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Δπραξηζηίεο 

 

Μέζα απφ ηηο επφκελεο γξακκέο ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο εηιηθξηλείο κνπ 

επραξηζηίεο ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο, Αλαπιεξσηή 
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επηηπρή νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 
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ελζάξξπλζε, εζηθή ζπκπαξάζηαζε θαη νηθνλνκηθή ππνζηήξημε πνπ κνπ πξνζέθεξε 

φια ηα ρξφληα ησλ ζπνπδψλ κνπ.  
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Πεξίιεςε 
 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ησλ επηρεηξήζεσλ θαζψο 

θαιχπηεη φινπο ηνπο ηνκείο απηψλ θαη ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμή ηνπο κε ηελ παξνρή 

εχξνπο θαη πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ.  Δπηπιένλ, ε απμαλφκελε εμάξηεζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ απφ ηα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα θαζηζηά δσηηθήο ζεκαζίαο ηελ 

χπαξμε ηνπ ειέγρνπ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. θνπφο ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο είλαη ε αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ε εμέηαζε ηνπ 

βαζκνχ ελζσκάησζεο ηνπ ειέγρνπ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηηο ειεγθηηθέο 

δηαδηθαζίεο. ηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο απηήο εξγαζίαο, πξαγκαηνπνηήζεθε 

έξεπλα, ε νπνία βαζίζηεθε ζηε δηαλνκή εξσηεκαηνινγίνπ θαη ζπιινγή δεδνκέλσλ 

απφ ηπραίν δείγκα 38 εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ. Σα επξήκαηα καο θαζνδεγνχλ ζηελ 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη θαηεπζχλζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη δεη ηνπ ειέγρνπ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, θαζψο θαη ηελ αχμεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο ηεο 

ειιεληθήο επηθξάηεηαο. 

Λέμεηο θιεηδηά: Δζωηεξηθόο Έιεγρνο, πζηήκαηα Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ, Έιεγρνο 

Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάηωλ 

Abstract 

Internal audit as an integral part of organizations covers all of their sectors and 

contributes to their development by providing high level services. Moreover, 

information systems audit is essential due to the increasing dependence of enterprises 

to their computer systems. The purpose of this study is to highlight the importance of 

internal audit and to investigate the integration of information system audit into audit 

procedures. A survey was conducted, as a part of this thesis, based on questionnaire 

distribution and data collection from a random sample of 38 public-traded 

corporations. The study ends with some conclusions and introduces recommendations 

for improving internal control and increasing information systems audit’s efficiency 

when implemented by Greek modern enterprises.   

Key words: Internal Audit, Internal Control, Information System Audit 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ 

ΔΡΓΑΙΑ 
 

1.1 Δηζαγσγή 

 

ην πξψην θεθάιαην ζα παξνπζηαζζεί ζπλνπηηθά ε αλαγθαηφηεηα ηεο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο, κε αληηθείκελν κειέηεο ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν θαη ηνλ έιεγρν 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Θα αθνινπζήζεη ε πεξηγξαθή ηεο δνκήο θαη ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο εξγαζίαο. 

 

 

1.2 Αλαγθαηόηεηα Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο 

Οη πιεξνθνξίεο απνηεινχλ ην ζχγρξνλν θαη ζηξαηεγηθφ φπιν θάζε νξγαληζκνχ, 

απνηειψληαο πιένλ ζηξαηεγηθή πεξηνπζία. Κάζε απφθαζε, νηθνλνκηθή θαη κε, 

βαζίδεηαη ζε πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ θαηά ηνλ ρξφλν πνπ ιακβάλεηαη ε θάζε 

απφθαζε. Γηα ηελ ιήςε νξζνινγηθψλ απνθάζεσλ είλαη απαξαίηεην νη πιεξνθνξίεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη λα είλαη αθξηβείο, δίθαηα απεηθνληζκέλεο θαη ειεχζεξεο 

πξνθαηαιήςεσλ θαη ζθνπηκνηήησλ. ηα πιαίζηα ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο 

νηθνλνκίαο, ε αλάγθε γηα παξνρή αμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ ζηηο επηρεηξήζεηο 

πνιιαπιαζηάδεηαη. Ζ πην δφθηκε ιχζε γηα ηελ εμεχξεζε θαη ρξήζε βάζηκσλ 

πιεξνθνξηψλ είλαη ε ρξήζε θάπνηαο κνξθήο επηζθφπεζεο, αμηνιφγεζεο, ειέγρνπ θαη 

πηζηνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ απφ έλα εηδηθά θαηαξηηζκέλν πξφζσπν πνπ ζα έρεη 

αλεμαξηεζία ζηελ έθθξαζε ηεο γλψκεο ηνπ θαη επαγγεικαηηθή αξηηφηεηα. 

(Καδαληδήο, 2006)   

Ζ παξνρή, ζηε δηνίθεζε, αμηφινγσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ πνπ 

δηαζθαιίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο, ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ 

θαη επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ζπληειείηαη κέζσ ηεο ππεξεζίαο 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηνπο εηδηθά θαηαξηηζκέλνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο. 

Γίλεηαη, έηζη, αληηιεπηφο ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ν εζσηεξηθφο έιεγρνο δηαδξακαηίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζην ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. Δπηπξφζζεηα, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εηζαγσγή ζηηο επηρεηξήζεηο πνιχπινθσλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ γηα ηελ ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη δηάρπζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηε 

γεληθφηεξε δηεθπεξαίσζε φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε πιήξεο 
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ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο ειέγρνπ πνπ ζα εγγπάηαη ηελ αζθάιεηα θαη αμηνπηζηία 

ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ.   

θνπφο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη δεη ηνπ ειέγρνπ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Δηδηθφηεξα, έρεη σο 

γλψκνλα ηελ αλάιπζε ηνπ ειέγρνπ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ηα νπνία 

απνηεινχλ  βαζηθφ πφιν αλαθνξάο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, ηελ 

εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηεο,  αιιά θαη ηελ εμαζθάιηζε ησλ ρξεζηψλ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ σο πξνο ηελ αζθάιεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ηελ εγθπξφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλνπλ.  

 

1.3 Γηάξζξσζε Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο 

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειείηαη απφ νθηψ θεθάιαηα. Σν πξψην θεθάιαην απνηειεί 

ηελ εηζαγσγή ηεο εξγαζίαο φπνπ παξνπζηάδεηαη ε αλαγθαηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ελψ ακέζσο κεηά 

αλαιχεηαη ε δνκή θαη ην πεξηερφκελφ ηεο.  

ην δεχηεξν θεθάιαην αλαιχεηαη ε έλλνηα ηεο ειεγθηηθήο θαη πεξηγξάθνληαη νη 

δηαθξίζεηο ησλ ειέγρσλ αλάινγα κε ην πξφζσπν, ηελ έθηαζε, ην ζθνπφ θαη ηε 

δηάξθεηά ηνπο. 

ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα ελλνηνινγηθήο νξηνζέηεζεο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Γηεπθξηλίδεηαη ν αληηθεηκεληθφο ζθνπφο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ αλαιακβάλεη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο, παξνπζηάδνληαη ηα είδε εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

θαη γίλεηαη αλαθνξά ζηηο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ θαζηέξσζαλ ηνλ εζσηεξηθφ 

έιεγρν ζηελ Διιάδα. Σν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηα πέληε ζπζηαηηθά ζηνηρεία 

ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ βάζεη ηεο Δπηηξνπήο 

Τπνζηήξημεο Οξγαληζκψλ  (COSO). 

ην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηνλ έιεγρν ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ. Αξρηθά παξαηίζεηαη ν νξηζκφο θαη ζθνπφο ηνπ ειέγρνπ ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ζηε ζπλέρεηα δηαθξίλνληαη νη βαζηθνί ηχπνη απηνχ. 

Αθνινπζεί αλαθνξά ζηελ δηαθπβέξλεζε ηεο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο, ζηνπο 

ειεγθηέο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο θαζψο επίζεο θαη ηνπο νξγαληζκνχο 
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πηζηνπνίεζεο επαγγεικαηηψλ ειεγθηψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, απφ ηνπο 

νπνίνπο πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξέζηεξα o  ISACA θαη ην πιαίζην αλαθνξάο ηνπ 

COBIT πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ην ηλζηηηνχην απηφ. 

ην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη πεξηιεπηηθά θάπνηεο έξεπλεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν θαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Αλαθέξεηαη ν εξεπλεηήο 

– κειεηεηήο ηεο θάζε έξεπλαο, πεξηγξάθεηαη ην ζέκα πνπ πξαγκαηεχεηαη θαη ηέινο 

παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία έρεη θαηαιήμεη ε θάζε έξεπλα. 

ην έθην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη θαη αλαιχεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ηεο έξεπλαο θαζψο επίζεο θαη ε κεζνδνινγία ζηαηηζηηθήο 

αλάιπζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Δπηπιένλ, δίδνληαη πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ 

απνζηνιή θαη ην δείγκα πνπ ρξεηάζηεθε γηα ηνλ εξεπλεηηθφ ζθνπφ θαη ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ.   

ην έβδνκν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξσηήζεσλ, φπσο απηά 

πξνέθπςαλ απφ ην ζχλνιν ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ επεζηξάθεζαλ, κεηά απφ 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε κε ην ινγηζκηθφ παθέην SPSS 17.0. Γηα ηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ησλ απνηειεζκάησλ, ε απφδνζή ηνπο γίλεηαη ηφζν πεξηγξαθηθά φζν θαη  

ζρεκαηηθά. 

Σέινο, ζην φγδνν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, φπσο πξνθχπηνπλ ηφζν απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε 

φζν θαη απφ ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Γίλεηαη αλαθνξά 

ζε επηζεκάλζεηο, βειηηψζεηο θαη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ζρεηηθά κε ηε 

βειηίσζε ηνπ ειέγρνπ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ησλ επηρεηξήζεσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΔΛΔΓΚΣΙΚΗ 

 

2.1 Δηζαγσγή 

ην παξφλ θεθάιαην αλαιχεηαη ε έλλνηα ηεο ειεγθηηθήο θαη πεξηγξάθνληαη νη 

δηαθξίζεηο ησλ ειέγρσλ αλάινγα κε ην πξφζσπν, ηελ έθηαζε, ην ζθνπφ θαη ηε 

δηάξθεηά ηνπο. 

 

2.2 Δλλνηνινγηθό Πιαίζην Διεγθηηθήο  

Οη ζπλερείο αλαθαηαηάμεηο ζηνλ ρψξν ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ, ηηο θέξλνπλ 

αληηκέησπεο κε λέεο πξνθιήζεηο, ηηο νπνίεο θαινχληαη λα δηαρεηξηζηνχλ κε ηξφπν 

ψζηε φρη κφλν λα επηβηψζνπλ αιιά θαη λα θαλνχλ αληαγσληζηηθέο. Οη λέεο 

θνπιηνχξεο θαη ηερλνινγίεο πνπ αλαπηχζζνληαη, ε αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ, λέσλ αγνξψλ ρξήκαηνο, νη αζηαζείο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ε αχμεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ εγθιεκάησλ θαη νη γεληθφηεξεο εμειίμεηο ζε πεξηθεξεηαθφ θαη ζε 

παγθφζκην επίπεδν, νδεγνχλ ζε αχμεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, ε ζσζηή 

δηαρείξηζε ή φρη ηνπ νπνίνπ, θαζνξίδεη ηελ επηηπρία ή απνηπρία ησλ ζεκεξηλψλ 

επηρεηξήζεσλ. Όινη νη παξαπάλσ παξάγνληεο πνπ ζπληζηνχλ ηε ζεκεξηλή πνιχπινθε 

πξαγκαηηθφηεηα, θαζηζηνχλ επηηαθηηθή ηελ πηνζέηεζε ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπνχλ δπζάξεζηα θαηλφκελα θαη λα δηαζθαιηζηεί ε εχξπζκε 

ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Ζ ειεγθηηθή απνηειεί μερσξηζηφ επαγγεικαηηθφ θιάδν ησλ δηνηθεηηθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ επηζηεκψλ, ν νπνίνο πξαγκαηεχεηαη ηνπο γεληθνχο θαλφλεο, φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ ζε θάζε επηρείξεζε, νηθνλνκηθή κνλάδα 

ή θνξέα πνπ ζηνρεχεη ζηε δηαθχιαμε θαη ηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

πφξσλ, θαζψο θαη ζηελ αμηνπνίεζε θαη αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.  

Ωο μερσξηζηφο θιάδνο, ε ειεγθηηθή είλαη ζπγρξφλσο επηζηήκε θαη ηερληθή. 

Υαξαθηεξίδεηαη σο επηζηήκε, θαζψο παξέρεη κέζα απφ ηε δηεξεχλεζε ζπλερψο 

θαηλνχξηα γλψζε, ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά σο ηερληθή θαζψο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

παξαγφκελε επηζηεκνληθή γλψζε θέξλεη εηο πέξαο ηελ απνζηνιή ηεο (Παπαζηάζεο, 

2003).  
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Ζ ειεγθηηθή αζρνιείηαη κε ηξία βαζηθά ζέκαηα (K.H.Spencer Pickett, 2003): 

α) Σν αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ. Ση ειέγρεηαη, γηαηί είλαη αλαγθαίνο ν έιεγρνο θαη 

πνηνη ζθνπνί επηδηψθνληαη κέζα απφ ηνλ έιεγρν.  

β) Σν ππνθείκελν ηνπ ειέγρνπ. Αθνξά ηνπο ειεγθηέο, ηα πξφζσπα εθείλα πνπ έρνπλ 

αλαιάβεη λα δηελεξγήζνπλ ηνλ έιεγρν θαζψο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα πξνζφληα 

πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ψζηε λα αζθήζνπλ απνηειεζκαηηθά ην ειεγθηηθφ ηνπο 

επάγγεικα.  

γ) Σηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο. Οη ηερληθέο θαη επηζηεκνληθέο κέζνδνη πνπ ζα πξέπεη 

λα ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί επηηπρψο ην ειεγθηηθφ έξγν.   

Οη έιεγρνη δηαθξίλνληαη ζε εζωηεξηθνύο, εμωηεξηθνύο θαη κηθηνύο αλάινγα κε ην 

άηνκν πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν θαη ηελ ζρέζε εξγαζίαο ηνπ κε ηνλ ειεγρφκελν 

θνξέα. Δζωηεξηθνί είλαη νη έιεγρνη πνπ νξγαλψλνληαη απφ ηνλ ίδην θνξέα θαη 

ζπγθεθξηκέλα απφ εηδηθά εθπαηδεπκέλα ζηειέρε ηνπ, ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο, νη 

νπνίνη είλαη ππάιιεινη ηεο επηρείξεζεο. Οη εμωηεξηθνί έιεγρνη δηελεξγνχληαη απφ 

εμσηεξηθνχο ειεγθηέο, νη νπνίνη δελ έρνπλ θακηά ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ή 

θάπνηα ππαιιειηθή ηδηφηεηα κε ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα, ηελ νπνία θαινχληαη λα 

ειέγμνπλ κεηά απφ πξφζθιεζε ησλ κεηφρσλ απηήο. Σέινο, νη κηθηνί έιεγρνη 

νξγαλψλνληαη θαη ζπληνλίδνληαη απφ ην ηκήκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο θαη δηελεξγνχληαη κε ηε ζπλεξγαζία ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ.  

Δπηπιένλ, νη έιεγρνη δηαθξίλνληαη θαη αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηνπο ζε εηδηθνύο θαη 

γεληθνύο. Δηδηθνί είλαη νη έιεγρνη πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν δηεξεχλεζεο έλα 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ή αληηθείκελν, ελψ νη γεληθνί έιεγρνη επεθηείλνληαη ζε φιε ηελ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κηαο πεξηφδνπ. 

Αλάινγα κε ην ζθνπφ ηνπο δηαθξίλνληαη ζε πξνιεπηηθνύο θαη θαηαζηαιηηθνύο. Οη 

πξνιεπηηθνί έιεγρνη δηελεξγνχληαη απφ ηηο ίδηεο ηηο ππεξεζίεο ησλ ηκεκάησλ θαη 

απνζθνπνχλ ζηελ πξφιεςε αξλεηηθψλ θαηλνκέλσλ. Οη θαηαζηαιηηθνί, απφ ηελ άιιε, 

δηελεξγνχληαη απνθιεηζηηθά απφ εζσηεξηθνχο ειεγθηέο, κεηά ην πέξαο θάπνηαο 

δηαδηθαζίαο θαη απνζθνπνχλ ζηελ δηαπίζησζε εθαξκνγήο ζπγθεθξηκέλσλ 

δηαδηθαζηψλ, ζηελ επηβεβαίσζε επίηεπμεο ή φρη ησλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ, ζηελ 

απνθάιπςε ηπρψλ ιαζψλ, παξαιήςεσλ, θινπψλ ή θαθψλ ρεηξηζκψλ.  
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Σέινο, αλάινγα κε ηε δηάξθεηα ηνπο, δηαθξίλνληαη ζε κόληκνπο, ηαθηηθνύο ή 

έθηαθηνπο. Οη κόληκνη ή δηαξθείο έιεγρνη δηελεξγνχληαη ζπλερή βάζε θαη ιακβάλνπλ 

ρψξα θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο νηθνλνκηθήο πξάμεο, ζπλαιιαγήο, παξαγσγηθήο 

ιεηηνπξγίαο. Πξφθεηηαη γηα ηνπο πξνιεπηηθνχο ειέγρνπο πνπ αλαθέξακε πην πάλσ, 

πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηα ίδηα ηκήκαηα θαη ηνπο πξντζηακέλνπο απηψλ. Οη ηαθηηθνί ή 

πεξηνδηθνί έιεγρνη δελ είλαη ζπλερείο, αιιά δηελεξγνχληαη θαηά ηαθηηθέο ρξνληθέο 

πεξηφδνπο, γηα παξάδεηγκα κία θνξά ην κήλα, κέζα ζην εμάκελν ή κέζα ζην έηνο. Οη 

έιεγρνη απηνί δηελεξγνχληαη απνθιεηζηηθά απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο. Σέινο, νη 

έθηαθηνη ή πεξηζηαζηαθνί έιεγρνη δηελεξγνχληαη ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο είηε κε 

πξσηνβνπιία ηνπ ηκήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είηε κε εληνιή ηεο δηνίθεζεο ή 

θαηφπηλ ζπγθεθξηκέλσλ θαηαγγειηψλ. Πξφθεηηαη γηα ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ππφλνηεο γηα ζπαηάιε, θαηαρξήζεηο, θινπέο, αηαζζαιίεο 

θαη, γεληθά, φπνηε εληνπίδνληαη αδπλακίεο ζηηο ιεηηνπξγίεο θαη απαηηείηαη άκεζε 

δηαπίζησζε ηνπ κεγέζνπο απηνχ γηα ιήςε δηνηθεηηθψλ κέηξσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

3.1 Δηζαγσγή 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα ελλνηνινγηθήο νξηνζέηεζεο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Γηεπθξηλίδεηαη ν αληηθεηκεληθφο ζθνπφο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ αλαιακβάλεη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο, παξνπζηάδνληαη ηα είδε εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

θαη γίλεηαη αλαθνξά ζηηο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ θαζηέξσζαλ ηνλ εζσηεξηθφ 

έιεγρν ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. Σν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηα πέληε 

ζπζηαηηθά ζηνηρεία ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ βάζεη 

ηεο Δπηηξνπήο Τπνζηήξημεο Οξγαληζκψλ  (COSO). 

3.2 Γεληθά  

Ζ δηνίθεζε ησλ ζεκεξηλψλ επηρεηξήζεσλ θαζίζηαηαη νινέλα θαη πην δχζθνιε, ιφγσ 

ηεο ηεξάζηηαο επέθηαζεο θαη ηνπ γηγαληηαίνπ κεγέζνπο ηνπο. Πιένλ θάζε επηρείξεζε 

απνηειείηαη απφ πνιιέο δηεπζχλζεηο θαη ηκήκαηα, θαζηζηψληαο δπζθνιφηεξε ηελ 

επνπηεία ησλ ρηιηάδσλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο θαη ησλ επηκέξνπο 

ιεηηνπξγηψλ, κε απνηέιεζκα ηελ έιιεηςε έγθαηξεο θαη αμηφπηζηεο πιεξνθφξεζεο. Οη 

επηρεηξεκαηίεο-managers αλαδεηνχλ λένπο ηξφπνπο θαη ζχγρξνλεο κεζφδνπο 

δηνίθεζεο, ψζηε λα έρνπλ ηνλ πιήξε έιεγρν θαζψο επίζεο άκεζε θαη αληηθεηκεληθή 

πιεξνθφξεζε πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβψζνπλ αλ ιεηηνπξγνχλ θαηάιιειεο, 

αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο επηρείξεζεο  πνπ έρνπλ ππνρξέσζε 

λα γλσξίδνπλ.  

Ζ ηζηνξηθή αλαδξνκή θαζψο θαη ε δηεζλήο εκπεηξία έρεη δείμεη φηη ε αλαγθαία απηή 

ελεκέξσζε παξέρεηαη θαιχηεξα απφ κηα ιεηηνπξγία αλεμάξηεηε απφ ηηο 

ζπλεζηζκέλεο, ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο (Internal Audit), 

ελεξγεί ζπκπιεξσκαηηθά σο «ζχκβνπινο», δελ ππνθαζηζηά ηηο επηκέξνπο δηεπζχλζεηο 

αιιά απνηειεί απαξαίηεην εξγαιείν απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο ζπκβάιινληαο κε 

ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν ζηελ απνθπγή πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηειηθά ζην 

πέξαζκα ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ην παξαδνζηαθφ ζην ζχγρξνλν κνληέιν δηνίθεζεο.  

