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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα τελευταία   χρόνια,  ο  κλάδος  της  οικονομίας  και  των επιχειρήσεων  χαρακτηρίζεται  από 
ταχύτατες εξελίξεις. Η ανάγκη για ορθότερη και πιο αντικειμενική πληροφόρηση τόσο των εξωτερικών 
όσο  και  των  εσωτερικών  χρηστών  των  χρηματοοικονομικών  καταστάσεων  είναι  επιτακτική.  Είναι 
γεγονός πως παρόλο που είναι γνωστό πως οι πληροφορίες πρέπει να είναι ακριβείς και έγκυρες, έχει 
αποδειχτεί  ότι  υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις  σχετικά με την ποιότητα των δεδομένων.  Γι’  αυτό,  η 
ανάγκη  για  τη  διενέργεια  αυστηρότερων  τόσο  εσωτερικών  όσο  και  εξωτερικών   ελέγχων  είναι 
αναγκαία. Οι έλεγχοι αυτοί διέπονται από ένα αρκετά αυστηρά καθορισμένο νομικό πλαίσιο, έτσι ώστε 
να  διασφαλίζεται  η  διαφάνεια  και  η  ασφάλεια  των  ιδιοκτητών  των  επιχειρήσεων  αλλά  και  των 
επενδυτών. 
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Οι  εσωτερικοί  έλεγχοι  προσανατολίζονται  στην  ευθυγράμμιση  και  στην  προσαρμογή  των 
θεμελιωδών κανόνων της Ελεγκτικής επιστήμης με τους κανόνες και τους όρους που έχουν θεσπιστεί 
στα πλαίσια της διοίκησης της συγκεκριμένης οικονομικής μονάδας. Πρόκειται για μια ανεξάρτητη, 
αντικειμενική, διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και 
να βελτιώνει τις λειτουργίες του οργανισμού. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι κάθε εταιρία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά τα 
οποία  δημιουργούν  ειδικές  συνθήκες  ελέγχου.  Είναι  ιδιαίτερα  σημαντικό  ο  εκάστοτε  εσωτερικός 
ελεγκτής να παρακολουθεί συστηματικά τις διαδικασίες και να μελετά την κάθε περίπτωση, έτσι ώστε 
να μπορεί να σχεδιάσει τον έλεγχο με τον αποδοτικότερο τρόπο.

Μια έννοια που έχει συνδεθεί άρρηκτα τόσο με τους εξωτερικούς όσο και με τους εσωτερικούς 
ελέγχους  είναι  αυτή  της  ανεξαρτησίας,  που  επηρεάζεται  από  πολυάριθμους  παράγοντες.  Πολλοί 
υποστηρίζουν ότι από τη στιγμή που ο εσωτερικός ελεγκτής εξαρτάται οικονομικά από την επιχείρηση, 
είναι πιθανό να επηρεάζεται από κάποια ομάδα συμφερόντων στο εσωτερικό της επιχείρησης, η οποία 
θα  διαθέτει  εξουσία.  Σε  περίπτωση  που  η  αμεροληψία  τεθεί  υπό  αμφισβήτηση,  η  λειτουργία  του 
ελέγχου  δεν  μπορεί  να  επιφέρει  τα  απαιτούμενα  αποτελέσματα.  Λόγω  της  σπουδαιότητας  του 
ζητήματος  της  ανεξαρτησίας,  το  δεύτερο  κεφάλαιο  της  εργασίας  αναφέρει  ορισμένες  έρευνες  που 
έλαβαν χώρα για την ανεξαρτησία των εσωτερικών ελεγκτών. 

Βέβαια, η ανάπτυξη των επιστημών και κατ’ επέκταση της τεχνολογίας και πληροφορικής έχει 
επιφέρει  σημαντικές  αλλαγές  και  στα  πληροφοριακά  συστήματα.  Με  την  πάροδο  των  ετών  οι 
επιχειρήσεις δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην ορθότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία τους. 
Ωστόσο,  καθοριστικό  ρόλο  σ’  αυτό  διαδραματίζει  και  ο  επαρκής  έλεγχος  τους  καθώς   και  η 
επικέντρωση της προσοχής σε θέματα ασφάλειας τους.

Τα πληροφοριακά συστήματα αποτελούν μέρος των επιχειρήσεων και επηρεάζονται αλλά και 
επηρεάζουν το  περιβάλλον της.  Η βασική  ταξινόμησή τους  προσδίδει  έμφαση στις  συσχετίσεις  οι 
οποίες υπάρχουν μεταξύ των παραγωγικών πόρων ενός οργανισμού, των μεταβολών σε αυτούς τους 
πόρους  και  στις  πηγές  προέλευσης  αυτών  των  μεταβολών.  Τα  είδη  των  πληροφοριών  τα  οποία 
εξάγονται από ένα πληροφοριακό σύστημα μπορούν να ομαδοποιηθούν με βασικό κριτήριο το σκοπό 
τον οποίο επιτελεί κάθε μια από αυτές.

Οι  επιχειρήσεις  με  ισχυρά  πληροφοριακά  συστήματα  αναγνωρίζουν  καλύτερα  και 
επεξεργάζονται δεδομένα, με αποτέλεσμα η ποιότητα των πληροφοριών να είναι καλύτερη. Ωστόσο, 
καθώς η ακρίβεια των στοιχείων ενός πληροφοριακού συστήματος αυξάνεται, παράλληλα αυξάνεται 
και το περιθώριο κόστους.

      Οι  κίνδυνοι  για  τα  πληροφοριακά  συστήματα  προέρχονται  από  ποικίλες  πηγές.  Αν 
αγνοηθούν,  μπορούν  να  καταστρέψουν  την  αξιοπιστία  και  ακρίβεια  των  χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών και  να οδηγήσουν σε λάθος αποφάσεις τόσο τους εσωτερικούς όσο και τους εξωτερικούς 
χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Γι’ αυτό το ζήτημα της ασφάλειας τους είναι καίριο 
και περίπλοκο και πρέπει να λαμβάνονται διάφορα μέτρα προστασίας. Η ασφάλεια σχετίζεται με την 
πρόληψη  και  ανίχνευση  μη  εξουσιοδοτημένων  ενεργειών  των  χρηστών  ενός  υπολογιστικού 
συστήματος  καθώς  και  τη  λήψη  μέτρων.  Πρέπει  λοιπόν  να  εξετάζεται  σε  κάθε  φάση  ανάπτυξης 
συστημάτων, να συμφωνείται με τους χρήστες και να εντάσσεται στα συστήματα από την αρχική τους 
δημιουργία. 
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Αναγκαίοι  κρίνονται  και  διάφοροι  έλεγχοι  των  συστημάτων  αυτών,  όπως  γενικοί  ,  έλεγχοι 
εφαρμογών που διακρίνονται σε ελέγχους εισόδου, επεξεργασίας και αναφορών ανάλογα με το στάδιο 
που αναφέρονται στον κύκλο επεξεργασίας δεδομένων. Οι έλεγχοι επίσης μπορεί να είναι προληπτικοί, 
διαγνωστικοί   ή  επανορθωτικοί.  Ένα ζήτημα που προκύπτει  κατά τον έλεγχο  των πληροφοριακών 
συστημάτων είναι κατά πόσο η ίδια η διαδικασία του ελέγχου εμπεριέχει κινδύνους. 

Η  παρούσα  λοιπόν  διπλωματική  εργασία  αναλύει  το  πλαίσιο  του  εσωτερικού  ελέγχου  και 
επικεντρώνεται  στον  έλεγχο  των  πληροφοριακών  συστημάτων,  καθώς  αποτελούν   βασικό  πόλο 
αναφοράς για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης αλλά και την εξασφάλιση των χρηστών των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων ως προς την ασφάλεια των χρηματοοικονομικών στοιχείων και την 
αξιοπιστία των πληροφοριών που λαμβάνουν.  

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η  ραγδαία  ανάπτυξη  των  πληροφοριακών  συστημάτων  τα  τελευταία  έτη  έχει  επιφέρει 
σημαντικές  εξελίξεις  στα  ηλεκτρονικά  συστήματα  επεξεργασίας  συναλλαγών  και  συνεπώς  σε 
ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα λογιστικής. Με την τεχνολογική ανάπτυξη όμως σε αυτά τα 
συστήματα, είναι αναγκαία και η βαθύτερη κατανόηση τους από τους λογιστές, ελεγκτές και χρήστες, 
ώστε να γίνεται δυνατή η άμεση αναγνώριση και αξιολόγηση τυχόν αδυναμιών στο σχεδιασμό και τη 
λειτουργία των συστημάτων, οι οποίες πιθανόν να οδηγούν σε λάθη ή και ατασθαλίες.

Η ύπαρξη επομένως πολιτικών και μεθόδων ασφαλείας καθώς και η λειτουργία συστημάτων 
ελέγχου αποτελεί στρατηγικό θέμα. Η διοίκηση της επιχείρησης θα πρέπει να εξετάσει όλα αυτά τα 
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ζητήματα με  προσοχή σε συνδυασμό πάντα με την εξέταση του εσωτερικού αλλά και  εξωτερικού 
περιβάλλοντος  της  επιχείρησης  αλλά και  των  στόχων αυτής.  Οι  στρατηγικές  που θα  καθοριστούν 
απαιτείται να είναι ρεαλιστικές, πρακτικές και αποδοτικές.

Σχετικά με τις εξελίξεις, και στον κλάδο των ελεγκτικών εταιρειών παρατηρήθηκαν σημαντικές 
αλλαγές  και  ειδικότερα  μετά  τη  θέσπιση  αυστηρότερων  κανόνων  λόγω  αρκετών  σκανδάλων  που 
διαπιστώθηκαν.  Αυτό  σημαίνει  πως  οι  ελεγκτές  δε  λειτούργησαν  αμερόληπτα  και  ανεξάρτητα 
εξαπατώντας το ευρύ επενδυτικό κοινό. Πράγματι, η απάτη στις οικονομικές μονάδες είναι φαινόμενο 
που απασχολεί ιδιαίτερα τους εσωτερικούς αλλά και εξωτερικούς χρήστες των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. 

Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας τα προσφερόμενα οφέλη είναι ποικίλα. Εντούτοις, ελλοχεύει 
ο  κίνδυνος  αλλοίωσης  ή  καταστροφής  των  στοιχείων  καθώς  και  η  διάπραξη  απάτης  μέσω 
ηλεκτρονικών υπολογιστών. Γι’ αυτό, ο έλεγχος κρίνεται αναγκαίος σε κάθε επιχείρηση. Βέβαια, εκτός 
από τον εξωτερικό έλεγχο σημαντικό ρόλο διαδραματίζει  και ο εσωτερικός έλεγχος αν και δόθηκε 
ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτόν τα τελευταία έτη.

Με τον όρο εσωτερικός έλεγχος δεν αναφερόμαστε μόνο στην ιδιαίτερη υπηρεσία ελέγχου στην 
επιχείρηση  ή  τους  υπαλλήλους  που  έχουν  αναλάβει  αυτή  την  εργασία  παράλληλα  με  τα  άλλα 
καθήκοντά  τους,  αλλά  εννοούμε  το  όλο  σύστημα  οργάνωσης  της  διαδικασίας  εκτέλεσης  των 
διαχειριστικών πράξεων και της λογιστικής απεικόνισής του.

Στη χώρα μας ιδρύθηκε το 1985 το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών για τη ρύθμιση 
θεμάτων που αφορούν τον εσωτερικό έλεγχο.  Επίσης, το νομοθετικό πλαίσιο ορίζει ρητά ορισμένα 
στοιχεία περί εξωτερικών αλλά και εσωτερικών ελέγχων και προσπαθεί με τις εκάστοτε διατάξεις να 
διαφυλάξει και  να προασπίσει την ανεξαρτησία και ακεραιότητά τους. Αυτό συνεπάγεται και βελτίωση 
της  ποιότητας  του  ελεγκτικού  έργου.  Ο  Κώδικας  Δεοντολογίας  και  Ηθικής  αποσκοπεί  στο  ίδιο 
αποτέλεσμα. Ακόμη, το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών προέβη στην έκδοση Ελεγκτικών 
Προτύπων.  Αναφορικά  με  τους  εσωτερικούς  ελεγκτές  ορίζεται  πως  η  ανεξαρτησία,  ακεραιότητα, 
αντικειμενικότητα και εμπιστευτικότητα πρέπει ν’ αποτελούν γνώμονα κάθε ενέργειάς τους.

Ο  έλεγχος  ρυθμίζεται  με  αποφάσεις  της  Επιτροπής  Εσωτερικού  Ελέγχου,  της  οποίας  οι 
αρμοδιότητες είναι καθορισμένες και πρέπει να τηρούνται για την καλύτερη περάτωση των εσωτερικών 
ελέγχων.

Σχετικά με τη διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου, αυτή είναι αρκετά περίπλοκη και σύνθετη 
και περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό άλλων διαδικασιών. Διαχωρίζεται σε διάφορες κατηγορίες όπως 
έλεγχος  παραγωγής,  οικονομικός  έλεγχος,  διοικητικός  και  λειτουργικός  έλεγχος  και  έλεγχος 
συστημάτων πληροφορικής.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι κάθε εταιρία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά τα 
οποία  δημιουργούν  ειδικές  συνθήκες  ελέγχου.  Είναι  ιδιαίτερα  σημαντικό  ο  εκάστοτε  εσωτερικός 
ελεγκτής να παρακολουθεί συστηματικά τις διαδικασίες και να μελετά την κάθε περίπτωση, έτσι ώστε 
να μπορεί  να σχεδιάσει τον έλεγχο με τον αποδοτικότερο τρόπο.  Συνήθως η πληροφόρηση για να 
θεωρηθεί  πλήρης  συνοδεύεται  και  από  ερωτηματολόγια  προς  την  διεύθυνση,  μελέτη  των  φύλων 
ελέγχου του εσωτερικού ελέγχου, παρατήρηση της εργασίας των εργαζομένων σε διάφορα επίπεδα 
κ.τ.λ.. Επίσης από τα συμπεράσματα που διεξάγονται από κάθε εσωτερικό έλεγχο επηρεάζονται συχνά 
τα πορίσματα του εξωτερικού ελέγχου και κατ’ επέκταση και η εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού.  
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Η παρούσα εργασία έχει  ως σκοπό την ανάλυση του εσωτερικού ελέγχου στα πλαίσια των 
πληροφοριακών  συστημάτων.  Ειδικότερα,  έχει  ως  γνώμονα  την  ανάλυση  του  ελέγχου  των 
πληροφοριακών συστημάτων που είναι τόσο σημαντικός για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης 
αλλά και την εκπλήρωση των στόχων της. Αναλύονται στοιχεία που πρέπει να προσεχθούν για την 
ασφάλεια και τους κινδύνους των πληροφοριακών συστημάτων και εξετάζονται τα είδη ελέγχων αλλά 
και οι διαδικασίες υλοποίησης της. Βέβαια, γίνεται αναφορά και στο γενικότερο πλαίσιο αλλά και στα 
διάφορα πρότυπα ελέγχου για την κατανόηση του ευρύτερου πεδίου του εσωτερικού ελέγχου.

Αναλυτικότερα,  η  εργασία  περιλαμβάνει  δύο μέρη.  Στο  πρώτο  αναπτύσσεται  η  θεωρητική 
προσέγγιση του εσωτερικού ελέγχου. Αναλύονται έννοιες και στόχοι του εσωτερικού ελέγχου, τρόποι 
για την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του από τις  διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν 
μέχρι και τα άτομα που θα διεξάγουν τον έλεγχο στα πλαίσια πάντα του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. 
Το δεύτερο κεφάλαιο αποτελεί μια βιβλιογραφική ανασκόπηση για την ανεξαρτησία του εσωτερικού 
ελεγκτή. Ειδικότερα, εξετάζονται παράγοντες που πιθανώς επηρεάζουν την ανεξαρτησία και τρόποι 
προάσπισής της για την καλύτερη ποιότητα του ελέγχου. Το τρίτο κεφάλαιο αναλύει θέματα σχετικά με 
της  κινδύνους  και  την  ασφάλεια  των  πληροφοριακών  συστημάτων.  Αναλυτικότερα,  αναφέρονται 
έννοιες σχετικά με την ασφάλεια, τις απειλές που υπάρχουν αλλά και διάφορα μέτρα και πολιτικές 
ασφαλείας. 

Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τα περισσότερα κεφάλαια της εργασίας. Διαπραγματεύεται τον 
έλεγχο των συστημάτων πληροφορικής. Πιο αναλυτικά, στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα 
ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα, τα μοντέλα και τους μηχανισμούς ελέγχου. Επίσης, κατηγοριοποιούνται 
οι έλεγχοι και  τονίζονται τα καίρια στοιχεία του κάθε είδους. Στα πλαίσια της αιτιότητας των ελέγχων 
το  κεφάλαιο  πέντε  διαπραγματεύεται  την  απάτη  σε  μια  επιχείρηση  και  δη  μέσω  ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και γίνεται προσπάθεια προσέγγισης της πηγής αυτού του προβλήματος. Στο επόμενο 
κεφάλαιο, το έκτο, αναλύεται η διαδικασία ελέγχου από τον σχεδιασμό μέχρι τον επαναπροσδιορισμό 
των στόχων και της διαδικασίας. Ακόμη, γίνεται αναφορά και στα  διάφορα εργαλεία του ελέγχου όπως 
οι περιγραφικές εκθέσεις, τα διαγράμματα ροής, τα ερωτηματολόγια ,οι συνεντεύξεις κ.ά. Το τελευταίο 
κεφάλαιο, το έβδομο, αποτελεί τον επίλογο της εργασίας με διατύπωση των σημαντικότερων στοιχείων 
αλλά και ορισμένων συμπερασμάτων και προτάσεων.
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  1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Στις σύγχρονες κοινωνίες οι παράγοντες που καθιστούν τον έλεγχο απαραίτητο ποικίλουν. Η 
μεγέθυνση των εταιριών, οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις, η πολύπλοκη δομή των διαδικασιών στο 
εσωτερικό της επιχείρησης, η αύξηση του οικονομικού εγκλήματος, αλλά και εξωτερικοί παράγοντες 
όπως οι ραγδαίες τεχνολογικές και οικονομικές εξελίξεις, η ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, 
η παγκοσμιοποίηση κ.α.  αποτελούν κάποιους από τους παράγοντες που συντελούν στην υιοθέτηση 
ελεγκτικών διαδικασιών για την διασφάλιση της ορθής λειτουργίας και της βιωσιμότητας μιας εταιρίας. 

Η εποχή όπου ο ιδιοκτήτης-διοικητής μιας εταιρίας είχε την ευχέρεια να ελέγχει τις διαδικασίες 
στο εσωτερικό μιας επιχείρησης, έχει παρέλθει οριστικά. Επιπλέον, η ανάπτυξη της διακίνησης του 
κεφαλαίου όπως επίσης και της εταιρικής διακυβέρνησης καθιστούν απαραίτητη την διασφάλιση της 
πραγματικής πληροφόρησης μέσω εσωτερικού ελέγχου.

Σκοπός  του  πρώτου  κεφαλαίου  είναι  η  προσέγγιση  του  εσωτερικού  ελέγχου  και  διαφόρων 
θεμάτων που προκύπτουν για τη μεγαλύτερη δυνατή αποδοτικότητά του παράλληλα με την κατανόηση 
τόσο της έννοιας αλλά και του ουσιαστικού ρόλου που διαδραματίζει σε κάθε επιχείρηση. 

  1.2 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Με τον όρο εσωτερικός έλεγχος δεν αναφερόμαστε μόνο στην ιδιαίτερη υπηρεσία ελέγχου στην 
επιχείρηση  ή  τους  υπαλλήλους  που  έχουν  αναλάβει  αυτή  την  εργασία  παράλληλα  με  τα  άλλα 
καθήκοντά  τους,  αλλά  εννοούμε  το  όλο  σύστημα  οργάνωσης  της  διαδικασίας  εκτέλεσης  των 
διαχειριστικών πράξεων και της λογιστικής απεικόνισής του.

 Πιο αναλυτικά, ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, διαβεβαιωτική και 
συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να  βελτιώνει τις λειτουργίες του 
οργανισμού1. Βοηθά έναν οργανισμό να επιτύχει τους στόχους του, προσφέροντας μια συστηματική 
επιστημονική προσέγγιση για την αποτίμηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης 

1 Ορισμός  εσωτερικού  ελέγχου  σύμφωνα  με  το  Ελληνικό  Ινστιτούτο  Εσωτερικών  Ελεγκτών, 
www  .  hiia  .  gr   

Το  Ελληνικό  Ινστιτούτο  Εσωτερικών  Ελεγκτών  ιδρύθηκε  το  1985  και  αριθμεί  περίπου  400  μέλη. 
Αποτελεί  τον  μοναδικό  επίσημο  φορέα  εσωτερικού  ελέγχου  στην  Ελλάδα.  Η πλειοψηφία  των  μελών  είναι 
οικονομολόγοι.  Από το 1993 μέχρι και σήμερα ο εξωτερικός έλεγχος των ανωνύμων εταιριών ασκείται από 
ορκωτούς ελεγκτές με εφαρμογή διατάξεων του : 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
 ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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των κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και των διαδικασιών. Επιπλέον, με την επιβολή 
μιας συστηματικής και πειθαρχημένης μεθόδου αποτίμησης και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας 
των διαδικασιών της διοίκησης και  του ελέγχου, συμβάλλει στην επίτευξη των αντικειμενικών στόχων 
της ελεγχόμενης επιχείρησης. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι κάθε εταιρία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, τα 
οποία  δημιουργούν  ειδικές  συνθήκες  ελέγχου.  Είναι  ιδιαίτερα  σημαντικό  ο  εκάστοτε  εσωτερικός 
ελεγκτής να παρακολουθεί συστηματικά τις διαδικασίες και να μελετά την κάθε περίπτωση, έτσι ώστε 
να μπορεί να σχεδιάσει τον έλεγχο με τον αποδοτικότερο τρόπο. Όταν ο εξωτερικός έλεγχος εξετάζει το 
εσωτερικό σύστημα ελέγχου με σκοπό την διεξαγωγή του πορίσματος του ελέγχου,  δίνει  ιδιαίτερη 
σημασία  στην  κατανόηση  της  ελεγκτικής  διαδικασίας  για  τον  εσωτερικό  έλεγχο.  Συνήθως  η 
πληροφόρηση για να θεωρηθεί  πλήρης συνοδεύεται  και  από ερωτηματολόγια προς  την διεύθυνση, 
μελέτη των φύλων ελέγχου, παρατήρηση της εργασίας των εργαζομένων σε διάφορα επίπεδα κ.τ.λ.. Ο 
εξωτερικός  ελεγκτής  είναι  υποχρεωμένος  να  τεκμηριώνει  το  συμπέρασμά  του  και  τον  τρόπο 
κατανόησης του εσωτερικού συστήματος ελέγχου και των ελεγκτικών διαδικασιών. 

Επομένως, από τα παραπάνω γίνεται φανερή η σημασία διατήρησης ενός καλά οργανωμένου 
συστήματος εσωτερικού ελέγχου, αφού από αυτό επηρεάζονται συχνά τα πορίσματα του εξωτερικού 
ελέγχου και κατ’ επέκταση και η εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού.  

  1.3 ΣΚΟΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο εσωτερικός έλεγχος είναι ένα ανεξάρτητο και ξεχωριστό τμήμα που υπάγεται στη διοίκηση 
και  λογοδοτεί  σε  αυτή και  τη γενική συνέλευση των μετόχων.  Ασχολείται  με  τον  συνεχή έλεγχο, 
διοικητικό και διαχειριστικό – λογιστικό,  και την αξιολόγηση όλων των συστημάτων οργάνωσης και 
λειτουργίας της μονάδας.
Βασικοί στόχοι του εσωτερικού ελέγχου είναι2 :

• Η διαβεβαίωση πως τα επιμέρους τμήματα της επιχείρησης και κυρίως το τμήμα του
      λογιστηρίου λειτουργούν με βάση την καθορισμένη πολιτική της διοίκησης
• Η διαπίστωση της αποτελεσματικότητας της εσωτερικής οργάνωσης
• Η  εκτίμηση  της  αποτελεσματικότητας  και  επάρκειας  των  συστημάτων  οργάνωσης  και 

διοίκησης της επιχείρησης
• Ο  εντοπισμός  τυχόν  περιπτώσεων  απάτης,  ατασθαλιών,  σφαλμάτων  και  αδυναμιών  στην 

οργάνωση και λειτουργία των συστημάτων της επιχείρησης

• Π.Δ 15/89  προσαρμογή του  Ν.Δ 3329/55  περί  συστάσεως  σώματος  Ορκωτών Λογιστών προς  τις 
διατάξεις της 8ης οδηγίας 84/253/ΕΟΚ.

• Άρθρο75 του νόμου 1969/91.
• Π.Δ 226/92/Τ.Α 120/14.7.92.

Τα νομοθετήματα αυτά εκδόθηκαν για να προσαρμοστεί η νομοθεσία μας περί διενέργειας του ελέγχου 
στις διατάξεις της 8ης οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10/40/84. 

Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών οργανώνει τις εξετάσεις του C.I.A., καθώς και σεμινάρια 
εσωτερικού ελέγχου. 
2 Baumgartner Grant D., Hamilton Angela, “ Internal Audit: Consider the Implications”,  Healthcare Financial  
Management, June 2004, Vol. 58, Issue 6, pg 34-36
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• Η αναφορά των διαπιστώσεων του ελέγχου στη διοίκηση της επιχείρησης
• Η εισήγηση μέτρων διόρθωσης και βελτίωσης λειτουργιών και διαδικασιών της οικονομικής 

μονάδας

Κάθε επιχείρηση έχει τον δικό της εσωτερικό έλεγχο, ο οποίος οργανώνεται σύμφωνα με το 
οικονομικό μέγεθος της επιχείρησης, τη φύση των εργασιών της, τη στρατηγική και τους στόχους που 
θέτει. 

Με τη σύσταση τμήματος εσωτερικού ελέγχου κάθε επιχείρηση στοχεύει στο να3 :
• διασφαλιστεί  μέσω αξιόπιστων πληροφοριών και στοιχείων η συνέχιση των  
      δραστηριοτήτων της 
• προστατευτούν  τα περιουσιακά της στοιχεία από κλοπές, σπατάλες και άλλα  αρνητικά
      στοιχεία
• υπάρχει ορθή διαχείριση των αποθεμάτων της
• συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της διοίκησης όλα τα τμήματά της 
• ελέγχεται η αποδοτικότητα των πόρων της
• ελέγχεται η ακρίβεια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων  της 

 

  1.4 ΕΙΔΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου είναι μία αρκετά περίπλοκη και σύνθετη διαδικασία, η 
οποία περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό άλλων διαδικασιών. Στο σημείο αυτό, κρίνεται απαραίτητος ο 
διαχωρισμός των διαδικασιών του εσωτερικού ελέγχου σε ορισμένες κύριες κατηγορίες. 

Τυπικά υπάρχουν δύο γενικές κατηγορίες εσωτερικού ελέγχου, οι διοικητικοί και οι λογιστικοί- 
διαχειριστικοί έλεγχοι.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Οι διοικητικοί έλεγχοι (Management Audits) έχουν ως στόχο να διαπιστώσουν το κατά πόσο 

ένα τμήμα διοικείται  σωστά.  Κινούνται  σε ένα ευρύτερο πεδίο δράσης διαφορετικό από αυτό των 
οικονομικών και λειτουργικών ελέγχων. Οι διοικητικοί έλεγχοι συνίστανται στο να εξετάζουν και να 
αξιολογούν, βάσει αντικειμενικών επιστημονικών και τεχνικών μεθόδων τις επιμέρους λειτουργίες σε 
όλο το εύρος τους. Αξιολογούν την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού και τη στρατηγική του φορέα 
ως  προς  την  επίτευξη  των  στόχων,  όπως  επίσης  τη  διαχείριση  των  παραγωγικών  μέσων,  του 
ανθρώπινου δυναμικού των διαθεσίμων πόρων και γενικά όλες τις δραστηριότητες του φορέα ως προς 
το διοικητικό σκέλος.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Οι λογιστικοί-διαχειριστικοί  έλεγχοι  αποβλέπουν με την οργάνωση ενός καλά οργανωμένου 

λογιστικού συστήματος να αντλήσουν αξιόπιστες πληροφορίες για την πραγματική κατάσταση των 

3 Whitley J., “ECIIA Emphasizes Internal Audit Value”, Internal Auditor, April 2005, Vol.62, Issue 2, pg 17-18
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χρηματοοικονομικών  αναφορών.  Περιλαμβάνουν  τμήματα  εξουσιοδότησης  και  διαχωρισμού 
καθηκόντων μεταξύ της τήρησης των λογιστικών βιβλίων και των λογιστικών καταχωρήσεων καθώς 
και των καθηκόντων της διοίκησης και λειτουργίας ενός τμήματος. Ακόμη, αποβλέπουν στη διαφύλαξη 
και εξασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων και στην προστασία της επιχείρησης από εσφαλμένες 
λογιστικές καταχωρήσεις.

Οι λογιστικοί έλεγχοι διακρίνονται περαιτέρω σε :
• Γενικούς  ελέγχους,  οι  οποίοι  πραγματοποιούνται  για  όλη  τη  διαχειριστική περίοδο και  όλα  τα 

αντικείμενα
• Ειδικούς ελέγχους,  που πραγματοποιούνται  για  ορισμένα αντικείμενα όπως αποθέματα,  ταμείο, 

αγορές, κλπ.
• Προληπτικούς ελέγχους, οι οποίοι πραγματοποιούνται πριν ολοκληρωθεί μια οικονομική πράξη του 

λογιστηρίου με σκοπό την πρόληψη πιθανών λαθών. Για παράδειγμα, ελέγχεται το οφειλόμενο 
ποσό σε  κάποιο προμηθευτή,  η ακρίβεια των αγορών από αυτόν,  η  εκδοθείσα επιταγή από το 
πρόσωπό του αλλά και ο χρόνος εξόφλησής της

• Διαρκείς ελέγχους, οι οποίοι λαμβάνουν χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στην επιχείρηση
• Έκτακτους ελέγχους, οι οποίοι πραγματοποιούνται σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα 

σε διαπίστωση κάποιας απάτης ή σε κλοπή κλπ.

Βέβαια,  υπάρχουν  και  άλλα  είδη  εσωτερικών  ελέγχων  που  παρουσιάζονται  συνοπτικά 
παρακάτω όπως ο έλεγχος παραγωγής, οι οικονομικοί και οι λειτουργικοί έλεγχοι. Ακόμη ένα είδος 
ελέγχου  που  αποτελεί  και  αντικείμενο  διερεύνησης  της  παρούσας  εργασίας  είναι  ο  έλεγχος  της 
πληροφορικής τεχνολογίας και των πληροφοριακών συστημάτων της οικονομικής μονάδας.
 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Οι  έλεγχοι  παραγωγής  (Production  Audits)  στοχεύουν  στο  να  διαπιστώσουν  το  κατά  πόσο 
τηρούνται οι διαδικασίες σε όλο το εύρος της παραγωγικής διαδικασίας, το κατά πόσο οι παραγόμενες 
ποσότητες είναι σύμφωνες με το εγκεκριμένο από τη διοίκηση πρόγραμμα, το κατά πόσο γίνεται σωστή 
χρήση του μηχανολογικού εξοπλισμού, όπως επίσης αν ο εφοδιασμός των υλικών γίνεται σύμφωνα με 
τις  ανάγκες  της  παραγωγής,  δηλαδή,  αν τηρούνται  οι  προδιαγραφές των προϊόντων και  αν  γίνεται 
εκπαίδευση των στελεχών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Οι  οικονομικοί  έλεγχοι  (Financial  Audits),  στοχεύουν  στην  επαλήθευση  της  ακρίβειας,  της 

σωστής απεικόνισης και της αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Οι λειτουργικοί έλεγχοι (Operational Audits) είναι έλεγχοι που αποβλέπουν στο κατά πόσο ένα 

τμήμα λειτουργεί σωστά και αποτελεσματικά και αν εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
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Οι αιτίες ελέγχου συστημάτων και υποδομών έχουν σχέση με την αξιοπιστία των πληροφοριών 
και  την  προστασία  του  περιεχομένου  των  πληροφοριακών  συστημάτων  και  των  αρχείων  της 
επιχείρησης. 

Ειδικότερα, ο έλεγχος υλοποιείται για τους εξής λόγους4 :

•   την ασφάλεια των πληροφοριών
•   την εξακρίβωση και την ενίσχυση της αξιοπιστίας των πληροφοριών και των πηγών γνώσεων
•   τη βελτιστοποίηση στη χρήση του τεχνολογικού εξοπλισμού, της τεχνολογικής υποδομής, των
     πόρων και του λογισμικού
•   την  προστασία  των  ατομικών  ελευθεριών  σύμφωνα  με  το  νομοθετικό  πλαίσιο  της  αρχής 

προστασίας
     δεδομένων
•   την εξασφάλιση έναντι του κινδύνου πειρατικού λογισμικού
•   την αποφυγή οικονομικής και διαχειριστικής απάτης
•   την προστασία των πόρων της επιχείρησης από εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύνους και 
     πιθανούς εισβολείς.

Ανεξάρτητα βέβαια  από τον  ακριβή  διαχωρισμό των ελέγχων σε  κατηγορίες,  θα  πρέπει  να 
αναφερθεί ότι τα διάφορα είδη ελέγχων δεν είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους. Αντιθέτως, στην πράξη 
εμπλέκονται και αλληλοσυμπληρώνονται, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο κύριος στόχος του ελέγχου, που 
είναι  η  επίτευξη  των  στόχων  της  επιχείρησης  με  παράλληλη  τήρηση  του  εκάστοτε  νομοθετικού 
πλαισίου. Στην παρούσα εργασία θα αναλυθεί διεξοδικά ο έλεγχος της πληροφορικής τεχνολογίας.

1.5 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το ερώτημα για το πόσοι έλεγχοι είναι αρκετοί σε μια επιχείρηση δεν έχει δεδομένη απάντηση. 
Εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες. Σημασία έχει η επάρκεια και ακεραιότητα των ελέγχων. Στις 
Η.Π.Α. οι  εταιρείες έχουν κάνει σημαντικές προσπάθειες για να ενεργούν με βάση τις οδηγίες του 
Sarbanes Oxley Act (Section 404).  Ωστόσο,  πάντα  απαιτούνται  βελτιώσεις.  Πολλές  εταιρείες 
διευρύνουν τους ελέγχους τους πέρα από τον απαιτούμενο βαθμό χωρίς να λαμβάνουν καθοριστικούς 
παράγοντες υπόψη τους, όπως το περιβάλλον της επιχείρησης.

Το περιβάλλον της επιχείρησης εσωτερικό και εξωτερικό είναι ευμετάβλητο και η ανάλυσή του 
κρίνεται  αναγκαία.  Αυτό  σημαίνει  πως  πρέπει  να  εξεταστούν  αφενός  οι  οικονομικοί,  κοινωνικοί, 
πολιτικοί και τεχνολογικοί παράγοντες σχετικά με το εξωτερικό περιβάλλον και αφετέρου οι δυνάμεις, 

4  Κυριαζόγλου Ι., “Έλεγχος Συστημάτων Πληροφορικής  EDP/  IT Auditing”,  εκδόσεις  Anubis,  Αθήνα 2001, 
σελ.96
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αδυναμίες, απειλές και ευκαιρίες στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Γιατί, η μόνη ταχύτητα 
επιβίωσης των επιχειρήσεων σε ένα σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον είναι η μέγιστη5.

Ο ίδιος ο εσωτερικός έλεγχος εγκυμονεί κινδύνους. Ωστόσο, σκοπός δεν είναι ο περιορισμός 
τους αλλά η σωστή διαχείρισή τους.  Οι έλεγχοι δεν ακολουθούν σε όλες τις επιχειρήσεις τις  ίδιες 
στρατηγικές αλλά από το αποτέλεσμά τους μπορεί  να καθοδηγηθεί η επιχείρηση για τη λήψη ορθών 
αποφάσεων.  Όσο πληρότεροι  είναι  οι  έλεγχοι   τόσο πιο  αποτελεσματικά  λειτουργεί  η  επιχείρηση. 
Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω το ερώτημα δεν πρέπει να είναι πόσοι έλεγχοι είναι αρκετοί για την 
επιχείρηση αλλά πόσο αποτελεσματικοί είναι ώστε να ασκούν εποικοδομητικό ρόλο στη διοίκηση της 
επιχείρησης, ώστε να ανταποκριθεί στους ραγδαίους ρυθμούς αλλαγών του περιβάλλοντός της. 

Καθώς  οι  επιχειρήσεις  προσπαθούν  να  διερευνήσουν  και  να  καθορίσουν  το  ρόλο  του 
εσωτερικού ελέγχου βελτιώνοντας τον, θα πρέπει να επικεντρώσουν στα παρακάτω σημεία. 

Ειδικότερα, θα πρέπει να υπάρχει6 :
• διαβεβαίωση ότι ο εσωτερικός έλεγχος στοχεύει στους πιο σημαντικούς κινδύνους της επιχείρησης
• θεώρηση του αν ο εσωτερικός ελεγκτής και ο μάνατζερ έχουν πλήρη και ξεκάθαρη εικόνα για το 

ρόλο του εσωτερικού ελέγχου στην επιχείρηση
• διασφάλιση  της  ποιότητας  του  εσωτερικού  ελέγχου  με  την  πλήρη  κατάρτιση  των  εσωτερικών 

ελεγκτών
• ενίσχυση και εξασφάλιση της ανεξαρτησίας του εσωτερικού ελεγκτή

Σύμφωνα  με  μια  άποψη,  ένας  λόγος  ανεπαρκών  εσωτερικών  ελέγχων  δεν  είναι  η  έλλειψη 
ανεξαρτησίας και ακεραιότητας των εσωτερικών ελεγκτών αλλά η έλλειψη των αναγκαίων ικανοτήτων 
για έναν τέτοιο έλεγχο7. Αν δεν υπάρξει κατανόηση του ρόλου και της σημασίας του για την εύρυθμη 
λειτουργία της οικονομικής μονάδας, δεν πρόκειται ο έλεγχος να είναι αποτελεσματικός και πλήρης. 
Στοιχεία που μπορεί να συντελέσουν στην περάτωση ενός αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου είναι 
ο σωστός προγραμματισμός, η ακρίβεια, η επανάληψη, η συνέπεια, η χρησιμοποίηση μονάδων που 
μπορούν  να  μετρηθούν  όπως  οι  εργατοώρες,  το  βάρος  των  υλικών,  οι  κλήσεις  των  πελατών,  οι 
αποχωρήσεις των υπαλλήλων και μια ποικιλία άλλων παραγόντων εκτός από το ευρώ.

Ο αποτελεσματικός εσωτερικός έλεγχος δεν είναι μια στατική διαδικασία8.  Αποτελείται από 
στοιχεία που αλληλεπιδρούν και αλληλοεξαρτώνται. Ειδικότερα, ο καθορισμός των στόχων ελέγχου, ο 
προσδιορισμός και η αξιολόγηση των κινδύνων που ελλοχεύουν, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του 
περιβάλλοντος ελέγχου αλλά και συγκεκριμένων ενεργειών, η ενημέρωση και επικοινωνία μεταξύ των 
ελεγκτών  και  των  υπευθύνων  της  επιχείρησης  και  η  εξέταση  του  αν  εφαρμόστηκαν  όλες  οι 
προγραμματισμένες  διαδικασίες  και  αν  εκπληρώθηκαν  οι  προσδοκίες,  αποτελούν  ενέργειες  που 
συνδέονται μεταξύ τους και ασκούν επίδραση η μια στην άλλη.
5 Cheney Glenn, “Are your internal controls sufficient?”, Financial Executive, May 2008, Vol. 24, Issue 4, 
   pg 20-23
6 Nolan Michael J., Smith Edward F., “Finding New Value in Internal Audit”, Directorship, December 2007/ 
January 2008,Vol. 33, Issue 6, pg 74

7 Locatelli Mary, “Good Internal Controls and Auditor Independence”, The CPA Journal, October 2002, Vol. 72, 
  Issue 10, pg 12-15
8 Rittenberg Larry E., “Internal control : No small matter”, Internal Auditor, October 2006, Vol. 63, Issue 5, 
  pg 47-51
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Όπως προαναφέρθηκε, το πλάνο για έναν επαρκή εσωτερικό έλεγχο πρέπει να συνάδει με τους 
στόχους  της  επιχείρησης.  Τα  τελευταία  έτη  σε  πολλές  επιχειρήσεις  ο  στόχος  για  βελτιωμένα 
βραχυπρόθεσμα  χρηματοοικονομικά  αποτελέσματα,  όπως  οι  χρηματοοικονομικές  καταστάσεις 
τριμήνων οδηγούσαν σε σχεδιασμό βραχυπρόθεσμων πλάνων δράσης. Με τον ίδιο τρόπο τα πλάνα 
δράσης  εσωτερικών  ελέγχων  εστίαζαν  σε  βραχυπρόθεσμο  χρονικό  ορίζοντα.  Εντούτοις,  απαιτείται 
επαναπροσδιορισμός των στόχων σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Για παράδειγμα, ο προσδιορισμός των 
στόχων και των μέσων υλοποίησής τους σε χρονικό διάστημα πέντε ετών αποτελεί ζήτημα που πρέπει 
να απασχολεί τη διοίκηση της εκάστοτε επιχείρησης.

