώρες του κοινού δικαίου, οι IAF μεγάλων εταιρειών 

έχουν υψηλότερα επίπεδα συμμετοχής από εκείνες των μικρών επιχειρήσεων. Τέλος, 

διαπίστωσαν ότι η ποιότητα της εταιρικής διακυβέρνησης συνδέεται θετικά με τη 

συμμετοχή της IAF με την υλοποίηση του XBRL. 

Την ίδια χρονιά (2017) οι Μπόρκου, και συν. μέσα από τη μελέτη τους προσπάθησαν 

να αξιολογήσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τη γνωστοποίηση του εσωτερικού 

ελέγχου (ΕΑ) στην Ελλάδα. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν με το χέρι και ελήφθησαν από 

τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις του 2014 από 173 εταιρείες που είναι εισηγμένες 

στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ASE). Αξιολόγησαν τη γνωστοποίηση του εσωτερικού 

ελέγχου όσον αφορά τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, την εταιρική διακυβέρνηση 

και την ποσότητα της γνωστοποίησης. Η ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης 

εξετάζει τη συσχέτιση μεταξύ των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου (ΔΟΑ), του 

κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης (CGC) και του αριθμού των λέξεων (NW) και επτά 

κύριων παραγόντων. Τα αποτελέσματα δείχνουν τη γνωστοποίηση του εσωτερικού 

ελέγχου, καθώς και την ύπαρξη σημαντικών συσχετισμών μεταξύ των βαθμών 

γνωστοποίησης σε ορισμένες μεταβλητές εξωτερικού ελέγχου. 

     Τα παραπάνω μας οδηγούν στη διερεύνηση δύο υποθέσεων: 

Ηο : Τα χαρακτηριστικά του εσωτερικού ελέγχου διαδραματίζουν ένα δυναμικό ρόλο 

στην εφαρμογή της διαχείρισης των επιχειρηματικών κινδύνων. 

Η1: Τα χαρακτηριστικά του εσωτερικού ελέγχου δε διαδραματίζουν ένα δυναμικό 

ρόλο στην εφαρμογή της διαχείρισης των επιχειρηματικών κινδύνων. 

 

3.5 Σχέση μεταξύ  του  εσωτερικού ελέγχου και της εταιρικής 

διακυβέρνησης. 

Η εταιρική διακυβέρνηση είναι ο συνδυασμός των διαδικασιών και των δομών που 

καθορίζονται από τη διοίκηση για την ενημέρωση, κατεύθυνση, διοίκηση και 

επίβλεψη των δραστηριοτήτων του οργανισμού και επίτευξη των σκοπών του. Οι 
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μέτοχοι αξιολογούν κάθε χρόνο την συνολική απόδοση και τα οικονομικά 

αποτελέσματα για να διασφαλίσουν ότι οι επενδύσεις τους είναι επικερδής. Από την 

άλλη πλευρά, η διοίκηση οφείλει να λογοδοτεί στους μετόχους μέσω των επίσημων 

οικονομικών καταστάσεων που ελέγχονται από εξωτερικούς ελεγκτές. Επιπλέον, 

υποχρεούται να λειτουργεί σύμφωνα με το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο. Οι 

περισσότερες επιχειρήσεις έχουν κώδικα ηθικής, που γνωστοποιούν στους 

εργαζομένους τους και στους τρίτους, προσδιορίζοντας έτσι την αποδεκτή 

συμπεριφορά (Gleim, 2006). 

Ο εσωτερικός έλεγχος και η εταιρική διακυβέρνηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένες 

έννοιες, που διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στον εκσυγχρονισμό και στην 

ανάπτυξη της επιχείρησης. Η σωστή λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου μπορεί να 

επιφέρει ένα πολύ σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την ίδια την 

επιχείρηση, κάτι που θα την βοηθήσει να αποφύγει φαινόμενα κακοδιαχείρισης και 

να βελτιώσει τις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις μέσω των υποδείξεων των 

ελεγκτών. Αποτελεί απαραίτητο συστατικό της σύγχρονης εταιρικής κουλτούρας και 

τη συμμόρφωσή της με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Το γεγονός 

ότι οι υπηρεσίες του εσωτερικού ελέγχου εφαρμόζονται στο σύνολο των 

επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και όχι μόνο στις αμιγώς οικονομικά, καθιστά την 

αξία του εσωτερικού ελέγχου ιδιαίτερα μεγάλη και τις ευθύνες του απέναντι στη 

διοίκηση και τους μετόχους ιδιαίτερα απαιτητικές.  

Τα παραπάνω μας οδηγούν στη διερεύνηση δύο υποθέσεων: 

Ηο : Τα χαρακτηριστικά του εσωτερικού ελέγχου διαδραματίζουν ένα δυναμικό ρόλο 

στην εφαρμογή της διαχείρισης των επιχειρηματικών κινδύνων και της εταιρικής 

διακυβέρνησης. 

Η1: Τα χαρακτηριστικά του εσωτερικού ελέγχου δε διαδραματίζουν ένα δυναμικό 

ρόλο στην εφαρμογή της διαχείρισης των επιχειρηματικών κινδύνων και της 

εταιρικής διακυβέρνησης. 
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Κεφάλαιο 4: Μεθοδολογία έρευνας – Ερωτηματολόγιο 

4.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έρευνα, με 

σκοπό τον καθορισμό των ανεξάρτητων μεταβλητών, που επηρεάζουν την 

εξαρτημένη μεταβλητή. Για την εξέταση της ύπαρξης και αλληλεπίδρασης μεταξύ 

της εξαρτημένης μεταβλητής και των ανεξάρτητων μεταβλητών, δημιουργήθηκε και 

στάλθηκε ηλεκτρονικής μορφής ερωτηματολόγιο σε ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα, 

από 3 έως 5 αστέρια. Αρχικά παραθέτουμε τα στοιχεία πληθυσμού και του δείγματος 

της έρευνας, και στη συνέχεια ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των ερωτήσεων και 

τέλος η μεθοδολογία της στατιστικής ανάλυσης των αποτελεσμάτων. 

4.2 Πληθυσμός και Δείγμα 

4.2.1. Πληθυσμός 

Έχοντας ως δεδομένο ότι σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της σχέσης 

της διαχείρισης κινδύνων και του εσωτερικού ελέγχου στις ξενοδοχειακές μονάδες, 

το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε σε ξενοδοχεία από 3 αστέρια – 5 αστέρια σε όλη την 

Ελλάδα και απαντήθηκε από υπαλλήλους διαφόρων ηλικιών, μορφωτικών επιπέδων, 

εμπειρίας και θέσεων ευθύνης. 

4.2.2 Δείγμα 

Από τις συνολικά 4328 ξενοδοχειακές μονάδες που διαθέτει η Ελλάδα , με βάση τα 

αναρτημένα δεδομένα στην επίσημη σελίδα του ξενοδοχειακού επιμελητηρίου 

Ελλάδας για το 2016, για τη διανομή του ερωτηματολογίου και τη διεξαγωγή της 

έρευνας επελέγη αντιπροσωπευτικό δείγμα 1500 ξενοδοχείων. Από αυτά τα 1500 

ερωτηματολόγια, απαντήθηκαν τελικά τα 105. 

 

4.3 Ερωτηματολόγιο Έρευνας 

Για τους σκοπούς της εμπειρικής έρευνας δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο σε 

ηλεκτρονική μορφή το οποίο στάλθηκε στο προσωπικό των ξενοδοχειακών μονάδων 
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όλης της Ελλάδας. Σε αυτό υπήρχαν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και 

βαθμολογικής κλίμακας Likert (πενταβάθμια κλίμακα), όπου οι ερωτηθέντες 

κλήθηκαν να δηλώσουν το βαθμό με τον οποίο συμφωνούν ή διαφωνούν σε κάποιες 

ερωτήσεις. 

Ο τρόπος με τον οποίο έγινε ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου ήταν τέτοιος ώστε 

να θεωρηθεί απλό και κατανοητό με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται πολύ χρόνο για 

να συμπληρωθεί και αποτελείται από 6 ενότητες.  