 Ζ βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ νξγαληζκνχ, ε 

απνηειεζκαηηθή απνηίκεζε, δηαρείξηζε, πεξηνξηζκφο αθφκα θαη εμάιεηςε ηνπ 
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επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, απνηεινχλ ππνρξεψζεηο ηεο δηνίθεζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

είλαη ζπλεπήο κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο. Ο 

Δζσηεξηθφο Έιεγρνο θαηαδεηθλχεη ην θαηά πφζν νη ζηξαηεγηθέο θαη δξαζηεξηφηεηεο 

ηεο επηρείξεζεο είλαη ζπλεπείο θαη ζπλάδνπλ κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί ζε 

θάζε επίπεδν ηεο επηρεηξεζηαθήο ηεξαξρίαο. Αμηνινγεί ην βαζκφ ζηνλ νπνίν 

επηηπγράλνληαη νη αλακελφκελεο απνδφζεηο, εάλ ππνινγίδνληαη κε ζσζηφ θαη δίθαην 

ηξφπν νη απνθιίζεηο απφ ηνπο ζηφρνπο, εάλ θαη θαηά πφζν φια απηά γλσζηνπνηνχληαη 

ζηνπο αξκφδηνπο ππεπζχλνπο, θαη εάλ γίλνληαη νη απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο θηλήζεηο. 

Σειηθά ν Δζσηεξηθφο Έιεγρνο ππνδεηθλχεη ξεαιηζηηθέο ιχζεηο, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζηεί ε ρξεζηή δηνίθεζε, ψζηε λα επηηχρνπλ νη θνξείο θαη νη δηνηθήζεηο ηηο 

επηδηψμεηο θαη ηνπο ζθνπνχο, δηαζθαιίδνληαο ηελ θνηλσληθή ζπλνρή ηεο επηρείξεζεο.  

Αξρηθά ν εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηεινχζε έλαλ απιφ κεραληζκφ ηεο ινγηζηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ρσξίο ηδηαίηεξε αλαγλψξηζε θαη κε δηνηθεηηθή εμάξηεζε απφ ηελ 

νηθνλνκηθή ππεξεζία ηεο επηρείξεζεο. Οξφζεκν γηα ηελ επξχηεξε αλαγλψξηζε ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνηέιεζε ε ίδξπζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ 

(Institute of Internal Auditors, IIA) ην 1941, ζηηο Ζ.Π.Α. Σν Ηλζηηηνχην ζπλέβαιε 

θαζνξηζηηθά ζηελ αλαβάζκηζε ηεο εηθφλαο θαη ηεο θαηαλφεζεο ηνπ επαγγέικαηνο 

ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ. Λίγα ρξφληα κεηά ηελ ίδξπζή ηνπ, ην Ηλζηηηνχηνπ 

Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ θαζηεξψζεθε σο ν ζεζκνζεηεκέλνο θνξέαο πνπ επέβιεπε ηα 

επαγγεικαηηθά ελδηαθέξνληα ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ. ήκεξα ν εζσηεξηθφο 

έιεγρνο απνηειεί κηα αλεμάξηεηε ειεγθηηθνχ θαη ζπκβνπιεπηηθνχ ραξαθηήξα 

ππεξεζία αμηνινγψληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ, ησλ 

ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο.   

 

3.3 Οξηζκόο θαη θνπόο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ  

χκθσλα κε ην Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ (Institute of Internal Auditors) ν 

εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη κηα αλεμάξηεηε, αληηθεηκεληθή, εγγπεηηθή, θαη 

ζπκβνπιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα, εηδηθά ζρεδηαζκέλε ψζηε λα πξνζζέηεη αμία θαη λα 

βειηηψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο (δηθηπαθφο ηφπνο theiia.org, 

2010). Δπίζεο, ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο 

επηβάιινληαο κηα ζπζηεκαηηθή θαη πεηζαξρεκέλε κέζνδν απνηίκεζεο θαη βειηίσζεο 
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ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο δηνίθεζεο, ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

θηλδχλσλ, ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ  θαη ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο (Colbert L.J., 

2002, Rittenberg E.L., 1999).  

Ο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλνπ θαη 

πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ πξνο ηε δηνίθεζε, κέζσ αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ε πξνζθνξά βνήζεηαο ζηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ, γεληθφηεξα, 

ψζηε λα αζθνχλ απνηειεζκαηηθά ηα θαζήθνληά ηνπο, κέζσ επηζηεκνληθψλ 

αλαιχζεσλ θαη αμηνινγήζεσλ θαζψο θαη ε παξνρή ζρεηηθψλ ζπκβνπιψλ κε ην 

ειάρηζην δπλαηφ θφζηνο (Boynton and Kell, 1996).  

Μεξηθέο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαιακβάλεη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη νη εμήο 

(Dittenhofer M. 2001, Flott L. 2000):   

 Πηζηνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη επαιήζεπζε ησλ 

αξρηθψλ ζηφρσλ. 

 Απνηίκεζε ηεο απφδνζεο ηεο δηνίθεζεο φισλ ησλ ηκεκάησλ πνπ εκπιέθνληαη κε 

ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

 πζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ. 

 Αλαγλψξηζε ησλ επηθεξδψλ θαη ησλ δεκηνγφλσλ δηαδηθαζηψλ θαη πξνζπάζεηα 

κεηαβνιήο απηψλ πνπ επηδέρνληαη βειηίσζε. 

 Καηαπνιέκεζε ηεο αλζξψπηλεο απάηεο, θινπήο ή παξαπιάλεζεο. 

 Δμαθξίβσζε ηεο επαξθνχο ζηειέρσζεο ησλ ηκεκάησλ θαη ηεο θαηάιιειεο 

αμηνπνίεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ.  

 Δμαζθάιηζεο ηεο αμηνπηζηίαο θαη πιεξφηεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη 

ιεηηνπξγηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη αλαθνξψλ. 

 Δμέηαζε θαη αμηνιφγεζε δηαδηθαζηψλ, δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη 

πξνζπάζεηα δηφξζσζεο αδπλακηψλ. 

 Δμαθξίβσζε ζπκκφξθσζεο επηρείξεζεο κε ηηο ηζρχνπζεο πνιηηηθέο, δηαδηθαζίεο, 

λφκνπο θαη δηαηάμεηο.  
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3.4 Γηάθξηζε ηεο Έλλνηαο «Δζσηεξηθόο Έιεγρνο» 

Λφγσ ηεο ζχγρπζεο πνπ ζπρλά δεκηνπξγείηαη ζηνλ επηρεηξεζηαθφ ρψξν κεηαμχ ησλ 

φξσλ «πζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ- εζσηεξηθνί έιεγρνη» (Internal Controls) θαη 

«Δζσηεξηθφο Έιεγρνο», ζεσξείηαη ρξήζηκν λα γίλεη ζαθήο ε δηάθξηζε ησλ φξσλ 

απηψλ.  

Σν χζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ή Internal Control, αλαθέξεηαη ζε έλα νξγαλσκέλν 

πιέγκα ιεηηνπξγηψλ θαη δηαδηθαζηψλ, ζε έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ειέγρσλ πνπ 

θαζηεξψλεη ε δηνίθεζε θαη απνζθνπεί ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία γηα ηελ 

εμάιεηςε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ νξγαληζκφ (Cheung, 

1997). Απφ ηελ άιιε, ν Δζσηεξηθφο Έιεγρνο ή  Internal Auditing, αλαθέξεηαη ζηελ 

ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη απνζθνπεί ζηελ αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθψλ ειέγρσλ, δειαδή ζηηο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο 

(Controls) φπσο θαη ζην λα πξνηείλεη βειηηψζεηο φπνπ δηαπηζηψλνληαη αδπλακίεο 

(Οηθνλνκηθφο  Σαρπδξφκνο, 2004).  

  

3.5 Δίδε Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ  

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο, σο «ζχκβνπινο ηεο δηνίθεζεο» δελ πεξηνξίδεηαη ζηνλ 

παξαδνζηαθφ νηθνλνκηθφ έιεγρν (Financial Audit), δειαδή ζηνλ έιεγρν επί ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη κφλν. Αληίζεηα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ, ζε 

επίπεδν ζπκβνπιεπηηθνχ ραξαθηήξα, ζε έλα επξχηεξν πεδίν ιεηηνπξγηψλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ, φπνπ ππάξρεη ειεγθηηθφ ελδηαθέξνλ, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη 

ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

ηελ πξνζπάζεηά ηνπ ινηπφλ λα θαιχςεη ειεγθηηθά φινπο ηνπο ρψξνπο, ζπλαληά κηα 

ζεηξά εκπνδίσλ, φπσο ε έιιεηςε αλάινγεο ππνζηήξημεο απφ ηνπο δηνηθνχληεο, ε 

αδπλακία ησλ ίδησλ ησλ ειεγθηψλ λα ππνζηεξίμνπλ ην έξγν ηνπο θαζψο θαη ε κε 

απνδνρή ηνπ απφ ηνπο ειεγρφκελνπο, κε ηελ δηθαηνινγία φηη δελ απνηεινχλ 

αληηθείκελα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ φινη νη ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ, αθνινπζψληαο 

ηηο παξαδνζηαθέο αληηιήςεηο γηα ηνλ νηθνλνκηθφ έιεγρν.  

Παξφιν απηά νη ζχγρξνλεο δηνηθήζεηο θαηαλννχλ ηε λέα αληίιεςε ηεο ρξεζηκφηεηαο 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, αλαγλσξίδνληαο ηελ νπζηαζηηθή  ζπκβνιή ηνπ ζηελ 
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δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

επηρεηξήζεψλ ηνπο θαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο θαη αληαγσληζηηθφηεηάο 

ηνπο, γεγνλφο πνπ ηνλ θαηέζηεζε φρη κφλν απνδεθηφ αιιά θαη αλαγθαίν αθφκε θαη 

ζηνπο ίδηνπο ηνπο ειεγρφκελνπο. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο αμηνινγεί ηελ επάξθεηα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαη ζπλεπψο δηελεξγείηαη 

εθ’ φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη δελ πεξηνξίδεηαη  ζε ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα.   

Σα είδε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, επνκέλσο, είλαη ηφζα φζεο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπ θνξέα. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο, ηα δηάθνξα είδε ειέγρνπ, δελ είλαη 

αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο, δελ ιεηηνπξγνχλ κεκνλσκέλα, θαζψο ζηελ πξάμε 

εκπιέθνληαη θαη αιιεινζπκπιεξψλνληαη. Οη βαζηθφηεξνη ηχπνη εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

είλαη νη εμήο: 

α) Έιεγρνη παξαγσγήο (Production Audits). ηνρεχνπλ ζην λα δηαπηζηψζνπλ εάλ θαη 

θαηά πφζν  ηεξνχληαη νη δηαδηθαζίεο ζε φιν ην εχξνο ηεο παξαγσγήο, νη παξαγφκελεο 

πνζφηεηεο είλαη ζχκθσλεο κε ην εγθεθξηκέλν απφ ηελ δηνίθεζε πξφγξακκα, γίλεηαη 

ζσζηή ρξήζε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ηεξνχληαη νη πξνδηαγξαθέο ησλ 

πξντφλησλ θαη εθπαηδεχνληαη ηα ζηειέρε.     

β) Οηθνλνκηθνί έιεγρνη (Financial Audits). ηνρεχνπλ ζην λα δηαπηζηψζνπλ ην βαζκφ 

ζηνλ νπνίν δηαζθαιίδεηαη ε ζσζηή απεηθφληζε, αθξίβεηα θαη αμηνπηζηία ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

γ) Γηνηθεηηθνί έιεγρνη (Management Audits). ηνρεχνπλ ζην λα δηαπηζηψζνπλ ην 

βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα ηκήκαηα δηνηθνχληαη ζσζηά. Δμεηάδνπλ θαη αμηνινγνχλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ θνξέα σο πξνο ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, ηε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη γεληθφηεξα φισλ 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θνξέα πνπ αθνξνχλ ην ζθέινο ηεο δηνίθεζεο. ε απηή ηε 

θαηεγνξία ζα κπνξνχζακε λα εληάμνπκε θαη ηνπο δηαρεηξηζηηθνχο ειέγρνπο 

(Καξακάλεο Κ., 2002), νη νπνίνη ζηνρεχνπλ ζην λα δηαπηζηψζνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθή ή κε εθκεηάιιεπζε ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ παξαγσγηθψλ πφξσλ. 

δ) Λεηηνπξγηθνί έιεγρνη (Operational Audits). ηνρεχνπλ ζην λα δηαπηζηψζνπλ ην 

βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα ηκήκαηα ιεηηνπξγνχλ ζσζηά θαη απνηειεζκαηηθά θαη εάλ 

εθαξκφδνληαη νη πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο.  
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ε) Έιεγρνη Πιεξνθνξηαθήο Σερλνινγίαο θαη Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (IT/IS 

Auditing). ηνρεχνπλ ζην λα δηαπηζηψζνπλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν δηαζθαιίδεηαη ε 

αμηνπηζηία, εκπηζηεπηηθφηεηα θαη αθεξαηφηεηα ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ, πνπ 

έγθεηηαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ηε ζσζηή 

ρξήζε ησλ πφξσλ, ηελ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο ππνδνκψλ θαη πιεξνθνξηψλ, ηελ 

νξζφηεηα, πιεξφηεηα θαη αθξίβεηα ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηεο ελεκέξσζεο ησλ 

αξρείσλ ησλ πιεξνθνξηψλ, ηε ζπληήξεζε ησλ εηήζησλ θαη ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ 

(Κπξηαδφγινπ Η., 2001, ζει.20). Σν ζπγθεθξηκέλν είδνο ειέγρνπ απνηειεί αληηθείκελν 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, θαη ζα αλαιπζεί εθηελέζηεξα ζην ηέηαξην θεθάιαην. 

 

3.6 Ο Δζσηεξηθόο Έιεγρνο ζηελ Διιάδα  

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο άξρηζε λα εκθαλίδεηαη ζηελ Διιάδα πξνο ην ηέινο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1970. Σν 1985 ηδξχζεθε κε απφθαζε ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ 

1457/7.6.85 ην «Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ (Δ.Η.Δ.Δ.)», ην νπνίν 

απνηειεί ην αξκφδην φξγαλν πνπ αληηπξνζσπεχεη ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ζηελ 

Διιάδα. Σν Δ.Η.Δ.Δ. απαξηίδεηαη απφ επηακειέο δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη κέιε ηνπ 

είλαη πηπρηνχρνη αλσηάησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρνιψλ πνπ αζθνχλ απνδεδεηγκέλα ην 

επάγγεικα ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή. Με ηελ ίδξπζε ηνπ Δ.Η.Δ.Δ. ν εζσηεξηθφο 

έιεγρνο άξρηζε λα γίλεηαη πεξηζζφηεξν γλσζηφο.  

Ζ Πξάμε ηνπ Γηνηθεηή Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ηελ Απφθαζε 2438/6.8.1998, 

θαζηέξσζε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα σο κέζν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπο. ηηο 15 Ηνπλίνπ 1999, ε Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο κε ηελ εγθχθιην αξηζκνχ 6 θαζηέξσζε ηελ ππεξεζία εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ζηηο Δηαηξείεο Λήςεο θαη Γηαβίβαζεο Δληνιψλ (ΔΛΓΔ). ην άξζξν 12 ηεο 

Απφθαζεο 5/204/14-11-2000 ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο κε ζέκα ηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο ησλ εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ 

εηζάγεη ηηο κεηνρέο ηνπο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ, νξίδεηαη φηη: «θάζε 

εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην εηαηξία νθείιεη λα δηαζέηεη ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ην νπνίν ζα απνζθνπεί ζηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο θαη 

ζα έρεη επζχλε λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο 
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εηαηξείαο». Δπηπιένλ, κηα αθφκε λνκνζεηηθή ξχζκηζε αλαθνξηθά κε ηνλ εζσηεξηθφ 

έιεγρν είλαη ν λφκνο Ν. 3016 Φ.Δ.Κ. 110 Α΄/17.5.2002, ζρεηηθά κε ηελ εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε, ν νπνίνο ξπζκίδεη εηδηθά ζέκαηα δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 

αλσλχκσλ εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ εηζεγκέλεο κεηνρέο ή άιιεο θηλεηέο αμίεο ζε 

νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα.   

Δπηπιένλ ππνρξέσζε ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία ηνπ Διιεληθνχ Υξεκαηηζηεξίνπ (άξζξν 24, Ν. 3371/05), είλαη ν 

ζρεκαηηζκφο ηξηκεινχο ειεγθηηθήο επηηξνπήο, εθιεγκέλε απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηεο εηαηξείαο, θαη απνηεινχκελε απφ κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηα νπνία κέζσ ηαθηηθψλ αλαθνξψλ αλαθέξνληαη ζε απηφ. Ο 

ξφινο ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο είλαη λα ειέγρεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ 

ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη γη’ απηφ ην ηειεπηαίν αλαθέξεηαη ζε απηήλ. 

Μεηαμχ ειεγθηηθήο επηηξνπήο θαη ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ππάξρεη ζρέζε 

ζηελήο ζπλεξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδνληαη άξηζηεο ζπλζήθεο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή άζθεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, φπσο ε πξφζβαζε ζηηο 

ειεθηξνληθέο ή έληππεο πιεξνθνξίεο, ε δηαξθήο εθπαίδεπζε ζε λέα ζπζηήκαηα θαη 

ηερληθέο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ε ζπγθξφηεζε νκάδσλ εξγαζίαο γηα ηελ εμέηαζε 

εηδηθψλ ηερληθψλ ζεκάησλ θαζψο θαη ε εμαζθάιηζε πςειήο πνηφηεηαο εξγαζηαθψλ 

ζπλζεθψλ γηα ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο. (Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ, 2001)  

Οη παξαπάλσ απνθάζεηο ζπλέβαιαλ ζηελ ζεκαληηθή πξνψζεζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηε ρψξα καο, εμαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ αλάπηπμε θαη 

ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία, εληφο ησλ λνκηθψλ πιαηζίσλ, ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. 

 

3.7 πζηαηηθά ηνηρεία Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ βάζεη COSO 

Ζ Δπηηξνπή Τπνζηήξημεο Οξγαληζκψλ –COSO (Committee of Sponsoring 

Organizations) ηεο Treadway Commission, ζρεκαηίζηεθε ην 1985, θαη απνηειείηαη 

απφ πέληε νξγαλψζεηο: American Accounting Association (AAA), Institute of 

Management Accountants (IMA), Institute of Internal Auditors (IIA), American 

Institute of Certified Public Accountants (AICPA) θαη Financial Executives 

International (FEI).  
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Ζ COSO, είλαη αλαγλσξηζκέλε παγθνζκίσο, γηα ηελ παξνρή θαζνδήγεζεο ζε 

θξίζηκα ζέκαηα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζε, επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο, εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, απάηεο θαη νηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ, 

κέζσ ηεο αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ πιαηζίσλ – θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ  πνπ 

βαζίδνληαη ζε εηο βάζνο έξεπλα, αλάιπζε θαη βέιηηζηεο πξαθηηθέο (δηθηπαθφο ηφπνο 

coso.org).  Αθνξκή γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο απηήο ήηαλ ε απνηξνπή ηεο 

νηθνλνκηθήο απάηεο θαη έλα απφ ηα βαζηθφηεξα ζπκπεξάζκαηα ηεο επηηξνπήο ήηαλ 

πσο ν θαιχηεξνο ηξφπνο πξφιεςεο ηεο νηθνλνκηθήο απάηεο είλαη ε βειηίσζε ησλ 

ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. ηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχκε ζην πιαίζην COSO 

γηα ηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

Ζ COSO αλέπηπμε ην 1992 έλα πξφηππν ειέγρνπ (Internal Control – Integrated 

Framework), ην νπνίν έρεη πηνζεηεζεί σο έλα γεληθά απνδεθηφ πιαίζην γηα ηνλ 

εζσηεξηθφ έιεγρν θαη είλαη αλαγλσξηζκέλν σο ην πξαγκαηηθφ θξηηήξην ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απφ ηηο επηρεηξήζεηο.  

χζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, βάζεη ηεο COSO, νξίδεηαη κηα δηεξγαζία πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ δηεχζπλζε, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη ινηπφ πξνζσπηθφ 

ηνπ νξγαληζκνχ θαη είλαη ζρεδηαζκέλε ψζηε λα  παξέρεη εχινγε δηαβεβαίσζε φζνλ 

αθνξά ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ζρεηηθά κε (1) ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

απνδνηηθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ, (2) ηελ αμηνπηζηία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

αλαθνξψλ θαη (3) ηελ ζπκκφξθσζε κε ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο.  

χκθσλα κε ηελ αλαθνξά ηεο COSO, ηα πέληε ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ γηα λα απνηειέζνπλ ηε βάζε ελφο ηζρπξνχ 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ επηρείξεζε, είλαη ηα εμήο (δηθηπαθφο ηφπνο 

coso.org): 

1. Πεξηβάιινλ ειέγρνπ (Control environment): Απνηειεί ην ζεκέιην γηα φια ηα 

άιια ζπζηαηηθά ζηνηρεία θαη ζέηεη ην ζηίγκα θαη γεληθφηεξν πλεχκα ηεο 

επηρείξεζεο, επεξεάδνληαο ηελ ειεγθηηθή ζπλείδεζε ησλ αηφκσλ. Οη παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ην πεξηβάιινλ ειέγρνπ είλαη ε αθεξαηφηεηα θαη νη εζηθέο αμίεο, 

νη ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ησλ αηφκσλ ηνπ νξγαληζκνχ, ε θηινζνθία 

δηνίθεζεο θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο, ε αλάζεζε αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ, ε 

πνιηηηθή δηαρείξηζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ, ε νξγαλσηηθή δνκή θαη ε ζπκκεηνρή 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Δπηηξνπήο Διέγρνπ.     
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2. Δθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ (Risk assessment): Κάζε νξγαληζκφο αληηκεησπίδεη κηα 

ζεηξά απφ θηλδχλνπο, εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ είλαη ε θαζηέξσζε ησλ ζηφρσλ ζε δηαθνξεηηθά 

επίπεδα ηεο νληφηεηαο, νη νπνίνη ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαη παξνπζηάδνπλ 

εζσηεξηθή ζπλνρή. Ζ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ έγθεηηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη 

ηελ αλάιπζε ησλ θηλδχλσλ ζρεηηθά κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ζθνπψλ ηνπ 

νξγαληζκνχ, θαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ δηαρείξηζήο ηνπο. Λφγσ ησλ 

ζπλερψλ κεηαβνιψλ ησλ νηθνλνκηθψλ, βηνκεραληθψλ, ξπζκηζηηθψλ θαη 

επηρεηξεκαηηθψλ ζπλζεθψλ, επηηαθηηθή είλαη ε εθαξκνγή θαηάιιεισλ 

κεραληζκψλ γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο αλακελφκελεο αιιαγέο.       

3. Διεγθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Control activities): Οη δξαζηεξηφηεηεο ειέγρνπ είλαη 

νη πνιηηηθέο θαη νη δηαδηθαζίεο εθείλεο νη νπνίεο δηαζθαιίδνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ 

νδεγηψλ ηεο δηνίθεζεο θαη ηελ ιήςε φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

νληφηεηαο. Πεξηιακβάλνπλ κηα ζεηξά δηαθνξεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο 

εγθξίζεηο, επαιεζεχζεηο, ζπκθσλίεο, δηαρσξηζκφ ησλ θαζεθφλησλ.    

4. Πιεξνθφξεζε θαη επηθνηλσλία (Information and communication): Σα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα παξάγνπλ εθζέζεηο, νη νπνίεο πεξηέρνπλ 

επηρεηξεζηαθέο, νηθνλνκηθέο, θαη ζρεηηθέο κε ηε ζπκκφξθσζε πιεξνθνξίεο, 

θαζηζηψληαο έηζη δπλαηφ ηνλ έιεγρν ησλ επηρεηξήζεσλ. Αζρνινχληαη φρη κφλν 

κε ηα εζσηεξηθά παξαγφκελα δεδνκέλα, αιιά θαη κε πιεξνθνξίεο γηα ηα 

εμσηεξηθά γεγνλφηα, δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπλζήθεο, πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα 

ηελ ιήςε επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ θαη ηηο εμσηεξηθέο αλαθνξέο. Δπηπιένλ, 

ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ρψξα θαη λα δηαζθαιίδεηαη απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία 

δηακέζνπ φισλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ. Σν πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα 

ιάβεη ην ζαθέο κήλπκα απφ ηελ αλψηεξε δηνίθεζε πσο νη αξκνδηφηεηεο θαη 

επζχλεο ηνπ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε, λα θαηαλνήζεη ην 

ξφινπ ηνπ ζην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη 

κεκνλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο. Δπηπιένλ, πξέπεη λα 

δηαζέηεη ηα κέζα γηα ηελ άκεζε πξνψζεζε ησλ ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ πξνο 

ηα αλψηεξα ηκήκαηα ηεο νξγάλσζεο θαη λα δηαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή 
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επηθνηλσλία θαη κε εμσηεξηθνχο θνξείο, φπσο πειάηεο, πξνκεζεπηέο, ξπζκηζηηθέο 

αξρέο θαη κεηφρνπο.  

5. Παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο (Monitoring): Σα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη, ψζηε κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, λα 

αμηνινγείηαη ε πνηφηεηα ηεο απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρξνληθά. Απηφ 

επηηπγράλεηαη κέζσ ζπλερφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ παξαθνινχζεζεο ή 

μερσξηζηψλ αμηνινγήζεσλ ή έλαλ ζπλδπαζκφ θαη ησλ δχν. Ζ ζπλερήο 

παξαθνινχζεζε ιακβάλεη ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ. Πεξηιακβάλεη 

ηαθηηθέο δηνηθεηηθέο θαη επνπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ελέξγεηεο πνπ ιακβάλεη 

ινηπφ πξνζσπηθφ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Ζ έθηαζε θαη ε 

ζπρλφηεηα ησλ επηκέξνπο αμηνινγήζεσλ εμαξηάηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπλερφκελσλ 

δηαδηθαζηψλ παξαθνινχζεζεο. Οη αδπλακίεο θαη αλεπάξθεηεο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαζψο θαη φια ηα ζνβαξά ζέκαηα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηελ αλψηαηε 

δηνίθεζε θαη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην.  

Σν αθφινπζν ζρήκα παξνπζηάδεη ηα βαζηθά ζπζηαηηθά ηνπ πιαηζίνπ αλαθνξάο 

COSO (The Institute of Internal Auditors, 2005): 

 

ρήκα  1: Πιαίζην COSO - πληζηώζεο Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΔΛΔΓΥΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 

ΤΣΗΜΑΣΩΝ 

4.1 Δηζαγσγή 

ην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηνλ έιεγρν ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ. Αξρηθά παξαηίζεηαη ν νξηζκφο θαη ζθνπφο ηνπ ειέγρνπ ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ζηε ζπλέρεηα δηαθξίλνληαη νη βαζηθνί ηχπνη απηνχ. 

Αθνινπζεί αλαθνξά ζηελ δηαθπβέξλεζε ηεο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο, ζηνπο 

ειεγθηέο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο θαζψο επίζεο θαη ηνπο νξγαληζκνχο 

πηζηνπνίεζεο επαγγεικαηηψλ ειεγθηψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, απφ ηνπο 

νπνίνπο πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξέζηεξα o  ISACA θαη ην πιαίζην αλαθνξάο ηνπ 

COBIT πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ην ηλζηηηνχην απηφ. 

 

4.2 Γεληθά  

Ο θξίζηκνο ξφινο ησλ ζπζηεκάησλ ππνινγηζηψλ ζηηο ζεκεξηλέο επηρεηξήζεηο, ζηε 

δεκφζηα δηνίθεζε θαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή σζεί ηνπο νξγαληζκνχο ζηελ ιήςε 

εηδηθψλ κέηξσλ γηα λα πξνζηαηεχνπλ ηα πιεξνθνξηαθά ηνπο ζπζηήκαηα θαη λα 

εμαζθαιίδνπλ φηη ιεηηνπξγνχλ κε αζθάιεηα, αθξίβεηα θαη αμηνπηζηία. Ο ζπλδπαζκφο 

απηνκαηνπνηεκέλσλ θαη κε απηνκαηνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξνζηαηεχνπλ ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα νλνκάδεηαη έιεγρνο.   

Οη έιεγρνη ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πεξηιακβάλνπλ ηηο κεζφδνπο, πνιηηηθέο 

θαη ηηο δηαδηθαζίεο εθείλεο πνπ παξέρνπλ ηελ δηαβεβαίσζε θαη αζθάιεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ, ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νξγαληζκνχ, ηελ αθξίβεηα θαη 

αμηνπηζηία ησλ ινγηζηηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ θαη ηε ιεηηνπξγηθή ζπκκφξθσζε  πξνο ηα 

πξφηππα πνπ έρεη νξίζεη ε δηνίθεζε. Δπηπιένλ, ζπκβάιινπλ ζην κεηξηαζκφ ησλ 

θηλδχλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ρξήζε ηερλνινγηψλ απφ ηνπο νξγαληζκνχο, ζηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ θαηαζηξνθψλ ησλ ζθαικάησλ, ηεο ειεθηξνληθήο 

εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ησλ παξαβηάζεσλ αζθάιεηαο.  
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4.3 Οξηζκόο θαη θνπόο Διέγρνπ Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ 

Ο έιεγρνο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο (information technology audit- IT audit) ή 

έιεγρνο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (information systems audit- IS audit), 

παιαηφηεξα γλσζηφο σο έιεγρνο επεμεξγαζίαο ειεθηξνληθψλ δεδνκέλσλ (electronic 

data processing auditing – EDP auditing) είλαη ε εμέηαζε θαη αμηνιφγεζε ησλ 

ειέγρσλ ζηα πιαίζηα ηεο ππνδνκήο ηεο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο. Δηδηθφηεξα, 

είλαη ε δηαδηθαζία ζπιινγήο θαη αμηνιφγεζεο απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ,  πξνθεηκέλνπ 

λα δηαπηζησζεί εάλ θαη θαηά πφζν ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ 

κπνξνχλ λα εγγπεζνχλ ηελ δηαθχιαμε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ, ηελ απνηειεζκαηηθή ηνπο ιεηηνπξγία 

γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ απνδνηηθή θαηαλάισζε ησλ 

πφξσλ (δηθηπαθφο ηφπνο wikipedia.org, Pathak, 1999).  

Αλαιχνληαο ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ παξαπάλσ νξηζκνχ έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα 

μεθαζαξίζνπκε πεξηζζφηεξν, ηελ έλλνηα ηνπ ειέγρνπ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

(Γεκεηξηάδεο Α., 1998):   

Γηαθύιαμε ζηνηρείωλ ελεξγεηηθνύ: Σν ελεξγεηηθφ ελφο ζπζηήκαηνο πεξηιακβάλεη 

πιηθφ (hardware), ινγηζκηθφ (software), αξρεία δεδνκέλσλ (files), ηεθκεξίσζε 

(documentation), θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, ζπκπιεξσκαηηθφ εμνπιηζκφ, αλζξψπηλν 

δπλακηθφ. Ζ δηαθχιαμε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζπλίζηαηαη ζηε δηαζθάιηζε 

φηη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξνζηαηεχνληαη απφ βιάβε, θαηαζηξνθή, παξάλνκε 

ρξήζε θαη θινπή.  

Γηαζθάιηζε αθεξαηόηεηαο δεδνκέλωλ: Ζ αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ δειψλεη φηη ηα 

δεδνκέλα δηαζέηνπλ θάπνηεο βαζηθέο ηδηφηεηεο, φπσο πιεξφηεηα, ζαθήλεηα, 

θαζαξφηεηα, αθξίβεηα, ζπλέπεηα, θαη ε δηαζθάιηζε απηήο έρεη θφζηνο. Ζ σθέιεηα 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ δηαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ ζα πξέπεη φρη 

κφλνλ λα αληηζηαζκίδεη αιιά λα ππεξβαίλεη ην θφζηνο ησλ ειέγρσλ πνπ απαηηνχληαη 

γη’ απηήλ.  

Απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάηωλ: Ο έιεγρνο γηα ην εάλ έλα 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα είλαη απνηειεζκαηηθφ γίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ζρεδηαζκνχ 

ηνπ ζπζηήκαηνο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ θαηαγξάθηεθαλ 

αλαιπηηθά θαη νινθιεξσκέλα θαηά ηελ θάζε ηεο αλάιπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, αιιά 



Δζσηεξηθόο Έιεγρνο θαη Έιεγρνο Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ  

   Υαηδεζπχξνπ Ησάλλα 

 

27 

 

θαη εθφζνλ ην ππάξρνλ ζχζηεκα ιεηηνπξγήζεη γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ε 

αμηνιφγεζε ε νπνία αθνινπζεί επηηξέπεη ηε ιήςε απφθαζεο γηα ην κέιινλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο (ηξνπνπνίεζε, θαηάξγεζε, αληηθαηάζηαζε). Έλα ζχζηεκα είλαη 

απνηειεζκαηηθφ (effective) εθφζνλ εθπιεξψλεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ.    

Απνδνηηθή θαηαλάιωζε πόξωλ: Έλα ζχζηεκα είλαη απνδνηηθφ ή ηθαλφ (efficient) 

εθφζνλ επηηπγράλεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ειάρηζηεο δπλαηέο 

εηζξνέο, νη νπνίεο ζηελ πεξίπησζε ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο απνηεινχληαη 

απφ ρξφλνπο κεραλήο, πεξηθεξεηαθψλ, ινγηζκηθνχ, θαλαιηψλ κεηαθνξάο, εξγαζίαο 

θαη κεηαθξάδνληαη ζε ρξήκα.  

Οη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ ειέγρνπ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ είλαη νη εμήο 

(Pathak J., 2005, Κπξηαδφγινπ, 2001, ζει. 96): 

 δηαπίζησζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ηερλνινγηψλ πιηθνχ 

θαη ινγηζκηθνχ ηεο επηρείξεζεο 

 βειηηζηνπνίεζε ζηε ρξήζε ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ηεο ηερλνινγηθήο 

ππνδνκήο, ησλ πφξσλ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ 

 εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ ζπκκφξθσζεο κε ηηο πνιηηηθέο, ηα ζρέδηα θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο ηνπ νξγαληζκνχ 

 αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν ιακβάλνληαη ππφςε θαη δηαθπιάζζνληαη νη 

εηαηξηθνί πφξνη πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ  

 εμαθξίβσζε νξζφηεηαο, πιεξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ησλ πιεξνθνξηψλ  

 ζχζηαζε εζσηεξηθψλ ειέγρσλ γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ 

δεδνκέλσλ ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

 εμέηαζε ηεο αξηηφηεηαο θαη επάξθεηαο ησλ δηαθφξσλ επηρεηξεζηαθψλ ειέγρσλ 

θαη πξνψζεζε ησλ ειέγρσλ απηψλ ζηνλ νξγαληζκφ ζε ινγηθφ θφζηνο 

 απνθπγή νηθνλνκηθήο θαη δηαρεηξηζηηθήο απάηεο θαη πξνζηαζία ησλ πφξσλ ηεο 

επηρείξεζεο απφ εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο θηλδχλνπο θαη πηζαλνχο εηζβνιείο 

 πξνζηαζία ησλ αηνκηθψλ ειεπζεξηψλ ζχκθσλα κε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο 

αξρήο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ 
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4.4 Δίδε Διέγρνπ Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ 

Γχν είλαη νη θχξηεο θαηεγνξίεο ειέγρσλ: νη γεληθνί έιεγρνη (γλσζηνί επίζεο θαη σο 

έιεγρνη ππνδνκήο) θαη νη έιεγρνη εθαξκνγψλ. 

α) Οη γενικοί έλεγτοι (general controls) αθνξνχλ ην ζπλνιηθφ ζρεδηαζκφ, ηελ 

αζθάιεηα θαη ηε ρξήζε πξνγξακκάησλ θαη αξρείσλ δεδνκέλσλ γηα ηελ ππνδνκή ηεο 

ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ ηνπ νξγαληζκνχ ζπλνιηθά. Δθαξκφδνληαη ζε φιεο ηηο 

κεραλνγξαθεκέλεο εθαξκνγέο θαη πεξηιακβάλνπλ ειέγρνπο ηνπ πιηθνχ εμνπιηζκνχ, 

ηνπ ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο, ηεο αζθάιεηαο ησλ αξρείσλ δεδνκέλσλ, ηεο ιεηηνπξγίαο 

ππνινγηζηψλ, ηεο δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο ζπζηεκάησλ θαη δηαρεηξηζηηθνχο ειέγρνπο. 

Αθνινπζεί κηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ πξναλαθεξζέλησλ ειέγρσλ (Laudon, 2007).  

 Έιεγρνη πιηθνύ: Γηαζθαιίδνπλ ηε θπζηθή αζθάιεηα ησλ ππνινγηζηψλ θαη 

εληνπίδνπλ δπζιεηηνπξγίεο ηνπ εμνπιηζκνχ. Δπηηαθηηθή είλαη ε ιήςε κέηξσλ γηα 

εθεδξεία έθηαηεο αλάγθεο γηα νξγαληζκνχο πνπ εμαξηψληαη ζε θξίζηκν βαζκφ 

απφ ηνπο ππνινγηζηέο ηνπο. Αλαθέξνληαη θαη σο έιεγρνη θπζηθήο πξφζβαζεο 

(physical access controls). 

 Έιεγρνη ινγηζκηθνύ: Παξαθνινπζνχλ ην ινγηζκηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

απαγνξεχνπλ ηε κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε ζηα πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ, 

ζην ινγηζκηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζηα πξνγξάκκαηα ησλ ππνινγηζηψλ. 

 Έιεγρνη αζθάιεηαο δεδνκέλωλ: Δμαζθαιίδνπλ φηη ηα αξρεία κε ηα πνιχηηκα 

δεδνκέλα ηεο επηρείξεζεο ζε δίζθνπο ή άιια κέζα δελ ππφθεηληαη ζε κε 

εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε, αιιαγέο ή θαηαζηξνθή φηαλ βξίζθνληαη ζε ρξήζε 

θαη φηαλ είλαη απνζεθεπκέλα. Οη έιεγρνη ινγηζκηθνχ θαη αζθάιεηαο δεδνκέλσλ 

αλαθέξνληαη θαη σο έιεγρνη ινγηθήο πξφζβαζεο (logical access controls). 

 Έιεγρνη ιεηηνπξγίαο ππνινγηζηώλ: Δμαζθαιίδνπλ φηη νη πξνγξακκαηηζκέλεο 

δηαδηθαζίεο απνζήθεπζεο θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ εθαξκφδνληαη ζσζηά θαη 

κε ζπλέπεηα.  

 Έιεγρνη πινπνίεζεο: Δμεηάδνπλ ην βαζκφ ειέγρνπ ζε δηάθνξα ζηάδηα αλάπηπμεο 

ησλ ζπζηεκάησλ, ηε ρξήζε ή κε κεζνδνινγίαο θφζηνπο-νθέινπο θαηά ηε 

δηαπίζησζε ηεο ζθνπηκφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ηε ρξήζε ειέγρσλ θαη ηερληθψλ 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαηά ηελ αλάπηπμε ησλ πξνγξακκάησλ.  
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 Γηαρεηξηζηηθνί έιεγρνη: Δπίζεκα πξφηππα, θαλφλεο, δηαδηθαζίεο θαη ζπζηήκαηα 

ειέγρσλ πνπ έρνπλ ζθνπφ λα εμαζθαιίζνπλ φηη νη γεληθνί έιεγρνη θαη νη έιεγρνη 

εθαξκνγψλ ηνπ νξγαληζκνχ επηβάιινληαη θαη εθηεινχληαη ζσζηά.  

β) Οη έλεγτοι εθαρμογών (application controls) είλαη εηδηθνί έιεγρνη γηα θάζε 

εθαξκνγή ηνπ ππνινγηζηή. Δζηηάδνπλ ζηελ πιεξφηεηα θαη ηελ αθξίβεηα ηεο εηζφδνπ, 

ηεο ελεκέξσζεο θαη ηεο ζπληήξεζεο θαη ζηελ εγθπξφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Οη έιεγρνη εθαξκνγψλ απνηεινχληαη απφ ειέγρνπο εηζφδνπ, ειέγρνπο 

επεμεξγαζίαο θαη ειέγρνπο εμφδνπ.  

 Οη  έιεγρνη εηζόδνπ (input controls) ειέγρνπλ ηελ αθξίβεηα θαη ηελ πιεξφηεηα 

ησλ δεδνκέλσλ θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην ζχζηεκα.  

 Οη έιεγρνη επεμεξγαζίαο (processing controls) έρνπλ ζθνπφ λα δηαπηζηψζνπλ φηη 

ηα δεδνκέλα είλαη πιήξε θαη αθξηβή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελεκέξσζήο ηνπο.  

 Οη έιεγρνη εμόδνπ (output controls) εμαζθαιίδνπλ φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

επεμεξγαζίαο ηνπ ππνινγηζηή είλαη αθξηβή θαη πιήξε θαη έρνπλ δηαλεκεζεί 

παξάιιεια. Οη παξαπάλσ έιεγρνη εθαξκνγψλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε φια ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, θαζψο θάπνηα ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξνπο θαη άιια 

ιηγφηεξνπο ειέγρνπο αλάινγα κε ηελ ζπνπδαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη ηε θχζε 

ηεο εθαξκνγήο.  

Γχν αθφκε ηχπνη ειέγρσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία, είλαη νη έιεγρνη ηεο 

ζπλέρεηαο (continuity controls) πνπ πεξηιακβάλνπλ δηαδηθαζίεο αληηγξαθήο- backup 

ζε επίπεδν φρη κφλν ησλ δεδνκέλσλ αιιά θαη ηνπ πιηθνχ (hardware), θαζψο θαη νη 

έιεγρνη απνθαηάζηαζεο δεκηώλ (disaster recovery controls) γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο 

απνθαηάζηαζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηά απφ ηπρφλ εθδεισζείζα 

πξνζβνιή πνπ κπνξεί λα πξνθάιεζε κεξηθή ή νιηθή δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

(Hunton, Bryant, Bagranoff, 2005).   

Δπίζεο, νη έιεγρνη κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε πξνιεπηηθνύο (preventive), 

δηαγλωζηηθνύο- δηεξεπλεηηθνύο (detective) θαη επαλνξζωηηθνύο (corrective) 

(Κάηζηθαο, Γθξίηδαιεο, 2004).  

 Οη πξνιεπηηθνί έιεγρνη πξνιακβάλνπλ ηελ εθδήισζε ελφο ιάζνπο, κηαο 

παξάιεηςεο ή κηαο θαθφβνπιεο ελέξγεηαο. Παξαδείγκαηα πξνιεπηηθψλ ειέγρσλ 
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είλαη ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ ινγηθήο θαη θπζηθήο πξφζβαζεο ζην πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, θαζψο θαη ε πηνζέηεζε θαηάιιεισλ 

δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απζεληηθνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ. χκθσλα κε ηνλ Η. 

Κπξηαδφγινπ  αληηζηνηρίδνληαη κε ηνπο γεληθνχο (ή δηνηθεηηθνχο) ειέγρνπο θαη 

αλαθέξνληαη ζε φιεο ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ειέγρνπ, ηηο νπνίεο ζα εμεηάζνπκε 

ζην εξσηεκαηνιφγην ηεο παξνχζαο έξεπλαο (Κπξηαδφγινπ, 2001).    

 Οη δηαγλωζηηθνί-δηεξεπλεηηθνί έιεγρνη εληνπίδνπλ θαη αλαθέξνπλ πξνβιήκαηα 

κεηά ηελ εθδήισζή ηνπο. Παξαδείγκαηα δηαγλσζηηθψλ ειέγρσλ είλαη ν 

ζπλαγεξκφο γηα κε-εμνπζηνδνηεκέλε είζνδν ζε έλα θέληξν ππνινγηζηψλ θαη ηα 

ζπζηήκαηα εληνπηζκνχ εηζβνιψλ. χκθσλα κε ηνλ Η. Κπξηαδφγινπ, 

αληηζηνηρίδνληαη κε ηνπο ειέγρνπο εθαξκνγψλ.   