Ασφαλώς,  κάθε  επιχείρηση  έχει  διαφορετικούς  στόχους,  σκοπούς,  προβλήματα  και 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα και κανένα τυποποιημένο μακροπρόθεσμο πλάνο εσωτερικού ελέγχου δεν 
μπορεί  να  είναι  αποτελεσματικό  για  όλες  τις  επιχειρήσεις.  Βέβαια,  οι  ακόλουθες  ενέργειες  είναι 
επικουρικές και προτείνονται για εφαρμογή στις οικονομικές μονάδες9.

• Σχεδιασμός προγράμματος διαχείρισης κινδύνων  (Enterprise Risk Management  Program)
• Πρόγραμμα συνέχισης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
   (Business Continuity Program) και αποκατάστασης καταστροφών (Disaster Recovery Program)
•  Πλήρη δημιουργία προγραμμάτων ασφάλειας πληροφοριών 
•  Καθορισμό και ανάλυση της εταιρικής διακυβέρνησης
•  Συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανόνες
•  Ενημέρωση της διοίκησης  με αναφορές  για τα αποτελέσματα και τις διαδικασίες 
    διεξαγωγής των εσωτερικών ελέγχων
• Διασφάλιση της ποιότητας των επιχειρησιακών πληροφοριών σχετικά με τη λήψη αποφάσεων
• Δημιουργία προγράμματος για την προστασία της επιχείρησης από περιπτώσεις  απάτης
• Συνεχείς διαδικασίες ανάπτυξης και βελτίωσης της επιχείρησης

 
Η  πραγματική  μέτρηση  της  απόδοσης  του  εσωτερικού  ελέγχου  είναι  η  ικανότητά  του  να 

επηρεάζει  και  να διευκολύνει  τις  αλλαγές στο επιχειρησιακό περιβάλλον.10 Με την εφαρμογή ενός 
αποτελεσματικού προγράμματος εσωτερικών ελέγχων η επιχείρηση μπορεί να επιτύχει συνεχή εξέλιξη 
και ανάπτυξη, δημιουργία ενός στρατηγικού πλάνου δράσης, έγκαιρο εντοπισμό  προβλημάτων αλλά 
και καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της11.

Συμπερασματικά,  τα  οφέλη  από  τη  διεξαγωγή  επαρκών  και  αποτελεσματικών  εσωτερικών 
ελέγχων  για  την  κάθε  επιχείρηση  είναι  αξιοσημείωτα.  Γι’  αυτό,  η  εκάστοτε  διοίκηση  πρέπει  να 
αναλογιστεί  και να λάβει  σοβαρά υπόψη της τα οφέλη από μια τέτοια διαδικασία εξασφαλίζοντας 
ωστόσο την ποιότητα και αποδοτικότητά της με την ακολουθία όλων των αναγκαίων ενεργειών που 
τονίστηκαν παραπάνω.

  1.6 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
9  Swanson Dan,  “Setting long-term goals  for  internal  audit”,  CMA Management,  June/July 2007,  Vol.  81, 

Issue 4, pg 19-21
10  Rossiter Carmen, “Top 10 Priorities for Internal Audit in a Changing Environment”,  Bank Accounting & 

Finance, August/ September 2007, Vol. 20, Issue 5, pg 34-38
11  Razzetti  Eugene A., “Internal Auditing”, Consulting to management, December 2003, Vol.14, No. 4, pg 34-
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Οι  επιχειρήσεις  έχουν  την  δυνατότητα  να  επιλέξουν  μεταξύ  της  δημιουργίας  τμήματος 
εσωτερικού  ελέγχου  ή  της  δυνατότητας  πρόσληψης  εσωτερικού  ελεγκτή  από  εταιρία  ορκωτών 
ελεγκτών (outsourcing).  Πολλές  είναι  οι  εταιρίες  που δείχνουν να προσανατολίζονται  στη δεύτερη 
περίπτωση καθώς προσδοκούν να περιορίσουν τα υπάρχοντα τμήματα εντός της επιχείρησης και κατά 
συνέπεια  να  μειώσουν  τόσο  τα  λειτουργικά  έξοδα  όσο  και  να  περιορίσουν  τη  γραφειοκρατία. 
Παραδείγματα τέτοιων εταιριών είναι η Enron, First Bank System, Clark Equipment, κ.α.

Ένας  λόγος  για  τον  οποίο  στοιχειοθετείται  το  outsourcing  είναι  όταν  ένας  οργανισμός 
ανακαλύπτει  ότι  το κόστος λειτουργίας ενός τμήματος είναι  υψηλότερο από το προϋπολογιζόμενο, 
σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια, και δεν μπορεί να μειωθεί επειδή δεν υπάρχουν εσωτερικά οι 
απαραίτητες γνώσεις και / ή η εξειδίκευση στον αντίστοιχο τομέα. Από την άλλη μεριά, το κόστος 
μπορεί να αυξάνεται μόνο και μόνο λόγω κακής διαχείρισης και κατανόησης του εν λόγω λειτουργικού 
τομέα, η οποία θα προκαλεί και έλλειψη παραγωγικότητας. Αυτός θα ήταν ένας λανθασμένος λόγος για 
outsourcing, ενώ κανένας δείκτης μέτρησης του κόστους και της αποδοτικότητας δε θα είχε νόημα υπό 
αυτές τις συνθήκες, με πιθανότερο αποτέλεσμα μόνο το όφελος του παροχέα υπηρεσιών.

Το γεγονός ότι  παρέχονται εξειδικευμένες γνώσεις και  εστιάζεται  η προσοχή ολοκληρωτικά 
στον πελάτη αποτελούν κάποια ακόμη ενθαρρυντικά στοιχεία προς καταφυγή σε εσωτερικό έλεγχο από 
ελεγκτική  εταιρεία.12Επίσης,  δίνεται  η  δυνατότητα  στη  διοίκηση  να  επικεντρωθεί  σε  σχεδιασμό 
στρατηγικών σχεδίων, παρέχονται στρατηγικά οφέλη που ουσιαστικά δεν είναι διαθέσιμα εσωτερικά 
και  γίνεται  προσπάθεια  για  βελτίωση  της  απόδοσης.  Έχει  διαφανεί  λοιπόν  ότι  εκτός  από  τα 
πλεονεκτήματα του outsourcing ,ως μια στρατηγική απόφαση που επιτρέπει μεγαλύτερη συγκέντρωση 
δυνάμεων  στις  κύριες  δεξιότητες  του  οργανισμού,  αληθεύει  επίσης  ότι  η  ίδια  η  διαδικασία της 
εφαρμογής μιας λύσης outsourcing παρέχει ουσιαστικά οφέλη. Αυτό πηγάζει από την ανάγκη της εις 
βάθους ανάλυσης των εσωτερικών διεργασιών και μεθοδολογιών του ενδιαφερόμενου τμήματος και 
των  ευρύτερων  περιοχών.  Για  αυτές  τις  περιοχές,  οι  πρωταρχικοί  στόχοι  πρέπει  να  οριστούν  με 
σαφήνεια  και  να  κατανοηθούν  παράλληλα  με  τις  διεργασίες  που  χρησιμοποιούνται  για  να  τις 
υποστηρίξουν. Κατά τη διαδικασία αυτή, δημιουργείται ένα σύνολο εγγράφων, τα οποία περιγράφουν 
λεπτομερώς τις διεργασίες και τις διαδικασίες του τμήματος, πιθανές ανεπάρκειες των λειτουργιών και 
όπου είναι δυνατό τονίζονται πιθανές βελτιώσεις των διαδικασιών.

Από την άλλη πλευρά, αρκετοί δεν ενθαρρύνουν τη διπλή ιδιότητα των ελεγκτικών εταιριών 
ειδικά όταν τα δύο είδη ελέγχου , εσωτερικός και εξωτερικός, παρέχονται από την ίδια εταιρία. Αυτό 
που  ισχυρίζονται  όσοι  εναντιώνονται  στη  διπλή  ιδιότητα  των  ελεγκτών  είναι  ότι  διακυβεύεται  η 
επαγγελματική και προσωπική ανεξαρτησία. Επίσης, υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργηθούν αμοιβαία 
συμφέροντα  μεταξύ  ελεγκτών  και  ελεγχόμενων.  Αν  συμβεί  αυτό  τότε  αναιρείται  ο  αντικειμενικός 
στόχος  των  ορκωτών  ελεγκτών,  που  είναι  η  εξυπηρέτηση  του  δημόσιου  συμφέροντος  μέσω  της 
αποκάλυψης αναξιόπιστων και μη έγκυρων πληροφοριών για τις επιχειρήσεις.13 Ένα άλλο αρνητικό 
στοιχείο  για  την  ελεγχόμενη  εταιρεία  είναι  πως  ενώ  πίστευε  πως  με  την  πρόσληψη  εξωτερικών 
ελεγκτών για την εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου θα είχε μειωμένα κόστη, αντιθέτως με την πάροδο 

12  Aldhizer George R.,III, Cashell James D., Martin Dale R., “Internal Audit Outsourcing”, The CPA Journal,  
    August 2003, Vol. 73, Issue 8, pg 38-42

13      Lampe James C., Sutton Steve G., “Evaluating the Work of Internal Audit : A Comparison of Standards and  
       Empirical Evidence’, Accounting and Business Research, Autumn 1994, Vol. 24, No. 96, pg 335-348
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του χρόνου,  οι  αμοιβές  που ζητούνται  για  τις  παρεχόμενες  υπηρεσίες  είναι  μεγάλες.14  Επίσης,  θα 
πρέπει να αναφερθεί πως ο εσωτερικός ελεγκτής που εργάζεται εντός της επιχείρησης έχει ασφαλώς 
καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη για τις λειτουργίες της οικονομικής μονάδας συγκριτικά με 
έναν εσωτερικό ελεγκτή που προέρχεται από ελεγκτική εταιρεία.

Από  αποτελέσματα  σχετικών  ερευνών  που  έχουν  διεξαχθεί   σχετικά  με  την  εφαρμογή 
εσωτερικού ελέγχου στις επιχειρήσεις γίνεται εμφανές ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων 
προτιμούν να δημιουργήσουν τμήμα εσωτερικού ελέγχου παρά να προσλαμβάνουν εσωτερικό ελεγκτή 
από ελεγκτική εταιρία. 

Συμπερασματικά, παράλληλα με τα οφέλη,  πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι κίνδυνοι, όπως ο 
κίνδυνος  «εξαφάνισης»  των  ικανοτήτων  και  της  γνώσης  του  ανθρώπινου  δυναμικού  και  του 
οργανισμού,  συχνά  οφειλόμενης  στην  κακή  διαχείριση  της  σχέσης   ή  ο  κίνδυνος  για  ουσιαστική 
λειτουργία  μέσω μιας  πολύ  άκαμπτης  εξωτερικής  δομής  ή  το  ενδεχόμενο αδυναμίας  του  παροχέα 
υπηρεσιών να επιτύχει τους στόχους.  Όλοι αυτοί οι κίνδυνοι μπορούν ενδεχομένως να περιοριστούν σε 
αποδεκτά επίπεδα αν ακολουθηθούν τα κατάλληλα βήματα.  

  1.7 ΣΧΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ  ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Η  διασφάλιση  της  ακεραιότητας  και  εγκυρότητας  των  χρηματοοικονομικών  καταστάσεων 
αποτελεί αρμοδιότητα και των ορκωτών ελεγκτών οι οποίοι διενεργούν τους απαραίτητους ελέγχους 
για να εντοπίσουν οποιαδήποτε λάθη και  παραβλέψεις  στην επιχείρηση.  Από την άλλη πλευρά,  οι 
εσωτερικοί  ελεγκτές  έχουν  ως  ρόλο  μέσα  από  επαρκείς  και  αποτελεσματικούς  ελέγχους  να 
διαβεβαιώνουν τη διοίκηση ότι το σύστημα εσωτερικού ελέγχου λειτουργεί ικανοποιητικά και ότι οι 
λειτουργίες της επιχείρησης εκτελούνται ορθά και αποδοτικά.

Κοινός  τόπος  και  των  δύο  ελεγκτών  είναι  η  εξασφάλιση  της  ομαλής  λειτουργίας  της 
επιχείρησης  και  η  εγκυρότητα  των  χρηματοοικονομικών  πληροφοριών.  Γι’  αυτό,  οι  εξωτερικοί 
ελεγκτές  θα  ήταν  ωφέλιμο  να  εμπιστευτούν  τις  αναφορές  των  εσωτερικών  ελεγκτών  με  την 
προϋπόθεση βέβαια ότι οι τελευταίοι άσκησαν έναν πλήρη έλεγχο15. 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει επίσης να  παρέχουν στους ορκωτούς όλες τις αναλυτικές 
πληροφορίες  σχετικά  με  τη  λειτουργία  και  το  σχεδιασμό  του  εσωτερικού  ελέγχου  καθώς  και  τα 
στοιχεία που εντόπισαν κατά τον έλεγχο. Άλλοι τομείς στους οποίους ο εσωτερικός ελεγκτής μπορεί να 
φανεί  χρήσιμος για  τους  ορκωτούς είναι  η  επιλογή αντιπροσωπευτικού δείγματος  προς  εξέταση,  η 
αποστολή  επιβεβαιωτικών  επιστολών  στους  πιστωτές  και  τις  τράπεζες,  η  παράθεση  αναφορών 
εσωτερικού ελέγχου, ώστε να μελετηθούν τα σχόλια των ελεγκτών πάνω στο σύστημα εσωτερικού 
ελέγχου και στις ακολουθούμενες ελεγκτικές διαδικασίες.16 

14  Caplan  Dennis  H.,  Kirschenheiter  Michael,  “Outsourcing  and  Audit  Risk  for  Internal  Audit  Services”, 
Contemporary Accounting Research, 2000, Vol. 17, No. 3, pg 387-428

15  DeZoort Todd F., Houston Richard W., Peters Michael F., “The Impact of Internal Auditor Compensation and 
Role on External Auditor’s Planning Judgments and Decisions”, Contemporary Accounting Research, Summer 
2001, Vol. 18, No. 2, pg 257-281

16  Haron Hasnah, Chambers Andrew, Ramsi Rozaldy, Ismail  Ishak, “The Reliance of  External Auditors on 
Internal Auditors”, Managerial Auditing Journal, 2004, Vol. 19, No. 9, pg 1148-1159

24



Για  την  επίτευξη  της  καλύτερης  δυνατής  συνεργασίας  μεταξύ  εσωτερικών  και  εξωτερικών 
ελεγκτών κρίνονται  απαραίτητες κάποιες ενέργειες  όπως περιοδικές συναντήσεις,  προγραμματισμός 
συνδυαστικής  εργασίας,  ελεύθερη  πρόσβαση  στην  εργασία  των  εσωτερικών  ελεγκτών  και  η 
επιθεώρηση των εξερχόμενων ελεγκτικών αναφορών.

Από τα παραπάνω λοιπόν απορρέει το ότι το έργο και οι αναφορές των εσωτερικών ελεγκτών 
επηρεάζει  και  τους  εξωτερικούς  ελεγκτές.  Τα  επαγγελματικά  πρότυπα  απαιτούν  οι  τελευταίοι  να 
ελέγχουν την αντικειμενικότητα και  το έργο των εσωτερικών ελεγκτών και να υπολογίζουν και το 
βαθμό υποκειμενικότητάς τους ώστε να αποφασίσουν ορθά αν και σε ποιο βαθμό θα λάβουν υπόψη το 
έργο τους (AICPA 1990, CICA 1997).

Για  να  προληφθούν  ή  να  ανακαλυφθούν  λάθη  και  παραποιήσεις  στις  χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις,  ο  ελεγκτής  θα  πρέπει  να  ακολουθήσει  τα  εξής  βήματα  στην  εξέταση των  διάφορων 
σημαντικών κατηγοριών συναλλαγών :

• Εξέταση των ειδών των σφαλμάτων που μπορεί να συμβούν.
• Καθορισμός των διαδικασιών του λογιστικού ελέγχου, οι  οποίες μπορεί να εμποδίσουν ή να 

ανακαλύψουν τέτοια σφάλματα.
• Εξέταση  του  αν  οι  κατάλληλες  διαδικασίες  καθορίζονται  επακριβώς  και  ακολουθούνται 

ικανοποιητικά.
• Αξιολόγηση τυχόν αδυναμιών και σχεδιασμός λήψης μέτρων για την αντιμετώπισή τους.

Σε περίπτωση που το σύστημα εσωτερικού ελέγχου βρεθεί να μην είναι αξιόπιστο ή ο ορκωτός 
ελεγκτής δεν λάβει σαφείς οδηγίες από τον εσωτερικό ελεγκτή, τότε ο ορκωτός θα πρέπει να προβεί σε 
χρονοβόρες  ελεγκτικές  εργασίες  επαλήθευσης  ώστε  να  κατορθώσει  να  κατανοήσει  εις  βάθος  την 
κατάσταση που επικρατεί στην επιχείρηση.  Κάτι τέτοιο δεν βοηθά ούτε το έργο του ορκωτού ελεγκτή 
ούτε το έργο του εσωτερικού για έναν όσο το δυνατόν γρήγορο και με το λιγότερο κόστος έλεγχο της 
εταιρείας. 

Σύμφωνα με την παραπάνω πρόταση θα πρέπει να διαπιστώνουν τυχόν κίνητρα και ευκαιρίες 
των εσωτερικών ελεγκτών για να είναι λιγότερο αντικειμενικοί.  Παραδείγματα κινήτρων που μπορεί 
να οδηγήσουν τους εσωτερικούς ελεγκτές σε τήρηση μεροληπτικής στάσης αποτελούν οι αυξημένες 
χρηματικές απολαβές ανάλογα με την αναφορά που θα συντάξουν καθώς και η παροχή συμβουλών στη 
διοίκηση.  Σχετικά  με  το  τελευταίο,  οι  εσωτερικοί  ελεγκτές  που  ασκούν  έλεγχο  και  ταυτόχρονα 
παρέχουν συμβουλές στη διοίκηση για βελτίωση ορισμένων καταστάσεων εύκολα μπορεί να τηρήσουν 
πιο ευμενή στάση. 

  1.8 ΙΣΧΥΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

 Τα τελευταία  χρόνια,  ο κλάδος της οικονομίας και των επιχειρήσεων χαρακτηρίζεται από 
ραγδαίες  εξελίξεις.  Η  παγκοσμιοποίηση  της  αγοράς  και  η  χρήση  της  πληροφορικής  τεχνολογίας 
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εντείνουν την ανάγκη για τη διενέργεια αυστηρότερων ελέγχων στο εσωτερικό των επιχειρήσεων. Οι 
έλεγχοι  αυτοί  διέπονται  από  ένα  αρκετά  αυστηρά  καθορισμένο  νομικό  πλαίσιο,  έτσι  ώστε  να 
διασφαλίζεται η διαφάνεια και η ασφάλεια των ιδιοκτητών των επιχειρήσεων αλλά και των επενδυτών. 

Στην Ελλάδα, η κατάσταση δε θα μπορούσε να είναι διαφορετική. Η έννοια του εσωτερικού 
ελέγχου άρχισε να εμφανίζεται στις επιχειρήσεις στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Οι προσπάθειες 
δημιουργίας ενός οργάνου, αρμόδιου για τη ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν στον εσωτερικό έλεγχο 
ολοκληρώθηκε το 1985, με τη δημιουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών. Έτσι, 
από το 1986 και μετά, ο Εσωτερικός Έλεγχος άρχισε να αναπτύσσεται και να αποκτά υπόσταση. 

Ένα όργανο υπεύθυνο για τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των εσωτερικών ελέγχων είναι 
η  Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου, που εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και απαρτίζεται από 
ένα  Μη  Εκτελεστικό  και  Ανεξάρτητο  Μέλος  αυτού  (αρθρ.  7  του  Ν.  3016/2002).Η  θητεία  της 
Επιτροπής παρακολουθεί τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ ο Πρόεδρός της (σε 
περίπτωση  που  τα  μέλη  είναι  περισσότερα  του  ενός)  διορίζεται  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο. 
Συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις φορές το χρόνο, ενώ είναι δυνατή η σύγκλησή της κατόπιν σχετικού 
αιτήματος της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου ή των εξωτερικών ελεγκτών.

Μέσω του Προέδρου της, αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και διαπιστώνει τη νόμιμη, 
αποτελεσματική και ανεπηρέαστη διεξαγωγή εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων στην Εταιρία και 
εξασφαλίζει την επικοινωνία μεταξύ ελεγκτικών οργάνων και Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά 
της  επιτροπής  διανέμονται  στα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  και  αποτελούν  θέμα ημερήσιας 
διάταξης της επόμενης συνεδρίασης.

Σήμερα, το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα θέματα του εσωτερικού ελέγχου είναι το 
εξής:

Η  Πράξη  του  Διοικητή  της  Τραπέζης  Ελλάδος  αριθ.2438/98/6.8.98  για  την  αποτελεσματικότερη 
λειτουργία του Τραπεζικού συστήματος:  Καθιερώνεται ο εσωτερικός έλεγχος στα πιστωτικά ιδρύματα.

Απόφαση της  Επιτροπής  Κεφαλαιαγοράς   5/204/2000  : Υποχρέωση των  Εισηγμένων  Εταιριών  να 
έχουν κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας, καθώς και τμήμα εσωτερικού ελέγχου.

Ο νόμος 2190/20 : Αναφορά  στον υποχρεωτικό έλεγχο των Α.Ε. από ορκωτούς Λογιστές, όπου με 
βάση τα πρότυπα καλής εκτέλεσης της εργασίας τους, πρέπει να προβαίνουν στην πλήρη εκτίμηση του 
εσωτερικού ελέγχου

Ο νόμος 3016/2002 : Αναφορά στην εταιρική διακυβέρνηση.

Νόμος 3156/2003 : Υποχρέωση των μη εισηγμένων εταιρειών στις οποίες  το Δημόσιο συμμετέχει με 
ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 50% να έχουν τμήμα εσωτερικού ελέγχου.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι το  Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών 
έχει προβεί στην έκδοση ενός κώδικα δεοντολογίας,  στόχος του οποίου είναι να προάγει την ηθική 
κουλτούρα στο επάγγελμα του Εσωτερικού Ελέγχου. Σύμφωνα λοιπόν με τον κώδικα αυτό, όλοι οι 
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εσωτερικοί  ελεγκτές  θα  πρέπει  να  εφαρμόζουν κατά  την  άσκηση του  επαγγέλματός  τους  τις  εξής 
αρχές17: 

 ακεραιότητα
Η ακεραιότητα των Εσωτερικών Ελεγκτών καλλιεργεί την εμπιστοσύνη και έτσι παρέχει τη 

βάση για αξιοπιστία στην κρίση τους. 
 αντικειμενικότητα
Οι  εσωτερικοί  ελεγκτές  οφείλουν  να  παρουσιάζουν  το  υψηλότερο  δυνατό  επίπεδο 

επαγγελματικής αντικειμενικότητας στη συλλογή, αξιολόγηση, και διοχέτευση πληροφοριών σε σχέση 
με  τη  δραστηριότητα  ή  τη  διαδικασία  που  εξετάζεται.  Οι  εσωτερικοί  ελεγκτές  διενεργούν  μια 
ισοζυγισμένη αξιολόγηση των σχετικών περιστάσεων και δεν επηρεάζονται ανάρμοστα από δικά τους 
συμφέροντα ή συμφέροντα άλλων στη διαμόρφωση των απόψεων τους. 

 εμπιστευτικότητα
 Οι  εσωτερικοί  ελεγκτές  σέβονται  την  αξία  και  την  ιδιοκτησία  των  πληροφοριών  που 

λαμβάνουν και δεν γνωστοποιούν οποιαδήποτε πληροφορία χωρίς κατάλληλη εξουσιοδότηση εκτός και 
αν υπάρχει νομική ή επαγγελματική υποχρέωση να το πράξουν. 

 επάρκεια
Οι εσωτερικοί ελεγκτές εφαρμόζουν την απαιτούμενη γνώση, τα προσόντα και την εμπειρία 

κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

Σε μία προσπάθεια να τυποποιήσει τη διενέργεια εσωτερικού ελέγχου και να διασφαλίσει την 
απαιτούμενη ποιότητα και ομοιομορφία, το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών προέβη στην 
έκδοση Ελεγκτικών Προτύπων18. 

             Ο σκοπός των Προτύπων αυτών είναι:
•  Να περιγράψουν τις βασικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν την πρακτική του Εσωτερικού  

          Ελέγχου.
•  Να αποτελέσουν το γενικό πλαίσιο βάσει του οποίου παρέχονται και προάγονται  
    οι προστιθέμενης αξίας δραστηριότητες του Εσωτερικού Ελέγχου.
•  Να αποτελέσουν μέτρο αξιολόγησης της απόδοσης του Εσωτερικού Ελέγχου.
•  Να προωθήσουν τη βελτίωση σε οργανωτικές διαδικασίες και λειτουργίες. 

            Τα Πρότυπα χωρίζονται σε τρία μέρη:
• Πρότυπα  Χαρακτηριστικών  Ιδιοτήτων  (Attribute  Standards  -  Σειρά  1000),  τα  οποία 

περιγράφουν τα χαρακτηριστικά των οργανισμών και των προσώπων που ασκούν Εσωτερικό 
Έλεγχο.

•  Πρότυπα Απόδοσης (Performance Standards - Σειρά 2000), τα οποία περιγράφουν τη 
φύση των δραστηριοτήτων του Εσωτερικού Ελέγχου και παρέχουν κριτήρια βάσει των 
οποίων μπορεί να αξιολογηθεί η απόδοση του Εσωτερικού Ελέγχου.

17 Κώδικας Δεοντολογίας (Code of Ethics) Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών 
18 www.hiia.gr
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• Πρότυπα Εφαρμογής (Implementation Standards), τα οποία εξειδικεύουν τις δύο πρώτες 
κατηγορίες  Προτύπων  σε  συγκεκριμένους  τομείς  δραστηριότητας  (π.χ.  Έλεγχος 
Συμμόρφωσης, Έλεγχος Απάτης κ.λ.π.). 

1.9 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

Στο σημείο αυτό καταγράφεται  η πορεία  της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου και των 
παραγόντων που συνετέλεσαν ώστε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή από τις επιχειρήσεις  σε αυτόν τον 
τομέα.

Η άποψη πως διανύουμε την εποχή που συντελείται η πιο μεγάλη αλλαγή εδώ και πεντακόσια 
έτη θέτοντας σε κίνδυνο πάνω από το 90% των εργαζομένων στις επιχειρήσεις την επόμενη δεκαετία 
και βοηθώντας να εξελιχτεί  το υπόλοιπο 10%, που θα επανεπενδύσει στην εργασία του ώστε να την 
υλοποιεί με συναίσθημα, όρεξη, ενθουσιασμό και όνειρα, λαμβάνει συνεχώς νέο έδαφος.19 Τον ίδιο 
δρόμο της δημιουργικής εργασίας πρέπει να ακολουθήσουν και οι ελεγκτές των επιχειρήσεων. 

Μέχρι πρόσφατα, οι περισσότερες υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου ασχολούνταν κυρίως με τον 
οικονομικό έλεγχο και ετοίμαζαν εκθέσεις που απευθύνονταν στον Οικονομικό Διευθυντή. Στις μέρες 
μας, οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες από τον Εσωτερικό Έλεγχο είναι περισσότερες από ποτέ άλλοτε. 
Οι επιχειρήσεις, στην προσπάθειά τους να βελτιώσουν το Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης και να 
εφαρμόσουν αποτελεσματικότερες μορφές οργάνωσης και διοίκησης, υιοθετούν αυστηρότερα πρότυπα 
διακυβέρνησης και συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. Προς την κατεύθυνση αυτή, κρίνεται επιτακτική 
η βελτίωση της απόδοσης του εσωτερικού ελέγχου ώστε να είναι σε θέση να συνεισφέρει ουσιαστικά 
στην ποιοτική αναβάθμιση του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης. 

Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου καθίσταται πλέον βασικός πόλος αναφοράς με σκοπό την 
εξασφάλιση των μετόχων του οργανισμού αλλά και όλων των φορέων - ενδιαφερομένων που έχουν 
νόμιμο συμφέρον σε αυτόν.

Οι ακόλουθοι τρεις παράγοντες συνέτειναν σημαντικά στην αναγέννηση και αναγνώριση του 
Εσωτερικού Ελέγχου τα τελευταία χρόνια20:

• Η  γενική  αντίληψη  που  επικράτησε  ότι  καμιά  επιχείρηση  δεν  μπορεί  να  είναι 
ανταγωνιστική, αν δεν καταφέρει να γίνει πρώτα ανθρωποκεντρική και πελατοκεντρική. 

• Η αντίληψη ότι οι εργασίες του Εσωτερικού Ελέγχου δεν αναμενόταν να επικεντρώνονται 
αποκλειστικά  και  μόνο  στον  οικονομικό  έλεγχο,  αλλά  και  στις  επιχειρηματικές 
δραστηριότητες του οργανισμού. 

19  Marks Norman, “The New Age of Internal Auditing”, Internal Auditor, December 2001, Vol. 58, Issue 6, pp 
44-49

20  Γεωργαλλίδου Μαριάννα, “Ο εσωτερικός έλεγχος αλλάζει πρόσωπο”, Οδός τηλεπικοινωνιών, Σεπτέμβριος 
2001, τεύχος 36
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• Το  γεγονός  ότι  οι  αρχές  της  Εταιρικής  Διακυβέρνησης  (Corporate  Governance) 
προϋποθέτουν  ότι  οι  εταιρείες  λειτουργούν  με  αποτελεσματικά  συστήματα  εσωτερικού 
ελέγχου (effective internal controls) και ότι γίνεται ορθολογική διαχείριση των κινδύνων.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται συνοπτικά οι κυριότερες μεταβολές ανάμεσα σε μία 
παραδοσιακή και μία σύγχρονη υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου21.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Επικεντρώνεται σε εσωτερικούς οικονομικούς 
ελέγχους

Επικεντρώνεται σε επιχειρηματικούς κινδύνους και 
σε ευρύ φάσμα εσωτερικών ελέγχων

Εισηγείται απόλυτο έλεγχο, ανεξαρτήτως κόστους Εισηγείται επαρκή έλεγχο των κινδύνων, 
λαμβάνοντας υπόψη το αντίστοιχο κόστος

Διενεργεί ελέγχους κατά τοποθεσία, τμήμα και 
λειτουργία

Διενεργεί ελέγχους σε επιχειρηματικές 
δραστηριότητες εντός του λειτουργικού πλαισίου

Στελεχώνεται με λογιστές και έχει σχετικά ψηλό 
βαθμό εναλλαγής προσωπικού

Στελεχώνεται από  ομάδα ατόμων με διαφορετικές 
επιστημονικές καταρτίσεις

Εργάζεται βάσει ελεγκτικού προγράμματος, όπως 
καθορίζεται από τους εσωτερικούς ελεγκτές

Εργάζεται βάσει προγράμματος, όπως καθορίζεται 
από τις ανάγκες των πελατών της υπηρεσίας

Ζητά η ανεξαρτησία της υπηρεσίας να απορρέει 
από τη  θέση της στην οργανική δομή

Προτιμά να παρουσιάζεται ως αντικειμενική, αλλά 
με ανάμειξη στις δραστηριότητες του οργανισμού 

(“η ανεξαρτησία είναι τρόπος σκέψης”)

Αναφέρεται στα άτομα του οργανισμού ως 
“ελεγχόμενα”

Αναφέρεται στα άτομα του οργανισμού ως 
“εσωτερικοί πελάτες” ή “πελάτες”

Ετοιμάζει εκθέσεις με όλα τα λάθη, τις αδυναμίες 
στα συστήματα εσωτερικού ελέγχου και τη μη 

συμμόρφωση σε αυτά

Βοηθά τους πελάτες της να πετύχουν τους στόχους 
τους με συγκεκριμένες εισηγήσεις

Λειτουργεί χρησιμοποιώντας μέσα εξαναγκασμού Λειτουργεί χρησιμοποιώντας θετικά την επιρροή 
της στις υπηρεσίες

Θεωρείται ως “υπηρεσία αστυνόμευσης” η οποία 
διενεργεί απροειδοποίητες επιδρομές στα τμήματα 

για εντοπισμό “δραστών”

Θεωρείται ως υπηρεσία με συμβουλευτικό και 
υποβοηθητικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων  

των πελατών της

Ο ρόλος  του  εσωτερικού  ελέγχου  βρίσκεται  σε  μια  κρίσιμη  καμπή .  Είτε  θα  συνεχίσει  να 
ακολουθείται το τυπικό μοντέλο εσωτερικού ελέγχου είτε θα υπάρξει επικέντρωση σ’ ένα μοντέλο που 
θα εστιάζει στον κίνδυνο και στην αποτελεσματικότητα των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων. 

Καθώς οι επιχειρήσεις μάχονται να λειτουργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και τους κανόνες του 
Sarbanes Oxley Act εστιάζοντας  μόνο  σε  απλή τήρηση των  κανόνων,  οι  πιο  έξυπνα σκεπτόμενοι 
επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στη μεγιστοποίηση της αξίας από τη λειτουργία του εσωτερικού 
ελέγχου, ενεργώντας ωστόσο έννομα.22

21  Pickett  K.  H.  Spencer,  “How to Spot  and Use the “New” Internal  Auditors”,  The Journal  of  Corporate 
Accounting & Finance, May/June 2004, Vol. 15, Issue 4, pg 29-36

22    Brannen Laurie, “Internal Audit Goes Prime Time”, Business Finance, July 2004, Vol. 10, Issue 7,  pg 6
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Συμπερασματικά, η επιτακτική ανάγκη για αλλαγή πλεύσης των εσωτερικών ελέγχων προς ένα 
σύγχρονο  μοντέλο  πηγάζει  από  παράγοντες  όπως  οι  αλλαγές  σε  παγκόσμιο  επίπεδο  των  ρυθμών 
ανάπτυξης  των  επιχειρήσεων,  ο  ανταγωνισμός,  η  αλλαγή  των  ρόλων  του  εσωτερικού  ελέγχου,  η 
έλλειψη του λεγόμενου «ελεγκτικού ταλέντου» αλλά και η ανάπτυξη που συντελείται σε όλους τους 
τομείς  της  σύγχρονης  κοινωνίας,  όπως  στον τομέα της  τεχνολογίας.  Γνώμονας  των αλλαγών που 
πρέπει να συντελεστούν σε κάθε επιχείρηση είναι η ικανοποίηση των στόχων της σε μακροπρόθεσμο 
ορίζοντα.

  1.10  ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΟΥ  ΕΛΕΓΚΤΗ

Η ανεξαρτησία αποτελεί τη βάση για την διεξαγωγή ενός ορθού και αντικειμενικού ελέγχου, 
τόσο εξωτερικού όσο και εσωτερικού. Οι παράγοντες που την επηρεάζουν είναι ποικίλοι και έχουν 
απασχολήσει  έντονα  τους  μελετητές.  Η  διατύπωση  ενός  πλήρους ορισμού  της  ανεξαρτησίας  του 
ελεγκτή έχει απασχολήσει τον ακαδημαϊκό κόσμο για πολλά έτη. Παρακάτω παρατίθενται μερικοί από 
τους πιο ολοκληρωμένους και χαρακτηριστικούς ορισμούς23:

• Ανεξαρτησία είναι η πιθανότητα της αποκάλυψης της παράβασης του νόμου 
      (De Angelo, 1981).
• Ανεξαρτησία είναι η ικανότητα αντίστασης στις πιέσεις του πελάτη (Knapp 1985). 
• Ανεξαρτησία είναι μία λειτουργία του χαρακτήρα, όπου η ακεραιότητα και η  
      αξιοπιστία έχουν πρωτεύοντα ρόλο (Magill and Previce, 1991).  
• Ανεξαρτησία είναι η κατάσταση κατά την οποία ο ελεγκτής μπορεί να εκφέρει 
      γνώμη χωρίς να επηρεάζεται από παράγοντες που τον οδηγούν σε συμβιβασμούς,  
      επιδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό ακεραιότητα, αντικειμενικότητα και    
      επαγγελματικό σκεπτικισμό (IFAC).      
• Ο Schuetze (1994) την ορίζει ως μία στάση ή μία κατάσταση.

Γνώμονας  του  ελέγχου  πρέπει  να  είναι  η  ανεξαρτησία  και  αντικειμενικότητα,  καθώς  οι 
εσωτερικοί ελεγκτές προσθέτουν αξία στην επιχείρηση αν και μόνο αν οι αναλύσεις και προτάσεις για 
βελτίωση είναι αντικειμενικές και δεν προέρχονται από υποδείξεις της διοίκησης.24 Μια από τις ευθύνες 
της  ελεγκτικής  επιτροπής  αλλά και  του συνόλου της  επιχείρησης πρέπει  να είναι  η  προτροπή και 
διασφάλιση της ελεύθερης γνώμης του εσωτερικού ελεγκτή.25

Σύμφωνα με το Sarbanes - Oxley Act Section 404, ζητείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
των  Η.Π.Α.  (SEC)  να  εφαρμόσει  κανόνες  απαιτώντας  από  τη  διοίκηση  της  κάθε  επιχείρησης  να 

23      Fearnley Stella, Beattie Vivien A., Brandt Richard, “Auditor Independence and Audit Risk: 
     A   Reconceptualization”, Journal of International Accounting Research, 2005,Volume 4, No. 1, pg 39 -71
24   Krogstad, Jack L., Ridley, Anthony J.,  Rittenberg, Larry E., “Where we ‘re going”, Internal Auditor, October 
     1999, Vol.56, No.5, pg26-33
25   Allison, Dwight L., “Internal auditors and audit committees”, Internal Auditor, February 1994,Vol. 51, No.4,
     pg 50-55
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προσδιορίζει  ετησίως  την  αποτελεσματικότητα  των  εσωτερικών  ελεγκτών.26 Απαιτείται  επίσης, 
δημοσίευση των αναφορών των εσωτερικών ελεγκτών. Πολλοί υποστηρίζουν ότι από τη στιγμή που ο 
εσωτερικός  ελεγκτής  εξαρτάται  οικονομικά  από  την  επιχείρηση  είναι  πιθανό  να  επηρεάζεται  από 
κάποια  ομάδα  συμφερόντων  στο  εσωτερικό  της  επιχείρησης,  η  οποία  θα  διαθέτει  εξουσία.  Σε 
περίπτωση  που  η  αμεροληψία  τεθεί  υπό  αμφισβήτηση,  η  λειτουργία  του  ελέγχου  δεν  μπορεί  να 
επιφέρει τα απαιτούμενα αποτελέσματα.    

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η επίτευξη πλήρους ανεξαρτησίας είναι πολύ δύσκολη, 
αφού υπάρχουν πολυάριθμοι παράγοντες που την επηρεάζουν.  

Οι κυριότεροι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την ανεξαρτησία, θέτοντας σε κίνδυνο 
το έργο των εσωτερικών ελεγκτών27 είναι :

• Η συμμετοχή των εσωτερικών ελεγκτών στο σχεδιασμό των συστημάτων της επιχείρησης. 
• Η  στενή σχέση του ελεγκτή με την επιχείρηση.
• Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιχείρησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

  2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

26   Munter Paul, “Evaluating Internal Controls and Auditor Independence Under Sarbanes – Oxley Act”,   
     Financial Executive, October 2003, Vol. 19, Issue 7, pg 26-27
27 27  Pickett, K.H. Spencer, Vinten, Gerald Chichester “The internal auditing handbook” , UK: Wiley, c1997
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Τα  τελευταία  έτη  έχει  δοθεί  μια  ιδιαίτερη  έμφαση  στην  ανάγκη  διενέργειας  εσωτερικών 
ελέγχων στις επιχειρήσεις. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η καθιέρωση ενός εσωτερικού ελέγχου συστάθηκε 
σαν μια «καλή πρακτική» από το Cadbury Committee (1992). Στις Η.Π.Α., το Blue Ribbon Committee 
(New York Stock Exchange (NYSE) και  National Association of Securities Dealers (NASD, 1999), 
σημείωσε  πως  ένας  αποτελεσματικός  εσωτερικός  έλεγχος  μπορεί  να  βελτιώσει  την 
αποτελεσματικότητα του ελεγκτικού συνεδρίου.