Αρχικά, η πρώτη ενότητα αποτελείται από τέσσερις ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση 

αναφέρεται στην κατηγορία στην οποία ανήκει η ξενοδοχειακή μονάδα, η δεύτερη 

ερώτηση αναφέρεται στο επίπεδο εκπαίδευσης (δευτεροβάθμια, βασικός τίτλος 

σπουδών, μεταπτυχιακό, διδακτορικό), η τρίτη ερώτηση στη θέση ευθύνης που 

κατέχει το άτομο που απαντάει στην επιχείρηση (υπάλληλος, υπεύθυνος τμήματος, 

διευθυντής, εσωτερικός ελεγκτής, άλλο) και η τέταρτη ερώτηση αναφέρεται στα έτη 

εμπειρίας του (1 έως 4, 5 έως 8, 8 και άνω). 

Στη συνέχεια έχουμε τη δεύτερη ενότητα  από την ερώτηση 5 μέχρι την 7, σχετικά με 

τη διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων. Η πρώτη ερώτηση διερευνά αν η 

λειτουργία της διαχείρισης κινδύνων διασφαλίζει τη δημιουργία αξίας της 

επιχείρησης (ερώτηση 5), η δεύτερη ερώτηση εξετάζει σε ποιο βαθμό η λειτουργία 

της διαχείρισης κινδύνων συμβάλει στη βελτίωση των διαδικασιών της επιχείρησης 

(ερώτηση 6) και η τρίτη ερώτηση εξετάζει σε ποιο βαθμό η διαχείριση 

επιχειρηματικών κινδύνων συμβάλει στην οικονομική βελτίωση της επιχείρησης 

(ερώτηση 7). 

Ακολουθεί η τρίτη ενότητα που εξετάζει τη σχέση εσωτερικού ελέγχου και 

διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων και περιλαμβάνει έξι ερωτήσεις από την 8 

μέχρι τη 13. Η πρώτη ερώτηση εξετάζει το βαθμό που συμβάλει ο εσωτερικός 

έλεγχος στην αποτελεσματική διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων (ερώτηση 

8), η δεύτερη διερευνά σε ποιο βαθμό η ποιότητα των διαδικασιών της διαχείρισης 

κινδύνου εξαρτώνται από την εμπλοκή του εσωτερικού ελέγχου (ερώτηση 9) και η 

τρίτη εξετάζει αν η διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου είναι απαραίτητη για τη 

διαχείριση των κινδύνων με την υιοθέτηση μεθόδων εντοπισμού και αξιολόγησης των 

κινδύνων (ερώτηση 10). Ακολουθούν, η τέταρτη ερώτηση που αναφέρεται στο κατά 
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πόσο ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί ζωτικό παράγοντα για την αποτελεσματική 

διαχείριση των κινδύνων (ερώτηση 11), η πέμπτη σε ποιο βαθμό ο εσωτερικός 

έλεγχος συμβάλει στην προστασία του οργανισμού έναντι των εσωτερικών, καθώς 

και των εξωτερικών κινδύνων (ερώτηση 12) και η έκτη στο βαθμό στον οποίο 

συμβάλει ο εσωτερικός έλεγχος στον εντοπισμό σφαλμάτων και την αντιμετώπισή 

τους (ερώτηση 13). 

Στη συνέχεια του ερωτηματολογίου έχουμε την τέταρτη ενότητα που διερευνά τη 

σχέση εσωτερικών ελεγκτών και διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων μέσα από τις 

ερωτήσεις 14 έως 17. Η πρώτη ερώτηση διερευνά το αν οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι 

αναπόσπαστο κομμάτι της διαχείρισης κινδύνων (ερώτηση 14). Ακολούθως η 

δεύτερη ερώτηση διερευνά αν οι εσωτερικοί ελεγκτές διαθέτουν ένα επαρκές επίπεδο 

προσόντων ώστε να εντοπίζουν και να διαχειρίζονται τους επιχειρηματικούς 

κινδύνους (ερώτηση 15), η τρίτη αν είναι διαδεδομένος ο ρόλος των εσωτερικών 

ελεγκτών στη διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων (ερώτηση 16) και στη 

τελευταία ερωτάται σε ποιο βαθμό οι εσωτερικοί ελεγκτές γνωρίζουν τους διάφορους 

τύπους κινδύνων και των ρόλων τους στη διαχείριση των κινδύνων (ερώτηση 17). 

Στην πέμπτη ενότητα που ακολουθεί εξετάζεται η σχέση μεταξύ της εταιρικής 

διακυβέρνησης και διαχείρισης των κινδύνων μέσω του εσωτερικού ελέγχου 

(ερωτήσεις 18 με 20). Η ερώτηση 18 αναφέρεται στο κατά πόσο η 

αποτελεσματικότητα της διοίκησης συμβάλει στην αποτελεσματική εκτίμηση και 

διαχείριση των κινδύνων μέσω του εσωτερικού ελέγχου. Η ερώτηση 19 εξετάζει αν η 

αποτελεσματικότητα των υπόλοιπων φορέων της εταιρικής διακυβέρνησης (εκτός της 

διοίκησης) συμβάλλουν στην αποτελεσματική εκτίμηση διαχείριση κινδύνων και 

τέλος η ερώτηση 20 διερευνά σε ποιο βαθμό η αλληλεξάρτηση της εταιρικής 

διακυβέρνησης και του εσωτερικού ελέγχου μπορεί να συμβάλλει στη διαχείριση των 

επιχειρηματικών κινδύνων. 

Τέλος, στην έκτη ενότητα εξετάζεται η σχέση μεταξύ  χαρακτηριστικών του  

εσωτερικού ελέγχου και της αποτελεσματικής εκτίμησης των κινδύνων μέσα από τις 

ερωτήσεις 21 έως 24. Η ερώτηση 21 αναφέρεται στο αν η ανεξαρτησία του 

εσωτερικού ελέγχου καθιστά αποτελεσματικό τον εσωτερικό έλεγχο και το ρόλο του 

στη διαχείριση κινδύνων. Οι τρεις τελευταίες ερωτήσεις 22,23 και 24 εξετάζουν σε 

ποιο βαθμό η ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου, ο σαφής διαχωρισμός των 
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καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων των εργαζόμενων καθώς και η υιοθέτηση 

Διεθνών Προτύπων καθιστά αποτελεσματικό τον εσωτερικό έλεγχο και το ρόλο του 

στη διαχείριση κινδύνων. 

 

4.4 Μεθοδολογία Στατιστικής Ανάλυσης Ερωτηματολογίου 

Για τη ανάλυση των απαντήσεων του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκε το 

στατιστικό πακέτο λογισμικού SPSS 17. Πιο συγκεκριμένα οι απαντήσεις των 

ερωτηματολογίων καταγράφηκαν σε μορφή Εxcel και στη συνέχεια τα αριθμητικά 

στοιχεία εισήχθησαν στο πρόγραμμα SPSS. Τα στατιστικά αποτελέσματα της 

έρευνάς μας θα παρασταθούν τόσο σε μορφή πίνακα όσο και σε μορφή διαγράμματος 

με ράβδους. 
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Κεφάλαιο 5 - Αποτελέσματα Έρευνας 
 

5.1 Αποτελέσματα Περιγραφικής Στατιστικής 

Στο παρόν κεφάλαιο παραθέτονται τα περιγραφικά στοιχεία και γραφήματα, όπως 

διαμορφώθηκαν μέσα από τη στατιστική ανάλυση του SPSS. 

Τμήμα Α. Δημογραφικά στοιχεία 

 

Για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας, απεστάλησαν ερωτηματολόγια σε 1500 

ξενοδοχειακές μονάδες σε όλη την Ελλάδα, από τις οποίες ανταποκρίθηκαν οι 105, 

δηλαδή ποσοστό της τάξης του 7% επί του συνόλου.  