 Σέινο, νη επαλνξζωηηθνί έιεγρνη ειαρηζηνπνηνχλ ηελ επίδξαζε κηαο απεηιήο, 

επηδηνξζψλνπλ πξνβιήκαηα πνπ αλαθαιχθζεθαλ απφ δηαγλσζηηθνχο 

κεραληζκνχο ειέγρνπ, κεηαβάιινπλ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα γηα λα 

ειαρηζηνπνηνχλ κειινληηθέο εκθαλίζεηο πξνβιεκάησλ. Παξαδείγκαηα 

επαλνξζσηηθψλ ειέγρσλ είλαη ην πιάλν αληηκεηψπηζεο έθηαησλ αλαγθψλ, ηα 

αληίγξαθα αζθαιείαο, ε επηθαηξνπνίεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο κε 

λεφηεξεο εθδφζεηο.  

Τπάξρεη αθφκα έλαο ηχπνο ειέγρνπ, νη απνηξεπηηθνί (deterrent controls), νη νπνίνη 

έρνπλ ζαλ ζηφρν λα απνηξέςνπλ θάπνηνλ απφ ην λα θάλεη θάπνην ιάζνο, ή αθφκα 

πεξηζζφηεξν λα επηβάιινπλ πνηλή γηα ιάζε πνπ έρνπλ εληνπηζηεί απφ θάπνηνλ 

έιεγρν.  

 

4.5 Γηαθπβέξλεζε Πιεξνθνξηαθήο Σερλνινγίαο (Information 

Technology Governance) 

Ζ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε νξίδεηαη σο ε δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ θαη πινπνίεζεο 

εηαηξηθήο ζηξαηεγηθήο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ε 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ. Ζ δηαθπβέξλεζε ηεο πιεξνθνξηαθήο 

ηερλνινγίαο είλαη ε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ πφξσλ πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο 

(πιεξνθνξηψλ, ζπζηεκάησλ επηθνηλσλίαο θαη ηερλνινγίαο) ελφο νξγαληζκνχ θαη 
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απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Ζ δηαθπβέξλεζεο ηεο 

πιεξνθνξηθήο απνζθνπεί αθελφο ζηνλ θαζνξηζκφ ζηξαηεγηθήο γηα ηελ 

πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία ε νπνία ζα πξέπεη λα ελαξκνλίδεηαη θαη λα πξνσζεί ηνπο 

επηρεηξεκαηηθνχο ζηφρνπο θαη δηαδηθαζίεο, θαη αθεηέξνπ ζηελ δηαρείξηζε θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο. (Hunton, Bryant, Bagranoff, 

2005, p.2).  

ηελ αλαδήηεζεο κηαο πεξηγξαθήο, ε νπνία λα απνδίδεη ηελ αθξηβή ζεκαζία ηεο 

Πιεξνθνξηαθήο Γηαθπβέξλεζεο, βξίζθνπκε ηνλ εμήο βαζηθφ νξηζκφ: 

«Πιεξνθνξηαθή Γηαθπβέξλεζε νλνκάδνπκε εθείλεο ηηο δηαδηθαζίεο βάζεη ησλ 

νπνίσλ ιακβάλνληαη νη βέιηηζηεο απνθάζεηο γχξσ απφ επελδχζεηο θαη ζηξαηεγηθνχο 

ζρεδηαζκνχο ζηνλ ρψξν ηεο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα 

επζπγξακκίδνληαη πιήξσο κε ηελ εηαηξηθή ζηξαηεγηθή» (Νηθνιφπνπινο, 2008, 

δηθηπαθφο ηφπνο intelen.gr). Πέξα απφ απιά θαιή επηρεηξεκαηηθή πξαθηηθή, ε 

δηαθπβέξλεζε ηεο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο κπνξεί λα απνηειέζεη πεγή 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. 

4.6 Διεγθηέο Πιεξνθνξηαθήο Σερλνινγίαο (IT Auditors) 

Οη ειεγθηέο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο δηαζθαιίδνπλ ηελ δηαθπβέξλεζε ηεο 

πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο, αμηνινγνχλ ηνπο θηλδχλνπο θαη πινπνηνχλ ή 

παξαθνινπζνχλ ηνπο ειέγρνπο ζε ζρέζε κε ηνπο θηλδχλνπο απηνχο. Σν επίπεδν 

γλψζεσλ θαη νη ξφινη ηνπο εμαξηψληαη απφ ηελ ζέζε ηνπο εληφο ή εθηφο ηεο 

επηρείξεζεο θαη νη ίδηνη κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ είηε σο εζσηεξηθνί είηε σο εμσηεξηθνί 

ειεγθηέο. Βαζηθή αξκνδηφηεηα ησλ ειεγθηψλ ΠΣ είλαη λα παξέρνπλ δηαζθάιηζε ζε 

νηηδήπνηε αθνξά ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη πην ζπγθεθξηκέλα λα (Hunton, 

Bryant, Bagranoff, 2005, p.4): 

 αμηνινγνχλ ειέγρνπο πνπ γίλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο, φπσο e- 

business, ERP ζπζηήκαηα, ή άιιν ινγηζκηθφ 

 παξέρνπλ δηαζθάιηζε ζρεηηθά κε ζπγθεθξηκέλεο δηεξγαζίεο 

 παξέρνπλ δηαζθάιηζε ζε ηξίηνπο 

 πξαγκαηνπνηνχλ ειέγρνπο δηείζδπζεο, απνθηψληαο πξφζβαζε ζε 

πιεξνθνξηαθνχο πφξνπο ψζηε λα αλαθαιχπηνπλ αδπλακίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ αζθάιεηα 
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 ππνζηεξίδνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ειέγρνπο, αμηνινγψληαο θηλδχλνπο πνπ 

κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηελ αμηνπηζηία ησλ ζπζηεκάησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

αλαθνξψλ 

 ζπκβάιινπλ ζηελ δηεξεχλεζε ηεο απάηεο βαζηζκέλε ζηελ πιεξνθνξηαθή 

ηερλνινγία 

Οη Διεγθηέο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ ISACA 

(ζα γίλεη αλαθνξά ζην θεθάιαην 4.7.1) ζα πξέπεη λα αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο, 

βαζηδφκελνη ζε έλαλ θψδηθα επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο (code of professional 

ethics). Ο θψδηθαο απηφο, ηνπο παξέρεη θαζνδήγεζε θαη επζπγξάκκηζε ζε ζέκαηα 

απνηειεζκαηηθνχ ειέγρνπ ησλ ζεκαηηθψλ πεξηνρψλ πιεξνθνξηθήο απφ ηελ άπνςε 

δηελέξγεηαο απηνχ ζε πην ηζρπξή εζηθή θαη λνκηθή βάζε. Με βάζε ησλ θψδηθα απηφ, 

ν ειεγθηήο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ νθείιεη λα (Κπξηαδφγνπ, 2001, ζει.126): 

 ελαξκνλίδεηαη θαη λα εθηειεί φιεο ηηο εξγαζίεο κε ηα επαγγεικαηηθά πξφηππα, ηηο 

αξρέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ επαγγέικαηνο ειέγρνπ 

 λα αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ θαη λα ππεξεηεί ηα ελδηαθέξνληα φισλ ησλ 

ζπληειεζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα ειέγρνπ κε εληηκφηεηα, εηιηθξίλεηα, 

ρσξίο λα ζπκκεηέρεη ζε παξάλνκεο ή αλήζηθεο δξαζηεξηφηεηεο 

 λα δηαηεξεί ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ θαηέρεη, λα κελ 

ηηο ρξεζηκνπνηεί γηα πξνζσπηθφ ηνπ φθεινο θαη ρσξίο γξαπηή έγθξηζε ησλ 

αξκφδησλ ζηειερψλ ή ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

 λα δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα πξνζφληα ψζηε λα δηαζθαιίδεη ηελ επαγγεικαηηθή 

ηνπ επάξθεηα θαη λα ηεξεί ηηο αξρέο ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη αλεμαξηεζίαο 

θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ 

 λα ζπληάζζεη θαη λα θνηλνπνηεί ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε έθζεζε ειέγρνπ, 

ζχκθσλα κε ηα πξφηππα θαη ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ, φπνπ λα αλαθέξεη ηα 

επξήκαηα γηα θάζε ειεγρφκελε ζεκαηηθή ελφηεηα ή επηρεηξεκαηηθή ιεηηνπξγία  

 

4.6.1 Καηάξηηζε Διεγθηώλ Πιεξνθνξηαθήο Σερλνινγίαο  

χκθσλα κε κειέηε πνπ έγηλε απφ ηελ PriceWaterhouseCoopers (PWC), νη 

επηρεηξεκαηηθέο ηάζεηο πνπ αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν κέρξη 
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ην 2012 είλαη ε ηερλνινγία, ε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ, ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, ε 

δενληνινγία (εζηθή) θαη ζπκκφξθσζε θαζψο θαη λένη θαλνληζκνί (Smith, 2008). Απφ 

ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο, ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο είλαη απηφο ηεο 

ηερλνινγίαο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά απαξαίηεηε ηε ζπλερή επηκφξθσζε θαη αλαλέσζε 

ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία δεμηνηήησλ ησλ ειεγθηψλ. Δπηπιένλ, 

ζχκθσλα κε ην πξφηππν SAS N.94, “The Effect of Information Technology on the 

Auditor’s Consideration of Internal Control in a Financial Statement Audit”  πνπ 

ζέζπηζε ην 2001 ην πκβνχιην Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ ASB (Auditing Standards 

Board) ηνπ Ακεξηθαληθνχ Ηλζηηηνχηνπ AICPA, απαηηνχληαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο 

θαη δεμηφηεηεο απφ ηνπο ειεγθηέο πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ ηνπο 

ειέγρνπο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο θαη ηελ επίδξαζε απηήο ζηα απνηειέζκαηα 

ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ειέγρνπ. Σν ζπγθεθξηκέλν πξφηππν ηνλίδεη ηελ δπλαηφηεηα 

ηεο πιεξνθνξηθήο λα επεξεάζεη νπνηνδήπνηε ζπζηαηηθφ ζηνηρείν εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ηνπ κνληέινπ ηεο COSO, ηα πιενλεθηήκαηα αιιά θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

εγθπκνλεί, θαη γεληθφηεξα ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ειέγρνπ επί ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ πφζν κάιινλ φηαλ ππάξρεη κεγάινο φγθνο ειεθηξνληθψλ πιεξνθνξηψλ.  

Ωζηφζν, ππάξρνπλ δηάθνξεο απφςεηο ζρεηηθά κε ην επίπεδν ησλ ηθαλνηήησλ 

πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ. Σν IIA’s International 

Advanced Technology Committee, δηαθξίλεη ηξεηο θαηεγνξίεο εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ 

αλάινγα κε ηηο γλψζεηο πιεξνθνξηθήο πνπ δηαζέηνπλ (IIA, GTAG, p.28):  

1. Ζ πξψηε θαηεγνξία αθνξά ην επίπεδν βαζηθψλ γλψζεσλ πιεξνθνξηθήο πνπ 

πξέπεη λα έρνπλ φινη νη ειεγθηέο (generalists), πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα 

θαηαλνήζνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλνχλ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα 

εκβαζχλνπλ ζε ηερληθά δεηήκαηα. Ζ βαζηθή απηή γλψζε πεξηιακβάλεη ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ, ζπζηήκαηνο θαη δηθηχσλ, ησλ 

ζπζηαηηθψλ αζθάιεηαο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν 

ηπρφλ εππάζεηεο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηα αληίζηνηρα 

ππνζηεξηθηηθά ζπζηήκαηα θαη δίθηπα κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηνπο 

επηρεηξεκαηηθνχο ειέγρνπο θαη ζηφρνπο.     

2. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηνπο επφπηεο ειεγθηέο (audit supervisors), νη 

νπνίνη ζα πξέπεη λα θαηαλννχλ βαζχηεξα ηα δηάθνξα δεηήκαηα πιεξνθνξηθήο 

ψζηε λα κπνξνχλ λα ηα πξνζδηνξίζνπλ ζηνλ ζρεδηαζκφ ειέγρνπ, ηελ δνθηκή, ηελ 
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αλάιπζε, ηελ αλαθνξά θαη ηελ ζπλέρεηα ησλ δηαδηθαζηψλ. ηα θαζήθνληα ηνπ 

επφπηε ειεγθηή ζπκπεξηιακβάλεηαη ε θαηαλφεζε ησλ απεηιψλ θαη εππαζεηψλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο, ηεο ζπκβνιήο ηεο 

πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο ζηα πιαίζηα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ειέγρσλ θαη 

κείσζεο ησλ θηλδχλσλ, ν ζρεδηαζκφο θαη επίβιεςε ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ε 

αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο ησλ ηθαλνηήησλ ηεο ειεγθηηθήο νκάδαο, ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ εξγαιείσλ ειέγρνπ, ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ πνπ απνδεηθλχνπλ ηπρφλ εππάζεηεο πιεξνθνξηαθήο 

ηερλνινγίαο θαη αδπλακίεο ηνπ ειέγρνπ, ε αλάιπζε ζπκπησκάησλ, ν εληνπηζκφο 

πξνέιεπζήο ηνπο θαη ε ζπζρέηηζή ηνπο κε δηάθνξεο πεξηνρέο θηλδχλνπ θαζψο θαη 

ε παξνρή ζπκβνπιψλ.   

3. Ζ ηξίηε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζε εηδηθνχο ζε ηερληθά δεηήκαηα ειεγθηέο 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (technical IT audit specialists), νη νπνίνη κπνξεί λα 

εμεηδηθεχνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηερλνινγίαο.          

Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο, έρνληαο ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο πιεξνθνξηαθήο 

ηερλνινγίαο, κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ εηδηθφ-ηκήκα πιεξνθνξηθήο ζηελ αλάπηπμε 

ελφο αμηφπηζηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα παξάγεη γξήγνξα αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο. 

Αμηφπηζην είλαη εθείλν ην ζχζηεκα πνπ ιεηηνπξγεί ρσξίο λα παξνπζηάδεη ζθάικαηα 

θαη παξαιήςεηο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

πεξηβάιινλ, θαη ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο εμήο ηέζζεξηο αξρέο (Zhao et all., 

2004) (Madini, 2009): 

Γηαζεζηκόηεηα: Σν ζχζηεκα είλαη δηαζέζηκν γηα ιεηηνπξγία θαη ρξήζε γηα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα πνπ νξίδνληαη ζηηο ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ. 

Αζθάιεηα: Σν ζχζηεκα πξνζηαηεχεηαη απφ κε εμνπζηνδνηεκέλε θπζηθή θαη ινγηθή 

πξφζβαζε. Λνγηθή πξφζβαζε είλαη ε ηθαλφηεηα αλάγλσζεο θαη παξαπνίεζεο 

δεδνκέλσλ κέζσ απνκαθξπζκέλεο πξφζβαζεο.  

Αθεξαηόηεηα: Σν ζχζηεκα επεμεξγαζίαο είλαη πιήξεο, αθξηβέο θαη κε ρξνληθή 

ζπλέπεηα.  

πληεξεζηκόηεηα: Σν ζχζηεκα κπνξεί λα αλαβαζκηζηεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

παξέρεη ζπλερή δηαζεζηκφηεηα, αζθάιεηα θαη αθεξαηφηεηα.  
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4.7 Οξγαληζκνί Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηώλ Διεγθηώλ 

Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ  

Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά ζηνηρεία κηαο εηαηξείαο είλαη νη πιεξνθνξίεο ηεο. Ζ 

αθεξαηφηεηα, δηαζεζηκφηεηα, εκπηζηεπηηθφηεηα θαη αμηνπηζηία απηψλ ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ηηο δεκηνπξγνχλ είλαη θξίζηκνη παξάγνληεο 

γηα ηελ επηηπρία ηεο επηρείξεζεο. Με ηε ζπλερή αχμεζε ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ 

ζπζηεκάησλ θαη ησλ απεηιψλ ζην ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο, νη νξγαληζκνί αλαδεηνχλ 

επαγγεικαηίεο πνπ έρνπλ ηελ απνδεδεηγκέλε ειεγθηηθή εκπεηξία θαη ηηο γλψζεηο ψζηε 

λα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα εθηηκήζνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ 

απφ ηελ αλάπηπμε, εθαξκνγή θαη ιεηηνπξγία ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ κέζα 

ζηελ επηρείξεζε, λα εμεηάδνπλ ηελ επάξθεηα ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ  θαη 

δηαδηθαζηψλ (controls), θαη λα πξνηείλνπλ, φπνπ ρξεηάδεηαη, ηηο θαηάιιειεο 

βειηηψζεηο.  

Γηα ηελ θαηάξηηζε, ηε ζπλερή επηκφξθσζε ησλ ειεγθηψλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη ηελ αλαγλψξηζε ηεο ειεγθηηθήο εκπεηξίαο θαη ησλ γλψζεσλ πνπ 

απαηηνχληαη, ππάξρεη έλαο αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ πνπ παξέρνπλ εηδηθά 

πηζηνπνηεηηθά θαη άδεηεο, νη νπνίεο εθηφο ηεο δηεζλνχο αλαγλψξηζεο πνπ ηπγράλνπλ, 

δεκηνπξγνχλ ηηο ζπλζήθεο θαη βνεζνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή αλέιημε ησλ 

πηζηνπνηεκέλσλ επαγγεικαηηψλ. Βαζηθνί νξγαληζκνί πηζηνπνίεζεο είλαη νη εμήο 

(Hunton, Bryant, Bagranoff, p.8):  

 ην Ηλζηηηνχην Διέγρνπ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο ISACA (Information 

Systems Audit and Control Association- 1969) πνπ παξέρεη ηελ πηζηνπνίεζε 

Διεγθηψλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ CISA (Certified Information Systems 

Auditor. Άιιεο πηζηνπνηήζεηο πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν νξγαληζκφ, 

είλαη ε πηζηνπνίεζε Τπεχζπλνπ Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ CISM (Certified 

Information Security Management), ε πηζηνπνίεζε ζηελ Γηαθπβέξλεζε ηεο 

Πιεξνθνξηαθήο Σερλνινγίαο CGEIT (Certified in the Governance of Enterprise 

IT), θαη ηέινο ε πηζηνπνίεζε ζηνλ Έιεγρν Κηλδχλσλ θαη Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control) 

(δηθηπαθφο ηφπνο isaca.org). 
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 ην Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ IIA (Institute of Internal Auditors- 1941), 

πνπ παξέρεη ην πηζηνπνηεηηθφ Δζσηεξηθνχ Διεγθηή CIA (Certified Internal 

Auditor). Άιια πηζηνπνηεηηθά πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην IIA είλαη ζηνλ έιεγρν 

απηναμηνιφγεζεο (CCSA- Certification in Control Self- Assessment), ζηελ 

ειεγθηηθή δηαθπβέξλεζεο (CGAP- Certified Government Auditing Professional), 

θαη ζηελ ειεγθηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ (CFSA- Certified Financial 

Services Auditor) (δηθηπαθφο ηφπνο theiia.org). Ζ πηζηνπνίεζε CIA θαιχπηεη 4 

γλσζηηθέο πεξηνρέο: (1) δηεξγαζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, (2) δεμηφηεηεο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, (3) δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο θαη πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

θαη (4) πεξηβάιινλ ειέγρνπ. Ζ ηξίηε γλσζηηθή πεξηνρή πεξηιακβάλεη ζέκαηα 

φπσο (1) ζηξαηεγηθέο, πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, 

(2) δίθηπα θαη ηειεπηθνηλσλίεο, (3) επεμεξγαζία δεδνκέλσλ, (4) αλάπηπμε, 

απφθηεζε θαη δηαηήξεζε ζπζηεκάησλ, (5) αζθάιεηα πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη ζρεδηαζκφο επίιπζεο έθηαησλ αλαγθψλ. πλεπψο, ε 

πηζηνπνίεζε ησλ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ CIA δηαζθαιίδεη ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν 

γλψζεσλ ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ έιεγρν ηεο πιεξνθνξηαθήο 

ηερλνινγίαο, επηηξέπνληαο ζε απηνχο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ αμηνιφγεζε θηλδχλσλ 

θαη ειέγρσλ πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο.    

 ε Έλσζε Δπηθπξσκέλσλ Δμεηαζηψλ Απάηεο ACFE (Association of Certified 

Fraud Examiners- 1988), πνπ παξέρεη ηελ αληίζηνηρε πηζηνπνίεζε CFE ζε 

επαγγεικαηίεο πνπ εηδηθεχνληαη ζηελ απάηε. 

 ην Ακεξηθαληθφ Ηλζηηηνχην Οξθσηψλ Λνγηζηψλ AICPA (American Institute of 

Certified Public Accountants- 1957), πνπ παξέρεη ηελ αληίζηνηρε άδεηα CPA 

Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ, ε νπνία θαιχπηεη κεηαμχ άιισλ ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη θαη κε ηνλ έιεγρν πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο θαζψο θαη ηελ 

πηζηνπνίεζε Δπαγγεικαηία Πιεξνθνξηαθήο Σερλνινγίαο CITP (Certified 

Information Technology Professional), ε απφθηεζε ηεο νπνίαο απνδεηθλχεη ηηο 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεη ελφο CPA ζε ζέκαηα πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο.        

 Ο Γηεζλήο Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 

(ISC)
2 

 (International Information Systems Security Certification Consortium- 

1988), πνπ παξέρεη ηελ αληίζηνηρε Πηζηνπνίεζε Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηθψλ 

πζηεκάησλ CISSP (Certified Information Systems Security Professional). 
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4.7.1 Ιλζηηηνύην Διέγρνπ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο (ISACA- 

Information Systems Audit and Control Association) 

Ο ISACA είλαη δηεζλήο νξγαληζκφο κε εγεηηθή ζέζε ζε ζέκαηα ειέγρνπ,  αζθάιεηαο 

θαη δηαθπβέξλεζεο  πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (audit, security and IT 

Governance), κε πεξηζζφηεξα απφ 65.000 κέιε ζε πάλσ απφ 140 ρψξεο. Μέιε ηνπ 

απνηεινχλ ζηειέρε δηαθνξεηηθψλ βαζκίδσλ (κεζαία, αλψηεξα θαη αλψηαηα 

δηνηθεηηθά ζηειέρε) θαη πνιιαπιψλ εηδηθνηήησλ ζην ρψξν ηνπ ειέγρνπ, αζθάιεηαο 

θαη δηαθπβέξλεζεο  πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (δηθηπαθφο ηφπνο isaca.gr). 

