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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

 
 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία εκπονήθηκε στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών  

Σπουδών της Στρατηγικής ∆ιοικητικής Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής ∆ιοίκησης του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. 

 

Αντικείµενο της εργασίας είναι η διερεύνηση της λειτουργίας των πληροφοριακών 

συστηµάτων στη διενέργεια του εσωτερικού ελέγχου. Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο 

γίνεται αναφορά στα πληροφοριακά συστήµατα, στην ιστορία τους, στις εφαρµογές τους και 

στις φάσεις και µεθοδολογίες ανάπτυξής τους. Στο συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται 

αναφορά στον εσωτερικό έλεγχο, µια ιστορική αναδροµή, τα είδη του εσωτερικού ελέγχου, 

το νοµικό πλαίσιο, τη χρησιµότητα του και τα βασικά εργαλεία του εσωτερικού ελεγκτή. Το 

τρίτο κεφάλαιο πραγµατεύεται τον ορισµό του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου µέσα σε µια 

εταιρία, τον σκοπό του, τις βασικές αρχές του, καθώς επίσης και τους περιορισµούς του 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται το πώς τα πληροφοριακά 

συστήµατα ελεγκτικής συµβάλλουν στις επιχειρήσεις µε µηχανογράφηση. Τέλος, το πέµπτο 

κεφάλαιο πραγµατεύεται τις τεχνικές ελέγχου µε Η/Υ, καθώς επίσης και τα πλεονεκτήµατα 

και τα µειονεκτήµατά τους. 

 

Επιβλέπων καθηγητής για τη διπλωµατική εργασία ήταν ο Επίκουρος Καθηγητής, κος 

Ταχυνάκης Παναγιώτης στον οποίο οφείλω ιδιαίτερες ευχαριστίες για την ανάθεση αυτής και 

για την υποστήριξη και την καθοδήγηση που µου παρείχε κατά τη διάρκεια της εκπόνησης 

αυτής 

. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι περισσότεροι οργανισµοί είναι σήµερα δέσµιοι των πληροφοριακών συστηµάτων, 

καθώς η λειτουργία τους και η ύπαρξη τους είναι εξαρτηµένη από το Πληροφοριακό 

σύστηµα που χρησιµοποιούν. Οι σηµαντικότεροι παράγοντες που έκαναν επιτακτική τη 

χρήση πληροφοριακών συστηµάτων είναι: η παγκοσµιοποίηση, η άνοδος της οικονοµίας της 

πληροφορίας, ο µετασχηµατισµός της επιχείρησης και η εµφάνιση της ψηφιακής επιχείρησης. 

Πλέον η οικονοµία παύει να βασίζεται στη βιοµηχανία και βασίζεται στη γνώση και στην 

πληροφορία. Στη νέα ψηφιακή επιχείρηση οι βασικές λειτουργίες αλλά και οι σχέσεις της 

γίνονται και ελέγχονται ψηφιακά. Στις ψηφιακές επιχειρήσεις οι τεχνολογίες πληροφορικής 

δεν είναι απλά βοηθητικές αλλά αποτελούν τη βάση για τη λειτουργία αυτών των 

επιχειρήσεων.  

Έτσι, λοιπόν, και στον κλάδο του εσωτερικού ελέγχου η πληροφορική τεχνολογία 

κατέχει εξέχουσα θέση. Το περιβάλλον του ελέγχου σταδιακά µεταβάλλεται, µε τους πελάτες 

να χρησιµοποιούν περίπλοκα συστήµατα και µε τους µελλοντικούς ελεγκτές να ελέγχουν 

πελάτες µε ακόµα πιο περίπλοκα συστήµατα. Προκειµένου να είναι αποδοτικοί και 

αποτελεσµατικοί οι εκκολαπτόµενοι ελεγκτές είναι απαραίτητο να κατανοούν την 

πληροφορική τεχνολογία και να τη χρησιµοποιούν ώστε: 

Α) να διαθέτουν επαρκή χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

Β) να διεξάγουν αποτελεσµατικά τον έλεγχο 

 Οι σηµερινοί ελεγκτές εργάζονται µε µηχανογραφηµένα «έγγραφα». Οι περισσότεροι 

πελάτες έχουν περιορίσει σηµαντικά τη χρήση των έντυπων αρχείων και τα οποία έχουν 

αντικατασταθεί από τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά. Ο ελεγκτής ο οποίος δεν θα µπορεί να 

χειριστεί και να χρησιµοποιήσει τα ηλεκτρονικά ελεγκτικά εργαλεία θα βρίσκεται σε µια 

πραγµατικά δυσµενή θέση. 

 Τα ηλεκτρονικά ελεγκτικά εργαλεία συµβάλλουν στον έλεγχο της 

αποτελεσµατικότητας των ελεγκτικών διαδικασιών, στον έλεγχο της εγκυρότητας των 

λογιστικών δεδοµένων, στο σχεδιασµό, στη διαχείριση και στη διενέργεια του ελέγχου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 Τα πληροφοριακά συστήµατα έχουν εισβάλλει στη σύγχρονη κοινωνία και 

επηρεάζουν σχεδόν όλες τις εκφάνσεις της. Χρήσιµο είναι, λοιπόν, να γίνει µια σύντοµη 

αναφορά στην ιστορία τους, στα είδη των πληροφοριακών συστηµάτων, καθώς επίσης και 

στους τοµείς της επιστήµης που αυτά εµπλέκονται και τις εφαρµογές τους. Επίσης, άξια 

αναφοράς είναι και οι φάσεις και οι µεθοδολογίες ανάπτυξης ενός πληροφοριακού 

συστήµατος. 

 

1.1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Η µελέτη των πληροφοριακών συστηµάτων, προέρχεται από τη sub- discipline της 

επιστήµης των υπολογιστών, είναι µία προσπάθεια να γίνει κατανοητή και να οργανωθεί 

ορθολογικά η διαχείριση της τεχνολογίας µέσα στις οργανώσεις. 

Έχει ωριµάσει σε ένα σηµαντικό τοµέα της διαχείρισης που αυξανόµενα 

υπογραµµίζεται ως ένας πολύ σηµαντικός τοµέας των διοικητικών επιστηµών και διδάσκεται 

σε όλα τα σηµαντικά πανεπιστήµια και επιχειρησιακά σχολεία του κόσµου. Στις µέρες µας, οι 

πληροφορίες και η τεχνολογία πληροφοριών έχουν γίνει ο πέµπτος σηµαντικός πόρος που 

πρέπει να διαθέτουν οι ανώτεροι υπάλληλοι για τη διαµόρφωση µίας οργάνωσης, παράλληλα 

µε τους ανθρώπους, τα χρήµατα, το υλικό και τις µηχανές. Πολλές επιχειρήσεις έχουν 

δηµιουργήσει τη θέση του Chief Information Officer(CIO) δηλαδή του κύριου ανώτερου 

υπαλλήλου πληροφοριών που συµµετέχει στο εκτελεστικό συµβούλιο µαζί µε το Chief 

Executive Officer (CEO), τον Chief Financial Officer (CFO), το Chief operating Officer 

(COO) και τον Chief Technical Officer (CTO). Ο CTO µπορεί επίσης να χρησιµεύσει και ως 

CIO, και αντίστροφα. 

 

 

1.2. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Τα συστήµατα πληροφοριών εξετάζουν την ανάπτυξη, τη χρήση και τη διαχείριση της 

υποδοµής µίας οργάνωσης. Στη µεταβιοµηχανική ηλικία των πληροφοριών, η εστίαση των 

επιχειρήσεων έχει µετατοπιστεί από το προϊόν στη γνώση. Οι ρυθµιστές της αγοράς σήµερα 

ανταγωνίζονται στη διαδικασία και την καινοτοµία παρά στο προϊόν. ∆ηλαδή η έµφαση έχει 

µετατοπιστεί από την ποιότητα και την ποσότητα παραγωγής, στην ίδια τη διαδικασία της 

παραγωγής και στις υπηρεσίες που συνοδεύουν αυτή τη διαδικασία της παραγωγής. Σήµερα 

λοιπόν το µεγαλύτερο ενεργητικό στοιχείο των επιχειρήσεων είναι οι πληροφορίες τους που 



 - 9 - 

αντιπροσωπεύονται από τους ανθρώπους, την εµπειρία, την τεχνογνωσία, τις καινοτοµίες 

(διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, πνευµατικά δικαιώµατα, εµπορικά µυστικά). Ένας χειριστής της 

αγοράς πρέπει να είναι σε θέση να ανταγωνιστεί και να έχει µία ισχυρή υποδοµή 

πληροφοριών, στην καρδιά της οποίας, βρίσκεται η υποδοµή της τεχνολογίας των 

πληροφοριών. Κατά συνέπεια, η µελέτη των συστηµάτων πληροφοριών, εστιάζει στο γιατί 

και στον τρόπο µε τον οποίο η τεχνολογία µπορεί να τεθεί στην καλύτερη χρήση για να 

εξυπηρετήσει τη ροή πληροφοριών µέσα σε µια οργάνωση. 

 

1.3. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία συναντά κανείς ένα πλήθος ορισµών που έχουν 

δοθεί για τα πληροφοριακά συστήµατα. Ακολουθούν λοιπόν µερικοί από τους ορισµούς 

αυτούς: 

� Πληροφοριακά σύστηµα είναι ένα σύνολο διασυνδεδεµένων συνιστωσών οι οποίες 

συλλέγουν (collect, retrieve), επεξεργάζονται (process), αποθηκεύουν (store) και 

κατανέµουν (distribute) πληροφορίες (information) για την υποστήριξη του ελέγχου 

και της λήψης αποφάσεων σε έναν Οργανισµό/ Επιχείρηση. (Ι. Βασιλείου). 

� Πληροφοριακό σύστηµα είναι ένα σύστηµα που παρέχει ιστορική, παρούσα και 

προβλεπόµενη πληροφόρηση για την επιχείρηση και το περιβάλλον της (Kroenke και 

Nolan). 

� Πληροφοριακό σύστηµα είναι ένα σύνολο οργανωµένων διαδικασιών που όταν 

εφαρµοστεί, παρέχει πληροφορίες για υποστήριξη της λήψης αποφάσεων και του 

ελέγχου του οργανισµού (Lucas). 

� Πληροφοριακό σύστηµα είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα ανθρώπου- µηχανής για 

την παροχή πληροφοριών, που υποστηρίζει τις δραστηριότητες της διαχείρισης, 

ανάλυσης και λήψης των αποφάσεων σε έναν οργανισµό. Το σύστηµα χρησιµοποιεί 

µηχανολογικό εξοπλισµό και λογικό, χειρογραφικές διαδικασίες, υποδείγµατα για 

ανάλυση, προγραµµατισµό, έλεγχο και λήψη αποφάσεων, καθώς επίσης και µία 

τράπεζα δεδοµένων ( Davis και Olson). 

Από τους παραπάνω ορισµούς µπορεί να κατανοήσει κανείς πως εν ολίγοις το 

πληροφοριακό σύστηµα είναι ένα επιχειρησιακό σύστηµα το οποίο επεξεργάζεται δεδοµένα 

από το περιβάλλον της επιχείρησης και έπειτα δίνει τις απαραίτητες για τη λήψη αποφάσεων 

πληροφορίες στη διοίκηση του οργανισµού. Πρέπει να δοθεί προσοχή στη συχνά λάθος 

χρήση του όρου πληροφοριακό σύστηµα καθώς υπάρχει µία συχνή σύγχυσή του µε τα 

βασισµένα σε υπολογιστή συστήµατα πληροφοριών. Για να καταφέρει να γίνει η διάκριση 
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των δύο αυτών όρων πρέπει να επισηµάνουµε ότι τα βασισµένα σε υπολογιστή συστήµατα 

πληροφοριών είναι ο τοµέας της µελέτης των τεχνολογιών των πληροφοριών (IT)[3]. 

 

1.4. ΕΙ∆Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  

Τα είδη των συστηµάτων πληροφοριών είναι τα ακόλουθα: 

 

1. Αιτιοκρατικά Συστήµατα 

Αιτιοκρατικά συστήµατα χαρακτηρίζονται αυτά που µας δίνουν βέβαιη πρόβλεψη 

γεγονότων και τα στοιχεία τους είναι σε αυστηρά καθορισµένη σχέση µεταξύ τους. Σε 

αιτιοκρατικό σύστηµα η κατάσταση του (S) σε µία δεδοµένη χρονική στιγµή (t) είναι 

συνάρτηση του χρόνου (t) και της εισόδου (Ι) σε αυτό: S= f (t, I). 

 

2. Πιθανοσυστήµατα 

Τα πιθανοσυστήµατα παρέχουν αβέβαιη πρόβλεψη γεγονότων. Τα φυσικά και µικτά 

συστήµατα ανήκουν σε αυτή την κατηγορία συστηµάτων. 

 

3. Κλειστά Συστήµατα 

Είναι τα συστήµατα τα οποία έρχονται σε επαφή µε το περιβάλλον τους µόνο µέσα 

από την τυπική διαδικασία εισόδου- εξόδου που τους εξασφαλίζει όµως µία σύντοµη χρονική 

διάρκεια ζωής.  

 

4. Ανοικτά Συστήµατα 

Τα συστήµατα αυτά έχουν άτυπη αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον τους και µε αυτό 

τον τρόπο προσαρµόζονται σε νέα δεδοµένα και απαιτήσεις εξασφαλίζοντας µε αυτόν τον 

τρόπο µεγαλύτερη διάρκεια ζωής. 

 

5. Ευσταθή Συστήµατα 

Είναι τα συστήµατα στων οποίων τις εκροές γίνεται τακτικός έλεγχος. 

 

6. Συστήµατα Λειτουργικού Επιπέδου (operational level systems) 

Τα συστήµατα αυτά παρακολουθούν µόνο τις βασικές δραστηριότητες και 

συναλλαγές του οργανισµού. 

 

7. Συστήµατα Επιπέδου Γνώσης (knowledge level systems) 
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Είναι συστήµατα πληροφοριών που υποστηρίζουν τις ανάγκες του εξειδικευµένου 

προσωπικού µιας επιχείρησης. 

8. Συστήµατα ∆ιοικητικού Επιπέδου (management level systems) 

Είναι τα συστήµατα πληροφοριών που εξυπηρετούν την παρακολούθηση, τον έλεγχο, 

τη λήψη αποφάσεων και τις διοικητικές δραστηριότητες των µεσαίων στελεχών µιας 

επιχείρησης. 

 

9. Συστήµατα Στρατηγικού Επιπέδου (strategic level systems) 

Είναι τα συστήµατα πληροφοριών που υποστηρίζουν τις δραστηριότητες 

µακροπρόθεσµου προγραµµατισµού των ανώτερων στελεχών ενός οργανισµού.[4] 

 

 

1.5. ΤΥΠΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  

Η ταξινόµηση των πληροφοριακών συστηµάτων γίνεται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 

1.  Συστήµατα Πληροφοριών ∆ιοίκησης (MIS) 

Ένα πληροφοριακό σύστηµα διοίκησης είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα χρήστη – 

µηχανής µε σκοπό την υποστήριξη των διοικητικών και λειτουργικών δραστηριοτήτων και 

των διαδικασιών λήψης αποφάσεων σε έναν οργανισµό. Επεξεργάζεται πληροφορίες και 

δεδοµένα µε αυτοµατοποιηµένο ή µη τρόπο και παρέχει πληροφορίες στα στελέχη του 

οργανισµού για τη λήψη δοµηµένων κυρίως αποφάσεων. Τα συστήµατα διοίκησης είναι 

επιχειρησιακά εργαλεία και αφορούν το management level (επίπεδο διοίκησης) του 

οργανισµού. Στόχος τους είναι η διατήρηση αρχείων και η επεξεργασία µεγάλου όγκου 

δεδοµένων και η παραγωγή περιληπτικών αναφορών (summary reports). Χρήστες αυτών των 

πληροφοριακών συστηµάτων είναι τα µεσαία στελέχη, τα MIS λοιπόν αφορούν το διοικητικό 

επίπεδο του οργανισµού. 

 

2. Συστήµατα Επεξεργασίας Συναλλαγών (TPS) 

Είναι πληροφοριακά συστήµατα που εξυπηρετούν τις συναλλαγές της επιχείρησης. 

Κύριο χαρακτηριστικό αυτών των συστηµάτων είναι ότι έχουν τη δυνατότητα να 

αντιµετωπίζουν δοµηµένες και επαναλαµβανόµενες διαδικασίες. Τα συστήµατα επεξεργασίας 

συναλλαγών εκτός από τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδοµένων ενηµερώνουν 

αυτόµατα και τα αρχεία που διατηρούν τα αντίστοιχα κάθε φορά δεδοµένα και παράγουν 
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εκτός των άλλων και τα αντίστοιχα έγγραφα της συναλλαγής. Τα TPS εξυπηρετούν το 

λειτουργικό επίπεδο του οργανισµού.  

 

3.  Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS) 

Παρέχουν υποστήριξη περισσότερο στοχευµένη και εστιασµένη σε µία απόφαση από 

ότι ένα MIS. Είναι αυτά που βοηθούν τα διευθυντικά στελέχη της επιχείρησης στην επίλυση 

κυρίως των ηµιδοµηµένων προβληµάτων. Ηµιδοµηµένα προβλήµατα είναι εκείνα των οποίων 

ένα µέρος µπορεί να προγραµµατισθεί/ δοµηθεί και να λυθεί από τον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή και ένα άλλο µέρος το οποίο δε µπορεί να προγραµµατισθεί και για το οποίο 

απαιτείται η ανθρώπινη παρέµβαση έτσι ώστε να επιλυθεί. ∆ηλαδή απαιτείται 

αλληλεπιδραστική επεξεργασία και το αποτέλεσµα αυτών είναι ανάλυση αποφάσεων. Τα 

DSS αφορούν το διοικητικό επίπεδο του οργανισµού. 

 

4. Συστήµατα Υποστήριξης Υψηλόβαθµων Στελεχών (ESS) 

Τα συστήµατα υποστήριξης υψηλόβαθµων στελεχών είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει 

στις εταιρίες να µετατρέπουν τα δεδοµένα τους σε χρήσιµες αναφορές. Οι αναφορές που 

προκύπτουν χρησιµοποιούνται από τα διευθυντικά στελέχη που µε αυτό τον τρόπο έχουν 

γρήγορη πρόσβαση στις εκθέσεις που προέρχονται από όλα τα επίπεδα και τις υπηρεσίες της 

εταιρίας. Εκτός από τη γρήγορη πρόσβαση στα δεδοµένα των διαφόρων υπηρεσιών κάποια 

ESS παρέχουν επίσης εργαλεία ανάλυσης µε δυνατότητες πρόβλεψης µιας σειράς επιδόσεων 

αποτελεσµάτων χρόνου και αυτό το επιτυγχάνουν µε τη χρήση των στοιχείων που 

προκύπτουν από τις εκθέσεις των υπηρεσιών. Τα εργαλεία καθώς και τα αποτελέσµατα που 

θα εκτελεί το ESS εξαρτώνται από τον προγραµµατιστή αλλά και από τον κλάδο για τον 

οποίο προορίζεται. Αρκετές εταιρίες προσφέρουν προσχεδιασµένα πακέτα ESS, ενώ άλλες 

προσφέρουν πακέτα που µπορούν να προσαρµοστούν στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.  

 

5. Συστήµατα Γραφείου (Οffice Systems) 

Τα συστήµατα γραφείου είναι συστήµατα υπολογιστών όπως επεξεργαστές κειµένου, 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και συστήµατα προγραµµατισµού, τα οποία έχουν σκοπό την 

αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων γραφείου. 

 

6. Συστήµατα Γνώσης (Knowledge Work Systems, KWS) 

Συστήµατα πληροφοριών που βοηθάνε το εξειδικευµένο προσωπικό στη δηµιουργία 

και την αφοµοίωση νέας γνώσης στον οργανισµό. 
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7. Συστήµατα προγραµµατισµού επιχειρησιακών πόρων (ERP) 

 Το σύστηµα ERP είναι ένα σύστηµα πληροφορικής το οποίο επιτρέπει τη σχεδίαση, 

τη διαχείριση και την αξιοποίηση των πόρων µιας επιχείρησης ηλεκτρονικά, µε αποτέλεσµα 

να υποστηρίζεται η κάθε λειτουργία µε τα πιο σύγχρονα εργαλεία πληροφορικής για τη 

βελτιστοποίηση της παραγωγικότητάς της. ∆ιαχέεται σε πραγµατικό χρόνο η απαιτούµενη 

από κάθε εργαζόµενο πληροφορία για τη βελτιστοποίηση των λαµβανοµένων αποφάσεων και 

καθίσταται δυνατή η ηλεκτρονική διασύνδεση της επιχείρησης µε το ενιαίο επιχειρηµατικό 

περιβάλλον, µε τελικό αποτέλεσµα τη συνολική βελτιστοποίηση της αλυσίδας προστιθέµενης 

αξίας.[3][4] 

 

 

1.6. ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

Οι φάσεις ανάπτυξης ενός πληροφοριακού συστήµατος είναι οι ακόλουθες: 

 

1.  Προγραµµατισµός 

Αναφέρεται στο γιατί πρέπει να αναπτυχθεί ένα πληροφοριακό σύστηµα και πώς η 

οµάδα του έργου θα συντονιστεί ώστε να το υλοποιήσει. Έχει δύο φάσεις: project initiation 

και project management. 

 

2. Ανάλυση 

∆ίνει απάντηση στο πώς θα λειτουργήσει το σύστηµα από πλευράς H/W, S/W και 

δικτύων. ∆είχνει τις διεπαφές, τις φόρµες, τις αναφορές αλλά και τα προγράµµατα, τις βάσεις 

δεδοµένων και τέλος τα αρχεία που θα χρησιµοποιηθούν. 

 

3. Σχεδιασµός 

Είναι η φάση στην οποία γίνεται η µετάβαση από το υπάρχον πληροφοριακό σύστηµα 

στο νέο σύστηµα. ∆ηλαδή είναι η φάση στην οποία σχεδιάζεται ο τρόπος µε τον οποίο θα 

υλοποιηθεί στην επόµενη φάση το πληροφοριακό σύστηµα. 

 

4. Υλοποίηση 

Σε αυτή τη φάση γίνεται η υλοποίηση του πληροφοριακού συστήµατος ή η αγορά του. 

Περιέχει τη δηµιουργία, τον έλεγχο, την εγκατάσταση και τη συντήρηση. 
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Οι µεθοδολογίες ανάπτυξης ενός πληροφοριακού συστήµατος είναι οι 

ακόλουθες: 

Οι µεθοδολογίες ανάπτυξης ενός πληροφοριακού συστήµατος διακρίνονται στις 

∆οµηµένες Μεθοδολογίες, στην Ταχεία Ανάπτυξη των εφαρµογών (RAD) και στην Ευκίνητη 

Ανάπτυξη.  