 

Όπως έχει ήδη ειπωθεί οι πρώτες τέσσερις ερωτήσεις είναι ερωτήσεις σχετικά με 

δημογραφικά στοιχεία του ερωτώμενου. Ειδικότερα με την ερώτηση 1 εξετάζεται η 

κατηγορία του ξενοδοχείου. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στο παρακάτω πίνακα.   

 

 

Κατηγορία Ξενοδοχειακής Μονάδας 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3*** 39 37,1 37,1 37,1 

4**** 48 45,7 45,7 82,9 

5**** 18 17,1 17,1 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

 

Πίνακας 1: Πίνακας συχνοτήτων για την κατηγορία της ξενοδοχειακής μονάδας 

 

 

Όπως διακρίνεται από τον Πίνακα 1, από τις εκατόν πέντε (105) επιχειρήσεις, το 

μεγαλύτερο ποσοστό (45,7%) είναι ξενοδοχεία τεσσάρων αστέρων, το 37,1% είναι 

τριών αστέρων και το χαμηλότερο ποσοστό (17,1%) είναι πεντάστερα ξενοδοχεία. Τα 

παραπάνω αποτελέσματα παρουσιάζονται και διαγραμματικά. 
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Διάγραμμα 1: Διάγραμμα ράβδων για την κατηγορία ξενοδοχειακής μονάδας 

 

Στη συνέχεια, με την ερώτηση 2, διερευνάται το επίπεδο εκπαίδευσης του 

ερωτηθέντα και τα αποτελέσματα εμφανίζονται στο παρακάτω πίνακα.   

Εκπαίδευση 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Απόφοιτος Α.Ε.Ι. 36 34,3 34,3 34,3 

Απόφοιτος δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης 
9 8,6 8,6 42,9 

Απόφοιτος Τ.Ε.Ι. 18 17,1 17,1 60,0 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού 42 40,0 40,0 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

Πίνακας 2: Πίνακας συχνοτήτων για την εκπαίδευση 

 
 

 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 2, το μεγαλύτερο ποσοστό (40,0%) είναι κάτοχοι 

μεταπτυχιακού τίτλου. Το 34,3% είναι απόφοιτοι ΑΕΙ ενώ το 17,1% είναι απόφοιτοι 

ΤΕΙ. Κάτι που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι μόνο το 8,6% των απαντήσεων 
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αντιστοιχούν σε απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα συγκεκριμένα 

αποτελέσματα μας δείχνουν την επικράτηση ατόμων με ανώτατες σπουδές στο χώρο 

του τουρισμού. Τα παραπάνω αποτελέσματα παρουσιάζονται και διαγραμματικά. 

 

 
Διάγραμμα 2: Διάγραμμα ράβδων για την Εκπαίδευση 

 

 

Εν συνεχεία, με την ερώτηση 3, διερευνάται η θέση ευθύνης του προσώπου που 

συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στο παρακάτω 

πίνακα. Πιο αναλυτικά, το 42,9% των ερωτηθέντων είναι διευθυντές, το 25,7% είναι 

υπεύθυνοι τμήματος και το 20% είναι υπάλληλοι της μονάδας. Σε χαμηλότερα 

ποσοστά κατατάσσονται οι ιδιοκτήτες με 8,6% και οι γενικοί διευθυντές με ποσοστό 

2,9%. 
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                                                                 Θέση ευθύνης που κατέχετε 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Γενικός Διευθυντής 3 2,9 2,9 2,9 

Διευθυντής 45 42,9 42,9 45,7 

ιδιοκτήτης 9 8,6 8,6 54,3 

Υπάλληλος 21 20,0 20,0 74,3 

Υπεύθυνος τμήματος 27 25,7 25,7 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

 
Πίνακας 3: Πίνακας συχνοτήτων για τη θέση ευθύνης 
 

 

 

 

Διαγραμματικά, τα παραπάνω στοιχεία φαίνονται στο επόμενο ραβδόγραμμα. 

 
Διάγραμμα 3: Διάγραμμα ράβδων για τη θέση ευθύνης 

 

 

Τέλος, με την ερώτηση 4, εξετάζεται ο αριθμός των ετών εμπειρίας που έχουν οι 

ερωτώμενοι στον χώρο. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στο παρακάτω πίνακα. Έτσι, 

οι περισσότεροι, με ποσοστό 60%, έχουν 9 έτη και πάνω, το 25,7% έχουν από πέντε 
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έως οκτώ χρόνια εμπειρίας και το 14,3%, δηλαδή μόνο 15 από τα 105 άτομα έχουν 

εμπειρία από έναν έως τέσσερα χρόνια. Τα παραπάνω αποτελέσματα παρουσιάζονται 

και διαγραμματικά. 

 
 

 

Πόσα έτη εργασιακής εμπειρίας έχετε 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1-4 15 14,3 14,3 14,3 

5-8 27 25,7 25,7 40,0 

9 και πάνω 63 60,0 60,0 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

 
Πίνακας 4: Πίνακας συχνοτήτων για την εργασιακή εμπειρία 

 

 

 
 
Διάγραμμα 4: Διάγραμμα ράβδων για την εργασιακή εμπειρία 
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Τμήμα Β. Διαχείριση Κινδύνων 

 

Το μέρος Β αποτελείται από τρεις ερωτήσεις. Πιο συγκεκριμένα με την ερώτηση 5 

διερευνάται ο βαθμός που η λειτουργία διαχείρισης κινδύνων διασφαλίζει τη 

δημιουργία αξίας της επιχείρησης.  Τα αποτελέσματα περιγράφονται στον παρακάτω 

Πίνακα.  

Η λειτουργία διαχείρισης κινδύνων διασφαλίζει τη δημιουργία αξίας της επιχείρησης 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2,0 6 5,7 5,7 5,7 

3,0 15 14,3 14,3 20,0 

4,0 63 60,0 60,0 80,0 

5,0 21 20,0 20,0 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

 
Πίνακας 5: Περιγραφικά στατιστικά για την ερώτηση 5 

 
 

Από τον παραπάνω Πίνακα φαίνεται ότι κατά το 20% των ερωτώμενων θεωρεί ότι «η 

λειτουργία διαχείρισης κινδύνων διασφαλίζει τη δημιουργία αξίας της επιχείρησης» 

«πάρα πολύ», το 60% «σε μεγάλο βαθμό», το 14,3% «σε μέτριο βαθμό», το 5,7% «σε 

μικρό βαθμό». Τα παραπάνω αποτελέσματα παρουσιάζονται και διαγραμματικά. 

 
 
 Διάγραμμα 5: Διάγραμμα ράβδων για την ερώτηση 5 
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Στη συνέχεια στην ερώτηση 6 διερευνάται ο βαθμός στον οποίο συμβάλει η 

διαχείρισης κινδύνων στην βελτίωση των διαδικασιών της επιχείρησης. Τα 

αποτελέσματα περιγράφονται στον παρακάτω Πίνακα.  

Η λειτουργία διαχείρισης κινδύνων συμβάλει στη βελτίωση των διαδικασιών της 

επιχείρησης 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3,0 21 20,0 20,0 20,0 

4,0 51 48,6 48,6 68,6 

5,0 33 31,4 31,4 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

 Πίνακας 6: Περιγραφικά στατιστικά για την ερώτηση 6 

 

Πιο συγκεκριμένα, το 31,4% θεωρεί ότι αυτό γίνεται «πάρα πολύ», το 48,6% «σε 

μεγάλο βαθμό» και το 20% «σε μέτριο βαθμό». Δεν υπήρξε καμία απάντηση στις 

επιλογές «σε μικρό βαθμό» ή «καθόλου». 

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα παρουσιάζονται και διαγραμματικά. 

 
 Διάγραμμα 6: Διάγραμμα ράβδων για την ερώτηση 6 
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\Συνεχίζοντας με την ανάλυση του Μέρους Β, με την ερώτηση 7 διερευνάται ο 

βαθμός συνεισφοράς της διαχείρισης κινδύνων στην οικονομική βελτίωση της 

επιχείρησης. Τα αποτελέσματα περιγράφονται στον παρακάτω Πίνακα.  