Πράγματι, με τη διεξαγωγή ολοκληρωμένων εσωτερικών ελέγχων βελτιώνεται το σύνολο της 
επιχείρησης  και  η  υλοποίηση  των  στόχων  της  διοίκησης  γίνονται  ευκολότερα  επιτεύξιμα,  καθώς 
διαπιστώνονται όλες οι πλευρές θετικές και αρνητικές της επιχείρησης (Ridley, 2001). Αποτελεί επίσης 
και αναπόσπαστο τμήμα της εταιρικής διακυβέρνησης.28 Βέβαια, γνώμονας του ελέγχου πρέπει να είναι 
η ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα, καθώς οι εσωτερικοί ελεγκτές προσθέτουν αξία στην επιχείρηση 
αν και μόνο αν οι αναλύσεις και προτάσεις για βελτίωση είναι αντικειμενικοί και δεν προέρχονται από 
υποδείξεις της διοίκησης. 29

Μια από τις ευθύνες της ελεγκτικής επιτροπής αλλά και του συνόλου της επιχείρησης πρέπει να 
είναι η προτροπή και διασφάλιση της ελεύθερης γνώμης του εσωτερικού ελεγκτή.30 Γενικά, ο κίνδυνος 
τήρησης  μεροληπτικής  στάσης  μπορεί  να  ελαχιστοποιηθεί  αν  υπάρχει  μια  ανεξάρτητη  επιτροπή 
ελέγχου που θα εξετάζει και θα επιβλέπει τις εργασίες εσωτερικού ελέγχου.  Μάλιστα, στις αρχές κάθε 
διαχειριστικής  περιόδου  πρέπει  να  καθορίζεται  ο  σκοπός  των  εσωτερικών  ελέγχων  και  να 
προγραμματίζονται  ορισμένες  ενέργειες  εσωτερικού ελέγχου ανάλογα με  τις  ανάγκες της εκάστοτε 
επιχείρησης (Kolins et al., 1991).

Τα αποτελέσματα των εσωτερικών ελέγχων είναι προφανές πως δεν πρέπει να γνωστοποιούνται 
σε όλη την επιχείρηση παρά μόνο στα ανώτατα στελέχη της διοίκησης καθώς αποτελούν εμπιστευτικές 
πληροφορίες.31Μ’ αυτό τον τρόπο μάλιστα ενισχύεται  αλλά και  προστατεύεται  η  ανεξαρτησία των 
εσωτερικών ελεγκτών (Braiotta, 1999).

Έχει  επίσης  εκφραστεί  η  άποψη  ότι  η  επιτροπή  ελέγχου  θα  πρέπει  να  συμμετέχει  στην 
πρόσληψη ή πρόταση αποχώρησης του υπεύθυνου εσωτερικού ελεγκτή (chief internal auditor).  Μ’ 
αυτό τον τρόπο, βελτιώνονται οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου καθώς άτομα που έχουν άμεση σχέση 
με τον εσωτερικό έλεγχο και τον διενεργούν, γνωρίζουν καλύτερα τις απαιτήσεις του και ποιο άτομο 
είναι καταλληλότερο και για να τους εμπνεύσει ως «αρχηγός» αλλά και για να συνεργαστούν μαζί του 
(Pricewaterhouse Coopers, 2000 , Sawyer, 1996).

Στο δεύτερο αυτό κεφάλαιο παρουσιάζονται ορισμένες έρευνες που έχουν διεξαχθεί σχετικά με 
το ευαίσθητο θέμα της ανεξαρτησίας των εσωτερικών ελεγκτών.

  2.2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

28   Rittenberg Larry, Moore Wayne, Covaleski, Mark “The Outsourcing Phenomenon”, Internal Auditor, April 
    1999, Vol. 56, No.2, pg 42-46
29   Krogstad,  Jack  L.,  Ridley,  Anthony J.,  Rittenberg,  Larry  E.,  “Where  we‘re  going”,  Internal  Auditor, 

October  
     1999, Vol.56, No.5, pg26-33
30   Allison, Dwight L., “Internal auditors and audit committees”, Internal Auditor, February 1994, Vol. 51, 
     No.4, pg 50-55
31   Kalbers, Lawrence P., “Audit committees and internal auditors”, Internal Auditor, December 1992, Vol.49, 
     No.6, pg 37-44
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Έχουν  διενεργηθεί  διάφορες  έρευνες  σχετικά  με  το  ζήτημα  της  ανεξαρτησίας  και  των 
μεταβλητών που την επηρεάζουν. Ειδικότερα, το 1998 διενεργήθηκε έρευνα από Scarbrough et al32. 
μέσω ερωτηματολογίου σε εσωτερικούς ελεγκτές 72 κατασκευαστικών εταιρειών στον Καναδά, για να 
διαπιστωθεί αν υπάρχει σχέση μεταξύ ελεγκτικών επιτροπών και εσωτερικού ελέγχου. Βρέθηκε πως 
υπάρχουν αρκετές συναντήσεις  μεταξύ του υπεύθυνου εσωτερικού ελεγκτή με τη διοίκηση της για 
επανεξέταση  του  προγράμματος  ελέγχου  και  των  αποτελεσμάτων  του  εσωτερικού  ελέγχου 
συγκρινόμενα με αυτά των επιτροπών με υπαλλήλους της επιχείρησης. Η ανεξαρτησία των εσωτερικών 
ελεγκτών επηρεαζόταν ορισμένες φορές λόγω διαφόρων μεταβλητών. Ωστόσο, οι ερευνητές τόνισαν 
πως υπάρχει ανάγκη διεξαγωγής περαιτέρω έρευνας και  σε άλλες χώρες για να μπορέσει να διεξαχθεί 
κάποιο γενικευμένο συμπέρασμα.

Άλλη μια έρευνα33 από τους  Goodwin Jenny et al. στη Σιγκαπούρη ανάμεσα σε εσωτερικούς 
ελεγκτές αποτελούσε προέκταση της προαναφερόμενης στον Καναδά. Σκοπός της ήταν η εξέταση δύο 
στοιχείων  που  μπορεί   να  ασκούν  επιρροή.  Η  μέθοδος  που  χρησιμοποιήθηκε  ήταν  η  συλλογή 
δεδομένων  μέσω  ερωτηματολογίων  που  στάλθηκαν  σε  προϊσταμένους  εσωτερικούς  ελεγκτές   65 
εταιρειών. Πρώτη σχέση που εξετάστηκε είναι αυτή ανάμεσα στον εσωτερικό ελεγκτή και τη ελεγκτική 
επιτροπή. Συμφωνείται πως μια έντονη σχέση μπορεί να επηρεάσει την ανεξαρτησία του εσωτερικού 
ελεγκτή  καθώς  μπορεί  να  υποστεί  διάφορες  πιέσεις  από  ανωτέρους  του,  ειδικά  αν  πρόκειται  ν’ 
αναλάβει κάποια ανώτερη ιεραρχικά θέση στην επιχείρηση. Το δεύτερο στοιχείο είναι ο βαθμός στον 
οποίο  η  λειτουργία  εσωτερικού  ελέγχου  χρησιμοποιείται  σαν  μέσο  διοικητικής  εκπαίδευσης.   Το 
αποτέλεσμα  είναι  η  επάνδρωση  της  ελεγκτικής  επιτροπής  από  υπαλλήλους  που  αναμένεται  να 
προσληφθούν σε διοικητικές θέσεις.

Το  φαινόμενο  χρησιμοποίησης  εσωτερικού  ελέγχου  σαν  μέθοδος  εκπαίδευσης  μελλοντικών 
διοικητικών  στελεχών  είναι  συχνό.  Οι  εσωτερικοί  ελεγκτές  δραστηριοποιούνται  σε  διαφορετικούς 
τομείς μιας επιχείρησης.34 Έχουν μ’ αυτό τον τρόπο ευκαιρίες να μάθουν όχι μόνο τη λειτουργία κάθε 
τομέα αλλά και τον τρόπο διοίκησής του. Παράλληλα, με την εκμάθηση αξιολογούνται και από την 
ανώτερη διοίκηση για τις ικανότητές τους. Οι μάνατζερ που είχαν εμπειρία σαν εσωτερικοί ελεγκτές 
είχαν καλύτερη κατανόηση της σημασίας του εσωτερικού ελέγχου. Διαπιστώθηκε πως οι προϊστάμενοι 
εσωτερικοί  ελεγκτές  έχουν  καλές  εργασιακές  σχέσεις  με  την  ελεγκτική  επιτροπή.  Για  το  αν  το 
φαινόμενο αυτό επηρεάζει ή όχι την ανεξαρτησία των εσωτερικών ελεγκτών οι απόψεις διίστανται. 
Πρέπει  να  τονιστεί  επίσης,  πως  οι  δύο  αυτές  μεταβλητές  που  εξετάστηκαν  σχετίζονται  και  με  το 
μέγεθος της επιχείρησης.

Όλοι  οι  συμμετέχοντες  στην έρευνα ήταν μέλη του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών,  με 
αποτέλεσμα να είναι πιθανή η τήρηση μιας μεροληπτικής στάσης υπέρ των εργαζομένων αποκλειστικά 
ως  εσωτερικοί  ελεγκτές  συγκριτικά  με  αυτούς  που  είναι  μάνατζερ  και  εργάζονται  παροδικά  ως 
εσωτερικοί ελεγκτές. Επίσης, δεν καθορίστηκαν ζητήματα όπως το μέγεθος της ελεγκτικής επιτροπής 
και τα ζητήματα που την απασχολούν. Επίσης, το μέγεθος του δείγματος ήταν σχετικά μικρό. Ωστόσο, 

32  Scarbrough,  Paul  D.,  Rama Dasaratha V.,  Raghunandan,  K.,  “Audit  committee  composition and internal 
auditing :Canadian evidence”, Accounting Horizons, March 1998, Vol. 12,  Issue 1, pg 51-62

33  Goodwin  Jenny,  Yeow Yeo Teck,  “Two Factors  Affecting  Internal  Audit  Independence  and  Objectivity 
:Evidence from Singapore”, International Journal of Auditing, March 2001, Volume 5, Issue 1, pg 107-125

34  Sawyer,L.B.,  “The  Practice  of  Modern  Internal  Auditing”,  4th Edition  Altamonte  Springs,  Florida  :The 
Institute of Internal Auditors, 1996
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παρά τους περιορισμούς η έρευνα προσθέτει σημαντικά στοιχεία στην ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία 
για το ζήτημα του εσωτερικού ελέγχου.

Σύμφωνα με  τους  Newell και  Simon (1972),  όταν  ένα  άτομο  καλείται  να  επιλύσει  κάποιο 
πρόβλημα αναπτύσσει μια νοητική παρουσίαση του προβλήματος. Το ίδιο ισχύει για τους εσωτερικούς 
ελεγκτές  που  τροποποιούν  συστήματα  εσωτερικού  ελέγχου  σχεδιάζοντας  αρχικά  μια  νοητική 
παρουσίαση  του  προβλήματος.  Οι  εσωτερικοί  ελεγκτές  ασκούν  έλεγχο  με  βάση  συστήματα  και 
διαδικασίες που και οι ίδιοι μπορεί να σχεδίασαν. 

Διενεργήθηκε μια έρευνα35 από τον David Plumlee σε 39 εσωτερικούς ελεγκτές σχετικά με την 
ανακάλυψη του αν το προαναφερθέν γεγονός επηρεάζει την ανεξαρτησία των εσωτερικών ελεγκτών. Η 
μέθοδος  που  χρησιμοποιήθηκε  ήταν  αυτή  των υποθέσεων.  Το  περιορισμένο  και  μη  τυχαίο  δείγμα 
αποτελούν περιορισμούς της έρευνας. Αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως οι εσωτερικοί ελεγκτές 
με  προηγούμενη  πείρα  στηρίζονταν  σε  ήδη  μεμονωμένα  στοιχεία  καθώς  ήλεγχαν  ένα  σύστημα 
εσωτερικών ελέγχων. Επίσης, υπήρξαν ενδείξεις πως όσοι εσωτερικοί ελεγκτές δεν είχαν προηγούμενη 
εμπειρία αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην οργάνωση και εφαρμογή των γενικών γνώσεών τους για την 
εξέταση ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Διαπιστώθηκε ακόμη πως οι εσωτερικοί ελεγκτές που 
εξέταζαν συστήματα ελέγχου που οι ίδιοι σχεδίασαν έτειναν να υλοποιούν καλύτερους ελέγχους και οι 
όποιες δυσλειτουργίες εμφανίζονταν ήταν λιγότερο σοβαρές. Ακόμη, ήταν εμφανές πως όταν εξέταζαν 
τις ενέργειες και τα συστήματα ελέγχου άλλων ατόμων ήταν περισσότερο κριτικοί και αυστηροί σε 
σχέση με το αν επρόκειτο για εξέταση δικών τους σχεδιασθέντων συστημάτων ελέγχου.

Το 2002 διεξήχθη έρευνα36  από τους  Ahlawat Sunita και  D.  Jordan Lowe σχετικά με το 
προαναφερθέν ζήτημα σχετικά με την ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα των εσωτερικών ελεγκτών. 
Μέσω της έρευνας που έλαβε χώρα, εξετάστηκε αν η πρόσθεση αξίας στην επιχείρηση και η διενέργεια 
ελέγχου από άτομα – ελεγκτές εκτός επιχείρησης επηρεάζουν την ικανότητα των εσωτερικών ελεγκτών 
να λειτουργούν με αντικειμενικό τρόπο. Επίσης, εξετάστηκε ο βαθμός ανεξαρτησίας των εσωτερικών 
ελεγκτών αν προέρχονται από την ίδια ή άλλη επιχείρηση. 

Σχετικά με τους εσωτερικούς ελεγκτές που προέρχονται από την ίδια επιχείρηση, ελλοχεύει ο 
κίνδυνος μη τήρησης αμερόληπτης τάσης, αν επιθυμούν να παρέχουν πληροφορίες που να συνάδουν 
με τις προσδοκίες της διοίκησης. Αυτοί οι εσωτερικοί ελεγκτές λαμβάνουν αποφάσεις που επηρεάζουν 
την αξία της επιχείρησης, η οποία με τη σειρά της επηρεάζει τη δική τους αμοιβή.37 Σε περίπτωση 
επίσης κάποιου λάθους οι συνέπειες είναι μικρότερες σε σύγκριση με την περίπτωση που η διενέργεια 
σφάλματος γινόταν από εσωτερικό ελεγκτή εκτός επιχείρησης. 

Γενικά, η φύση της σχέσης εργοδότη - εργαζόμενου παρέχει εκ των προτέρων περιορισμένη 
ελευθερία κινήσεων για τον εργαζόμενο εσωτερικό ελεγκτή. Βέβαια, σε ιδανικές συνθήκες δεν πρέπει 
να  λαμβάνονται  υπόψη  τα  ανωτέρω  και  η  ανεξαρτησία,  ακεραιότητα  και  αντικειμενικότητα  να 
αποτελούν γνώμονα των εσωτερικών ελεγκτών.

35  Plumlee David R., “The Standard of Objectivity for Internal Auditors: Memory and Bias Effects”, Journal of  
Accounting Research, Autumn 1985, Vol. 23, No.1,  pg 683-699

36  Ahlawat Sunita S.,  Lowe Jordan D.,  “An Examination of Internal Auditor Objectivity : In- House versus 
Outsourcing”, Auditing : A journal of practice & theory, September 2004, Vol.23, No.2, pg 11

37  DeZoort Todd F., Houston Richard W., Peters Michael F., “The Impact of Internal Auditor Compensation and 
Role on External Auditor’s Planning Judgments and Decisions”, Contemporary Accounting Research, Summer 
2001, Vol. 18, No. 2, pg 257-281
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Από την άλλη πλευρά, δηλαδή αυτή των εσωτερικών ελεγκτών που προέρχονται από άλλες 
επιχειρήσεις εκτός εκείνης που διενεργείται ο έλεγχος, ελλοχεύει ο κίνδυνος τήρησης ευμενούς στάσης 
απέναντι στους πελάτες.

Εντούτοις,  ο  κίνδυνος  αυτός  είναι  πολύ  μικρότερος  από  τον  προηγούμενο,  επειδή  οι 
επιχειρήσεις  αυτές  έχουν  έναν  αριθμό  πελατών  στους  οποίους  παρέχουν  υπηρεσίες  εσωτερικού 
ελέγχου. Μάλιστα, έχουν και κίνητρο για την εκτέλεση ολοκληρωμένης εργασίας λόγω αύξησης της 
φήμης  τους  και  της  μη  άσκησης  κατηγοριών  ως  προς  την  ποιότητα  του  ελέγχου  εκ  μέρους  των 
πελατών, δηλαδή των ελεγχόμενων εταιρειών.38

Στην έρευνα έλαβαν  μέρος  εσωτερικοί  ελεγκτές  -  υπάλληλοι  και  των δύο κατηγοριών που 
αναλύθηκαν παραπάνω. Συμμετείχαν ακόμη και μάνατζερ του τομέα εσωτερικών ελέγχων καθώς και 
μάνατζερ των τριών από τις τέσσερις μεγάλες δημόσιες λογιστικές εταιρείες. Δόθηκε ένα  case study 
βασισμένο στους Ponemon (1995) και Haynes et al. (1998) και συμπληρώθηκε από 66 συμμετέχοντες, 
οι  οποίοι  ήταν  όλοι  μέλη  του  Ινστιτούτου  Εσωτερικών  Ελέγχων.  Εντούτοις,  οι  περιορισμένες 
πληροφορίες που είχαν οι ερωτηθέντες για να απαντήσουν ανήκουν στους περιορισμούς της παρούσας 
έρευνας. Επίσης, σε αυτούς συγκαταλέγονται και τα ενδιαφέροντα των πελατών και εργοδοτών που 
ήταν εμφανή και δηλώθηκαν από τους ίδιους.

Τα  αποτελέσματα  της  έρευνας  έδειξαν  πως  οι  κριτικές  για  τους  εσωτερικούς  ελεγκτές 
επηρεάζονται σημαντικά από την υπερασπιστική τους θέση και λιγότερο από την ακεραιότητα του 
εσωτερικού ελεγκτή. Αυτό σημαίνει πως η αντικειμενικότητα σε πρακτικό επίπεδο είναι ουσιαστικά 
ένας μύθος (Morgan, 1988). Επίσης, η διατήρηση της ανεξαρτησίας και αντικειμενικότητας μπορεί να 
μην είναι εφικτή αν οι ελεγκτές αντιμετωπίζουν οικονομικές και άλλες πιέσεις (Otto, 1989). Ακόμη 
διαπιστώθηκε  πως  ενώ  η  ανεξαρτησία  θεωρείται  περισσότερο  εξασφαλισμένη  σε  περίπτωση 
εσωτερικού ελέγχου από άτομα εκτός επιχείρησης, ενυπάρχει μακροπρόθεσμα κίνδυνος καταπάτησής 
της. 

Ακόμη, οι  Raghunandan, Read και  Rama39 προέβησαν σε εξέταση της σχέσης μεταξύ της 
σύνθεσης της ελεγκτικής επιτροπής και της αλληλεπίδρασης με τους εσωτερικούς ελεγκτές. Η έρευνα 
έγινε μέσω ερωτηματολογίου ανάμεσα σε 114 δημόσιες επιχειρήσεις. Οι απαντήσεις δόθηκαν από τους 
επόπτες  εσωτερικούς  ελεγκτές.  Σύμφωνα  με  τα  αποτελέσματα,  οι  επιτροπές  που  αποτελούνται 
αποκλειστικά από ανεξάρτητους διοικητές και με τουλάχιστον ένα μέλος να έχει υπόβαθρο λογιστικό ή 
χρηματοοικονομικό  είναι  πιο  πιθανό  να  έχουν  περισσότερες  συναντήσεις   με  τους  εσωτερικούς 
ελεγκτές, να παρέχουν ιδιωτική πρόσβαση στον υπεύθυνο εσωτερικό ελεγκτή αλλά και να εξετάζουν 
τις προτάσεις των εσωτερικών ελεγκτών και τα αποτελέσματα των ελέγχων τους. Τα αποτελέσματα 
παρείχαν μια εμπειρική βάση ως προς την ανησυχία που έχει  εκφραστεί  για την ανεξαρτησία των 
εσωτερικών ελεγκτών και το ρόλο που διαδραματίζει σε αυτό το θέμα η εκάστοτε επιτροπή ελέγχου. 

Βέβαια, ο ρόλος των εσωτερικών ελεγκτών είναι ευρύς και δεν περιορίζεται σε απλές μόνο 
διαδικασίες.  Επίσης,  η αποτελεσματικότητα του έργου τους εξαρτάται  και  από άλλους  παράγοντες 
εκτός  από  αυτούς  που  εξετάστηκαν.  Συνοπτικά,  ήταν  περιορισμένο  το  πεδίο  της  έρευνας  και  τα 
ζητήματα που αφορούν τον εσωτερικό έλεγχο δεν εξετάστηκαν σε βάθος, καθώς θεωρήθηκε πως ένα 
απλό ερωτηματολόγιο με βασικές και λίγες μόνο ερωτήσεις θα αύξανε τον αριθμό των συμμετεχόντων 

38  Hackenbrack, K. E., M. Nelson, “Auditor’s incentive application of professional standards”, The Accounting 
Review, January 1996, pg 43-60

39  Raghunantan K., Read. William, Rama Dasaratha, “Audit Committee Composition, “Gray Directors”, and 
Interaction with Internal Auditing”, Accounting Horizons, June 2001, Vol.15, No. 2, pg 105-118 
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σε αυτή. Τα προαναφερόμενα αποτελούν περιορισμούς της έρευνας αυτής και μελλοντικά προτείνεται 
η εξέταση του ζητήματος σε μεγαλύτερο βάθος. 

Επίσης,  οι  Norman,  Wier και  Achilles40 εξέτασαν  290  εσωτερικούς  ελεγκτές  μέσω  της 
συμπλήρωσης ενός case study από τους τελευταίους σχετικό με ποικίλους παράγοντες κινδύνου αλλά 
και στηριζόμενο στο ερωτηματολόγιο  Ethics Position Questionnaire (Forsyth 1980). Η μέθοδος που 
χρησιμοποιήθηκε ήταν αυτή των υποθέσεων. Σύμφωνα με αποτελέσματα της έρευνας η γνώση και 
κατανόηση της απάτης αποτελεί βοηθητικό και σημαντικό στοιχείο για τους εσωτερικούς ελεγκτές ως 
προς τον εντοπισμό της απάτης. Βέβαια, διαπιστώθηκε επίσης πως η ηθική υπόσταση του εσωτερικού 
ελεγκτή και ο βαθμός τήρησης ανεξάρτητης στάσης συντελεί ουσιωδώς στο προαναφερθέν ζήτημα. 
Εντούτοις.,  υπήρχαν ορισμένοι  περιορισμοί  ως προς τη μέτρηση ορισμένων μεταβλητών,  όπως για 
παράδειγμα ο βαθμός γνώσης και ικανότητας εντοπισμού της απάτης. Περιορισμό αποτέλεσε και η 
επιλογή του δείγματος, καθώς προερχόταν αποκλειστικά από τις νοτιοανατολικές Η.Π.Α. 

Ο  Kevin James41 διενήργησε μια  έρευνα εξετάζοντας  αν  οι  αναφορές  εσωτερικού  ελέγχου 
μέσω  των  ατόμων  που  διενεργούνται  και  της  όλης  διαδικασίας  που  ακολουθείται  επηρεάζει  τους 
χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ως προς την αντίληψη των τελευταίων για το βαθμό 
που ο εσωτερικός έλεγχος είναι αποτελεσματικός και μπορεί να περιορίσει αλλά και να προλάβει την 
οποιαδήποτε  απάτη  στην  επιχείρηση.  Η  έρευνα διενεργήθηκε  μέσω ερωτηματολογίων ανάμεσα  σε 
τραπεζικούς που παραχωρούσαν δάνεια σε δημόσιες επιχειρήσεις με έσοδα  άνω των 100.000$. Η 
ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε  με  τη στατιστική μέθοδο της  ανάλυσης  (ANOVA-  analysis of 
variance).

Σύμφωνα  με  τα  αποτελέσματα  της  έρευνας  τα  τμήματα  των  επιχειρήσεων  που  διενεργούν 
εσωτερικούς ελέγχους με άτομα εντός της επιχείρησης, δηλαδή ήδη εργαζόμενα άτομα στην επιχείρηση 
και αναφέρουν τα εκάστοτε αποτελέσματα στη διοίκηση, θεωρείται πως είναι λιγότερο ικανά ως προς 
την παροχή προστασίας κατά της απάτης συγκριτικά με τους εσωτερικούς ελεγκτές που αναφέρουν τα 
πορίσματα  των  ελέγχων  αποκλειστικά  στην  αρμόδια  ελεγκτική  επιτροπή.  Τα  αποτελέσματα  της 
έρευνας συνάδουν με την ανησυχία του SEC για το αν η ελεγκτική επιτροπή πρέπει να είναι η άμεσα 
υπεύθυνη για την εποπτεία του εσωτερικού ελέγχου. Το ζήτημα βέβαια αυτό έχει προέκταση και στην 
ανεξαρτησία τόσο της ελεγκτικής επιτροπής όσο και των εσωτερικών ελεγκτών. Επίσης, με βάση την 
έρευνα, η διενέργεια εσωτερικού ελέγχου με άτομα εντός της επιχείρησης θεωρείται αποδοτικότερη 
συγκριτικά με εκείνη από άτομα εκτός επιχείρησης, καθώς τα πρώτα έχουν καλύτερη επίγνωση των 
καταστάσεων και της συνολικής λειτουργίας της οικονομικής μονάδας.

Εντούτοις,  όπως  σε  κάθε  έρευνα  έτσι  και  σε  αυτήν  υπάρχουν  ορισμένοι  περιορισμοί. 
Ειδικότερα, σε μια τράπεζα, η λήψη  απόφασης για δανεισμό εμπεριέχει και τη μελέτη πολλών άλλων 
στοιχείων σε  μακροχρόνιο  μάλιστα  επίπεδο.  Ωστόσο,  η  παρούσα έρευνα χρησιμοποιεί  κατάλληλες 
διαδικασίες  για  τη  μέτρηση  γενικών θεωρήσεων  των  υπαλλήλων  για  θέματα εσωτερικού  ελέγχου. 
Επίσης, το δείγμα δεν ήταν αρκετά μεγάλο αν και παρόλο το μέγεθός του, οι στατιστικές διαφορές 
επιτεύχθηκαν. Τέλος, ένας  περιορισμός ακόμη είναι η ομάδα των ατόμων που απάντησαν αλλά και το 
σενάριο  των  ερωτήσεων  σχετικά με  την  απάτη.  Σε  πραγματικά  επίπεδα,  οι  καταστάσεις  είναι  πιο 
40  Norman Carolyn Strand, Wier Benson, Achilles Wendy W., “Can Ethical Position Contribute to Our  
    Understanding of Fraud Detection?”, Journal of Theoretical Accounting Research, 2008, Vol. 4, Issue 1,     
    pg  135-164
41  James Kevin L., “The Effects of Internal Audit Structure on Perceived Financial Statement Fraud Prevention”, 

Accounting Horizons, December 2003, Vol. 17, No.4, pg 315-327
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περίπλοκες. Μελλοντικές έρευνες μπορούν να υλοποιηθούν σε πιο ευρεία έκταση λαμβάνοντας υπόψη 
τους προαναφερόμενους περιορισμούς.  

Οι  Swanger Susan και  Chewning42 Eugene εξέτασαν  απόψεις  των  χρηματοοικονομικών 
αναλυτών ως προς την ανεξαρτησία του ελεγκτή σε περίπτωση που ο εσωτερικός έλεγχος διενεργείται 
από εξωτερικούς ελεγκτές ή από άτομα - εργαζομένους της επιχείρησης. Η έρευνα έγινε με τη μέθοδο 
των υποθέσεων. Επίσης, εφαρμόστηκαν μοντέλα και μεταβλητές που είχαν προταθεί από τον Orren το 
1997, σε έρευνα του για την ανεξαρτησία των ελεγκτών. Στους χρηματοοικονομικούς αναλυτές δόθηκε 
ένα  case study με πληροφορίες για μια υποτιθέμενη εταιρεία με μόνο στοιχείο διαφοροποίησης κάθε 
φορά τα άτομα που διενεργούν τον εσωτερικό έλεγχο και τα ποσοστά τους. Δηλαδή, εξετάστηκε το αν 
ο  έλεγχος  γινόταν  εξ  ολοκλήρου  ή  μερικώς  από  εξωτερικούς  ελεγκτές  ή  από  εργαζομένους  της 
επιχείρησης.   Στάλθηκαν 999 και  990  e-mails στο πρώτο και  δεύτερο στάδιο της  έρευνας  εκ των 
οποίων απαντήθηκαν τα 153 και 117, αντίστοιχα. Το παραπάνω γεγονός, δηλαδή ο μικρός αριθμός των 
συμμετεχόντων σε όλα τα στάδια της έρευνας αποτελεί  έναν περιορισμό σε συνδυασμό με το ευρύ 
ζήτημα της ανεξαρτησίας που για την εξέτασή του απαιτείται εξέταση πολυάριθμων μεταβλητών.

Αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν πως η πεποίθηση τήρησης ανεξάρτητης στάσης είναι πιο 
έντονη όταν ο εσωτερικός έλεγχος γίνεται πλήρως από εξωτερικούς ελεγκτές παρά από εργαζόμενους 
της επιχείρησης. Επίσης, ως προς την ανεξαρτησία, θεωρείται πιο έντονη όταν ο εσωτερικός έλεγχος 
διενεργείται από εταιρεία διαφορετική εκείνης που ασκεί και τον εξωτερικό έλεγχο. Ακόμη όμως και αν 
γίνεται από την ίδια εταιρεία, τα άτομα τουλάχιστον πρέπει να διαφοροποιούνται.

Καταληκτικά,  προτείνεται  και  θεωρείται  αναγκαία  η  θέσπιση  και  τήρηση  επαγγελματικών 
προτύπων  για  τη  διασφάλιση  της  αντικειμενικότητας  και  ανεξαρτησίας  για  όλες  τις  διαδικασίες 
εσωτερικού ελέγχου. Απαιτείται επίσης διενέργεια περισσότερων ερευνών σχετικά με αυτό το θέμα, για 
τη διαλεύκανση και εξακρίβωση πολλών θεμάτων που σχετίζονται με την ανεξαρτησία στα πλαίσια του 
εσωτερικού ελέγχου. Είναι χαρακτηριστικό πως οι έρευνες για την ανεξαρτησία και ακεραιότητα των 
εσωτερικών  ελεγκτών  δε  συγκρίνονται  ως  προς  την  ποσότητα  με  εκείνες  που  αφορούν  τους 
εξωτερικούς ελεγκτές για το ίδιο θέμα. Και τούτο, γιατί ο εσωτερικός έλεγχος αν και είχε κάνει την 
εμφάνιση του έτη πριν,  η  σπουδαιότητα και  σημασία των επιχειρήσεων σε  αυτόν έχει  αυξηθεί  τα 
τελευταία έτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

  3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

42  Swanger Susan L., Chewning Eugene G., “The Effects of Internal Audit Outsourcing On Financial Analysts’ 
Perceptions of External Auditor Independence”, Auditing: A Journal of Practice and Theory, September 2001, 
Vol. 20, Issue 2, pg 115-129 
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Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι  η ανάλυση όλων των κινδύνων που ελλοχεύουν στα 
συστήματα πληροφορικής,  οι  τρόποι  αντιμετώπισής τους αλλά και  προτάσεις  πρόληψης μέσω των 
πολιτικών και των μεθόδων ασφαλείας.

Αρχικά, ως σύστημα νοείται ένα σύνολο αλληλοεξαρτώμενων συστατικών που ολοκληρώνουν 
συλλογικά ορισμένους στόχους. Πληροφοριακό σύστημα (information system) είναι εκείνο το σύστημα 
που  ως  στόχο  έχει  τον  έλεγχο  και  την  τεκμηρίωση  διαδικασιών  κάποιου  άλλου  συστήματος. 
Δημιουργείται για την παραγωγή απαραίτητων πληροφοριών με βάση ορισμένα πρότυπα. Ένα σύστημα 
ηλεκτρονικού υπολογιστή (computer system) εξυπηρετεί τις ανάγκες ενός πληροφοριακού συστήματος 
που στηρίζεται στην Πληροφορική Τεχνολογία. 

Περιλαμβάνει τα εξής μέρη που αλληλοεξαρτώνται μεταξύ τους43 :

• Υλικό (hardware)
• Λογισμικό (software)
• Προσωπικό (staff)
• Μέσα μεταφοράς και επικοινωνίας (transmission media)

Το πληροφοριακό σύστημα κάθε επιχείρησης αποτυπώνει τις λειτουργίες και συναλλαγές της. 
Κάθε επιχείρηση αποτελείται από ορισμένα υποσυστήματα όπως το λειτουργικό, το πληροφοριακό και 
το διοικητικό.

Αναλυτικότερα,  το  λειτουργικό  υποσύστημα  αποτελεί  εκείνο  το  τμήμα  των  βασικών 
λειτουργιών της επιχείρησης, όπως η παραγωγή, οι πωλήσεις, οι προμήθειες κλπ). Από το υποσύστημα 
αυτό  αντλούνται  οι  πληροφορίες  από  το  σύστημα πληροφορικής  και  επεξεργάζονται  στο  επόμενο 
υποσύστημα, το πληροφοριακό.

Το  πληροφοριακό  υποσύστημα  επεξεργάζεται  τις  πληροφορίες  που  λαμβάνει  από  το 
προηγούμενο υποσύστημα, όπως τα διάφορα τιμολόγια, τα δελτία αποστολής κλπ. Οι πληροφορίες που 
αντλούνται μπορεί να πηγάζουν και από το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Το υποσύστημα 
αυτό με την επεξεργασία και μορφοποίηση των πληροφοριών εξυπηρετεί το επόμενο υποσύστημα, το 
διοικητικό.

Το  προαναφερθέν  υποσύστημα,  το  διοικητικό,  λαμβάνει  όλες  τις  επεξεργασμένες  και 
κατάλληλα  διαμορφωμένες  πληροφορίες  που  προέρχονται  από  τα  υπόλοιπα  υποσυστήματα  και 
οδηγείται στη λήψη αποφάσεων. Οι αποφάσεις αυτές μεταβιβάζονται με τη μορφή εντολών στα άλλα 
δυο υποσυστήματα.

Σε περίπτωση λοιπόν που διαπιστωθεί κάποιο σφάλμα σε κάποιο από αυτά τα συνδεδεμένα 
μέρη, επηρεάζεται με άμεσο ή έμμεσο τρόπο και η λειτουργία των υπολοίπων.

    3.2 ΚΙΝΔΥΝΟΙ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

43 Δημητριάδης Αντώνης, “Ελεγκτική Συστημάτων Πληροφορικής – EDP Auditing”, Αθήνα, 1998, σελ. 27
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Οι εξελίξεις στην πληροφορική τεχνολογία και η αυξημένη χρήση του Internet απαιτεί από τους 
μάνατζερ,  λογιστές  και  όλους  τους  υπεύθυνους  να  είναι  καλύτεροι  γνώστες  του  σχεδιασμού,  της 
λειτουργίας και του ελέγχου ενός πληροφοριακού συστήματος.

Η  ανάπτυξη  των  πληροφοριακών  συστημάτων  αύξησε  την  ταχύτητα  διενέργειας  των 
επιχειρηματικών  διαδικασιών  και  αύξησαν  τα  ανταγωνιστικά  πλεονεκτήματα  των  επιχειρήσεων. 
Εντούτοις, δημιούργησε πολλούς κινδύνους σχετικά με την πληροφορική τεχνολογία και ορισμένοι από 
αυτούς μπορεί να οδηγούν σε καταστροφικά για την επιχείρηση αποτελέσματα όπως η καταστροφή, η 
παραποίηση ή η κλοπή σημαντικών οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης.44

Οι κίνδυνοι για τα πληροφοριακά συστήματα προέρχονται από ποικίλες πηγές. Αν αγνοηθούν, 
μπορούν να καταστρέψουν την αξιοπιστία και ακρίβεια των χρηματοοικονομικών πληροφοριών και  να 
οδηγήσουν σε λάθος αποφάσεις πολλούς μετόχους αλλά και διοικητικά στελέχη. Ως κίνδυνος ορίζεται 
η  πιθανότητα  αρνητικής  έκβασης  ενός  γεγονότος.  Οι  επιχειρήσεις  αντιμετωπίζουν  πολυάριθμους 
κινδύνους.

Θέματα όπως η πρόσβαση στο δίκτυο της επιχείρησης, η ασφάλεια του, η ακεραιότητα των 
δεδομένων, η διαχείριση των κεφαλαίων στον τομέα της πληροφορικής, η απόκτηση και ανάπτυξη του 
λογισμικού αποτελούν καίρια σημεία που εγκυμονούν κινδύνους και θα πρέπει να προσεχθούν από τη 
διοίκηση της επιχείρησης45. 

Μια επιχειρηματική μονάδα για να επιτύχει στην στοχοθέτηση, ολοκλήρωση και εκπλήρωση 
των  έργων  της  πρέπει  να  επικεντρώνεται  στην  ελαχιστοποίηση  ή  θετική  επίλυση  των  γενικών 
παραγόντων  κινδύνου,  των  συγκεκριμένων  κινδύνων  πληροφορικής  και  των  διοικητικών  μέτρων 
προστασίας της. 

Αναλυτικότερα,  ως  προς  τη  διεξαγωγή  ανάλυσης  κινδύνων  πρέπει  να  μελετώνται  και  να 
καταγράφονται αναλυτικά όλοι οι γενικοί παράγοντες κινδύνου προερχόμενοι από το εξωτερικό αλλά 
και εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και έπειτα να εξετάζονται ανά κατηγορία και περίπτωση ως 
προς τη διαχείρισή τους. 

Σε κάθε στάδιο λειτουργίας τους ελλοχεύουν κίνδυνοι.  Συγκεκριμένα, στο σημείο συλλογής 
δεδομένων,  είναι  σημαντικό να  καθιερώνονται  συστήματα ελέγχου που βεβαιώνουν την  αξιόπιστη 
μεταφορά  ολοκληρωμένων  δεδομένων.  Στο  σημείο  επεξεργασίας  των  δεδομένων  εγκυμονούν  πάλι 
κίνδυνοι στα πληροφοριακά συστήματα.

Η  δημιουργία  μη  νόμιμων  προγραμμάτων,  η  πρόσβαση  ή  η  διαγραφή  αρχείων,  οι  ιοί  ή  η 
τροποποίηση αρχείων μπορεί να οδηγήσουν σε εσφαλμένα αποτελέσματα.46 Κίνδυνοι στη διαχείριση 
της βάσης δεδομένων μπορεί να περιλαμβάνουν την παράνομη πρόσβαση που οδηγεί  στην αλλαγή, 
αλλοίωση, φθορά, διαγραφή ή καταστροφή ή κλοπή δεδομένων. Κίνδυνοι υπάρχουν και αναφέρονται 
και στη φάση αναφοράς των αποτελεσμάτων από τα δεδομένα που επεξεργάστηκαν. Για παράδειγμα, η 
κλοπή ή η λάθος χρήση των εξερχόμενων πληροφοριών θα μπορούσε να πλήξει τη φήμη και  την 
ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. 

44  Hermanson Dana R., Callahan Mary H., Ivancevich Daniel M., “Information technology- Related Activities of 
Internal Auditors”, Journal of Information Systems, Vol. 14, 2000 Supplement, pg 39-53

45  Silltow John, “Shedding light on Information Technology Risks”, Internal Auditor, December 2003,Vol. 60, 
Issue 6, pg 32-39

46  Beard Deborah, Wen Joseph H., “Reducing the Threat Levels for Accounting Information Systems”, The CPA 
Journal, May 2007, Vol.77, No. 5, pg 34-42
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Ένα  από  τα  κύρια  βήματα  της  αντιμετώπισης  των  κινδύνων  σχετικά  με  τα  πληροφοριακά 
συστήματα είναι ο καθορισμός τους. Και είναι βέβαιο πως το εύρος τους είναι πολύ μεγάλο, όπως η 
έλλειψη  διαθεσιμότητας,  ακεραιότητας,  ακρίβειας,  συνέπειας  των  δεδομένων  εκούσια  ή  ακούσια. 
Δεύτερο στάδιο είναι η εκτίμηση των πιθανών λόγων έκθεσης σε κίνδυνο. Για παράδειγμα με ποιο 
τρόπο θα μπορούσε κανείς σκόπιμα ή μη να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες της εταιρείας και μάλιστα 
πώς θα ήταν εφικτό να τις παραποιήσει. Τέλος, ένα ακόμη στάδιο είναι ο καθορισμός των αποδεκτών 
επιπέδων κινδύνου. Γι’ αυτό, απαιτείται υπολογισμός της πιθανότητας ζημίας μιας επιχείρησης αλλά 
και εκτίμηση του επιπέδου ζημίας από συγκεκριμένο κίνδυνο σε χρηματικές μονάδες. 

Ειδικότερα, το αναμενόμενο επίπεδο κινδύνου δίνεται από τον τύπο47 :
Αναμενόμενη            Εκτιμώμενη ζημία                     % Πιθανότητα
αξία κινδύνου     =    από συγκεκριμένο κίνδυνο  *           ζημίας
                                                                                              

Expected value    =    Estimated Loss from          *   %  Likelihood of
     of risk                    Specific Risk                                       Loss         

Θα πρέπει να τονιστεί πως οι μάνατζερ πρέπει να αποφασίσουν για το ποιο είναι το αποδεκτό 
επίπεδο κινδύνου και να στραφούν σε προσπάθειες διαχείρισης τους.