 

Στις δοµηµένες µεθοδολογίες ανήκουν: 

• Το µοντέλο καταρράκτη (waterfall) 

• Η παράλληλη ανάπτυξη (pararell development) 

 

Στην ταχεία ανάπτυξη εφαρµογών (RAD) ανήκουν: 

• Η ανάπτυξη σε φάσεις (phased development) 

• Το πρωτότυπο (prototype) 

• Το πρωτότυπο µιας χρήσης (throwaway prototyping) 

 

Στην ευκίνητη ανάπτυξη (Agile Development) ανήκει: 

• Ο extreme programming [2] 

 

 

1.7. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  

Ο όρος σύστηµα πληροφοριών σχετίζεται µε τις παρακάτω επιστήµες:  

 

1.  Ασφάλεια Υπολογιστών (Computer Security) 

Όσο αφορά στην ασφάλεια των υπολογιστών ένα πληροφοριακό σύστηµα 

περιγράφεται από πέντε διαφορετικά αντικείµενα: 

A. ∆οµή (Structure) 

i. Αποθήκες: στις αποθήκες φυλάσσονται τα δεδοµένα είτε αυτά είναι µόνιµα είτε είναι 

προσωρινά, τέτοια παραδείγµατα αποτελούν οι αποµονωτές (buffers), οι σκληροί δίσκοι, η 

κρυφή µνήµη(cache memory). 

ii. ∆ιεπαφές: ανταλλάσσουν τις πληροφορίες µε το µη ψηφιακό κόσµο, 

τέτοια παραδείγµατα είναι τα πληκτρολόγια, τα scanners, οι εκτυπωτές. 

 

B. Κανάλια (Channels) 
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Είναι αυτά που συνδέουν τις αποθήκες, όπως τα buses, τα καλώδια και τις ασύρµατες 

συνδέσεις. Ένα δίκτυο είναι το σύνολο λογικών και φυσικών καναλιών. 

 

C. Συµπεριφορά (Behavior) 

i. Υπηρεσίες: παρέχουν αξία στους χρήστες ή στις άλλες υπηρεσίες µε την 

ανταλλαγή µηνυµάτων. 

ii. Μηνύµατα: µεταφέρουν µία έννοια σε χρήστες ή υπηρεσίες. 

 

2. Έκφραση της γνώσης (Knowledge Representation) 

Ένα πληροφοριακό σύστηµα αποτελείται από τρία συστατικά: τον άνθρωπο, την 

τεχνολογία και την οργάνωση. Σύµφωνα λοιπόν µε αυτή την άποψη η πληροφορία 

προσδιορίζεται µε τους όρους των τριών επιπέδων της σηµειολογίας. Το στοιχείο λοιπόν που 

µπορεί να υποβληθεί αυτόµατα σε επεξεργασία από το σύστηµα εφαρµογής αντιστοιχεί στο 

επίπεδο σύνταξης. Στα πλαίσια του ατόµου τώρα που ερµηνεύει τα στοιχεία τα οποία γίνονται 

πληροφορίες, αντιστοιχεί το σηµασιολογικό επίπεδο. Οι πληροφορίες λοιπόν µετατρέπονται 

σε γνώση όταν ένα άτοµο καταλαβαίνει και αξιολογεί τις πληροφορίες, πράγµα που 

αντιστοιχεί στο πραγµατικό επίπεδο. 

 

3. Μαθηµατικά (Domain Theory) 

Στα µαθηµατικά στον τοµέα της domain theory, το σύστηµα πληροφοριών Scott 

(λόγω του εφευρέτή του Dana Scott), είναι µία µαθηµατική δοµή που παρέχει µία 

εναλλακτική αντιπροσώπευση των περιοχών Scott, σαν ειδική περίπτωση, των αλγεβρικών 

δικτυωτών πλεγµάτων (algebraic lattices). 

Στα µαθηµατικά στον τοµέα της τραχιάς καθορισµένης θεωρίας(rough set theory), ένα 

σύστηµα πληροφοριών είναι ένα σύστηµα ιδιότητας – αξίας. 

 

4. Κοινωνιολογικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Sociology Information 

Systems) 

Στην κοινωνιολογία τα συστήµατα πληροφοριών είναι επίσης κοινωνικά συστήµατα 

των οποίων η συµπεριφορά εξαρτάται από τους στόχους τους, τις αξίες και τις πεποιθήσεις 

των ατόµων και των οµάδων, καθώς επίσης και από την απόδοση της τεχνολογίας. 

 

5. Θεωρία των Συστηµάτων (Systems Theory) 
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Στη θεωρία των συστηµάτων, ένα πληροφοριακό σύστηµα είναι ένα σύστηµα, 

αυτόµατο ή χειροκίνητο που περιλαµβάνει ανθρώπους, µηχανές, και/ ή µεθόδους 

οργανωµένες για τη συλλογή, επεξεργασία, µεταφορά και τη διάδοση δεδοµένων που 

αντιπροσωπεύουν τις πληροφορίες των χρηστών. 

 

6. Τηλεπικοινωνίες (Telecommunications) 

Στις τηλεπικοινωνίες, ένα πληροφοριακό σύστηµα είναι οποιαδήποτε τηλεπικοινωνία 

ή εξοπλισµός σχετικός µε τον υπολογιστή ή διασυνδεδεµένα συστήµατα ή υποσυστήµατα του 

εξοπλισµού που χρησιµοποιούνται στην απόκτηση, στην αποθήκευση, στο χειρισµό, στη 

διοίκηση, στη µετακίνηση, στον έλεγχο, στην επίδειξη, στη µεταγωγή, στην ανταλλαγή, στη 

µεταβίβαση ή στην υποδοχή φωνής και στοιχείων, που περιλαµβάνει λογισµικό(software), 

firmware και υλικό (hardware).[3][4] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2   

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Στη σύγχρονη κοινωνία όπου διαπιστώνεται η ύπαρξη επιχειρήσεων και οργανισµών 

ευάλωτων σε διαφόρων ειδών καταχρήσεις και απάτες, η εφαρµογή αποτελεσµατικού 

εσωτερικού ελέγχου, σε συνδυασµό µε τη χρηστή διοίκηση του οργανισµού, αποτελεί µέσο 

αποτελεσµατικής εταιρικής διακυβέρνησης προς µία κατεύθυνση που διασφαλίζει τη 

µακροχρόνια επιβίωση του οργανισµού και την προστασία του από την καταδολίευση. Στο 

παρακάτω κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην ιστορική εξέλιξη του εσωτερικού ελέγχου, τα είδη 

του, τη σηµασία του και τη χρησιµότητα του. Επιπλέον, αναλύονται το νοµικό πλαίσιο στο 

οποίο βασίζεται ο εσωτερικός ελεγκτής, τα βασικά εργαλεία τα οποία διαθέτει και η 

εκπαίδευση και η αξιολόγηση του. Τέλος, γίνεται ανασκόπηση των ερευνών που έχουν 

διενεργηθεί σχετικά µε τον εσωτερικό έλεγχο και µια αναφορά για την επιτροπή και τις 

αρµοδιότητες του εσωτερικού ελέγχου, καθώς επίσης και για το τµήµα εσωτερικού ελέγχου. 

 

2.1  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 

Μέσα στην πολύπλοκη σηµερινή πραγµατικότητα, σε συνδυασµό µε το συνεχώς 

µεταβαλλόµενο οικονοµικό περιβάλλον, η ανάγκη για ορθότερη και πιο αντικειµενική 

πληροφόρηση σχετικά µε τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις και τη λειτουργία της κάθε 

επιχείρησης έχει γίνει περισσότερο επιτακτική. Ο κίνδυνος για καταχρήσεις, απόκρυψη 

στοιχείων, και άλλες διαχειριστικές ανωµαλίες είναι µεγάλος. Παράλληλα, είναι ανάγκη να 

διασαφηνιστούν και να προσδιοριστούν επακριβώς οι δραστηριότητες της επιχείρησης, διότι 

συχνά επικρατεί σύγχυση αρµοδιοτήτων. Τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσµα την εµφάνιση 

χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών και δεδοµένων που απέχουν από την πραγµατικότητα, 

γεγονός που οδηγεί τη διοίκηση της κάθε επιχείρησης στη λήψη λανθασµένων αποφάσεων.  

Για την αποφυγή των προαναφερθέντων προβληµάτων, είναι απαραίτητο να 

διενεργούνται έλεγχοι στην επιχείρηση, για να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η ασφάλεια 

της, καθώς και η ασφάλεια των ιδιοκτητών της και των επενδυτών της. Η αναγκαιότητα της 

επισκόπησης των καθηµερινών οικονοµικών συναλλαγών και η εξασφάλιση της διαφάνειας 

παρατηρείται από την αρχαιότητα.  

Από ιστορικά στοιχεία που βρέθηκαν, ο έλεγχος πρωτοεµφανίστηκε µε την ανταλλαγή 

των αγαθών µεταξύ των ανθρώπων  σε προϊστορικούς χρόνους. Την εποχή αυτή η ανάγκη της 

απεικόνισης των απαιτήσεων και υποχρεώσεων που δηµιούργησε η ανταλλαγή των αγαθών 

καθώς και η αξιοπιστία των στοιχείων στις συναλλαγές αυτές, κατέστησε αναγκαία την 
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εµφάνιση της πρώτης λογιστικής εγγραφής και ταυτόχρονα επεσήµανε και την ανάγκη του 

ελέγχου µεταξύ των συναλλασσόµενων πρωτόγονων κοινωνιών. 

Η αναγκαιότητα της επισκόπησης των καθηµερινών οικονοµικών συναλλαγών της 

διαφάνειας στη διαχείριση των ∆ηµόσιων Χρηµάτων φαίνεται ότι οδήγησαν στην αρχική 

θεσµοθέτηση του ελέγχου σχετικές γραπτές µαρτυρίες για την ύπαρξη εµπορικών νόµων και 

λογιστικών εκθέσεων συναντάµε από το 3000 π.Χ. στους Νινευίτες της αρχαίας Βαβυλώνας. 

Στην αρχαία Αίγυπτο οι Φαραώ φορολογούσαν κυρίως τις συγκοµιδές των σιτηρών, και για 

το λόγο αυτό θεσπίστηκε το αξίωµα των «Επιστατών» για τα σιτηρά. 

Στην αρχαία Αθήνα περίπου το 300 π.Χ. είχε δηµιουργηθεί το συνέδριο των 

«Λογιστών» ως θεσµός για την επιχείρηση των οικονοµικών για την πόλη - κράτος. Ακόµα 

υπήρχαν οι 14 «Εύθυνοι», οι οποίοι µαζί µε τους λογιστές ήλεγχαν τους λογαριασµούς 

«∆ιαχειρίσεως» των αρχόντων που αποχωρούσαν από τα δηµόσια αξιώµατα. Επίσης ήλεγχαν 

τα δηµόσια δάνεια που έδιναν οι τραπεζίτες προς τις πόλεις χωρίς τόκο (Φλιτούρης, 2007). 

Στην υπόλοιπη αρχαία Ελλάδα συναντάµε τους «Εξεταστάς», τους «Απόλογους», οι 

οποίοι ήταν επιφορτισµένοι µε διάφορες ελεγκτικές αρµοδιότητες. Αργότερα στην αρχαία 

Ρώµη, υπήρχαν οι «Ύπατοι», οι «Κήνσορες», οι «Τιµητές», οι «Ταµίες» οι οποίοι ήταν 

υποχρεωµένοι να υποβάλλουν εκθέσεις στη Σύγκλητο για τη διαχείριση του ∆ηµοσίου 

Χρήµατος (Καζαντζής, 2006). 

Στα τέλη του Μεσαίωνα, στην Ιταλία σηµειώνεται η αναγέννηση της Λογιστικής και 

η πόλη της Πίζας έχει τον επίσηµο ελεγκτή της. Την ίδια περίπου εποχή στο Αγγλικό 

Θησαυροφυλάκιο τηρούνταν φορολογικοί κατάλογοι εις τριπλούν για αντιπαραβολή. 

Ο όρος Ελεγκτές (Auditors) πρωτοεµφανίζεται επίσηµα στην Αγγλία το 1285 και η 

πρώτη επίσηµη Ένωση Επαγγελµατιών Ελεγκτών εµφανίστηκε στη Βενετία το 1581. Πολύ 

αργότερα εµφανίζονται τέτοιες ενώσεις στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και στις Η.Π.Α. Το 

1581 δηµιουργήθηκε στη Βενετία η πρώτη επίσηµη «Ένωση Επαγγελµατιών Ελεγκτών» και 

είχε τον τίτλο “Coliegio dei Raxonati” (Τσακλάγκανος, 1997). 

Στη Γαλλία τον 17ο αιώνα εφαρµόστηκαν µεθοδικά συστήµατα λογιστικών ελέγχων, 

ενώ είχε ιδρυθεί το Ελεγκτικό Συνέδριο και η επαλήθευση των λογαριασµών είχε ανατεθεί 

στο διακεκριµένο µαθηµατικό Bareme. Οι οικονοµικές κρίσεις των ετών 1825 και 1836, η 

ανάπτυξη της βιοτεχνίας και η ενίσχυση της βιοµηχανίας συντέλεσαν στη διάδοση των 

λογιστικών ελέγχων στη Μ. Βρετανία και στη συστηµατοποίηση τους. Έτσι η πατρίδα της 

σύγχρονης Ελεγκτικής θεωρείται η Αγγλία (∆ήµου, 2000). 

Παρακολουθώντας µάλιστα την εξέλιξη του εσωτερικού ελέγχου, βλέπει κανείς ότι 

πριν το 1941 (οπότε και εγκαθιδρύθηκε το Ινστιτούτο των Εσωτερικών Ελεγκτών) επρόκειτο 
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κυρίως για µια λειτουργία γραφείου, καθώς το µεγαλύτερο µέρος της τήρησης αρχείων 

γινόταν χειρωνακτικά και οι εσωτερικοί ελεγκτές χρειάζονταν µόνο για να ελέγχουν τα 

λογιστικά δεδοµένα µετά την ολοκλήρωσή τους, για την εύρεση λαθών. Μάλιστα, οι 

σιδηροδροµικές εταιρίες λέγεται ότι αποτέλεσαν τους πρώτους σύγχρονους εργοδότες των 

εσωτερικών ελεγκτών. Το καθήκον των τελευταίων ήταν να επισκέπτονται τους πράκτορες 

των εισιτηρίων των σιδηροδρόµων και να επιβεβαιώνουν ότι όλες οι εισπράξεις είχαν 

απεικονισθεί λογιστικά. Η παλαιά ιδέα του εσωτερικού ελεγκτή συνδέεται µε την έννοια της 

ασφάλειας και της «αστυνόµευσης». Πρωταρχικός στόχος ήταν η αποκάλυψη της απάτης 

(Pickett, 2003). 

Φυσικά, ο εσωτερικός έλεγχος προχώρησε µέσα από έναν αριθµό σταδίων προς την 

ανάπτυξή του, λόγω της έντασης της πολυπλοκότητας των επιχειρησιακών λειτουργιών, αλλά 

και της αύξησης των διοικητικών προβληµάτων, που ανάγκασε τις ∆ιοικήσεις να εισάγουν 

τον εσωτερικό έλεγχο σε πολλούς και νευραλγικούς τοµείς (όχι µόνο χρηµατοοικονοµικούς) 

της επιχείρησης και έτσι να θεωρηθεί αναπόσπαστο κοµµάτι της. 

Συνοπτικά, µπορούν να παρατεθούν κάποια βασικά στάδια που πέρασε ο εσωτερικός 

έλεγχος για να φθάσει στην τελική, σηµερινή, πολύπλευρη µορφή του. Η ελεγκτική 

λειτουργία αρχικά εµφανίστηκε ως µέρος µιας διαδικασίας επιστασίας, ήταν µια βοηθητική, 

υποστηρικτική λειτουργία. Αργότερα, το 1941 µε την καθιέρωση του Ινστιτούτου 

Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of Internal Auditors – IIA) και των επαγγελµατικών 

προτύπων, δόθηκε έµφαση σε αυτήν και πήρε τη µορφή υπηρεσίας της ∆ιοίκησης των 

οργανισµών, µέχρι που πρόσφατα κατέληξε να θεωρείται «υπηρεσία στον οργανισµό», του 

οποίου µέρος αναπόσπαστο αποτελεί η ∆ιοίκηση. Παράλληλα µε τις εξελίξεις αυτές, πιο 

δραστικό ρόλο ανέλαβε και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή (Audit 

Committee), καθώς και οι εξωτερικοί ελεγκτές, συµβάλλοντας στην αναβάθµιση του ρόλου 

του εσωτερικού ελεγκτή. Παρατηρείται τέλος, µια αλλαγή οπτικής των εσωτερικών 

ελεγκτών, που από ελεγκτικές µόνο λειτουργίες επιτελούν πλέον και συµβουλευτικές. Από τη 

µια πλευρά, λοιπόν, απέκτησε πλήρη µορφή και εµπλουτίστηκε µε επιπλέον δραστηριότητες 

και καθήκοντα, από την άλλη όµως είχε ως αποτέλεσµα να απαιτείται αναδιαµόρφωση των 

σχέσεων µε τους ελεγχόµενους (Morgan, 1979). 

Στην Ελλάδα η αρχική µέριµνα για την ίδρυση οργανωµένου σώµατος ελεγκτών 

λήφθηκε αρχικά µε το Ν.5076/1931. Η υλοποίηση, όµως, των παραπάνω εξαγγελιών έγινε το 

1955, οπότε µε το Ν.∆. 3329/1955 ιδρύθηκε το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών. 

Ειδικότερα, ο όρος «Εσωτερικός Έλεγχος» (Internal Audit) ξεκίνησε να ακούγεται 

περισσότερο στην Ελλάδα εδώ και µερικά χρόνια και ιδιαίτερα από τη στιγµή που εκδόθηκε 
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ο νόµος υπ’ αριθµόν 3016, ο οποίος αφορά, µεταξύ άλλων, και θέµατα Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης (Corporate Governance), και ο οποίος εκσυγχρονίζει και επίσηµα το 

ελληνικό νοµοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων και καθιστά την ύπαρξη 

Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου υποχρεωτική, τουλάχιστον για τις εταιρείες που είναι 

εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. Ο ορισµός του έρχεται να ανατρέψει την 

εσφαλµένη αλλά ευρέως διαδεδοµένη πεποίθηση ότι ασχολείται αποκλειστικά µε λογιστικά 

θέµατα, και ως εκ τούτου δεν ενδιαφέρει στελέχη της Παραγωγής, των Προµηθειών, της 

Εφοδιαστικής και αρκετών άλλων επιχειρησιακών τµηµάτων. Με βάση το Ινστιτούτο των 

Εσωτερικών Ελεγκτών (I.I.A. – Institute of Internal Auditors), ο Εσωτερικός Έλεγχος 

ορίζεται ως µια ανεξάρτητη και αντικειµενική δραστηριότητα διασφαλιστικού και 

συµβουλευτικού χαρακτήρα, σχεδιασµένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τη λειτουργία 

του Οργανισµού. Βοηθάει τον Οργανισµό να φέρει σε πέρας την αποστολή του, φέρνοντας 

µια συστηµατική, πειθαρχηµένη προσέγγιση στην αξιολόγηση και  βελτίωση της 

αποδοτικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, ελέγχου και ορθής εταιρικής 

διαχείρισης.  

Στη σύγχρονη εποχή, η έννοια της ελεγκτικής και του ελέγχου έχει διττή σηµασία ως 

προς το υποκείµενο του ελέγχου, δηλαδή του ατόµου που διενεργεί τον έλεγχο. ∆ιακρίνεται 

στον εσωτερικό έλεγχο που ασκείται από άτοµα που ανήκουν στο υπαλληλικό προσωπικό της 

επιχείρησης, και στον εξωτερικό έλεγχο, που ασκείται από άτοµα ξένα και ανεξάρτητα από 

τον συγκεκριµένο οικονοµικό οργανισµό, τον οποίο καλούνται να ελέγξουν. 

 

 

2.2 ΟΡΙΣΜΟΣ-ΕΝΝΟΙΑ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Ο εσωτερικός έλεγχος διενεργείται σε όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης: στις 

οικονοµικές καταστάσεις (Λογιστικός Έλεγχος), στην τήρηση των κανόνων και των 

πολιτικών που έχει θεσπίσει η διοίκηση, στην αξιοποίηση των πόρων της εταιρείας, στα 

περιουσιακά της στοιχεία καθώς και στην εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας. Παράλληλα, 

µέσω αυτού του ελέγχου αξιολογείται η λειτουργία κάθε τµήµατος και διαπιστώνονται 

πιθανές ελλείψεις. Η διοίκηση δεν έχει τη δυνατότητα να επιτηρεί άµεσα τις λειτουργίες της 

επιχείρησης, αφού µε την αύξηση του µεγέθους της αυξάνονται και οι οικονοµικές της 

συναλλαγές, και για το λόγο αυτό διαθέτει ένα σύστηµα ελέγχου των επιχειρησιακών 

δραστηριοτήτων. 

Σύµφωνα µε το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of Internal Auditors / IIA, 

2004), ο εσωτερικός έλεγχος είναι µια ανεξάρτητη, αντικειµενική, διαβεβαιωτική και 
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συµβουλευτική δραστηριότητα, οργανωµένη και σχεδιασµένη να προσθέτει αξία και να 

βελτιώνει τις λειτουργίες του οργανισµού. Συντελεί στην επίτευξη των στόχων του 

οργανισµού µε την υιοθέτηση µιας συστηµατικής και πειθαρχηµένης προσέγγισης για την 

εκτίµηση και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας διαχείρισης κινδύνου, του ελέγχου και των 

διαδικασιών διακυβέρνησης.  

Σύµφωνα µε τον ορισµό του Ινστιτούτου των Αµερικάνων Ορκωτών Λογιστών 

(American Institute of Certified Public Accountants, AICPA), τον εσωτερικό έλεγχο 

αποτελούν το σχέδιο οργάνωσης και όλες οι συντονισµένες προσπάθειες, µέθοδοι και µέτρα 

που υιοθετούνται εντός της επιχείρησης, για τη διαφύλαξη και προστασία των περιουσιακών 

της στοιχείων, τον έλεγχο της ακρίβειας και αξιοπιστίας των λογιστικών στοιχείων, την 

προώθηση της αποτελεσµατικότητας της λειτουργίας και την ενθάρρυνση της διατήρησης της 

προδιαγραµµένης επιχειρηµατικής πολιτικής. 

Σύµφωνα µε το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών, εσωτερικός έλεγχος είναι ο έλεγχος που 

έχει οργανωθεί µέσα στην επιχείρηση και ασκείται από υπαλλήλους της. Τονίζεται ιδιαίτερα 

ότι µε τον όρο «εσωτερικός έλεγχος» δεν αναφέρεται µόνο η ιδιαίτερη υπηρεσία ελέγχου, που 

τυχόν υπάρχει στην επιχείρηση, ή τους υπαλλήλους της, οι οποίοι µαζί µε τα άλλα καθήκοντά 

τους διενεργούν και προληπτικό έλεγχο, αλλά το όλο σύστηµα οργάνωσης των διαδικασιών 

εκτέλεσης των διαχειριστικών πράξεων και της λογιστικής τους απεικόνισης. 