Η λειτουργία διαχείρισης κινδύνων συμβάλει στη οικονομική βελτίωση της επιχείρησης 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1,0 3 2,9 2,9 2,9 

2,0 3 2,9 2,9 5,7 

3,0 12 11,4 11,4 17,1 

4,0 69 65,7 65,7 82,9 

5,0 18 17,1 17,1 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

 Πίνακας 7: Περιγραφικά στατιστικά για την ερώτηση 7 

 

Αναλυτικά, το 17,1% θεωρεί ότι συμβάλλει «πάρα πολύ», το 65,7% «σε μεγάλο 

βαθμό», το 11,4% «σε μέτριο βαθμό», το 2,9% «σε μικρό βαθμό» και το 2,9% 

«καθόλου». Τα παραπάνω αποτελέσματα παρουσιάζονται και διαγραμματικά. 

 

 

 
 
Διάγραμμα 7:  Διάγραμμα ράβδων για την ερώτηση 7 



 

Ντουράκογλου Σοφία 

 

37 
 

Τμήμα Γ. Εσωτερικός Έλεγχος & Διαχείριση Επιχειρηματικών Κινδύνων 

 

Το Μέρος Γ αποτελείται από 6 ερωτήσεις που σκοπό έχουν να συγκρίνουν τον 

εσωτερικό έλεγχο με την διαχείριση κινδύνων. Συγκεκριμένα, στην ερώτηση 8 

διερευνάται ο βαθμός που ο εσωτερικός έλεγχος συμβάλει στην διαχείριση των 

επιχειρηματικών κινδύνων.  

Ο εσωτερικός έλεγχος συμβάλει αποτελεσματικά στη διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2,0 3 2,9 2,9 2,9 

3,0 3 2,9 2,9 5,7 

4,0 57 54,3 54,3 60,0 

5,0 42 40,0 40,0 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

Πίνακας 8: Περιγραφικά στατιστικά για την ερώτηση 8 

 

Τα αποτελέσματα, όπως περιγράφονται στον παραπάνω Πίνακα, είναι τα εξής: το 

40% πιστεύει ότι το παραπάνω ισχύει «πάρα πολύ», το 54,3% «σε μεγάλο βαθμό» και 

από 2,9% έχουν οι επιλογές «σε μεσαίο βαθμό» και «σε μικρό βαθμό». Κανείς από 

τους ερωτηθέντες δεν πιστεύει ότι η επιλογή «καθόλου» αντιπροσωπεύει την 

απάντηση σε αυτή την ερώτηση. 
 

 
 
Διάγραμμα 8:: Διάγραμμα ράβδων για την ερώτηση 8 
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Στη συνέχεια με την ερώτηση 9 αξιολογείται αν η ποιότητα των διαδικασιών της 

διαχείρισης κινδύνων εξαρτώνται σημαντικά από την εμπλοκή του εσωτερικού 

ελέγχου. Τα αποτελέσματα περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.  

 

 

 

Η ποιότητα των διαδικασιών της διαχείρισης κινδύνων εξαρτώνται σημαντικά από την 

εμπλοκή του εσωτερικού ελέγχου 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2,0 3 2,9 2,9 2,9 

3,0 12 11,4 11,4 14,3 

4,0 45 42,9 42,9 57,1 

5,0 45 42,9 42,9 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

 
Πίνακας 9: Περιγραφικά στατιστικά για την ερώτηση 9 

 
 

Τα αποτελέσματα από τον παραπάνω Πίνακα  αντιστοιχούν σε ποσοστό 42,9% για 

την επιλογή «πάρα πολύ», 42,9%  «σε μεγάλο βαθμό», 11,4% «σε μεσαίο βαθμό» και 

2,9% «σε μικρό βαθμό». Τα παραπάνω αποτελέσματα παρουσιάζονται και 

διαγραμματικά. 

 

 
Διάγραμμα 9: Διάγραμμα ράβδων για την ερώτηση 9 
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Στη συνέχεια με την ερώτηση 10 εξετάζεται αν η διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου 

είναι απαραίτητη για τη διαχείριση των κινδύνων μέσω της υιοθέτησης μεθόδων 

εντοπισμού και αξιολόγησης των κινδύνων. Τα αποτελέσματα περιγράφονται στον 

παρακάτω Πίνακα.  

Η διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου είναι απαραίτητη για τη διαχείριση των κινδύνων 

μέσω της υιοθέτησης μεθόδων εντοπισμού και αξιολόγησης των κινδύνων 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2,0 3 2,9 2,9 2,9 

3,0 12 11,4 11,4 14,3 

4,0 42 40,0 40,0 54,3 

5,0 48 45,7 45,7 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

 
Πίνακας 10: Περιγραφικά στατιστικά για την ερώτηση 10 

 

Τα αποτελέσματα σε αυτή την ερώτηση συμφωνούν σε ποσοστό 45,7% «πάρα πολύ», 

σε ποσοστό 40% «σε μεγάλο βαθμό», σε ποσοστό 11,4% «σε μεσαίο βαθμό» και σε 

ποσοστό 2,9% «σε μικρό βαθμό». 

Τα παραπάνω αποτελέσματα παρουσιάζονται και διαγραμματικά. 

 
 

 
Διάγραμμα 10: Διάγραμμα ράβδων για την ερώτηση 10 
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Με την ερώτηση 11, διερευνάται ο εσωτερικός έλεγχος ως παράγοντας ζωτικής 

σημασίας για την αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων. Τα αποτελέσματα 

περιγράφονται στον παρακάτω Πίνακα.  

Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί ζωτικό παράγοντα για την αποτελεσματική διαχείριση των 

κινδύνων 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
2,0 3 2,9 2,9 2,9 

3,0 12 11,4 11,4 14,3 

4,0 36 34,3 34,3 48,6 

5,0 54 51,4 51,4 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

 Πίνακας 11: Περιγραφικά στατιστικά για την ερώτηση 11 

 

Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: το μεγαλύτερο ποσοστό των 51,4% κρίνει «πάρα 

πολύ» θετικά, το 34,3% «σε μεγάλο βαθμό», το 11,4% «σε μεσαίο βαθμό» και το 

2,9% «σε μικρό βαθμό. Παρατηρούμε ότι κανείς δεν κρίνει τον εσωτερικό έλεγχο ως 

μη ζωτικό παράγοντα για την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων.  

 

 
 

 
Διάγραμμα 11:  Διάγραμμα ράβδων για την ερώτηση 11 
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Στην ερώτηση 12 διερευνάται ο εσωτερικός έλεγχος ως αποτελεσματικό εργαλείο για 

την προστασία του οργανισμού από τους κινδύνους. Τα αποτελέσματα όμοια με την 

ανώτερη ερώτηση κρίνουν την πρόταση σωστή «πάρα πολύ» και «σε μεγάλο βαθμό» 

με ποσοστά 48,6% και 42,9% αντίστοιχα. Επιπλέον, το 5,7% κρίνει την πρόταση 

σωστή σε «μεσαίο βαθμό» και το 2,9% «σε μικρό βαθμό». Τα παραπάνω 

αποτελέσματα παρουσιάζονται και διαγραμματικά. 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος συμβάλει αποτελεσματικά στην προστασία του οργανισμού έναντι 

των εσωτερικών, καθώς και των εξωτερικών κινδύνων 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2,0 3 2,9 2,9 2,9 

3,0 6 5,7 5,7 8,6 

4,0 45 42,9 42,9 51,4 

5,0 51 48,6 48,6 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

 Πίνακας 12: Περιγραφικά στατιστικά για την ερώτηση 12 

 
 

 
Διάγραμμα 12:  Διάγραμμα ράβδων για την ερώτηση 12 
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Η  ερώτηση 13 εξετάζει σε ποιο βαθμό πιστεύεται πως ο εσωτερικός έλεγχος 

συμβάλει στον εντοπισμό των σφαλμάτων. Τα αποτελέσματα περιγράφονται στον 

παρακάτω πίνακα. 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος συμβάλει στον εντοπισμό σφαλμάτων και την αντιμετώπισή τους 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2,0 3 2,9 2,9 2,9 