Καθοριστικό  ρόλο  διαδραματίζουν  και  οι  δείκτες  κινδύνου.  Αποτελούν  με  άλλα  λόγια  το 
κάτοπτρο  ενός  εσωτερικού  ή  αντικειμένου  ελέγχου.  Κάθε  επιχείρηση  μπορεί  να  σημειώσει  την 
παρουσία ή απουσία δεικτών κινδύνου για κάθε διαδικασία και έπειτα να επιλέξει αν θα προβεί ή όχι σε 
έλεγχο τους. Το τελευταίο εξαρτάται από το αν ο κίνδυνος, ύστερα από την ανάλυση που θα γίνει, 
κυμαίνεται σε επιτρεπτά ή όχι επίπεδα.

Η μέτρηση του επιπέδου των κινδύνων είναι  σημαντική  καθώς επιτρέπει  τους  ελεγκτές  να 
μεγιστοποιούν την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητά τους. Ένας από τους ποικίλους τρόπους 
μέτρησης του κινδύνου είναι ο υπολογισμός της αναμενόμενης αξίας της ζημίας, όπως προαναφέρθηκε. 
Άλλος τρόπος είναι η αξιολόγηση κάθε δείκτη κινδύνου σχετικά με το πόσο σημαντικός είναι για τις 
ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης.

  Θα πρέπει να αναφερθεί  πως ένα από τα κύρια και  αναγκαία στοιχεία που θα πρέπει  να 
προσεχτεί για την πλήρη παροχή ασφαλείας από τα διάφορα είδη κινδύνων είναι πως η επιχείρηση θα 
πρέπει να διαθέσει μέρος των  πόρων της για  το σκοπό αυτό. Ωστόσο, θα πρέπει να εξασφαλίσει 
τουλάχιστον τα υποτυπώδη επίπεδα ασφάλειας των συστημάτων πληροφορικής48.  

Το  Institute of Internal Auditors ανέπτυξε  μια  μεθοδολογία  σχετικά  με  τη  διαχείριση  των 
κινδύνων πληροφορικής τεχνολογίας. Τα βήματα είναι τα ακόλουθα49 :

47  Hunton James E., Bryant Stephanie M., Bagranoff Nancy A., “Core Concepts of Information Technology 
Auditing”, Wiley, 2004, pg 52

48  Kakish David, “What You Need to Know about IT and IT Security”, Security Magazine, July 2007, Vol. 44, 
Issue 7, pg 40

49  Scott Robert W., “Taking the Risk out of IT”, Accounting Technology, May 2008, Vol. 24, Issue 4, pg 25-28
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• Καθορισμός των επιχειρηματικών στόχων για τους οποίους πρέπει να προσδιοριστούν οι 
έλεγχοι.

• Καθορισμός  των  καίριων  στοιχείων  που  απαιτούνται  να  υλοποιηθούν  ώστε  να  είναι 
επιτεύξιμοι οι επιχειρηματικοί στόχοι.

• Καθορισμός της λειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων.
• Καθορισμός των σημαντικών εφαρμογών πληροφορικής τεχνολογίας που χρήζουν ελέγχου.
• Καθορισμός των κινδύνων και των στόχων ελέγχου.
• Σχεδιασμός ενός αποτελεσματικού πλάνου ελέγχου. 

Στο σημείο αυτό κρίνεται αναγκαίο να αναλυθούν  ορισμένα είδη κινδύνων σχετικά με την 
πληροφορική τεχνολογία γενικότερα και τα πληροφοριακά συστήματα  ειδικότερα.

Οι πιο κρίσιμοι παράγοντες κινδύνου είναι50 :
• Η ανθρώπινη συμπεριφορά
• Η δυσλειτουργία εξοπλισμού και συστημάτων
• Η απόκλιση από τους κανόνες πρότυπης λειτουργίας
• Η ανεπαρκής εξέταση της επιρροής των εξωτερικών δυνάμεων
• Η μη αποδοτική αξιοποίηση των πόρων της επιχείρησης όπως τα κεφάλαια, το
      προσωπικό, ο εξοπλισμός, η τεχνολογία, το δίκτυο διανομής.

Διάφορες κατηγορίες κινδύνων όπως οι επιχειρησιακοί, οι ελεγκτικοί, οι κίνδυνοι ασφάλειας, 
συνέχειας της επιχειρηματικής δραστηριότητας αναλύονται παρακάτω.

Επιχειρησιακοί κίνδυνοι (business risks)
Η  πιθανότητα  μη  επίτευξης  των  επιχειρηματικών  στόχων  και  σκοπών  αποτελεί  τον 

επιχειρηματικού  κίνδυνο.  Διάφοροι  εσωτερικοί  αλλά  και  εξωτερικοί  παράγοντες  μπορούν  να 
οδηγήσουν στο παραπάνω αποτέλεσμα. Για την πλήρη κατανόηση του επιχειρηματικού κινδύνου μιας 
εταιρείας πρέπει ο ελεγκτής να έχει γνώση του μεσομακροπρόθεσμου επιχειρηματικού στρατηγικού 
πλάνου. 

Οι κίνδυνοι μπορεί να προέλθουν είτε από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό περιβάλλον. 
Παραδείγματα κινδύνου του εσωτερικού περιβάλλοντος  αποτελούν οι απάτες της διοίκησης, σφάλματα 
εξοπλισμού και  η κατάχρηση κεφαλαίων. Ενώ οι ανταγωνιστές που υπάρχουν ή αυτοί που πρόκειται 
να εισέλθουν στην αγορά αλλά και η γενικότερη κατάσταση της οικονομίας αποτελούν μερικούς από 
τους κινδύνους του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης.

Ελεγκτικοί κίνδυνοι (audit risks)
Ελεγκτικός κίνδυνος είναι αυτός που σχετίζεται με την πιθανότητα διενέργειας σφάλματος του 

ελεγκτή. Στην περίπτωση ελέγχου των πληροφοριακών συστημάτων ο κίνδυνος αυτός σχετίζεται με την 
αδυναμία αποκάλυψης μιας απάτης ή ενός λάθους στο σύστημα. Δηλαδή, αν η διατύπωση του ελεγκτή 
για την ομαλή και ορθή λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων απέχει από την πραγματικότητα.

50  Κυριαζόγλου Ι., “Έλεγχος Συστημάτων Πληροφορικής  EDP/  IT Auditing”,  εκδόσεις  Anubis,  Αθήνα 2001, 
σελ. 153
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Σε  άλλο  επίπεδο,  δηλαδή  στον  έλεγχο  των  χρηματοοικονομικών  καταστάσεων  ο  κίνδυνος 
έγκειται στην εκούσια ή ακούσια παράβλεψη σημαντικών οικονομικών στοιχείων μιας επιχείρησης  ή 
στη συγκάλυψη κάποιας απάτης.

Αναντίρρητα, θα πρέπει να τονιστεί πως ο ελεγκτικός κίνδυνος δεν αποτελεί ζήτημα μόνο των 
ελεγκτών αλλά και όλης της επιχείρησης. Είναι γεγονός πως η πτώση της Enron και προβλήματα με τις 
χρηματοοικονομικές πολυάριθμων εταιρειών όπως των Xerox και AOL τονίζουν πως οι συμμέτοχοι, οι 
υπάλληλοι  αλλά και  το  σύνολο  της  οικονομίας  μπορεί  να  βρεθεί  σε  δυσμενή  κατάσταση  όταν οι 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική εικόνα μιας επιχείρησης.

Κίνδυνοι ασφάλειας (security risks)
Ο κίνδυνος της  ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων σχετίζεται με την πρόσβαση στα 

δεδομένα και την ακεραιότητα. Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε δεδομένα μπορεί να είναι φυσική ή 
λογική (physical or logical). Ένα απλό παράδειγμα μη εγκεκριμένης φυσικής πρόσβασης αποτελεί η 
περίπτωση  παράλειψης  ενός  υπαλλήλου  να  «κλειδώσει»  με  κωδικό  στο  τέλος  της  μέρας  τον 
ηλεκτρονικό  υπολογιστή για  τυχόν  πρόσβαση στο  σύστημα και  μια υπάλληλος  καθαρισμού να  το 
αντιληφθεί και να διαβάσει από απλή περιέργεια κάποια πληροφορία ή κάποιο μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου.  Το παράδειγμα αυτό θα μπορούσε να είναι πολύ περίπλοκο και να εμπλέκονται και 
υπάλληλοι της εταιρείας σε ένα πολύ καλά οργανωμένο σχέδιο απάτης. 

Ο κίνδυνος ελλοχεύει όχι μόνο σε επίπεδο κλοπής δεδομένων αλλά και σε επίπεδο ανάγνωσης 
απόρρητων  πληροφοριών  και  οικονομικών  στοιχείων.  Γι’  αυτό,  απαιτείται  η  λήψη  όλων  των 
απαραίτητων μέτρων από μια επιχείρηση για την αποφυγή αλλά και αντιμετώπιση κινδύνων σχετικά με 
την ασφάλεια των δεδομένων. 

Το αποτέλεσμα της έλλειψης ακεραιότητας δεδομένων κυμαίνεται από λάθος λήψη απόφασης 
μέχρι  έναν  αυξημένο  επιχειρηματικό  κίνδυνο.  Αν οι  διαθέσιμες  πληροφορίες  είναι  αναξιόπιστες  ή 
ετεροχρονισμένες, οι αποφάσεις δεν μπορεί να είναι ορθές.

Κίνδυνοι συνέχειας (continuity risks)
Το είδος του κινδύνου αυτού περιλαμβάνει κινδύνους σχετικά με τη διαθεσιμότητα, το backup 

και  την  αποκατάσταση  ενός  πληροφοριακού  συστήματος.  Η  διαθεσιμότητα  αναφέρεται  στην 
επιβεβαίωση  του  ότι  το  πληροφοριακό  σύστημα είναι  διαθέσιμο  στους  χρήστες.  Το  backup και  η 
αποκατάσταση συνδέονται με την ικανότητα του πληροφοριακού συστήματος να επανέλθει σε ορθή 
λειτουργία σε περίπτωση προβλημάτων που τη καθιστούσαν δύσκολη. 

Βέβαια, είναι ευνόητο πως το επίπεδο ασφάλειας για την αντιμετώπιση και αυτού του είδους 
κινδύνου ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος και τις ανάγκες τις εκάστοτε επιχείρησης.

Σύμφωνα με την έρευνα του 2006-2007 του  Audit Committee Institute (ACI), της εταιρείας 
KPMG, του National Association of Corporate Directors και της δημόσιας εταιρείας μελών ελεγκτικών 
συνεδρίων, εκτός από τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες αρχές αλλά και την αληθή παρουσίαση των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μέλημα των εταιρειών είναι και η διαχείριση των κινδύνων της 
πληροφορικής  τεχνολογίας51.  Ένας  στους  πέντε  συμμετέχοντες  που  απάντησαν  και  είναι  μέλη 
ελεγκτικών συνεδρίων δημόσιων  εταιρειών  στις  Η.Π.Α.  δήλωσε πως  τα  μέτρα ασφαλείας  για  την 

51  Scharf S., “Audit Committees More Concerned with Information Technology Risks”, Internal Auditor, August 
2007, Vol. 64, Issue 4, pg 15-16
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αντιμετώπιση των κινδύνων πληροφορικής τεχνολογίας χρήζουν βελτιώσεων. Στην πραγματικότητα 
μόνο το 15% από τους 282 συμμετέχοντες δήλωσαν πολύ ικανοποιημένοι με τα συστήματα ασφαλείας 
τους,  ενώ  το  85%  τόνισε  την  ανάγκη  βελτιώσεων.  Τονίστηκε  επίσης  η  ανάγκη  επένδυσης 
περισσότερων κεφαλαίων σε αυτό τον τομέα.

Συμπερασματικά, μπορεί οι κίνδυνοι για τα πληροφοριακά συστήματα από τη μια πλευρά να 
κατέχουν αρχικές θέσεις στις προτεραιότητες των διοικήσεων των εταιρειών αλλά από την άλλη η 
κατανόηση και διαχείρισή τους είναι ένα άλλο ζήτημα που απαιτεί συνεχείς προσπάθειες.52 Οι μάνατζερ 
και οι ελεγκτές προκειμένου να καθορίσουν την ορθή διανομή πόρων στον τομέα διαχείρισης κινδύνων 
πρέπει  να  λάβουν  υπόψη  τους  και  τη  διαχείριση  των  κινδύνων  σχετικά  με  τα  πληροφοριακά 
συστήματα. Αναγκαία στοιχεία κρίνονται ο καθορισμός και η μέτρησή τους.

  3.3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Στο παρελθόν το ζήτημα ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων ήταν υποτιμημένο και 
δεν θεωρούνταν ότι χρήζει μεγάλης ανάλυσης. Κάτι τέτοιο βέβαια, δεν ισχύει στο παρόν.

Ο αυξημένος ανταγωνισμός και οι συνεχείς αλλαγές σε διεθνές επίπεδο σε όλους τους τομείς 
και  ειδικότερα  σε  τομείς  τεχνολογίας  και  πληροφορικής,  θέτει  νέες  βάσεις  και  στο  ρόλο  των 
επιχειρήσεων. Αυτό σημαίνει ότι επηρεάζει και τους ελεγκτές και τους μάνατζερ  που είναι υπεύθυνοι 
για τον έλεγχο και την ορθή λειτουργία της επιχείρησης, αντίστοιχα. Παράλληλα, αυξάνονται και οι 
κίνδυνοι  για  απάτες  και  κακόβουλες  ενέργειες.  Παράδειγμα  τέτοιων  νέων  απειλών  εντοπίζεται  σε 
ανησυχίες  ασφάλειας  εξαιτίας  του  αυξημένου  αριθμού  των  εργαζομένων  που  χρησιμοποιούν  και 
εργάζονται με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών εκτός γραφείου.53

Η ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων σχετίζεται με τις οργανωσιακές μεταβλητές που 
λαμβάνονται για την προστασία και τον έλεγχο των πόρων των πληροφοριακών συστημάτων, έτσι ώστε 
να μειώνονται οι κίνδυνοι από τις διάφορες απειλές που υπάρχουν54.

Οι πόροι των πληροφοριακών συστημάτων περιλαμβάνουν ανθρώπους, διαδικασίες, τεχνολογία 
(hardware,  software,  netware) και διάφορες δραστηριότητες. Επίσης, ένας από τους σημαντικότερους 
πόρους  είναι  και  τα  δεδομένα  ή  οι  πληροφορίες  που  μεταφέρονται  και  επεξεργάζονται  από  τα 
πληροφοριακά συστήματα.

Το  ζήτημα  της  ασφάλειας  των  πληροφοριακών  συστημάτων  είναι  καίριο  και  περίπλοκο. 
Αποτελεί σημαντικό θέμα και για το AICPA (American Institute of Certified Public), κατατάσσοντας 
το ως πιο σημαντικό τεχνολογικό ζήτημα που επηρεάζει και το επάγγελμα των λογιστών.

52  Hodge Neil, “Boards fail to grasp Information Technology Risks”, Financial Director Briefing, October 2007, 
pg 47

53  Badamas  M.A.,  “Mobile  computer  systems  –  Security  considerations”,  Information  management  and 
computer security”, 2001, Vol.9, Issue 3, pg 134-136

54  Walters Melissa L., “A Draft of an Information Systems Security and Control Course”, Journal of Information 
Systems, Vol.21, No. 1, Spring 2007, pg 123-148
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3.3.1 ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Το  θέμα  της  ασφάλειας  των  λογιστικών  πληροφοριακών  συστημάτων  απασχολεί  και  τους 
ελεγκτές  αλλά  και  τους  μάνατζερ  όπως  προαναφέρθηκε.  Αναπτύχθηκε  ένα  μοντέλο  για  την 
αντιστάθμιση του κινδύνου του εσωτερικού ελέγχου που θα βοηθούσε τους μάνατζερ στην παραγωγική 
και ορθή λήψη αποφάσεων σχετικά με την εισαγωγή των μεταβολών του εσωτερικού ελέγχου σ’ ένα 
πληροφοριακό σύστημα55.

Προσέγγιση του θέματος έγινε από τη σκοπιά του μάνατζερ που πρέπει να λαμβάνει υπόψη του 
τις μεταβλητές για μείωση των κινδύνων ως προς την ακεραιότητα, ευαισθησία και διαθεσιμότητα των 
δεδομένων.

Το μοντέλο στηρίζεται σε ανάλυση μήτρας κινδύνου που χρησιμοποιήθηκε από την εταιρεία 
Dow Chemical.  Το μοντέλο Dow υπολογίζει τυχαία λάθη, παραλείψεις ή διάφορες ενέργειες απάτης 
που επηρεάζουν την ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των δεδομένων. Μειονέκτημα της μεθόδου είναι 
ότι υπάρχει βαθμός ασάφειας που είναι χαρακτηριστικό σε απαντήσεις που δίνονται προφορικά.  

Η ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων σχετίζεται με την πρόληψη και ανίχνευση μη 
εξουσιοδοτημένων  ενεργειών  των  χρηστών  ενός  υπολογιστικού  συστήματος  καθώς  και  τη  λήψη 
μέτρων. Ειδικότερα, η ασφάλεια σχετίζεται με την πρόληψη (prevention),την  ανίχνευση (detection) και 
την αντίδραση (reaction).

Η πρόληψη νοείται ως η λήψη μέτρων για να προληφθούν «φθορές» των συστατικών ενός 
πληροφοριακού  συστήματος.  Η  ανίχνευση  σχετίζεται  με  τη  λήψη  μέτρων  για  τον  εντοπισμό  της 
χρονικής  στιγμής  αλλά  και  του  προσώπου  που  προκάλεσε  τη  φθορά  σε  ένα  συστατικό  ενός 
πληροφοριακού συστήματος. Τέλος, η αντίδραση συνδέεται με τη λήψη μέτρων για την αποκατάσταση 
ή ανάκτηση συστατικών ενός πληροφοριακού συστήματος. 

Η ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων αποτελείται επίσης από την προστασία και τον 
έλεγχο. Η προστασία με τη σειρά της αναλύεται στην πρόληψη και την θεραπεία.   

Ως ασφάλεια ενός πληροφοριακού συστήματος νοείται ένα οργανωμένο πλαίσιο από έννοιες, 
αντιλήψεις, αρχές, πολιτικές, διαδικασίες, τεχνικές και μέτρα που απαιτούνται για να προστατευθούν τα 
στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος αλλά και το σύστημα ολόκληρο από κάθε σκόπιμη ή τυχαία 
απειλή.

Η έννοια της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων συνδέεται άρρηκτα με τρεις βασικές έννοιες: 
• Εμπιστευτικότητα (configuration)
Πρόληψη  μη  εξουσιοδοτημένης  αποκάλυψης  πληροφοριών,  δηλαδή,  πρόληψη  από  μη 
εξουσιοδοτημένη ανάγνωση.
• Ακεραιότητα (integrity)
Πρόληψη μη εξουσιοδοτημένης μεταβολής πληροφοριών, δηλαδή, πρόληψη από  μη εξουσιοδοτημένη 
εγγραφή ή διαγραφή, συμπεριλαμβανομένης και της μη εξουσιοδοτημένης δημιουργίας δεδομένων.
• Διαθεσιμότητα (availability)
55  Korvin Andre, Shipley Margaret, Omer Khursheed,  “Assessing Risks due to threats to internal control in a 

computer- based AIS : a pragmatic approach based on fuzzy set theory”,  Intelligent systems in Accounting,  
Finance and Management, 2004, Vol.12, pg 139- 152
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Διαθεσιμότητα είναι η ιδιότητα του να είναι προσπελάσιμες και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση οι 
υπηρεσίες  ενός  λογιστικού  πληροφοριακού  συστήματος,  όταν  τις  χρειάζεται  μια  εξουσιοδοτημένη 
οντότητα.  Ως προς την ασφάλεια, εννοείται η παρεμπόδιση κακόβουλων επιθέσεων που αποσκοπούν 
στο να παρακωλύσουν την πρόσβαση των νόμιμων χρηστών σε ένα πληροφοριακό σύστημα.

Υπάρχουν ορισμένες δευτερεύουσες έννοιες της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων :
Εξουσιοδοτημένη χρήση (authorized use)
Μόνο  εξουσιοδοτημένα  άτομα  μπορούν  να  χρησιμοποιούν  το  υπολογιστικό  σύστημα  ή  τις 
περιφερειακές συσκευές του και μόνο σύμφωνα με ένα προκαθορισμένο τρόπο.
Αυθεντικοποίηση μηνυμάτων (message authentication)
Η επιθυμία να γνωρίζει κανείς με βεβαιότητα κατά τη λήψη ενός μηνύματος μέσω δικτύου ότι το άτομο 
που το σύστημα αξιώνει ότι έστειλε το μήνυμα ότι πράγματι το έστειλε.
Μη - απάρνηση (non repudiation)
Η  επιθυμία  να  γνωρίζει  κανείς  με  βεβαιότητα  κατά  πόσο  ένα  άτομο  παρέλαβε  ένα  μήνυμα  που 
στάλθηκε, έτσι ώστε να μην μπορεί να απαρνηθεί την παραλαβή του. 
Απόδοση ευθυνών (accountability)
Για την αντιμετώπιση πιθανών παραβάσεων της ασφάλειας υπεύθυνοι πρέπει να είναι οι χρήστες. Αυτό 
γίνεται με την ασφαλή αναγνώριση των χρηστών και τη διατήρηση εγγραφών ελέγχου για τα συμβάντα 
που αφορούν την ασφάλεια.
Αξιοπιστία (reliability) και σιγουριά (safety)
Η ασφάλεια συνδέεται με τις δύο παραπάνω έννοιες καθώς έχει να κάνει με συστήματα που πρέπει να 
λειτουργούν κανονικά σε αντίξοες συνθήκες. 

3.3.2 ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΑΠΕΙΛΕΣ

Το 1997  ο  Davis εξέτασε  355  λογιστές  και  κατέγραψε  τις  απαντήσεις  τους  ως  προς  τους 
κινδύνους που πιστεύουν ότι υπάρχουν σχετικά με τα πληροφοριακά συστήματα.

      Οι κίνδυνοι αυτοί αναφέρονται παρακάτω :
• Τυχαία καταστροφή δεδομένων από τους υπαλλήλους
• Ιοί
• Ανεπαρκής έλεγχος
• Τυχαία είσοδος «επιβλαβών» δεδομένων από υπαλλήλους
• Φυσικές και πολιτικές καταστροφές, όπως η φωτιά, οι πλημμύρες ή ο πόλεμος
• Πιο ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις σε σχέση με τις εφαρμοστέες πρακτικές
         ελέγχου
• Μη ξεκάθαρος διαχωρισμός των καθηκόντων μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων και  
         λογιστικής
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• Παραβίαση της πρόσβασης στα δεδομένα και τα συστήματα πληροφορικής
Επίσης, λάθη software ή hardware, μεταφοράς δεδομένων αποτελούν επιπρόσθετες απειλές για 

τα πληροφοριακά συστήματα.

Ένα πληροφοριακό σύστημα μπορεί  να εκτεθεί  σε κίνδυνο αν υπάρξει μη εξουσιοδοτημένη 
αποκάλυψη ή τροποποίηση δεδομένων. Μπορεί επίσης να έχει ένα ευάλωτο σημείο που αν αξιοποιηθεί 
κατάλληλα να προκαλέσει απώλειες ή ζημίες. Οι ευπάθειες56 διακρίνονται σε :

•   φυσικές
Αφορούν το φυσικό περιβάλλον, όπως για παράδειγμα τα κτίρια και οι χώροι των μηχανογραφικών 
κέντρων.
• εκ φύσεως
Αφορούν φυσικές καταστροφές και περιβαλλοντικές απειλές.
• υλικού και λογισμικού
Πιθανές δυσλειτουργίες του υλικού και του λογισμικού μπορεί να προκαλέσουν την διακοπή παροχής 
των  υπηρεσιών  ενός  πληροφοριακού  συστήματος  είτε  λόγω  ενδογενών  σφαλμάτων  είτε  λόγω 
εσφαλμένης εγκατάστασης των συστατικών μερών του.
• μέσων
Η κλοπή ή καταστροφή μαγνητικών μέσων και εκτυπωτικών καταστάσεων μπορεί να προκαλέσει την 
απώλεια ή διαρροή ευαίσθητων δεδομένων.
• εκπομπών
Είναι  πιθανή  η  υποκλοπή  εκπεμπόμενων  σημάτων  από  συστήματα  και  δίκτυα  υπολογιστών  και  η 
αποκωδικοποίησή τους με σκοπό την υφαπαργή κρίσιμων πληροφοριών ή την παρεμπόδισή της ομαλής 
λειτουργίας τους.

• επικοινωνιών
Η  σύνδεση  ενός  υπολογιστή  σε  ανοικτό  δίκτυο  αυξάνει  τον  κίνδυνο  διείσδυσης  από  τρίτα  μη 
εξουσιοδοτημένα μέρη.
• ανθρώπινες
Ο  ανθρώπινος  παράγοντας  διαδραματίζει  καθοριστικό  ρόλο  στην  ασφάλεια  των  πληροφοριακών 
συστημάτων.

3.3.3  ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Τα  μέτρα  προστασίας  είναι  διαδικασίες  και  ενέργειες  που  περιορίζουν  τις  ευπάθειες  ενός 
πληροφοριακού  συστήματος.  Περιλαμβάνουν  τη  φυσική  ασφάλεια  του  συστήματος,  δηλαδή  την 
προστασία ολόκληρου του εξοπλισμού του υπολογιστή, την ασφάλεια του υπολογιστικού συστήματος 

56  Πάγκαλος Γ., Μαυρίδης Ι., “Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων”, εκδόσεις Ανικούλα, 2002, 
σελ.21-23 
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με την έννοια της ασφάλειας των πληροφοριών του υπολογιστή που διαχειρίζεται άμεσα το λειτουργικό 
σύστημα. Ακόμη περιλαμβάνουν την ασφάλεια των βάσεων δεδομένων και των δικτύων επικοινωνιών.

Η αποτελεσματικότητα των μέτρων προστασίας εξαρτάται από τη σωστή χρησιμοποίησή τους 
και τον αρχικό καθορισμό και εντοπισμό του μεγέθους του προβλήματος. Οι περιοδικές αναθεωρήσεις, 
η αλληλοεπικάλυψη των μέτρων και η επαρκής και εύκολη χρήση των μέτρων προστασίας συντελούν 
στην αποτελεσματικότητα αυτών των μεθόδων.

Οι κατηγορίες των μέτρων προστασίας57 είναι :
• Μέτρα  προσπέλασης  συστήματος,  τα  οποία  εξασφαλίζουν  ότι  οι  μη  εξουσιοδοτημένοι 

χρήστες δεν εισάγονται στο σύστημα.
• Μέτρα προσπέλασης δεδομένων, που ελέγχουν ποια  άτομα μπορούν να έχουν πρόσβαση, 

ποια δεδομένα και με ποιο σκοπό. Οι εφαρμογές των βάσεων δεδομένων απαιτούν τυπικά 
έναν υψηλό βαθμό λεπτομέρειας του ελέγχου προσπέλασης.

• Διαχείριση  συστήματος  και  ασφάλειας,  ορίζοντας  τις  υπευθυνότητες  του  διαχειριστή 
συστήματος.

• Σχεδιασμός  συστήματος,  με  βάση  την  αξιοποίηση  βασικών  χαρακτηριστικών  και 
δυνατοτήτων ασφάλειας του υλικού και λογισμικού.   

Οι  τύποι  μέτρων  προστασίας58 για  την  πρόληψη  της  εκμετάλλευσης  των  ευπαθειών   ενός 
πληροφοριακού συστήματος είναι :

• Κρυπτογράφηση (encryption)
• Μέτρα Λογισμικού (software controls)
• Μέτρα Υλικού (hardware controls)
• Φυσικά Μέτρα Υλικού (physical controls)
• Πολιτικές Ασφάλειας (security policies)

Η κρυπτογράφηση αναφέρεται στο μετασχηματισμό των δεδομένων ώστε να είναι ακατάληπτα 
από εξωτερικούς παρατηρητές. 

Τα μέτρα λογισμικού αναφέρονται σε προγράμματα που πρέπει να είναι ασφαλή και αξιόπιστα 
για αποτροπή εξωτερικών επιθέσεων.

Τα μέτρα υλικού αποτελούν συσκευές διάφορες για να βοηθούν στην ασφάλεια υπολογιστών.
Τα  φυσικά  μέτρα  υλικού αποτελούν  τα  λιγότερο  δαπανηρά  μέτρα  για  την  ασφάλεια  των 

συστημάτων.
Οι  πολιτικές  ασφαλείας αποτελούν κάποια άλλα μέτρα ασφάλειας  όπως για  παράδειγμα ο 

έλεγχος προσπέλασης.

57  Πάγκαλος Γ., Μαυρίδης Ι., “Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων”, εκδόσεις Ανικούλα, 2002, 
σελ.26

58  Πάγκαλος Γ., Μαυρίδης Ι., “Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων”, εκδόσεις Ανικούλα, 2002, 
σελ.27
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Παρακάτω αναλύονται οι πολιτικές ασφαλείας και η έννοια της κρυπτογράφησης. Τα υπόλοιπα 
είδη  ελέγχων  εξετάζονται  σε  επόμενο  κεφάλαιο  στο  πλαίσιο  της  ανάλυσης  των  ελέγχων  των 
πληροφοριακών συστημάτων.

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
Η κρυπτογράφηση περιλαμβάνει κωδικοποίηση λέξεων και τρόπο καταγραφής δεδομένων έτσι 

ώστε  όποιο  άτομο  τα  διαβάζει  να  μη  μπορεί  να  τα  κατανοεί  βγάζοντας  κάποιο  νόημα  χωρίς  να 
χρησιμοποιήσει κάποιο κλειδί αποκωδικοποίησης.

Τα δύο κύρια είδη κρυπτογράφησης είναι το μυστικό και το δημόσιο κλειδί. Με το μυστικό 
κλειδί,  ο  αποστολέας  και  ο  λήπτης  χρησιμοποιούν  το  ίδιο  κλειδί  για  κωδικοποίηση  και 
αποκωδικοποίηση του μηνύματος. Για παράδειγμα, μπορεί και τα δυο μέρη να γνωρίζουν πως σ’ ένα 
κωδικοποιημένο  μήνυμα  το  γράμμα  «Α»  να  χρησιμοποιείται  αντί  του  γράμματος  «Γ».  Βέβαια, 
πρόκειται για ένα απλό παράδειγμα. Στην κρυπτογράφηση χρησιμοποιούνται σύνθετες μαθηματικές 
τεχνικές παρά απλές αντικαταστάσεις γραμμάτων.

Ένα  πρόβλημα  που  εντοπίζεται  με  το  μυστικό  κλειδί  κρυπτογράφησης  είναι  το  ότι  ο 
αποστολέας και ο παραλήπτης πρέπει να συμφωνούν ως προς το “κλειδί’ και να το λάβουν και οι δυο. 
Αυτό,  μπορεί  να απαιτεί  μεταφορά μ’  έναν τρόπο όχι  τόσο ασφαλή.  Η δημιουργία,  μεταφορά και 
διατήρηση των κλειδιών είναι γνωστές σαν “κλειδί διοίκησης” (key management).  Οι ελεγκτές των 
πληροφοριακών συστημάτων πρέπει να επιβεβαιώσουν την ασφάλειά του σε κάθε περίπτωση.

Το δημόσιο κλειδί κρυπτογράφησης χρησιμοποιεί ένα ιδιωτικό/δημόσιο ζευγάρι κλειδιών. Είναι 
ο πιο διαδεδομένος τρόπος κρυπτογράφησης μηνυμάτων ανάμεσα σε αποστολείς και λήπτες. Μ’ αυτό 
τον  τρόπο  ένα  κλειδί  χρησιμοποιείται  για  κρυπτογράφηση  του  μηνύματος  και  ένα  άλλο  για 
αποκρυπτογράφηση. Ένα τρίτο μέρος που καλείται “certificate authority” κρυπτογραφεί την ίδια στιγμή 
και τα κλειδιά με τη βοήθεια κάποιου αλγόριθμου.

 Ένα  κλειδί  είναι  δημόσιο  και  ιδιωτικό.  Το  πρώτο  είναι  ευρέως  διαθέσιμο  και  μπορεί  να 
μεταφερθεί  μέσω δημόσιων  δικτύων.  Το ιδιωτικό  κλειδί  εκδίδεται  σε  ένα  μόνο μέρος  που  δεν  το 
μοιράζεται ή το μεταφέρει. Εκτός από την μυστικότητα, το δημόσιο κλειδί μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
και για σκοπούς ταυτοποίησης. 

Τα  συστήματα  κρυπτογράφησης  μπορούν  να  ομαδοποιηθούν  στα  συμμετρικά  και  στα 
ασσύμετρα.  Ειδικότερα,  τα  ασσύμετρα  συστήματα  έχουν  ως  χαρακτηριστικό  πως  το  κλειδί  της 
κρυπτογράφησης  πρέπει  να  διανέμεται.  Σε  αυτή  την  περίπτωση,  το  κρυπτογραφημένο  μήνυμα 
μεταδίδεται  μαζί  με  το  κλειδί  κρυπτογράφησης  το  οποίο  είναι  κοινά  γνωστό  στους  χρήστες  του 
συστήματος αλλά το κλειδί αποκρυπτογράφησης το γνωρίζει μόνο ο παραλήπτης του μηνύματος.

Από την άλλη πλευρά, τα  συμμετρικά έχουν ως χαρακτηριστικό γνώρισμα το ότι αναφέρονται 
σε ιδιωτικές προσβάσεις του συστήματος. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρξει ιδιωτική πρόσβαση του 
χρήστη στο σύστημα, ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ δυο χρηστών στη βάση ιδιωτικού κώδικα. Τα 
συμμετρικά συστήματα περιλαμβάνουν τις τεχνικές αντικαταστάσεων (Substitution Chippers), τεχνικές 
μεταθέσεων (Transposition Ciphers) και τις μεικτές τεχνικές (Product Ciphers).59

Παρακάτω γίνεται επεξήγηση του τρόπου λειτουργίας κάθε τεχνικής.

59  Δημητριάδης Αντώνης, “Ελεγκτική Συστημάτων Πληροφορικής – EDP Auditing”, Αθήνα, 1998, σελ.293-295
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Τεχνικές αντικαταστάσεων (Substitution Chippers)
Σύμφωνα με την τεχνική αυτή αντικαθίσταται κάθε χαρακτήρας του μηνύματος με κάποιο άλλο 

στη  βάση  κάποιου  αλγορίθμου.  Μπορεί  να  αντιστοιχηθεί  κάθε  χαρακτήρας  του  αλφαβήτου  του 
μηνύματος  με  έναν  άλλο  χαρακτήρα  του  ίδιου  ή  άλλου  αλφαβήτου.  Άλλος  τρόπος  είναι  η 
αντικατάσταση  ενός  χαρακτήρα  του  μηνύματος  με  περισσότερους  χαρακτήρες  του  ίδιου  ή  άλλου 
αλφαβήτου.

Τεχνικές μεταθέσεων (Transposition Ciphers)
Με βάση αυτή την τεχνική  ένα μήνυμα κρυπτογραφείται με εναλλαγή των χαρακτήρων από 

τους οποίους αποτελείται.
Μεικτές τεχνικές (Product Ciphers)
Πρόκειται  για  τεχνικές  που  αποτελούν  συνδυασμό  των  προηγούμενων  τεχνικών  που 

αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Κάθε επιχείρηση ανάλογα με τις ανάγκες της υιοθετεί την κατάλληλη τεχνική κρυπτογράφησης 
ανάλογα  με  το  αν  η  αποκρυπτογράφηση  από  μη  εξουσιοδοτημένο  άτομο  απαιτεί  μεγάλο  φόρτο 
εργασίας και κόστος, αν τα κλειδιά κρυπτογράφησης είναι  μικρά για να μπορούν να μεταβάλλονται 
εύκολα  και  συχνά,  αν  το  κόστος  υιοθέτησης  κάποιου  συστήματος  συνάδει  με  τις  ικανότητες  της 
επιχείρησης και αν  περιορίζονται οι πιθανότητες απώλειας μηνυμάτων ή γενικότερα περιορίζεται ο 
βαθμός ασφάλειας των δεδομένων.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ένα σύνολο αρχών και οδηγιών υψηλού επιπέδου που αφορούν τη σχεδίαση και διαχείριση 

συστημάτων  ασφαλείας  αποτελεί  την  πολιτική  ασφαλείας.  Αυτή  εκφράζεται  μέσω  κανόνων  που 
ρυθμίζουν τον έλεγχο των συμμετεχόντων μερών και τη λήψη αποφάσεων για προσπέλαση. 

Επιβάλλονται από διάφορους μηχανισμούς  ασφάλειας που μπορούν να καταταγούν στις 
παρακάτω κατηγορίες60 :
• αναγνώριση (identification)
• αυθεντικότητα (authentication)
• εξουσιοδότηση (authorization)
• έλεγχο προσπέλασης (access control)
• ακεραιότητα (integrity)
• συνέπεια (consistency)
• επίβλεψη (auditing)

Για την υλοποίηση μιας πολιτικής ασφαλείας διαμορφώνονται κατάλληλα διάφοροι μηχανισμοί 
ασφάλειας, που πρόκειται για χαμηλότερου επιπέδου λειτουργίες λογισμικού και υλικού. 

Οι  μηχανισμοί  που  είναι  απαραίτητοι  για  την  επιβολή  μιας  πολιτικής  ασφάλειας 
συμμορφώνονται με ένα συγκεκριμένο μοντέλο ασφάλειας, το οποίο εκφράζει με ακρίβεια και χωρίς 
συγχύσεις τις απαιτήσεις ασφάλειας. Τα μοντέλα αυτά εκφράζονται συνήθως με μαθηματικό τρόπο.

60  Πάγκαλος Γ., Μαυρίδης Ι., “Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων”, εκδόσεις Ανικούλα, 2002, 
σελ.34
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Οι  απαιτήσεις  ασφάλειας  μπορεί  να  προέρχονται  από  τους  χρήστες  των  λογιστικών 
πληροφοριακών συστημάτων, τη διοίκηση του οργανισμού που επιθυμεί την απρόσκοπτη χρήση των 
συστημάτων στις λειτουργίες του οργανισμού, τους πελάτες της επιχείρησης, εφόσον δεδομένα που 
τους  αφορούν  αποτελούν  συνιστώσα  του  πληροφοριακού  συστήματος,  αλλά  και  το  νομικό  και 
ρυθμιστικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί η επιχείρηση.

Επίσης,  η  διαμόρφωση  της  πολιτικής  ασφάλειας  έπεται  της  αξιολόγησης  του  επιπέδου 
ασφάλειας των συστημάτων αυτών.

 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Η ταυτότητα των χρηστών πρέπει να αναγνωρίζεται από το σύστημα  και απαιτείται για τον 
έλεγχο πρόσβασης στους υπολογιστές, για τον περιορισμό πρόσβασης σε κτίρια και προστατευμένες 
περιοχές μέσα σε κτίρια.

ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η  αυθεντικοποίηση  των  χρηστών  αποτελεί  την  πρώτη  γραμμή  άμυνας  ενός  υπολογιστικού 

συστήματος απέναντι σε κακόβουλους χρήστες. Είναι η διαδικασία κατά την οποία επαληθεύεται η 
δηλωθείσα ταυτότητα ενός λογικού υποκειμένου. 

Σε γενικές γραμμές ανάλογα με το είδος του συστήματος υπάρχουν τέσσερις βασικού τρόποι για 
την εφαρμογή ελέγχου αυθεντικοποίησης.

 Αυτοί βασίζονται σε 61:
• κάτι που το λογικό υποκείμενο γνωρίζει, όπως για παράδειγμα ένα συνθηματικό ή ένα PIN 
• κάτι που το λογικό υποκείμενο κατέχει, όπως μια μαγνητική συσκευή αναγνώρισης
• κάτι που χαρακτηρίζει το λογικό υποκείμενο με βάση μονοσήμαντα βιομετρικά χαρακτηριστικά, 

όπως για παράδειγμα τα δακτυλικά αποτυπώματα
• κάτι που προσδιορίζει την τοποθεσία που βρίσκεται το λογικό υποκείμενο,, π.χ. διεύθυνση IP.