Σύµφωνα µε την Επιτροπή ∆ιεθνών Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών 

Προτύπων(International Auditing and Assurance Standards Board- IAASB) εσωτερικός 

έλεγχος είναι το σύνολο των µεθόδων, διαδικασιών και πολιτικών τα οποία εφαρµόζει η 

οικονοµική µονάδα µέσα στα πλαίσια της κατάλληλης οργανωτικής δοµής για να 

εξασφαλίσει την οµαλή και αποδοτική λειτουργία της. Το πλέγµα αυτό των πολιτικών και 

των µέτρων ελέγχου καλύπτει όλες τις δραστηριότητες, λειτουργικές και µη λειτουργικές.  

Επιπλέον, αξίζει να σηµειωθεί ότι εσωτερικός έλεγχος είναι η ανεξάρτητη και 

αντικειµενική αξιολόγηση της επιχείρησης µέσω της ανασκόπησης και εξέτασης των 

διαφόρων δραστηριοτήτων και λειτουργιών της επιχείρησης. Με άλλα λόγια, δεν αναφέρεται 

µόνο στα µέτρα και τις διαδικασίες που εφαρµόζονται από την επιχείρηση για να προλάβει 

πιθανές καταχρήσεις, αλλά επεκτείνεται και πέρα από τις διαχειριστικές και λογιστικές 

λειτουργίες της επιχείρησης. Καλύπτει όλο το εύρος των ποικίλων και πολυσύνθετων  

δραστηριοτήτων της σύγχρονης επιχείρησης. Ο εσωτερικός έλεγχος έρχεται να ικανοποιήσει 

την ανάγκη για παροχή άµεσης και αντικειµενικής πληροφόρησης προς τη διοίκηση σχετικά 

µε τη λειτουργία των κατάλληλων ασφαλιστικών δικλείδων. Ο άνθρωπος από τη φύση του 

είναι επιρρεπής σε λάθη και απάτες. Εποµένως, αν και η παντελής εξάλειψή τους θεωρείται 
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ανέφικτη µπορούµε να τις περιορίσουµε σηµαντικά µε τη βοήθεια του εσωτερικού ελέγχου. 

Με λίγα λόγια, ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί ένα είδος ασφάλισης κατά των λαθών και της 

απάτης. 

Βασικός σκοπός διενέργειας του ελέγχου είναι ο εντοπισµός σηµείων όπου προωθούν 

βελτιώσεις του συστήµατος. Όσο νωρίτερα ενηµερώνεται η διοίκηση για τα σηµεία 

προτεινόµενων βελτιώσεων, τόσο νωρίτερα θα αποφασισθούν και θα ληφθούν διορθωτικά 

µέτρα, επιτυγχάνοντας µε αυτό τον τρόπο µεγιστοποίηση του οφέλους της επιχείρησης. Τα 

µέτρα αυτά αποβλέπουν: α) στην προστασία των περιουσιακών στοιχείων, β) στην προώθηση 

της αξιοπιστίας και ακρίβειας των λογιστικών καταχωρίσεων, γ) στην ενθάρρυνση της 

µέτρησης της παραγωγής και της σύγκρισης αυτής µε τους στόχους και την πολιτική της 

επιχείρησης και δ) στην αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των εργασιών της 

επιχείρησης. 

 

 

2.3 ΕΙ∆Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Ο εσωτερικός έλεγχος στην προσπάθειά του να καλύψει ελεγκτικά όλους τους χώρους 

συναντά µια σειρά δυσκολιών. Με το σκεπτικό ότι αποτελεί εργαλείο αξιολόγησης της 

λειτουργίας µιας επιχείρησης, είναι αναγκαίο να διενεργείται σε όλα τα επίπεδα και τα 

αντικείµενα της επιχείρησης. 

Τυπικά υπάρχουν δύο είδη εσωτερικού ελέγχου, οι διοικητικοί και οι λογιστικοί 

έλεγχοι. Οι διοικητικοί έλεγχοι ασχολούνται µε την αποτελεσµατικότητα της επιχείρησης, τη 

συµµόρφωση µε τη στρατηγική και την πολιτική της επιχείρησης καθώς και µε την τήρηση 

των διαφόρων διαδικασιών αυτής. Η ∆ιοίκηση της επιχείρησης θέτει στόχους και κατόπιν 

καθιερώνει διαδικασίες διοικητικού ελέγχου για να εξασφαλίσει την πραγµατοποίηση των 

στόχων. Οι διοικητικοί έλεγχοι γίνονται µε τη χρησιµοποίηση διαφόρων προϋπολογισµών, 

εκθέσεων ποιοτικού ελέγχου, αξιολόγησης προσωπικού, στατιστικών αναλύσεων, έρευνας 

της αγοράς καθώς και περιοδικών εκθέσεων απόδοσης της εταιρίας και παραγωγικότητας των 

εργαζοµένων. 

Εποµένως, οι διοικητικοί έλεγχοι αποβλέπουν στην αύξηση της αποτελεσµατικότητας 

της λειτουργίας µέσω της καλύτερης οργάνωσης και της ορθολογικότερης αξιοποίησης των 

περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και του ανθρώπινου δυναµικού, εφαρµόζοντας τις 

αρχές και τους κανόνες που έχουν τεθεί από τη ∆ιοίκηση. 

Όσο αφορά στους λογιστικούς ελέγχους, πρέπει να σηµειωθεί ότι αποβλέπουν στην 

προστασία των περιουσιακών στοιχειών και στην αξιοπιστία των λογιστικών καταχωρήσεων 
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µέσω της κατάλληλης οργάνωσης, των σωστών µεθόδων και διαδικασιών και του καλύτερου 

λογιστικού συστήµατος. Οι λογιστικοί έλεγχοι περιλαµβάνουν το διαχωρισµό των 

καθηκόντων της διοίκησης και λειτουργίας ενός τµήµατος ή τον καθορισµό των καθηκόντων 

της διαφύλαξης και διατήρησης περιουσιακών στοιχείων και της τήρησης των λογιστικών 

βιβλίων αυτών. Ο λογιστικός έλεγχος αποβλέπει στην αξιοπιστία των λογιστικών βιβλίων και 

στην πραγµατική παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

Τελικά, οι λογιστικοί έλεγχοι αποβλέπουν στην εξασφάλιση ορισµένων συνθηκών για 

την εύρυθµη λειτουργία της επιχείρησης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι είναι αναγκαίο οι 

συναλλαγές να καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία, ώστε να επιτρέπουν την ετοιµασία των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τις παραδεκτές αρχές της Λογιστικής, καθώς 

επίσης και να εξασφαλίζουν την προστασία των περιουσιακών στοιχείων. Ακόµη, 

επιβάλλεται ο διαχωρισµός των αρµοδιοτήτων για την αποφυγή των προβληµάτων που θα 

προέκυπταν από την υπερβολική συγκέντρωση καθηκόντων σε ένα άτοµο, όπως η κατάχρηση 

εξουσίας για την επίτευξη ίδιων σκοπών. 

 

 

2.4 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  ΕΛΕΓΧΟ 

 Στο σηµείο αυτό κρίνεται σκόπιµο να παρουσιασθούν περιληπτικά κάποιες έρευνες 

που σχετίζονται µε τον εσωτερικό έλεγχο και µπορούν να συνεισφέρουν στην εξαγωγή 

κάποιων συµπερασµάτων. 

 Αρχικά ο Gareth, M. το 1980 ανέλυσε τη σύγκρουση ρόλων του εσωτερικού ελεγκτή 

και τα προβλήµατα που προκύπτουν µε τους ελεγχόµενους, από µια οπτική που δίνει έµφαση 

στην πλουραλιστική φύση της οργανωσιακής δοµής της ζωής. Για την ερευνά του, 

χρησιµοποίησε ερωτηµατολόγια που απαντήθηκαν από εσωτερικούς  λεγκτές σε αστυνοµικά 

τµήµατα (40 απαντήσεις), εκπαιδευτικά ιδρύµατα (172 απαντήσεις) και κοινωνικές υπηρεσίες 

(138 απαντήσεις). Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η ελεγκτική λειτουργία αρχικά εµφανίστηκε 

ως µέρος µιας διαδικασίας επιστασίας, µε την καθιέρωση του Ινστιτούτου Εσωτερικών 

Ελεγκτών και των επαγγελµατικών προτύπων, δόθηκε έµφαση σε αυτήν ως µια υπηρεσία της 

∆ιοίκησης και πρόσφατα έχει καταλήξει να θεωρείται «υπηρεσία στον οργανισµό», του 

οποίου µέρος αναπόσπαστο αποτελεί η ∆ιοίκηση. Φάνηκε λοιπόν µια αλλαγή οπτικής των 

εσωτερικών ελεγκτών, που από ελεγκτικές µόνο λειτουργίες επιτελούν και συµβουλευτικές, 

µε αποτέλεσµα να απαιτείται αναδιαµόρφωση των σχέσεων µε τους ελεγχόµενους και να 

προκύπτουν προβλήµατα από τη µεταβολή αυτή, όπως και από την εγγενή σύγκρουση των 

ρόλων τους. 
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 Αργότερα, το 1994 ο Adams, M. B. διεξήγαγε έρευνα για το αν και πώς η Θεωρία της 

Αντιπροσώπευσης µπορεί να συνεισφέρει στην εξήγηση της ύπαρξης και αναγκαιότητας της 

Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, για να καταλήξει στο συµπέρασµα ότι µπορεί µε διάφορους 

τρόπους η Θεωρία της Αντιπροσώπευσης να συνεισφέρει στην εξήγηση της ύπαρξης και 

αναγκαιότητας της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. 

 Σε έρευνα που διεξήχθη από τους Colbert, J. L. and Alderman, W. (1995) 

εξετάστηκε κατά πόσο γίνεται επιλογή διαφορετικής προσέγγισης ελέγχου αναλόγως της 

αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας που µπορεί να έχει. Το αποτέλεσµα της έρευνας 

έδειξε ότι η προσέγγιση που βασίζεται στις διαδικασίες είναι πιο εύκολη, ενώ ο έλεγχος που 

βασίζεται στην προσέγγιση που υπολογίζει τον κίνδυνο είναι πιο αποδοτικός και 

αποτελεσµατικός. 

 Μια ακόµη µελέτη του Rocco, R. V. το 1996, είχε ως στόχο να εξετάσει το ρόλο των 

επαγγελµατικών οργανώσεων, κυβερνητικών οργανισµών και διεθνών λογιστικών και 

ελεγκτικών οργανισµών στη δηµοσιοποίηση των προτύπων για την ανάδειξη της  

ανεξαρτησίας των ελεγκτών σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα, η µελέτη αυτή 

επικεντρώνεται στο ρόλο που διαδραµάτισαν σε αυτό, το Αµερικανικό Ινστιτούτο 

Πιστοποιηµένων Λογιστών, το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς και το Λογιστήριο της Αµερικανικής Κυβέρνησης. Το ίδιο εξετάζει και σε 

άλλους επαγγελµατικούς οργανισµούς, παραδείγµατος χάριν τράπεζες, βιοµηχανίες και 

κατασκευαστικές εταιρίες που σχετίζονται µε ευαίσθητα θέµατα ανάµειξης εσωτερικών 

ελεγκτών που προκαλούνται ίσως από συµβουλευτικές υπηρεσίες της ∆ιοίκησης, 

λειτουργικές ευθύνες, “outsourcing”, εναλλαγή των ελεγκτών και άλλα, που µπορεί να  

βλάψουν την ανεξαρτησία των ελεγκτών. Για την επίρρωση των συµπερασµάτων και 

αρχικών υποθέσεων, διενεργήθηκε ιστορική αναδροµή και βιβλιογραφική έρευνα. Τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι η ανεξαρτησία θεωρείται η σφραγίδα του ελεγκτικού και 

λογιστικού επαγγέλµατος. Το Αµερικανικό Ινστιτούτο Πιστοποιηµένων Λογιστών, το 

Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών και άλλοι οργανισµοί έχουν αναγνωρίσει τη 

σηµαντικότητά της, τόσο από επαγγελµατική, όσο και από ηθική άποψη και την έχουν 

κωδικοποιήσει στους κώδικες επαγγελµατικής ηθικής τους. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το 

Λογιστήριο της Αµερικανικής Κυβέρνησης, ξένες κυβερνήσεις και Χρηµατιστήρια έχουν 

διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στο να απαιτείται οι οικονοµικές καταστάσεις να ελέγχονται 

και από ανεξάρτητους ελεγκτές και γενικότερα όλοι οι προαναφερθέντες οργανισµοί έχουν 

συνεισφέρει στην ανεξαρτησία των ελεγκτών.  
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Το 2001 µια νέα έρευνα διεξήχθη από τους Loukis, E. and Spinellis, D. Σκοπός της 

έρευνας αυτής ήταν η ανάδειξη της σηµασίας της ασφάλειας των συστηµάτων πληροφορικής, 

ακόµη και των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου στον ελληνικό δηµόσιο τοµέα, καθώς 

σχετίζονται συχνά µε ευαίσθητες και σηµαντικές πληροφορίες και  αποτελούν ενίοτε µέρος 

κρίσιµων υποδοµών και κατά πόσο έχει δοθεί η απαραίτητη προσοχή στους δηµόσιους 

οργανισµούς. Στάλθηκαν ερωτηµατολόγια σε ένα δείγµα 90 ελληνικών δηµόσιων 

οργανισµών και απαντήθηκαν και επεστράφησαν 53 (ποσοστό απαντήσεων 59%). 

Αποδείχθηκε ότι οι οργανισµοί στον ελληνικό δηµόσιο τοµέα έχουν µόνο ένα βασικό επίπεδο 

ευαισθητοποίησης σε θέµατα ασφαλείας των πληροφοριακών συστηµάτων. Αυτό που 

φαίνεται να τους απασχολεί είναι η εµπιστευτικότητα των ψηφιακών δεδοµένων, ωστόσο ένα 

µικρό µόνο ποσοστό έχει αναπτύξει µια ολοκληρωµένη, συστηµατική προσέγγιση απέναντι 

στην ασφάλεια των πληροφοριακών συστηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών 

εσωτερικού ελέγχου. Τέλος, η 

έρευνα κατέληγε στο ότι πρέπει να επιτευχθεί κατάλληλη εκπαίδευση και να µην υποτιµάται 

η σηµασία του ανθρώπινου παράγοντα στην επίτευξη υψηλού επιπέδου ασφάλειας 

πληροφοριακών συστηµάτων. 

 Ακόµη, το 2006 οι Allegrini, M. et al (2006) διεξήγαγαν µια έρευνα (µε εργαλεία το 

“2006 global Common Body of Knowledge – CBOK study” και “The Institute of Internal 

Auditors – IIA”) που αποτελεί µια προσπάθεια κατανόησης της επεκτατικής άποψης του 

εσωτερικού ελέγχου σε όλο τον κόσµο. Ο στόχος της επισκόπησης της ευρωπαϊκής 

λογοτεχνίας για τον εσωτερικό έλεγχο ήταν να καταγραφεί πώς η λειτουργία του εσωτερικού 

ελέγχου αλλάζει, απέναντι στις µεταβολές των παγκόσµιων επιχειρηµατικών πρακτικών. Η 

έρευνα αυτή στηρίχθηκε στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία µε επικέντρωση στις εξελίξεις που είχαν 

επιπτώσεις στο διευρυµένο πεδίο εφαρµογής του εσωτερικού ελέγχου, στις µεταβαλλόµενες 

δεξιότητες που πρέπει να έχουν οι εσωτερικοί ελεγκτές και στο ρόλο τους στην ενδυνάµωση 

της καλής εταιρικής διακυβέρνησης. Από τη µελέτη αυτή φάνηκε ότι η λογοτεχνία φανερώνει 

µεταβολές στις δραστηριότητες που εκτελούν οι εσωτερικοί ελεγκτές, δηµιουργούνται 

συνεχώς νέες ευκαιρίες και προκλήσεις λόγω της αυξανόµενης πολυπλοκότητας των 

επιχειρηµατικών συναλλαγών, του δυναµικού ρυθµιστικού περιβάλλοντος στην Ευρώπη και 

σηµαντικών επιτευγµάτων στην πληροφοριακή τεχνολογία. Παρόλο που το 2004 

ανανεώθηκαν τα απαραίτητα επαγγελµατικά πρότυπα - προσόντα των εσωτερικών ελεγκτών 

στο IIA, κάτι που ήρθε ως απάντηση στο συνεχώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον, αναγκαία 

κρίνεται η περαιτέρω ανανέωσή τους στο µέλλον για την ανταπόκριση των δεξιοτήτων και 
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γνώσεων των εσωτερικών ελεγκτών στις τρέχουσες εξελίξεις, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα 

της έρευνας. 

 Οι Koutoupis, A. G. and Tsamis, A. το 2008, µε βιβλιογραφική έρευνα και τρεις 

µελέτες περιπτώσεων (εξέταση πρακτικής τριών µεγάλων ελληνικών τραπεζών), 

προσπάθησαν να  αναλύσουν την κατάσταση των ελληνικών τραπεζών όσον αφορά την 

εφαρµογή της “riskbased” προσέγγισης. Η σύσταση Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου στις 

ελληνικές Τράπεζες επιβάλλεται από τον Ελληνικό Νόµο για τις εισηγµένες στο 

Χρηµατιστήριο Εταιρίες, από την Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά και από διεθνείς κανονισµούς, 

όπως από τις απαιτήσεις της Επιτροπής Βασιλείας για την επίβλεψη των τραπεζικών 

συστηµάτων και τα πρότυπα του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών. Οι περισσότεροι 

κανονισµοί όµως αγνοούνταν στην πλειοψηφία τους από τα ελληνικά τραπεζικά πιστωτικά 

ιδρύµατα, πέρα από κάποιες ελάχιστες απαιτήσεις, που απαιτούσε να τηρούνται, η Τράπεζα 

της Ελλάδος.  Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρµόζεται βάσει της διαχείρισης και του 

υπολογισµού του 

κινδύνου (risk-based approach) αποτελούσε άγνωστη ιδέα, παρόλο που οι περισσότερες 

ελληνικές τράπεζες θεωρούσαν ότι αυτή εφάρµοζαν. Οι περισσότερες ελληνικές τράπεζες, 

κατόπιν συστάσεων προσπαθούν να εφαρµόζουν τη “risk-based” προσέγγιση και έτσι, 

εξετάζεται η σηµερινή κατάσταση τριών µεγάλων ελληνικών τραπεζών απέναντι στις 

απαιτήσεις της Βασιλείας, της Επιχείρησης _ιαχείρισης Κινδύνων και των προτύπων 

επαγγελµατικής κατάρτισης των εσωτερικών ελεγκτών. Τα αποτελέσµατα της έρευνας 

έδειξαν ότι τόσο η Επιτροπή Βασιλείας, όσο και τα πρότυπα επαγγελµατικής κατάρτισης 

απαιτούν την υιοθέτηση της “risk-based” προσέγγισης από τους εσωτερικούς ελεγκτές, κάτι 

που στην πράξη δεν έχει επιτευχθεί πλήρως και παρόλο που η Τράπεζα της Ελλάδος δεν το 

απαιτεί, ωστόσο προκύπτουν ζητήµατα κατά τους ελέγχους που διενεργεί στις ελληνικές 

τράπεζες από τη µη υιοθέτησή της. Οι ελληνικές τράπεζες υιοθετούν µια ενδιάµεση 

προσέγγιση ελέγχου που λαµβάνει υπόψη τους κινδύνους, χωρίς όµως να τους καταγράφει 

και χωρίς να τους συνδέει µε κάποια σχετική εκτίµηση κινδύνων. Προτάσεις 

προκύπτουν και καταγράφονται.  

Ο Ahmad, A. A. το 2008 προέβη στη συγγραφή ενός άρθρου, µε σκοπό την εµπειρική 

διερεύνηση της επιρροής την αναδυόµενης πληροφοριακής τεχνολογίας στις δραστηριότητες 

των εσωτερικών ελεγκτών και την εξέταση του βαθµού στον οποίο ποικίλουν οι αξιολογήσεις 

των πληροφοριακών συστηµάτων στους οργανισµούς της Σαουδικής Αραβίας, βασισµένες σε 

οργανωσιακά χαρακτηριστικά και αντικειµενικές εκτιµήσεις. Στάλθηκαν περίπου 700 

ερωτηµατολόγια σε ένα δείγµα αραβικών οργανισµών και στο σύνολό τους απαντήθηκαν και 
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επεστράφησαν 218 ερωτηµατολόγια (ανάλυση µε χρήση SPSS), δηλαδή συγκεντρώθηκε ένα 

ποσοστό απαντήσεων περίπου 31,1%. Τα αποτελέσµατα της έρευνας αποκάλυψαν ότι οι 

εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να βελτιώσουν τη γνώση και τις τεχνικές τους πάνω στα 

µηχανογραφηµένα πληροφοριακά συστήµατα (CIS), για την επίτευξη καλύτερου σχεδιασµού, 

καθοδήγησης, επίβλεψης και κρίσης της εκτελεσθείσας εργασίας. Επιπλέον, ο Εσωτερικός 

Έλεγχος επικεντρώνεται κυρίως σε παραδοσιακά πληροφοριακά συστήµατα κινδύνων και 

ελέγχων, όπως πληροφοριακά συστήµατα για τη αξιοπιστία των δεδοµένων, της 

εµπιστευτικότητας και ασφάλειας και εφαρµογής διαδικασιών. Λιγότερη προσοχή έχει δοθεί 

στην ανάπτυξη συστηµάτων και απόκτηση δραστηριοτήτων. Η σχέση όµως του Εσωτερικού 

Ελέγχου µε την αξιολόγηση των πληροφοριακών συστηµάτων σχετίζεται µε το σκοπό των 

ελέγχων, τον τύπο της επιχείρησης, τον αριθµό του εξειδικευµένου προσωπικού του στα 

πληροφοριακά συστήµατα και την ύπαρξη νέων πληροφοριακών συστηµάτων (CIS). 

 

 

2.5 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια αυξανόµενη ζήτηση υπηρεσιών του 

εσωτερικού ελέγχου από τις οικονοµικές µονάδες όλων των τοµέων της οικονοµίας. Ο 

εσωτερικός έλεγχος σήµερα δεν είναι πλέον µια δραστηριότητα εξαρτηµένη από την 

προσωπικότητα του ελεγκτή, παρόλο που ο ρόλος αυτού είναι σηµαντικός για τη λειτουργία 

και την αποτελεσµατικότητα του εσωτερικού ελέγχου (Παπαστάθης, 2003). 

Στην Ελλάδα, ο νόµος 5076/1931 είχε ως στόχο την ίδρυση οργανωµένου σώµατος 

Ελεγκτών, οι εξαγγελίες του οποίου υλοποιήθηκαν το 1955 µε το Ν._. 3329/1955, οπότε και 

ιδρύθηκε το «Σώµα Ορκωτών Λογιστών» (ΣΟΛ). (Τσακλάγκανος, 1997). 