3,0 6 5,7 5,7 8,6 

4,0 24 22,9 22,9 31,4 

5,0 72 68,6 68,6 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

 Πίνακας 13: Περιγραφικά στατιστικά για την ερώτηση 13 

 

 

Τα αποτελέσματα δείχνουν πως το 68,6% των απαντήσεων θεωρούν την πρόταση 

«πάρα πολύ» σωστή. Το 22,9% απαντά «σε μεγάλο βαθμό», το 5,7% «σε μεσαίο 

βαθμό» και το 2,9% «σε μικρό βαθμό 

 

 

 
 Διάγραμμα 13:  Διάγραμμα ράβδων για την ερώτηση 13 
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Τμήμα Δ. Εσωτερικοί Ελεγκτές & Διαχείριση Επιχειρηματικών Κινδύνων 

 

Το τέταρτο μέρος του ερωτηματολογίου απευθύνεται στον ρόλο των εσωτερικών 

ελεγκτών. Συγκεκριμένα, η ερώτηση 14 διερευνά το αν οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι 

αναπόσπαστο κομμάτι της διαχείρισης κινδύνων. Τα αποτελέσματα περιγράφονται 

στον παρακάτω πίνακα. 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι αναπόσπαστο κομμάτι της διαχείρισης κινδύνων 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1,0 9 8,6 8,6 8,6 

2,0 3 2,9 2,9 11,4 

3,0 24 22,9 22,9 34,3 

4,0 45 42,9 42,9 77,1 

5,0 24 22,9 22,9 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

Πίνακας 14: Περιγραφικά στατιστικά για την ερώτηση 14 

 

Έτσι, το 22,9% πιστεύει ότι εμπλέκονται «πάρα πολύ», το 42,9% «σε μεγάλο βαθμό», 

το 22,9% «σε μεσαίο βαθμό» και το 2,9% «σε μικρό βαθμό». Τέλος, το ποσοστό των 

8,6% δεν πιστεύει ότι εμπλέκονται και απάντησαν «καθόλου». 

 

 
Διάγραμμα 14:  Διάγραμμα ράβδων για την ερώτηση 14 

 

 



 

Ντουράκογλου Σοφία 

 

44 
 

Με την ερώτηση 15 εξετάζεται αν οι εσωτερικοί ελεγκτές διαθέτουν ένα επαρκές 

επίπεδο προσόντων ώστε να εντοπίζουν τους κινδύνους. Όπως φαίνεται και στον 

παρακάτω πίνακα, το 20% θεωρεί ότι ισχύει «πάρα πολύ», το 40% «σε μεγάλο 

βαθμό», το 25,7% «σε μεσαίο βαθμό», το 11,4% «σε μικρό βαθμό» και το 2,9% 

«καθόλου». Ακολουθεί και η διαγραμματική παρουσίαση των αποτελεσμάτων. 

 

 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές διαθέτουν ένα επαρκές επίπεδο προσόντων ώστε να εντοπίζουν και 

να διαχειρίζονται τους επιχειρηματικούς κινδύνους 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1,0 3 2,9 2,9 2,9 

2,0 12 11,4 11,4 14,3 

3,0 27 25,7 25,7 40,0 

4,0 42 40,0 40,0 80,0 

5,0 21 20,0 20,0 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

 
Πίνακας 15: Περιγραφικά στατιστικά για την ερώτηση 15 

 

 

 
Διάγραμμα 15:  Διάγραμμα ράβδων για την ερώτηση 15 
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Ακολουθώντας την ανωτέρω προσέγγιση, με την ερώτηση 16 διερευνάται ο βαθμός 

διάδοσης του ρόλου των εσωτερικών ελεγκτών στη διαχείριση των επιχειρηματικών 

κινδύνων. Προκύπτει ότι το 14,3% του πληθυσμού απάντησε «πάρα πολύ», το 28,6% 

απάντησε «σε μεγάλο βαθμό», το 25,7% απάντησε «σε μεσαίο βαθμό», το 20% 

απάντησε «σε μικρό βαθμό» και 11,4% «καθόλου». Τα αποτελέσματα περιγράφονται 

στον παρακάτω Πίνακα και στο διάγραμμα.  

 

Είναι διαδεδομένος ο ρόλος των εσωτερικών ελεγκτών στη διαχείριση των επιχειρηματικών 

κινδύνων 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1,0 12 11,4 11,4 11,4 

2,0 21 20,0 20,0 31,4 

3,0 27 25,7 25,7 57,1 

4,0 30 28,6 28,6 85,7 

5,0 15 14,3 14,3 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

Πίνακας 16: Περιγραφικά στατιστικά για την ερώτηση 16 

 

 

 
Διάγραμμα 16:  Διάγραμμα ράβδων για την ερώτηση 16 
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Τέλος με την ερώτηση 17 εξετάζεται ο βαθμός επίγνωσης που έχουν οι ελεγκτές για 

τους τύπους κινδύνων και τον ρόλο τους στην διαχείριση αυτών. Τα αποτελέσματα 

περιγράφονται στον παρακάτω Πίνακα.  

 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές γνωρίζουν τους διάφορους τύπους κινδύνων και τον ρόλο τους στη 

διαχείριση των κινδύνων 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1,0 3 2,9 2,9 2,9 

2,0 15 14,3 14,3 17,1 

3,0 24 22,9 22,9 40,0 

4,0 42 40,0 40,0 80,0 

5,0 21 20,0 20,0 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

 
Πίνακας 17: Περιγραφικά στατιστικά για την ερώτηση 17 

 

Εδώ, το 20% απαντά «πάρα πολύ», το 40% «σε μεγάλο βαθμό», το 22,9% «σε μεσαίο 

βαθμό», το 14,3% «σε μικρό βαθμό» και το 2,9% «καθόλου». 
 

Τα παραπάνω αποτελέσματα παρουσιάζονται και διαγραμματικά. 

 
Διάγραμμα 17:  Διάγραμμα ράβδων για την ερώτηση 17 
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Τμήμα Ε. Εταιρική Διακυβέρνηση και Διαχείριση Κινδύνων μέσω του 

εσωτερικού ελέγχου 

 

Στη συνέχεια με τις ερωτήσεις 18 – 20 αξιολογείται η σχέση του εσωτερικού ελέγχου 

με την εταιρική διακυβέρνηση. Ειδικότερα με την ερώτηση 18 διερευνάται ο βαθμός 

της αποτελεσματικότητας της διοίκησης συμβάλει στην διαχείριση των κινδύνων 

μέσω του εσωτερικού ελέγχου. Τα αποτελέσματα περιγράφονται στον παρακάτω 

πίνακα.  

 

Η αποτελεσματικότητα της διοίκησης συμβάλει στην διαχείριση των κινδύνων μέσω του 

εσωτερικού ελέγχου 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1,0 3 2,9 2,9 2,9 

2,0 3 2,9 2,9 5,7 

3,0 15 14,3 14,3 20,0 

4,0 39 37,1 37,1 57,1 

5,0 45 42,9 42,9 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

 
Πίνακας 18: Περιγραφικά στατιστικά για την ερώτηση 18 

 
 

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό , δηλαδή 42,9% 

θεωρεί ότι «η αποτελεσματικότητα της διοίκησης συμβάλει στην αποτελεσματική 

εκτίμηση και διαχείριση των κινδύνων μέσω του εσωτερικού ελέγχου» «πάρα πολύ». 

Βέβαια σημαντικό ποσοστό 37,1% θεωρεί ότι η αποτελεσματικότητα της διοίκησης 

μέσω εσωτερικού ελέγχου πραγματοποιείται «σε μεγάλο βαθμό». Επίσης, το 14,3%  

θεωρεί ότι η πρόταση ισχύει «σε μεσαίο βαθμό» και το 2,9% «σε μικρό βαθμό». 