Ο  πιο  διαδεδομένος  τρόπος  αυθεντικοποίησης  σε  πληροφοριακά  συστήματα  είναι  η  χρήση 
συνθηματικών  (passwords).  Μαζί  με  το  όνομα  χρήστη  (user name)  πρέπει  να  εισάγεται  ένα 
συνθηματικό  (password),  οπότε  το  σύστημα  αυθεντικοποίησης  του  επιτρέπει  την  πρόσβαση  στο 
σύστημα  εφόσον  το  συνθηματικό  που  εισήγαγε  ταιριάζει  με  το  αντίστοιχο  που  ήδη  βρίσκεται 
αποθηκευμένο στο σύστημα.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 
Οι μηχανισμοί εξουσιοδότησης έχουν σαν σκοπό τη διασφάλιση του ότι οι διάφορες εργασίες 

επιτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα. Ακόμη, τα υποκείμενα μπορούν να προσπελάσουν τα 
απαιτούμενα αντικείμενα μόνο κατά την εκτέλεση της εργασίας. Οι ροές εργασίας αντιπροσωπεύουν 
διεργασίες  σε  κατασκευαστικά  περιβάλλοντα  και  σε  περιβάλλοντα  γραφείου  που  συνήθως 
απαρτίζονται από καλά ορισμένες δραστηριότητες, που καλούνται εργασίες.

61  Κάτσικας Σωκράτης Κ., Γκρίτζαλης Δημήτρης, Γκρίτζαλης Στέφανος, “Ασφάλεια Πληροφοριακών 
    Συστημάτων”, εκδόσεις νέων τεχνολογιών, 2004, σελ. 57
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ
Ο έλεγχος προσπέλασης διασφαλίζει ότι οι προσπελάσεις στα αντικείμενα του κάθε συστήματος 

συμβαίνουν σύμφωνα με τους τρόπους που προβλέπονται από αντίστοιχες πολιτικές προστασίας και 
κανόνες. Ειδικότερα, ρυθμίζει την αναγνώριση, ενημέρωση, δημιουργία και διαγραφή των δεδομένων 
και προγραμμάτων, αποτρέποντας την έκθεση, μετατροπή, παραποίηση ή καταστροφή τους.

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Η ακεραιότητα των δεδομένων είναι θέμα που απασχολεί τους υπεύθυνους κάθε επιχείρησης. 

Αναφορικά με τα πληροφοριακά συστήματα,  υπάρχουν ορισμένες πολιτικές62 για τη διασφάλισή της. 
Ειδικότερα,  οι  εξουσιοδοτημένες  πράξεις,  ο  έλεγχος  μέσω ενός  επιβλέποντος  ατόμου,  η  εναλλαγή 
καθηκόντων, ο πολυπρόσωπος έλεγχος δραστηριοτήτων και  η ακολουθία πράξεων, σύμφωνα με την 
οποία  απαιτούνται  διακριτά  βήματα  για  την  ολοκλήρωση  μιας  διαδικασίας,  αποτελούν  ορισμένες 
τεχνικές για διασφάλιση της ακεραιότητας των δεδομένων. Επίσης,  άλλη μέθοδος είναι η πολιτική 
αλλαγής υπό περιορισμούς, η οποία απαιτεί τα δεδομένα να τροποποιούνται μόνο με προκαθορισμένο 
και δομημένο τρόπο. Τέλος, η πολιτική απόδοσης αλλαγών, η οποία  σκοπεύει στον εντοπισμό των 
ατόμων που προέβησαν σε τροποποίηση δεδομένων και η πολιτική μη αλλαγής, που  απαγορεύει την 
τροποποίηση ή διαγραφή οποιασδήποτε εγγραφής, αποτελούν δυο ακόμη μεθόδους διασφάλισης της 
ακεραιότητας.

62   Κάτσικας Σωκράτης Κ., Γκρίτζαλης Δημήτρης, Γκρίτζαλης Στέφανος, “Ασφάλεια Πληροφοριακών 
     Συστημάτων”, εκδόσεις νέων τεχνολογιών, 2004, σελ. 164
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

  4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Η σπουδαιότητα του ελέγχου των πληροφοριακών συστημάτων είναι εμφανής και μέσω  των 
ποικίλων επαγγελματικών προτύπων και πλαισίων που έχουν θεσπιστεί.  Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται 
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προσέγγιση  των σημαντικότερων αυτών προτύπων που πρέπει  να ακολουθούνται  από τα  αρμόδια 
άτομα. 

Σκοπός του τέταρτου κεφαλαίου της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση και η διάκριση 
όλων των ειδών ελέγχου των πληροφοριακών συστημάτων, ώστε να γίνει εύκολα κατανοητό πως δεν 
πρόκειται για μια απλή διαδικασία αλλά πως οι έλεγχοι είναι ποικίλοι  ανάλογα με την κάθε περίπτωση 
και οι απαιτήσεις διαφορετικές, όπως άλλωστε ορίζουν και τα διάφορα μοντέλα εσωτερικού ελέγχου.

  4.2 ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το 2001  το Συμβούλιο Ελεγκτικών Προτύπων (Auditing Standards Board -  ASB)  του 
Αμερικανικού Ινστιτούτου AICPA θέσπισε το SAS No.94  με τίτλο “The  effect  of  information 
technology on the auditor’s considerations of internal control in a financial statement audit”. Σύμφωνα 
λοιπόν με αυτό απαιτείται από τους ελεγκτές να είναι γνώστες της πληροφορικής τεχνολογίας σχετικές 
με τον εσωτερικό έλεγχο.

Το  Sarbanes Oxley Act το 2002 με ρυθμίσεις του για τους ελεγκτές κινήθηκε προς την ίδια 
κατεύθυνση. Καθώς οι  εσωτερικοί  έλεγχοι  περιλαμβάνουν και  έλεγχο πληροφοριακών συστημάτων 
είναι πιθανό οι απαιτήσεις για ολοένα και πιο εξειδικευμένες γνώσεις των συστημάτων πληροφορικής 
από  τους  εσωτερικούς  ελεγκτές  να  αυξάνονται  σημαντικά  και  να  απαιτούνται  μέσω  κανόνων  και 
οδηγιών των αρμόδιων φορέων ελέγχου.

Το Συμβούλιο  Ελεγκτικών Προτύπων  (Auditing Standards Board)του  American Institute of 
Certified Public Accountants –AICPA, εκδίδει δηλώσεις ελεγκτικών προτύπων συμβάλλοντας στο έργο 
των ελεγκτών.

Αρκετοί από αυτούς τους οδηγούς σχετίζονται  με τη μέτρηση και διαχείριση κινδύνων των 
πληροφοριακών συστημάτων και τον εσωτερικό έλεγχο. Ειδικότερα, τα SAS  (Statements on Auditing 
Standards) σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο παρουσιάζονται παρακάτω.

SAS     No  . 55:   Το Πρότυπο αυτό θεσπίστηκε το 1988 και ήταν το πρώτο που τόνισε την ανάγκη 
των ελεγκτών να κατανοήσουν τον εσωτερικό έλεγχο. Με το πρότυπο αυτό ορίστηκε ο εσωτερικός 
έλεγχος και τα κυριότερα σημεία που πρέπει να εξετάζονται.

SAS     No  .  78:   Πρόκειται για αναθεώρηση του  SAS No. 55 το 1996, η οποία ακολούθησε τη 
σύσταση του COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission ) και των 
στοιχείων εσωτερικού ελέγχου που αυτό τόνισε.

SAS     No  .  94:   Εκδόθηκε  το  2001,  όπως  προαναφέρθηκε.  Αναφέρεται  στην  επιρροή  της 
πληροφορικής  τεχνολογίας  στο  έργο  των  εσωτερικών  ελέγχων.  Το  πρότυπο  αυτό  αναγνώρισε  τη 
σπουδαιότητα της πληροφορικής τεχνολογίας και τα αποτελέσματα της στην πρόληψη και διαχείριση 
των κινδύνων.

SAS     No  . 95:   Εκδόθηκε το 2002. Σύμφωνα με αυτό τονίζεται η μεγάλη ανάγκη κατανόησης μιας 
επιχείρησης και του περιβάλλοντός της, περιλαμβάνοντας και τον εσωτερικό έλεγχο. Ακόμη, απαιτείται 
εκτίμηση και διαχείριση του κινδύνου καθώς αυτό συντελεί και σε καλύτερες διαδικασίες ελέγχου.
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  4.3 ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

  4.3.1 COSO

Το πλαίσιο του COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 
σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο δημιουργήθηκε το Σεπτέμβριο του 1992. Συγκεκριμένα συμμετείχαν 
οι παρακάτω πέντε οργανώσεις :American Accounting Association,  American Institute  of  Certified 
Public Accountants, Institute of Internal Auditors, Institute of Management Accountants και Financial 
Executive Institute.63

Κίνητρο αυτής  της  ενέργειας  αποτέλεσε  η  έλλειψη ενιαίων  προτύπων  εσωτερικού  ελέγχου. 
Ένας ορισμός εσωτερικού ελέγχου που δίνεται από αυτό το Συμβούλιο είναι ο εξής : “Ο εσωτερικός 
έλεγχος  ορίζεται  ευρέως  σαν  μια  διαδικασία  που  καθορίζεται  από  το  σύνολο  του  Διοικητικού 
Συμβουλίου,  τη  Διοίκηση  και  άλλα  αρμόδια  άτομα.  Σχεδιάζεται  για  να  εξασφαλίζει  σε  όλα  τα 
ενδιαφερόμενα μέρη της επιχείρησης ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι ως προς την αποτελεσματικότητα 
και  αποδοτικότητα  των  λειτουργιών  της  επιχείρησης,  την  αξιοπιστία  των  χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων, τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανόνες.” 

Παρατηρεί  κανείς  πως  ο  εσωτερικός  έλεγχος  συνδέεται  άρρηκτα  με  τους  στόχους  της 
επιχείρησης. Αναντίρρητα, κάθε επιχείρηση έχοντας δικά της χαρακτηριστικά ως προς το αντικείμενο 
εργασιών,  τον  κύκλο  εργασιών,  τον  αριθμό  εργαζομένων  και  άλλα  στοιχεία  έχει  διαφορετικούς 
στόχους.

Το  COSO επίσης  τονίζει  τη  σπουδαιότητα  της  εκτίμησης  κινδύνου  και  στο  στάδιο  του 
εσωτερικού ελέγχου. Το 2001, το Συμβούλιο των Οργανώσεων που συνεισέφεραν στη δημιουργία του 
COSO, ξεκίνησε ένα πρόγραμμα για την παροχή οδηγιών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διοίκηση του 
επιχειρησιακού κινδύνου. Αυτός ο οδηγός παρέχει σημαντικά στοιχεία για την ανάπτυξη σχεδίων ως 
προς  τον  καθορισμό,  τη  μέτρηση,  την  εκτίμηση  και  την  διαχείριση  των  κινδύνων.  Η  εταιρεία 
PricewaterhouseCoopers διηύθυνε το πρόγραμμα, το οποίο ολοκληρώθηκε το 2003.

 Χαρακτηριστικό  γνώρισμα αυτού  του  μοντέλου  είναι  πως  οι  προαναφερθέντες  στόχοι  του 
εσωτερικού ελέγχου συνδέονται άρρηκτα με πέντε στοιχεία. 

Ειδικότερα, 
• Η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του εσωτερικού ελέγχου
• Η αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών αναφορών
• Η συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανόνες

συσχετίζονται με τα εξής στοιχεία :
• Έλεγχος του περιβάλλοντος της επιχείρησης
• Διαχείριση κινδύνου
• Δραστηριότητες ελέγχου
• Πληροφόρηση και επικοινωνία
• Παρατήρηση

63 www.coso.org
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Η σχέση αυτή παρουσιάζεται και στο παρακάτω σχήμα.64

 

* Διάφοροι τομείς και δραστηριότητες της επιχείρησης που 
   χρήζουν εσωτερικού ελέγχου

1 : Operations          2: Financial Reporting            3: Compliance

Όπως παρατηρεί κανείς, οι στόχοι της επιχείρησης μαζί με τα πέντε απαραίτητα βήματα  που 
προαναφέρθηκαν καθώς και οι διάφορες διαδικασίες και ενέργειες εσωτερικού ελέγχου, αλληλεπιδρούν 
και αλληλοεξαρτώνται σύμφωνα με το μοντέλο COSO.

  4.3.2 COBIT

Ο  έλεγχος  πληροφορικής  τεχνολογίας  των  επιχειρήσεων  (Control of Business Information 
Technology), αποτελεί ένα ακόμη μοντέλο εσωτερικού ελέγχου. Εκδόθηκε το 1996 από το ISACA και 
εστιάζει στη συσχέτιση του εσωτερικού ελέγχου με την πληροφορική τεχνολογία. Αναθεωρήθηκε το 

64 Champlain Jack J., “Auditing Information Systems”, Second Edition, John Wiley & Sons, Inc, 2003, pg 217
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1998  και  2000.  Ένα  επιπρόσθετο  χαρακτηριστικό  του  είναι  ότι  χρησιμοποιείται  από  μάνατζερ, 
επιχειρηματίες αλλά και από ελεγκτές.

Ορίζει  τον  έλεγχο  σαν  ένα  σύνολο  πολιτικών,  διαδικασιών,  πρακτικών  και  οργανωσιακών 
δομών  σχεδιασμένων  να  παρέχουν  ασφάλεια  σχετικά  με  το  ότι  οι  επιχειρηματικοί  στόχοι  θα 
υλοποιηθούν  και  οποιεσδήποτε  αρνητικές  καταστάσεις  θα  παρεμποδιστούν,  θα  εξαλειφθούν  ή  θα 
διορθωθούν.  

Το μοντέλο αυτό αποτελείται από αρκετά μέρη και μπορεί να αποτυπωθεί σαν ένας κύβος όπως 
φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα.65

    

  1: People   2: Application Systems    3: Technology   4: Facilities   5: Data
 

Οι  τρεις  διαστάσεις  του  είναι  τα  κριτήρια  πληροφοριών,  οι  διαδικασίες  και  οι  πόροι 
πληροφορικής  τεχνολογίας.  Οι  επιχειρήσεις  απαιτείται  να  επιβεβαιώνουν  ότι  τα  κεφάλαια  που 
επενδύουν ικανοποιούν τις απαιτήσεις σχετικά με την ποιότητα, την πίστωση και την ασφάλεια. Τα 
τρία  αυτά  στοιχεία  διαχωρίζονται  σε  επτά  κριτήρια  ακόμη  όπως  η  αποτελεσματικότητα,  η 
αποδοτικότητα, η ακεραιότητα, η διαθεσιμότητα, η εμπιστευτικότητα, η αξιοπιστία και η συμμόρφωση. 

Όλα αυτά πρέπει να έρθουν σε ισορροπία με τους πόρους της πληροφορικής τεχνολογίας όπως 
το  εργατικό  δυναμικό,  τα  συστήματα  εφαρμογών,  την  τεχνολογία,  τις  διάφορες  ευκολίες  και  τα 
δεδομένα.  Τέλος,  αναφορικά  με  τις  διαδικασίες  πληροφορικής  τεχνολογίας  αυτές  περιλαμβάνουν 
σχεδιασμό, οργάνωση, απόκτηση και εφαρμογή, μεταφορά και υποστήριξη καθώς και έλεγχο.

Το  2000,  το  COBIT Steering Committee και  το  Ινστιτούτο  Διακυβέρνησης  Πληροφορικής 
Τεχνολογίας  εξέδωσαν  την  τρίτη  έκδοση  του  COBIT η  οποία  πρόσθεσε  κατευθυντήριες  γραμμές 
διοίκησης για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης.

 

65 www.isaca.org
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  4.3.3 CADBURY

Το μοντέλο  CADBURY εκδόθηκε το Δεκέμβριο του 1994 από το  Συμβούλιο  Cadbury και 
ειδικότερα  από  το  Συμβούλιο  Financial Aspects of Corporate Governance του  Ινστιτούτου  των 
Chartered Accountants στην Αγγλία και Ουαλία. 

Το  Cadbury αρχικά  ορίζει  τον  εσωτερικό  έλεγχο  σαν  ένα  συνολικό  σύστημα  ελέγχων, 
χρηματοοικονομικών και άλλων που ορίστηκαν για την παροχή ασφάλειας αναφορικά με :

• Αποτελεσματικές και αποδοτικές λειτουργίες
• Εσωτερικούς χρηματοοικονομικούς ελέγχους
• Συμμόρφωση με νόμους και διατάξεις αλλά και με τις πολιτικές κάθε εταιρείας

Ένα  στοιχείο  που  τονίζει  είναι  ότι  ο  εσωτερικός  έλεγχος  ασκεί  εποικοδομητικό  ρόλο  για 
χρηματοοικονομικούς αλλά και για λειτουργικούς ελέγχους, για τους οποίους οι ελεγκτές έπρεπε να 
αποφανθούν με τις αναφορές τους. Ορίζει τον εσωτερικό χρηματοοικονομικό έλεγχο σαν εκείνον που 
προσφέρει προστασία στο κεφάλαιο της επιχείρησης και ειδικότερα ως προς την κατασπατάληση τους. 
Ακόμη, ορίζει πως πρόκειται για  τον έλεγχο που εξασφαλίζει την αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών που δημοσιεύονται μέσω των χρηματοοικονομικών καταστάσεων αλλά και αυτών που 
παραμένουν εντός της επιχείρησης, δηλαδή πρόκειται για αναφορές που για τις οποίες είναι ενήμερο το 
διοικητικό συμβούλιο.  

Τα  κριτήρια  για  ένα  επαρκή  εσωτερικό  έλεγχο  διαχωρίζονται  στις  πέντε  κατηγορίες  που 
αναφέρονται παρακάτω66 :

•   Έλεγχος του περιβάλλοντος της επιχείρησης
•   Καθορισμός και εκτίμηση των κινδύνων και των στόχων ελέγχου
•   Πληροφόρηση και επικοινωνία
•   Έλεγχος των διαδικασιών
•   Παρατήρηση των αποτελεσμάτων και διορθωτικές κινήσεις που βελτιώνουν 
           τις διαδικασίες ελέγχου 

  4.3.4 COCO

Το μοντέλο του  Criteria of Control Board o the Canadian Institute of Chartered Accountants 
(COCO) αποτελεί ακόμη  ένα πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου που κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με τα 
προηγούμενα αν και σε ελάχιστο βαθμό πιο απλοϊκό. Βασίζεται στα μοντέλα COSO και CADBURY.

66 Champlain Jack J. , “Auditing Information Systems”, John Wiley & Sons, Inc., pg 221
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Θεσπίστηκε το Νοέμβριο του 1995. Δίνει έμφαση στην αξιοπιστία των αναφορών της διοίκησης 
έπειτα από εσωτερικούς ελέγχους, στους στόχους της διοίκησης αλλά και στη διαχείριση κινδύνων. 67 

Όπως και το  COSO ορίζει τον έλεγχο και τονίζει τα κριτήρια για έναν αποτελεσματικό έλεγχο. Το 
πλαίσιο ελέγχου έχει στόχο να χρησιμοποιηθεί από τα στελέχη ενός οργανισμού ώστε να αναπτύξουν, 
να υλοποιήσουν και να βελτιώσουν μέσα από αλλαγές τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου.

 Ειδικότερα, ορίζει τον έλεγχο σαν εκείνα τα στοιχεία του οργανισμού περιλαμβάνοντας τους 
πόρους, τα συστήματα, τις διαδικασίες, την κουλτούρα της επιχείρησης, τη δομή και τους διάφορους 
τομείς της, που ενωμένα ασκούν βοηθητικό ρόλο στα στελέχη ως προς την υλοποίηση των στόχων της 
επιχείρησης. 

Ορίζει τρεις κατηγορίες στόχων :
• Την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των λειτουργιών
• Την αξιοπιστία των αναφορών εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου
• Την συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανόνες καθώς και τις  πολιτικές της 
         κάθε επιχείρησης

Τα κριτήρια του πλαισίου C.O.C.O. ομαδοποιούνται σε τέσσερις κατηγορίες :
 Σκοπός (Purpose)
Ομαδοποιεί τα κριτήρια που παρέχουν την κατευθυντήρια γραμμή  του οργανισμού.
 Δέσμευση (Commitment)
Ομαδοποιεί  τα  κριτήρια  που  παρέχουν  πληροφορίες  για  την  ταυτότητα  και  τις  αξίες  της 
επιχείρησης. 
 Ικανότητα (Capability)
Ομαδοποιεί  κριτήρια που σχετίζονται με την ικανότητα του οργανισμού, όπως η γνώση και οι 
διάφορες δεξιότητες.
 Παρακολούθηση και μάθηση (Monitoring and Learning)
Ομαδοποιεί κριτήρια που παρέχουν την αίσθηση για την εξέλιξη του οργανισμού.

  4.4 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Οι αιτίες ελέγχου συστημάτων και υποδομών έχουν σχέση με την αξιοπιστία των πληροφοριών 
και  την  προστασία  του  περιεχομένου  των  πληροφοριακών  συστημάτων  και  των  αρχείων  της 
επιχείρησης. 

Ειδικότερα, ο έλεγχος υλοποιείται για τους εξής λόγους68 :

 την ασφάλεια των πληροφοριών
 την εξακρίβωση και την ενίσχυση της αξιοπιστίας των πληροφοριών και των 

67  Hunton James E., Bryant Stephanie M., Bagranoff Nancy A., “Core Concepts of Information Technology 
Auditing”, Wiley, 2004, pg 55

68  Κυριαζόγλου Ι., “Έλεγχος Συστημάτων Πληροφορικής  EDP/  IT Auditing”, εκδόσεις  Anubis, Αθήνα 2001, 
σελ.96
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      πηγών γνώσεων   
 τη βελτιστοποίηση στη χρήση του τεχνολογικού εξοπλισμού, της τεχνολογικής 
      υποδομής, των πόρων και του λογισμικού 
 την προστασία των ατομικών ελευθεριών σύμφωνα με το νομοθετικό  πλαίσιο της
      αρχής προστασίας δεδομένων
 την εξασφάλιση έναντι του κινδύνου πειρατικού λογισμικού
 την αποφυγή οικονομικής και διαχειριστικής απάτης
 την προστασία των πόρων της επιχείρησης από εσωτερικούς και 
     εξωτερικούς κινδύνους και πιθανούς εισβολείς.

Το  επόμενο  σχήμα  απεικονίζει  ένα  τυπικό  δίκτυο  πληροφορικής  σε  μια  επιχείρηση.

Πηγή : GAO Analysis and Microsoft Visio TM 

Εύκολα  διαπιστώνει  κανείς  πως  τα  συνδεδεμένα  μέρη  είναι  πολλά.  Αυτό  σημαίνει  πως 
οποιοδήποτε  σφάλμα  σε  κάποιο  από  αυτά  επηρεάζει  άμεσα  ή  έμμεσα  και  τα  υπόλοιπα.  Για  να 
επιτευχθεί  λοιπόν  ορθά  η  λειτουργία  του  συστήματος  και  κατ’  επέκταση  και  της  επιχείρησης 
απαιτούνται συχνοί και ολοκληρωμένοι έλεγχοι.

Οι μηχανισμού ελέγχου πληροφοριακών συστημάτων έχουν αναπτυχθεί για να επιβεβαιώσουν 
ότι  οι  επιχειρησιακοί  στόχοι  της  διοίκησης  του  συστήματος  είναι  επιτεύξιμοι  και  οποιαδήποτε 
ανεπιθύμητα   γεγονότα  σχετικά  με  την  ασφάλεια  θα  αποφευχθούν  ή  θα  εντοπιστούν  και  θα 
διορθωθούν. Διακρίνονται σε πολιτικές, διαδικασίες, πρακτικές και οργανωσιακές δομές και είναι μέσα 
με τα οποία υλοποιούνται οι σκοποί του ελέγχου. 

Οι τελευταίοι αποτελούν ένα σύνολο σαφών δηλώσεων σχετικά με τα επιθυμητά αποτελέσματα 
εφαρμογής  των  μηχανισμών  ελέγχου  σ’  ένα  πληροφοριακό  σύστημα.  Περιλαμβάνουν  στόχους 
ασφάλειας  των  συστημάτων,  διαβεβαίωσης  της  αποτελεσματικότητας  και  αποδοτικότητας  των 
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λειτουργιών τους, στόχους συμμόρφωσης με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο καθώς και στόχους 
ανάκτησης με την ανάπτυξη πλάνων λήψης αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτησης δεδομένων, στόχους 
συνέχειας, όπως η ανάπτυξη πλάνων αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων.

Οι  μηχανισμοί  ελέγχου  έχουν  εφαρμογή  σε  όλες  τις  δραστηριότητες  ενός  οργανισμού.  Οι 
διαδικασίες ελέγχου περιλαμβάνουν πολιτικές και πρακτικές που έχουν εγκριθεί από τη Διοίκηση με 
στόχο  την  εύλογη  διασφάλιση  των  στόχων  ελέγχου  που  έχουν  τεθεί.  Η  κατηγοριοποίηση  των 
μηχανισμών  ελέγχου  γίνεται  σε  προληπτικούς,  διαγνωστικούς  και  επανορθωτικούς.  Παρακάτω 
απεικονίζονται  οι  διάφορες  κατηγορίες69 με  τα  χαρακτηριστικά  τους  και  ορισμένα  παραδείγματα 
εφαρμογών τους.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Προληπτικοί  -Εντοπίζουν προβλήματα πριν 
   την εκδήλωσή τους

-Διαχωρισμός καθηκόντων

 - Ελέγχουν τη λειτουργία και την 
   είσοδο στο σύστημα
-Προσπαθούν να προβλέψουν

   πιθανά προβλήματα πριν την εκδήλωση 
   τους και να κάνουν τις  απαραίτητες
   διορθώσεις

-Συστήματα ελέγχου  λογικής
 και φυσικής πρόσβασης
 στο πληροφοριακό σύστημα και
 τις εγκαταστάσεις του

-Προλαμβάνουν την εκδήλωση
 του αποτελέσματος ενός λάθους, 
 μιας παράλειψης ή μιας 
 κακόβουλης ενέργειας 

-Υιοθέτηση κατάλληλων διαδικασιών
 για αυθεντικοποίηση των συναλλαγών

Διαγνωστικοί -Εντοπίζουν προβλήματα μετά 
 την εκδήλωσή τους

-Διαχωρισμός καθηκόντων

-Αναφέρουν την εκδήλωση
 του προβλήματος

-Αθροίσματα ελέγχου και 
πολλαπλός έλεγχος υπολογισμών
-Συναγερμός για μη-εξουσιοδοτημένη 
είσοδο σε ένα κέντρο υπολογιστών 
-Συστήματα εντοπισμού εισβολών

Επανορθωτικοί -Ελαχιστοποιούν την επίδραση 
 μιας απειλής

-Πλάνο αντιμετώπισης
 έκτακτων αναγκών

-Επιδιορθώνουν προβλήματα
 που ανακαλύφθηκαν  από διαγνωστικούς 
 μηχανισμούς ελέγχου

-Αντίγραφα ασφαλείας

-Διορθώνουν λάθη 
 που προέρχονται από αστοχία 
 υλικού-λογισμικού

-Άμεση διακοπή της πρόσβασης σε
 υπολογιστικούς πόρους σε 
 περίπτωση μη-εξουσιοδοτημένης 
 πρόσβασης

-Μεταβάλλουν τα πληροφοριακά
 συστήματα για να ελαχιστοποιήσουν 
μελλοντικές εμφανίσεις του προβλήματος  

-Επικαιροποίηση του λειτουργικού
συστήματος με τις νεότερες εκδόσεις

69  Κάτσικας Σωκράτης Κ., Γκρίτζαλης Δημήτρης, Γκρίτζαλης Στέφανος, “Ασφάλεια Πληροφοριακών 
    Συστημάτων”, εκδόσεις νέων τεχνολογιών, 2004, σελ. 430 - 431
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  4.5 ΕΙΔΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο έλεγχος των πληροφοριακών συστημάτων διαχωρίζεται σε διάφορες κατηγορίες. Τα κύρια 
στάδια ελέγχου σε ένα πληροφοριακό σύστημα αφορούν την ασφάλεια, την εισροή, την επεξεργασία 
και  εκροή  δεδομένων  και  πληροφοριών,  τις  βάσεις  δεδομένων,  το  backup και  την  ανάκτηση 
πληροφοριών.

Κάθε επιχείρηση ανάλογα με τις δυνατότητές της και τα διάφορα χαρακτηριστικά προβαίνει σε 
διαφορετικού επιπέδου ελέγχους. Αυτό σημαίνει πως μια μεγάλη επιχείρηση με πολυάριθμο εργατικό 
δυναμικό  και  υψηλό  κύκλο  εργασιών  με  δραστηριότητες  που  στηρίζονται  στα  πληροφοριακά 
συστήματα θα επενδύσει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό κεφαλαίων στην ασφάλεια και τον έλεγχό τους 
συγκριτικά με μια μικρομεσαία επιχείρηση.

Γενικότερα, με ένα αποτελεσματικό εσωτερικό έλεγχο ελαχιστοποιείται ο επιχειρησιακός και 
ελεγκτικός κίνδυνος. Όταν εξετάζονται οι λειτουργίες ελέγχου ενός πληροφοριακού συστήματος είναι 
ζωτικής σημασίας για τον ελεγκτή να κατανοήσει αν ο ελεγκτικός κίνδυνος είναι μέσα σε επιτρεπτά 
όρια. Και τούτο διότι, σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει να υπάρξουν τροποποιήσεις ως προς τον τρόπο 
και το βαθμό ελέγχου.  

Παρακάτω παρουσιάζονται  αναλυτικά  τα  διάφορα είδη ελέγχου και  αναπτύσσονται  όλες  οι 
διαδικασίες που πρέπει να περιλαμβάνονται σε κάθε ένα είδος ελέγχου για την αποτελεσματικότερη 
ολοκλήρωσή του. 

4.5.1  ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ (GENERAL CONTROLS)

Κάθε επιχείρηση ανάλογα με τις ανάγκες της και τους αντικειμενικούς της στόχους σχηματίζει 
το  δικό  της  πλαίσιο  ελέγχου.  Σύμφωνα  με  το  παραπάνω,  κάθε  σύστημα  εσωτερικού  ελέγχου 
διαφοροποιείται  από  επιχείρηση  σε  επιχείρηση.  Εντούτοις,  υπάρχουν  κάποιες  γενικές  αρχές  που 
διέπουν  το  σχεδιασμό  ενός  επαρκούς  συστήματος  εσωτερικού  ελέγχου.  Οι  γενικοί  έλεγχοι 
εφαρμόζονται  στο  γενικό  περιβάλλον  του  οργανισμού  και  αφορούν  την  επάρκεια  του  ολικού 
συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Έχουν γενική επίδραση στην αποτελεσματικότητα του συνόλου των 
ελέγχων που εφαρμόζονται στην επιχείρηση.  

Στο  σημείο  αυτό  θα  αναφερθούν  συνοπτικά  ορισμένα  αναγκαία  βήματα  που  πρέπει  να 
υλοποιηθούν ως προς τον έλεγχο του γενικού περιβάλλοντος της επιχείρησης70. 

   Απαιτείται εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της πολιτικής ασφαλείας των 
πληροφοριακών συστημάτων. Οι ελάχιστες ενέργειες που πρέπει να βρίσκουν εφαρμογή σε όλα τα 
πληροφοριακά συστήματα είναι οι εξής :

• Ο χρησιμοποιούμενος κωδικός πρόσβασης πρέπει να αλλάζει περιοδικά.
• Υπάρχει ένα ελάχιστο όριο χαρακτήρων σχετικά με την έκταση του  κωδικού

70 Champlain Jack J. , “Auditing Information Systems”, John Wiley & Sons, Inc., pg 28
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• Απαιτείται ένας συνδυασμός αριθμών και γραμμάτων στο σχηματισμό  του      
• Δεν εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή κατά την πληκτρολόγηση του
• Το αρχείο του να είναι κρυπτογραφημένο με τέτοιο τρόπο ώστε κανείς να μη 
       μπορεί να το αναγνώσει  
• Υπάρχει μια περίοδος εξήντα ή λιγότερων ημερών για τη λήξη του.
• Ύστερα από τρεις συνήθως αποτυχημένες προσπάθειες πρόσβασης δεν 
       επιτρέπεται είσοδος στο σύστημα.
• Οι ενέργειες του χρήστη ύστερα από ένα χρονικό διάστημα αδράνειας 
      περίπου πέντε λεπτών τερματίζονται.
• Ταυτόχρονες προσβάσεις δεν επιτρέπονται.
• Οι χρήστες δεν πρέπει να κοινοποιούν ή να μοιράζονται τους κωδικούς
      πρόσβασης με άλλους χρήστες.
• Οι αποτυχημένες προσπάθειες πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα και άλλα γεγονότα 

που συνδέονται με τη λογική ασφάλεια, όπως για παράδειγμα η πρόσθεση και η διαγραφή 
χρηστών,  η  αναδημιουργία κωδικών,  η  επανεκκίνηση του συστήματος,  καταγράφονται 
και διατηρούνται στο σύστημα και ελέγχονται τακτικά από το προσωπικό ασφαλείας του 
συστήματος.

•   Πλήρη αναπτυγμένα και ελεγχόμενα backup και διαδικασίες επανάκτησης των αρχείων 
πρέπει να υπάρχουν ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχιση των εργασιών ύστερα από κάποιο 
ατυχές γεγονός διακοπής τους.

•   Νέα  πληροφοριακά  συστήματα  πρέπει  να  σχεδιάζονται  ώστε  να  υλοποιούνται  οι 
προσφερόμενοι έλεγχοι από τα αρμόδια άτομα.  

• Είναι  αναγκαίος  ο  έλεγχος  των  πιο  πρόσφατων  αναφορών  σχετικά  με  τις  πολιτικές  και 
διαδικασίες που εφαρμόζονται. Στις ΗΠΑ το  format  και διάφορες άλλες διαδικασίες ελέγχου 
θεσπίστηκαν με το Ελεγκτικό Πρότυπο SAS 70  του AICPA. 

•  Αν το πληροφοριακό σύστημα έχει αγοραστεί και υποστηρίζεται από έναν πωλητή απαιτείται 
έλεγχος του συστήματος χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
που  ελέγχθηκαν  από  εξωτερικούς  ελεγκτές  του  πωλητή.  Γενικά  πρέπει  να  εξεταστούν  οι 
λειτουργίες και τα διάφορα χαρακτηριστικά του. Βέβαια, η αξιοπιστία του συστήματος θα πρέπει 
να εξεταστεί προσεκτικά πριν την αγορά του ώστε να μη σπαταληθεί άσκοπα το κεφάλαιο της 
επιχείρησης.

• Έλεγχος απαιτείται και σε οποιαδήποτε συμφωνία αγοράς του λογισμικού αλλά και σε άλλες που 
ρυθμίζουν  διάφορα  θέματα,  όπως  οι  ανάγκες  για  service,  ώστε  η  επιχείρηση  να  μην  έρθει 
αντιμέτωπη με δυσάρεστες καταστάσεις.

  4.5.1.1  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
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Ο διοικητικός έλεγχος  αποτιμά θέματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα και τη λειτουργική 
παραγωγικότητα του οργανισμού. Σχετικά με την ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων πρέπει 
να λαμβάνονται  υπόψη στοιχεία όπως71:

 
 κατάστρωση  γενικών  μακροχρόνιων  σχεδίων  που  θα  προσδιορίζουν  το  γενικότερο 

πλαίσιο διοικητικού ελέγχου και συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητά του
 κατάστρωση σχεδίων για μελλοντική ανάπτυξη εφαρμογών
 ετοιμασία βραχυπρόθεσμων σχεδίων για συντονισμό της επεξεργασίας
      των δεδομένων, ειδικότερα σε περιβάλλοντα που τα δεδομένα επεξεργάζονται 
      κατά ομάδες και απαιτείται συντονισμός για την αποδοτικότερη επεξεργασία τους
 καταμερισμός ευθυνών
 αξιολογήσεις απόδοσης κατά τακτά χρονικά διαστήματα
 αξιολόγηση της ανάπτυξης συστημάτων μετά από την εφαρμογή τους, εξετάζοντας αν 

έχουν επιτευχθεί οι προκαθορισμένοι στόχοι  
 μέτρα αξιολόγησης απόδοσης υφιστάμενων συστημάτων

4.5.1.2  ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (PHYSICAL ACCESS CONTROLS)

Η φυσική προστασία των πληροφοριακών συστημάτων έγκειται  στη διασφάλιση του ότι  οι 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ο συνολικός ηλεκτρονικός εξοπλισμός προστατεύεται από τυχόν φθορές. 
Μόνο το αρμόδιο προσωπικό πρέπει  να έχει  πρόσβαση σε αυτούς.  Το εργατικό δυναμικό που δεν 
απασχολείται με τα πληροφοριακά συστήματα δεν πρέπει να έχει πρόσβαση. 

Η φυσική πρόσβαση σε ένα πληροφοριακό σύστημα μπορεί να ελέγχεται με διάφορους τρόπους 
όπως  η  χρήση  ατόμων  ασφαλείας  έξω  από  τους  ειδικούς  χώρους,  η  χρησιμοποίηση  κλειδιών  και 
κλειδαριών, η χρήση ειδικών ταυτοτήτων αυτόματης αναγνώρισης μέσω ηλεκτρονικών αναγνωστών 
κάρτας  για  πρόσβαση  σε  ειδικούς  χώρους,  διάφορες  βιομετρικές  συσκευές,  όπως  αυτές  που 
αναγνωρίζουν το δακτυλικό αποτύπωμα ή την ίριδα του ματιού. Ακόμη ένα μέτρο ασφάλειας είναι η 
εγκατάσταση μηχανισμών παρακολούθησης αλλά και διάφορων συναγερμών.

Τα  τελευταία  μέτρα,  όπως  η  χρησιμοποίηση  βιομετρικών  συσκευών  είναι  πολυδάπανα  και 
εξαρτάται από τον αν η εταιρεία διαθέτει  το αναγκαίο κεφάλαιο για να τα καλύψει.  Θα πρέπει να 
προβεί σε ένα συνδυασμό μέτρων για τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια με την παροχή των χρηματικών 
κεφαλαίων  που  διαθέτει.  Εντούτοις,  υπάρχουν  και  πιο  απλοί  τρόποι  και  μέθοδοι  προστασίας  που 
κοστίζουν πολύ λιγότερο, όπως η προσεκτική φύλαξη του χώρου με την έννοια ότι ασφαλίζονται οι 
πόρτες εισόδου στο χώρο των υπολογιστών , τα παράθυρα και απαγορεύεται η είσοδος σε άτομα εκτός 
του εργατικού δυναμικού που απασχολείται με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Στον έλεγχο της φυσικής πρόσβασης στα πληροφοριακά συστήματα πρέπει να εξετάζεται ο 
βαθμός αποτελεσματικότητας αυτών των μηχανισμών. Θα πρέπει να προσπαθήσει ο ελεγκτής να έχει 
πρόσβαση “χωρίς την απαραίτητη έγκριση” για να διαπιστώσει το βαθμό που είναι εφικτό αυτό να 
πραγματοποιηθεί κάτω από τα συγκεκριμένα επίπεδα ασφαλείας της επιχείρησης.

71  Νικολάου Ανδρέας Ι., “ Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα”, τόμος Α’, εκδόσεις Μπένου, Αθήνα 1999, 
σελ.191 
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    Συνοπτικά θα πρέπει να :
 εξασφαλίσει  την  πληρότητα  της  φυσικής  ασφάλειας  στο  σύνολο  των  πληροφοριακών 

συστημάτων
 καθορίσει αν το σύστημα backup είναι επαρκές
 διασφαλίσει  πως  υπάρχουν  συμβόλαια  ασφάλειας  για  την  κάλυψη  του  hardware,  του 

λειτουργικού συστήματος, του λογισμικού, των εφαρμογών αλλά και των δεδομένων

4.5.1.3  ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
(LOGICAL ACCESS CONTROLS)

Είναι γεγονός πως τα “λογικά” συστατικά ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή όπως τα δεδομένα και 
το λογισμικό είναι τα πιο ουσιώδη, γι’ αυτό και η προστασία τους είναι εξίσου σημαντική.72 Ο ελεγκτής 
πληροφοριακών συστημάτων απαιτείται να εξετάσει τους διάφορους τρόπους πρόσβασης σε αυτά και 
τα επίπεδα ασφαλείας.

Η λογική πρόσβαση σε δεδομένα μπορεί να περιοριστεί με τον διαχωρισμό εγκεκριμένων και 
μη εγκεκριμένων χρηστών,  με τη χρήση κωδικών πρόσβασης και τη συχνή αλλαγή τους αλλά και 
περιορισμένη πρόσβαση των διάφορων χρηστών του συστήματος με βάση το βαθμό ευθύνης του. Ο 
κωδικός πρόσβασης είναι το πιο διαδεδομένο μέτρο προστασίας.

Με βάση τον κωδικό πρόσβασης ο χρήστης μπορεί να προβεί σε διάφορες συναλλαγές και να 
διαβάσει ορισμένες πληροφορίες που τον αφορούν. Σε περίπτωση που κάποιος αποκτήσει πρόσβαση με 
παράνομο τρόπο μπορεί να καταστρέψει δεδομένα, αρχεία, να “μολύνει” με ιούς διάφορα προγράμματα 
και να κλέψει πληροφορίες που τον αφορούν. 

Σε πολλές περιπτώσεις οι προσπάθειες για καταχώρηση του κωδικού είναι μόλις τρεις και σε 
περίπτωση που δεν δοθεί ο ορθός κωδικός το σύστημα μπλοκάρει και απαγορεύεται η πρόσβαση. Γι’ 
αυτό το λόγο κρίνεται αναγκαίο από τον έλεγχο πληροφοριακών συστημάτων που θα διεξαχθεί να 
ελεγχθούν όλοι οι τρόποι πρόσβασης.