Στη χώρα µας τα καθ’ ύλη αρµόδια όργανα της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς (Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς & ∆ιοικητικό Συµβούλιο Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών) απαιτούν από τις 

επιχειρήσεις που επιθυµούν την εισαγωγή των µετοχών τους στο Χρηµατιστήριο Αξιών 

Αθηνών, να διαθέτουν αποτελεσµατικό εσωτερικό έλεγχο. Πιο συγκεκριµένα η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς µε τις αποφάσεις (Απόφαση 5/204/14.11.2000 ΦΕΚ 1487/Β/16.12.2000, 

ΦΕΚ 110Α/17.5.2002) υποχρέωσε τις εισηγµένες στο ΧΑΑ εταιρίες να έχουν ξεχωριστό 

τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου (Παπαστάθης, 2003). 

Με το Π._./ΤΕ 2577/9.3.2006 της Τράπεζα της Ελλάδος (Koutoupis et al., 2009) 

προσαρµόστηκαν στις τρέχουσες συνθήκες οι αρχές λειτουργίας και τα κριτήρια αξιολόγησης 

της οργάνωσης και των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) των πιστωτικών και 

χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων, τόσο σε επίπεδο ιδρύµατος όσο και σε επίπεδο οµίλου. Ωστόσο 
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έγγραφα και αποφάσεις όπως οι παρακάτω ενδεικτικά, τροποποιούν ή συµπληρώνουν το ως 

άνω Π._. (δικτυακός τόπος bankofgreece, 2009): 

1) Απόφαση ΕΤΠΘ 231/4/13.10.2006: «Συµπλήρωση της Π9/ΤΕ 2577/2006, σχετικά µε το 

πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστηµάτων 

Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων και σχετικές 

αρµοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων» 

2) Απόφαση ΕΤΠΘ 242/6/4.5.2007: «Τροποποίηση του Παραρτήµατος 4 της Π∆/ΤΕ 

2577/9.3.2006, µε το οποίο εξειδικεύονται οι βασικές αρχές και τα κριτήρια αξιολόγησης της 

οργανωτικής δοµής του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου, σχετικά µε την πρόληψη της 

χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση των εσόδων από 

εγκληµατικές δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας» 

3) Απόφαση ΕΤΠΘ 257/4/22.2.2008: «Τροποποίηση του Παραρτήµατος 4 της Π∆/ΤΕ 

2577/9.3.2006, όπως ισχύει» Η Τράπεζα της Ελλάδος, µε την Π_/ΤΕ 2438/6.8.1998, κάνει 

λόγο για την ανεξαρτησία του Εσωτερικού Ελέγχου και τη σύσταση «Επιτροπής Ελέγχου» 

στα Πιστωτικά Ιδρύµατα. Οι ανωτέρω αποφάσεις συνέβαλαν θετικά στην αναγνώριση της 

ανάγκης ίδρυσης και λειτουργίας της υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία συµβάλει 

καθοριστικά στην ανάπτυξη των εταιριών, καθώς και στην αναβάθµιση του επαγγέλµατος 

του Εσωτερικού Ελεγκτή (Παπαστάθης, 2003). 

Σε επίπεδο επαγγελµατικής οργάνωσης, στην Ελλάδα µε την απόφαση του Πρωτοδικείου 

Αθηνών 1477/7.6.85., ιδρύθηκε και λειτουργεί το «Ελληνικό Ινστιτούτο Ελεγκτών», το οποίο 

αποτελεί συλλογικό επαγγελµατικό όργανο των Εσωτερικών Ελεγκτών. Το Ινστιτούτο 

αποτελείται από επταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο και έχει ως µέλη του, εσωτερικούς 

ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, διακεκριµένους για τις γνώσεις, το ήθος και την 

τιµιότητα τους (Παπαστάθης, 2003). 

Η νοµοθεσία σαφώς και συµβάλλει στην ένταξη του επαγγέλµατος του εσωτερικού ελεγκτή 

στη σφαίρα των επαγγελµάτων µε αναγνωρισµένο κύρος, δεν αρκεί όµως µόνο η νοµική του 

οριοθέτηση και κατοχύρωση, αλλά θα πρέπει να συνδυασθεί µε την υποβοήθησή του από τη 

∆ιοίκηση των εκάστοτε επιχειρήσεων. 

 

 

2.6 ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Η διοίκηση των σύγχρονων επιχειρήσεων γίνεται ολοένα και δυσκολότερη. Η 

παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας έφερε αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης των επιχειρήσεων 

και έκανε επιτακτική την ανάγκη για εξεύρεση νέων τρόπων επιβίωσης τους. Οι επιχειρήσεις 
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είναι γνωστό ότι έχουν ως σκοπό την επίτευξη του µέγιστου δυνατού κέρδους. Από τη 

στιγµή, όµως, που η οικονοµία λειτουργεί σε παγκόσµιο επίπεδο, οι επιχειρήσεις έπρεπε να 

γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές αυξάνοντας το µέγεθός τους για να κερδίσουν 

µεγαλύτερο µερίδιο στην παγκόσµια αγορά. Για τους λόγους αυτούς, προχωρούν σε εξαγορές 

κα συγχωνεύσεις δηµιουργώντας µεγαλύτερες επιχειρήσεις και οµίλους, οι οποίοι είναι 

δύσκολο να διοικηθούν και να ελεγχθούν. 

 Έτσι, λοιπόν, κάθε µεγάλη επιχείρηση αποτελείται από πολλές διευθύνσεις και 

τµήµατα, ώστε η επίβλεψη των εργαζοµένων και στους διάφορους τοµείς να είναι δύσκολο 

να διενεργηθεί. Για το λόγο αυτό χρησιµοποιούνται νέες µέθοδοι διοίκησης σε συνδυασµό µε 

τη σύγχρονη τεχνολογία. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατή η συγκέντρωση των 

απαραίτητων πληροφοριών, οι οποίες θα οδηγήσουν τα µέλη της ∆ιοίκησης στη λήψη 

ορθολογικών αποφάσεων.  

 Η αξιοπιστία, όµως, των πληροφοριών εξαρτάται από τις ακολουθούµενες διαδικασίες 

και τον συνεχή έλεγχο και αξιολόγηση αυτών. Έτσι απαιτείται συνεχής εσωτερικός έλεγχος 

για να διαπιστωθεί αν οι στόχοι και οι στρατηγικές της επιχείρησης ακολουθούνται σωστά 

από τα διάφορα επίπεδα της ∆ιοίκησης και των εργαζοµένων, αν επιτυγχάνονται οι 

αναµενόµενες αποδόσεις, αν  υπολογίζονται σωστά οι αποκλίσεις και αν αυτές 

ανακοινώνονται στους αρµοδίους για να ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα για τη διόρθωση 

τους. 

 Επιπροσθέτως, η κάθε επιχείρηση έχει την ευθύνη για την τήρηση των λογιστικών 

βιβλίων και στοιχείων και την κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, που πρέπει 

να παρουσιάζουν την ακριβή εικόνα της επιχείρησης. Ο εσωτερικός έλεγχος παρέχει τη 

βεβαιότητα ότι και η ευθύνη αυτή συµπληρώνεται. 

 Γενικότερα, η έννοια του εσωτερικού ελέγχου αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα αν 

εξεταστεί σε συνδυασµό µε την πολυπλοκότητα των σηµερινών µεγάλων επιχειρήσεων, αφού 

έχει εξελιχθεί σε µια τεχνική µεγάλης σηµασίας που επιτρέπει στη διοίκηση των 

πολυσύνθετων οικονοµικών µονάδων να λειτουργούν αποδοτικά επιτυγχάνοντας υψηλή 

παραγωγικότητα. 

  Ο εσωτερικός έλεγχος έχει ακόµη σηµασία και για τον εξωτερικό ορκωτό λογιστή. 

Το σύστηµα και η ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου που χρησιµοποιεί η κάθε οικονοµική 

µονάδα θα καθορίσει το πρότυπο και τη διαδικασία του εξωτερικού ελέγχου. Οι ανεξάρτητοι 

ορκωτοί λογιστές εξετάζουν και αξιολογούν το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, ώστε να 

πεισθούν για την αξιοπιστία των λογιστικών δεδοµένων και να καθορίσουν το πρόγραµµα και 

το χρονοδιάγραµµα της ελεγκτικής διαδικασίας που είναι απαραίτητα για την έκφραση 
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γνώµης σχετικά µε την ειλικρίνεια και την αξιοπιστία των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων[1]. 

 

 

2.7  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

Η Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου εκλέγεται από το ∆ιοικητικό 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 ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, ενώ ο Πρόεδρός της (σε περίπτωση που τα µέλη είναι περισσότερα του ενός) 

διορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου συνεδριάζει 

τουλάχιστον τέσσερις φορές το χρόνο, ενώ είναι δυνατή η σύγκλησή της κατόπιν σχετικού 

αιτήµατος της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου ή των εξωτερικών ελεγκτών. 

Η Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου, µέσω του Προέδρου της, αναφέρεται στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο και διαπιστώνει τη νόµιµη, αποτελεσµατική και ανεπηρέαστη 

διεξαγωγή εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων στην Εταιρία και εξασφαλίζει την 

επικοινωνία µεταξύ ελεγκτικών οργάνων και ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Τα πρακτικά της 

επιτροπής διανέµονται στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και αποτελούν θέµα ηµερήσιας 

διάταξης της επόµενης συνεδρίασης. Οι βασικές αρµοδιότητες της Επιτροπής Εσωτερικού 

Ελέγχου είναι οι ακόλουθες : 

� Εξετάζει, σε συνεργασία µε την οικονοµική διεύθυνση και τους ορκωτούς ελεγκτές, τα 

ετήσια προγράµµατα διενέργειας ελέγχων. 

� Εξετάζει θέµατα διορισµού, θητείας ή αποχώρησης των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρίας. 

� Εξετάζει σε συνεργασία µε την γενική διεύθυνση και την οικονοµική διεύθυνση: 

� Τις εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου που χαρακτηρίζονται από την ίδια, τη γενική διεύθυνση 

ή την οικονοµική διεύθυνση ως σηµαντικές. 

-Την επάρκεια σε ανθρώπινο δυναµικό και εξοπλισµό των υπηρεσιών εσωτερικού 

ελέγχου και την επιβαλλόµενη διάρθρωσή τους. 

� Εξετάζει σε συνεργασία µε τη οικονοµική διεύθυνση και τους ελεγκτές: 

- Την καταλληλότητα των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρίας, 

συµπεριλαµβανοµένων και των ελέγχων των ηλεκτρονικών συστηµάτων 

πληροφορικής και ασφάλειας. 

- Το περιεχόµενο των εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών, που αφορούν οικονοµικές 

καταστάσεις της Εταιρίας και τις απαντήσεις των αρµόδιων υπηρεσιών. 



 - 31 - 

� Ενηµερώνεται από την γενική διεύθυνση, την οικονοµική διεύθυνση και τους ελεγκτές, 

σχετικά µε σηµαντικούς κινδύνους ή ανοίγµατα και κρίνει, τα µέτρα που ελήφθησαν ή 

πρέπει να ληφθούν, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος για την Εταιρία. 

� Εξετάζει σε συνεργασία µε την γενική διεύθυνση και τους ελεγκτές, τις ετήσιες 

οικονοµικές καταστάσεις, τα σχετικά προσαρτήµατα και τις εξαµηνιαίες καταστάσεις, 

όταν δε κρίνει απαραίτητο και τις τριµηνιαίες καταστάσεις, πριν την υποβολή τους στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο και διαπιστώνει: 

- Οποιεσδήποτε αλλαγές στον τρόπο σύνταξης. 

- Τοµείς που απαιτούν ιδιαίτερες αποφάσεις κρίσης. 

- Σηµαντικές αναπροσαρµογές που προκύπτουν από τον έλεγχο. 

- Τήρηση των λογιστικών αρχών και πρακτικών. 

- Τήρηση των νόµων, των αποφάσεων και των κανόνων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών 

Α.Ε. 

- Τήρηση των αποφάσεων και των κανόνων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

Ν.Π.∆.∆.[9] 

 

 

2.8 ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Ο προϊστάµενος του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου ή εσωτερικός ελεγκτής εκτελεί τα 

καθήκοντά του σύµφωνα µε την υφιστάµενη ελληνική νοµοθεσία και συµπληρωµατικά τον 

κώδικα δεοντολογίας έτσι όπως διαµορφώνονται από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, 

που σηµαίνει ότι διέπεται από τις αρχές της ανεξαρτησίας, αντικειµενικότητας και 

εµπιστευτικότητας. Επιπλέον, δρα σε πλήρη εναρµόνιση µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα για την 

Επαγγελµατική Άσκηση του Εσωτερικού Ελέγχου (Standards for the Professional Practice of 

Internal Auditing), καθώς και τις πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρίας. Αναφέρεται στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο µέσω της Επιτροπής Ελέγχου. 

∆ιορισµός – ∆εοντολογία 

Η διενέργεια εσωτερικού ελέγχου πραγµατοποιείται από ειδική υπηρεσία της 

Εταιρίας, στην οποία απασχολείται τουλάχιστον ένα φυσικό πρόσωπο πλήρους απασχόλησης. 

Η επαγγελµατική εµπειρία των στελεχών του Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου είναι τέτοια 

ώστε αυτό να µπορέσει να ασκήσει αποτελεσµατικά το έργο του. 

Ο προϊστάµενος και τα στελέχη του τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου διορίζονται από 

το ∆.Σ. της Εταιρίας και αναφέρεται στην Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου. ∆εν µπορούν να 

οριστούν ως εσωτερικοί ελεγκτές µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, διευθυντικά στελέχη τα 
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οποία έχουν και άλλες εκτός του εσωτερικού ελέγχου αρµοδιότητες ή συγγενείς των 

παραπάνω µέχρι και του δευτέρου βαθµού εξ’ αίµατος ή εξ’ αγχιστείας. Η Εταιρία 

υποχρεούται να ενηµερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για οποιαδήποτε µεταβολή στα 

πρόσωπα ή την οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου εντός δέκα εργάσιµων ηµερών από τη 

µεταβολή αυτή. 

Κώδικας ∆εοντολογίας του Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου Ανεξαρτησία 

Τα µέλη του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου είναι ανεξάρτητα από το προσωπικό και 

τα στελέχη των ελεγχόµενων µονάδων έτσι ώστε να µην επηρεάζονται στην εκτέλεση της 

εργασίας τους. 

• Αντικειµενικότητα 

Τα µέλη του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου διατηρούν την απαραίτητη 

αντικειµενικότητα στην αξιολόγηση των ευρηµάτων τους γεγονός που θα τους επιτρέπει να 

παρουσιάζουν την πραγµατική εικόνα της κάθε ελεγχόµενης περιοχής. 

• Ικανότητα 

Τα µέλη του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου επιµορφώνονται συνεχώς έτσι ώστε να 

διατηρούν το απαραίτητο επίπεδο γνώσης και κατάρτισης που θα τους επιτρέπει να εκτελούν 

αποτελεσµατικά τα καθήκοντά τους. 

• Εµπιστευτικότητα 

Τα µέλη του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου δεν αποκαλύπτουν σε τρίτα µέρη 

πληροφορίες και στοιχεία που περιήλθαν στην αντίληψή τους κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους. 

Αρµοδιότητες 

Κατά την άσκηση των καθηκόντων του ο εσωτερικός ελεγκτής δικαιούνται να λάβει 

γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου, αρχείου, τραπεζικού λογαριασµού και 

χαρτοφυλακίου της Εταιρίας και να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία και τµήµα της 

Εταιρίας. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου οφείλουν να συνεργάζονται και να παρέχουν 

πληροφορίες στον εσωτερικό ελεγκτή και γενικά να διευκολύνουν µε κάθε τρόπο το έργο 

του. Στις αρµοδιότητες του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου περιλαµβάνονται τα εξής: 

• Ενηµερώνει εγγράφως το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µέσω της Επιτροπής Εσωτερικού 

Ελέγχου τουλάχιστον ανά τρίµηνο για τον διενεργούµενο έλεγχο, τα πορίσµατα αυτού, 

την πρόοδο της ελεγκτικής εργασίας και το βαθµό υλοποίησης των προτάσεων για 

βελτίωση. 

• Παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων. 
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• Αναφέρει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο περιπτώσεις σύγκρουσης ιδιωτικών συµφερόντων 

των µελών του ∆.Σ. και των διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας µε τα συµφέροντα της 

Εταιρίας τις οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων του. 

• Παρέχει, µετά από έγκριση του ∆.Σ. της Εταιρίας, οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί 

εγγράφως από Εποπτικές Αρχές, συνεργάζονται µε αυτές και διευκολύνουν µε κάθε 

δυνατό τρόπο το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτές ασκούν. 

• Ελέγχει την εφαρµογή και τη συνεχή τήρηση του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας 

και του Καταστατικού της Εταιρίας καθώς και την τήρηση της χρηµατιστηριακής και εν 

γένει νοµοθεσίας που αφορά στην Εταιρία, συµπεριλαµβανοµένου και του Κανονισµού 

∆εοντολογίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

• Ελέγχει την τήρηση των δεσµεύσεων που περιέχονται στα Ενηµερωτικά φυλλάδια και τα 

Επιχειρηµατικά Σχέδια της Εταιρίας. 

• Ελέγχει την νοµιµότητα των αµοιβών και παροχών των µελών του ∆.Σ. αναφορικά µε τις 

αποφάσεις των αρµόδιων οργάνων της Εταιρίας, 

• Ελέγχει τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρίας µε τις συνδεδεµένες µε αυτήν 

επιχειρήσεις. 

• Ελέγχει τις σχέσεις της Εταιρίας µε τις εταιρίες στο κεφάλαιο των οποίων συµµετέχουν 

µε ποσοστό τουλάχιστον 10% µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή µέτοχοί της µε 

ποσοστό τουλάχιστον 10%, 

• Ελέγχει την τήρηση του κανονισµού επιπέδων έγκρισης και αρµοδιοτήτων των 

διευθυντικών στελεχών. 

• Ελέγχει τους Λογαριασµούς Εσόδων –Εξόδων και Αποτελέσµατος. 

• ∆ιενεργεί ελέγχους Οικονοµικής Φύσης (Στοιχεία Ενεργητικού, Παθητικού, Καθαρή 

Περιουσία κλπ.). 

• Ελέγχει τις ∆ιαδικασίες και το Σύστηµα ∆ιαχείρισης των Προµηθειών γενικά, 

συµπεριλαµβανοµένων των Προµηθευτών και Μεταφορών Υλικών, την Παραλαβή 

Αγορών και Πρώτων Υλών 

• Ελέγχει το Σύστηµα Παραγωγής, Συντήρησης και Αντικατάστασης µηχανών. 

• Ελέγχει τα Συστήµατα ∆ιασφάλισης Ποιότητας, Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης και 

Υγιεινής και Ασφάλειας. 

• Ελέγχει τις διαδικασίες του Marketing και των Πωλήσεων. 

• Ελέγχει την εν γένει ∆ιοίκηση Προσωπικού (∆ιαδικασίες, Επιλογή, Αξιολόγηση, 

Αµοιβές, Άδειες, κλπ). 

• Ελέγχει τον Οικονοµικό Σχεδιασµό και τους επί µέρους προϋπολογισµούς. 
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• Ελέγχει την ∆ιεύθυνση Πληροφορικής και το ∆ίκτυο Υπολογιστών (∆ιαδικασίες, 

Ασφάλεια συστηµάτων). 

• Ελέγχει τις συνεργασίες µε άλλες εταιρίες. 

• Ελέγχει τις συµµετοχές σε διεθνείς δραστηριότητες. 

• Λοιποί έλεγχοι και έργα (projects) που θα ζητηθούν από τη διοίκηση της Εταιρίας.[9] 

 

 

2.9  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
 

Η απόδοση του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου αποτελεί συνάρτηση του βαθµού 

εκπαίδευσης των εσωτερικών ελεγκτών. Ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να ασκεί το 

επάγγελµά του µε επαρκή επαγγελµατική κατάρτιση. Ταυτόχρονα, πρέπει να επιµορφώνεται 

συνεχώς για να µπορεί το έργο του να είναι αποτελεσµατικό και αποδοτικό. Εποµένως, το 

τµήµα εσωτερικού ελέγχου στελεχώνεται µε άτοµα των οποίων η τεχνογνωσία και το 

εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο διασφαλίζει την καλύτερη διενέργεια του ελέγχου. Είναι δηλαδή 

επανδρωµένο µε προσωπικό που έχει υψηλά επίπεδα γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων 

προκειµένου να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του. Ειδικότερα, ως προσόντα των εσωτερικών 

ελεγκτών θα µπορούσαµε να αναφέρουµε τα εξής: 

• Να διαθέτουν ανώτατη πανεπιστηµιακή εκπαίδευση και να διακρίνονται για την 

οικονοµική σκέψη καθώς και για ο οργανωτικό-διοικητικό πνεύµα. 

• Να έχουν επαγγελµατική κατάρτιση µε εξειδικευµένες γνώσεις και εµπειρίες. 

• Να έχουν την ικανότητα αξιολόγησης, εκτίµησης και κριτικής επί των συστηµάτων 

λειτουργίας και όχι επί των προσώπων. 

• Να είναι ψυχολόγοι, ώστε ακόµα και κατά τη συζήτηση µε τους ελεγχόµενους να είναι σε 

θέση να διακρίνουν τις αδυναµίες των λειτουργιών και το µέγεθος αυτών. 

• Να διακρίνονται για την ικανότητα ανάλυσης των ευρηµάτων, γεγονότων και 

καταστάσεων, δυνατότητα συνθέσεως αυτών και ερµηνεία των αιτιών που τα προκαλούν. 

• Να έχουν την ικανότητα και το θάρρος, αν χρειασθεί, να καταλογίζουν ευθύνες προς όλα 

τα ιεραρχικά επίπεδα, ανώτερα και κατώτερα. 

• Να είναι εχέµυθοι, τίµιοι, ειλικρινείς, ευθείς, ηθικοί και υπεύθυνοι. Να έχουν σιγουριά 

και αυτοπεποίθηση για τον εαυτό τους, γι’ αυτά που γράφουν στις εκθέσεις τους, ιδικά 

για θέµατα που πρόκειται να ληφθούν υπόψη σοβαρές αποφάσεις. 

• Να επιδεικνύουν λεπτότητα, διπλωµατικότητα και διακριτικότητα στις επαφές τους. 



 - 35 - 

• Να αντιστέκονται στα διάφορα γεγονότα και στους πειρασµούς που διαδραµατίζονται 

γύρω τους. 

• Να έχουν την αίσθηση του κόστους και του οφέλους για το κάθε τι που ελέγχουν, να το 

ποσοτικοποιούν και να το εκφράζουν σε αξία, που είναι ο κύριος στόχος της επιχείρησης. 

Η αξιολόγηση των εσωτερικών ελεγκτών είναι απαραίτητη και αποτελεί ένα από τα κύρια 

µελήµατα του διευθυντή του τµήµατος. Βέβαια, ο έλεγχος προς τους εσωτερικούς ελεγκτές 

θα πρέπει να είναι συνεχής. Η συνεχής αξιολόγηση είναι πιο κουραστική, ωστόσο ˙ 

περισσότερο ρεαλιστική και αποτελεσµατική. Η επιτήρηση της εργασίας των προσώπων που 

συνδράµουν το έργο του εσωτερικού ελεγκτή αποτελεί αναµφισβήτητα ένα σηµαντικό 

στοιχείο µε το οποίο διασφαλίζεται η ορθή αξιολόγηση του εσωτερικού ελεγκτή και κατ’ 

επέκταση η σωστή λειτουργία του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου[10]. 