Τέλος, υπήρχε και ποσοστό 2,9% που απάντησε «καθόλου». Συνεπώς σε αυτή την 

ερώτηση διακρίνονται σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. Τα παραπάνω αποτελέσματα 

παρουσιάζονται και διαγραμματικά. 
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Διάγραμμα 18:  Διάγραμμα ράβδων για την ερώτηση 18 

 

Στη συνέχεια, με την ερώτηση 19 εξετάζεται ο βαθμός της αποτελεσματικότητας των 

υπόλοιπων φορέων της εταιρικής διακυβέρνησης (εκτός της διοίκησης) της διοίκησης 

συμβάλει στην αποτελεσματική εκτίμηση και διαχείριση των κινδύνων μέσω του 

εσωτερικού ελέγχου. Τα αποτελέσματα περιγράφονται στον παρακάτω Πίνακα.  

 

Η αποτελεσματικότητα των υπόλοιπων φορέων της εταιρικής διακυβέρνησης (εκτός της διοίκησης) 

της διοίκησης συμβάλει στην αποτελεσματική εκτίμηση και διαχείριση των κινδύνων μέσω του 

εσωτερικού ελέγχου 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1,0 3 2,9 2,9 2,9 

2,0 15 14,3 14,3 17,1 

3,0 27 25,7 25,7 42,9 

4,0 39 37,1 37,1 80,0 

5,0 21 20,0 20,0 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

Πίνακας 19: Περιγραφικά στατιστικά για την ερώτηση 19 
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Από τον παραπάνω πίνακα τα αποτελέσματα που προκύπτουν είναι τα παρακάτω. Το 

20% των ερωτώμενων θεωρεί ότι «η αποτελεσματικότητα της εταιρικής 

διακυβέρνησης συμβάλλει στην διαχείριση των κινδύνων» «πάρα πολύ», το 37,1% 

θεωρεί την συμβολή αυτή «σε μεγάλο βαθμό». Το 25,7% θεωρεί την πρόταση σωστή 

«σε μεσαίο βαθμό», το 14,3% «σε μικρό βαθμό» και το 2,9% «καθόλου». Τα 

παραπάνω αποτελέσματα παρουσιάζονται και διαγραμματικά. 

 

 

 

 
 
Διάγραμμα 19:  Διάγραμμα ράβδων για την ερώτηση 19 
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Στην ερώτηση 20  διερευνάται αν η αλληλεξάρτηση της εταιρικής διακυβέρνησης και 

του εσωτερικού ελέγχου μπορεί να συμβάλλει στη διαχείριση κινδύνων. Τα 

αποτελέσματα περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα και διαγραμματικά.  

 

Η αλληλεξάρτηση της εταιρικής διακυβέρνησης και του εσωτερικού ελέγχου μπορεί να 

συμβάλλει στη διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1,0 3 2,9 2,9 2,9 

2,0 9 8,6 8,6 11,4 

3,0 21 20,0 20,0 31,4 

4,0 36 34,3 34,3 65,7 

5,0 36 34,3 34,3 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

Πίνακας 20: Περιγραφικά στατιστικά για την ερώτηση 20 

 

Το 34,3% θεωρεί ότι η αλληλεξάρτηση αυτή μπορεί να συμβάλει στην διαχείριση των 

επιχειρηματικών κινδύνων «πάρα πολύ» και «σε μεγάλο βαθμό». Το 20% το θεωρεί 

«σε μεσαίο βαθμό» και το 8,6% «σε μικρό βαθμό». Το 2,9% έχει αντίθετη άποψη και 

δεν πιστεύει ότι η πρόταση είναι αληθής. 
 

 
 
Διάγραμμα 20:  Διάγραμμα ράβδων για την ερώτηση 20 
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Τμήμα ΣΤ. Χαρακτηριστικά Εσωτερικού Ελέγχου και η Αποτελεσματική 

Εκτίμηση Κινδύνων 

 

Συνεχίζοντας στην επόμενη ενότητα, στην ερώτηση 21 εξετάζεται αν η εξαρτησία ως 

χαρακτηριστικό του εσωτερικού ελέγχου καθιστά αποτελεσματικό το ρόλο του στη 

διαχείριση κινδύνων. Τα αποτελέσματα περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.  

 

 

Η ανεξαρτησία ως χαρακτηριστικό του εσωτερικού ελέγχου καθιστά αποτελεσματικό το 

ρόλο του στη διαχείριση κινδύνων 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2,0 6 5,7 5,7 5,7 

3,0 18 17,1 17,1 22,9 

4,0 51 48,6 48,6 71,4 

5,0 30 28,6 28,6 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

Πίνακας 21: Περιγραφικά στατιστικά για την ερώτηση 21 

 

Το 28,6% απάντησε «πάρα πολύ», το 48,6% και μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε «σε 

μεγάλο βαθμό», το 17,1% «σε μεσαίο βαθμό» και το 5,7% «σε μικρό βαθμό».  

Τα παραπάνω αποτελέσματα παρουσιάζονται και διαγραμματικά. 

 
 

 
Διάγραμμα 21:  Διάγραμμα ράβδων για την ερώτηση 21 
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Με την ερώτηση 22 εξετάζεται η περίπτωση της αποτελεσματικότητας του 

εσωτερικού ελέγχου ανάλογα με την ποιότητά του. Τα αποτελέσματα περιγράφονται 

στον παρακάτω πίνακα.  

 

Η ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου βοηθά καταλυτικά στον εσωτερικό έλεγχο και το ρόλο 

του στη διαχείριση κινδύνων 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1,0 3 2,9 2,9 2,9 

3,0 15 14,3 14,3 17,1 

4,0 39 37,1 37,1 54,3 

5,0 48 45,7 45,7 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

Πίνακας 22: Περιγραφικά στατιστικά για την ερώτηση 22 

 

Το 45,7% πιστεύει ότι η πρόταση ισχύει «πάρα πολύ», το 37,1% «σε μεγάλο βαθμό» 

και το 14,3% «σε μεσαίο βαθμό». Μόνο το 2,9% δεν πιστεύει ότι η 

αποτελεσματικότητα δεν εξαρτάται από την ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου και γι 

αυτό απάντησε «καθόλου». 

Τα παραπάνω αποτελέσματα παρουσιάζονται και διαγραμματικά 

 
Διάγραμμα 22:  Διάγραμμα ράβδων για την ερώτηση 22 
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Στη συνέχεια με την ερώτηση 23, διερευνάται  ο βαθμός αποτελεσματικότητας του 

εσωτερικού ελέγχου ανάλογα με των διαχωρισμό των καθηκόντων και των 

αρμοδιοτήτων των εργαζομένων. Τα αποτελέσματα περιγράφονται στον παρακάτω 

Πίνακα.  

 

Ο σαφής διαχωρισμός των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων των εργαζόμενων καθιστά 

αποτελεσματικό τον εσωτερικό έλεγχο και το ρόλο του στη διαχείριση κινδύνων 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1,0 3 2,9 2,9 2,9 

3,0 15 14,3 14,3 17,1 

4,0 24 22,9 22,9 40,0 

5,0 63 60,0 60,0 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

Πίνακας 23: Περιγραφικά στατιστικά για την ερώτηση 23 

 
 

Τα αποτελέσματα της τρέχουσας ερώτησης είναι τα παρακάτω. Το 60% πιστεύει 

«πάρα πολύ» στην πρόταση αυτή, το 22,9% «σε μεγάλο βαθμό», το 14,3% «σε 

μεσαίο βαθμό» και μόνο το 2,9% «καθόλου». 

Τα παραπάνω αποτελέσματα παρουσιάζονται και διαγραμματικά 

 

 
Διάγραμμα 23:  Διάγραμμα ράβδων για την ερώτηση 23 
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Τέλος, με την ερώτηση 24, διερευνάται ο βαθμός αποτελεσματικότητας του 

εσωτερικού ελέγχου ανάλογα με την υιοθέτηση Διεθνών Προτύπων. Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται παρακάνω περιγραφικά και διαγραμματικά. 