Επιπλέον έλεγχος μπορεί να γίνει και μέσω μηχανών παρακολούθησης όπως οι κάμερες που θα 
ελέγχουν το χώρο καθώς και τις εφαρμογές των χρηστών. Ωστόσο, πρέπει να υπάρχει ένας υπεύθυνος 
που θα εξετάζει το υλικό και θα επιβλέπει την κατάσταση.

Το διαδίκτυο είναι ένας άλλος τρόπος εισόδου στα πληροφοριακά συστήματα της επιχείρησης. 
Κρίνεται λοιπόν ζωτικής σημασίας η προστασία των πληροφοριακών συστημάτων και από αυτόν τον 
παράγοντα καθώς και οι λογικοί έλεγχοι για την εξασφάλισή της. Ο  πιο κοινός έλεγχος τέτοιου είδους 
είναι  το  “firewall”.  Πρόκειται  για  μια  εφαρμογή  ασφάλειας  που  συχνά  τοποθετείται  σε  έναν 
ηλεκτρονικό υπολογιστή και δεν επιτρέπει την πρόσβαση από εξωτερικά μέρη χωρίς την έγκριση των 
χρηστών.  Χρησιμοποιείται  επίσης  και  για  να  εμποδίζει  ενέργειες  όπως  το  “downloading”,  το 
“uploading”  ή  τη  χρήση  παράνομων ή  απαγορευμένων  αρχείων  από εγκεκριμένους  κατά  τα  άλλα 
χρήστες.   Και σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται κάποιος κωδικός πρόσβασης, ο οποίος 
όμως και αυτός μπορεί να παραβιαστεί από κακόβουλους χρήστες.

72    Hunton James E., Bryant Stephanie M., Bagranoff Nancy A., “Core Concepts of Information Technology 
Auditing”, Wiley, 2004, pg 108
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Συνοπτικά θα πρέπει για τον έλεγχο ως προς την λογική πρόσβαση σε δεδομένα να γίνονται  οι 
εξής ενέργειες από τον ελεγκτή73:

 Έλεγχος του κωδικού πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα και αν η αλλαγή του γίνεται 
περιοδικά όπως θα έπρεπε. 

 Παρατήρηση των χρηστών και  των ενεργειών που λαμβάνουν χώρα στο  πληροφοριακό 
σύστημα.

 Καταγραφή  και  εκτίμηση  των  διαφόρων  παραμέτρων  που  παραβλέπονται  και  δεν 
τηρούνται.

 Εξέταση της λειτουργικότητας των ελέγχων λογικής ασφάλειας του συστήματος όπως η 
δημιουργία του κωδικού πρόσβασης, η λήξη του, η ελάχιστη έκτασή του κλπ.

 Καθορισμός του αν το αρχείο με τους κωδικούς πρόσβασης έχει κρυπτογραφηθεί και δε 
μπορεί  να  είναι  ορατό  από  κανέναν,  ακόμη  και  από  τον  υπεύθυνοι  ασφαλείας  του 
πληροφοριακού συστήματος. 

 Εξασφάλιση  του  ότι  ευαίσθητα  δεδομένα,  περιλαμβάνοντας  τους  κωδικούς  πρόσβασης, 
κρυπτογραφούνται  αποτελεσματικά  κατά  τη  διάρκεια  του  κύκλου  ζωής  τους,  όπως  η 
δημιουργία ή κατά τη μεταφορά σε εξωτερικά και εσωτερικά δίκτυα.

 Προσδιορισμός του βαθμού που οι διαδικασίες επανεξέτασης γεγονότων στο πληροφοριακό 
σύστημα  όπως  αποτυχημένες  προσπάθειες  πρόσβασης,  επανεκκινήσεις  του  συστήματος 
κλπ. είναι επαρκείς.

 .
  4.5.1.4  ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα  δεδομένα  ενός  οργανισμού  αποτελούν  ένα  πολύ  σημαντικό  μέρος  των  περιουσιακών 
στοιχείων μιας επιχείρησης. Η ασφαλής φύλαξη τους σε αρχεία και βάσεις δεδομένων είναι μια πολύ 
σημαντική δραστηριότητα που χρήζει ελέγχου.

 Κάθε  οικονομική  μονάδα  πρέπει  αναγνωρίσει  τη  σπουδαιότητα  των  δεδομένων  τα  οποία 
φυλάσσονται  στα  αρχεία  της  και  να  καθορίσει  ποια  από αυτά  τα  δεδομένα είναι  κρίσιμα  για  την 
ανταγωνιστική  θέση  της.  Πρέπει  να  αναπτυχθούν  οι  κατάλληλες  διαδικασίες  ελέγχου  που  θα 
προσδιορίζουν  τον  τρόπο  μεταβολής  δεδομένων  σε  κάποιο  αρχείο.  Η  μεταβολή  αυτή  πρέπει  να 
καταγράφεται και να παρακολουθείται ώστε να αποφεύγονται παρατυπίες.

Για  τα  πιο  σημαντικά  αρχεία  και  δεδομένα  πρέπει  οι  έλεγχοι  να  είναι  συχνότεροι  και  να 
συνδυάζονται με ελέγχους διαφύλαξης εφεδρικών αρχείων. Σε συστήματα βάσεων δεδομένων, όπου 
ακολουθείται η τεχνική του λεξικού δεδομένων, η ακεραιότητα των δεδομένων μπορεί να ελεγχθεί με 
πιο αποτελεσματικό τρόπο. Το λεξικό δεδομένων καθορίζει την έννοια των διαφόρων στοιχείων και τη 
χρήση τους από διάφορα προγράμματα εφαρμογών. Η οποιαδήποτε μεταβολή αυτών των στοιχείων 
από διαφορετικά προγράμματα τα οποία δεν καθορίζονται στο λεξικό δεδομένων μπορεί πιο εύκολα να 
ελεγχθεί.

  4.5.1.5  ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

73 Champlain Jack J. , “Auditing Information Systems”, John Wiley & Sons, Inc., pg 31
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Μέρος του γενικού περιβάλλοντος ελέγχου σε μια επιχείρηση αποτελούν οι διαδικασίες και τα 
πρότυπα τεκμηρίωσης. Τα πρότυπα τεκμηρίωσης συντελούν στη διευκόλυνση της επικοινωνίας κατά 
την ανάπτυξη ενός συστήματος μεταξύ των αναλυτών ή σχεδιαστών συστημάτων και των χρηστών που 
αξιολογούν τον σχεδιασμό του συστήματος. Επίσης, διευκολύνουν τη διαδικασία αναθεώρησης του 
συστήματος και ελαχιστοποιούν την εξάρτηση των ατόμων που είχαν  αναπτύξει αρχικά το σύστημα. 
Επίσης, συνεισφέρουν στη χρήση της τεκμηρίωσης του συστήματος για την εκπαίδευση νέων χρηστών. 

 Η  υιοθέτηση  κατάλληλων  προτύπων  τεκμηρίωσης  στην  ανάπτυξη  ενός  πληροφοριακού 
συστήματος συντελεί στην κατανόηση των χαρακτηριστικών του και στη δυνατότητα αξιολόγησης των 
λειτουργικών του ικανοτήτων.

 
Η τεκμηρίωση διαχωρίζεται74 σε :

• διοικητική
• τεκμηρίωση συστημάτων και
• τεκμηρίωση για χρήστες

Η  πρώτη  περιλαμβάνει  πρότυπα  και  διαδικασίες  που  ακολουθούνται  από  τους  υπεύθυνους 
ανάπτυξης συστημάτων. Η τεκμηρίωση συστημάτων ακολουθείται για την καταγραφή των λειτουργιών 
κάθε συστήματος  και  των ελέγχων που διενεργούνται  αυτόματα από κάθε  ένα  σύστημα.  Τέλος,  η 
τεκμηρίωση χρηστών περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για τη χρήση ενός συστήματος, 
όπως η συνοπτική παρουσίαση των λειτουργιών τους ή τα απαιτούμενα στοιχεία εισόδου στο σύστημα.

  4.5.1.6  ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΟΥ

Οι έλεγχοι  για  τη διασφάλιση της  ακεραιότητας  των δεδομένων τα  οποία μεταφέρονται  σε 
δίκτυα όπως το διαδίκτυο ή διάφορα τοπικά δίκτυα είναι επιτακτική. Μερικές από αυτές τις διαδικασίες 
ελέγχου μπορούν να αναφέρονται στη μέθοδο με την οποία γίνεται η επικοινωνία στο δίκτυο, όπως 
είναι  ο  έλεγχος  πληρότητας  των  δεδομένων  τα  οποία  μεταφέρονται  ή  η  κρυπτογράφηση  των 
μεταφερόμενων δεδομένων.75

Αν πρόκειται για το διαδίκτυο απαιτείται έλεγχος αυθεντικότητας του αποστολέα ή λήπτη ενός 
μηνύματος, που μπορεί να υλοποιηθεί μέσω λογισμικών που κυκλοφορούν στην αγορά αλλά μέσω 
ολοκληρωμένων λύσεων συστημάτων (internet firewalls), που προσφέρουν κάποιο βαθμό ασφάλειας 
ως προς την πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων ατόμων στις λειτουργίες που είναι συνδεδεμένες με το 
διαδίκτυο.

Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα για ανταλλαγή δεδομένων 
με εμπορικούς συνεργάτες αλλά και εκείνες που εκτελούν διαταγές πληρωμής με ηλεκτρονικά μέσα 
(electronic funds transfers)  αναμφίβολα κρίνουν πιο σημαντικές όλες τις προαναφερόμενες διαδικασίες 
ελέγχου.

74   Νικολάου Ανδρέας Ι., “Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα”, Τόμος Α’, εκδόσεις Μπένου, Αθήνα 1999,   
    σελ.194 
75  “FDIC Information Security –Improvements Made but Weaknesses Remain ”, GAO Reports, 15/7/2002,  
     pg 1-28
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  4.5.1.7  ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Οι  προσωπικοί  υπολογιστές  και  το  λογισμικό  για  την  αυτοματοποίηση  εργασιών  γραφείου 
χρησιμοποιούνται ως ανεξάρτητα εργαλεία για τις ανάγκες του κάθε χρήστη ή ως σταθμοί εργασίας 
συνδεδεμένοι με δίκτυα υπολογιστών.

Ο  έλεγχος  και  η  προστασία  τους  λοιπόν,  είναι  πιο  σημαντική  καθώς  αυτά  τα  συστήματα 
βρίσκονται εκτεθειμένα σε περισσότερους και πιο συχνούς κινδύνους.

Ως  προς  τον  έλεγχο  του  περιβάλλοντος  των  προσωπικών  υπολογιστών  απαιτείται  η 
διεκπεραίωση  των παρακάτω θεμάτων :

 Αγορά εξοπλισμού και λογισμικού
 Συντήρηση εξοπλισμού
 Τεχνική υποστήριξη
 Κατοχύρωση νομικών θεμάτων
 Διατήρηση μητρώου
 Ανάπτυξη εφαρμογών
 Αντιγραφή αρχείων
 Ασφάλεια πληροφοριών

    

  4.5.2  ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (APPLICATION CONTROLS)

Οι  έλεγχοι  εφαρμογών  σχετίζονται  με  συγκεκριμένες  δραστηριότητες  που  εκτελούνται  στο 
επίπεδο κάθε συστήματος. Παράδειγμα αποτελεί η ενημέρωση ενός αρχείου πελατών ή η ανάκληση 
δεδομένων  από  ένα  αρχείο  ανοικτών  τιμολογίων  και  η  ετοιμασία  μιας  αναφοράς  ανεξόφλητων 
απαιτήσεων.  Διακρίνονται σε ελέγχους εισόδου, επεξεργασίας και αναφορών ανάλογα με το στάδιο 
που αναφέρονται στον κύκλο επεξεργασίας δεδομένων.

Στο  σημείο  αυτό  θα  αναλυθούν  τα  προαναφερόμενα  είδη  ελέγχου  που  εντάσσονται  στο 
γενικότερο πλαίσιο των ελέγχων εφαρμογών. 

4.5.2.1 ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
(INPUT CONTROLS)

Το  στάδιο  εισόδου  δεδομένων  στο  πληροφοριακό  σύστημα  είναι  εξίσου  σημαντικό  με  τα 
υπόλοιπα. Οι διάφορες διαδικασίες συλλογής και εισαγωγής δεδομένων αναφέρονται παρακάτω76 :

• Άμεση συλλογή και εισαγωγή (direct entry data capture)
Σε αυτή την περίπτωση η καταχώρηση των δεδομένων γίνεται μέσω του πληκτρολογίου ή του 

ποντικιού (interactive entry data capture). Μπορεί βέβαια η εισαγωγή να γίνεται και μέσω χρονομέτρου 
(time-based entry data capture) ή μέσω αισθητήρων που μεταφέρουν αμέσως στο σύστημα δεδομένα 
76 Δημητριάδης Αντώνης, “Ελεγκτική Συστημάτων Πληροφορικής – EDP Auditing”, Αθήνα, 1998, σελ.303-306
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προερχόμενα από το περιβάλλον του (sensor-based entry data capture).  Τέλος,  ακόμη ένας τρόπος 
εισαγωγής  δεδομένων  αυτής  της  μορφής  είναι  με  οπτική  αναγνώριση  από  ειδικό  σύστημα 
(scanner),(optical recognition-based entry data capture).

• Συλλογή βασισμένη σε έντυπα (document-based data capture)
Αυτή η κατηγορία ακολουθείται από την προετοιμασία των δεδομένων για την εισαγωγή τους 

στο  σύστημα  μέσω  παραστατικών  εισαγωγής.  Έτσι  για  παράδειγμα,  οι  παραγγελίες  των  πελατών 
καταγράφονται σε παραστατικά εισαγωγής από τα οποία γίνεται και η εισαγωγή δεδομένων για την 
εισαγωγή των δεδομένων στο σύστημα μέσω τερματικής οθόνης.

• Υβριδική συλλογή και εισαγωγή (hybrid entry data capture)
Σε περίπτωση που τα δεδομένα βρίσκονται σε δισκέτες, διατρητές ταινίες, μαγνητικές ταινίες 

φιλμ,  κ.ά.,  τα  οποία  προέρχονται  από  άλλα  συστήματα  συλλογής  δεδομένων,  απαιτείται  ειδική 
προετοιμασία αυτών για την εισαγωγή τους στο σύστημα. Για παράδειγμα, απαιτείται μετατροπή τους 
σε αναγνώσιμη μορφή από το σύστημα, επαλήθευση της ορθότητας της μετατροπής αλλά και μελέτη 
της επάρκειας τους.

• Εισαγωγή κατά δεσμίδες (batch entry data capture)
Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή τα δεδομένα συλλέγονται στο σύστημα σαν σύνολο. Οι δεσμίδες 

διακρίνονται σε φυσικές, οι οποίες αποτελούνται από φορείς των δεδομένων, όπως για παράδειγμα το 
σύνολο  των  τιμολογίων  ή  σε  λογικές,  οι  οποίες  αποτελούνται  από  το  σύνολο  των  δεδομένων 
ταξινομημένων  σε  λογική  βάση,  όπως  για  παράδειγμα  ταξινόμηση  των  τιμολογίων  με  βάση  την 
ημερομηνία, τον αριθμό παραστατικού κλπ.

Στον έλεγχο θα πρέπει να παρατηρούνται τα εξής :
 Αν  τηρείται  ημερολόγιο  εισερχόμενων  και  εξερχόμενων  παραστατικών  με  σύντομη 

περιγραφή και σχετικά σύνολα ελέγχου.
 Αν είναι έγκυρα τα παρεληφθέντα παραστατικά.
 Αν έχει προγραμματιστεί η καταχώρηση και η επεξεργασία των παραστατικών.
 Αν έχουν ενημερωθεί οι υπεύθυνοι για τυχόν μη έγκαιρη παραλαβή των παραστατικών.
 Αν υπάρχει ημερολόγιο σφαλμάτων και εκκρεμοτήτων.

 Οι έλεγχοι στο στάδιο εισόδου των δεδομένων έχουν σκοπό τη διασφάλιση της ακεραιότητας 
των δεδομένων κατά τη μετατροπή τους σε ψηφιακή μορφή. Περιλαμβάνουν ελέγχους εξουσιοδότησης, 
μετατροπής δεδομένων και διόρθωσης λαθών στο στάδιο εισόδου των στοιχείων στο σύστημα.

Ο ελεγκτής θα  πρέπει να εξετάσει αν η επιχείρηση ακολουθεί όλες τις απαραίτητες διαδικασίες 
έγκρισης, αποδοχής και συμμετοχής σε λογιστικές συναλλαγές.   

4.5.2.2 ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
(PROCESSING  CONTROLS)

Οι  έλεγχοι  στο  στάδιο  της  επεξεργασίας  έχουν  σκοπό  τη  διατήρηση  της  ακρίβειας  και 
πληρότητας των δεδομένων. 

Παραδείγματα τέτοιων ελέγχων αποτελούν 77:
77 Νικολάου Ανδρέας Ι., “Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα”, Τόμος Α’, εκδόσεις Μπένου, Αθήνα 1999,   
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• οι έλεγχοι επαλήθευσης δεδομένων που διατηρούνται στο σύστημα με εξωτερικά στοιχεία 
(external data reconciliation) 

• οι  έλεγχοι  επαλήθευσης  υπολοίπων  λογαριασμών  του  γενικού  καθολικού  με  αναλυτικά 
υπόλοιπα (control account reconciliation)

• οι έλεγχοι για την αξιοπιστία των στοιχείων στα αρχεία  (currency of master file data) ή 
• οι έλεγχοι ακρίβειας και πληρότητας της επεξεργασίας με χρήση μιας επαλήθευσης
         ( run-to-run controls)

Με την επαλήθευση αυτή συγκρίνονται τα νέα υπόλοιπα σ’ ένα αρχείο τα οποία δημιουργούνται 
μετά  από  κάθε  ενημέρωση,  με  το  άθροισμα  των  υπολοίπων  πριν  την  ενημέρωση  αυξανόμενα  ή 
μειούμενα σύμφωνα με το καθαρό ύψος των συναλλαγών που μεσολάβησαν.

Τέλος, η διατήρηση τεκμηρίων για κάθε διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων αποτελεί ακόμη 
ένα παράδειγμα ελέγχου στο στάδιο επεξεργασίας των στοιχείων (audit trails).

  4.5.2.3  ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
                                        (OUTPUT CONTROLS)
 
Η διασφάλιση της σωστής παρουσίασης των πληροφοριών και της αποστολής τους μόνο σε 

εξουσιοδοτημένους χρήστες γίνεται  μέσω ελέγχων εξόδου. Βέβαια,  απαιτείται  καθορισμός ευθυνών 
που σχετίζονται με τη λειτουργία ελέγχου δεδομένων αλλά και τους ίδιους τους χρήστες των αναφορών 
που εξάγονται από το σύστημα.

Ειδικότερα,  από  τους  υπεύθυνους  ελέγχου  θα  πρέπει  να  γίνεται  επαλήθευση  των  συνόλων 
ελέγχου όπως είχαν κατά την είσοδο των στοιχείων και όπως παρουσιάζονται σε αναφορές εξαγόμενες 
από το σύστημα.

Επίσης, οι χρήστες αναφορών πρέπει να επιθεωρούν τις αναφορές αυτές που εξάγονται από το 
σύστημα και να τις ελέγχουν για πιθανά λάθη από τα αναμενόμενα στοιχεία. Έλεγχος απαιτείται και για 
την  πληρότητα  των  στοιχείων  που  περιλαμβάνονται  στις  αναφορές  που  ετοιμάζονται  από  το 
πληροφοριακό σύστημα.

Συνοπτικά  οι  έλεγχοι  στο  στάδιο  εξόδου  των  δεδομένων  -  πληροφοριών  από  το  σύστημα 
διαχωρίζονται σε :

• Ελέγχους πρόσβασης ιδιωτικών πληροφοριών
Πρόβλημα  που  παρουσιάζεται  σε  αυτή  την  περίπτωση  είναι  η  διάθεση  των  απαιτούμενων 

πληροφοριών σε κάθε χρήστη έτσι ώστε να καλύπτει μόνο τις προκαθορισμένες και πιστοποιημένες 
ανάγκες του. 

• Ελέγχους παρουσίασης πληροφοριών
Ο βαθμός αξιοποίησης των πληροφοριών που εξάγονται από το σύστημα από τα άτομα που 

είναι  υπεύθυνα  για  τη  λήψη  αποφάσεων  εξαρτάται  σημαντικά  από  την  τελική  μορφή  αυτών  των 
πληροφοριών. Η μορφή αυτή πρέπει να είναι σύμφωνη με τις ανάγκες των ατόμων αυτών.

• Ελέγχους χρονικούς ως προς την έξοδο των πληροφοριών

   σελ. 203-204
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Σύμφωνα με αυτούς ελέγχεται το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της στιγμής που ο 
χρήστης ζητά την έξοδο των πληροφοριών ή την εκτύπωσή στοιχείων και της στιγμής κατά την οποία 
οι πληροφορίες εξόδου διατίθενται στο χρήστη. Πρόβλημα εντοπίζεται και πρέπει να εξετάζεται σε 
περίπτωση κεντρικής εκτύπωσης και διανομής εντύπων στους αποδέκτες. 

• Ελέγχους παραγωγής και διανομής
Σκοπός  των  ελέγχων  παραγωγής  και  διανομής  είναι  η  διασφάλιση  των  δεδομένων  από 

σφάλματα  ή απώλειες αλλά και η διασφάλιση της ιδιωτικότητας των πληροφοριών.
• Ελέγχους ύπαρξης

Οι έλεγχοι ύπαρξης εξασφαλίζουν πως δεν θα υπάρχουν τυχόν βλάβες των μονάδων εξόδου, 
απώλειες των εντύπων εξόδου έτσι ώστε να είναι σίγουρη η ορθή διεκπεραίωση των συναλλαγών.

•     Ελέγχους αναδρομικούς
Η χρονολογική καταγραφή των στοιχείων που αφορούν γεγονότα που συμβαίνουν τη στιγμή της 

επιλογής των δεδομένων για έξοδο μέχρι τη χρονική στιγμή που παραλαμβάνονται οι  πληροφορίες 
εξόδου από τους δικαιούχους τους αποτελεί τη βάση για τους αναδρομικούς ελέγχους.

  4.5.3  ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ (CONTINUITY CONTROLS)

Οι ελεγκτές πληροφοριακών συστημάτων μπορούν να προσθέσουν αξία στην επιχείρηση αν 
λάβουν  υπόψη  τους  όλους  τους  κινδύνους  και  τους  ελέγχους  σχετικά  με  τη  συνέχεια  της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας της επιχείρησης. 

  4.5.3.1  BACKUP CONTROLS

Η  ορθότερη  λειτουργία  των  συστημάτων  πληροφορικής  ακολουθείται  από  πειθαρχημένες 
διαδικασίες  αντιγραφής  και  επαναφοράς  των  αρχείων  λογισμικού,  πληροφοριών  και  τεχνικού 
περιβάλλοντος. Γι’ αυτό οι επιχειρήσεις αναπτύσσουν στρατηγικές  backup. Ειδάλλως, σε περίπτωση 
καταστροφής τίποτα δε θα μπορούσε ν’ ανακτηθεί. 

Η στρατηγική αυτή  περιλαμβάνει  δυο  στοιχεία  που πρέπει  να προσεχθούν.  Το ένα  είναι  ο 
χρόνος “downtime” που δύναται η επιχείρηση να χάσει και το άλλο είναι το μέγεθος του κεφαλαίου 
που είναι διατεθειμένη να ξοδέψει για μια τέτοια στρατηγική.

Σε γενικότερο επίπεδο, απαιτήσεις μικρότερων downtimes εξομοιώνονται με υψηλότερα κόστη 
για  backup. Το  backup πρέπει να γίνεται σε επίπεδο όχι μόνο των δεδομένων (data) αλλά και του 
hardware. 

Ένα  πλήρες  σχέδιο  backup απαιτείται  να  περιέχει  όλο  το  λογισμικό  του  συστήματος,  το 
λογισμικό και τα δεδομένα των εφαρμογών, διάφορες εντολές και οδηγίες, διαδικασίες φύλαξης και 
συντήρησης του λογισμικού, διαδικασίες δοκιμής και επαναφοράς,   αρχειοθέτηση των αρχείων και 
πληροφοριών αλλά και σενάρια αντιγραφής. Τέλος, η κατάσταση ελέγχου τεκμηρίωσης αντιγράφων 
είναι απαραίτητη.

 

70



4.5.4 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ
(DISASTER RECOVERY CONTROLS)

Τα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων είναι αναγκαίο να προλαμβάνουν μια καταστροφή 
παρά να περιμένουν να λάβει αυτή χώρα και έπειτα να αναζητούν τρόπους επανάκτησης. Γι’ αυτό θα 
πρέπει να οργανώνουν σχέδια για τυχόν αποτυχίες και να τα ελέγχουν περιοδικά. Το ίδιο ισχύει και για 
τον τομέα των πληροφοριακών συστημάτων. Θα πρέπει να έχουν αναπτυχθεί ορισμένα σενάρια και  σε 
περίπτωση εμφάνισης κάποιου προβλήματος να θέσουν σε εφαρμογή το καταλληλότερο. 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως “το 70% των επιχειρήσεων πτωχεύει μέσα σε 18 μήνες μετά 
από μια μεγάλη καταστροφή. Το 35% των καταστροφών κοστίζει πάνω από 500.000δολάρια για την 
επανόρθωσή τους”.78

Επίσης, “ο σεισμός του 1994 στην Καλιφόρνια κόστισε 10δις. Δολάρια. Η θύελλα Andrew στις 
Η.Π.Α.  κόστισε  20δις.δολάρια.  Τα αποτυχημένα κυβερνητικά έργα πληροφορικής  των Η.Π.Α.  των 
τελευταίων ετών κόστισαν 105δις.δολάρια. Για τα δυο πρώτα η πρόληψη δεν είναι πολύ εφικτή. Για το 
τρίτο, η πρόληψη και ο έλεγχος είναι στα χέρια των στελεχών της πληροφορικής”.79 

 Ένα  σχέδιο  επανάκτησης  των  λειτουργικών  ικανοτήτων  μιας  επιχείρησης,  σχετικά  με  την 
επαναλειτουργία  των  πληροφοριακών  συστημάτων  έπειτα  από  μια  καταστροφή,  πρέπει  να 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα :

• Ιεράρχηση των συστημάτων που χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση.
• Ανάλυση των πιθανών κινδύνων και υπολογισμός κόστους αποκατάστασης.
• Διατύπωση λύσεων σχετικά με το κάθε είδος κινδύνου. 
• Ανάλυση διαδικασιών ασφάλειας.
• Δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων για αρχεία δεδομένων και προγραμμάτων.  
• Ανάθεση δραστηριοτήτων σε περίπτωση μιας καταστροφής.
• Συμβατικές υποχρεώσεις με τρίτους για παραχώρηση και χρήση συμβατών συστημάτων.
• Έλεγχος του σχεδίου μέσω κάποιας εικονικής καταστροφής.
• Διαδικασία συντήρησης του σχεδίου.
• Συνεχής εξέταση και βελτίωση του σχεδίου.

Ως προς την αποκατάσταση των δεδομένων μιας βάσης έπειτα από απώλειες υπάρχουν 
διάφορες τεχνικές. Ειδικότερα υπάρχει η τεχνική80 :

• “πατέρα-γιου” (father-son)
• διπλής εγγραφής (dual recording)
• αποτύπωσης (dumping)
• ημερολογιακής καταγραφής (logging)
• παραμένουσας αποτύπωσης (residual dumping)
• διαφορικών αρχείων (differential files) 

78 www.continuity.co.uk
79  www.govexec.com
80  Δημητριάδης Αντώνης, “Ελεγκτική Συστημάτων Πληροφορικής (EDP Auditing)”, εκδόσεις νέων 

τεχνολογιών, Αθήνα, 1998, σελ. 399-406
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Σύμφωνα  με  την  τεχνική  “πατέρα-γιου” (father-son)  όταν  ένα  κύριο  αρχείο  “γιος” 
ενημερώνεται από ένα αρχείο κινήσεων προκύπτει ένα νέο κύριο αρχείο “γιος” και σε κάποια νέα 
ενημέρωση ο “γιος” γίνεται “πατέρας” και ο “γιος” με τη σειρά του “παππούς”. Με αυτό τον τρόπο 
κρατούνται αρχεία ασφαλείας. Η τρέχουσα γενιά κάθε φορά εκφράζεται από το “γιο” και σε περίπτωση 
απώλειας  του  αρχείου  αυτού  επανασυστήνεται  η   αρχική  μορφή  του  από  τον  “πατέρα”  και  το 
αντίστοιχο αρχείο κινήσεων. 

Η  τεχνική της διπλής εγγραφής  (dual recording)  βασίζεται στο ότι κρατούνται δυο ίδια 
αντίτυπα της βάσης δεδομένων, βρισκόμενα ωστόσο σε διαφορετικούς χώρους. Οποιαδήποτε κίνηση 
προς  τη  βάση  γίνεται  και  στα  δυο  αντίτυπα  ταυτόχρονα.  Αν  καταστραφεί  κάποιο  αντίτυπο,  δεν 
επηρεάζεται το άλλο αλλά μετά την αποκατάσταση της ζημιάς ή πριν από αυτή παράγεται ένα νέο 
αντίτυπο.

Με βάση την τεχνική αποτύπωσης (dumping)  αντιγράφεται η βάση δεδομένων σε ταινίες ή 
δίσκους. Αν υπάρξει οποιαδήποτε ζημία αποκαθίσταται η βάση από το τελευταίο αντίγραφο. Βέβαια, 
απαιτείται επανάληψη των κινήσεων που έγιναν το διάστημα μεταξύ της τελευταίας αντιγραφής και της 
ζημίας της βάσης. Αυτό προαπαιτεί τη γνώση των χρηστών για το πότε έγινε η τελευταία αντιγραφή ή 
διατήρηση ημερολογίου κινήσεων (log).

Η  τεχνική  της  ημερολογιακής  καταγραφής (logging)  υλοποιείται  σε  συνδυασμό  με  την 
τεχνική της ολικής αποτύπωσης. Ανάμεσα σε δυο διαδοχικές αποτυπώσεις της βάσης καταγράφονται 
στο ημερολόγιο κινήσεων οι  κινήσεις  που προκαλούν μεταβολές στα περιεχόμενα της βάσης ή τα 
μεταβληθέντα δεδομένα ή οι παράμετροι που χαρακτηρίζουν τις μεταβολές των δεδομένων. 

Συνδυασμό των τεχνικών αποτύπωσης και ημερολογιακής καταγραφής αποτελεί  η τεχνική της 
παραμένουσας  αποτύπωσης  (residual dumping)  .  Σύμφωνα  με  αυτήν  καταγράφονται  μόνο  οι 
εγγραφές  της  βάσης  που  δεν  έχουν  μεταβληθεί  από  την  τελευταία  αποτύπωση.  Οι  οποιεσδήποτε 
μεταβολές καταγράφονται σε ημερολόγια κινήσεων. Αν αποκατασταθεί η βάση, η εκκίνηση γίνεται από 
μηδενική βάση. Μεταφέρεται η αποτύπωση των αμετάβλητων δεδομένων και συμπληρώνεται  η βάση 
με τα μεταβληθέντα δεδομένα που προέρχονται από το ημερολόγιο κινήσεων.

Τέλος, η τεχνική των διαφορικών αρχείων (differential files) εστιάζεται στην καταγραφή των 
μεταβολών  των  εγγραφών  της  βάσης  σε  κάποιο  διαφορικό  αρχείο  σαν  νέες  εγγραφές  ενώ  αυτή 
παραμένει  αναλλοίωτη.  Σε  περίπτωση  ζημίας  και  αποκατάστασης  της  βάσης,  χρησιμοποιείται  η 
τελευταία αποτύπωση που ενημερώνεται από το διαφορικό αρχείο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΑΠΑΤΗΣ

  5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Μια από τις σπουδαιότερες αιτίες διενέργειας των ελέγχων είναι η ασφάλεια και η αποφυγή 
περιπτώσεων  εξαπάτησης.  Γι’  αυτό  λοιπόν,  στόχος  αυτού  του  κεφαλαίου  είναι  η  ανάλυση  του 
φαινομένου της απάτης, των βαθύτερων αιτιών της και των τρόπων πρόληψής της. 

Σε  γενικότερο  επίπεδο,  η  απάτη  ορίζεται  σαν  την  ενέργεια  που  διενεργείται  ενάντια  σε 
ισχύοντες  κανόνες  και  νόμους.  Είναι  φλέγον  ζήτημα  και  οι  περιπτώσεις  απάτης  και  δη  μέσω 
ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι  πολυάριθμες.  Το κόστος μιας απάτης δεν θεωρείται  ως μια απλή 
χρηματική απώλεια. Παράλληλα «δηλητηριάζει» την όλη ατμόσφαιρα του οργανισμού, δημιουργώντας 
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κλίμα έλλειψης εμπιστοσύνης, ενώ οδηγεί στην εφαρμογή σκληρών και πιεστικών μέτρων που σε άλλη 
περίπτωση θα είχαν αποφευχθεί.81

Χαρακτηριστικά  αναφέρονται  οι  περιπτώσεις  κατάρρευσης  μεγάλων  επιχειρήσεων  λόγω 
ανακάλυψης  των  παράνομων  πράξεων  που  είχαν  διενεργήσει  όπως  των  Enron,  Global Crossing, 
Adelphia, World Com, Tyco κλπ. Η νομοθεσία έπειτα από αυτά τα περιστατικά έγινε πιο αυστηρή. Το 
Sarbanes-Oxley Act το  2002  θέσπισε  αυστηρούς  κανόνες  και  αρχές  για  την  προάσπιση  της 
ακεραιότητας και της διαφάνειας. Επίσης, η ευθύνη των ελεγκτών για τον περιορισμό και την εξάλειψη 
της απάτης τονίστηκε μέσω νέων πιο αυστηρών ελεγκτικών προτύπων.

Το ζήτημα της πρόληψης αλλά και του εντοπισμού της απάτης αφορά όχι μόνο τους ελεγκτές 
αλλά  και  την  επιχείρηση  στο  σύνολό  της.  Και  τούτο  διότι,  χωρίς  την  ακεραιότητα  των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων αλλά και  την αμεροληψία στους εσωτερικούς ελέγχους η λήψη 
αποφάσεων στηρίζεται σε αναληθή και ανακριβή στοιχεία. Το γεγονός αυτό με τη σειρά του οδηγεί σε 
εσφαλμένα μέτρα και πολιτικές της διοίκησης.

  5.2 ΛΟΓΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

Η απάτη είναι  απόρροια τριών παραγόντων που αλληλεπιδρούν.  Ειδικότερα,  η  ευκαιρία,  το 
κίνητρο ή η  πίεση  και  η  στάση ή  η  ορθολογική εξήγηση δημιουργούν  το  λεγόμενο “τρίγωνο της 
απάτης”, “fraud triangle” (Wells J., 1997, Occupational Fraud and Abuse, Obsidiary Publishing).

Το σχήμα παρακάτω απεικονίζει αυτή τη σχέση.

                                              Ευκαιρία
                                          (Opportunity) 

                          Πίεση                                              Αιτιολόγηση
                       (Pressure)                                       (Rationalization)

                                                     Fraud Triangle 

Πηγή : Wells Joseph T., “Occupational Fraud and Abuse”, Obsidian Publishing Co., 1997

Η ευκαιρία υπάρχει όταν οι εσωτερικού έλεγχοι δεν είναι επαρκείς. Αποτελεί το σημαντικότερο 
εκ των παραγόντων καθώς χωρίς την ύπαρξη ευκαιρίας δε δύναται η υλοποίηση μιας απάτης.

81  Apostolou Barbara A., Hassel John M., Webber Sally A., Sumners Glenn E.,  “The Relative Importance of 
Management Fraud Risk Factors”, Behavioral Research in Accounting, 2001,Vol. 13, pg 1-24
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Το κίνητρο ή η  πίεση  προέρχονται  από προσωπικές  καταστάσεις.  Για παράδειγμα,  κάποιος 
σοβαρός λόγος οικονομικής φύσης όπως μια κρίση χρηματοοικονομικού χαρακτήρα ή ένας σοβαρός 
λόγος υγείας μπορεί να ωθήσουν κάποιο άτομο στη διενέργεια απάτης. Αυτό σημαίνει πως η αρχική 
πρόθεση του εργαζόμενου δεν ήταν η κλοπή του εργοδότη αλλά οι δύσκολες αυτές καταστάσεις τον 
οδήγησαν σ’ αυτό το σημείο.

Τέλος, ο παράγοντας της στάσης αιτιολόγησης σημαίνει πως ο εργαζόμενος έχει βρει ένα τρόπο 
για να αιτιολογήσει την απάτη στη συνείδησή του. Μπορεί να έχει την πεποίθηση πως οι οικονομικές 
απολαβές του είναι υπερβολικά χαμηλές συγκριτικά με την εργασία που προσφέρει και απλά λαμβάνει 
με αυτό τον τρόπο το χρηματικό ποσό που θα έπρεπε κατά τη γνώμη του να λαμβάνει. Σε μελέτες για 
την απάτη το φαινόμενο αυτό αναφέρεται ως “wages in kind”.82 Μπορεί επίσης να πιστεύει πως δεν 
βλάπτει κανέναν ή πως πρόκειται για μια πράξη στην οποία καταφεύγουν οι περισσότεροι.83

  5.3 ΑΠΑΤΗ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η σύγχρονη επιχείρηση δε μπορεί να λειτουργήσει χωρίς την ενεργή στήριξη της πληροφορικής 
τεχνολογίας.  Ακριβέστερα,  στο  καθεστώς  της  ελεύθερης  αγοράς,  δεν  μπορεί  να  λειτουργήσει 
ανταγωνιστικά. 

Μέσω της σύνθεσης των δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί σε ένα πληροφοριακό σύστημα, η 
διεύθυνση της επιχείρησης μπορεί να επιτύχει μια συνολική εικόνα των εσωτερικών και εξωτερικών 
λειτουργιών της επιχείρησης, εικόνα που θα ήταν αδύνατο να επιτύχει με τις παραδοσιακές μεθόδους. 
Από  τη  στιγμή  λοιπόν  που  ο  ηλεκτρονικός  υπολογιστής  ενσωματώνεται  στην  επιχείρηση,  μια 
κατάρρευση ή μια δυσλειτουργία για κάποιο χρονικό διάστημα παγώνει κάθε επιχειρησιακή λειτουργία, 
μια  αλλοίωση  των  δεδομένων  οδηγεί  στη  λήψη  λανθασμένων  αποφάσεων,  μια  διοχέτευση  των 
δεδομένων στα χέρια μιας ανταγωνιστικής επιχείρησης στερεί την επιχείρηση από το ανταγωνιστικό 
της πλεονέκτημα.

Στο  πλαίσιο  των  πληροφορικών  οικονομικών  εγκλημάτων,  η  απάτη  μέσω  υπολογιστή 
περιλαμβάνει τη παραποίηση κάποιων δεδομένων ή πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες στις βάσεις 
δεδομένων ή σε προγράμματα με σκοπό το οικονομικό κέρδος. Λεπτομερέστερα, αφορά κυρίως στην 
κλοπή, διαγραφή, αλλοίωση ή προσθήκη δεδομένων ή πληροφοριών με σκοπό το βραχυπρόθεσμο ή 
μακροπρόθεσμο  οικονομικό  κέρδος.  Επομένως,  κεντρικό  αντικείμενο  –  στόχος  της  συγκεκριμένης 
μορφής απάτης είναι τα δεδομένα που βρίσκονται στον υπολογιστή και αφορούν σε οικονομικά μεγέθη.

 Συμπερασματικά, η απάτη  μέσω της πληροφορικής τεχνολογίας  είναι ιδιαίτερα διευρυμένη, 
γεγονός που καθιστά το ρόλο των ελεγκτών πιο σοβαρό. Οι τελευταίοι πρέπει να έχουν γνώση και 
ικανότητα αντίληψης όλων των ειδών απάτης. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να είναι ικανοί στη χρήση 
μέτρων και προγραμμάτων μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή για την καταπάτησή της.

82  Wells Joseph T., “Why Employees Commit Fraud”, Journal of Accountancy, February, 2001,Vol. 191, Issue 
2,  

    pg 89-91
83  Hillson William, Pacini Carl, Simason David, Carson  James M., Harlett David, “Catching Fraud on The 

Inside”, Best Review, March 2000, Vol. 100, Issue 11, pg 57-58
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 5.4 ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Αρχικά, θα πρέπει ν’ αναφερθεί πως ο ρόλος του ελεγκτή συνδέεται άρρηκτα στη συνείδηση 
του κόσμου με τον εντοπισμό αλλά και την προσπάθεια περιορισμού της απάτης. Ωστόσο, η αρχική 
ευθύνη είναι της επιχείρησης και ειδικότερα των διοικητικών στελεχών της. Αυτό δε σημαίνει ότι ο 
ρόλος των ελεγκτών δεν είναι ο σχεδιασμός ενός πλήρους ελέγχου για την εξασφάλιση της ασφάλειας 
και τον εντοπισμό στοιχείων που αντίκεινται στους νόμους ή τους ισχύοντες κανόνες.