 

 

2.10 ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

Α) Τα ∆ιεθνή Πρότυπα (Standards for the Professional Practice of Internal Auditing).   

 Σε παγκόσµιο και εθνικό επίπεδο τα πλέον έγκυρα και γενικής αποδοχής ελεγκτικά πρότυπα 

που καθορίζουν τη φύση, την έκταση και το σκοπό της υπηρεσίας του εσωτερικού ελέγχου 

εµπεριέχονται στα εκδοθέντα από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών «Πρότυπα για την 

Επαγγελµατική Εφαρµογή Εσωτερικού Ελέγχου». Σύµφωνα µε το Ελληνικό Ινστιτούτο 

Εσωτερικών Ελεγκτών (δικτυακός τόπος hiia.gr, 2009) , ο σκοπός των προτύπων είναι να: 

i) Περιγράψουν τις βασικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν την πρακτική του Εσωτερικού 

Ελέγχου,  

ii) Αποτελέσουν το γενικό πλαίσιο βάσει του οποίου παρέχονται και προάγονται οι 

προστιθέµενης αξίας δραστηριότητες του Εσωτερικού Ελέγχου,  

iii) Αποτελέσουν µέτρο αξιολόγησης της απόδοσης του Εσωτερικού Ελέγχου,  

iv) Προωθήσουν τη βελτίωση σε οργανωτικές διαδικασίες και λειτουργίες. 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να επισηµανθεί ότι η πεποίθηση της ∆ιοίκησης ότι τα Πρότυπα δεν 

προσθέτουν αξία στην επιχείρηση, η έλλειψη του απαραίτητου προσωπικού και χρόνου, η µη 

συµµόρφωση µε το Πρότυπο 1300 (πρόγραµµα ποιοτικής διασφάλισης και βελτίωσης) σε 

πολλές επιχειρήσεις διεθνώς, αποτελούν εµπόδιο για την αποτελεσµατική εργασία του 

εσωτερικού ελεγκτή (Burnaby et al, 2009). 

B) O Κώδικας ∆εοντολογίας του ∆ιεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ).  

Ο Κώδικας ∆εοντολογίας του ∆ιεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ) εξειδικεύει 

τους κανόνες συµπεριφοράς τους, ως προσώπων και επαγγελµατιών, όσον αφορά την 
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Ακεραιότητα, Αντικειµενικότητα και Εµπιστευτικότητα που πρέπει να επιδεικνύουν (Πάσχας 

και συν., 2006). 

Ενδεικτικό παράδειγµα της χρησιµότητας του Κώδικα είναι η κατοχύρωση σε αυτόν από το 

Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, της ανεξαρτησίας, που θεωρείται η σφραγίδα του 

ελεγκτικού επαγγέλµατος,  κατοχυρώνεται όµως και από άλλους οργανισµούς, καθώς έχουν 

αναγνωρίσει τη σηµαντικότητά της, τόσο από επαγγελµατική, όσο και από ηθική άποψη και 

την έχουν κωδικοποιήσει και αυτοί σε κώδικες επαγγελµατικής ηθικής (Vanasco, 1994) 

Γ) Η Πιστοποίηση των Εσωτερικών Ελεγκτών. 

Την κύρια υπευθυνότητα για την επαγγελµατική επάρκεια και πιστοποίηση, έχουν τόσο η 

υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου όσο και κάθε ένας εσωτερικός ελεγκτής, κάτι που ορίζεται και 

από τον Κώδικα ∆εοντολογίας του ∆ιεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ) 

(Πάσχας και συν., 2006). 

∆)  Η συνεχής επαγγελµατική εκπαίδευσή τους. 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να διατηρούν την τεχνική τους επάρκεια µέσω συνεχούς 

εκπαίδευσης και έχουν την προσωπική ευθύνη για τη συνέχιση της εκπαίδευσης τους 

προκειµένου να διατηρήσουν την επαγγελµατική τους επάρκεια. Πρέπει να ενηµερώνονται 

για τις βελτιώσεις και τις πρόσφατες εξελίξεις σε πρότυπα, στις διαδικασίες και στις τεχνικές 

του εσωτερικού ελέγχου. Η συνεχής εκπαίδευση µπορεί να επιτευχθεί µέσω της ιδιότητάς του 

ως µέλους και της συµµετοχής του σε επαγγελµατικούς συλλόγους, καθώς και µέσω της 

παρακολούθησης συνεδρίων, σεµιναρίων, µαθηµάτων ανώτερης εκπαίδευσης καθώς και 

µέσω εσωτερικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων και συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα 

(Παπαστάθης, 2003). 

Η Πιστοποίηση των εσωτερικών ελεγκτών και ειδικότερα η βασική το CIA (Certified Internal 

Auditor) , αλλά και άλλες εξειδικευµένες πιστοποιήσεις, όπως το CFSA (Certified Financial 

Services Auditor), CCSA (Certification in Control Self Assessment), CGAP (Certified 

Government Auditing Professional), αποτελεί µια διαδικασία όπου µετά από διεθνείς 

εξετάσεις οι επαγγελµατίες Εσωτερικοί Ελεγκτές που πληρούν παράλληλα και σειρά από 

συγκεκριµένες προϋποθέσεις, πέραν της επιτυχίας στις εξετάσεις, πιστοποιούν µε διεθνή 

standards το επίπεδο των δεξιοτήτων τους (Πάσχας και συν., 2006). Για τη διατήρησή της 

όµως, απαραίτητη είναι η συνεχής εκπαίδευση µε πρωτοβουλία των ιδίων, όπως 

προαναφέρθηκε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3    

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 Το κεφάλαιο αυτό πραγµατεύεται το σύστηµα του εσωτερικού ελέγχου. Ειδικότερα, 

αναλύεται ο ορισµός του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, ο σκοπός  και το περιεχόµενό του, 

οι βασικές αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται και τους περιορισµούς του, οι οποίοι 

επιβάλλονται για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του. 

 

3.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Το σύστηµα εσωτερικού έλεγχου αναφέρεται σε ένα οργανωµένο πλέγµα λειτουργιών 

και διαδικασιών, σε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα ελέγχων που καθιερώνει η διοίκηση, και 

αποσκοπεί στην αποτελεσµατική λειτουργία της επιχείρησης (Cheung, 1997). Tο σύστηµα 

του εσωτερικού ελέγχου είναι το πλάνο της επιχείρησης και όλες οι µέθοδοι και διαδικασίες 

που ακολουθεί η διοίκηση για να διασφαλίσει την όσο το δυνατόν, πιο αποδοτική συνεργασία 

µε τη διεύθυνση της επιχείρησης, τη διασφαλίσει του κεφαλαίου, την πρόληψη και τον 

εντοπισµό της απάτης και του λάθους, την ακρίβεια και ολοκλήρωση των λογιστικών 

αρχείων, και την έγκαιρη προετοιµασία όλων των χρήσιµων οικονοµικών πληροφοριών 

(Meigs, 1984). Σύµφωνα µε τους Cook & Wincle (1976), το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου 

προσοµοιάζει το νευρικό σύστηµα του ανθρώπου, αφού διακλαδίζεται και απλώνεται στον 

οργανισµό, και µεταφέρει εντολές και αντιδράσεις από και προς τη διοίκηση. Συνδέεται δε 

άµεσα µε την οργανωτική δοµή και τους γενικούς κανόνες λειτουργίας της επιχείρησης(Cai, 

1997).   

Η αναγκαιότητα ύπαρξης ενός συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, η πληρότητα, το 

µέγεθος και η έκταση αυτού σε µια επιχείρηση καθορίζεται από τις δραστηριότητες, την 

πολυπλοκότητα του αντικειµένου εκµετάλλευσης και των συναλλαγών, την εκπαίδευση και 

την εξειδίκευση του προσωπικού, καθώς και από µια σειρά άλλων παραγόντων. Η ύπαρξη 

ενός οργανωµένου ΣΕΕ παρέχει τα εχέγγυα στις διοικήσεις, µέσω των ασφαλιστικών 

δικλίδων που παρέχει, ως σύστηµα, στο να συµβάλλει δηλαδή αποτελεσµατικά για την 

εύρυθµη λειτουργία και την επίτευξη των επιχειρηµατικών στόχων.  

  

3.2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Ο αντικειµενικός σκοπός ενός συστήµατος εσωτερικού έλεγχου είναι: 

1. Να αποτελεί το εργαλείο της διοίκησης για την υλοποίηση των επιλεγµένων στρατηγικών 

στόχων, όπως επίσης να παρέχει τη δυνατότητα εκτίµησης και µέτρησης του 

αποτελέσµατος και τη σύγκριση αυτού µε τους αρχικούς  στόχους της. 
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2. Να παρέχει τη δυνατότητα αξιοποίησης και σωστής διαχείρισης των διαθεσίµων 

οικονοµικών πόρων, τη σωστή διαχείριση των παραγωγικών µέσων και του ανθρώπινου 

δυναµικού, καθώς και τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων. Παράλληλα αποβλέπει 

στην καλύτερη εξυπηρέτηση µε τους συναλλασσόµενους.  

3. Να διέπεται από κανόνες επιχειρηµατικής και επιχειρησιακής συµπεριφοράς που παρέχουν 

τα εχέγγυα και τις προϋποθέσεις εκείνες, ώστε ο επιχειρηµατικός κίνδυνος να είναι 

διαχειρίσιµος κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, διασφαλίζοντας παράλληλα την ευρωστία 

και τη βιωσιµότητα του φορέα. 

4. Να κατανέµει τις αρµοδιότητες και τις υποχρεώσεις, µε κατάλληλο τρόπο, µεταξύ των 

τµηµάτων και των εργαζοµένων σε αυτά. Επίσης, η µεταξύ τους ρύθµιση των σχέσεων να 

συµβάλλει αποτελεσµατικά στην καλή συνεργασία τους.  

5. Να γνωµοδοτεί εάν οι κάθε είδους αποφάσεις ή εξουσιοδοτήσεις είναι γνωστές σε όλα τα 

στελέχη, κατανοητές και αν εφαρµόζονται από όλη την πυραµίδα της ιεραρχίας σύµφωνα 

µε τις εντολές που έχουν θεσπιστεί από το φορέα.  

6. Τέλος, ως σύστηµα, να αποβλέπει στη θέσπιση συγκεκριµένων δικλίδων ασφαλείας 

ελέγχου, στο ίδιο το σύστηµα, προκειµένου να συνδράµει στον συντονισµό και την 

αρµονική συνύπαρξη µεταξύ των λειτουργιών του[12].  

 

3.3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Ένα σύστηµα εσωτερικού ελέγχου περιλαµβάνει ένα σύνολο συστηµάτων και 

υποσυστηµάτων που είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει αποτελεσµατικά ένας οργανισµός. 

Ορισµένα από τα συστήµατα αυτά είναι τα παρακάτω: 

• Εγκεκριµένο οργανόγραµµα σε πλήρη ανάπτυξη και σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας 

όπως και διάκριση των λειτουργιών σε κύριες και δευτερεύουσες. Μέσα από το 

οργανόγραµµα πρέπει να προτείνεται µε σαφήνεια και να προσδιορίζεται η περιοχή 

ευθύνης ανά τοµέα και τµήµα. 

• Οργανωτικό πλαίσιο περιγραφής καθηκόντων και διαδικασιών. Περιγραφή καθηκόντων 

ανά τµήµα και ανάπτυξη διαδικασιών που να καλύπτουν όλες τις δραστηριότητες των 

ιεραρχικών επιπέδων. 
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• Αποτύπωση των στρατηγικών σχεδιασµών και στόχων και πολιτική υλοποίησης αυτών 

βάσει συγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος και τρόπου δράσης, ώστε να επιτυγχάνεται το 

επιθυµητό αποτέλεσµα.  

• Μακροχρόνιος και βραχυχρόνιος προγραµµατισµός δράσης σε πλήρη ανάπτυξη, ανά 

δραστηριότητα, µε αντίστοιχο απολογισµό και επισήµανση των αποκλίσεων καθώς και 

αιτιολόγηση αυτών.  

• Πλήρες και διαρκώς ενηµερωµένο καταστατικό όπου θα προσδιορίζονται και θα 

αποτυπώνονται µε σαφήνεια το αντικείµενο εκµετάλλευσης , εργασίας και οι κύριοι 

σκοποί του οικονοµικού φορέα.  

• Πολιτική αγορών και προµηθειών σε όλες τις κατηγορίες και τα επίπεδα. 

• Πολιτική πωλήσεων και τιµολόγηση εσωτερικού-εξωτερικού για όλα τα επίπεδα των 

πελατών. 

• ∆ιαδικασίες εισπράξεων και διαχείριση αυτών. Επίσης, διαχείριση των ιδίων και ξένων 

κεφαλαίων. 

• ∆ιαχείριση χαρτοφυλακίου µετοχών και οµολόγων.  

• Αξιόπιστο σύστηµα «M.I.S» µε ευρύτητα επιχειρησιακού πνεύµατος που θα συµβάλλει 

στην αναβάθµιση των επιδιωκόµενων στόχων.  

• Κανονισµό ολοκληρωµένου κύκλου παραγωγικής διαδικασίας προϊόντων, υπηρεσιών και 

διαδικασίες διαχείρισης των αποθεµάτων. 

• Σύστηµα εξουσιοδότησης και εκχώρηση συγκεκριµένων εξουσιοδοτήσεων σε στελέχη για 

την εσωτερική λειτουργία, καθώς και τον χειρισµό θεµάτων εκπροσώπησης της εταιρίας 

έναντι τρίτων. 

• ∆ιαδικασίες καθορισµού εξουσιοδοτηµένων ορίων εγκρίσεως δαπανών.  

• Κανόνες λειτουργίας του φορέα, αποκεντρωτικού χαρακτήρα, µε την ανάθεση 

αρµοδιοτήτων σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχικής πυραµίδας που να διασφαλίζουν την 

εύρυθµη λειτουργία.  

• Αξιόπιστο µηχανογραφηµένο σύστηµα, σωστά οργανωµένο που να παρέχει την 

απαιτούµενη πληροφόρηση και να διασφαλίζει τα αρχεία. 
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• Στρατηγικές και πολιτικές επιλογές για τις επενδύσεις βραχυχρόνιες και µακροχρόνιες µε 

τις αναµενόµενες από αυτές αποδόσεις.   

• Πολιτική λήψης δανείων για επενδύσεις και κεφάλαια κίνησης, όπως επίσης και 

αποπληρωµής αυτών. 

• ∆ιαδικασίες για φορολογική ενηµέρωση, φορολογικές υποχρεώσεις, απόδοση φόρων και 

δικαιώµατος φορολογικών απαλλαγών. 

• Πολιτική πρόσληψης προσωπικού, µισθοδοσίας, κοινωνικών παροχών, αξιολόγησης, 

εκπαίδευσης και ανάπτυξης, αξιοποίησης και γενικότερα σωστής διαχείρισης του 

ανθρωπίνου δυναµικού.  

• ∆ιαχείριση µηχανολογικού εξοπλισµού και παγίων περιουσιακών στοιχείων, αλλά και 

λειτουργία και αποδοτικότητα αυτών.  

• Ασφάλεια προσωπικού και περιουσιακών στοιχειών, όπου προσδιορίζονται µε σαφήνεια 

τα µέσα και οι τρόποι προστασίας αυτών. 

• Συστήµατα I.S.O. δηλαδή ελέγχου διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας προϊόντων και 

υπηρεσιών.  

• Συστήµατα περιβαλλοντικής προστασίας Ε.Μ.Α.S προκειµένου να αποφευχθούν 

απρόβλεπτες συνέπειες στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης 

σύµφωνα µε τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές , ISO 14001. 

• Εσωτερικό έλεγχο (Internal Audit), που αποτελεί ,µέρος του ΣΕΕ που είναι αναγκαίος για 

την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας, όπως επίσης και των επιµέρους συστηµάτων 

και λειτουργιών αυτού. 

• Λοιπές δραστηριότητες που αναπτύσσει ο οργανισµός και έχουν ως στόχο να 

εξασφαλίσουν την επίτευξη των αντικειµενικών σκοπών και επιδιώξεων[12].  

 

3.4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

Η αναφορά σε µια σειρά βασικών αρχών του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, η 

οποία παρατίθεται παρακάτω, δείχνει τη φιλοσοφία και τη δοµή των λειτουργιών του ίδιου 

του συστήµατος που θα έπρεπε να ακολουθείται µε συνέπεια ώστε οι εσωτερικοί ελεγκτές, να 
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αποκτήσουν τις κατάλληλες εκείνες γνώσεις και ικανότητες, για την καλύτεροι αξιολόγηση 

των λειτουργιών και των διαδικασιών αυτού. 

Ως βασικές αρχές ενός Σ.Ε.Ε., ενδεικτικά µπορούν να αναφερθούν: 

I.  Η κατάλληλη στελέχωση  

Η σωστή στελέχωση από εξειδικευµένο στελεχιακό δυναµικό, και ο ανάλογος 

αριθµός αυτού πρέπει να προσαχθεί ιδιαίτερα σε µια σύγχρονη επιχείρηση και ειδικά σε µια 

περίοδο µε τάσεις διεθνοποιούµενης αγοράς που δεν επιδέχεται πειραµατισµούς για κακές 

επιλογές στελεχιακού δυναµικού. Επίσης, ανάλογη προσοχή πρέπει να δίδεται στη σωστή 

αξιολόγηση και αξιοποίηση  του εργατικού δυναµικού από τα στελέχη, από τον πιο απλό 

και ανειδίκευτο εργαζόµενο. 

Η αποκέντρωση της διοίκησης 

Λαµβάνοντας υπόψη το βαθµό της οργάνωσης και της σχετικής στελέχωσης, η 

διοίκηση καθώς και κάθε τµήµα της επιχείρησης θα πρέπει να µεριµνούν ώστε: 

� Να λαµβάνονται µέτρα για την εκχώρηση όσο το δυνατόν περισσότερων 

αρµοδιοτήτων σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα. 

� Το κάθε τµήµα στην περιοχή του να ασκεί, όσο το δυνατόν περισσότερες εξουσίες και 

να έχει και µεγαλύτερες ευθύνες. 

� Να γίνεται αξιολόγηση των ενεργειών και µέτρηση του αποτελέσµατος, τόσο των 

διοικητικών οργάνων, όσο και των αρµοδίων τµηµάτων και αναλόγως να 

λαµβάνονται µέτρα. 

II.  Ο διαχωρισµός καθηκόντων και ευθυνών  

Να υπάρχει σαφής διαχωρισµός καθηκόντων και ευθυνών, σε όλα τα επίπεδα της 

πυραµίδας. ειδικά σε θέµατα που σχετίζονται µε τη ζωτικότητα της επιχείρησης, όπως τα 

περιουσιακά στοιχεία, τα διαθέσιµα, το χαρτοφυλάκιο, τα ζωτικής σηµασίας τµήµατα 

παράγωγης, τα καθήκοντα αλλά και οι ευθύνες πρέπει να είναι αυστηρά προσδιορισµένες. 

Επίσης, κανένα τµήµα, παραγωγική µονάδα ή άτοµο, δεν επιτρέπεται να διαθέτει την 

αποκλειστικότητα της γνώσης και της εξουσίας για οποιαδήποτε σηµαντική λειτουργία ή 

συναλλαγή. Οι  σηµαντικές αυτές εργασίες δεν είναι δυνατόν να ολοκληρώνονται από ένα 

άτοµο, αλλά αντιθέτως η εργασία κάθε υπαλλήλου πρέπει να συµπληρώνεται οπωσδήποτε, 

από την εργασία τουλάχιστον ενός άλλου και να ελέγχεται από κάποιον τρίτο. 
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III.  Η επιτήρηση και επιθεώρηση της εργασίας 

Η συστηµατική επιτήρηση και επιθεώρηση της εργασίας των στελεχών και 

εργαζοµένων, κατά το στάδιο εκτέλεσης αυτής, δίνει τη δυνατότητα για άµεση διορθωτική 

παρέµβαση, οπού απαιτείται, για τήρηση και κατανόηση των διαδικασιών που αφορούν την 

εξασφάλιση και διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών και των προϊόντων. 

 

IV.  Η έγκαιρη και τακτική ενηµέρωση 

Πληροφοριακό υλικό, στοιχεία εκθέσεων, πορίσµατα µελετών, συµπεράσµατα 

συσκέψεων και συνεδρίων που προέρχονται από το εξωτερικό και το ενδοεπιχειρησιακό 

περιβάλλον και που αποτελούν µέρος της βελτίωσης και αξιολόγησης της απόδοσης των 

δραστηριοτήτων πρέπει να ετοιµάζονται οργανωµένα και κατάλληλα ώστε να διανέµονται 

έγκαιρα, τακτικά και προγραµµατισµένα σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης, για ενηµέρωση και 

λήψη διορθωτικών µέτρων.   

 

V. Η έκταση των ελέγχων ανάλογα µε τον κίνδυνο 

Ο σχεδιασµός του έλεγχου από τα ίδια τα τµήµατα, καθώς και ο βαθµός έκτασης 

πρέπει να ανταποκρίνεται στο µέγεθος, τη φύση των δραστηριοτήτων του φορέα, την 

οργάνωση αυτού και ανάλογα µε τον κίνδυνο, στον οποίο εκτίθεται το κάθε τµήµα. Κατά 

συνέπεια το κόστος του ελέγχου δεν πρέπει να είναι υπερβολικό. Ειδικά για το τµήµα 

Εσωτερικού Ελέγχου κατά το σχεδιασµό των ελέγχων θα πρέπει να εκτιµάται στο βαθµό που 

είναι εφικτό, το κόστος και η ωφέλεια που προκύπτει από κάθε έλεγχο[12].  

 

 

3.5 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Ένα σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχεδιάζεται και λειτουργεί για να παράσχει λογική 

διασφάλιση επίτευξης των αντικειµενικών στόχων µιας οικονοµικής µονάδας. Η έννοια της 

λογικής διασφάλισης ενέχει και το στοιχείο της κοστολογικής ευαισθησίας, της αντίληψης 

δηλαδή ότι το κόστος του εσωτερικού ελέγχου µιας επιχείρησης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 

το όφελος για την επιχείρηση από τη χρησιµοποίηση του συστήµατος. Η ανάγκη 

εξισορρόπησης του κόστους και του οφέλους προϋποθέτει ορθοκρισία από την πλευρά της 

διοίκησης. Η αποτελεσµατικότητα κάθε συστήµατος εσωτερικού ελέγχου επηρεάζεται από 

συγκεκριµένους εγγενείς περιορισµούς κάθε οικονοµικής µονάδας, όπως είναι η παραβίαση 



 - 43 - 

των κανόνων του συστήµατος εσωτερικού έλεγχου από την ίδια τη διοίκηση ή µε εντολή της, 

η λανθασµένη χρησιµοποίηση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου από το προσωπικό και οι 

συµπαιγνίες διαφόρων στελεχών ή ακόµη και λειτουργικών µονάδων της επιχείρησης.  