 

Η υιοθέτηση Διεθνών Προτύπων καθιστά αποτελεσματικό τον εσωτερικό έλεγχο και το ρόλο 

του στη διαχείριση κινδύνων 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1,0 3 2,9 2,9 2,9 

2,0 3 2,9 2,9 5,7 

3,0 21 20,0 20,0 25,7 

4,0 39 37,1 37,1 62,9 

5,0 39 37,1 37,1 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

Πίνακας 244: Περιγραφικά στατιστικά για την ερώτηση 24 

 

Έτσι, το 37,1% υποστηρίζει αυτή την άποψη είτε «πάρα πολύ» ή «σε μεγάλο βαθμό», 

το 20% «σε μεσαίο βαθμό» και το 2,9% «σε μικρό βαθμό». Τελικά, μόνο το 2,9% δεν 

πιστεύει στην παραπάνω πρόταση. 
 

 
Διάγραμμα 24:  Διάγραμμα ράβδων για την ερώτηση 24 
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5.3. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Ανάλυσης Παλινδρόμησης 

Παίρνοντας ως δεδομένου ότι όλες οι μεταβλητές είναι συνεχείς, χρησιμοποιούμε 

πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση με εξαρτημένη μεταβλητή την «Διαχείριση 

κινδύνου» (v1: ερωτήσεις 5-7) και ανεξάρτητες μεταβλητές τον «Εσωτερικό έλεγχο» 

(Ν2: ερωτήσεις 8-13), τους «Εσωτερικούς ελεγκτές» (Ν3: ερωτήσεις 14-17), την 

«Εταιρική Διακυβέρνηση» (Ν4: ερωτήσεις 18-20) και τα «Χαρακτηριστικά του 

εσωτερικού ελέγχου» (Ν5: ερωτήσεις 21-24 ).  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση Παλινδρόμησης. 

 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,872 ,447  4,183 ,000 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Ν2) 

,223 ,166 ,202 1,344 ,182 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ 

ΕΛΕΓΚΤΕΣ (Ν3) 
,010 ,086 ,015 ,119 ,905 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (Ν4) 
-,016 ,091 -,023 -,175 ,861 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Ν5) ,282 ,123 ,316 2,290 ,024 

a. Dependent Variable: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 
Πίνακας 25: Πίνακας Coefficients 

 

Από τον παραπάνω πίνακα μας ενδιαφέρει η τιμή Β, που είναι ο συντελεστής της 

παλινδρόμησης για κάθε ανεξάρτητη μεταβλητή, η οποία μας δείχνει τη μεταβολή της 

μέσης τιμής της εξαρτημένης μεταβλητής όταν αυξάνεται κατά μία μονάδα κάθε μία 

από τις ανεξάρτητες μεταβλητές, δεδομένου ότι όλες οι άλλες παράμετροι 

παραμένουν σταθερές.  
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Έτσι, με βάση τα παραπάνω παίρνουμε την εξίσωση παλινδρόμησης που είναι της 

μορφής: y = bo + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + b5x5 και με βάση τα στοιχεία του 

Πίνακα 26, η εξίσωση παλινδρόμησης θα γίνει: y = 1,872 + 0,223*Ν2 + 0,010*Ν3 + 

(-0,016)*Ν4 + 0,282*Ν5, όπου y = Διαχείριση κινδύνου.  

Σχετικά με τις ερευνητικές υποθέσεις, οι οποίες διατυπώθηκαν στις υποενότητες του 

κεφαλαίου 3, φαίνεται ότι λόγω της τιμής του sig (p=0,000 < a=0.05 και p=0,024 < 

a=0.05) οι δύο ερευνητικές υποθέσεις της ενότητας 3.1 και 3.4 (Μηδενική υπόθεση 

Η0: H διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων διαδραματίζει ένα δυναμικό ρόλο 

στην επιχείρηση και Μηδενική υπόθεση Η0: Τα χαρακτηριστικά του εσωτερικού 

ελέγχου διαδραματίζουν ένα δυναμικό ρόλο στην εφαρμογή της διαχείρισης των 

επιχειρηματικών) ισχύουν και η διαχείριση κινδύνου και τα χαρακτηριστικά του 

εσωτερικού ελέγχου έχουν σημαντική συσχέτιση με τον ρόλο της επιχείρησης. 

Αντίθετα, οι ερευνητικές υποθέσεις (Μηδενική υπόθεση Η0: Ο εσωτερικός έλεγχος  

διαδραματίζει ένα δυναμικό ρόλο στην εφαρμογή της διαχείρισης των 

επιχειρηματικών κινδύνων, Μηδενική υπόθεση Η0: Οι εσωτερικοί ελεγκτές 

διαδραματίζουν ένα δυναμικό ρόλο στην εφαρμογή της διαχείρισης των 

επιχειρηματικών κινδύνων, Μηδενική υπόθεση Η0: Τα χαρακτηριστικά του 

εσωτερικού ελέγχου διαδραματίζουν ένα δυναμικό ρόλο στην εφαρμογή της 

διαχείρισης των επιχειρηματικών κινδύνων και της εταιρικής διακυβέρνησης) λόγω 

της τιμής του sig (p=0,182 > a= 0.05, p=0,905 > a=0.05, p=0,861 > a=0.05) 

απορρίπτονται και κατά συνέπεια η διαχείριση κινδύνου συσχετίζεται αλλά όχι σε 

στατιστικά σημαντικό βαθμό με την λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου, την 

εταιρική διακυβέρνηση και τους εσωτερικούς ελεγκτές. 
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ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 9,854 4 2,463 7,434 ,000b 

Residual 33,137 100 ,331   

Total 42,990 104    

a. Dependent Variable: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

b. Predictors: (Constant), ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ, ΕΤΑΙΡΙΚΗ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 

Στον πίνακα των αποτελεσμάτων της Ανάλυσης Διακύμανσης (ANOVA), 

παρατηρείται ότι το επίπεδο σημαντικότητας είναι: sig.=0,000 < a=0,05. Συνεπώς, η 

γραμμή παλινδρόμησης που έχει εκτιμηθεί θεωρείται ότι είναι στατιστικά σημαντική 

(F=7,434 , sig. = 0,000). 
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Κεφάλαιο 6 – Συμπεράσματα και Προτάσεις 
 

6.1 Συμπεράσματα Βιβλιογραφικής Έρευνας 

Από τη βιβλιογραφική έρευνα σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο στις ξενοδοχειακές 

μονάδες  παρατηρείται ότι τα χαρακτηριστικά των εσωτερικών ελεγκτών και του 

εσωτερικού ελέγχου επιδρούν θετικά στη μείωση κινδύνων και προβλημάτων. Επίσης 

παρατηρήθηκε ότι υπάρχει αλληλεξάρτηση της εταιρικής διακυβέρνησης με τον 

εσωτερικό έλεγχο. Τέλος, αναφορικά με τη διαχείριση κινδύνων φαίνεται πως ο 

εσωτερικός έλεγχος είναι ιδιαίτερα αποδοτικός.  

 

6.2 Συμπεράσματα Εμπειρικής Έρευνας 

Από την άλλη μεριά τα συμπεράσματα από την εμπειρική έρευνα ήταν διαφορετικά. 