Σν Ηλζηηηνχην Διέγρνπ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο – ISACA Athens Chapter πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα απφ ην 1994, απνηειεί ην Διιεληθφ παξάξηεκα ηνπ 

δηεζλνχο νξγαληζκνχ ISACA International. Σν Ηλζηηηνχην έρεη κε θεξδνζθνπηθφ 

ραξαθηήξα θαη βαζηθφο ζθνπφο ηνπ είλαη ε πξναγσγή ηεο ειεγθηηθήο επηζηήκεο, ε 

πξνψζεζε ειεχζεξεο αληαιιαγήο ηερληθψλ θαη κεζφδσλ ζηνλ έιεγρν, ηελ αζθάιεηα 

θαη ηε δηαθπβέξλεζε πιεξνθνξηθήο, ν πξνζδηνξηζκφο θαη ε πξνψζεζε πξνηχπσλ, ε 

επέθηαζε ησλ γλψζεσλ ησλ κειψλ ηνπ θαζψο θαη ε ππνζηήξημε επαγγεικαηηθψλ 

πηζηνπνηήζεσλ.  

Σν ISACA Athens Chapter θαιχπηεη γεσγξαθηθά ηα κέιε ηνπ ISACA International  

πνπ δηακέλνπλ θαη εξγάδνληαη ζηελ Διιάδα θαη Κχπξν. Σνλ Μάξηην ηνπ 2009 ην 

Ηλζηηηνχην αξηζκνχζε πεξηζζφηεξα απφ 320 κέιε ηα νπνία αζρνινχληαη κε πιεζψξα 

αληηθεηκέλσλ ζπλαθψλ κε ηνλ έιεγρν, ηελ δηαθπβέξλεζε πιεξνθνξηθήο, ηε 

δηαρείξηζε θηλδχλσλ αιιά θαη ηελ αζθάιεηα. Υξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, 

ηειεπηθνηλσληαθνί νξγαληζκνί, δεκφζηνη θαη εθπαηδεπηηθνί-παλεπηζηεκηαθνί θνξείο, 

θαζψο θαη ειεγθηηθέο θαη ζπκβνπιεπηηθέο εηαηξείεο ζπληζηνχλ κεηαμχ άιισλ ην 

δπλακηθφ ησλ κειψλ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ. 

O δηεζλήο νξγαληζκφο ISACA, κέζσ ηεο ζρεηηθήο επηηξνπήο ηνπ (Standards Board), 

αλαπηχζζεη θαη πξνσζεί κία ζεηξά απφ πξφηππα (standards), θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο 

(guidelines) θαη δηαδηθαζίεο (procedures) ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν ζπζηεκάησλ 

πιεξνθνξηθήο. Σα πξφηππα απηά θαιχπηνπλ κία αξθεηά επξεία ζεκαηνινγία, 

μεθηλψληαο απφ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ελφο Σκήκαηνο Διέγρνπ πζηεκάησλ 

Πιεξνθνξηθήο, κέρξη θαη εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα ειέγρνπ θαη απνηεινχλ πνιχηηκν 

εξγαιείν γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ειέγρνπ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο. 
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4.7.1.1 COBIT  

Ζ ζπκβνιή ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο βέιηηζηεο 

ρξήζεο απηψλ γηα ηελ επίηεπμε πςειήο αμίαο πξνο έλα νξγαληζκφ ζηελ επνρή καο 

δελ επηδέρνληαη θακία ακθηζβήηεζε. Μεξηθά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζχγρξνλσλ 

επηρεηξήζεσλ απνηεινχλ ε ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ επηρεηξεζηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο, ε αλάγθε ζπκκφξθσζεο κε λνκηθέο θαη 

θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο θαη ηα πιενλεθηήκαηα κηαο απνηειεζκαηηθήο πξνζέγγηζεο 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα ππνζηεξίμεη ηηο πξνθιήζεηο απηέο ν 

ISACA, ζε ζπλεξγαζία κε ην IT Governance Institute (ITGI) έρεη δεκηνπξγήζεη ην 

πξφηππν COBIT (Control Objectives for Information and related Technology), ην 

νπνίν βξίζθεηαη ζηελ έθδνζε 4.1 (δηθηπαθφο ηφπνο isaca.gr).   

Σν COBIT απνηειεί έλα πξαθηηθφ εξγαιείν δηαθπβέξλεζεο πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ κε αξθεηά ππνζηεξηθηηθά εξγαιεία πνπ βνεζνχλ ηα ζηειέρε 

πιεξνθνξηθήο λα γεθπξψζνπλ ηηο απνζηάζεηο κεηαμχ ηερληθψλ ζεκάησλ, απαηηήζεσλ 

γηα κεραληζκνχο ειέγρνπ θαη επηρεηξεζηαθψλ θηλδχλσλ θαη ηειηθά λα απνθνκίζνπλ 

ζεκαληηθά νθέιε απφ ηε ρξήζε ηνπ. Οπζηαζηηθά, απνηειεί έλα ζχλνιν βέιηηζησλ 

πξαθηηθψλ γηα ζέκαηα πιεξνθνξηθήο δίλνληαο έκθαζε ζε ζέκαηα θαλνληζηηθήο 

ζπκκφξθσζεο, βειηηζηνπνίεζεο ηεο αμίαο πνπ παξάγεη ε πιεξνθνξηθή ζε κία 

επηρείξεζε θαη επζπγξάκκηζεο πιεξνθνξηθήο θαη επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ.  

Σν ζπγθεθξηκέλν πξφηππν έρεη σο ζηφρν ηελ «έξεπλα, αλάπηπμε, δεκνζίεπζε θαη 

πξνψζεζε ελφο επίζεκνπ, έγθπξνπ, δηεζλνχο ζπλφινπ γεληθψο απνδεθηψλ πξνηχπσλ 

γηα ηελ ηερλνινγία ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, γηα θαζεκεξηλή ρξήζε απφ 

ηνπο δηεπζπληέο θαη ηνπο ειεγθηέο». Ζ ρξήζε ηνπ COBIT βνεζά δηεπζπληέο, ειεγθηέο 

θαη ρξήζηεο λα θαηαλνήζνπλ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηεο επηρείξεζήο ηνπο θαη 

λα απνθηήζνπλ ηειηθά κηα βάζε πάλσ ζηελ νπνία ζα ζηεξίδνπλ ηηο επελδχζεηο θαη ηηο 

απνθάζεηο γχξσ απφ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ην θαηάιιειν επίπεδν 

ειέγρνπ θαη αζθάιεηαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ νξγαληζκνχ (Gallegos, Senft, Manson, 

Gonzales, 2004, p. 5, 44, 124,125). 

ην παξαθάησ ζρήκα παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά ζπζηαηηθά ηνπ πιαηζίνπ αλαθνξάο 

ηνπ COBIT (COBIT Framework) (δηθηπαθφο ηφπνο isaca.org):  
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ρήκα  2: Βαζηθά πζηαηηθά Πιαηζίνπ COBIT 

 

Οη ηξείο δηαζηάζεηο ηνπ πιαηζίνπ COBIT φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ παξαπάλσ 

εηθφλα είλαη νη επηρεηξεκαηηθέο απαηηήζεηο, νη IT δηαδηθαζίεο θαη νη ΗΣ πφξνη. Οη 

νξγαληζκνί πξέπεη λα επηβεβαηψζνπλ πσο ηα πιεξνθνξηαθά ηνπο ζηνηρεία πιεξνχλ 

ηα επηά θξηηήξηα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, απνδνηηθφηεηαο, εκπηζηεπηηθφηεηαο, 

αθεξαηφηεηαο, δηαζεζηκφηεηαο, ζπκκφξθσζεο θαη αμηνπηζηίαο θαη ηα νπνία 

ζπληζηνχλ επηρεηξεκαηηθέο απαηηήζεηο. Οη επηρεηξεκαηίεο πξνζπαζνχλ λα 

δηαζθαιίζνπλ ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ρξεζηκνπνηψληαο θαηαιιήισο ηνπο ΗΣ 

πφξνπο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηελ ηερλνινγηθή ππνδνκή, ηηο 

πιεξνθνξίεο θαη ηα ζπζηήκαηα εθαξκνγψλ. Ζ ηξίηε δηάζηαζε ηνπ θχβνπ είλαη απηή 

ησλ ΗΣ δηαδηθαζηψλ, ηηο νπνίεο ην COBIT νκαδνπνηεί ζε ηέζζεξηο ηνκείο: ρεδηαζκφο 

θαη Οξγάλσζε (Planning and Organization), Πξνκήζεηα θαη Τινπνίεζε (Acquisition 

and Implementation), Παξάδνζε θαη Τπνζηήξημε (Delivery and Support), 

Παξαθνινχζεζε θαη Αμηνιφγεζε (Monitoring and Evaluation). Οη ηνκείο απηνί θαηά 

θάπνην ηξφπν αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θχθινπ δσήο (life 

cycle) ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο.  

ηφρνο ηνπ COBIT είλαη ν θαζνξηζκφο ζηφρσλ ειέγρνπ γηα θάζε δηαδηθαζία πνπ 

αθνξά θάζε έλαλ απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο ηνκείο. Έλα παξάδεηγκα είλαη ην εμήο: 

Μία απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ρεδηαζκνχ θαη Οξγάλσζεο, είλαη ν θαζνξηζκφο 
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ζηξαηεγηθνχ πιάλνπ. Ο ζηφρνο ειέγρνπ, έηζη φπσο πεξηγξάθεηαη απφ ην COBIT, γηα 

ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία αθνξά ηνλ ηξφπν πνπ απηή ηθαλνπνηεί ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο απαηηήζεηο, ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηελ θαζηζηνχλ ηθαλή, θαη ηνπο 

παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε (π.ρ. επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή) (Hunton, 

Bryant, Bagranoff, 2004, p.58-59).   

Δίλαη γεγνλφο πσο ε πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηνλ 

ηνκέα ηεο αλαθνξάο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ, θαζψο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

απνζήθεπζε, επεμεξγαζία θαη δηαρείξηζε νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ θη εγγξάθσλ. Καηά 

ζπλέπεηα, νη νξγαληζκνί πξέπεη λα έρνπλ επαξθή ζπζηήκαηα ειέγρσλ γηα ηηο 

πιεξνθνξίεο θαη νξηζκέλεο θνξέο (π.ρ. ζηηο ΖΠΑ απφ ην SEC) ππνρξενχληαη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ έλα αλαγλσξηζκέλν πιαίζην. Σν COBIT είλαη ην 

πην δηαδεδνκέλν απφ απηά.  

 

4.8 Απηνκαηνπνηεκέλεο Σερληθέο Διέγρνπ  

Οη απηνκαηνπνηεκέλεο ηερληθέο ειέγρνπ ή αιιηψο (Computer Assisted Audit 

Techniques - CAATs), ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηελ 

απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ειέγρνπ. Οη ηερληθέο 

απηέο ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηηο ηερληθέο 

εθείλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επηθχξσζε ηεο αθεξαηφηεηαο εθαξκνγψλ, θαη 

ε δεχηεξε, ηερληθέο γηα ηελ επηθχξσζε ηεο αθεξαηφηεηαο δεδνκέλσλ (Hunton, Bryant, 

Bagranoff, 2004, p.188-189).  

Ζ αθεξαηφηεηα ησλ εθαξκνγψλ ηππηθά επηθπξψλεηαη κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ 

πξνθαζνξηζκέλνπ αξηζκνύ δνθηκαζηηθώλ ειέγρωλ  (test deck ή test data), ηνπ 

νινθιεξωκέλνπ ζπζηήκαηνο δνθηκώλ (integrated test facility) θαη ηεο παξάιιειεο 

πξνζνκνίωζεο (parallel simulation). 

Ζ ηερληθή ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ αξηζκνύ δνθηκαζηηθώλ ειέγρωλ πεξηιακβάλεη 

δνθηκαζηηθέο θηλήζεηο, κε ζθνπφ ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ ξνπηηλψλ ινγηθήο ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ απφδεημε φηη ην ζχζηεκα ιεηηνπξγεί ζσζηά θαη 

επεμεξγάδεηαη πιεξνθνξίεο ζχκθσλα κε ηνπο ζρεδηαζκέλνπο ειέγρνπο. Σν 



Δζσηεξηθόο Έιεγρνο θαη Έιεγρνο Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ  

   Υαηδεζπχξνπ Ησάλλα 

 

41 

 

κεηνλέθηεκα απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη φηη ν ειεγθηήο ζα πξέπεη λα εμεηάζεη φια ηα 

ελδερφκελα θαη λα ιάβεη ππφςε ηνπ φιεο ηηο πηζαλέο απνθιίζεηο ή εμαηξέζεηο.   

Μία παξαιιαγή ηεο πξναλαθεξζείζαο ηερληθήο απνηειεί ην νινθιεξωκέλν ζύζηεκα 

δνθηκώλ. Ζ ηερληθή απηή πεξηιακβάλεη ηε ζπλερή θαη παξάιιειε επεμεξγαζία 

νινθιεξσκέλνπ ζεη δνθηκαζηηθψλ επηρεηξεζηαθψλ θηλήζεσλ κε ηε ιεηηνπξγία ηεο 

θαλνληθήο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν ηεο 

απφδνζεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, παξέρνληαο έηζη πξφζζεηε δηαβεβαίσζε 

σο πξνο ηελ αθεξαηφηεηα ηεο εθαξκνγήο.  

ηφρνο ηεο ηερληθήο ηεο παξάιιειεο πξνζνκνίωζεο είλαη ε αλαπαξαγσγή κηαο 

ελφηεηαο ή νιφθιεξεο ηεο εθαξκνγήο, κέζσ ηεο ρξήζεο εηδηθνχ ινγηζκηθνχ (audit 

software). Ζ ηερληθή απηή εζσθιείεη ηε δεκηνπξγία ελφο ζεη πξνγξακκάησλ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ ειεγθηή πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα λα πξνζνκνηψζεη 

ηηο ιεηηνπξγηθέο επεμεξγαζίεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη λα ζπγθξίλεη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ παξαγσγηθνχ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο.  

Άιιεο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη απηέο ηεο ελεξγνπνίεζεο αξρείνπ ειέγρνπ 

(audit file triggering), ηνπ ειέγρνπ πξάμεωλ θαη ινγηθήο πξνγξακκάηωλ (program 

checking) θαη ηεο απεηθόληζεο βεκάηωλ επεμεξγαζίαο (mapping of processing) 

(Κπξηαδφγινπ, 2001, ζει. 116-117).  

Ζ ηερληθή ηεο ελεξγνπνίεζεο αξρείνπ ειέγρνπ έρεη ζαλ ζηφρν ηελ θαηαγξαθή φισλ 

ησλ πξάμεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ζπγθεθξηκέλσλ ειέγρσλ ζηε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο 

ησλ δεδνκέλσλ, πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ ελεξγνπνίεζε αξρείνπ ειέγρνπ κέζσ 

ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξεζηαθψλ θηλήζεσλ. Ζ ηερληθή ηνπ ειέγρνπ πξάμεωλ θαη 

ινγηθήο πξνγξακκάηωλ έρεη θαη απηή ζαλ ζηφρν ηε θαηαγξαθή φισλ ησλ πξάμεσλ θαη 

ινγηθψλ δηαζπλδέζεσλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ειέγρνπ, κέζσ ηεο αλάιπζεο ηνπ 

θψδηθα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σέινο, ε ηερληθή ηεο απεηθόληζεο βεκάηωλ επεμεξγαζίαο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ ινγηθψλ δηαζπλδέζεσλ πνπ δελ έρνπλ 

δνθηκαζηεί ζηα ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα θαη ηνλ έιεγρν κέζσ δνθηκαζηηθψλ 

θηλήζεσλ θαζψο θαη ηε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ηα αλακελφκελα.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΔΡΔΤΝΩΝ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ 

ΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΣΟΝ 

ΔΩΣΔΡΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

5.1 Δηζαγσγή 

ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα παξνπζηαζζνχλ πεξηιεπηηθά θάπνηεο έξεπλεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν θαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. ηηο 

παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ αλαθέξεηαη ν εξεπλεηήο – κειεηεηήο ηεο θάζε 

έξεπλαο, πεξηγξάθεηαη ην ζέκα πνπ πξαγκαηεχεηαη θαη ηέινο παξνπζηάδνληαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία έρεη θαηαιήμεη ε θάζε έξεπλα. 

 

5.2 Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθόπεζε 

Σν 1998 νη Rezaee θαη Reinstein κειέηεζαλ ηελ επίδξαζε ηεο πιεξνθνξηαθήο 

ηερλνινγίαο ζηηο ειεγθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. πγθεθξηκέλα, ε κειέηε ηνπο 

επηθεληξψζεθε ζηα βαζηθά ζεκεία ηνπ SAS 80, πνπ πξνζθέξνπλ θαζνδήγεζε ζηνπο 

ειεγθηέο γηα ηελ ζπγθέληξσζε επαξθψλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ψζηε λα ειέγμνπλ 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Οη Rezaee θαη Reinstein ππνζηήξημαλ πσο ε 

πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία ζπλέβαιιε ζηελ απινπνίεζε ηεο εηζαγσγήο πιεξνθνξηψλ 

γηα ηηο ζπλαιιαγέο θαη ησλ γεληθφηεξσλ δηαδηθαζηψλ θαη επηπιένλ θαηέζηεζε 

πεξηζζφηεξν θξηηηθή ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζρεηηθψλ ειέγρσλ θαη απνηειεζκάησλ. Ζ 

ζπγθέληξσζε ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ γηα ηε ιήςε κηαο ηεθκεξησκέλεο 

απφθαζεο πξνυπνζέηεη λα δνζνχλ απαληήζεηο ζε θάπνηα δεηήκαηα, φπσο πνχ ζα 

αλαδεηεζνχλ ηα ζηνηρεία απηά, πνηεο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο ζα ιεθζνχλ ππφςε θαη 

πψο ζα αμηνινγεζνχλ νη δηαδηθαζίεο απηέο.  

Μέζσ ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζίεπζε ην 2000 ην Public Oversight Board 

εθθξάζηεθαλ αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα ησλ ειεγθηψλ λα αμηνινγνχλ νξζά 

ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ξαγδαία εμέιημε ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ. Σν POB παξφηξπλε ηνπο ειεγθηέο λα δηεπξχλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο 

ζρεηηθά κε ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θάηη ην νπνίν ζα δηεπθφιπλε ηνπο ίδηνπο 

ζηελ αλάπηπμε απνηειεζκαηηθφηεξσλ ειεγθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. Δπηπιένλ ην POB 

αλαγλψξηζε ηελ αλάγθε πξνζέιθπζεο θαη δηαηήξεζεο πξνζσπηθνχ εηδηθεπκέλσλ 

ηερληθψλ πιεξνθνξηθήο γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ειέγρνπ θαη ηέινο επηβεβαίσζε φηη 
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νινέλα θαη πεξηζζφηεξν νη ειεγθηέο ζα δηαπηζηψζνπλ πσο είλαη απαξαίηεην λα 

θαηαλνήζνπλ πιήξσο ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηα λέα θαη πξνεγκέλα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαζψο θαη ηνπο ειέγρνπο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ απηψλ. 

Οη Hermanson et al., ην 2000 δηεμήγαγαλ κηα έξεπλα γηα λα εμεηάζνπλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ πιεξνθνξηαθή 

ηερλνινγία, ζε επηρεηξήζεηο ησλ Ζ.Π.Α. Απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ 

απφ πεξηζζφηεξνπο απφ 100 δηεπζπληέο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, πξνέθπςε φηη νη 

εζσηεξηθνί ειεγθηέο επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηνπο «παξαδνζηαθνχο» θηλδχλνπο θαη 

θαζηεξσκέλνπο ειέγρνπο, φπσο απηνχο πνπ αθνξνχλ ηελ δηαθχιαμε ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο, ηελ αθεξαηφηεηα ησλ 

δεδνκέλσλ, ηελ αζθάιεηα, ελψ ειάρηζηε πξνζνρή δίλνπλ ζε άιινπο θηλδχλνπο φπσο 

γηα παξάδεηγκα ζε απηνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε θαη πξνκήζεηα ησλ 

ζπζηεκάησλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ, αθφκα, πσο ε δηελέξγεηα αμηνιφγεζεο ηεο 

πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο ζρεηίδεηαη θαη 

επεξεάδεηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο, φπσο ηε θχζε ηνπ ζηφρνπ ειέγρνπ, ηελ 

επηθξάηεζε εηδηθψλ ειεγθηψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ππνινγηζηψλ ζην 

πξνζσπηθφ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαζψο θαη ηελ χπαξμε λέσλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ.  