Σε σχέση µε τα λογιστικά συστήµατα εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να σηµειωθεί ότι 

οι ελεγκτές πρέπει να γνωρίζουν ότι τα συστήµατα αυτά υπόκεινται σε εγγενείς 

περιορισµούς. Η παρανόηση των λογιστικών εγχειριδίων και εγκυκλίων οδηγιών, η αµέλεια 

και η κόπωση του ασκούντος το λογιστικό ελεγκτικό έργο µπορεί να περιορίσουν σηµαντικά 

την αποτελεσµατικότητα του λογιστικού ελέγχου. Η αποτελεσµατικότητα ενός λογιστικού 

ελέγχου µπορεί να µηδενιστεί από την συµπαιγνία των καθ΄ ύλη αρµόδιων στελεχών, τα 

οποία ηθεληµένα και πολλές φορές δόλια παραβιάζουν τους κανόνες του συστήµατος. Ένας 

δεύτερος περιορισµός των λογιστικών ελέγχων προέρχεται από το δυναµικό και διαρκώς 

εξελισσόµενο επιχειρησιακό περιβάλλον. Τέλος, οι λογιστικοί έλεγχοι είναι δυνατόν να µην 

καλύπτουν µερικές έκτακτου χαρακτήρα συναλλαγές ή γεγονότα όπως είναι για παράδειγµα η 

χορήγηση δικαιωµάτων προαίρεσης στο προσωπικό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

 Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά για τον τρόπο µε τον οποίο τα πληροφοριακά 

συστήµατα εµπλέκονται στον εσωτερικό έλεγχο. Επίσης, συγκρίνεται η τήρηση των 

πληροφοριακών συστηµάτων σε σχέση µε τα χειρόγραφα, εκτιµάται ο εσωτερικός έλεγχος 

και προτείνεται ένας τρόπος οργάνωσης του τµήµατος µηχανογράφησης. 

 

4.1 Συστήµατα ελεγκτικής σε επιχειρήσεις µε µηχανογράφηση. 

Η εφαρµογή των ηλεκτρονικών υπολογιστών( Η/Υ) στην επεξεργασία στοιχείων από τις 

επιχειρήσεις είχε τεράστια διάδοση στις λογιστικές εργασίες. Ο υπολογιστής έχει τη 

δυνατότητα να διαβάζει, να επεξεργάζεται και να τυπώνει διάφορες πληροφορίες. Στα 

περισσότερα λογιστήρια σήµερα, η τήρηση των βιβλίων, η επεξεργασία των στοιχείων και η 

έκδοση δικαιολογητικών γίνεται µε τη χρήση Η/Υ. Οι επιχειρήσεις µπορούν να 

µηχανογραφήσουν ολόκληρο το λογιστικό κύκλωµα, το κύκλωµα της παραγωγής και της 

διάθεσης των προϊόντων τους. Οι  πιο σύγχρονες επιχειρήσεις χρησιµοποιούν πληροφοριακά 

συστήµατα(Π.Σ.) για να  ενηµερώνουν από οποιοδήποτε σηµείο µέσω τηλεπικοινωνιακών 

δικτύων τον υπολογιστή τους. Για το σκοπό αυτό διαθέτουν τερµατικά(πληκτρολόγια και 

οθόνες), σε συνεργασία µε εκτυπωτές. Με τον τρόπο αυτό, η επιχείρηση µπορεί να πάρει και 

να δώσει αµέσως στοιχεία(on line). Εκτός από την αυτόµατη ενηµέρωση, µπορεί κάποιος να 

ενηµερώσει τον υπολογιστή του µεταγενέστερα, αφού πρώτα καταγράψει τα στοιχεία που τον 

ενδιαφέρουν στα µέσα αποθήκευσης(θύρες usb, cd-rom κλπ). 

 Στις επιχειρήσεις µε Π.Σ. ο ελεγκτής έχει να αντιµετωπίσει διάφορα ζητήµατα. Ένα 

από αυτά είναι ο εσωτερικός έλεγχος. Οι βασικές αρχές του εσωτερικού ελέγχου είναι ίδιες 

για τα κλασικά-χειρόγραφα συστήµατα τήρησης στοιχείων και για τα µηχανογραφηµένα. Ο 

ελεγκτής είναι αναγκαίο να µάθει να χειρίζεται ειδικούς µηχανισµούς ελέγχου και 

εφαρµογών.  

 Επίσης, στα παραδοσιακά συστήµατα ελέγχου, ο ελεγκτής βασιζόταν σε 

ευκολοπροσπέλαστα αρχεία, στα οποία µαθαίνοντας τη µέθοδο αρχειοθέτησης µπορούσε να 

έχει εύκολη πρόσβαση στα πρωτότυπα δικαιολογητικά, στις εγγραφές, στα ηµερολόγια και 

γενικά σε διάφορα αποδεικτικά στοιχεία. Επιπροσθέτως, ο ελεγκτής πρέπει να είναι σε θέση 

να βρει τρόπους άντλησης πληροφοριών για την όσο το δυνατόν καλύτερη επιτέλεση του 

έργου του. 
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 Ο ελεγκτής πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις µεθόδους του οργανισµού που 

χρησιµοποιούνται για την επεξεργασία των λογιστικών δεδοµένων κατά τον σχεδιασµό του 

ελέγχου, διότι τέτοιες µέθοδοι είναι ικανές να επηρεάσουν το σχεδιασµό της εσωτερικής 

δοµής του ελέγχου. Η έκταση που χρησιµοποιείται σε σηµαντικές λογιστικές εφαρµογές το 

Π.Σ. , καθώς και η πολυπλοκότητα των εφαρµογών αυτών, µπορεί να επηρεάσουν τη φύση, 

τη διάρκεια και το βαθµό της ελεγκτικής διαδικασίας. 

 

4.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ 

∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ 

 

1. Ιχνηλάτηση Συναλλαγών: αναφέρεται στη διαδικασία µετατροπής των αρχικών 

στοιχείων(π.χ. τιµολόγια, αποδείξεις κλπ) σε χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Στο 

χειρόγραφο σύστηµα η ιχνηλάτηση χαρακτηρίζεται από σωστή αρχειοθέτηση, ώστε 

να δηµιουργούνται προσβάσιµα αρχεία και καλά ενηµερωµένες εγγραφές. Αντίθετα, 

στο πληροφοριακό σύστηµα η ιχνηλάτηση συναλλαγών διενεργείται σε γλώσσα 

προγραµµατισµού για να τις αντιλαµβάνεται ο υπολογιστής. Ο ελεγκτής διαθέτει ένα 

χρήσιµο εργαλείο µε συγκεντρωµένες σηµαντικές πληροφορίες και έχει τη 

δυνατότητα να διασταυρώνει δεδοµένα, γεγονός το οποίο δε θα κατάφερνε στο 

χειρόγραφο σύστηµα. 

 

2. Τυποποίηση επεξεργασίας συναλλαγών: οι συναλλαγές στο πληροφοριακό σύστηµα 

γίνονται µε την ίδια διαδικασία. Τα τυχαία λάθη εµφανίζονται µε πολύ µικρή 

πιθανότητα και συχνότητα και συνήθως η πρωταρχική πηγή των λαθών είναι τα λάθη 

στην εισαγωγή δεδοµένων. Παρόλα αυτά, η µικρή αυτή πιθανότητα επηρεάζει το έργο 

του ελεγκτή όσο αφορά στο σχεδιασµό του ελέγχου. Εναλλακτικά, τα λάθη που 

εµφανίζονται σε ένα σύστηµα είναι συστηµατικά και συµβαίνουν κατ’ εξακολούθηση. 

Τα συστηµατικά λάθη επηρεάζουν σε µεγαλύτερο βαθµό τη διαδικασία του ελέγχου, 

αλλά µπορούν πιο εύκολα να εκτιµηθούν, διότι είναι προβλέψιµα. 

 

3. ∆ιαχωρισµός καθηκόντων: ένα πληροφοριακό σύστηµα µπορεί να συγκεντρώσει 

πολλές από τις διαδικασίες που εκτελούνται από διαφορετικά άτοµα στο χειρόγραφο 

σύστηµα. Ένα πληροφοριακό σύστηµα µπορεί να εκτελεί λειτουργίες οι οποίες θα 

ήταν ασύµβατες αν εκτελούνταν από ένα άτοµο στο χειρόγραφο σύστηµα. Για το λόγο 

αυτό ο διαχωρισµός των καθηκόντων και αρµοδιοτήτων σε ένα πληροφοριακό 
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σύστηµα πρέπει να εκτιµηθεί σε διαφορετική βάση και κάτω από µια διαφορετική 

οπτική γωνία. 

 

4. Λάθη και δυσλειτουργίες: η πιθανότητα τα άτοµα να έχουν µη εξουσιοδοτηµένη 

πρόσβαση στα στοιχεία της οικονοµικής µονάδας αυξάνεται όταν ένα λογιστικό 

σύστηµα ηλεκτρονικοποιείται. Η αύξηση αυτή προκαλείται από την έλλειψη ορατών 

στοιχείων και αποδείξεων για το ποιος έχει πρόσβαση στον Η/Υ, καθώς επίσης και 

από το γεγονός ότι σφάλµατα του υπολογιστή δεν εντοπίζονται για µεγάλα χρονικά 

διαστήµατα. 

 

5. ∆υνατότητα για αυξηµένη διοικητική εποπτεία: τα πληροφοριακά συστήµατα 

προσφέρουν πολλά είδη πληροφοριών τα οποία η ∆ιοίκηση µπορεί να χρησιµοποιήσει 

για να επιβλέπει και να ελέγχει τη διαδικασία συναλλαγών. Με τον τρόπο αυτό 

ενδυναµώνεται η δοµή του εσωτερικού ελέγχου. 

 

6. Το Π.Σ. ως εργαλείο για τη διεξαγωγή  ελέγχου: ένα Π.Σ. βοηθάει στη στην εξαγωγή 

αναφορών και συµπερασµάτων τα οποία είναι απαραίτητα για τη διενέργεια 

χειρόγραφων ελέγχων. Για παράδειγµα, στη διαδικασία µισθοδοσίας ο Η/Υ µπορεί να 

δώσει λεπτοµερείς πληροφορίες για τις ώρες εργασίας των υπαλλήλων, βάσει των 

οποίων θα βγει η µισθοδοσία τους. Γενικά, ισχύει ότι τα στοιχεία της δοµής του 

εσωτερικού ελέγχου εφαρµόζονται σε κάθε οικονοµική µονάδα, αλλά ο τρόπος που 

αυτά συνδυάζονται και εφαρµόζονται ποικίλλει ανάλογα µε τις µεθόδους 

επεξεργασίας δεδοµένων που αυτή χρησιµοποιεί[16]. 

 

 

4.3 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 Για τη σωστή εκτίµηση του εσωτερικού ελέγχου, ο ελεγκτής πρέπει να  είναι γνώστης 

των ηλεκτρονικών στοιχείων διαδικασίας, εξοπλισµού και συστηµάτων. Η γνώση αυτή είναι 

απαραίτητη γιατί ο ελεγκτής σύµφωνα µε τις βασικές αρχές της ελεγκτικής, πρέπει να 

γνωρίζει άριστα το αντικείµενο που ελέγχει. Επίσης, έχει δικαίωµα να ελέγξει όλα τα 

δικαιολογητικά και τα βιβλία του λογιστηρίου της επιχείρησης. Αν ένας πελάτης 

χρησιµοποιεί µηχανογράφηση, ακόµα και στην  πιο απλή µορφή, ο ελεγκτής είναι 

υποχρεωµένος να κατανοήσει ολόκληρο το σύστηµα και τη ροή των στοιχείων, ώστε να είναι 

σε θέση να εντοπίσει τυχόν λάθη, παρατυπίες, παραλείψεις και δυσλειτουργίες. 



 - 47 - 

Οι µέθοδοι εσωτερικού ελέγχου που συνδέονται µε τα µηχανογραφικά συστήµατα 

χωρίζονται σε δυο κατηγορίες. Η πρώτη αναφέρεται στους γενικούς ελέγχους και η δεύτερη 

σε ελέγχους εφαρµογής. 

Οι γενικοί έλεγχοι µπορεί να χρησιµοποιηθούν για όλες τις περιπτώσεις εφαρµογών 

µηχανογράφησης και πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω: 

1. η οργάνωση του τµήµατος µηχανογράφησης 

2. η διαδικασία τεκµηρίωσης από τη µηχανογράφηση 

3. ο έλεγχος πρόσβασης και άλλα µέτρα ασφάλειας του συστήµατος. Τα ελεγχόµενα 

στοιχεία και οι διαδικασίες ελέγχου περιλαµβάνουν τα παρακάτω στάδια: 

α. εισαγωγή στοιχείων ελέγχου 

β. επεξεργασία στοιχείων ελέγχου 

γ. εξαγωγή στοιχείων ελέγχου 

Το δεύτερο στάδιο είναι το σηµαντικότερο από πλευράς ελέγχου και πρέπει να περιλαµβάνει 

τεστ ενδοτικότητας, τα οποία θα παρέχουν στον ελεγκτή τη βεβαιότητα ότι τα υπάρχοντα 

προγράµµατα, µηχανήµατα και διαδικασίες λειτουργούν ικανοποιητικά. 

 

4.4 ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

 Πριν εγκατασταθεί το πληροφοριακό σύστηµα πρέπει να ληφθεί υπόψη όλη η δοµή 

και η οργάνωση της επιχείρησης. Οι βασικές λειτουργίες που κατευθύνει το τµήµα 

µηχανογράφησης περιλαµβάνουν: 

1. την έναρξη  και εξουσιοδότηση των καταχωρίσεων  

2. την καταχώριση και αρχειοθέτηση των συναλλαγών  

3. την επιµέλεια των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. 

Μέσω του τµήµατος µηχανογράφησης οι διάφορες λειτουργίες πρέπει να διαχωριστούν, 

ώστε  να υπάρχει αποτελεσµατικός εσωτερικός έλεγχος. Οι λειτουργίες αυτές είναι: 

Α. ανάλυση και προγραµµατισµός των εφαρµογών 

Β. λειτουργίες του υπολογιστή 

Γ. ταξινόµηση και αρχειοθέτηση των καταχωρίσεων 

∆. µονάδα ελέγχου των στοιχείων 

Ο διαχωρισµός αυτός γίνεται για να υπάρχει διάκριση ανάµεσα σε αυτούς που 

κατέχουν τις γνώσεις που χρειάζονται για να εισάγουν στοιχεία στο σύστηµα( αναλυτές, 

προγραµµατιστές), από αυτούς που έχουν πρόσβαση στον εξοπλισµό που είναι απαραίτητος 

για την εισαγωγή των στοιχείων( χειριστές µονάδων εισόδου). Οι υπάλληλοι που σχεδιάζουν 

εφαρµογές στον υπολογιστή και γράφουν προγράµµατα είναι εξοικειωµένοι µε κάθε 
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εφαρµογή, ώστε να είναι σε θέση να επινοήσουν µεθόδους εισαγωγής µεταβολών των 

προγραµµάτων ή στοιχείων κατά την επεξεργασία από τον υπολογιστή. Για το λόγο αυτό, οι 

λειτουργίες ρουτίνας δεν θα πρέπει να εκτελούνται από τους αναλυτές και τους 

προγραµµατιστές. Επίσης, οι χειριστές του µηχανήµατος δεν θα πρέπει να είναι γνώστες των 

λειτουργικών λεπτοµερειών του προγραµµατισµού. Αναφέρεται ενδεικτικά ένας διαχωρισµός 

καθηκόντων σε τµήµα µηχανογράφησης: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Πηγή: Ελεγκτική, Άγγελος Τσακλάγκανος, Εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη Α. Ε., 2003 

 

Η βιβλιοθήκη των προγραµµάτων και των αρχείων πρέπει να βρίσκεται ξεχωριστά 

από τα υπόλοιπα τµήµατα, ώστε να µην υπάρχει ελεύθερη και ανεξέλεγκτη πρόσβαση. Ο 

ικανοποιητικός έλεγχος στο τµήµα αυτό περιλαµβάνει τον έλεγχο των υλικών και των 

στοιχείων που χρησιµοποιούνται καθηµερινά, αλλά και αυτών που δεν χρησιµοποιούνται 

τακτικά.  

 Η µονάδα συστηµάτων ανάλυσης και προγραµµατισµού περιλαµβάνει τους αναλυτές 

και προγραµµατιστές µε τα απαραίτητα τερµατικά. Ο χειρισµός του υπολογιστή και τα 

συστήµατα εισόδου- εξόδου των στοιχείων εκτελούνται µόνο από εξουσιοδοτηµένα και 

έµπειρα άτοµα. Η µονάδα ελέγχου εκτελεί τον λογιστικό έλεγχο των στοιχειών εισόδου- 

εξόδου. Το προσωπικό αυτού του τµήµατος πρέπει να έχει αποκλειστική πρόσβαση στα 

στοιχεία ελέγχου που συνδέονται µε τις εφαρµογές και είναι απαραίτητο να είναι ανεξάρτητη 

από τα υπόλοιπα τµήµατα. 

 

 

4.5 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ 

Οι στόχοι της τεκµηρίωσης είναι οι παρακάτω: 

ΜΑΝΑΤΖΕΡ  
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ 

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ 
Η/Υ  ΕΙΣΟ∆ΟΣ-
ΕΞΟ∆ΟΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΕΛΕΓΧΟΥ 
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1. να έχει η διοίκηση µια ξεκάθαρη  εικόνα του συστήµατος µηχανογράφησης και να υπάρχει 

η διαβεβαίωση ότι η πολιτική του είναι προσκολληµένη σε αυτή. 

2. να δίνει µε συνοπτικό αλλά αναλυτικό τρόπο, όταν του ζητηθεί, µια εικόνα των 

διαδικασιών που ακολουθούνται, όσο αφορά στη χρήση των προγραµµάτων και των 

στοιχείων 

3. να υπηρετεί τον σκοπό του εσωτερικού ελέγχου, ανεξάρτητα από τον έλεγχο εσωτερικών 

και εξωτερικών ελεγκτών 

 Η ελλιπής τεκµηρίωση είναι δείγµα αδυναµίας του εσωτερικού ελέγχου πάνω στη 

µηχανογράφηση. Χωρίς αυτά τα επεξηγηµατικά στοιχεία, οι λεπτοµερείς λειτουργίες ενός 

προγράµµατος µπορεί να είναι γνωστές µόνο στον προγραµµατιστή που το δηµιούργησε. 

Έτσι, σε περίπτωση που αντικατασταθεί ο προγραµµατιστής από κάποιον άλλο ή 

αποχωρήσει, δεν θα µπορούµε να έχουµε πρόσβαση στο πρόγραµµα.  

 

 

4.6 ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Α) Έλεγχοι εισαγωγής 

 Κατά την εισαγωγή των στοιχείων στον υπολογιστή, υπάρχει πιθανότητα να 

δηµιουργηθεί λάθος, παρόλο που ο εξοπλισµός του έχει σχετικές λειτουργίες για αυτόµατη 

αντιµετώπισή του. Είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν µέθοδοι ελέγχου εισαγωγής, ώστε να 

παρέχεται η εγγύηση ότι δεν θα υπάρχει λάθος κατά την εισαγωγή στοιχείων και κατά την 

επεξεργασία τους.  

 Τεχνικές ελέγχου κατά την εισαγωγή των στοιχείων είναι: 

1. απαρίθµηση όλων των προηγούµενων εισαγωγών από µια µονάδα ελέγχου 

2. διατήρηση διαδικασίας ελέγχου διόρθωσης λαθών 

3. ύπαρξη διαδικασίας διπλής µεταφοράς, όταν σηµαντικά στοιχεία µεταφέρονται 

ανάµεσα σε γεωγραφικούς τόπους 

4. διατήρηση των τεκµηρίων σχηµατισµού στοιχείων για χρονικές περιόδους, ώστε τα 

στοιχεία να µπορούν να ανακατασκευαστούν αν χρειαστεί. 

Β) ∆ιαδικασίες ελέγχου 

 Οι έλεγχοι διαδικασίας των στοιχείων πρέπει να γράφονται πάνω στα προγράµµατα 

των υπολογιστών και περιλαµβάνουν: 

1. οριακά τεστ: το είδος αυτών των τεστ µπορεί να προκαλέσει τη δηµιουργία 

λανθασµένου µηνύµατος, αν ένας υπολογισµός κατά το «τρέξιµο» του προγράµµατος 

είναι έξω από τα καθορισµένα όρια. 
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2. τεστ λογικής: το τεστ αυτό κατευθύνει ένα µήνυµα να δηµιουργηθεί αν ένα µη λογικό 

αποτέλεσµα δηµιουργηθεί κατά το «τρέξιµο» του προγράµµατος. 

3. εκτιµητικούς ελέγχους: εξακριβώνουν αν ορισµένα στοιχεία έχουν ισχύ σήµερα 

4. επικεφαλίδες: είναι µαγνητικοί κώδικες αναγνώρισης, γραµµένοι πάνω στα αρχεία 

των στοιχείων που περιέχουν κωδικοποιηµένη την ονοµασία του αρχείου και µας 

βοηθούν να αναγνωρίσουµε το είδος των στοιχείων που περιέχει, πριν το 

χρησιµοποιήσουµε. 

Γ) Έλεγχος εξαγωγής 

 Το βασικό στοιχείο για τον έλεγχο εξαγωγής είναι ότι τα συνολικά αποτελέσµατα της 

εξαγωγής θα πρέπει να συγκριθούν µε τα συνολικά στοιχεία της εισαγωγής. Τυχόν 

διαφορές πρέπει να ερευνηθούν και να επανεξεταστούν. Αυτό είναι µια από τις πιο 

σηµαντικές λειτουργίες της µονάδας ελέγχου της µηχανογράφησης. Όλες οι διορθώσεις 

των λαθών θα πρέπει να γίνουν και να καταχωριστούν σύµφωνα µε τις εξουσιοδοτηµένες 

διαδικασίες, για να µην υπάρχουν δόλιες εισαγωγές. 