Για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο 

το οποίο στάλθηκε στις ξενοδοχειακές μονάδες 3 αστέρων και άνω. Μετά την 

καταγραφή των απαντήσεων του ερωτηματολογίου και τη χρήση του στατιστικού 

προγράμματος SPSS για την ανάλυση των αποτελεσμάτων, ώστε να διαπιστωθεί η 

ύπαρξη αλληλεξάρτησης μεταξύ της διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων και των 

ανεξάρτητων μεταβλητών που είναι ο εσωτερικός έλεγχος, οι εσωτερικοί ελεγκτές, η 

εταιρική διακυβέρνηση  και τα χαρακτηριστικά του εσωτερικού ελέγχου. Από τα 

αποτελέσματα βλέπουμε ότι η διαχείριση κινδύνων και τα χαρακτηριστικά του 

εσωτερικού ελέγχου είναι στατιστικά σημαντικές μεταβλητές, που σημαίνει ότι 

επηρεάζουν θετικά τη διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων. Αντίθετα, οι άλλες 

τρεις μεταβλητές που είναι η εταιρική διακυβέρνηση, ο εσωτερικός έλεγχος και οι 

εσωτερικοί ελεγκτές δεν είναι στατιστικά σημαντικές μεταβλητές, δηλαδή δεν 

επηρεάζουν θετικά τη διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων. 
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6.3 Περιορισμοί Μελέτης και Προτάσεις για Μελλοντική 

Έρευνα 

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν θα πρέπει να ερμηνευτούν λαμβάνοντας υπόψη 

και ορισμένους περιορισμούς. Αρχικά πρέπει να ληφθεί υπόψη ο περιορισμένος 

αριθμός των ατόμων που απάντησαν (105 άτομα) παρόλο που ερωτήθηκαν πολλοί 

περισσότεροι καθώς και το περιορισμένο χρονικό διάστημα κατά το οποίο έγινε η 

διεξαγωγή της έρευνας. Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι οι απαντήσεις βασίζονται 

στις απόψεις των υπαλλήλων των οργανισμών, και παρόλο που κατά τη δημιουργία 

του ερωτηματολογίου έγινε προσπάθεια να είναι απλό, κατανοητό και να απαιτεί όσο 

το δυνατόν λιγότερο χρόνο, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με βεβαιότητα κατά πόσο 

οι γνώσεις τους επαρκούν για να απαντήσουν και κατά πόσο οι απαντήσεις τους 

ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους αντιλήψεις .  

Με βάση τους περιορισμούς της μελέτης που αναλύθηκαν παραπάνω  προτείνεται ως 

μελλοντική έρευνα μια περισσότερο εμπειρική έρευνα για μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα όπου και με τη χρήση της μεθόδου των συνεντεύξεων, που είναι μια από τις 

πιο αξιόπιστες μεθόδους έρευνας, θα μπορέσουν να εξαχθούν πιο συγκεκριμένα και 

ουσιαστικά αποτελέσματα.  
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Παράρτημα 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΣΤΗ ΔΙΟΊΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

Εμπιστευτικό Ερωτηματολόγιο Έρευνας 

στα πλαίσια εκπόνησης της Διπλωματικής εργασίας με θέμα: 

«Ο εσωτερικός έλεγχος στις ξενοδοχειακές μονάδες της Ελλάδας» 

Α. Δημογραφικές Ερωτήσεις 
(Δηλώστε με   ή υπογραμμίστε την απάντησή σας) 

 

1. Κατηγορία Ξενοδοχειακής Μονάδας 

 3 ***    4 ****     5 ***** 

2. Εκπαίδευση 

  Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης     Απόφοιτος Τ.Ε.Ι.    Απόφοιτος Α.Ε.Ι.   

 Κάτοχος Μεταπτυχιακού            Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος  

3. Θέση ευθύνης που κατέχετε 

   Υπάλληλος    Υπεύθυνος τμήματος     Διευθυντής   Εσωτερικός ελεγκτής     

 Άλλο   
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4. Πόσα έτη εργασιακής εμπειρίας έχετε 

 1-4                 5-8                   9 και πάνω 

 

Β. Διαχείριση Κινδύνων 

Αξιολογήστε τις παρακάτω προτάσεις σημειώνοντας  x  στο αντίστοιχο τετραγωνάκι: 
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5. Η λειτουργία διαχείρισης κινδύνων διασφαλίζει τη δημιουργία αξίας στην 

επιχείρησης; 
     

6. Η λειτουργία διαχείρισης κινδύνων συμβάλει στη βελτίωση των διαδικασιών της 

επιχείρησης;      

7. Η λειτουργία διαχείρισης κινδύνων συμβάλει στη οικονομική βελτίωση της 

επιχείρησης; 
     

 

 

 

 

 

Γ. Εσωτερικός Έλεγχος & Διαχείριση Επιχειρηματικών 

Κινδύνων 
Αξιολογήστε τις παρακάτω προτάσεις σημειώνοντας χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι: 
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3. 8. Ο εσωτερικός έλεγχος συμβάλει αποτελεσματικά στη διαχείριση επιχειρηματικών 

κινδύνων; 
     

9. Η ποιότητα των διαδικασιών της διαχείρισης κινδύνων εξαρτώνται σημαντικά από 

την εμπλοκή του εσωτερικού ελέγχου; 
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10. Η διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου είναι απαραίτητη για τη διαχείριση των 

κινδύνων μέσω της υιοθέτησης μεθόδων εντοπισμού και αξιολόγησης των κινδύνων; 
     

11. Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί ζωτικό παράγοντα για την αποτελεσματική 

διαχείριση των κινδύνων ; 

     

12. Ο εσωτερικός έλεγχος συμβάλει αποτελεσματικά στην προστασία του οργανισμού 

έναντι των εσωτερικών, καθώς και των εξωτερικών κινδύνων; 
     

13. Ο εσωτερικός έλεγχος συμβάλει στον εντοπισμό σφαλμάτων και την 

αντιμετώπισή τους; 
     

 

 

Δ. Εσωτερικοί Ελεγκτές & Διαχείριση Επιχειρηματικών Κινδύνων 
 

Αξιολογήστε τις παρακάτω προτάσεις σημειώνοντας χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι: 
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14. Οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι αναπόσπαστο κομμάτι της διαχείρισης κινδύνων;      

15. Οι εσωτερικοί ελεγκτές διαθέτουν ένα επαρκές επίπεδο προσόντων που τους 

βοηθούν να εντοπίζουν και να διαχειρίζονται τους επιχειρηματικούς κινδύνους; 
     

16. Είναι διαδεδομένος ο ρόλος των εσωτερικών ελεγκτών στη διαχείριση των 

επιχειρηματικών κινδύνων; 
     

17. Οι εσωτερικοί ελεγκτές γνωρίζουν τους διάφορους τύπους κινδύνων και τον ρόλο 

τους στη διαχείριση των κινδύνων; 
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Ε. Εταιρική Διακυβέρνηση και Διαχείριση Κινδύνων μέσω 
του εσωτερικού ελέγχου 

Αξιολογήστε τις παρακάτω προτάσεις βάζοντας χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι:  
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18.  Η αποτελεσματικότητα της διοίκησης συμβάλει στην διαχείριση των κινδύνων μέσω 

του εσωτερικού ελέγχου; 
     

19. Η αποτελεσματικότητα των υπόλοιπων φορέων της εταιρικής διακυβέρνησης (εκτός 

της διοίκησης) της διοίκησης συμβάλει στην αποτελεσματική εκτίμηση και διαχείριση 

των κινδύνων μέσω του εσωτερικού ελέγχου;  

     

20.  Η αλληλεξάρτηση της εταιρικής διακυβέρνησης και του εσωτερικού ελέγχου μπορεί 

να συμβάλλει στη διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων; 
     

 

 

ΣΤ. Χαρακτηριστικά Εσωτερικού Ελέγχου και η 
Αποτελεσματική Εκτίμηση Κινδύνων 

Αξιολογήστε τις παρακάτω προτάσεις και σημειώστε χ στο αντίστοιχο 
τετραγωνάκι: 
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18. 21. Η ανεξαρτησία ως χαρακτηριστικό του εσωτερικού ελέγχου καθιστά 

αποτελεσματικό το ρόλο του στη διαχείριση κινδύνων; 
     

22. Η ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου βοηθά καταλυτικά στον εσωτερικό έλεγχο 

και το ρόλο του στη διαχείριση κινδύνων; 
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23. Ο σαφής διαχωρισμός των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων των εργαζόμενων 

καθιστά αποτελεσματικό τον εσωτερικό έλεγχο και το ρόλο του στη διαχείριση 

κινδύνων; 

     

24. Η υιοθέτηση Διεθνών Προτύπων καθιστά αποτελεσματικό τον εσωτερικό έλεγχο 

και το ρόλο του στη διαχείριση κινδύνων; 
     

 
 

 

Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας στην έρευνα και για το 

χρόνο που αφιερώσατε. 
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