Οη Rishel θαη Ivancevich, ην 2003 ππνζηήξημαλ πσο νη κέρξη ηψξα βαζηθέο 

ππεπζπλφηεηεο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ πεξηνξίδνληαλ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ θαη ειέγρνπ θπξίσο θαηά ηελ πξν-πινπνίεζε θαη θαηά ηηο θάζεηο 

παξαθνινχζεζεο ησλ έξγσλ πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο. Μέζσ ηεο κειέηεο ηνπο, νη 

Rishel θαη Ivancevich ππνζηήξημαλ πσο νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο ζα πξέπεη λα δψζνπλ 

πξνζνρή ζηελ δηακφξθσζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη ζηηο πινπνηήζεηο ηεο 

πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε θαηαιιειφηεηα ησλ 

ειέγρσλ. Δπηπξφζζεηα, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο ζα πξέπεη λα επηθνηλσλνχλ κε ην 

ηκήκα πιεξνθνξηθήο γηα λα δηαβεβαηψζνπλ πσο ηα λέα ζπζηήκαηα θαη νη κεηαηξνπέο 

ζηα πθηζηάκελα ζπζηήκαηα είλαη επαξθψο ηεθκεξησκέλεο, θαζψο ε νξζή 

ηεθκεξίσζε είλαη απαξαίηεηε ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν σο πξνο ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

ειέγρσλ θαη θηλδχλσλ. 
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Οη Meredith θαη Akers επηρείξεζαλ ην 2003 λα εξεπλήζνπλ εάλ θαη θαηά πφζν ε 

δηαβνχιεπζε επηδξά ζηελ αλεμαξηεζία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Γηα 

ην ιφγν απηφ δήηεζαλ θαη εμέηαζαλ ηηο απφςεηο 241 δηεπζπλφλησλ ζπκβνχισλ (chief 

executive officers- CEOs) ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ 

αλάπηπμε ζπζηεκάησλ, θαη ζπγθεθξηκέλα εμεηάζηεθε εάλ κηα ηέηνηα ζπκκεηνρή ζέηεη 

ζε θίλδπλν ηελ αλεμαξηεζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή θαη εάλ νη ειεγθηέο ζα πξέπεη 

λα ελεξγνχλ σο ζχκβνπινη ζε έξγα αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

κειέηεο έδεημαλ φηη ηνπο CEOs ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν ε δηαηήξεζε ηεο 

αλεμαξηεζίαο  ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ παξά ην εάλ νη ειεγθηέο νη 

ελεξγήζνπλ σο ζχκβνπινη ζε έλαλ νξγαληζκφ. Οη εξσηεζέληεο ήηαλ νπζηαζηηθά 

αδηάθνξνη φζνλ αθνξά ηε ζπκκεηνρή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηε θάζε ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ ελψ δελ ππνζηήξημαλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηε θάζε ηεο αλάπηπμεο, πινπνίεζεο θαη ζπληήξεζεο. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο ζχγθξηζεο ησλ αληηιήςεσλ κεηαμχ ησλ CEOs θαη ησλ αλψηεξσλ 

ζηειερψλ ειέγρνπ (chief audit executives- CAEs) δείρλνπλ φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν απηψλ θαηεγνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπο. Οη 

CEOs έδσζαλ κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηελ αλεμαξηεζία, ελψ νη CAEs ηφληζαλ ηελ 

αλάγθε νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο λα ελεξγνχλ σο ζχκβνπινη.   

Οη Hadden et al. ηo 2003 δηεξεχλεζαλ ηα πξνζφληα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

επηηξνπψλ ειέγρνπ, ησλ εζσηεξηθψλ θαη ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ φζνλ αθνξά ζηε 

δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο (IT risk management). Σα 

απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο έδεημαλ φηη νη ειεγθηηθέο επηηξνπέο θαίλεηαη λα 

πξνζθέξνπλ πεξηνξηζκέλε επνπηεία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο θηλδχλνπο 

πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο, ελψ θαη νη ίδηνη ηνπο πηζηεχνπλ πσο ζα πξέπεη λα 

αλαιάβνπλ πην ελεξγφ ξφιν ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα. Όζνλ αθνξά ζηνπο εζσηεξηθνχο 

ειεγθηέο, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο ε ζπκκεηνρή απηψλ ζηνλ έιεγρν ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ βαζκνινγήζεθε σο «άλσ ηνπ κεηξίνπ», ελψ αληίζηνηρα 

ε ζπκκεηνρή ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ βαζκνινγήζεθε σο «κέηξηα». 

Σν 2004, νη Hunton et al. δηεμήγαγαλ κηα έξεπλα γηα λα εμεηάζνπλ, λα θαηαλνήζνπλ 

θαη λα αμηνινγήζνπλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί ειεγθηέο θαη νη 

ειεγθηέο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ήηαλ ζε ζέζε λα αλαγλσξίζνπλ ηνπο 

θηλδχλνπο ειέγρνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ζπζηήκαηα ERP. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ 

φηη νηθνλνκηθνί ειεγθηέο ελδηαθέξνληαη ζαθψο ιηγφηεξν γηα ηνπο ERP θηλδχλνπο ζε 
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ζρέζε κε ηνπο ειεγθηέο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ελψ θαη νη δεχηεξνη 

ακθηζβεηνχλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ειεγθηψλ λα αλαγλσξίζνπλ 

ηνπο θηλδχλνπο πνπ ελέρνπλ ηα ζπζηήκαηα ERP, θάηη ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα έρεη 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ. 

Ο Abu-Musa ην 2006 εμέηαζε ηηο απεηιέο ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ (computerized accounting information systems- CAIS) ζηηο ανπδηθέο 

επηρεηξήζεηο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ζρεδφλ νη κηζέο απφ ηηο ανπδηθέο 

επηρεηξήζεηο πνπ αληαπνθξίζεθαλ ζηελ έξεπλα ππέζηεζαλ νηθνλνκηθέο απψιεηεο 

εμαηηίαο ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ παξαβηάζεσλ αζθαιείαο ησλ CAIS. 

Δπηπιένλ, κέζα απφ ηελ έξεπλα αλαδείρζεθαλ νη πην ζεκαληηθέο απεηιέο γηα ηελ 

αζθάιεηα ησλ CAIS ζηηο ανπδηθέο επηρεηξήζεηο θαη απηέο είλαη ε ηπραία ή ζθφπηκε 

εηζαγσγή ιαλζαζκέλσλ, κε έγθπξσλ δεδνκέλσλ, ε αθνχζηα θαηαζηξνθή δεδνκέλσλ 

απφ ηνπο ππαιιήινπο, ε γλσζηνπνίεζε ησλ θσδηθψλ πξφζβαζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ε 

εηζαγσγή ηψλ ζηα CAIS, ε θαηαζηξνθή ησλ εμαγφκελσλ δεδνκέλσλ, ε παξάλνκε 

πξνβνιή ησλ εγγξάθσλ, θαζψο θαη νη εθηππψζεηο θαη ε δηαλνκή πιεξνθνξηψλ ζε κε 

εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα. Ζ κειέηε παξνπζηάδεη κεξηθέο πξνηάζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

εληζρπζνχλ νη έιεγρνη αζθαιείαο ηεο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο θαη λα απνθηήζνπλ 

επίγλσζε ησλ ζεκάησλ αζθαιείαο ησλ CAIS νη ανπδηθέο επηρεηξήζεηο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο θαη 

ηειηθά ηελ θαιχηεξε πξνζηαζία ησλ CAIS. 

Οη Bierstaker et al. ην 2006 πξαγκαηνπνίεζαλ κηα έξεπλα γηα λα αμηνινγεζεί ν 

βαζκφο ζηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη κέζνδνη αλίρλεπζεο θαη πξφιεςεο απάηεο. Γηα 

ην ιφγν απηφ, εξσηήζεθαλ 86 ινγηζηέο, εζσηεξηθνί ειεγθηέο θαη πηζηνπνηεκέλνη 

εμεηαζηέο (θαηά ηεο) απάηεο απφ ηνπο νπνίνπο δεηήζεθε θαη ε άπνςή ηνπο ζρεηηθά 

κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κεζφδσλ απηψλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη 

αληηππξηθέο δψλεο (firewalls), ε πξνζηαζία απφ ηνχο θαζψο θαη ε πξνζηαζία ησλ 

θσδηθψλ πξφζβαζεο, ε επηζθφπεζε θαη βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ απνηεινχλ ηνπο πην ζπλεζηζκέλνπο ηξφπνπο θαη κέηξα θαηαπνιέκεζεο ηεο 

απάηεο.  

Σέινο, ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν Abu-Musa ην 2008 είρε σο ζηφρν λα 

εμεηάζεη αθελφο ηελ επίδξαζε ηεο αλαδπφκελεο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ θαη αθεηέξνπ θαηά πφζν  νη αμηνινγήζεηο 
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ηεο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο ανπδηθέο επηρεηξήζεηο 

πνηθίιινπλ, κε βάζε ηνπο ζηφρνπο ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηα νξγαλσζηαθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ζα πξέπεη νη εζσηεξηθνί 

ειεγθηέο λα εληζρχζνπλ ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηέο ηνπο ζρεηηθά κε ηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα (CIS) γηα ηνλ ζρεδηαζκφ, ηε δηνίθεζε, ηελ επνπηεία θαη ηελ επαλεμέηαζε 

ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη. Δπηπιένλ, ηα απνηειέζκαηα ζπκθσλνχλ κε απηά ηεο 

κειέηεο ησλ Hermanson et al. ζην φηη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο εζηηάδνπλ ηε πξνζνρή 

ηνπο θπξίσο ζηνπο «παξαδνζηαθνχο» θηλδχλνπο θαη ειέγρνπο, φπσο ε αθεξαηφηεηα 

ησλ δεδνκέλσλ, ε πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη αζθάιεηα, ε δηαθχιαμε 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ επεμεξγαζηηθψλ εθαξκνγψλ. Ληγφηεξε πξνζνρή 

δηαπηζηψζεθε πσο δίδεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο αλάπηπμεο θαη πξνκήζεηαο 

ζπζηεκάησλ. Ζ πξαγκαηνπνίεζε ησλ αμηνινγήζεσλ πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο απφ 

ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο ζπλδέεηαη κε πνιινχο παξάγνληεο, φπσο νη ζηφρνη ηνπ 

ειέγρνπ, ην είδνο ηεο επηρείξεζεο, ν αξηζκφο ησλ ειεγθηψλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ζην πξνζσπηθφ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαζψο θαη ε χπαξμε λέσλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΡΟΔΓΓΙΗ-ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 

ΔΡΔΤΝΑ- ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

6.1 Δηζαγσγή 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη θαη αλαιχεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ηεο έξεπλαο θαζψο επίζεο θαη ε κεζνδνινγία ζηαηηζηηθήο 

αλάιπζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Δπηπιένλ πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ απνζηνιή 

θαη ην δείγκα πνπ ρξεηάζηεθε γηα ηνλ εξεπλεηηθφ ζθνπφ θαη ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ δε ζα κπνξνχζαλ λα παξαιεηθζνχλ.   

6.2 Γεληθά  

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο χπαξμεο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη εηδηθφηεξα ηνπ ειέγρνπ ζηα πιαίζηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ. Έηζη, ην εξσηεκαηνιφγην επηθεληξψλεηαη 

ζε δχν ζεκεία. Αθελφο εμεηάδεηαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη εζσηεξηθφο 

έιεγρνο ζηηο εηαηξείεο, αθεηέξνπ ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ειέγρνληαη ηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα ησλ εηαηξεηψλ.  

Γηα ην ιφγν απηφ ζηάιζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα ζε 204 Δηζεγκέλεο εηαηξείεο, ελψ νη 

επηρεηξήζεηο πνπ αληαπνθξίζεθαλ ήηαλ 38, δειαδή πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 18,6% ηνπ 

ζπλφινπ. πγθεθξηκέλα, απφ ηηο 38 εηαηξίεο πνπ αληαπνθξίζεθαλ, νη 6 αλήθνπλ ζηνλ 

θιάδν ηνπ Δκπνξίνπ (15,8% ηνπ ζπλφινπ), 5 αλήθνπλ ζηνλ θιάδν ησλ Βηνκεραληθψλ 

Πξντφλησλ (13,2%), 5 αλήθνπλ ζηνλ θιάδν ησλ Πξψησλ Τιψλ (13,2%), 4 αλήθνπλ 

ζηνλ Σξαπεδηθφ θιάδν (10,5%), 4 αλήθνπλ ζηνλ θιάδν ησλ Πξνζσπηθψλ- Οηθηαθψλ 

(10,5%), 4 αλήθνπλ ζηνλ θιάδν ησλ Σξνθίκσλ – Πνηψλ (10,5%), 3 αλήθνπλ ζηνλ 

θιάδν ησλ Καηαζθεπψλ – Τιηθψλ θαηαζθεπψλ (7,9%), 3 αλήθνπλ ζηνλ θιάδν ησλ 

Υεκηθψλ (7,9%), 2 αλήθνπλ ζηνλ θιάδν ηεο Τγείαο (5,3%), 1 αλήθεη ζηνλ 

Ξελνδνρεηαθφ θιάδν (2,6%) θαη 1 αλήθεη ζηνλ θιάδν ησλ Αζθαιεηψλ (2,6%). Γηα 

ηελ δηελέξγεηα ηεο έξεπλαο επηιέρζεθαλ κφλν Δηζεγκέλεο εηαηξείεο, θαζψο απηέο 

είλαη ππνρξεσκέλεο βάζεη ηεο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 5/204/2000 

λα έρνπλ θαλνληζκφ εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο, θαζψο θαη ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

Ωο πξνο ηελ ηδηφηεηα ησλ εξσηεζέλησλ θαη ηελ ζέζε ηνπο ζηελ εηαηξία, 16 απφ 

απηνχο δήισζαλ Δζσηεξηθνί Διεγθηέο (42,1%), 10 δήισζαλ Διεγθηέο 
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Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (IT/IS Directors/Auditors) (26,3%), 2 Τπεχζπλνη 

Μεραλνγξάθεζεο (5,3%), 1 Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο & Πξντζηάκελνο Λνγηζηεξίνπ 

(2,6%), 1 Τπεχζπλνο Σερληθνχ Σκήκαηνο (2,6%), 1 Γηεπζχληξηα Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ (2,6%), ελψ νη ππφινηπνη 7 (18,5%) δελ έδσζαλ θακία απάληεζε. 

Ζ απνζηνιή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-

mail). Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ειάρηζηεο ήηαλ νη επηρεηξήζεηο πνπ 

αληαπνθξίζεθαλ ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα πξνεγεζεί ηειεθσληθή επηθνηλσλία καδί ηνπο 

θαη κε ηα αξκφδηα πξφζσπα.  

 

6.3 Δξσηεκαηνιόγην Έξεπλαο 

ην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ, 

πνιιαπιήο επηινγήο θαη εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε βαζκνινγηθή 

θιίκαθα ηνπ Likert (πεληαβάζκηα θιίκαθα), φπνπ ν εξσηψκελνο θαιείηαη λα δειψζεη 

ην βαζκφ ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο ηνπ κε κηα ζεηξά πξνηάζεσλ ζρεηηθά κε ην 

αληηθείκελν ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ.  

Σν εξσηεκαηνιφγην έρεη ζρεδηαζηεί κε ηξφπν πνπ λα δηεπθνιχλεη ηελ ηαρεία 

ζπκπιήξσζή ηνπ. Υσξίδεηαη γηα ην ιφγν απηφ ζε ηέζζεξα ηκήκαηα, ε δηάξζξσζε ησλ 

νπνίσλ έρεη σο εμήο:  

1) Σν Σκήκα Α αθνξά ζέκαηα γεληθήο αμηνιφγεζεο ηεο ππεξεζίαο θαη ησλ  

ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

2) Σν Σκήκα Β αθνξά ζέκαηα ειέγρνπ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη 

εθαξκνγήο ηνπ αλά θαηεγνξία- ζεκαηηθή πεξηνρή.  

3) Σν Σκήκα Γ αθνξά ηε ρξήζε απηνκαηνπνηεκέλσλ ηερληθψλ ειέγρνπ.  

4) Σέινο, ην Σκήκα Γ αθνξά ζέκαηα αμηνιφγεζεο βάζεη ηεο COSO θαη ησλ 

πέληε ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 
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Σν εξσηεκαηνιφγην μεθηλά κε έμη εξσηήζεηο (I-VI) νη νπνίεο αθνξνχλ ζηνηρεία ηεο 

εθάζηνηε επηρείξεζεο θαη ε ζπκπιήξσζε ησλ νπνίσλ είλαη πξναηξεηηθή, 

δηαζθαιίδνληαο έηζη ηελ ηήξεζε αλσλπκίαο θαη εκπηζηεπηηθφηεηαο, φπσο ξεηά 

αλαθέξεηαη ζην εηζαγσγηθφ ζεκείσκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σα ζηνηρεία απηά είλαη 

ε Δπσλπκία ηεο Δπηρείξεζεο, ην Έηνο Ίδξπζεο, ε Καηεγνξία Γξαζηεξηφηεηαο, ν 

Αξηζκφο Πξνζσπηθνχ, ε Θέζε Δπζχλεο ηνπ πξνζψπνπ πνπ ζπκπιεξψλεη ην 

εξσηεκαηνιφγην θαζψο θαη ην Έηνο Δηζαγσγήο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Σν Σκήκα Α, απνηειείηαη απφ ηηο πξψηεο ηέζζεξηο εξσηήζεηο (1-4), νη νπνίεο 

αλαθέξνληαη γεληθά ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο ηνπ Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, εξσηάηαη πνηφο είλαη ν αξκφδηνο γηα ηελ δηεθπεξαίσζε 

ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο εθάζηνηε εηαηξίαο (εξψηεζε 

1), αμηνινγείηαη ην επίπεδν δηνίθεζεο ζην νπνίν αλαθέξεηαη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο 

(εξψηεζε 2), αμηνινγείηαη ε ρξεζηκνπνίεζε θαζηεξσκέλσλ πξνηχπσλ ζχληαμεο ησλ 

εγγξάθσλ ηνπ ειέγρνπ (εξψηεζε 3), θαη ηέινο εθηηκάηαη ε πιεξφηεηα ηεο 

ππάξρνπζαο ζηειέρσζεο ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (εξψηεζε 4).  

Σν Σκήκα Β, πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο (5-24) νη νπνίεο αθνξνχλ ηνλ έιεγρν 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηελ αμηνιφγεζε απηψλ. Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο 

ειέγρνπ πνπ πξαγκαηεχνληαη είλαη νη αθφινπζεο:  

 Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Πιεξνθνξηθήο (IT Organization & Administration),  

 Αλάπηπμε θαη πληήξεζε Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ (Information 

System Development & Maintenance),  

 Λεηηνπξγία θαη Τπνζηήξημε Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ (Information 

System Operation & Support)  

 Αζθάιεηα Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ (IT Security) θαη ηέινο 

 ρεδηαζκόο Δπίιπζεο Έθηαησλ Αλαγθώλ (Contingency Planning & Disaster 

Recovery)  

ηελ ελφηεηα ηεο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Πιεξνθνξηθήο (Β1), αληηζηνηρνχλ νη 

εξσηήζεηο 5-8, θαη δηεξεπλάηαη κέζα απφ απηέο εάλ θαη θαηά πνην ηξφπν είλαη 

νξγαλσκέλε ε πιεξνθνξηθή, ζε ζέκαηα δηαθπβέξλεζεο θαη ζηξαηεγηθήο 
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πιεξνθνξηθήο, γηα λα εθπιεξσζνχλ ζην κέγηζην νη ζηφρνη ηεο πιεξνθνξηθήο γηα ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν νξγαληζκφ. 

πγθεθξηκέλα, ε εξψηεζε 5 εμεηάδεη ηελ χπαξμε θαηαγεγξακκέλεο θαη εγθεθξηκέλεο 

ηξαηεγηθήο Πιεξνθνξηθήο, ε νπνία νθείιεη λα ελαξκνλίδεηαη ζπλερψο κε ηνπο 

εθάζηνηε επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο θαη ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην, αθνινπζψληαο 

ηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο ζρεηηθήο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηεο 

δηαθπβέξλεζεο ηεο πιεξνθνξηθήο. 

Ζ εξψηεζε 6 αλαθέξεηαη ζηελ δηαρείξηζε ησλ έξγσλ πιεξνθνξηθήο θαη εμεηάδεη ηελ 

ζέζπηζε θαη πηνζέηεζε ζηξαηεγηθψλ, ψζηε λα είλαη εθηθηή ε αμηνιφγεζε θαη 

αληηκεηψπηζε πνηθίισλ θηλδχλσλ πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ, φπσο ην ξίζθν ηεο 

ηερλνινγίαο, ηεο αγνξάο, ηνπ αληαγσληζκνχ, ηεο δηάζεζεο θαη αμηνπνίεζεο 

εζσηεξηθψλ πφξσλ.  

Ζ εξψηεζε 7 εμεηάδεη ηελ ζεζκνζέηεζε ζπζηήκαηνο αλαθνξάο ησλ αξκνδηνηήησλ 

θαη ησλ ζπκβάλησλ ηεο Γηεχζπλζεο Πιεξνθνξηθήο πξνο ηελ εθάζηνηε δηνίθεζε ηεο 

εηαηξίαο (Management Reporting). Σν ζχζηεκα απηφ πεξηιακβάλεη ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα επηκέξνπο ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα ηεο Γηεχζπλζεο Πιεξνθνξηθήο 

(Γηεχζπλζε, Αλάπηπμε πζηεκάησλ, Παξαγσγή, Σερληθή Τπνζηήξημε), θαη γηα ηα 

νπνία ιακβάλνπλ γλψζε αλψηεξα θιηκάθηα ηεο δηνίθεζεο κέζσ ηαθηψλ θαη έθηαθησλ 

αλαθνξψλ. 

Ζ εξψηεζε 8 αμηνινγεί ην βαζκφ ζέζπηζεο, ζπλήζσο απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, 

ζσζηά νξγαλσκέλσλ θαη εγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηψλ πξνκεζεηψλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη 

πξνυπνινγηζκνχ γηα ζέκαηα πιεξνθνξηθήο (IT budget),  πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί θάζε ελδερφκελν απάηεο θαη λα 

εληζρπζεί ε δηαθάλεηα.  

ηελ ελφηεηα ηεο Αλάπηπμεο θαη πληήξεζεο Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ 

(Β2), αληηζηνηρνχλ νη εξσηήζεηο 9-12,  θαη δηεξεπλάηαη κέζα απφ απηέο εάλ θαη θαηά 

πνην ηξφπν αθνινπζνχληαη νξηζκέλεο απφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ δηέπνπλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο αλάπηπμεο θαη ζπληήξεζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, 

θαη απηέο πεξηιακβάλνπλ ηελ κειέηε ζθνπηκφηεηαο, ηηο απαηηήζεηο ρξήζηε, ηνλ 

γεληθφ θαη αλαιπηηθφ ζρεδηαζκφ θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ. 
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πγθεθξηκέλα, ε εξψηεζε 9 αμηνινγεί ηνλ βαζκφ ζπκκφξθσζεο ηνπ εθάζηνηε 

νξγαληζκνχ κε ηα πξφηππα πνπ αθνξνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ 

ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, θαη νη νπνίεο αλαθέξζεθαλ ζηε παξαπάλσ 

παξάγξαθν. 