Η διαφορά μεταξύ της κοινής γνώμης και της γνώμης του ελεγκτή σχετικά με την ευθύνη για τη 
μείωση της απάτης αναφέρεται σαν “χάσμα προσδοκιών”- “expectations gap”. Στα τέλη της δεκαετίας 
του 1980 το επάγγελμα του ελεγκτή οδηγούνταν προς την κατεύθυνση   περιορισμού του χάσματος των 
προσδοκιών με τη θέσπιση μιας σειράς ελεγκτικών προτύπων. Εντούτοις, η προσπάθεια συνεχίζεται.   

  5.4.1 ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Σε πρώτο επίπεδο, οι επιχειρήσεις πρέπει να κατανοήσουν τους κινδύνους και τις απειλές και να 
αναλογιστούν τα τρωτά σημεία των συστημάτων πληροφορικής τεχνολογίας που διαθέτουν. Δεν πρέπει 
να επαναπαύονται μέχρι το χρονικό σημείο εμφάνισης του λάθους.

Επίσης,  ακόμη  και  ο  κώδικας  ηθικής  και  δεοντολογίας  διαδραματίζει  σημαντικό  ρόλο  στο 
ζήτημα της απάτης. Αυτό σημαίνει  ότι  κάθε επιχείρηση πρέπει να εκφράζει ξεκάθαρα και ρητά τα 
πρότυπα της και ν’ απαιτεί σεβασμό και πειθαρχία σε αυτά.

 Οι εταιρείες θα πρέπει να καθορίζουν τα παρακάτω ως προς την ορθή χρήση της πληροφορικής 
τεχνολογίας περιλαμβάνοντας τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 84:

• Αν οι υπάλληλοι δύνανται ή όχι να δανείζονται τους φορητούς υπολογιστές στον ιδιωτικό 
χώρο εκτός εργασίας

• Τον δανεισμό των φορητών υπολογιστών σε άλλα άτομα
• Την αντιγραφή του λογισμικού της εταιρείας
• Τη χρήση μη νόμιμου λογισμικού στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ενός υπαλλήλου
• Τη χρήση του Internet από τους υπαλλήλους και για θέματα εκτός εργασίας
• Τα επιτρεπτά ή όχι μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
• Οι κανόνες ασφαλείας όπως οι κωδικοί πρόσβασης και η υποχρεωτική περιοδική αλλαγή τους
• Την προστασία από τους ιούς
• Τη διανομή αρχείων και δισκετών 

Η επιχείρηση είναι  υπεύθυνη και  για  τη λήψη μέτρων προστασίας του επιχειρηματικού της 
δικτύου.  Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται  οι  εσωτερικοί  έλεγχοι  σε επίπεδο δικτύου αλλά και  σε 
επίπεδο εφαρμογής για τον έλεγχο του ποιος και με ποιο τρόπο μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο. Η 

84 Hunton James E.,  Bryant Stephanie M.,  Bagranoff Nancy A.,  “Core Concepts of Information Technology 
Auditing”, Wiley, 2004, pg 240-241  
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προστασία μέσω  firewall,  κρυπτογράφησης,  προγραμμάτων για την  προστασία από ιούς  και  άλλοι 
τρόποι κρίνονται αναγκαίοι στα πλαίσια λειτουργίας μιας επιχείρησης.

Πολλές εταιρείες ακολουθούν μια ξεχωριστή πολιτική κατά της απάτης. Αναπόσπαστο μέρος 
αυτής της πολιτικής είναι ο σχεδιασμός ενός πλάνου και η καταγραφή των λεπτομερειών της κάθε 
αναγκαίας διαδικασίας που πρέπει να εφαρμοστεί. 

Επίσης, σε περίπτωση κάποιου τέτοιου φαινόμενου θα πρέπει να υπάρχει κάποιο πλάνο δράσης 
αλλά  και  καταγραφή  του  γεγονότος.  Αναφορικά  με  το  τελευταίο  απαιτείται  καταγραφή  και  των 
παρακάτω στοιχείων85 :

• Πότε ανακαλύφθηκε η απάτη;
• Ποια συστήματα χρησιμοποιηθήκαν και με ποιο τρόπο;
• Πότε συνέβη;
• Ποια ήταν τα άτομα που υποκίνησαν τις διαδικασίες αυτές;
• Πώς επιλύθηκε το ζήτημα;
• Ποιο το μέγεθος της ζημίας;
• Ποιες είναι οι αναγκαίες ενέργειες ως προς τα συστήματα ασφάλειας για παρεμπόδιση
     παρόμοιων γεγονότων στο μέλλον;

Όλες  οι  παραπάνω  πληροφορίες  ασκούν  αναμφίβολα  εποικοδομητικό  ρόλο  ως  προς  την 
παρεμπόδιση ή αποτροπή παρόμοιων ενεργειών στο μέλλον.

  5.4.2 ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Οι  εσωτερικοί  έλεγχοι  βρίσκονται  στην  πρώτη γραμμή άμυνας  ως  προς  την  απάτη  σε  μια 
επιχείρηση.86 Ένα πλήρες σύστημα εσωτερικού ελέγχου είναι αναγκαίο για τον περιορισμό και την 
αντιμετώπιση των  ζημιών που  προκύπτουν από αυτήν.  Οι  εσωτερικοί  ελεγκτές  που κατανοούν τα 
διάφορα είδη απάτης καθώς και το βαθμό εμφάνισής τους είναι πιο εύκολο να διαπιστώνουν ή να 
προλαμβάνουν τον κίνδυνο.    

 Η πρόληψη της απάτης θα πρέπει να έχει τρεις ρεαλιστικούς και μετρήσιμους στόχους87:

• Μείωση των ζημιών που προέρχονται από απάτες

85 Hunton James E.,  Bryant Stephanie M.,  Bagranoff Nancy A.,  “Core Concepts of Information Technology 
Auditing”, Wiley, 2004, pg 244 

86  Carpenter Brian W., Mahoney Daniel P., “Analyzing Organizational Fraud”,  Internal Auditor,  April 2001, 
Vol. 58, Issue 2, pg 33-38

87  Bierstaker James L., Brody Richard G., Pacini Carl, “Accountants’ perceptions regarding fraud detection and 
prevention methods”, Managerial Auditing Journal, 2006, Vol. 21, Issue 5, pg 520-535
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• Αποτροπή απάτης μέσω προληπτικών πολιτικών 
• Αύξηση πιθανοτήτων για έγκαιρη ανακάλυψη απάτης

Πέρα από την πρόληψη της απάτης, ο έλεγχος παίζει σημαντικό ρόλο και στην ανίχνευση της 
απάτης.  Η  έρευνα  της  απάτης  αποτελείται  από  την  εκτέλεση  όλων  εκείνων  των  απαραίτητων 
προβλεπόμενων διαδικασιών για να καθοριστεί αν τελικά έχει διαπραχθεί μια απάτη, σύμφωνα με αυτά 
που  έχουν  παρουσιάσει  οι  διάφοροι  δείκτες.  Για  τις  έρευνες  που  σχετίζονται  με  απάτες 
μηχανογράφησης  απαιτείται  ένα  ολοκληρωμένο  σχέδιο  για  την  συλλογή  και  την  επεξεργασία  των 
αποδεικτικών  στοιχείων.88 Οι  συγκεκριμένες  ενέργειες  επιτελούνται  από όλους  τους  σχετιζόμενους 
ειδικούς  όπως  εξωτερικοί  και  εσωτερικοί  ελεγκτές,  ερευνητές,  προσωπικό  ασφαλείας,  που  είτε 
προέρχονται από το εσωτερικό του οργανισμού είτε όχι.

Ορισμένα παραδείγματα ελέγχων για αποφυγή της απάτης αναφέρονται παρακάτω89:

• Σύγκριση διευθύνσεων υπαλλήλων με αυτές των πωλητών για να είναι ξεκάθαρο  
         αν κάποιοι υπάλληλοι είναι και πωλητές.
• Έλεγχος για αντιγραφή αριθμών λογαριασμών της εταιρείας.
• Εξέταση του καταλόγου των προμηθευτών ως προς τα στοιχεία τους και ειδικά  
         ως προς τις διευθύνσεις τους για να διαπιστωθεί αν είναι υπαρκτές ή εικονικές.
•    Ανάλυση της ακολουθίας των συναλλαγών για εντοπισμό τυχόν παραλείψεων.

 Καταληκτικά, ο μεγαλύτερος κίνδυνος σε μια επιχείρηση εντοπίζεται μέσα στην επιχείρηση. 
Αυτό σημαίνει πως οι υπάλληλοι της εταιρείας οδηγούνται πολύ συχνά σε παράνομες πράξεις εις βάρος 
της. Ο ρόλος των εσωτερικών ελέγχων πρέπει να λάβει και άλλες διαστάσεις. Μπορεί οι επιχειρήσεις 
να  επανδρώνονται  με  συστήματα  ασφαλείας  πληροφοριακών  συστημάτων  για  την  ασφάλεια  των 
δεδομένων τους αλλά τα άτομα που τα διαχειρίζονται και θεωρούνται αξιόπιστα μπορεί να προβούν σε 
άνομες πράξεις. 

Ένας  τρόπος  διαχείρισης  αυτής  της  ομάδας  κινδύνων είναι  η  εφαρμογή των ελέγχων  IAM 
(Identify and Access Management),  οι  οποίοι  ενισχύουν  τις  πολιτικές  ασφαλείας  ελέγχοντας  τον 
υπάλληλο και οποιαδήποτε πρόσβαση του στο σύστημα αλλά και τη χρήση ευαίσθητων δεδομένων σε 
πραγματικό χρόνο μέσω πολλαπλών βάσεων δεδομένων σε πολυάριθμες περιοχές της επιχείρησης.90

88  Wright Arnold, Ashton Robert H., “Identifying audit adjustments with attention-directing procedures”,  The 
Accounting Review, 1989, Vol. 64, Issue 4, pg 710-728

89  Coderre David G., “Computer Assisted Fraud Detection”,  Internal Auditor, August 2000,Vol. 57, Issue 4,
    pg 25-27
90  Aldhizer  III George R., “The Insider Threat”, Internal Auditor April 2008, Vol. 65, Issue 2, pg 71-73
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Όλοι  οι  ελεγκτές  πληροφοριακών  συστημάτων  ακολουθούν  μια  κυκλική  διαδικασία  που 
καλείται “κύκλος ζωής ελέγχου πληροφορικής τεχνολογίας” (information technology audit life cycle).91

 Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν :

91  Hunton James E., Bryant Stephanie M., Bagranoff Nancy A., “Core Concepts of Information Technology 
Auditing”, Wiley, 2004, pg 208
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• σχεδιασμό (planning)
• προσδιορισμό κινδύνων (risk assessment)
• ανάπτυξη ελεγκτικού προγράμματος (development of the audit program)
• συλλογή δεδομένων (gathering evidence)
• διεξαγωγή συμπερασμάτων (forming conclusions)
• προετοιμασία ελεγκτικής γνώμης (preparing audit opinion)
• συνέχιση της διαδικασίας  (following up)

Στο κεφάλαιο αυτό αναπτύσσονται όλες οι προαναφερόμενες διαδικασίες ελέγχου, με απώτερο 
σκοπό την βαθύτερη κατανόηση του “κύκλου ζωής ελέγχου πληροφορικής τεχνολογίας”. 

Το σχήμα παρουσιάζει την ακολουθία των προαναφερόμενων βημάτων.

6.2 ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

  6.2.1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

   ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

    (PLANNING)

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

        (RISK ASSESSMENT)

 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 (DEVELOPMENT OF THE AUDIT PROGRAM)
                      ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

                   (GATHERING EVIDENCE)

                  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ 

                       (FORMING CONCLUSIONS)

      ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΓΝΩΜΗΣ

            (PREPARING AUDIT OPINION)

                            ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

                                              (FOLLOWING UP)
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Αρχικό μέλημα του ελεγκτή ενός πληροφοριακού συστήματος είναι η εξέταση των στόχων της 
επιχείρησης  και  της  γενικότερης  εταιρικής  διακυβέρνησης  σε  πρώτο  επίπεδο  και  η  κατάσταση 
λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος.

Πριν τη διεξαγωγή οπουδήποτε ελέγχου, απαιτείται ο σχεδιασμός ενός πλάνου ελέγχου (audit 
plan)  με  βραχυπρόθεσμο  αλλά  και  μακροπρόθεσμο  χαρακτήρα.  Ο  βραχυπρόθεσμος  σχεδιασμός 
εξετάζει θέματα ελέγχου τα οποία αφορούν το άμεσο μέλλον μέχρι ένα έτος, ενώ ο μακροπρόθεσμος 
εξετάζει  στοιχεία βάσει  επικείμενων αλλαγών στη στρατηγική του πληροφοριακού συστήματος της 
επιχείρησης. Το πλάνο ελέγχου περιγράφει τις απαιτούμενες ενέργειες ελέγχου, το χρονοδιάγραμμα 
των ενεργειών, οικονομικά στοιχεία και επιπτώσεις από τη διενέργεια του ελέγχου στην επιχείρηση.92

Κατά τον σχεδιασμό του ελέγχου, ο ελεγκτής πρέπει να έχει συνολική εικόνα για το αντικείμενο 
του ελέγχου και  να είναι  οικείος  με  τις  λειτουργίες  και  πρακτικές  που συνδέονται  με  τον  έλεγχο. 
Βέβαια,  απαιτείται  και  αναθεώρησή  του  με  μεγαλύτερο  περιθώριο  αναθεώρησης  το  ένα  έτος, 
λαμβάνοντας υπόψη τις νέες στρατηγικές της επιχείρησης και τις όποιες μεταβολές του εσωτερικού και 
εξωτερικού περιβάλλοντός της.

Τέλος,  στις  απαιτούμενες  ενέργειες  περιλαμβάνεται  και  η  ανάλυση  επικινδυνότητας  μέσω 
εντοπισμού κινδύνων και ευπαθειών.

Χαρακτηριστικά  το  Πρότυπο  050.010  του  ISACA (Σχεδιασμός  Ελέγχου)  αναφέρει:  “Ο 
ελεγκτής  πληροφοριακών  συστημάτων  πρέπει  να  σχεδιάζει  το  ελεγκτικό  έργο,  να  καθορίζει   τον 
ελεγκτικό σκοπό και να ενεργεί με βάση τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα”.

Ο οδηγός  050.010.020 του  ISACA παρέχει  πιο  ακριβείς  οδηγίες  σχετικά με  το  σχεδιασμό. 
Ειδικότερα  τονίζει  πως  ο  ελεγκτής  πρέπει  να  εφαρμόζει  τις  ακόλουθες  οδηγίες  κατά  το  στάδιο 
σχεδιασμού :

• Να καθορίσει το σκοπό και τους στόχους που οφείλει να επιτύχει.
• Να παρουσιάσει ένα σχέδιο ελέγχου που θα ακολουθήσει.
• Να  κατανοήσει  το  στόχο  της  επιχείρησης,  το  συνολικό  περιβάλλον  και  τους 

επιχειρηματικούς, χρηματοοικονομικούς και ελεγκτικούς κινδύνους.
• Να καθορίσει το βαθμό στον οποίο η επιχείρηση στηρίζεται σε “outsourcing”, δηλαδή στον 

έλεγχο από εξωτερικό ελεγκτή ή από άτομο εντός επιχείρησης.
• Να  αναπτύξει  το  πρόγραμμα  ελέγχου  με  καθορισμό  συγκεκριμένων  ελεγκτικών 

διαδικασιών που θα πρέπει να ακολουθήσει. 
•  Να καταγράψει τα ελεγκτικά φύλλα ελέγχου με το σχέδιο και το πρόγραμμα ελέγχου αλλά 

και  άλλα στοιχεία  απαραίτητα  που  είναι  απαραίτητα  για  ν’  αποδείξουν  ότι  έχουν γίνει 
κατανοητές οι λειτουργίες και το λειτουργικό περιβάλλον της ελεγχόμενης επιχείρησης.

  6.2.2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ένα σημαντικό  στοιχείο  κατά  τη  διαδικασία  ελέγχου  είναι  ο  προσδιορισμός  του  κινδύνου. 
Πολλοί ελεγκτές χρησιμοποιούν μια προσέγγιση ελέγχου βασισμένη στον κίνδυνο για να διεξάγουν τον 

92  “Federal Information System Controls Audit Manual (FISCAM) : Exposure Draft”, GAO Reports, 31/7/2008, 
     pg 1-609
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έλεγχο.  Η  ερώτηση  που   τίθεται  είναι  “Τι  μπορεί  να  πάει  λάθος;”  Αυτό  σημαίνει  ότι  πρώτα 
καθορίζονται  τα  σημεία  που  θεωρούνται  πιο  κρίσιμα  κατά  τις  διαδικασίες  ελέγχου  και  έπειτα 
υπολογίζονται τα στοιχεία που θα οδηγήσουν πιθανώς σε σφάλματα και παραβλέψεις. Με αυτό τον 
τρόπο ο ελεγκτής διαπιστώνει  τους ελέγχους που πρέπει να διενεργηθούν ώστε να διασφαλιστεί  η 
ακεραιότητα της διαδικασίας ελέγχου.

Εντούτοις, μια προσέγγιση κινδύνου απαιτεί από τον ελεγκτή να έχει μια πλήρη κατανόηση της 
ελεγχόμενης  οικονομικής  μονάδας,  των  στόχων  του  περιβάλλοντος  αλλά  και  της  λειτουργίας  της. 
Χωρίς  την  πλήρη  αυτή  κατανόηση  ο  ελεγκτής  μπορεί  να  αποτύχει  στον  ορθό  καθορισμό  και  τη 
διενέργεια των εσωτερικών ελέγχων.

Ασφαλώς, ο εσωτερικός έλεγχος είναι ευθύνη της διοίκησης. Οι επιχειρήσεις αναγνωρίζοντας 
και ενισχύοντας αυτή την ευθύνη συντελούν στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη διενέργεια των 
ελέγχων.

  6.2.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 Δεν υπάρχει πρότυπο ελεγκτικό πρόγραμμα για τον έλεγχο των πληροφοριακών συστημάτων 
καθώς οι ελεγκτικές διαδικασίες πρέπει να είναι σύμφωνες με το λογισμικό, την αρχιτεκτονική και 
τοπολογία δικτύου και διάφορα άλλα χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης.

Τα ελεγκτικά προγράμματα είναι γενικά και γίνονται οι ανάλογες προσαρμογές σύμφωνα με τις 
εκάστοτε ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Ένα γενικό ελεγκτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τα ακόλουθα 
στοιχεία93 :

• το σκοπό ελέγχου
• τους στόχους ελέγχου
• τις διαδικασίες ελέγχου
• διοικητικές λεπτομέρειες όπως ο σχεδιασμός και η αναφορά

Το ελεγκτικό πρόγραμμα που θα καταγραφεί σε φύλλα εργασίας λειτουργεί σαν φόρμα του 
συνολικού έργου. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, το ελεγκτικό πρόγραμμα παρέχει καταγραφή 
του  ποιος  διενήργησε  τις  ελεγκτικές  διαδικασίες  και  αναφορές  στα  φύλλα  ελέγχου  όπου  τα 
αποτελέσματα κάθε τεστ και κάθε σταδίου ελέγχου είναι ορατά.

  6.2.4 ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η συλλογή  στοιχείων αποτελεί  τον  πυρήνα του  ελεγκτικού  έργου και  τη  βάση στην οποία 
στηρίζεται η διατύπωση γνώμης του ελεγκτή. Τα στοιχεία πρέπει να είναι επαρκή, αξιόπιστα, σχετικά 
και χρήσιμα για την αποτελεσματική υλοποίηση των στόχων του  ελέγχου.

93 Hunton James E., Bryant Stephanie M., Bagranoff Nancy A., “Core Concepts of Information Technology
   Auditing”, Wiley, 2004, pg 210  
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Σύμφωνα με την οδηγία 060.020.030 του ISACA αρκετά είδη αποδεικτικών στοιχείων πρέπει 
να συλλέγονται σαν μέρος του ελεγκτικού έργου.

Αυτά περιλαμβάνουν :
• Διαδικασίες και άλλες λειτουργίες των πληροφοριακών συστημάτων όπως το  backup των 

δεδομένων.
• Αναπαράσταση  των  παρεχόμενων  από  την  ελεγχόμενη  εταιρεία  flowcharts,  γραπτών 

πολιτικών και διαδικασιών.
• Καταγραφή  στοιχείων  όπως  για  παράδειγμα  όλες  οι  σχετικές  πληροφορίες  για  τα 

προγράμματα πρόσβασης.   
• Ανάλυση των διαδικασιών CAATs94 (Computer assisted audit techniques).
Αν ο ελεγκτής  δε  συλλέξει  τα απαραίτητα  δεδομένα,  το έργο  του δε  θα είναι  επαρκές  και 

ακριβές. Τα δεδομένα που παρέχονται από εξωτερικές πηγές θεωρούνται πιο αξιόπιστα σε σύγκριση με 
αυτά από το εσωτερικό της ελεγχόμενης επιχείρησης.

Αναμφίβολα,  τα δεδομένα αυτά πρέπει   να είναι  ποιοτικά με την έννοια ότι  δεν απαιτείται 
συλλογή και έλεγχος όλων των στοιχείων αλλά εξέταση ενός δείγματος για την διεξαγωγή ελέγχων και 
συμπερασμάτων.  

Λόγω της σπουδαιότητας του ζητήματος της συλλογής δεδομένων θα υπάρξει αναλυτικότερη 
αναφορά σε παρακάτω κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. 

  6.2.5 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Τα  συμπεράσματα  που  εξάγονται  μετά  τη  συλλογή  και  επεξεργασία  του  αναγκαίου  και 
κατάλληλου  δείγματος  συγκαταλέγονται   στο  πέμπτο  στάδιο  του  κύκλου  ζωής  του  ελέγχου  των 
πληροφοριακών συστημάτων. Ειδικότερα, διαπιστώνεται αρχικά αν οι στόχοι ελέγχου υλοποιήθηκαν 
και  αν  οι  ελεγκτικές  διαδικασίες  ήταν  επαρκείς.  Ασφαλώς,  εντοπίζονται  και  τυχόν  ατέλειες  και 
σφάλματα των πληροφοριακών συστημάτων ως προς τις  τεχνικές και πολιτικές ασφαλείας τους. Ο 
ελεγκτής καθορίζει αν τα πληροφοριακά συστήματα είναι επαρκή και εξασφαλίζουν την ακεραιότητα 
των δεδομένων και κατά πόσο λειτουργούν με βάση τους ισχύοντες νόμους.

Βέβαια, η διοίκηση της επιχείρησης με τα συμπεράσματα του ελέγχου δε θα πρέπει να βρεθεί 
απροετοίμαστη  και  έκπληκτη.  Σε  αντίθετη  περίπτωση,  αυτό  σημαίνει  πως  δεν  είχε  γνώση για  την 
ισχύουσα κατάσταση των πληροφοριακών συστημάτων της επιχείρησης που διαχειρίζεται.

94  Ο όρος CAATs αναφέρεται στις τεχνικές ελέγχου που βασίζονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Υπάρχει και 
ο όρος CAATTs (Computer assisted audit tools and techniques).  Ο όρος αυτός έχει δύο “T” και αναφέρεται 
στις τεχνικές και τα εργαλεία ελέγχου με βάση τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Χρησιμοποιούνται και οι δυο 
όροι αλλά έχουν μικρή διαφορά ως προς την ερμηνεία. 

   Ο  όρος  CAATTs είναι  ευρύτερος  και  περιλαμβάνει  στοιχεία  που  μπορούν  να  ομαδοποιηθούν  σε  δυο 
κατηγορίες : 1) λογισμικό που χρησιμοποιείται για ν’ αυξήσει την παραγωγικότητα του ελεγκτή και λογισμικό 
που  χρησιμοποιείται  για  την  παρουσίαση  και  ανάλυση  των  δεδομένων  και  2)  τεχνικές  για  αύξηση  της 
αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της διεξαγωγής της ελεγκτικής διαδικασίας.

  Ο όρος  CAATs από την άλλη πλευρά, αναφέρεται συνήθως μόνο στο δεύτερο σκέλος ή σε τεχνικές που 
χρησιμοποιούνται για αύξηση της αποτελεσματικότητας του ελέγχου.

83



  6.2.6 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΓΝΩΜΗΣ

Όπως δεν υπάρχει πρότυπο πρόγραμμα ελέγχου πληροφοριακών συστημάτων, έτσι δεν υπάρχει 
και πρότυπη αναφορά ελέγχου. Μερικά είδη ελέγχου πληροφοριακών συστημάτων έχουν συγκεκριμένα 
κριτήρια τα οποία περιλαμβάνονται σε τέτοιες αναφορές ελέγχου.

Το περιεχόμενο της έκθεσης πρέπει να είναι οργανωμένο με τέτοιο τρόπο ώστε η διοίκηση αλλά 
και  οι  υπεύθυνοι  των  συστημάτων  πληροφορικής  να  μπορούν  να  λάβουν  μια  σαφή  εικόνα  της 
κατάστασης που επικρατεί.

Ορισμένες γενικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναφορά ελέγχου παρέχονται από 
την οδηγία 070.010.010 του ISACA. Τα στοιχεία που θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε μια αναφορά 
ελέγχου πληροφοριακών συστημάτων είναι τα εξής :

• Το όνομα της ελεγχόμενης επιχείρησης.
• Ένας τίτλος, μια υπογραφή και η ημερομηνία ελέγχου.
• Η δήλωση των στόχων ελέγχου και του βαθμού υλοποίησης τους.
• Ο σκοπός της διενέργειας ελέγχου περιλαμβάνοντας το λειτουργικό ελεγχόμενο πεδίο,   

            την περίοδο ελέγχου και τα στοιχεία ελέγχου.
•    Παραδοχή ενός περιορισμού στη διαδικασία ελέγχου που εμπόδισε την πλήρη 
      ικανοποίηση ενός στόχου.
• Καθορισμός του πως θα διανεμηθεί η αναφορά ελέγχου.
• Τα πρότυπα και τα κριτήρια με βάση τα οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος.
• Μια λεπτομερής εξήγηση όλων των σημαντικών στοιχείων που διαπιστώθηκαν.
• Ένα συμπέρασμα σχετικά με τις περιοχές ελέγχου των πληροφοριακών συστημάτων.
• Προτάσεις για την επίλυση προβλημάτων ή βελτίωση διαδικασιών.
• Σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα του ελέγχου. 

  6.2.7 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Το τελικό  στάδιο  του κύκλου ζωής  του  ελέγχου ενός  πληροφοριακού συστήματος  είναι  το 
λεγόμενο  “following up”.  Μετά  τη  διενέργεια  ελέγχων,  της  διεξαγωγής  συμπερασμάτων  και  την 
διατύπωση  γνώμης  ο  ελεγκτής  προβαίνει  σε  προβλέψεις  για  τυχόν  ευμετάβλητες  ή  ανεπαρκείς 
καταστάσεις που ενδέχεται να εμφανιστούν στο μέλλον.95 Για παράδειγμα, αν διαπιστώθηκε ένα πολύ 
σημαντικό  στοιχείο  ανεπάρκειας  στο  πληροφοριακό  σύστημα,  ο  ελεγκτής  οφείλει  να  σχεδιάσει 
επανέλεγχό του μέσα σε χρονικό διάστημα έστω τριάντα ημερών για να εξετάσει αν έχει επιλυθεί ή όχι 

95    Prabuddha De,  Cheng Hsu,  “Adaptive  Information  Systems Control-  A Reliability-  Based  Approach”, 
Journal  

     of Management Information Systems, Fall 1986, Vol.3, Issue 2, pg 33-51
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το  πρόβλημα.  Ασφαλώς,  το  χρονικό  διάστημα βελτίωσης  και  επίλυσης  κυμαίνεται  ανάλογα με  το 
μέγεθος του προβλήματος.

Οι  λεγόμενες  διαδικασίες  “following up”  καθορίζονται  μεταξύ  ελεγκτή  και  ελεγχόμενης 
επιχείρησης σχετικά με την έκταση και το χρονικό διάστημα υλοποίησης.

6.3 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ένα ζήτημα που προκύπτει κατά τον έλεγχο των πληροφοριακών συστημάτων είναι κατά πόσο 
η  ίδια  η  διαδικασία  του  ελέγχου  εμπεριέχει  κινδύνους.  Ο  ελεγκτικός  κίνδυνος  είναι  από  τα  πιο 
σημαντικά  θέματα  του  ελέγχου  των  πληροφοριακών  συστημάτων,  αφού  ένας  συνδυασμός  μικρών 
απειλών ενδέχεται να μετατραπεί υπό ορισμένες συνθήκες σε σημαντικό κίνδυνο.

 Διακρίνεται96 σε :
• εγγενή (inherent risk)
• κίνδυνο μηχανισμού ελέγχου (control risk)
• κίνδυνο διάγνωσης (detection risk)
• ολικό ελεγκτικό κίνδυνο (overall audit risk)

Ο εγγενής κίνδυνος σχετίζεται με μια υπάρχουσα αδυναμία σε συνδυασμό με άλλες έτσι ώστε 
να είναι πιθανό να αποβεί σημαντικός για την ασφάλεια ενός πληροφοριακού συστήματος, δεδομένου 
ότι δεν υπάρχουν ανάλογοι αντισταθμιστικοί μηχανισμοί ελέγχου. 

Ο κίνδυνος μηχανισμού ελέγχου σχετίζεται  με τη μη πρόληψη ή έγκαιρη διάγνωση από το 
σύστημα των υφισταμένων μηχανισμών ελέγχου.

Ο  κίνδυνος  διάγνωσης  είναι  εκείνος  σύμφωνα  με  τον  οποίο  ο  ελεγκτής  χρησιμοποιεί  μια 
ανεπαρκή ελεγκτική διαδικασία καταλήγοντας σε λανθασμένα συμπεράσματα. 

Τέλος, ο ολικός ελεγκτικός κίνδυνος αποτελεί  τον συνδυασμό των παραπάνω κατηγοριών 
ελεγκτικών κινδύνων που αποτιμάται για κάθε στόχο ελέγχου.

  6.4 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Κατά τον έλεγχο των πληροφοριακών συστημάτων χρησιμοποιούνται πολλά εργαλεία για την 
καλύτερη  κατανόηση  των  ελέγχων.  Αυτά  τα  εργαλεία  περιλαμβάνουν  αφηγηματικές  περιγραφές 
εσωτερικού ελέγχου, διαγράμματα ροής και ερωτηματολόγια.

Αναλυτικότερη παρουσίαση αυτών των εργαλείων γίνεται  στη συνέχεια του κεφαλαίου της 
παρούσης εργασίας.

96   Κάτσικας Σωκράτης Κ., Γκρίτζαλης Δημήτρης, Γκρίτζαλης Στέφανος, “Ασφάλεια Πληροφοριακών
     Συστημάτων”, εκδόσεις νέων τεχνολογιών, 2004, σελ. 436
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6.4.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
(INTERNAL CONTROL NARRATIVES)

Οι αφηγήσεις αφορούν κείμενα που περιγράφουν τρόπους ελέγχου συγκεκριμένων κινδύνων. 
Απαιτείται  να  περιγράφουν  την  προέλευση  και  διάθεση  κάθε  εγγράφου  (ηλεκτρονικού  ή  μη),  τα 
βήματα κάθε διαδικασίας καθώς και τους εσωτερικούς ελέγχους.

Είναι  μια  ευέλικτη  μέθοδος  αν  και  παρουσιάζει  αρκετά  αρνητικά  στοιχεία.  Η  επιτυχία  της 
περιγραφικής έκθεσης εξαρτάται από την ικανότητα του ελεγκτή να επικοινωνεί γραπτά. 

Οι  περιγραφικές  εκθέσεις  ακολουθούν  συνηθέστερα  τη  φυσική  ροή  κάθε  κατηγορίας 
δραστηριοτήτων.   Με την κατάρτιση αυτής της έγγραφης περιγραφής των ελεγκτικών διαδικασιών 
καθορίζουν συνήθως κάθε σημαντικό στοιχείο του εσωτερικού ελέγχου.

  6.4.2 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ (FLOWCHARTS)

Οι  ελεγκτές  έχουν  πολλά  γραφικά  εργαλεία  που  τους  διευκολύνουν  στην  καταγραφή  των 
εσωτερικών ελέγχων. Οι εικόνες είναι περισσότερο ευκολονόητες συγκριτικά με τις γραπτές αναφορές. 
Τα διαγράμματα επίσης είναι ευκολότερα σε εφαρμογή και κατανόηση. Η πιο κοινή τεχνική για την 
καταγραφή εσωτερικών ελέγχων είναι το διάγραμμα ροής. Πρόκειται για ένα σύστημα που υποδεικνύει 
τα  σημεία  ελέγχου.  Χρησιμοποιούνται  σύμβολα  και  βέλη  για  να  καταδειχθούν  έγγραφα,  ροές 
δεδομένων και στάδια της διαδικασίας ελέγχου.97 Ασφαλώς, η δημιουργία διαγραμμάτων ροής γίνεται 
ευκολότερη με τη χρήση κατάλληλων λογισμικών. Τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα είναι ποικίλα. 

 Σε αντίθεση με τη δημιουργία τους η ερμηνεία τους είναι εύκολη. Σημαντικότερο στοιχείο 
όλων είναι να είναι εύκολα κατανοητά, γιατί ο σκοπός τους είναι να διευκολύνει και όχι να δυσχεραίνει 
τα  ενδιαφερόμενα  άτομα.  Παρακάτω  παρουσιάζεται  ένα  σύνολο  κοινών  συμβόλων  διαγραμμάτων 
ροής.

      
              Document                             Decision              

           

      
        Keyboard input                          Stop/ Start                         Manual process

        

   Screen display                          Online storage                              Disk storage

97  Viator Ralph E., Deutsch Robert A., Boomer Gary L., Brock Terry, Elliott Raymond W., Hardie Hugh E., 
Johston Randolph P.,  MacBain Mary,  Metzler  James C.,  Needle  Sheldon,  Steed Val,  Scherer  Stephen J., 
“Computers / Technology”, Journal of Accountancy, December 1992, Vol. 174, Issue 6, pg 117-119

Computer process
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            Data flow                       Communication Link                         File          

Πηγή : Hunton James E., Bryant Stephanie M., Bagranoff Nancy A., “Core Concepts Of 
             Information Technology Auditing”, Wiley, 2004, pg 61

6.4.3 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
(INTERNAL CONTROL QUESTIONNAIRES)

Αναγκαίο  στοιχείο για  έναν ελεγκτή πληροφοριακών συστημάτων είναι  το ερωτηματολόγιο 
εσωτερικού ελέγχου. Από το ερωτηματολόγιο αυτό θα αντλήσει δεδομένα είτε για το διάγραμμα ροής 
είτε για τις αφηγήσεις εσωτερικού ελέγχου. Ο ελεγκτής θα προβεί σε ερωτήσεις σχετικά με ποικίλες 
εφαρμογές, διαδικασίες αλλά και τους κινδύνους.

Παραδείγματα ερωτήσεων αποτελούν οι παρακάτω :

• Η επιχείρηση  απαιτεί  από  τους  χρήστες  να  συμπληρώνουν μια  φόρμα για  την  άσκηση 
άδειας ως προς την εφαρμογή των αλλαγών που επιθυμούν για κάποιο πρόγραμμα ενός 
πληροφοριακού συστήματος;

• Οποιαδήποτε  αλλαγή  στο  σύστημα  γίνεται  έπειτα  από  την  παραχώρηση άδειας  από  τα 
αρμόδια άτομα;

Ένα  από  τα  πλεονεκτήματα  του  ερωτηματολογίου  είναι  ότι  επιβεβαιώνουν  ότι  οι  ελεγκτές 
παραβλέπουν κάποιο επίπεδο ελέγχου όταν εκτιμούν πολλούς κινδύνους. Ακόμη, δίνεται η δυνατότητα 
σύγκρισης των απαιτήσεων. Τέλος, οι απαιτήσεις ασκούν βοηθητικό ρόλο στους ελεγκτές ως προς τη 
δημιουργία περιγραφικών εκθέσεων ή την κατασκευή διαγραμμάτων ροής.

  6.4.4 ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η αποτελεσματικότητα και ικανότητα του συστήματος εξετάζεται με βάση ορισμένα δεδομένα 
που  συλλέγονται.  Τα  δεδομένα  αυτά  προέρχονται  άμεσα  από  το  πληροφοριακό  σύστημα  ή 
αναδεικνύονται με την έρευνα του ελεγκτή. Κάθε πληροφοριακό σύστημα ανάλογα με την οργάνωση 
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και λειτουργία του παράγει αποδεικτικά στοιχεία περισσότερο ή λιγότερο επαρκή για την διενέργεια 
του ελέγχου.

Η συλλογή δεδομένων μπορεί να γένει μέσω :

• δειγματοληπτικής έρευνας
• συνεντεύξεων και ερωτηματολογίων
• λειτουργίας λογισμικού
• λειτουργίας υλικού

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Η επιλογή του δείγματος απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή καθώς αυτό θα εξεταστεί και θα αποφανθεί 
ο ελεγκτής για την κατάσταση των πληροφοριακών συστημάτων. Η μέθοδος της δειγματοληπτικής 
έρευνας συντελεί στη μείωση του κόστους και της χρονικής διάρκειας διεξαγωγής της έρευνας, επειδή 
δεν ελέγχεται το σύνολο των στοιχείων αλλά μια ομάδα αντιπροσωπευτικών δεδομένων.

Ωστόσο, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον τρόπο καθορισμού του πληθυσμού αλλά και 
στο  αν  το  επιλεγμένο  δείγμα  εκφράζει  ορθά  τα  χαρακτηριστικά  του  πληθυσμού  από  τον  οποίο 
προέρχεται.

Η διαδικασία της δειγματοληψίας ξεκινά με τον προσδιορισμό του αντικειμένου της έρευνας, 
τον καθορισμό του πληθυσμού, όπως για παράδειγμα το προσωπικό που ασχολείται με την εισαγωγή 
δεδομένων  στους  ηλεκτρονικούς  υπολογιστές,  τον  προσδιορισμό  της  μονάδας  μέτρησης  και  το 
διαχωρισμό και επισκόπηση των ενεργειών που πρέπει στη συνέχεια να υλοποιηθούν. Ασφαλώς, η 
επιλογή της μεθόδου δειγματοληψίας, του μεγέθους και του δείγματος αποτελούν βασικά στάδια της 
όλης διαδικασίας. Η συλλογή και στατιστική ανάλυση των δεδομένων είναι βήματα που ακολουθούν.

Αναφορικά με τις  μεθόδους λήψης δειγμάτων πρέπει  να αναφερθεί ότι  υπάρχουν διάφορες. 
Ειδικότερα,  μπορεί να επιλεχθούν μέθοδοι98 όπως :

   το τυχαίο δείγμα (statistical random sampling)
Η  μέθοδος  του  τυχαίου  δείγματος  αποτελεί  την  πιο  απλή  μορφή  δειγματοληψίας. 

Χρησιμοποιείται  για  την  επιβεβαίωση  πως  όλοι  οι  συνδυασμοί  των  τύπων  των  επιχειρησιακών 
κινήσεων έχουν την ίδια πιθανότητα επιλογής.

   το συστηματικό δείγμα (statistical systematic sampling)
Η συστηματική  δειγματοληψία  χρησιμοποιείται  για  την  επιλογή  κινήσεων  με  βάση  κάποιο 

συγκεκριμένο  διάστημα  μεταξύ  διαφόρων  επιλογών,  μετά  την  έναρξη  της  πρώτης  επιλογής,  που 
βασίζεται σε τυχαίο αριθμό. Αποτελεί προσέγγιση της μεθόδου του τυχαίου δείγματος.

   το ελεύθερο δείγμα (haphazard sampling)
Η μέθοδος του ελεύθερου δείγματος χρησιμοποιείται για την επιλογή κινήσεων χωρίς τη χρήση 

κάποιας πειθαρχημένης μεθόδου. Ωστόσο, η οποιαδήποτε μεροληπτική στάση πρέπει να αποφεύγεται.
   το δείγμα με συγκεκριμένα όρια (judgmental sampling)

98 Κυριαζόγλου Ι., “Έλεγχος Συστημάτων Πληροφορικής / EDP Auditing”, εκδόσεις Anubis , 2001, σελ. 100
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Η μέθοδος επιλογής δείγματος με συγκεκριμένα όρια χρησιμοποιείται με την επιβολή κάποιου 
ορίου στις κινήσεις του ελεγκτή. Για παράδειγμα, επιλογή κινήσεων πάνω από ένα δεδομένο χρηματικό 
ποσό ή επιλογή μόνο χρεώσεων ή πιστώσεων σε ένα λογιστικό σύστημα.