∆) Ενδοτικά τεστ 

 Ένας ελεγκτής πρέπει να χρησιµοποιήσει ενδοτικά τεστ για να έχει εγγυήσεις ότι 

έχουν εφαρµοστεί σωστά οι µέθοδοι εσωτερικού ελέγχου. Κατά την εκτέλεση αυτών των 

τεστ, ο ελεγκτής πρέπει να παρατηρήσει τυχόν λάθη απαρίθµησης και να εξετάσει τα 

δικαιολογητικά των καταχωρίσεων. Ακόµα ο ελεγκτής πρέπει να καθορίσει κατά πόσο 

µπορεί να βασίζεται σε ένα σύστηµα εσωτερικού ελέγχου που υποστηρίζεται από τη 

µηχανογράφηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ Η/Υ 

 Όπως προαναφέρθηκε, καθώς οι περισσότερες οικονοµικές µονάδες χρησιµοποιούν 

µηχανογραφηµένα πληροφοριακά συστήµατα για τις λογιστικές εργασίες, ο εσωτερικός 

ελεγκτής είναι απαραίτητο να ερευνήσει τη δοµή του εσωτερικού ελέγχου και στη συνέχεια 

να σχεδιάσει και προγραµµατίσει ανάλογα τη διαδικασία που θα ακολουθήσει. Στον 

προγραµµατισµό και το σχεδιασµό του εσωτερικού ελέγχου ο ελεγκτής έχει στη διάθεση του 

τεχνικές οι οποίες θα τον βοηθήσουν στη διενέργεια ενός αποτελεσµατικού και εσωτερικού 

ελέγχου. Έτσι, λοιπόν, στο κεφάλαιο αυτό επεξηγούνται οι τεχνικές που χρησιµοποιεί ο 

εσωτερικός ελεγκτής και οι οποίες βασίζονται στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

ειδικότερα στη χρήση των πληροφοριακών συστηµάτων.  

 

5.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕ                     

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 Οι τεχνικές και οι διαδικασίες που χρησιµοποιούνται από τον ελεγκτή στην εκτέλεση 

των ουσιαστικών τεστ στα λογιστικά στοιχεία εξαρτώνται κυρίως από το χρησιµοποιούµενο 

σύστηµα µηχανογράφησης του πελάτη. Η σχεδίαση και η λειτουργία των καθορισµένων 

συστηµάτων ελεγκτικής χρησιµοποιείται σε ευρύ επίπεδο. Αυτός ο τρόπος της ελεγκτικής του 

µάνατζµεντ µπορεί να καθοριστεί και για συστήµατα ελέγχου σε µηχανογραφικά κέντρα, µε 

µικρές παραλλαγές όσο αφορά στους τρόπους. Σε προχωρηµένα συστήµατα  

µηχανογράφησης µε δυνατότητες άµεσης καταχώρισης(on-line) οι δυνατότητες για πλήρη 

έλεγχο µειώνονται. Η συνεχής εξέλιξη των υπολογιστών αλλά και των προγραµµάτων έχει 

προχωρήσει αρκετά, ώστε σήµερα τέτοια συστήµατα ελέγχου να είναι διαθέσιµα. Από την 

άλλη πλευρά, υπάρχουν βάσιµοι λόγοι, για τους οποίους οι επιχειρήσεις διατηρούν στα 

συστήµατά τους την ικανότητα να επεµβαίνουν στα αρχεία των στοιχείων τους, να 

µεταβάλουν ή και να ανακατασκευάζουν αυτά. Μερικοί από αυτούς είναι: 

1) εφαρµογές µάνατζµεντ 

2) λεπτοµέρειες εφαρµογής εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτικών απαιτήσεων  

3) διορθώσεις καταχωρηµένων σφαλµάτων. 

Η ελεγκτική πρέπει να σχεδιάζεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε οι λεπτοµέρειες που 

υπογραµµίζουν την ανακεφαλαίωση των λογιστικών στοιχείων, όπως οι κατάλογοι πωλήσεων 

και δικαιολογητικά δαπανών, να αναγνωρίζονται και να βρίσκονται στη διάθεση του ελέγχου 

σε κάθε ζήτηση. 
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 Ακόµα, τα αρχεία πρέπει να δίνουν την ευκαιρία για παραποµπή οποιασδήποτε 

πράξης στην πραγµατική πηγή πληροφοριών µε την κατάλληλη κωδικοποίηση. 

 Τα παραπάνω όσο αφορά στις τεχνικές ελεγκτικής και τις διαδικασίες σε λογιστήρια 

µε µηχανογραφικό σύστηµα, διαιρούνται ως εξής: 

1) Ελεγκτική γύρω από τους υπολογιστές 

Στα συστήµατα µηχανογράφησης, όπου υπάρχει λεπτοµερής λογιστικός έλεγχος, οι 

ελεγκτές µπορούν να χρησιµοποιούν τεστ χωρίς να κάνουν χρήση του υπολογιστή. Στην 

ελεγκτική γύρω από τους υπολογιστές, οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται στα συστήµατα 

του κλασικού ελεγκτικού µάνατζµεντ. Σε µερικές εφαρµογές η ελεγκτική γύρω από τον 

υπολογιστή δίνει ικανοποιητικά στοιχεία, πάνω στα οποία µπορούµε να στηριχτούµε για 

να διαµορφώσουµε µια εικόνα των λογιστικών πληροφοριών της επιχείρησης. 

 

2) Ελεγκτική µέσω υπολογιστών 

Τεχνικές ελεγκτικής που χρησιµοποιούνται στο µηχανικό µέρος και στα προγράµµατα 

του πελάτη, για να ελέγξουν τα στοιχεία, είναι συχνά απαραίτητες. Ο ελεγκτής µπορεί να 

διενεργήσει µε πολλούς τρόπους τον έλεγχο µε επαλήθευση. Η επαλήθευση ενεργείται 

στα συγκεντρωτικά ποσά που έχουν καταχωριστεί στα βιβλία της επιχείρησης. Ο Η/Υ 

δίνει αναλυτικά τα στοιχεία από τα οποία σχηµατίστηκαν τα συγκεντρωτικά ποσά. 

Επίσης, ο ελεγκτής επαληθεύει τη σωστή ή µη καταχώριση των εγγράφων στα αναλυτικά 

ηµερολόγια και τη σωστή µεταφορά αυτών στους αντίστοιχους λογαριασµούς των 

αναλυτικών καθολικών. Ακόµα ο ελεγκτής έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει στοιχεία ίδια 

µε αυτά που φυσιολογικά επεξεργάζεται ο υπολογιστής. Στη συνέχεια τα στοιχεία αυτά 

επεξεργάζονται από τον υπολογιστή µε τα ίδια προγράµµατα που χρησιµοποιεί ο πελάτης. 

Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν συγκρίνονται µε τα προκαθορισµένα, ώστε να υπάρχει 

η βεβαιότητα ότι δίνουν το ίδιο αποτέλεσµα. Η συγκεκριµένη πρακτική θα αναφερθεί σε 

επόµενη ενότητα εκτενέστερα. 

 

3) Ελεγκτική προγραµµάτων 

Ο υπολογιστής του πελάτη µπορεί να δώσει την απαραίτητη βοήθεια στον ελεγκτή για να 

προχωρήσει σε έναν έλεγχο στα προγράµµατά του. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί ακόµα και 

εξωτερικός υπολογιστής, αρκεί τα προγράµµατα του πελάτη να «τρέχουν» σε αυτόν. 

Ο ελεγκτής εξετάζει αν τα προγράµµατα έχουν γραφεί σύµφωνα µε τις γενικές αρχές της 

λογιστικής (εάν τηρεί ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, σύµφωνα µε τις αρχές των ∆.Λ.Π.), 

των µαθηµατικών και τις γενικές διατάξεις περί φορολογίας. Εξετάζει, ακόµα, αν 
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παράλληλα µε τα κανονικά προγράµµατα υπάρχουν και άλλα τα οποία δε φαίνονται, µε 

τη λειτουργία των οποίων να επηρεάζεται το αποτέλεσµα. Επιπροσθέτως, εξετάζει την 

περίπτωση που χρησιµοποιούνται ειδικά προγράµµατα για µεταγενέστερη αλλοίωση των 

εγγραφών. Επίσης, αντικείµενο εξέτασης αποτελούν τα προγράµµατα εκτύπωσης των 

βιβλίων. Μπορεί αυτά να µη δίνουν εντολές για εκτύπωση όλων των συναλλαγών και των 

καταχωρίσεων, αλλά µόνο µερικών. Φυσικά για να γίνουν όλοι αυτοί οι έλεγχοι είναι 

απαραίτητο ο ελεγκτής να έχει γνώσεις ανάλυσης και προγραµµατισµού. 

 

 

5.2 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 Κάποιες από τις γενικά παραδεκτές αρχές του ελέγχου βασίζονται στο σχεδιασµό του 

ελέγχου. Μια από αυτές σχετίζεται µε την αναγκαιότητα της επαρκούς τεχνικής κατάρτισης 

και δεξιότητας του ελεγκτή. Έτσι λοιπόν, απαιτείται ο ελεγκτής αρχικά να κατανοήσει τη 

δοµή του εσωτερικού ελέγχου και στη συνέχεια να σχεδιάσει σωστά τον έλεγχο. 

 

5.2.1 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΟΜΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 Όπως έχει προαναφερθεί κατά τη διενέργεια του ελέγχου, ο ελεγκτής πρέπει να 

κατανοήσει τη δοµή του εσωτερικού ελέγχου για να είναι σε θέση να σχεδιάσει τον έλεγχο. 

Αυτό ισχύει είτε στον έλεγχο µε χειρόγραφο σύστηµα, είτε στον έλεγχο µε 

µηχανογραφηµένο. Όταν ο ελεγκτής έχει µηχανογραφηµένη εφαρµογή, η οποία µπορεί να 

επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις, πρέπει να ερευνήσει κατά πόσο η µηχανογράφηση 

επηρεάζει την κατανόηση των έξι προαναφερθέντων στοιχείων της δοµής του εσωτερικού 

ελέγχου. 

 

5.2.2 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ 

 Όσο αφορά στο σχεδιασµό του εσωτερικού ελέγχου, πρέπει να σηµειωθεί ότι 

περιλαµβάνει την ανάπτυξη στρατηγικής για την αναµενόµενη διεξαγωγή και τα όρια του. 

Σύµφωνα µε το SAS No 48 ( Statement of Auditing Standards) ο ελεγκτής κατά το σχεδιασµό 

του ελέγχου λαµβάνει υπόψη τα εξής: 

1. το βαθµό και την έκταση µηχανογράφησης και χρήσης Η/Υ σε κάθε λογιστική 

εφαρµογή, 

2. την πολυπλοκότητα της µηχανογράφησης της οικονοµικής µονάδας, 

3. την οργανωσιακή δοµή των πληροφοριακών λειτουργιών, 

4. τη διαθεσιµότητα των δεδοµένων και των πληροφοριών, 
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5. τη χρήση των πληροφοριακών τεχνικών για την αύξηση της αποτελεσµατικότητας του 

ελέγχου και  

6. την αναγκαιότητα για ιδιαίτερα και εξειδικευµένα προσόντα. 

Επιπροσθέτως, αξίζει να σηµειωθεί ότι για την εφαρµογή των  παραπάνω στοιχείων η 

επαρκής εκπαίδευση του ελεγκτή θεωρείται απαραίτητη. Ειδικότερα, η επαρκής κατάρτιση 

για έναν ελεγκτή περιλαµβάνει βασικές γνώσεις πληροφοριακών συστηµάτων, γενικές 

γνώσεις γλωσσών προγραµµατισµού, ικανότητα σχεδιασµού και ανάλυσης βασικών 

συστηµάτων, κατανόηση των πληροφοριακών ελέγχων και τέλος την ικανότητα να ελέγχει 

χρησιµοποιώντας υπολογιστή. 

Ο βαθµός απαιτούµενης γνώσης του ελεγκτή σε θέµατα πληροφορικής ποικίλλει ανάλογα 

µε την πολυπλοκότητα του χρησιµοποιούµενου συστήµατος. Έτσι, για παράδειγµα ο έλεγχος 

σε µία µικρή οικονοµική µονάδα απαιτεί λιγότερες γνώσεις και δεξιότητες σε σχέση µε τον 

έλεγχο σε µια οικονοµική µονάδα που χρησιµοποιεί ένα πολύπλοκο on- line πληροφοριακό 

σύστηµα. 

Όσο αφορά στην εποπτεία πρέπει να σηµειωθεί ότι περιλαµβάνει την καθοδήγηση των 

υπαλλήλων και τη διαπίστωση της επίτευξης ή µη των στόχων του ελέγχου. Η έκταση της 

εποπτείας εξαρτάται από την πολυπλοκότητα του αντικειµένου ελέγχου καθώς και επίσης και 

από τις ικανότητες των ατόµων που διενεργούν τον έλεγχο. 

 

 

5.3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ Η/Υ (COMPUTER 

ASSISTED AUDIT TECHNIQUES- CAATs) 

 Από τη στιγµή που µια οικονοµική µονάδα χρησιµοποιεί µηχανογράφηση σε 

σηµαντικές λογιστικές εφαρµογές, έτσι και ο ελεγκτής µπορεί να χρησιµοποιήσει τεχνικές 

ελέγχου που βασίζονται στους Η/Υ. Πριν αποφασίσει, όµως, ποιες τεχνικές θα 

χρησιµοποιήσει είναι υποχρεωµένος να απαντήσει ορισµένα ερωτήµατα: 

Α) θα είναι αποτελεσµατικός ο έλεγχος µε την χρήση των CAATs; 

Β) συµφέρει τον ελεγκτή να χρησιµοποιήσει συµβατικές τεχνικές ελέγχου; 

Γ) είναι πρόθυµος ο πελάτης να βοηθήσει στον έλεγχο µε την παραχώρηση του προσωπικού 

του τµήµατος µηχανογράφησης και µε την άδεια πρόσβασης σε δεδοµένα και πληροφοριακά 

συστήµατα; 

∆) ποιο είναι το κόστος των CAATs; 

Ο κάθε έλεγχος απαιτεί διαφορετική CAAT ή οι CAATs µπορούν να προσαρµοστούν σε 

διαφορετικούς ελέγχους; 



 - 55 - 

 Οι ερωτήσεις Α και Β σχετίζονται µε την αποτελεσµατικότητα του ελέγχου και οι 

ερωτήσεις Γ και ∆ µε την αποδοτικότητα του ελέγχου. Εφόσον απαντηθούν ικανοποιητικά οι 

παραπάνω ερωτήσεις ο ελεγκτής µπορεί να αποφασίσει αν πρέπει  να χρησιµοποιήσει 

CAATs και ποιες πρέπει να χρησιµοποιήσει. 

 

5.4 ΕΙ∆Η CAATs 

Οι ελεγκτές έχουν στη διάθεσή τους ποικίλες τεχνικές οι οποίες απαιτούν διαφορετικά 

επίπεδα πληροφορικής εξειδίκευσης. 

 

5.4.1 Έλεγχος δεδοµένων 

Η προσέγγιση του ελέγχου δεδοµένων περιλαµβάνει την ανάπτυξη εικονικών 

συναλλαγών και την επεξεργασία τους από ηλεκτρονικές εφαρµογές. Ο έλεγχος των 

δεδοµένων διενεργείται προκειµένου να διαπιστωθεί: 

Α) αν οι διαδικασίες ελέγχου οι οποίες εγκαθίστανται στην εφαρµογή λειτουργούν 

αποτελεσµατικά 

Β) αν η εφαρµογή επεξεργάζεται τις συναλλαγές σωστά 

Γ) αν τα αρχεία των συναλλαγών ενηµερώνονται 

 Για να γίνει κατανοητή η προσέγγιση αυτή αξίζει να σηµειωθεί ότι ο ελεγκτής για να 

αποφύγει την αλλοίωση των υπαρχόντων αρχείων του πελάτη αναπτύσσει ένα εικονικό 

αρχείο. Εναλλακτικά, ο ελεγκτής µπορεί να δηµιουργήσει ένα αντίγραφο των αρχείων του 

πελάτη και να εκτελέσει πάνω σε αυτό τον έλεγχο. Στη συνέχεια συγκρίνει τα δικά του 

αποτελέσµατα και τα αποτελέσµατα του πελάτη και εντοπίζει τυχόν διαφορές. 

 

5.4.1.1  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

 Η προσέγγιση του ελέγχου δεδοµένων εµπεριέχει περιορισµούς οι οποίοι µειώνουν τη 

χρησιµότητά της ως τεχνικής ελέγχου: 

1. ελέγχει την εφαρµογή σε µια χρονική στιγµή και συνεπώς είναι δύσκολο να διαπιστώσει 

κανείς την ορθότητα της επεξεργασίας των στοιχείων καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου του 

ελέγχου 

2. Χρησιµοποιεί εικονικά δεδοµένα και δεν είναι σχεδιασµένο να εντοπίζει λάθη και 

προβλήµατα που µπορεί να προκύψουν 

3. Ελέγχει µόνο την εφαρµογή και όχι το υπαλληλικό κοµµάτι. Με άλλα λόγια, παραλείπει 

σηµαντικά σηµεία της επεξεργασίας τα οποία µπορούν να εκτιµηθούν από τον ελεγκτή(π.χ. 
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υπαλληλική επεξεργασία για την επιβεβαίωση της ορθής συλλογής και ενηµέρωσης των 

αρχείων) 

 

5.4.2 Ολοκληρωµένος έλεγχος παροχών 

 Μια εικονική µονάδα ιδρύεται πάνω σε ένα σύστηµα βάσης δεδοµένων. Τα εικονικά 

δεδοµένα χρησιµοποιούνται για να ελέγξουν τις συναλλαγές κατά τη διάρκεια εξέλιξης των 

συνηθισµένων συναλλαγών. Η προσέγγιση αυτή ολοκληρώνει τον έλεγχο των δεδοµένων και 

επιτρέπει στον ελεγκτή να επιθεωρεί συνεχώς τη λειτουργία του συστήµατος. Η τεχνική αυτή 

απαιτεί από τον ελεγκτή να προσδιορίσει τα αποτελέσµατα των εικονικών συναλλαγών που 

αναµένει. 

 

5.4.3. Παράλληλη Προσοµοίωση 

 Αναφέρεται στην ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήµατος που µιµείται τις 

συναλλαγές του πελάτη, ώστε να γίνουν στη συνέχεια οι απαραίτητες συγκρίσεις. Ο ελεγκτής 

έχει σε εξέλιξη ένα ελεγχόµενο διπλογραφικό πρόγραµµα εισαγωγής των οικονοµικών 

δεδοµένων του πελάτη το οποίο «τρέχει» παράλληλα µε το πρόγραµµα που χρησιµοποιεί ο 

πελάτης. Τα προγράµµατα αυτά έχουν αναπτυχθεί για να εξυπηρετούν συγκεκριµένους 

σκοπούς. Ο ελεγκτής είναι σε θέση συγκρίνει τα αποτελέσµατα που δίνει το ελεγχόµενο 

πρόγραµµα µε αυτά που δίνει το πραγµατικό πρόγραµµα. Η τεχνική αυτή έχει το 

πλεονέκτηµα να ελέγχει τα γνήσια δεδοµένα περιορίζοντας έτσι την ανάγκη εφαρµογής της 

τεχνικής του ελέγχου δεδοµένων. 

 

5.4.4 Επισκόπηση της λογικής των προγραµµάτων 

Είναι µια τεχνική που χρησιµοποιείται για να ενισχύσει την ελεγκτική κατανόηση του 

προγράµµατος που χρησιµοποιεί ο πελάτης ή ενός σηµαντικού στοιχείου του 

προγράµµατος(π.χ. υπολογισµός τόκων σε µια χρηµατοοικονοµική επιχείρηση). Η 

επισκόπηση ή η κριτική συνήθως περιλαµβάνει τη συλλογή των διαθέσιµων εγγράφων για 

ένα πρόγραµµα ή µια εφαρµογή και κατ’ επέκταση, εξετάζοντας τα έγγραφα, κατανόηση του 

προγράµµατος ή της εφαρµογής, ώστε να επιτευχθούν οι ελεγκτικοί στόχοι. 

Πέρα από την επισκόπηση της λογικής των προγραµµάτων ο ελεγκτής µπορεί να 

αποκτήσει ικανοποιητική εικόνα του προγράµµατος του πελάτη χρησιµοποιώντας τόσο τις 

περιγραφές του συστήµατος, τα διαγράµµατα(flowcharts), καθώς και τα αρχεία εξόδου και 

ερωτηµατολόγια, τόσο από τους απλούς χρήστες όσο και από τους χειριστές των βάσεων 

δεδοµένων. 
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Παρόλα αυτά, η επισκόπηση στη λογική ενός προγράµµατος είναι χρήσιµη όταν η 

τεκµηρίωση του προγράµµατος και οι πληροφορίες που παρέχονται από τους χρήστες, δεν 

παρέχουν στον ελεγκτή επαρκή κατανόηση του συστήµατος ή όταν πιθανά λάθη ή απάτες 

πέφτουν στην υπόληψη του ελεγκτή και ο ελεγκτής µε τη σειρά του επιθυµεί να ερευνήσει 

την εφαρµογή ενδελεχώς. 

Για να επιτευχθεί µια επισκόπηση στη λογική του προγράµµατος ο ελεγκτής οφείλει 

να έχει επαρκή γνώση των γλωσσών προγραµµατισµού στις οποίες είναι γραµµένα τα 

προγράµµατα που ελέγχει. Επίσης, κάποιες φορές είναι χρήσιµο ο ελεγκτής να χρησιµοποιεί 

προγράµµατα λογισµικού (π.χ. παραγωγής διαγραµµάτων ροής- rational rose) ώστε να 

παράγει τα αντίστοιχα διαγράµµατα για την κατανόηση της λογικής τους προγράµµατος που 

χρησιµοποιεί η ελεγχόµενη εταιρία. 

 

 

5.4.5. Ανάπτυξη προγραµµάτων προσανατολισµένων στις ανάγκες της επιχείρησης 

 Ο ελεγκτής είναι πιθανό να θέλει να χρησιµοποιήσει προγράµµατα για να «τρέξει» 

δεδοµένα του λογιστικού συστήµατος του πελάτη, τα οποία είναι ελεγκτικού ενδιαφέροντος 

και σηµασίας. Επίσης έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε από τα τέσσερα 

παρακάτω είδη πληροφοριακών συστηµάτων:  

Α) προγράµµατα προσανατολισµένα στις ανάγκες τις επιχείρησης 

Β) προγράµµατα λογισµικού γενικού ελέγχου 

Γ) προγράµµατα χρησιµότητας  

∆) τεχνητή νοηµοσύνη και έµπειρα συστήµατα 

 Τα προγράµµατα που είναι προσανατολισµένα στις ανάγκες της επιχείρησης είναι 

προγράµµατα που σχεδιάζονται και αναπτύσσονται για να επιτελέσουν ορισµένους σκοπούς 

κάτω από ορισµένες συνθήκες. Μπορούν να ετοιµαστούν από τον ελεγκτή, από τον πελάτη ή 

από οποιονδήποτε προγραµµατιστεί και να «τρέχουν» είτε στο σύστηµα του πελάτη είτε στο 

µικροϋπολογιστικό περιβάλλον  του ελεγκτή. Αν τα προγράµµατα αυτά αναπτύσσονται από 

τον πελάτη είναι άµεσα διαθέσιµα στον ελεγκτή. Ο πελάτης, επίσης, µπορεί να είναι 

πρόθυµος να µειώσει το κόστος µε το να αναπτύσσει προγράµµατα αποκλειστικά για τον 

ελεγκτή. Ο ελεγκτής µε τη σειρά του οφείλει να ελέγξει τα προγράµµατα αυτά, ώστε να µην 

καταστρατηγούν το ρόλο και το σκοπό του ελέγχου. Ωστόσο, για την αποφυγή του παραπάνω 

ενδεχοµένου ο ελεγκτής καλό είναι να χρησιµοποιεί δικό του πρόγραµµα. 