Ζ εξψηεζε 10 εθηηκά ηελ αμηνπηζηία ηεο κειέηεο ζθνπηκφηεηαο, εμεηάδνληαο ηελ 

ζπκκεηνρή κειψλ απφ φια ηα δηνηθεηηθά επίπεδα ζηελ ζχζηαζε ηεο νκάδαο πνπ ζα 

αλαιάβεη λα ηε θέξεη ζε πέξαο. Ζ κειέηε ζθνπηκφηεηαο ή εθηθηφηεηαο απνζθνπεί 

ζηελ εθηίκεζε ηεο αλάγθεο εηζαγσγήο λένπ ή επέθηαζεο ππάξρνληνο πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο. Έρνληαο κηα αμηφπηζηε θαη νινθιεξσκέλε κειέηε ζθνπηκφηεηαο ζηα 

ρέξηα ηεο ε δηνίθεζε, ζα κπνξεί λα απνθαζίζεη κε κεγαιχηεξε αζθάιεηα γηα ηελ 

πνξεία πνπ ζα αθνινπζήζεη πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηα ππάξρνληα ιεηηνπξγηθά 

ή άιια πξνβιήκαηα.  

Ζ εξψηεζε 11 εμεηάδεη ηελ δηαζθάιηζε ηεο έγθξηζεο απφ ηελ δηνίθεζε ησλ 

κεηαβνιψλ πνπ πξνθχπηνπλ  χζηεξα απφ ηελ πεξηγξαθή φισλ ησλ εθζέζεσλ θαη ηνπ 

λένπ ζπζηήκαηνο. Ζ εηζαγσγή ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο ηαπηφρξνλα κε ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ απαηηήζεσλ ησλ ρξεζηψλ, ζα επηθέξεη αλαπφθεπθηα αιιαγέο ζηελ ιεηηνπξγία 

θαη ηελ νξγάλσζε ηκεκάησλ, ζηα θαζήθνληα θαη γεληθφηεξα ζηα ππάξρνληα 

δεδνκέλα ηνπ νξγαληζκνχ, νη νπνίεο νθείινπλ λα ειεγρζνχλ θαη λα γίλνπλ απνδεθηέο 

απφ ηελ δηνίθεζε. 

Ζ εξψηεζε 12 εμεηάδεη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηεο δνθηκήο 

απνδνρήο (acceptance test). Ζ δνθηκαζία απηή απνηειεί κηα γεληθή δνθηκή ηνπ 

ζπζηήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο 

ρξεζηψλ.  

ηελ ελφηεηα ηεο Λεηηνπξγίαο θαη Τπνζηήξημεο Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ 

(Β3), αληηζηνηρνχλ νη εξσηήζεηο 13-16, θαη δηεξεπλάηαη κέζα απφ απηέο εάλ θαη θαηά 

πνην ηξφπν ηεξνχληαη πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε 

απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ε απνηειεζκαηηθή 

ππνζηήξημή ηνπο.  

Ζ εξψηεζε 13 εμεηάδεη ηελ χπαξμε θαη δηαηήξεζε κεηξψνπ ηεθκεξίσζεο (π.ρ. 

πεξηγξαθή πιεξνθνξηψλ θαη αξρείσλ, ξνψλ εξγαζηψλ, εγρεηξίδηα ρξεζηψλ θαη 

εηαηξηψλ), θαηαγξαθήο εμνπιηζκνχ (π.ρ. πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο, εμππεξεηεηέο, 
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δίθηπα θαη ηειεπηθνηλσλίεο), ινγηζκηθνχ θαη αδεηψλ ρξήζεο θαζψο θαη κέζσλ 

απνζήθεπζεο (π.ρ. θαζέηεο, δηζθέηεο, CDs) (asset inventory), ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη 

ε πξνζηαζία ηεο πιεξνθνξηαθήο πεξηνπζίαο ηνπ νξγαληζκνχ.  

Ζ εξψηεζε 14 εμεηάδεη ηνλ βαζκφ πινπνίεζεο ηεθκεξησκέλσλ θαη νινθιεξσκέλσλ 

δνθηκψλ εγθαηάζηαζεο,  φπσο ε παξάιιειε θαη ε πηινηηθή ιεηηνπξγία. ηελ 

πεξίπησζε ηεο παξάιιειεο ιεηηνπξγίαο (parallel run), πνπ απνηειεί θαη ηνλ πην 

ζπλεζηζκέλν ηξφπν εγθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγνχλ ηαπηφρξνλα ην παιαηφ θαη λέν 

ζχζηεκα γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα, θαη γίλεηαη ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο. 

ηελ πεξίπησζε ηεο πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο (pilot run), ην ζχζηεκα ιεηηνπξγεί κε έλα 

ππνζχλνιν ηνπ νξγαληζκνχ, επηηπγράλνληαο έηζη ηε κείσζε ησλ θηλδχλσλ πνπ 

επηθπιάζζεη ε εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Σέινο, κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ θαη 

άιινη κέζνδνη, φπσο ε ζηαδηαθή ρξήζε θαη ε άκεζε κεηάβαζε.  

Ζ εξψηεζε 15 αμηνινγεί ηελ ππνζηήξημε ησλ ζπζηεκάησλ κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

ζπλερνχο θαηάξηηζεο ησλ ρξεζηψλ θαη ηνλ βαζκφ πξαθηηθήο ηνπο άζθεζεο ζε 

εμνκνησκέλν πεξηβάιινλ κε ηα πξνγξάκκαηα, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζηελ πξάμε.  

Ζ εξψηεζε 16 εμεηάδεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηζθφπεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηά ηνλ 

πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο (post-implementation review). Ζ ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηφηεηα απνζθνπεί ζηελ αλάιπζε φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο, θαη ηελ ππφδεημε ζπγθεθξηκέλσλ ιχζεσλ θαη 

βειηηψζεσλ. 

ηελ ελφηεηα ηεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ (Β4), αληηζηνηρνχλ νη 

εξσηήζεηο 17-20, θαη δηεξεπλάηαη κέζα απφ απηέο εάλ θαη θαηά πνην ηξφπν έρνπλ 

ζεζπηζηεί θαη ηεζεί ζε εθαξκνγή πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο 

ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

Ζ εξψηεζε 17 εμεηάδεη ηελ χπαξμε θαηαγεγξακκέλσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ 

δηαζθάιηζε πξφζβαζεο κφλν ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζσπηθνχ, κε ηε ρξήζε π.ρ. 

θιεηδηψλ, καγλεηηθψλ θαξηψλ αζθαιείαο, βηνκεηξηθήο πηζηνπνίεζεο ηαπηφηεηαο.  

Ζ εξψηεζε 18 αμηνινγεί ηελ ρξήζε δηαδηθαζηψλ αζθάιεηαο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ κε 

ηελ ρξήζε ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ, ςεθηαθήο ππνγξαθήο, θξππηνγξάθεζεο ή 

άιισλ παξφκνησλ ηερληθψλ. Οη παξαπάλσ κέζνδνη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα 
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εμαθξίβσζεο ηεο ηαπηφηεηαο αλζξψπσλ ή άιισλ ειεθηξνληθψλ πφξσλ, επαιήζεπζεο 

ηεο πξνέιεπζεο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πιεξνθνξίαο, θαη θσδηθνπνίεζεο ηεο 

πιεξνθνξίαο γηα ηελ αζθαιή ιήςε θαη κεηάδνζε δεδνκέλσλ.  

Ζ εξψηεζε 19 εμεηάδεη ηε ζεζκνζέηεζε πνιηηηθψλ δηαρείξηζεο θσδηθψλ πξφζβαζεο 

(passwords). Οξηζκέλα απφ ηα κέηξα πνπ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ φζνλ αθνξά ζηελ 

δηαρείξηζε ησλ θσδηθψλ πξφζβαζεο είλαη ε κε πξνβιεςηκφηεηά ηνπο, ε αιιαγή ζε 

ηαθηηθή βάζε, ε δηαηήξεζε ηζηνξηθνχ αιιαγψλ, θαη ε απνζήθεπζή ηνπο ζε αζθαιέο 

ζεκείν (vault).  

Ζ εξψηεζε 20 εμεηάδεη ηελ ρξήζε αληηππξηθψλ δσλψλ (firewalls) γηα ηελ 

παξεκπφδηζε πξφζβαζεο κε εμνπζηνδνηεκέλσλ ρξεζηψλ.  

ηελ ελφηεηα ηνπ ρεδηαζκνύ Δπίιπζεο Έθηαησλ Αλαγθώλ (Β5), αληηζηνηρνχλ νη 

εξσηήζεηο 21-24, θαη δηεξεπλάηαη κέζα απφ απηέο εάλ θαη θαηά πνην ηξφπν 

ζεζκνζεηνχληαη δηαδηθαζίεο θαη ελεξγνπνηνχληαη κεραληζκνί κέζσ ησλ νπνίσλ 

εμαζθαιίδεηαη ε αλάθακςε θαη ε ζπλέρεηα ησλ θξηζηκφηεξσλ ιεηηνπξγηψλ, ζε 

πεξίπησζε εκθάληζεο θάπνηνπ θαηαζηξνθηθνχ γεγνλφηνο. 

Ζ εξψηεζε 21 εμεηάδεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν εθαξκφδνληαη θαη ειέγρνληαη κέηξα 

αζθαιείαο, φπσο κεραληζκνί πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο πεξηπηψζεσλ κε 

εμνπζηνδνηεκέλεο πξφζβαζεο, θαηαζηξνθψλ απφ θπζηθά αίηηα, πξνβιεκάησλ απφ 

δηαθνπή ιεηηνπξγίαο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ. 

Ζ εξψηεζε 22 εμεηάδεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν δηελεξγνχληαη δνθηκέο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Οη δνθηκέο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηηο δνθηκέο επαλαθνξάο (recovery testing), 

ειέγρνληαο ηελ δπλαηφηεηα επαλαθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε πεξηπηψζεηο βιάβεο ηνπ 

ινγηζκηθνχ ή ηνπ κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ, δνθηκέο αζθαιείαο (security test), 

ειέγρνληαο φηη ην ζχζηεκα πεξηιακβάλεη ηηο δηθιείδεο αζθαιείαο, φπσο απηέο 

πξνδηαγξάθεθαλ θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο, θαη δνθηκέο αληνρήο (stress 

test) ηνπ ζπζηήκαηνο ζε ζπλζήθεο επεμεξγαζίαο απμεκέλνπ φγθνπ δεδνκέλσλ.  

Ζ εξψηεζε 23 εμεηάδεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν πξνβιέπνληαη πνιηηηθέο, κέζνδνη θαη 

δηαδηθαζίεο αληηγξαθήο θαη θχιαμεο ησλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ ησλ 

εθαξκνγψλ. Δίλαη απαξαίηεην νη παξαπάλσ λα εθηεινχληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ρξνληθέο ζηηγκέο νχησο ψζηε λα ππάξρεη ε δηαζθάιηζε φηη ζε πεξίπησζε δηαθνπήο, 
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βιάβεο ή δπζιεηηνπξγίαο ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επαλαιεηηνπξγίαο ησλ εθαξκνγψλ 

θαη ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Σέινο, ε εξψηεζε 24 εμεηάδεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη αλάιπζε 

ξίζθσλ κε ηηο αληίζηνηρεο ιχζεηο γηα δηάθνξεο θαηεγνξίεο ζεκάησλ, φπσο data 

recovery, data centre recovery, network recovery, end-user recovery, business 

recovery, γηα ηελ θάιπςε ησλ θηλδχλσλ. 

Σν Σκήκα Γ, αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε Απηνκαηνπνηεκέλσλ Σερληθώλ Διέγρνπ. Οη 

απηνκαηνπνηεκέλεο ηερληθέο ειέγρνπ απνηεινχλ εηδηθέο κεζφδνπο θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη, κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο δηαθφξσλ πξαθηηθψλ δνθηκψλ, ζηνλ έιεγρν 

ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Ζ ρξήζε ησλ ηερληθψλ απηψλ κπνξεί λα ζπκβάιεη 

ζηελ πιεξέζηεξε εμαθξίβσζε ηεο νξζφηεηαο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο πνπ 

ειέγρεη ν ειεγθηήο.  

Οη εξσηήζεηο 25-30, εμεηάδνπλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη έμη 

ζπγθεθξηκέλεο απηνκαηνπνηεκέλεο ηερληθέο απφ ηνπο ειεγθηέο. Απηέο είλαη ν 

πξνθαζνξηζκέλνο αξηζκφο δνθηκαζηηθψλ ειέγρσλ, ην νινθιεξσκέλν ζχζηεκα 

δνθηκψλ, ε παξάιιειε πξνζνκνίσζε, ε ελεξγνπνίεζε αξρείνπ ειέγρνπ, ν έιεγρνο 

πξάμεσλ θαη ινγηθήο πξνγξακκάησλ, θαη ε απεηθφληζε βεκάησλ επεμεξγαζίαο.    

Σέινο, ην Σκήκα Γ πεξηιακβάλεη πέληε εξσηήζεηο αμηνιφγεζεο ηνπ πζηήκαηνο 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ βάζεη ηεο COSO (31-35).  Κάζε κηα εξψηεζε αληηζηνηρεί ζε 

θάζε έλα απφ ηα πέληε ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ηα νπνία 

είλαη ην Πεξηβάιινλ Διέγρνπ, ε Αμηνιφγεζε Κηλδχλσλ, νη Γξαζηεξηφηεηεο Διέγρνπ, 

ε Πιεξνθφξεζε θαη Δπηθνηλσλία  θαη ηέινο ε Παξαθνινχζεζε. 

Ζ εξψηεζε 31 αλαθέξεηαη ζην «Πεξηβάιινλ Διέγρνπ» θαη εμεηάδεηαη ν βαζκφο ζηνλ 

νπνίν εμαζθαιίδεηαη επαξθήο πεξηγξαθή ησλ αξκνδηνηήησλ θαη απνηειεζκαηηθφο 

δηαρσξηζκφο θαζεθφλησλ βάζεη επίζεκσλ θαη γξαπηψλ δηαδηθαζηψλ. Ζ εξψηεζε 32 

αλαθέξεηαη ζηελ «Αμηνιφγεζε Κηλδχλσλ» θαη εμεηάδεη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν είλαη 

θαηαλνεηέο νη δηαδηθαζίεο αλάιπζεο ησλ θηλδχλσλ, ν πξνζδηνξηζκφο ηεο 

ζεκαληηθφηεηάο ηνπο θαη ε πηζαλφηεηα εκθάληζήο ηνπο. Ζ εξψηεζε 33 αλαθέξεηαη 

ζηηο «Γξαζηεξηφηεηεο Διέγρνπ» θαη εμεηάδεη ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία αμηνινγείηαη 

απφ ην αξκφδην πξνζσπηθφ ε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Ζ εξψηεζε 34 αλαθέξεηαη ζηελ «Πιεξνθφξεζε θαη 
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Δπηθνηλσλία» θαη εμεηάδεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη πιεξνθνξίεο κεηαθέξνληαη κέζα 

ζηνλ νξγαληζκφ πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο. Σέινο, ε εξψηεζε 35 αλαθέξεηαη ζηελ 

«Παξαθνινχζεζε» θαη εμεηάδεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε δηνίθεζε έρεη θαζηεξψζεη 

κέηξα θαη θξηηήξηα απνδνηηθφηεηαο γηα ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ νξγαληζκνχ.  

 

6.4 Μεζνδνινγία ηαηηζηηθήο Αλάιπζεο Δξσηεκαηνινγίνπ 

Γηα ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS Statistics 17.0, κε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ εξκελεχνληαη 

ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ζχλνιν ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ 

επεζηξάθεζαλ. Σα επξήκαηα καο θαζνδεγνχλ ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη 

θαηεπζχλζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη δεη ηνπ ειέγρνπ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, θαζψο θαη ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ 

θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. Παξαηίζεληαη πξνηάζεηο γηα 

πεξαηηέξσ έξεπλα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ 

7.1 Δηζαγσγή 

Σελ ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ απαληεκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ, 

δηαδέρεηαη ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ. Γηα ηελ θαιχηεξε θαη 

επθνιφηεξε θαηαλφεζε ησλ απνηειεζκάησλ, ε απφδνζή ηνπο γίλεηαη ηφζν 

πεξηγξαθηθά φζν θαη  ζρεκαηηθά. 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξσηήζεσλ, φπσο απηά 

πξνέθπςαλ απφ ην ζχλνιν ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ επεζηξάθεζαλ, κεηά απφ 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε κε ην ινγηζκηθφ παθέην SPSS 17.0.  

7.2 Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Δξσηεκαηνινγίνπ 

Σκήκα Α : Γεληθή Αμηνιόγεζε Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ 

Οη πξψηεο ηέζζεξηο εξσηήζεηο (1-4) ηνπ Α ηκήκαηνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, 

αλαθέξνληαη γεληθά ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο ηνπ Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ. Ζ εξψηεζε 1 εμεηάδεη πνηνο είλαη ν αξκφδηνο γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, θαη νη ελαιιαθηηθέο  απαληήζεηο πνπ 

δίδνληαη θαη κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαιείηαη ν εξσηψκελνο λα επηιέμεη κία είλαη: 

ηκήκα/εηδηθφο πιεξνθνξηθήο, εζσηεξηθνί ειεγθηέο, ή άιιν.    

 

Ερώτηση 1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Τμήμα/ειδικός πληροθορικής 15 39,5 39,5 39,5 

Εζωηερικοί Ελεγκηές 15 39,5 39,5 78,9 

Άλλο 8 21,1 21,1 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

Πίλαθαο 1: Καηαλνκή ζπρλόηεηαο γηα ηελ 1
ε 
 εξώηεζε 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα είλαη θαλεξφ πσο ην 39,5% ησλ εξσηεζέλησλ, απάληεζε 

πσο ηελ αμηνιφγεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ αλαιακβάλνπλ εηδηθνί 

ηκήκαηνο πιεξνθνξηθήο, ελψ ίζν πνζνζηφ απάληεζε πσο ππεχζπλνη γηα ηελ 
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δξαζηεξηφηεηα απηή είλαη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο. Οη ππφινηπεο νθηψ επηρεηξήζεηο 

απάληεζαλ πσο ε αμηνιφγεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γίλεηαη είηε απφ 

εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ειεγθηέο (πέληε απαληήζεηο), είηε απνθιεηζηηθά απφ 

εμσηεξηθνχο ειεγθηέο (3 απαληήζεηο). 

Με ηε βνήζεηα ηνπ SPSS, εκθαλίδνληαη ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα κε ηε κνξθή 

ξαβδνγξάκκαηνο:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 1: Ραβδόγξακκα γηα ηελ 1
ε
  εξώηεζε 

 

Ζ δεχηεξε εξψηεζε εμεηάδεη ην επίπεδν δηνίθεζεο ζην νπνίν αλαθέξεηαη ν 

εζσηεξηθφο έιεγρνο. Όπσο παξαηεξνχκε, ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ, πνζνζηφ 

χςνπο 47,4%, απάληεζε πσο ν εζσηεξηθφο έιεγρνο αλαθέξεηαη ζηελ Δπηηξνπή 

Διέγρνπ. Σν 23,7% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε πσο ν εζσηεξηθφο έιεγρνο 

αλαθέξεηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ελψ επηιέρζεθε θαη ν Πξφεδξνο ηνπ Γ απφ 

πνζνζηφ χςνπο 18,4%.  
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Ερώτηση 2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Πρόεδρος ΔΣ 7 18,4 18,9 18,9 

ΔΣ 9 23,7 24,3 43,2 

Επιηροπή Ελέγτοσ 17 44,7 45,9 89,2 

Αλλού 4 10,5 10,8 100,0 

Total 37 97,4 100,0  

Missing System 1 2,6   

Total 38 100,0   

 

Πίλαθαο 2: Καηαλνκή ζπρλόηεηαο γηα ηελ 2
ε
  εξώηεζε 

 

Σέινο, δχν απφ ηνπο εξσηεζέληεο, απάληεζαλ πσο ν εζσηεξηθφο έιεγρνο αλαθέξεηαη 

ηφζν ζην Γ φζν θαη ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ, ελψ νη ππφινηπνη δελ έδσζαλ θάπνηα 

δηεπθξηληζηηθή απάληεζε.  

Με ηε βνήζεηα ηνπ SPSS, εκθαλίδνληαη ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα κε ηε κνξθή 

ξαβδνγξάκκαηνο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 2: Ραβδόγξακκα γηα ηελ 2
ε 
 εξώηεζε 
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ηε ζπλέρεηα, ζηελ εξψηεζε 3 εξσηάηαη αλ ππάξρνπλ θαζηεξσκέλα πξφηππα 

ζχληαμεο εγγξάθσλ ειέγρνπ, φπνπ 86,1% ησλ εξσηεζέλησλ έδσζε θαηαθαηηθή 

απάληεζε, ελψ κφιηο ην 13,9% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε αξλεηηθά ή ζεσξεί πσο 

δελ ππάξρνπλ.  

Ερώτηση 3 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 31 81,6 86,1 86,1 

Ότι 5 13,2 13,9 100,0 

Total 36 94,7 100,0  

Missing System 2 5,3   

Total 38 100,0   

 

Πίλαθαο 3: Καηαλνκή ζπρλόηεηαο γηα ηελ 3
ε
  εξώηεζε 

 

Με ηε βνήζεηα ηνπ SPSS, εκθαλίδνληαη ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα κε ηε κνξθή 

ξαβδνγξάκκαηνο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 3: Ραβδόγξακκα γηα ηελ 3
ε
  εξώηεζε 

 

ηελ ηειεπηαία εξψηεζε ηνπ Α ηκήκαηνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εμεηάδεηαη αλ ε 

ππάξρνπζα ζηειέρσζε θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Καη 
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ζε απηή ηελ εξψηεζε, ε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα απάληεζε ζεηηθά, ελψ κφιηο ην 

18,8% ησλ εξσηεζέλησλ έδσζε αξλεηηθή απάληεζε.  