 Οποιαδήποτε μέθοδος και να χρησιμοποιηθεί στόχος είναι το δείγμα και η στατιστική ανάλυση να 
αντιπροσωπεύει το σύνολο του πληθυσμού κατά το μέγιστο δυνατό.

ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

 Η  μέθοδος  συλλογής  αποδεικτικών  στοιχείων  μέσω  συνεντεύξεων  και  ερωτηματολογίων 
επιλέγεται από τον ελεγκτή σε περίπτωση που επιθυμεί να συγκεντρώσει διάφορες πληροφορίες και 
απόψεις αναφορικά με τη κατάσταση που επικρατεί σε γενικότερο επίπεδο στην επιχείρηση αλλά και 
ειδικότερα στον τομέα των συστημάτων πληροφορικής.

Όλες  οι  λεκτικές  και  επικοινωνιακές  ικανότητες  του  ελεγκτή  διαφαίνονται  στη  διαδικασία 
διενέργειας των συνεντεύξεων. Αναμφισβήτητα, η ποιότητα των πληροφοριών και των απαντήσεων 
που θα διεξαχθούν εξαρτάται και από την ποιότητα των ερωτήσεων αλλά και της όλης διαδικασίας των 
συνεντεύξεων. Η αμεσότητα και η δημιουργία ενός ευχάριστου κλίματος που αποπνέει εμπιστοσύνη 
είναι απαραίτητα στοιχεία για την υλοποίηση της διαδικασίας.

Αρχικά,   ως  προς  την  υλοποίηση των  συνεντεύξεων  η  προετοιμασία  της  διαδικασίας  είναι 
καθοριστική. Πρέπει να καθοριστούν τα άτομα που θα ερωτηθούν, όπως για παράδειγμα οι χρήστες 
των συστημάτων, οι υπεύθυνοι των κέντρων πληροφορικής κλπ., το πλάνο των συνεντεύξεων που θα 
πρέπει να διενεργηθεί ως προς το περιεχόμενο των συνεντεύξεων, τη δομή και τον καθορισμό του. 
Κατά τη διάρκεια της  συνέντευξης κρίνεται  αναγκαία η ενημέρωση των ερωτηθέντων ως προς  το 
σκοπό της αλλά και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ως προς τα πρακτικά της. Τέλος, μετά το πέρας 
της συνέντευξης ο ελεγκτής πληροφοριακών συστημάτων πρέπει να συντάξει την αναφορά της και  να 
αξιολογήσει τις πληροφορίες που έλαβε.

Η μέθοδος των ερωτηματολογίων είναι  πιο συνήθης τεχνική με  μικρότερο κόστος,  ευκολία 
αποστολής σε διάφορους χώρους της επιχείρησης. Εντούτοις, απαιτείται προσοχή στη σύνταξή τους ως 
προς τον τρόπο διατύπωσης τόσο των ερωτήσεων αλλά και των απαντήσεων. 

Θα πρέπει να αναφερθεί πως η εγκυρότητα και αξιοπιστία ενός ερωτηματολογίου κρίνεται από 
το αν κάτω από ίδιες συνθήκες επανάληψης της διαδικασίας συλλογής στοιχείων τα αποτελέσματα 
είναι ίδια. Η αξιοπιστία ενός ερωτηματολογίου δεν εξασφαλίζει την εγκυρότητά του. Όπως επίσης και 
ένας καλός σχεδιασμός ενός ερωτηματολογίου δεν συνεπάγεται  σε όλες περιπτώσεις  και την ορθή 
χρήση του.

Συμπερασματικά, η διαδικασία συλλογής δεδομένων με τη μέθοδο των ερωτηματολογίων και 
συνεντεύξεων σχετίζεται με την γλωσσολογική αλλά και επικοινωνιακή ικανότητα του ελεγκτή και η 
σύνταξη και υλοποίηση τους πρέπει να γίνεται σύμφωνα με ορισμένα πρότυπα για να διασφαλιστεί 
ένας μεγάλος βαθμός πληρότητας. Διότι,  οι πληροφορίες που θα ληφθούν είναι τα κύρια στοιχεία που 
θα  εξεταστούν  και  θα  διεξαχθεί  η  γνώμη  για  την  πληρότητα  και  ορθότητα  των  συστημάτων 
πληροφορικής.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
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 Τα  διάφορα  προγράμματα  που  αποτελούν  το  λογισμικό  ενός  συστήματος  είναι  ιεραρχικά 
δομημένα. Κάθε ενότητα επικοινωνεί με άμεσο ή έμμεσο τρόπο με τις υπόλοιπες, γι’ αυτό οποιοδήποτε 
σφάλμα σε μια από αυτές επηρεάζει και τις υπόλοιπες. Κατά το σχεδιασμό ή την κωδικοποίηση του 
λογισμικού είναι πιθανό να υπάρχουν κάποια σφάλματα.

Γίνονται ορισμένες δοκιμές99 κατά τη διαδικασία ελέγχου του λογισμικού όπως :
• η δοκιμή ενότητας (unit test)

Στη δοκιμή ενότητας εξετάζονται οι τρόποι επικοινωνίας των ενοτήτων μεταξύ τους, οι βασικές 
διαδρομές  στην  εκτέλεση  της  ενότητας,  οι  διάφοροι  έλεγχοι  σφαλμάτων  κατά  την  είσοδο  των 
δεδομένων αλλά και οι οριακές συνθήκες λειτουργίας της κάθε ενότητας.

• η δοκιμή ενοποίησης (integration testing)
Έπειτα από το τέλος της δοκιμής κάθε ενότητας ακολουθεί η δοκιμή ενοποίησης. Στο σημείο 

αυτό εξετάζονται οι μεταφορές των πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων ενοτήτων και οι συνδέσεις των 
προγραμμάτων μεταξύ τους. Μπορεί να διενεργηθεί από πάνω προς τα κάτω ή το αντίστροφο. Δηλαδή, 
ο  έλεγχος γίνεται από την ανώτερη ενότητα προς την αμέσως επόμενη ως προς τη μεταφορά των 
δεδομένων ή το αντίστροφο.

• η δοκιμή εγκυρότητας (validation testing)
Η  δοκιμή  εγκυρότητας  σχετίζεται  με  τον  έλεγχο  του  βαθμού  που  το  υπάρχον  λογισμικό 

ακολουθεί τις προδιαγραφές των απαιτήσεων.
• η δοκιμή με χρήση δεδομένων (test data)

Η χρησιμοποίηση επιλεγμένου δείγματος δεδομένων στη είσοδο του επιλεγμένου προγράμματος 
και η σύγκριση των λαμβανομένων αποτελεσμάτων εξόδου με εκείνα της εισόδου αποτελούν τη βάση 
της τεχνικής της δοκιμής με τη χρήση δεδομένων.

Με τη μέθοδο αυτή ο ελεγκτής δεν είναι αναγκαίο να έχει εξειδικευμένες γνώσεις παρά μόνο να 
γνωρίζει ανάγνωση του κωδικού προγράμματος και των προδιαγραφών απαιτήσεων. Ωστόσο, είναι μια 
πολυδάπανη σε χρόνο και χρήμα διαδικασία.

Ασφαλώς υπάρχουν και διάφορα πακέτα λογισμικού ως προς τον έλεγχο του λογισμικού και την 
συλλογή  και  επεξεργασία  δεδομένων  αλλά  και  τη  σύνταξη  αναφορών,  τα  οποία  παρέχουν 
διευκολύνσεις καθώς προσαρμόζονται σε κάθε σύστημα στόχων ελέγχων πληροφοριακών συστημάτων 
και δεν απαιτούν  ιδιαίτερες γνώσεις από τον ελεγκτή ως προς την εφαρμογή.

Οι προαναφερόμενες τεχνικές εντοπίζουν πιθανά λάθη μετά την εμφάνισή τους και το χρονικό 
διάστημα από την εμφάνισή τους μέχρι τον εντοπισμό τους μπορεί να είναι μεγάλο και οι συνέπειες για 
την επιχείρηση να είναι σοβαρές. Γι’ αυτό υπάρχουν οι λεγόμενες συντρέχουσες τεχνικές (concurrent 
techniques). 

Σύμφωνα  με  τις  συντρέχουσες  τεχνικές  το  σφάλμα  εντοπίζεται  τη  στιγμή  που  συμβαίνει. 
Στηρίζονται   στην  ενσωμάτωση  ειδικών  ρουτινών  στα  συστήματα  εφαρμογής.  Οι  ρουτίνες  αυτές 
παρακολουθούν  όλες  τις  διεργασίες  και  οποιαδήποτε  λάθη  που  εντοπίζουν  τα  καταγράφουν  σε 
περιφερειακά εξόδου.

99 Δημητριάδης Αντώνης, “Ελεγκτική Συστημάτων Πληροφορικής – EDP Auditing”, Αθήνα, εκδόσεις νέων 
τεχνολογιών, 1998,  σελ. 496-500
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Γενικότερα, σε περίπτωση εντοπισμού σφαλμάτων ανεξαρτήτου χρησιμοποιούμενης τεχνικής  ο 
ελεγκτής πρέπει να καθορίζει τις συνέπειες στο σύνολο του συστήματος αλλά και να προσδιορίσει τις 
αιτίες  τους. 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ 

Ο ελεγκτής πληροφοριακών συστημάτων πρέπει να συλλέξει τις απαραίτητες πληροφορίες, να 
τις επεξεργαστεί και να εξάγει το συμπέρασμα ως προς την πληρότητα και αποτελεσματικότητα των 
συστημάτων αυτών. Βέβαια, κάθε αξιολόγηση απαιτεί διαφορετικού είδους πληροφορίες.

Ως προς την απόδοση του υλικού συλλέγονται συνεχώς πληροφορίες κατά τη λειτουργία του 
μέσω  ειδικών  μηχανισμών  μέτρησης  απόδοσης  (performance monitors).  Ανάλογα  με  τον  κάθε 
μηχανισμό η ποιότητα καταγραφής των πληροφοριών διαφέρει.  Γενικότερα βέβαια, οι πληροφορίες 
που μπορούν να καταγράψουν αυτοί οι μηχανισμοί διαχωρίζονται σε διάφορες ομάδες όπως100 :

• ο τρόπος διαδοχής των δραστηριοτήτων (trace)
• το χρονικό διάστημα που διαρκούν (activity duration)
• η σχέση της πραγματικής διάρκειας της δραστηριότητας ως προς το χρόνο που ανάλωσε το 

σύστημα γι’ αυτήν (relative activity)
• η  συχνότητα  παρουσίασης  της  δραστηριότητας  σε  συγκεκριμένη  χρονική  περίοδο 

λειτουργίας του συστήματος  (activity frequency)καθώς και 
• η κατανομή των χρόνων των δραστηριοτήτων σε μια ορισμένη χρονική περίοδο λειτουργίας 

του συστήματος (distribution of activity).

100  Δημητριάδης Αντώνης, “Ελεγκτική Συστημάτων Πληροφορικής – EDP Auditing”, Αθήνα, εκδόσεις νέων    
     τεχνολογιών, 1998,  σελ. 516,517
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Στις σύγχρονες κοινωνίες οι παράγοντες που καθιστούν τον έλεγχο απαραίτητο ποικίλουν. Η 
μεγέθυνση των εταιριών, οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις, η πολύπλοκη δομή των διαδικασιών στο 
εσωτερικό της επιχείρησης, η αύξηση του οικονομικού εγκλήματος, αλλά και εξωτερικοί παράγοντες 
όπως οι ραγδαίες τεχνολογικές και οικονομικές εξελίξεις, η ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, 
η παγκοσμιοποίηση κ.α.  αποτελούν κάποιους από τους παράγοντες που συντελούν στην υιοθέτηση 
ελεγκτικών διαδικασιών για την διασφάλιση της ορθής λειτουργίας και της βιωσιμότητας μιας εταιρίας. 
Η εποχή όπου ο ιδιοκτήτης-διοικητής μιας εταιρίας είχε την ευχέρεια να ελέγχει τις διαδικασίες στο 
εσωτερικό  μιας  επιχείρησης,  έχει  παρέλθει  οριστικά.  Επιπλέον  η  ανάπτυξη  της  διακίνησης  του 
κεφαλαίου όπως επίσης και της εταιρικής διακυβέρνησης καθιστούν απαραίτητη την διασφάλιση της 
πραγματικής πληροφόρησης μέσω εσωτερικού ελέγχου.

Κάθε επιχείρηση ανάλογα βέβαια με τα χαρακτηριστικά, τους στόχους και τις ανάγκες της, θα 
πρέπει να σχεδιάζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός 
ορθού και επαρκούς συστήματος εσωτερικού ελέγχου είναι ότι παρέχει με αξιοπιστία και βεβαιότητα 
πληροφορίες για τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης,  όπως επίσης και το ότι  δημιουργούνται 
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αξιόπιστα οικονομικά στοιχεία για την ορθολογική διοίκηση της επιχείρησης και για την ετοιμασία των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Με την  πάροδο των  ετών οι  επιχειρήσεις  δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα  στην ορθότερη και 
αποτελεσματικότερη  λειτουργία  των  πληροφοριακών  συστημάτων.  Στην  παγκόσμια  ανταγωνιστική 
αγορά, η διοίκηση της κάθε επιχείρησης χρησιμοποιεί συστήματα πληροφορικής ως ένα στρατηγικό 
όπλο  για  την  επίτευξη  της  επιχειρησιακής  πολιτικής.  Επομένως,  η  ύπαρξη  και  η  λειτουργία  ενός 
συστήματος ελέγχου των συστημάτων πληροφορικής έχει γίνει ένα στρατηγικό θέμα.

Αρχικά,  τα πληροφοριακά συστήματα αποτελούν μέρος των επιχειρήσεων και επηρεάζονται 
αλλά  και  επηρεάζουν  το  περιβάλλον  της.  Η  βασική  ταξινόμησή  τους  προσδίδει  έμφαση  στις 
συσχετίσεις οι οποίες υπάρχουν μεταξύ των παραγωγικών πόρων ενός οργανισμού, των μεταβολών σε 
αυτούς τους πόρους και στις πηγές προέλευσης αυτών των μεταβολών. Τα είδη των πληροφοριών τα 
οποία εξάγονται από ένα πληροφοριακό σύστημα μπορούν να ομαδοποιηθούν με βασικό κριτήριο το 
σκοπό τον οποίο επιτελεί κάθε μια από αυτές.

      Οι κίνδυνοι για τα συστήματα πληροφορικής προέρχονται από ποικίλες πηγές, όπως η 
ανθρώπινη συμπεριφορά, η δυσλειτουργία του εξοπλισμού και των συστημάτων, η απόκλιση από τους 
κανόνες πρότυπης λειτουργίας αλλά και η μη αποδοτική αξιοποίηση των πόρων της επιχείρησης. Αν 
αγνοηθούν,  μπορούν  να  καταστρέψουν  την  αξιοπιστία  και  ακρίβεια  των  χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών και  να οδηγήσουν σε λάθος αποφάσεις τόσο τους εσωτερικούς όσο και τους εξωτερικούς 
χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Το ζήτημα της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων είναι καίριο και περίπλοκο.  Η 
ασφάλεια σχετίζεται με την πρόληψη και ανίχνευση μη εξουσιοδοτημένων ενεργειών των χρηστών 
ενός υπολογιστικού συστήματος καθώς και τη λήψη μέτρων. Ειδικότερα, η ασφάλεια σχετίζεται με την 
πρόληψη, την  ανίχνευση και την αντίδραση. 

Κρίνεται αναγκαίο να εξετάζεται σε κάθε φάση ανάπτυξης συστημάτων, να συμφωνείται με 
τους  χρήστες  και  να  εντάσσεται  στα  συστήματα  από  την  αρχική  τους  δημιουργία.  Λαμβάνονται 
διάφορα μέτρα προστασίας όπως η κρυπτογράφηση, τα μέτρα λογισμικού, υλικού, τα φυσικά μέτρα 
υλικού  καθώς  και  διάφορες  πολιτικές  ασφάλειας.  Επιβάλλονται  επίσης  διάφοροι   μηχανισμοί 
ασφάλειας  που  μπορούν  να  καταταγούν  σε  κατηγορίες  όπως  αναγνώριση,  αυθεντικότητα, 
εξουσιοδότηση, έλεγχο προσπέλασης, ακεραιότητα, συνέπεια και  επίβλεψη. 

Αναγκαίοι  κρίνονται  και  διάφοροι  έλεγχοι  των  συστημάτων  αυτών,  όπως  γενικοί,  έλεγχοι 
εφαρμογών που διακρίνονται σε ελέγχους εισόδου, επεξεργασίας και αναφορών ανάλογα με το στάδιο 
που αναφέρονται στον κύκλο επεξεργασίας δεδομένων. Οι έλεγχοι επίσης μπορεί να είναι προληπτικοί, 
διαγνωστικοί  ή επανορθωτικοί.

Ένα ζήτημα που προκύπτει κατά τον έλεγχο των πληροφοριακών συστημάτων είναι κατά πόσο 
η ίδια η  διαδικασία του ελέγχου εμπεριέχει  κινδύνους.  Μπορεί  δηλαδή ο ελεγκτής να παραβλέψει 
ορισμένα καθοριστικά στοιχεία 

Είναι γεγονός, πως στο παρελθόν το ζήτημα της ορθής εφαρμογής, ασφάλειας και ελέγχου των 
πληροφοριακών  συστημάτων  δεν  ήταν  στο  επίκεντρο  της  προσοχής  τόσο  της  διοίκησης  των 
επιχειρήσεων  αλλά  και  των  μελετητών.  Τα  τελευταία  έτη  όμως  τα  δεδομένα  άλλαξαν,  καθώς 
αυξήθηκαν και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν από την διαστρέβλωση και παραποίηση των δεδομένων.

Οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί σχετικά με τη χρησιμοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων 
και ειδικότερα με τα θέματα ασφάλειας και ελέγχου τους καταδεικνύουν τα προαναφερόμενα. Δηλαδή, 
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ότι η σημασία που δινόταν δεν ήταν η αρμόζουσα μέχρι που κάποιο αρνητικό γεγονός λάμβανε χώρα ή 
ότι τα τελευταία έτη τα ζητήματα αυτά απασχολούν ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις.

Θα  πρέπει  να  τονιστεί  πως  το  πληροφοριακό  σύστημα  αποτελεί  σημαντικό  μέρος  κάθε 
οργανισμού.  Γι’  αυτό η ασφάλεια πρέπει  να εξετάζεται  σε  κάθε φάση ανάπτυξης συστημάτων,  να 
συμφωνείται με τους χρήστες και να εντάσσεται στα συστήματα από την αρχική τους δημιουργία. 

Η ανεξαρτησία κατά τη διενέργεια του ελέγχου αποτελεί καίριο θέμα καθώς με την απουσία της 
ο  εσωτερικός  έλεγχος  δεν  έχει  καμιά  βαρύτητα  και  οι  εσωτερικοί  και  εξωτερικοί  χρήστες  των 
χρηματοοικονομικών  καταστάσεων  λαμβάνουν  παραπλανητικές  πληροφορίες  σχετικά  με  την 
κατάσταση  και  την  πορεία  της  επιχείρησης.  Το  γεγονός  αυτό,  δυσχεραίνει  και  τους  εξωτερικούς 
ελεγκτές  με  την  παραχώρηση εσφαλμένων  ενδείξεων  για  την  επιχείρηση.  Οι  παράγοντες  που  την 
επηρεάζουν  είναι  η  συμμετοχή  των  εσωτερικών  ελεγκτών  στο  σχεδιασμό  των  συστημάτων  της 
επιχείρησης, η στενή σχέση του ελεγκτή με την επιχείρηση καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
κάθε επιχείρησης, όπως για παράδειγμα το μέγεθός της. 

Ο διαχωρισμός των ευθυνών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων και η απαγόρευση ολοκλήρωσης 
μιας  συναλλαγής  από ένα  μόνο άτομο  μέσα στην  επιχείρηση,  που  όπως  προαναφέρθηκε  αποτελεί 
βασική αρχή του εσωτερικού ελέγχου, μπορεί να μην έχει καμία αξία όταν υπάρχει συμπαιγνία μεταξύ 
των εμπλεκομένων μερών.

Επίσης,  ο  εσωτερικός  έλεγχος  μπορεί  να  είναι  αναποτελεσματικός  όταν  επεμβαίνει  κατά 
αρνητικό  τρόπο  το  μάνατζμεντ,  για  να  δικαιολογήσει  και  να  συγκαλύψει  ορισμένες  παρατυπίες 
σφάλματα  ή  παραλείψεις.  Τέλος,  λάθη  που  οφείλονται  σε  ανθρώπινους  παράγοντες,  οι  οποίοι 
διενεργούν  τον  έλεγχο,  όπως  απροσεξίες,  αβλεψίες,  λάθη  εκτιμήσεων  κ.ά.  αποδυναμώνουν  την 
αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. 

Καμιά  τεχνική  δεν  είναι  δυνατό  να  ταιριάζει  σε  όλες  τις  ελεγκτικές  διαδικασίες.  Στους 
περισσότερους  ελέγχους  το  σύστημα  εσωτερικού  ελέγχου  περιγράφεται  από  ένα  συνδυασμό 
ερωτηματολογίων, διαγραμμάτων ροής και περιγραφικών εκθέσεων.

Η επιτυχία όμως των στόχων του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να σχετίζονται στενά και με το 
κόστος που απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών του τμήματος εσωτερικού ελέγχου. Θα πρέπει 
δηλαδή οι ωφέλειες να υπερβαίνουν το κόστος της υιοθέτησης της διαδικασίας αυτής.

Δίνεται  ιδιαίτερη  προσοχή  ακόμη  στα  άτομα  που  θα  τον  διενεργήσουν,  είτε  πρόκειται  για 
υπαλλήλους της εταιρείας είτε για εξωτερικούς ελεγκτές, καθώς και στη σχεδίαση και ανάλυσή του. 
Στη θέση του εσωτερικού ελεγκτή πρέπει  να τοποθετούνται πρόσωπα κατάλληλα που να διακρίνονται 
για τη μόρφωση, την πείρα και το ήθος τους, γιατί αλλιώς όπως είναι φυσικό, δεν είναι δυνατό να 
ασκήσουν τα καθήκοντα του ελεγκτή με τον τρόπο που επιβάλλεται.

Οι  επιχειρήσεις  έχουν  την  δυνατότητα  να  επιλέξουν  μεταξύ  της  δημιουργίας  τμήματος 
εσωτερικού  ελέγχου  ή  της  δυνατότητας  πρόσληψης  εσωτερικού  ελεγκτή  από  εταιρία  ορκωτών 
ελεγκτών (outsourcing).  Πολλές  είναι  οι  εταιρίες  που δείχνουν να προσανατολίζονται  στη δεύτερη 
περίπτωση καθώς προσδοκούν να περιορίσουν τα υπάρχοντα τμήματα εντός της επιχείρησης και κατά 
συνέπεια να μειώσουν τόσο τα λειτουργικά έξοδα όσο και να περιορίσουν τη γραφειοκρατία. 

Από την άλλη πλευρά, αρκετοί δεν ενθαρρύνουν τη διπλή ιδιότητα των ελεγκτικών εταιριών 
ειδικά όταν τα δύο είδη ελέγχου , εσωτερικός και εξωτερικός, παρέχονται από την ίδια εταιρία. Αυτό 
που ισχυρίζονται είναι ότι διακυβεύεται η επαγγελματική και προσωπική ανεξαρτησία. Επίσης, υπάρχει 
ο κίνδυνος να δημιουργηθούν αμοιβαία συμφέροντα μεταξύ ελεγκτών και ελεγχόμενων. Αν συμβεί 
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αυτό τότε αναιρείται ο αντικειμενικός στόχος των ορκωτών ελεγκτών που είναι η εξυπηρέτηση του 
δημόσιου συμφέροντος  μέσω της  αποκάλυψης αναξιόπιστων και  μη έγκυρων πληροφοριών για τις 
επιχειρήσεις.

Θα πρέπει να τονιστεί πως οι  εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να είναι καταρτισμένα στελέχη με 
γνώσεις όχι μόνο της λογιστικής και των διεθνών προτύπων αλλά και της πληροφορικής τεχνολογίας 
Αναμφισβήτητα, απαιτείται ο εσωτερικός έλεγχος να υλοποιηθεί ορθά ώστε ν’ αποτελεί αξιόπιστη πηγή 
πληροφόρησης. 

Καταληκτικά λοιπόν, ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια σύνθετη διαδικασία και κάθε επιχείρηση 
ανάλογα  με  τα  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  της,  όπως  το  μέγεθος,  το  αντικείμενο  εργασιών  της,  τις 
αποδόσεις της, τα έσοδα και γενικότερα τη χρηματοοικονομική της κατάσταση αλλά προπαντός με 
βάση τους στόχους της  θέτει το πλαίσιο διενέργειας ελέγχων ως προς το βάθος και την έκταση του. Οι 
ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιχείρησης καθορίζουν επίσης και όλα τα προαναφερόμενα ζητήματα 
σχετικά και με τον έλεγχο των πληροφοριακών συστημάτων αλλά και τα ζητήματα που συνδέονται 
άρρηκτα με αυτόν όπως τα επίπεδα των πολιτικών και μέτρων ασφαλείας.  Για παράδειγμα, μια μεγάλη 
κερδοφόρα πολυεθνική επιχείρηση,  με  δραστηριοποίηση στον τομέα της τεχνολογίας  θα επενδύσει 
σημαντικό  ποσοστό  των  κεφαλαίων  της  σε  προγράμματα  προστασίας  και  πρόληψης  κινδύνων 
πληροφοριακών συστημάτων συγκριτικά με κάποια μικρή επιχείρηση με μικρό ποσοστό κερδών αλλά 
και διαφορετικό αντικείμενο εργασιών.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΟΓΡΑΦΙΑ

• Ahlawat Sunita S.,  Lowe Jordan D.,  “An Examination of Internal Auditor Objectivity: In- House 
versus Outsourcing”,  Auditing : A journal of practice & theory, September 2004, Vol.23, No.2, 
pg 11

• Aldhizer George R.,III, Cashell James D., Martin Dale R., “Internal Audit Outsourcing”, The CPA 
Journal, August 2003, Vol. 73, Issue 8, pg 38-42

• Aldhizer  III George R., “The Insider Threat”, Internal Auditor April 2008, Vol. 65, Issue 2, pg 71-
73

• Allison, Dwight L., “Internal auditors and audit committees”, Internal Auditor, February 1994, Vol. 
51, No.4, pg 50-55

• Apostolou  Barbara  A.,  Hassel  John  M.,  Webber  Sally  A.,  Sumners  Glenn  E.,  “The  Relative 
Importance of Management Fraud Risk Factors”,  Behavioral Research in Accounting, 2001, Vol. 
13, pg 1-24

• Badamas M.A., “Mobile computer systems – Security considerations”,  Information management  
and computer security”, 2001, Vol.9, Issue 3, pg 134-136

95



• Bartolucci  Dennis,  Chambers  Richard,  “Five  Trends  Reshaping  Internal  Audit”,  Directorship, 
December 2007/January 2008, Vol. 33, Issue 6, pg 64-68

• Baumgartner Grant D., Hamilton Angela, “ Internal Audit: Consider the Implications”, Healthcare 
Financial Management, June 2004, Vol. 58, Issue 6, pg 34-36

• Beard Deborah,  Wen Joseph  H.,  “Reducing the Threat Levels for Accounting Information 
Systems”, The CPA Journal, May 2007, Vol.77, No. 5, pg 34-42

• Bierstaker James L.,  Brody Richard G.,  Pacini Carl, “Accountants’  perceptions regarding fraud 
detection and prevention methods”, Managerial Auditing Journal, 2006, Vol. 21, Issue 5, pg 520-
535

• Boynton William C., Johnson Raymond N., “Modern auditing: assurance services and the integrity 
of financial reporting”, John Wiley & Sons, 2006

• Brannen Laurie, “Internal Audit Goes Prime Time”, Business Finance, July 2004, Vol. 10, Issue 7, 
pg 6

• Γεωργαλλίδου  Μαριάννα,  “Ο  εσωτερικός  έλεγχος  αλλάζει  πρόσωπο”,  Οδός  τηλεπικοινωνιών, 
Σεπτέμβριος 2001, τεύχος 36

• Caplan  Dennis  H.,  Kirschenheiter  Michael,  “Outsourcing  and  Audit  Risk  for  Internal  Audit 
Services”, Contemporary Accounting Research, 2000, Vol. 17, No. 3, pg 387-428

• Carpenter Brian W., Mahoney Daniel P., “Analyzing Organizational Fraud”, Internal Auditor, April 
2001, Vol. 58, Issue 2, pg 33-38

• Champlain Jack J., “Auditing Information Systems”, John Wiley & Sons, Inc., 2003

• Cheney Glenn, “Are your internal controls sufficient?”  Financial Executive, May 2008, Vol. 24, 
Issue 4, pg 20-23

• Coderre David G., “Computer Assisted Fraud Detection”, Internal Auditor,  August 2000, Vol. 57, 
Issue 4, pg 25-27

• Colbert Janet L, “Corporate Governance : Communications from Internal and External Auditors”, 
Managerial Auditing Journal , 2002, Vol. 17, No.3, pg 147-152

• Δημητριάδης Αντώνης, “Ελεγκτική Συστημάτων Πληροφορικής – EDP Auditing”, Αθήνα, 1998

• Dacey Robert  F.,  “Information  Security:  Weaknesses  Place  Commerce  Data  and  Operations  at 
Serious Risk”, GAO Reports, 3/8/2001, pg 1-38

• Daigle  Ronald  J.,  Kizirian  Tim,  Dwight  L,  Sneathen  Jr.,  “System  Controls  Reliability  and 
Assessment Effort”, International Journal of Auditing, March 2005, Vol.9, Issue 1, pg 79-90

96



• DeZoort  Todd  F.,  Houston  Richard  W.,  Peters  Michael  F.,  “The  Impact  of  Internal  Auditor 
Compensation and Role on External Auditor’s Planning Judgments and Decisions”, Contemporary 
Accounting Research, Summer 2001, Vol. 18, No. 2, pg 257-281

• Ewer Sid R., Wills Harold E., Nichols Richard L, “How safe are your data transmissions”, Journal  
of Accountancy, September 1993, Vol. 176, Issue 3, pg 66-70

• Fearnley  Stella,  Beattie  Vivien  A.,  Brandt  Richard,  “Auditor  Independence and Audit  Risk:  A 
Reconceptualization”,  Journal  of  International  Accounting  Research,  2005,  Volume  4,  No.  1, 
pg 39 -71

• Gallegos Frederick, Senft Sandra, Manson Daniel P., Gonzales Carol, “Information  
      Technology Control and Audit”, Auerbach Publications, 2004

• GAO  Reports,  “FDIC  Information  Security  –Improvements  Made  but  Weaknesses  Remain”, 
15/7/2002, pg 1-28

• GAO Reports, “Federal Information System Controls Audit Manual (FISCAM): Exposure Draft”, 
31/7/2008, pg 1-609

• GAO  Reports,  “Information  Security:  Serious  and  Widespread  Weaknesses  Persist  at  Federal 
Agencies”, 6/9/2000, pg 1-37

• Goodwin  Jenny,  Yeow  Yeo  Teck,  “Two  Factors  Affecting  Internal  Audit  Independence  and 
Objectivity: Evidence from Singapore”, International Journal of Auditing, March 2001, Volume 5, 
Issue 1, pg 107-125

• Hackenbrack, K. E., M. Nelson, “Auditor’s incentive application of professional standards”,  The 
Accounting Review, January 1996, pg 43-60

• Hall James A., Singleton R. Tommie, “Information Technology auditing and assurance”,  
      Thomson / South- Western, 2nd Edition, 2005

• Haron  Hasnah,  Chambers  Andrew,  Ramsi  Rozaldy,  Ismail  Ishak,  “The  Reliance  of  External 
Auditors on Internal Auditors”, Managerial Auditing Journal, 2004, Vol. 19, No. 9, pg 1148-1159

• Helms Glenn L., Mancino Jane, “The Electronic Auditor”,  Journal of Accountancy, April 1998, 
Vol. 185, Issue 4, pg 45-48

• Hermanson Dana R., Callahan Mary H., Ivancevich Daniel M., “Information technology- Related 
Activities of Internal Auditors”, Journal of Information Systems, Vol. 14, 2000 Supplement, pg 39-
53

• Hillson William, Pacini Carl, Simason David, Carson  James M., Harlett David, “Catching 
      Fraud on The Inside”, Best Review, March 2000, Vol. 100, Issue 11, pg 57-58

97



• Hodge Neil,  “Boards fail to grasp Information Technology Risks”,  Financial Director Briefing, 
October 2007, pg 47

• Hunton  James  E.,  Bryant  Stephanie  M.,  Bagranoff  Nancy  A.,  “Core  Concepts  of  Information 
Technology Auditing”, Wiley, 2004  

• James Kevin L., “The Effects of Internal Audit Structure on Perceived Financial Statement Fraud 
Prevention”, Accounting Horizons, December 2003, Vol. 17, No.4, pg 315-327

• Καζαντζής Χρήστος Ι., “Ελεγκτική & Εσωτερικός Έλεγχος”, Business  Plus, Πειραιάς 2006 

• Κάτσικας Σωκράτης Κ., Γκρίτζαλης Δημήτρης, Γκρίτζαλης Στέφανος, “Ασφάλεια Πληροφοριακών 
Συστημάτων”, εκδόσεις νέων τεχνολογιών, 2004

• Κυριαζόγλου Ι., “Έλεγχος Συστημάτων Πληροφορικής EDP/ IT Auditing”, εκδόσεις Anubis, Αθήνα 
2001

• Kakish David, “What You Need to Know about IT and IT Security”, Security Magazine, July 2007, 
Vol. 44, Issue 7, pg 40

• Kalbers, Lawrence P., “Audit committees and internal auditors”, Internal Auditor, December 1992, 
Vol.49, No.6, pg 37-44

• Korvin Andre,  Shipley Margaret,  Omer Khursheed,  “Assessing Risks  due to  threats  to  internal 
control in a computer- based AIS: a pragmatic approach based on fuzzy set theory”,  Intelligent 
systems in Accounting, Finance and Management, 2004, Vol.12, pg 139- 152

• Krishnan Ramayya, Peters James, Padman Rama, Kaplan David, “On Data Reliability Assessment 
in Accounting Information Systems’,  Information Securities Research, September 2005, Vol. 16, 
Issue 3, pg 307-326

• Krogstad, Jack L., Ridley, Anthony J., Rittenberg, Larry E., “Where we‘re going”, Internal Auditor, 
October 1999, Vol.56, No.5, pg26-33

• Kunkel Julie, “The Changing Role of Internal Audit”, Retail News, Fall 2004, pg 4-5

• Lampe James  C.,  Sutton  Steve  G.,  “Evaluating  the  Work of  Internal  Audit:  A Comparison  of 
Standards and Empirical Evidence’, Accounting and Business Research, Autumn 1994, Vol. 24, No. 
96, pg 335-348

• Locatelli Mary, “Good Internal Controls and Auditor Independence”, The CPA Journal, October 
2002, Vol. 72, Issue 10, pg 12-15

• Lovata  Linda  M.,  “Audit  Technology  and  the  Use  of  Computer  Assisted  Audit  Techniques”, 
Journal of Information Systems, Spring 1990, Vol. 4, Issue 2, pg 60-68

98



• Marks Norman, “The New Age of Internal Auditing”,  Internal Auditor, December 2001, Vol. 58, 
Issue 6, pg 44-49

• Mc Caul Liam, “Enhancing the value of Internal Audit- Ten key questions”, Accountancy Ireland, 
June 2006, Vol. 38, No.3, pg 34-36

• Munter Paul,  “Evaluating Internal Controls and Auditor Independence Under Sarbanes – Oxley 
Act”, Financial Executive, October 2003, Vol. 19, Issue 7, pg 26-27

• Νικολάου Ανδρέας Ι., “Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα”, Τόμος Α’, εκδόσεις Μπένου, Αθήνα 
1999

• Nolan  Michael  J.,  Smith  Edward  F.,  “Finding  New  Value  in  Internal  Audit”,  Directorship, 
December 2007/January 2008, Vol. 33, Issue 6, pg 74

• Norman Carolyn Strand, Wier Benson, Achilles Wendy W., “Can Ethical Position Contribute to 
Our Understanding of Fraud Detection?”, Journal of Theoretical Accounting Research, 2008, Vol. 
4, Issue 1, pg  135-164

• Πάγκαλος  Γ.,  Μαυρίδης  Ι.,  “Ασφάλεια  πληροφοριακών  συστημάτων  και  δικτύων”,  εκδόσεις  
Ανικούλα, 2002

• Pickett  K.  H.  Spencer,  “How to  Spot  and  Use  the  “New” Internal  Auditors”,  The Journal  of  
Corporate Accounting & Finance, May/June 2004, Vol. 15, Issue 4, pg 29-36

• Plumlee David R., “The Standard of Objectivity for Internal Auditors: Memory and Bias Effects”, 
Journal of Accounting Research, Autumn 1985, Vol. 23, No.1, pg 683-699

• Prabuddha  De,  Cheng  Hsu,  “Adaptive  Information  Systems  Control-  A  Reliability-  Based 
Approach”, Journal of Management Information Systems, Fall 1986, Vol.3, Issue 2, pg 33-51

• Raghunantan  K.,  Read.  William,  Rama  Dasaratha,  “Audit  Committee  Composition,  “Gray 
Directors”, and   Interaction with Internal Auditing”, Accounting Horizons, June 2001, Vol.15, No. 
2, pg 105-118 

• Razzetti Eugene A., “Internal Auditing”, Consulting to management, December 2003, Vol.14, No. 
4, pg 34-37

• Rittenberg Larry E., “Internal control: No small matter”, Internal Auditor, October 2006, Vol. 63, 
Issue 5,  pg 47-51

• Rittenberg  Larry,  Moore  Wayne,  Covaleski,  Mark  “The  Outsourcing  Phenomenon”,  Internal 
Auditor, April 1999, Vol. 56, No.2, pg 42-46

• Rossiter  Carmen,  “Top  10  Priorities  for  Internal  Audit  in  a  Changing  Environment”,  Bank 
Accounting & Finance, August/ September 2007, Vol. 20, Issue 5, pg 34-38

99



• Sawyer,L.B., “The Practice of Modern Internal Auditing”,  4th Edition Altamonte Springs, Florida 
:The Institute of Internal Auditors, 1996

• Scarbrough, Paul D., Rama Dasaratha V., Raghunandan, K., “Audit committee composition and 
internal auditing: Canadian evidence”, Accounting Horizons, March 1998, Vol. 12, Issue 1, pg 51-
62

• Scharf  S.,  “Audit  Committees  More  Concerned  with  Information  Technology  Risks”,  Internal  
Auditor, August 2007, Vol. 64, Issue 4, pg 15-16

• Scott Robert W., “Taking the Risk out of IT”, Accounting Technology, May 2008, Vol. 24, Issue 4, 
pg 25-28

• Silltow  John,  “Shedding  light  on  Information  Technology  Risks”,  Internal  Auditor,  December 
2003, Vol. 60, Issue 6, pg 32-39

• Staciokas Romas, Rupsys Rolandas, “Internal Audit and Its Role in Organizational Government”, 
pg169-180

• Swanson Dan, “Setting long-term goals for internal audit”, CMA Management, June/July 2007, Vol. 
81, Issue 4, pg 19-21

• Tucker George H., “Information Technology and the Audit”,  Journal of Accountancy, September 
2001, Vol. 192,  Issue 3, pg 41-43

• Viator Ralph E., Deutsch Robert A., Boomer Gary L., Brock Terry, Elliott Raymond W., Hardie 
Hugh E.,  Johston Randolph P.,  MacBain Mary,  Metzler  James C.,  Needle Sheldon,  Steed Val, 
Scherer Stephen J., “Computers / Technology”, Journal of Accountancy, December 1992, Vol. 174, 
Issue 6, pg 117-119

• Walters Melissa L., “A Draft of an Information Systems Security and Control Course”, Journal of  
Information Systems, Vol.21, No. 1, Spring 2007, pg 123-148

• Watson Mark, “Internal Audit Five Best Practices for Oversight”, Accountancy Ireland, April 2007, 
Vol. 39, No. 2, pg 28-31

• Wells Joseph T., “Why Employees Commit Fraud”, Journal of Accountancy, February, 2001, Vol. 
191, Issue 2, pg 89-91

• Whitley J., “ECIIA Emphasizes Internal Audit Value”, Internal Auditor, April 2005, Vol.62, Issue 
2, pg 17-18

• Whitley J., “Internal Auditing’ s role  in Corporate Governance”,  Internal Auditor, October 2005, 
Vol. 62, Issue 5, pg 21-22

• Wright  Arnold,  Ashton  Robert  H., “Identifying  audit  adjustments  with  attention-directing 
procedures”, The Accounting Review, 1989, Vol. 64, Issue 4, pg 710-728

100



ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
  www.coso.org

www.govexec.com

                                                                www.hiia.gr

                                                             www.isaca.org

101

http://www.isaca.org/
http://www.hiia.gr/
http://www.govexec.com/
http://www.coso.org/