 Η τεχνική αυτή δίνει καλύτερα αποτελέσµατα, αλλά απαιτεί χρόνο από τον ελεγκτή, 

αυξάνει το κόστος του ελέγχου και µπορεί να έχει εφαρµογή µόνο σε ένα ξεχωριστό πελάτη. 
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5.4.5.1 Προγράµµατα λογισµικού γενικευµένου ελέγχου 

 Για να αντιµετωπιστούν πιθανά προβλήµατα σχετιζόµενα µε τα προγράµµατα της 

προηγούµενης τεχνικής έχουν αναπτυχθεί τα προγράµµατα λογισµικού γενικευµένου 

ελέγχου. Τα προγράµµατα αυτά έχουν αναπτυχθεί για να διεξάγουν ελεγκτικές ενέργειες 

ρουτίνας, όπως διάβασµα φακέλων στον Η/Υ, συλλογή πληροφοριών, υπολογισµοί και 

εκτύπωση αναφορών κλπ. Πρωταρχικός τους στόχος είναι η µείωση της προσπάθειας 

προγραµµατισµού και της τεχνικής γνώσης από µέρους του ελεγκτή. Τα προγράµµατα αυτά 

είναι τα πιο διαδεδοµένα, συχνά χρησιµοποιούµενα και άµεσα διαθέσιµα. Το γεγονός αυτό 

συµβαίνει διότι οι ελεγκτές είναι σε θέση να εκπαιδευτούν πολύ εύκολα σε αυτά. Παρόλα 

αυτά τα προγράµµατα γενικευµένου ελέγχου είναι πιθανό να είναι ασύµβατα µε το λογιστικό 

πληροφοριακό περιβάλλον της ελεγχόµενης εταιρίας.  

 Τα προγράµµατα γενικευµένου ελέγχου διεκπεραιώνουν πολλές ελεγκτικές 

λειτουργίες: 

Α) έλεγχος αρχείων µε βάση κριτήρια προσδιορισµένα από τον ελεγκτή π. χ. έλεγχος 

απογραφής ή έλεγχος για αρνητικά ή µη ισοσκελισµένα ισοζύγια. 

Β) έλεγχος λογαριασµών και έλεγχος της ακρίβειας και της αξιοπιστίας των υπολογισµών π. 

χ.  επανυπολογισµός τόκων, προσδιορισµός του καθαρού µισθού των υπαλλήλων. 

Γ) σύγκριση δεδοµένων σε διαφορετικούς φακέλους π. χ. σύγκριση πληροφοριών 

µισθοδοσίας µε τα αρχεία πληροφοριών του προσωπικού, σύγκριση τρέχουσας και 

προηγούµενων απογραφών για τον εντοπισµό απαρχαιωµένου ή µη χρησιµοποιούµενου 

εξοπλισµού ή εµπορεύµατος. 

∆) επιλογή και εκτύπωση δειγµάτων για έλεγχο π.χ. παρακολούθηση της κίνησης των 

αντικειµένων απογραφής. 

Ε) συγκέντρωση και ανάλυση δεδοµένων π.χ. προετοιµασία του γενικού καθολικού, 

συγκέντρωση των στατιστικών απογραφής για τον εντοπισµό παλαιάς και µη χρήσιµης 

ανάλυσης. 

 

5.4.5.2 Προγράµµατα χρησιµότητας 

 Τα προγράµµατα χρησιµότητας είναι προγράµµατα τα οποία εκτελούν λειτουργίες 

όπως µετατροπή της µορφής των αρχείων, µορφοποίηση των δεδοµένων, αλλαγή ονόµατος 

αρχείου ή κωδικού πρόσβασης. 

 Ο ελεγκτής µπορεί να χρησιµοποιήσει τα προγράµµατα αυτά µε διάφορους τρόπους: 

Α) να αντιγράψει ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα αρχείων για να τα χρησιµοποιήσει ως αρχεία 

προς έλεγχο, 
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Β) να εκτυπώσει ένα µέρος ή όλα τα αρχεία ώστε αυτά να µπορούν να ελεγχθούν οπτικά, 

Γ) να αντιγράψει ένα αρχείο το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε άλλη εφαρµογή. 

Τα προγράµµατα χρησιµότητας συχνά συµπληρώνουν τις δυνατότητες ενός προγράµµατος 

γενικευµένου ελέγχου. 

 

5.4.5.3 Τεχνητή νοηµοσύνη και έµπειρα συστήµατα 

 Αποτελεί τελευταία εξέλιξη στον τοµέα της ελεγκτικής. Οι εφαρµογές τεχνητής 

νοηµοσύνης χαρακτηρίζονται από δυνατότητες που µπορεί να έχει ένας άνθρωπος για 

τεκµηρίωση και εκµάθηση. Περιλαµβάνει τρία σκέλη: 

Α) έµπειρα συστήµατα 

Β) φυσική γλώσσα επικοινωνίας 

Γ) ροµποτική 

 Μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχουν τα έµπειρα συστήµατα τα οποία «µιµούνται» τη 

σκέψη εξειδικευµένων ατόµων στην επίλυση προβληµάτων. Τα έµπειρα συστήµατα µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν από τους ελεγκτές στο σχεδιασµό, στον προσδιορισµό του ελεγκτικού 

κινδύνου και στον έλεγχο ποιότητας. Για παράδειγµα, δίνεται η δυνατότητα στον ελεγκτή να 

εισάγει µια χρηµατοοικονοµική κατάσταση σε ένα έµπειρο σύστηµα και αυτό µε τη σειρά του 

να προτείνει τις απαιτούµενες ελεγκτικές διαδικασίες. 

 

5.4.6 Ταυτόχρονη Επεξεργασία 

Οι ταυτόχρονες τεχνικές ελέγχου αποτελούνται από κώδικα προγραµµατισµού ο οποίος 

εγκαθίσταται άµεσα σε σηµαντικές ηλεκτρονικές εφαρµογές, ώστε να επιλέγει και να 

παρακολουθεί την επεξεργασία των δεδοµένων. Η χρησιµότητα τους είναι αυξηµένη κυρίως 

σε πολύπλοκες ηλεκτρονικές εφαρµογές. ∆ύο από τις σηµαντικότερες µεθόδους είναι: 

 

1. Snapshot Approach(Προσέγγιση Στιγµιοτύπου) 

∆ηµιουργεί ένα στιγµιότυπο από προεπιλεγµένες συναλλαγές. ∆εν είναι στιγµιότυπο µε 

την κυριολεκτική σηµασία, αλλά αποτελείται από διάφορα στοιχεία της συναλλαγής, 

όπως την αξία της συναλλαγής, την ηµεροµηνία και άλλα στοιχεία που προκαθορίζει ο 

ελεγκτής.  

Σηµαντικό πλεονέκτηµα είναι το γεγονός ότι η προσέγγιση αυτή λειτουργεί ταυτόχρονα 

µε τις τρέχουσες συναλλαγές του πελάτη. Ο ελεγκτής επιλέγει συναλλαγές για να 

δηµιουργήσει αργότερα το «στιγµιότυπο». Οι συναλλαγές επιλέγονται τυχαία και 

επιτρέπεται στον ελεγκτή να ιχνηλατήσει συναλλαγές µέσω πολύπλοκων συστηµάτων και 
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να αποφανθεί για την ορθότητα της επεξεργασίας από τον πελάτη. Η δυνατότητα της 

τυχαίας επιλογής των συναλλαγών παρέχει στοιχεία για την ακρίβεια, την πληρότητα και 

την επικαιρότητα της επεξεργασίας σε πολύπλοκα ηλεκτρονικά δίκτυα. 

 

2. Systems Control Audit Review File Approach(SCARF) 

Η προσέγγιση αυτή διαφέρει από την προαναφερθείσα στο ότι η προσέγγιση SCARF  

απαιτεί από τον ελεγκτή να εγκαταστήσει κωδικούς στην εφαρµογή, ώστε να επιλεγούν οι 

συναλλαγές οι οποίες ανταποκρίνονται στα ελεγκτικά κριτήρια που έχουν τεθεί. Ο 

ελεγκτής θέτει τα κριτήρια σύµφωνα µε τα οποία θα επιλεγούν οι συναλλαγές και θα 

εξεταστούν ως προς την πληρότητα και την ακρίβεια της επεξεργασίας, καθώς επίσης και 

για τη λειτουργική αποτελεσµατικότητα  των επιλεγµένων διαδικασιών ελέγχου. 

 

3. Άλλες µέθοδοι ταυτόχρονης επεξεργασίας. 

Η ύπαρξη και άλλων ταυτόχρονων ελεγκτικών τεχνικών προσφέρουν τη δυνατότητα: 

Α) Εισαγωγή κριτηρίων επιλογής συναλλαγών on- line, ώστε τα κριτήρια να µπορούν να 

τροποποιηθούν για να ανταποκρίνονται στους στόχους του ελέγχου. 

Β)  Επιλογή συναλλαγών σαν τον προάγγελο για τη διενέργεια άλλων ελεγκτικών 

διαδικασιών. Για παράδειγµα, οι συναλλαγές µπορεί να επιλέγονται σύµφωνα µε 

προκαθορισµένα κριτήρια και από τη στιγµή που επιλέγονται, µπορεί να ετοιµαστεί µια 

επιβεβαίωση για τον πελάτη. 

Γ) Εγκατάσταση δικτύου στον Η/Υ παροχής πληροφοριών από τις συναλλαγές, τις τυχαία 

επιλεγµένες από τον ελεγκτή. Η τεχνική αυτή είναι σχεδιασµένη για να δίνει 

περισσότερες πληροφορίες από αυτές που δίνει η προσέγγιση στιγµιοτύπου. 

Έρευνες έχουν δείξει ότι οι µέθοδοι αυτές χρησιµοποιούνται ευρέως από εσωτερικούς 

ελεγκτές στις χρηµατοοικονοµικές και ασφαλιστικές εταιρίες[17]. 

 

 

5.5 ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ Η/Υ( CAATs)  

 Κατά τη χρήση των τεχνικών αυτών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω 

παράγοντες: 

1. Σχεδιασµός 

Είναι αναγκαίο να συγκεντρωθούν όλες οι απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες που 

υποδεικνύουν οι CAATs. Η γνώση των αρχείων του πελάτη, ο τρόπος µε τον οποίο γίνονται 
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οι συναλλαγές, τα δεδοµένα εισαγωγής και εξαγωγής( αποτελέσµατα) πρέπει να ληφθούν 

υπόψη. Η συνεργασία του πελάτη θεωρείται απαραίτητη για την αύξηση της ακρίβειας και 

της αξιοπιστίας των πληροφοριών, καθώς επίσης και για τη µείωση του κόστους. 

Είναι απαραίτητο να τεθούν οι ελεγκτικοί στόχοι όπως ο έλεγχος µε µαθηµατική ακρίβεια 

της αξιοπιστίας των τιµολογίων. Επίσης, ο ελεγκτής οφείλει να προσδιορίσει ποιο 

πληροφοριακό σύστηµα θα χρησιµοποιήσει και ποιες θα είναι οι παροχές του συστήµατος 

αυτού. 

 

2. Αποτελεσµατικότητα και Αποδοτικότητα 

Πολλές φορές η αποτελεσµατικότητα και η αποδοτικότητα των ελεγκτικών διαδικασιών 

βελτιώνεται µε τη χρήση των CAATs. Για παράδειγµα, ο Η/Υ και ειδικότερα το 

πληροφοριακό σύστηµα που χρησιµοποιείται µπορεί πιο εύκολα να κάνει υπολογισµούς 

ρουτίνας, όπως αθροίζοντας τους λογαριασµούς του καθολικού. 

Η ανάπτυξη και η αρχική χρήση των τεχνικών αυτών µπορεί να είναι ακριβή, όµως, η 

συνεχόµενη χρήση τους µπορεί να µετατρέψει σε µια αποτελεσµατική και αποδοτική 

ελεγκτική προσέγγιση. 

 

3. Χρονικός προσδιορισµός του ελέγχου 

Ο ελεγκτής οφείλει να λάβει υπόψη του αν τα αρχεία στο Π.Σ. της οικονοµικής µονάδας 

είναι διαθέσιµα και για ποιο χρονικό διάστηµα. Για παράδειγµα, πολλά αρχεία διατηρούνται 

για µικρό χρονικό διάστηµα και µετά καταστρέφονται. Στην περίπτωση αυτή, ο ελεγκτής 

πρέπει να κανονίσει, ώστε τα αρχεία να διατηρηθούν ή να διεξάγει τον έλεγχο κατά το 

χρονικό διάστηµα που αυτά είναι διαθέσιµα. 

 

4. Έλεγχος της εφαρµογής 

Κατά τη χρήση ελεγκτικών τεχνικών CAATs ο ελεγκτής οφείλει να προσδιορίσει αν η 

εφαρµογή έχει ελεγχθεί σωστά. Αυτό περιλαµβάνει τεκµηριωµένη διαβεβαίωση ότι οι 

ελεγκτικοί στόχοι και οι λεπτοµερείς προδιαγραφές των τεχνικών αυτών έχουν επιτευχθεί και 

το προσωπικό της οικονοµικής µονάδας χειρίστηκε σωστά την εφαρµογή. 

 Κατά τον έλεγχο της εφαρµογής ο ελεγκτής είναι απαραίτητο να επιβεβαιώσει ότι η 

ελεγκτική διαδικασία έχει εφαρµοστεί στο σύνολο της εφαρµογής. 

 Όταν η τεχνική που έχει επιλέξει ο ελεγκτής είναι ένα εξειδικευµένο πρόγραµµα στις 

ανάγκες της επιχείρησης ή ένα πρόγραµµα χρησιµότητας πολλές ελεγκτικές διαδικασίες 
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καθίστανται διαθέσιµες. Οι απαραίτητες ελεγκτικές διαδικασίες εξαρτώνται από τις 

περιστάσεις: 

1) συµµετοχή στο σχεδιασµό και στον έλεγχο του προγράµµατος 

2) έλεγχος του κώδικα του προγράµµατος για να επιβεβαιωθεί ότι προσαρµόζεται στις 

απαιτούµενες προδιαγραφές 

3) «τρέξιµο» του ελεγκτικού λογισµικού σε µικρά αρχεία πριν τεθεί σε λειτουργία στα 

κυρίως αρχεία 

4) Εγκατάσταση και εφαρµογή των απαραίτητων µέτρων ασφαλείας για την αποφυγή 

λανθασµένων χειρισµών[16][17]. 

 

 

5.6 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Πολλές οικονοµικές µονάδες αναθέτουν σε άλλες εταιρίες τη διεκπεραίωση των 

συναλλαγών. Για παράδειγµα, εταιρίες επιλέγουν να µη διαθέτουν το δικό τους 

πληροφοριακό σύστηµα επεξεργασίας δεδοµένων εξαιτίας του υψηλού κόστους, του επιπλέον 

απαιτούµενου προσωπικού, της έλλειψης τεχνογνωσίας. Για τους λόγους αυτούς, οι 

οικονοµικές µονάδες συχνά επιλέγουν την ανάθεση των πληροφοριακών και 

µηχανογραφηµένων εργασιών σε εταιρίες παροχής των ανάλογων υπηρεσιών. 

Μια τέτοια εταιρία επεξεργάζεται τα δεδοµένα του πελάτη της και του παρέχει το 

αποτέλεσµα. Κάποιες εταιρίες περιορίζονται µόνο στην παροχή του hardware, ενώ οι πελάτες 

τούς παρέχουν τα προγράµµατά τους. Άλλες εταιρίες δεν περιορίζονται µόνο στην παροχή 

του εξοπλισµού στον πελάτη τους, αλλά παρέχουν και το λογισµικό. 

 

 

5.6.1 ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΣΤΗ ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Όταν η οικονοµική µονάδα αναθέτει σε άλλη εταιρία την επεξεργασία και διαχείριση 

σηµαντικών οικονοµικών δεδοµένων, επόµενο είναι να επηρεαστεί και η δοµή του 

εσωτερικού ελέγχου. Παρόλο που τα αποτελέσµατα στα οποία θα καταλήξει η εταιρία 

παροχής πληροφοριακών υπηρεσιών µπορεί να είναι παρόµοια µε αυτά στα οποία θα 

καταλήξει και ο πελάτης, οι διαφορές υπάρχουν κυρίως στον τρόπο οργάνωσης των εταιριών 

αυτών και στον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιεί ο πελάτης το λογιστικό του σύστηµα. 

 Ένας πελάτης που απευθύνεται σε µια εταιρία παροχής πληροφοριακών υπηρεσιών δε 

σηµαίνει ότι δε χρησιµοποιεί πολιτικές ελέγχου στις εγκαταστάσεις του. Στην 

πραγµατικότητα, οι περισσότερες οικονοµικές µονάδες χρησιµοποιούν ένα συνδυασµό από 
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πολιτικές και διαδικασίες ελέγχου που διενεργούνται και από την ίδια και από την εταιρία 

παροχής πληροφοριακών υπηρεσιών. Οι αρµοδιότητες, βέβαια, του καθενός ποικίλλουν. 

Ειδικότερα, το προσωπικό της οικονοµικής µονάδας είναι υπεύθυνο για την παροχή 

πληροφοριών που χαρακτηρίζονται από ακρίβεια σε καθορισµένη χρονική βάση, την 

παρακολούθηση των ελέγχων για τον εντοπισµό ανακριβών δεδοµένων εισόδου, καθώς και 

διόρθωσή τους όπου θεωρείται απαραίτητο. 

 

 

5.6.2 ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 Όταν η οικονοµική µονάδα απευθύνεται σε εταιρία παροχής πληροφοριακών 

υπηρεσιών για την επεξεργασία των λογιστικών της δεδοµένων, οι συναλλαγές οι οποίες 

επηρεάζουν τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις διέρχονται από µια δοµή εσωτερικού 

ελέγχου, η οποία είναι εν µέρει χωριστή από τον πελάτη. Όπως έχει προαναφερθεί, ο 

ελεγκτής οφείλει να κατανοεί τη δοµή του εσωτερικού ελέγχου για να σχεδιάσει σωστά τον 

έλεγχο. 

Σύµφωνα µε το SAS No 70, Reports on the processing of transactions by service 

organizations, ο ελεγκτής ενδέχεται να είναι σε θέση να µειώσει το εκτιµηµένο επίπεδο του 

ελεγκτικού κινδύνου µε το να επιθεωρεί τους ελέγχους εισαγωγής και εξαγωγής δεδοµένων, 

χωρίς να λαµβάνει υπόψη του τις πολιτικές και διαδικασίες ελέγχου που έχουν υιοθετηθεί.  

 

5.7 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ CAATs  

Πλεονεκτήµατα 

1. Αυξάνουν την έκταση του ελέγχου 

2. Αυξάνουν την αξιοπιστία των δεδοµένων 

3. Αυξάνουν την αξιοπιστία της παραγωγής 

4. Απορρίπτουν λάθος δεδοµένα που εισάγονται στο σύστηµα 

5. Μειώνουν τις ελεγκτικές διαδικασίες 

6. Επιτρέπουν τον ακριβέστερο υπολογισµό της διάρκειας του ελέγχου 

7. Συµβάλλον στην εκτίµηση του on-line συστήµατος 

 

Μειονεκτήµατα 

1. Απαιτούν εκτενέστερη γνώση των Η/Υ και γλωσσών προγραµµατισµού 

2. Κοστίζουν περισσότερο 
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3. Υπάρχει η πιθανότητα εµφάνισης προβληµάτων και δυσκολιών όσο αφορά στον 

προγραµµατισµό για τη χρήση τους από το προσωπικό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ο κλάδος του εσωτερικού ελέγχου είναι ένας ιδιαίτερα δυναµικός κλάδος που τόσο σε 

παγκόσµιο επίπεδο, όσο και στα στενά όρια της ελληνικής πραγµατικότητας παρουσιάζει 

σηµαντικές προοπτικές εξέλιξης. Ο εσωτερικός έλεγχος είναι µια διαδικασία εσωτερική για 

την εταιρία που στόχο έχει να βελτιώσει τις λειτουργίες της εταιρίας µέσω της δηµιουργίας 

κατάλληλων διαδικασιών, αφού γίνει η απαραίτητη επιστηµονική ανάλυση των λειτουργιών  

(operations, functions) και η αξιολόγηση των υπαρχουσών διαδικασιών. Επίσης, δεν πρέπει 

να παραβλεφθεί το γεγονός ότι ζούµε σε ένα µηχανογραφικό περιβάλλον όπου οι 

περισσότερες εργασίες και πληροφορίες των επιχειρήσεων είναι µηχανογραφηµένες ή 

τυγχάνουν µηχανογραφικής επεξεργασίας. Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και οι 

παγκόσµιες ανακατατάξεις δυσκολεύουν το έργο των διοικήσεων και επιβάλλουν την 

προσαρµογή των επιχειρήσεων στα µηχανογραφικά και πληροφοριακά δεδοµένα.  

Οι διοικούντες, εκ των πραγµάτων, από µόνοι τους δεν είναι σε θέση να έχουν επαρκή 

πληροφόρηση και υποστήριξη για την άµεση λήψη αποφάσεων. Το κενό αυτό προσπαθούν 

να το καλύψουν µε την εκχώρηση αρµοδιοτήτων σε διάφορα επίπεδα διοίκησης. Ο 

εσωτερικός ελεγκτής διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο και σε συνδυασµό µε την ολοένα και 

αυξανόµενη και αναγκαία χρήση της τεχνολογίας και των πληροφοριακών συστηµάτων 

στοχεύει στην όσο το δυνατό ακριβέστερη ενηµέρωση και κατ’ επέκταση στον όσο το δυνατό 

αποτελεσµατικότερο σχεδιασµό και φυσικά  στην όσο το δυνατό αποδοτικότερη διενέργεια 

του εσωτερικού ελέγχου. 

  Ειδικότερα, οι εσωτερικοί ελεγκτές κάθε σύγχρονου και ανταγωνιστικού οργανισµού 

θα πρέπει να διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο τόσο στην ανάπτυξη ασφαλών και αξιόπιστων 

πληροφοριακών συστηµάτων και εφαρµογών όσο και στην ανάλυση των διαδικασιών 

χρηστής διαχείρισης των πληροφοριακών συστηµάτων του οργανισµού. Στο πλαίσιο του 

ελεγκτικού του προγράµµατος ο εσωτερικός ελεγκτής θα πρέπει να πραγµατοποιεί ελέγχους 

στις µηχανογραφικές διαδικασίες που ακολουθούνται από τον οργανισµό ελαχιστοποιώντας 

έτσι τους παράγοντες κινδύνου προτού αυτοί αναπτυχθούν και ολοκληρωθούν. Θα πρέπει να 

τοποθετούνται οι απαιτούµενες ασφαλιστικές δικλίδες για διασφάλιση της 

εµπιστευτικότητας, της ασφάλειας και της ακεραιότητας των µηχανογραφηµένων 

πληροφοριών.  

Άλλωστε είναι κατά γενική οµολογία καλύτερο να προλαµβάνεις ένα πρόβληµα µε τη 

χρήση προληπτικών ελέγχων από το να το διαχειρίζεσαι αφού αυτό συµβεί.  
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