 

Ερώτηση 4 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 26 68,4 81,3 81,3 

Ότι 6 15,8 18,8 100,0 

Total 32 84,2 100,0  

Missing System 6 15,8   

Total 38 100,0   

 

Πίλαθαο 4: Καηαλνκή ζπρλόηεηαο γηα ηελ 4
ε
  εξώηεζε 

 

Με ηε βνήζεηα ηνπ SPSS, εκθαλίδνληαη ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα κε ηε κνξθή 

ξαβδνγξάκκαηνο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4: Ραβδόγξακκα γηα ηελ 4
ε
  εξώηεζε 
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Σκήκα Β : Θεκαηηθέο Δλόηεηεο Διέγρνπ Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάηωλ  

Β1: Οξγάλωζε θαη Γηνίθεζε Πιεξνθνξηθήο 

Οη εξσηήζεηο ηνπ Β ηκήκαηνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εμεηάδνπλ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ 

απνθιεηζηηθά ζηνλ έιεγρν πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ζηελ αμηνιφγεζή ηνπο. 

πγθεθξηκέλα, νη εξσηήζεηο ηεο πξψηεο ελφηεηαο αθνξνχλ ζηελ Οξγάλσζε θαη 

Γηνίθεζε ηεο Πιεξνθνξηθήο.  

ηελ εξψηεζε 5, ε νπνία εμεηάδεη ηελ χπαξμε θαηαγεγξακκέλεο θαη εγθεθξηκέλεο 

ηξαηεγηθήο Πιεξνθνξηθήο, πνζνζηφ χςνπο 39,5% απάληεζε πσο απηή ππάξρεη ζε 

κεγάιν βαζκφ, ην 34,2% ησλ εξσηεζέλησλ ππνζηεξίδεη πσο ππάξρεη αιιά ζε κέηξηα 

θιίκαθα, ελψ αθφκα ιηγφηεξνη ήηαλ απηνί πνπ απάληεζαλ πσο ππάξρεη ζε πνιχ 

κεγάιν βαζκφ (21,1%). Σέινο, κφιηο 5,3% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζαλ πσο ππάξρεη 

ζε κηθξφ βαζκφ, ελψ δελ ππήξμε θακία αξλεηηθή απάληεζε.  

Ερώτηση 5 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε μικρή κλίμακα 2 5,3 5,3 5,3 

Σε μέηρια κλίμακα 13 34,2 34,2 39,5 

Σε μεγάλη κλίμακα 15 39,5 39,5 78,9 

Πάρα πολύ 8 21,1 21,1 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

Πίλαθαο 5: Καηαλνκή ζπρλόηεηαο γηα ηελ 5
ε
  εξώηεζε 

 

Με ηε βνήζεηα ηνπ SPSS, εκθαλίδνληαη ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα κε ηε κνξθή 

ξαβδνγξάκκαηνο: 
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Δηθόλα 5: Ραβδόγξακκα γηα ηελ 5
ε
  εξώηεζε 

 

ηελ επφκελε εξψηεζε εμεηάδεηαη αλ αθνινπζνχληαη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο 

θηλδχλσλ θαη ξίζθσλ. Καη ζε απηή ηελ εξψηεζε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

εξσηεζέλησλ απάληεζε φηη πηνζεηνχληαη θαη αθνινπζνχληαη ηέηνηνπ είδνπο 

ζηξαηεγηθέο ζε κεγάιν βαζκφ (44,7%), ζε κέηξην βαζκφ απάληεζε πνζνζηφ ηεο 

ηάμεο ηνπ 31,6%, πάξα πνιχ απάληεζε πνζνζηφ 18,4%, θαη ηέινο ζε κηθξή θιίκαθα 

κφιηο 5,3%. Καη πάιη δελ ππήξμε θακία αξλεηηθή απάληεζε.  

 

Ερώτηση 6 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε μικρή κλίμακα 2 5,3 5,3 5,3 

Σε μέηρια κλίμακα 12 31,6 31,6 36,8 

Σε μεγάλη κλίμακα 17 44,7 44,7 81,6 

Πάρα πολύ 7 18,4 18,4 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

Πίλαθαο 6: Καηαλνκή ζπρλόηεηαο γηα ηελ 6
ε
  εξώηεζε 

 

Με ηε βνήζεηα ηνπ SPSS, εκθαλίδνληαη ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα κε ηε κνξθή 

ξαβδνγξάκκαηνο: 
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Δηθόλα 6: Ραβδόγξακκα γηα ηελ 6
ε
  εξώηεζε 

 

Ζ εξψηεζε 7 εμεηάδεη αλ έρεη ζεζκνζεηεζεί ζχζηεκα αλαθνξάο ησλ αξκνδηνηήησλ 

θαη ησλ ζπκβάλησλ ηεο Γηεχζπλζεο Πιεξνθνξηθήο πξνο ηελ δηνίθεζε ηνπ 

νξγαληζκνχ. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε πσο απηφ 

ζπκβαίλεη ζε κεγάιν βαζκφ (36,8%). Ίδην ήηαλ ην πνζνζηφ ησλ απαληήζεσλ πνπ 

δφζεθαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε θαη αληηζηνηρνχλ ζηηο θιίκαθεο «ε κέηξηα 

θιίκαθα» θαη «Πάξα πνιχ», θαη απηφ αλέξρεηαη ζην 23,7%. Αθφκα κηθξφηεξν ήηαλ 

ην πνζνζηφ πνπ απάληεζε πσο ππάξρεη ζχζηεκα αλαθνξάο αιιά ζε κηθξφ βαζκφ, 

ελψ ην 5,3% ησλ εξσηεζέλησλ ππνζηεξίδεη πσο απηφ δελ ππάξρεη θαζφινπ ζηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπο.   

Ερώτηση 7 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλοσ 2 5,3 5,3 5,3 

Σε μικρή κλίμακα 4 10,5 10,5 15,8 

Σε μέηρια κλίμακα 9 23,7 23,7 39,5 

Σε μεγάλη κλίμακα 14 36,8 36,8 76,3 

Πάρα Πολύ 9 23,7 23,7 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

Πίλαθαο 7: Καηαλνκή ζπρλόηεηαο γηα ηελ 7
ε
  εξώηεζε 
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Με ηε βνήζεηα ηνπ SPSS, εκθαλίδνληαη ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα κε ηε κνξθή 

ξαβδνγξάκκαηνο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 7: Ραβδόγξακκα γηα ηελ 7
ε
  εξώηεζε 

 

 

Έπεηηα, ε εξψηεζε 8 εμεηάδεη θαηά πφζν νη δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

πξνκήζεηεο ηνπ νξγαληζκνχ θαζψο θαη κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα ζέκαηα 

πιεξνθνξηθήο είλαη ζσζηά νξγαλσκέλεο. Απφ ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα, γίλεηαη 

μεθάζαξν πσο ε νξγάλσζε ησλ παξαπάλσ δηαδηθαζηψλ απνηειεί ζεκαληηθφ δήηεκα 

γηα ηηο πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο, θαζψο ην 39,5% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε 

«Πάξα πνιχ» θαη ίζν ήηαλ ην πνζνζηφ εθείλσλ πνπ απάληεζαλ «ε κεγάιε 

θιίκαθα». Ληγφηεξεο ήηαλ νη απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ πνπ ηζρπξίδνληαη φηη θάηη 

ηέηνην ζπκβαίλεη ζε κέηξηα θαη κηθξή θιίκαθα ζπγθεληξψλνληαο ηα πνζνζηφ ηεο 

ηάμεο ηνπ 15,8%, θαη 5,3% αληίζηνηρα.         
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Ερώτηση 8 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε μικρή κλίμακα 2 5,3 5,3 5,3 

Σε μέηρια κλίμακα 6 15,8 15,8 21,1 

Σε μεγάλη κλίμακα 15 39,5 39,5 60,5 

Πάρα πολύ 15 39,5 39,5 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

Πίλαθαο 8: Καηαλνκή ζπρλόηεηαο γηα ηελ 8
ε
  εξώηεζε 

 

Με ηε βνήζεηα ηνπ SPSS, εκθαλίδνληαη ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα κε ηε κνξθή 

ξαβδνγξάκκαηνο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Δηθόλα 8: Ραβδόγξακκα γηα ηελ 8
ε
  εξώηεζε 

 

Β2 : Αλάπηπμε θαη πληήξεζε Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάηωλ 

 

ηε ζπλέρεηα, αθνινπζνχλ νη εξσηήζεηο ηεο δεχηεξεο ελφηεηαο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

αλάπηπμε θαη ζπληήξεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Αξρηθά, ε εξψηεζε 9 

εμεηάδεη ζε εάλ θαη ζε πνην βαζκφ νη επηρεηξήζεηο ζπκκνξθψλνληαη κε ηα πξφηππα 

αλαθνξηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ πιεξνθνξηαθψλ 
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ζπζηεκάησλ. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο εξσηεζέληεο απάληεζαλ, ζε πνζνζηφ 44,7%, 

φηη απηφ ζπκβαίλεη ζε κεγάιν βαζκφ. Σν ακέζσο κηθξφηεξν πνζνζηφ (31,6%) 

αληηζηνηρεί ζε εθείλνπο πνπ απάληεζαλ «Πάξα πνιχ», ιηγφηεξνη ήηαλ απηνί πνπ 

απάληεζαλ «ε κέηξηα θιίκαθα» (18,4%), θαη ειάρηζηνη απηνί νη νπνίνη απάληεζαλ 

«ε κηθξή θιίκαθα» (5,3%). 

Ερώτηση 9 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε μικρή κλίμακα 2 5,3 5,3 5,3 

Σε μέηρια κλίμακα 7 18,4 18,4 23,7 

Σε μεγάλη κλίμακα 17 44,7 44,7 68,4 

Πάρα πολύ 12 31,6 31,6 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

Πίλαθαο 9: Καηαλνκή ζπρλόηεηαο γηα ηελ 9
ε
  εξώηεζε 

 

Με ηε βνήζεηα ηνπ SPSS, εκθαλίδνληαη ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα κε ηε κνξθή 

ξαβδνγξάκκαηνο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 9: Ραβδόγξακκα γηα ηελ 9
ε
  εξώηεζε 

 



Δζσηεξηθόο Έιεγρνο θαη Έιεγρνο Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ  

   Υαηδεζπχξνπ Ησάλλα 

 

67 

 

Ζ επφκελε εξψηεζε εξεπλά εάλ θαη ζε πνην βαζκφ ζπκκεηέρνπλ κέιε απφ φια ηα 

δηνηθεηηθά επίπεδα ζηελ κειέηε ζθνπηκφηεηαο. Σα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα.  

 

Ερώτηση 10 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε μικρή κλίμακα 7 18,4 18,4 18,4 

Σε μέηρια κλίμακα 10 26,3 26,3 44,7 

Σε μεγάλη κλίμακα 18 47,4 47,4 92,1 

Πάρα πολύ 3 7,9 7,9 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

Πίλαθαο 10: Καηαλνκή ζπρλόηεηαο γηα ηελ 10
ε
  εξώηεζε 

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα, ππάξρεη ζπκκεηνρή κειψλ απφ φια ηα δηνηθεηηθά 

επίπεδα ζηελ κειέηε ζθνπηκφηεηαο ζε κεγάιν βαζκφ, ζχκθσλα κε ην 47,4% ησλ 

απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ. Σν 26,3% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε πσο ηα κέιε ησλ 

δηνηθεηηθψλ επηπέδσλ ζπκκεηέρνπλ ζε κέηξηα θιίκαθα θαη ην 18,4% ησλ 

εξσηεζέλησλ, ζε κηθξή θιίκαθα. Σέινο, κφιηο ηξεηο, 7,9% ηνπ ζπλφινπ, απάληεζε 

πσο ππάξρεη πνιχ κεγάιε ζπκκεηνρή. 

Με ηε βνήζεηα ηνπ SPSS, εκθαλίδνληαη ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα κε ηε κνξθή 

ξαβδνγξάκκαηνο: 
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Δηθόλα 10: Ραβδόγξακκα γηα ηελ 10
ε
  εξώηεζε 

 

ηε ζπλέρεηα, ε εξψηεζε 11 εμεηάδεη αλ δηαζθαιίδεηαη έγθξηζε απφ ηελ δηνίθεζε 

φζνλ αθνξά ηηο κεηαβνιέο πνπ πξνθχπηνπλ χζηεξα απφ ηελ πεξηγξαθή φισλ ησλ 

εθζέζεσλ θαη ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο. Θεηηθά απάληεζε ε πιεηνςεθία ησλ 

εξσηεζέλησλ, κε πνζνζηφ 52,8% λα απαληά πσο δηαζθαιίδεηαη ε έγθξηζε ησλ 

αιιαγψλ πνπ επηθέξεη ε εηζαγσγή ελφο λένπ ζπζηήκαηνο ζε κεγάιν βαζκφ. Πνζνζηφ 

25% απάληεζε «Πάξα πνιχ», ην 16,7% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε «ε κέηξηα 

θιίκαθα» θαη κφιηο 5,6% απάληεζε «ε κηθξή θιίκαθα».  

 

Ερώτηση 11 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε μικρή κλίμακα 2 5,3 5,6 5,6 

Σε μέηρια κλίμακα 6 15,8 16,7 22,2 

Σε μεγάλη κλίμακα 19 50,0 52,8 75,0 

Πάρα πολύ 9 23,7 25,0 100,0 

Total 36 94,7 100,0  

Missing System 2 5,3   

 Total 38 100,0   

 

Πίλαθαο 11: Καηαλνκή ζπρλόηεηαο γηα ηελ 11
ε
  εξώηεζε 
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Με ηε βνήζεηα ηνπ SPSS, εκθαλίδνληαη ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα κε ηε κνξθή 

ξαβδνγξάκκαηνο: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 11: Ραβδόγξακκα γηα ηελ 11
ε
  εξώηεζε 

 

Ζ ηειεπηαία εξψηεζε ηεο ππνελφηεηαο απηήο, εμεηάδεη αλ αθνινπζείηαη ε δνθηκαζία 

ηεο δνθηκήο ηεο απνδνρήο. Παξφκνηα απνηειέζκαηα κε ηα παξαπάλσ ζπλαληάκε θαη 

εδψ, κε ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά, χςνπο 44,7% θαη 28,9% λα ιακβάλνπλ νη 

απαληήζεηο «ε κεγάιε θιίκαθα» θαη «Πάξα πνιχ» αληίζηνηρα. Αθνινπζεί πνζνζηφ 

18,4% πνπ απάληεζε πσο ε δνθηκή απνδνρήο πξαγκαηνπνηείηαη «ε κέηξηα θιίκαθα», 

θαη έλα 7,9% πνπ ππνζηεξίδεη πσο ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία αθνινπζείηαη «ε 

κηθξή θιίκαθα».   
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Ερώτηση 12 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε μικρή κλίμακα 3 7,9 7,9 7,9 

Σε μέηρια κλίμακα 7 18,4 18,4 26,3 

Σε μεγάλη κλίμακα 17 44,7 44,7 71,1 

Πάρα πολύ 11 28,9 28,9 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

Πίλαθαο 12: Καηαλνκή ζπρλόηεηαο γηα ηελ 12
ε
  εξώηεζε 

 

Με ηε βνήζεηα ηνπ SPSS, εκθαλίδνληαη ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα κε ηε κνξθή 

ξαβδνγξάκκαηνο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 12: Ραβδόγξακκα γηα ηελ 12
ε
  εξώηεζε 

 

 

Β3 : Λεηηνπξγία θαη Τπνζηήξημε Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάηωλ 

 

Οη εξσηήζεηο ηεο ηξίηεο ελφηεηαο, θαιχπηνπλ ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ιεηηνπξγία θαη ππνζηήξημε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Ζ εξψηεζε 13 ειέγρεη 

ηελ χπαξμε θαη δηαηήξεζε κεηξψνπ ηεθκεξίσζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε 
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πξνζηαζία ηεο πιεξνθνξηαθήο πεξηνπζίαο ηνπ νξγαληζκνχ. Σα απνηειέζκαηα θαη ζε 

απηή ηελ εξψηεζε, ειάρηζηα δηαθνξνπνηνχληαη απφ απηά πνπ ζπλαληήζακε 

πξνεγνπκέλσο. Πνζνζηφ 42,1% απάληεζε πσο ζε κεγάιν βαζκφ ππάξρεη θαη 

δηαηεξείηαη κεηξψν ηεθκεξίσζεο, θαη αθνινπζνχλ νη απαληήζεηο «Πάξα πνιχ», «ε 

κέηξηα θιίκαθα» θαη «ε κηθξή θιίκαθα», κε πνζνζηά 31,6%, 21,1% θαη 5,3% 

αληηζηνίρσο. 

Ερώτηση 13 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε μικρή κλίμακα 2 5,3 5,3 5,3 

Σε μέηρια κλίμακα 8 21,1 21,1 26,3 

Σε μεγάλη κλίμακα 16 42,1 42,1 68,4 

Πάρα πολύ 12 31,6 31,6 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

Πίλαθαο 13: Καηαλνκή ζπρλόηεηαο γηα ηελ 13
ε
  εξώηεζε 

 

Με ηε βνήζεηα ηνπ SPSS, εκθαλίδνληαη ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα κε ηε κνξθή 

ξαβδνγξάκκαηνο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 13: Ραβδόγξακκα γηα ηελ 13
ε
  εξώηεζε 
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πλερίδνληαο, ε εξψηεζε 14 εμεηάδεη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν πινπνηνχληαη  

ηεθκεξησκέλεο θαη νινθιεξσκέλεο δνθηκέο εγθαηάζηαζεο. Σα απνηειέζκαηα 

εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Πνζνζηφ χςνπο 44,7% ηζρπξίδεηαη πσο νη 

δνθηκέο απηέο ιακβάλνπλ ρψξα ζε κεγάιν βαζκφ, πνζνζηφ χςνπο 32% απάληεζε 

«Πάξα πνιχ», ελψ ζπλνιηθά ην 21,1% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε ζε κέηξηα θαη 

κηθξή θιίκαθα.  

 

Ερώτηση 14 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε μικρή κλίμακα 3 7,9 7,9 7,9 

Σε μέηρια κλίμακα 5 13,2 13,2 21,1 

Σε μεγάλη κλίμακα 17 44,7 44,7 65,8 

Πάρα πολύ 13 34,2 34,2 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

Πίλαθαο 14: Καηαλνκή ζπρλόηεηαο γηα ηελ 14
ε
  εξώηεζε 

 

Με ηε βνήζεηα ηνπ SPSS, εκθαλίδνληαη ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα κε ηε κνξθή 

ξαβδνγξάκκαηνο: 
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Δηθόλα 14: Ραβδόγξακκα γηα ηελ 14
ε
  εξώηεζε 

 

Ζ επφκελε εξψηεζε αλαθέξεηαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ θαη εξσηάηαη ζε πνην 

βαζκφ απηή εμαζθαιίδεηαη θαη ζπκπιεξψλεηαη κε πξαθηηθή άζθεζε ζε εμνκνησκέλν 

πεξηβάιινλ. «ε κεγάιε θιίκαθα» είλαη ε επηθξαηέζηεξε απάληεζε, 

ζπγθεληξψλνληαο ην 52,6% ησλ απαληήζεσλ. Έλα πνζνζηφ εξσηεζέλησλ χςνπο 

23,7% απάληεζε «Πάξα πνιχ», 10,5% «ε κέηξηα θιίκαθα», θαη 7,9% «ε κηθξή 

θιίκαθα». Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζηελ εξψηεζε απηή ππήξραλ θαη αξλεηηθέο 

απαληήζεηο, κε έλα πνζνζηφ χςνπο 5,3% λα ηζρπξίδεηαη πσο ε εθπαίδεπζε ησλ 

ρξεζηψλ θαη ε πξαθηηθή ηνπο άζθεζε ζε εμνκνησκέλν πεξηβάιινλ δηελεξγείηαη ζε 

κεδεληθφ βαζκφ.   

Ερώτηση 15 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλοσ 2 5,3 5,3 5,3 

Σε μικρή κλίμακα 3 7,9 7,9 13,2 

Σε μέηρια κλίμακα 4 10,5 10,5 23,7 

Σε μεγάλη κλίμακα 20 52,6 52,6 76,3 

Πάρα πολύ 9 23,7 23,7 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

Πίλαθαο 15: Καηαλνκή ζπρλόηεηαο γηα ηελ 15
ε
  εξώηεζε 
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Με ηε βνήζεηα ηνπ SPSS, εκθαλίδνληαη ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα κε ηε κνξθή 

ξαβδνγξάκκαηνο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 15: Ραβδόγξακκα γηα ηελ 15
ε 
 εξώηεζε 

 

Μία αθφκα εξψηεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ππνζηήξημε ησλ ζπζηεκάησλ είλαη ε 

εξψηεζε 16, ε νπνία εμεηάδεη εάλ θαη ζε πνην βαζκφ πξαγκαηνπνηείηαη επηζθφπεζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο κεηά ηνλ πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο. Οη κηζνί απφ ηνπο εξσηεζέληεο 

απάληεζαλ πσο θάηη ηέηνην ζπκβαίλεη ζε κεγάιν βαζκφ, ελψ ην 28,9% ππνζηεξίδνπλ 

πσο ε δξαζηεξηφηεηα απηή πξαγκαηνπνηείηαη «ε κέηξηα θιίκαθα». Μφλν ην 13,2% 

απάληεζαλ «Πάξα πνιχ», ελψ ην 7,9% απάληεζε «ε κηθξή θιίκαθα». 

Ερώτηση 16 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε μικρή κλίμακα 3 7,9 7,9 7,9 

Σε μέηρια κλίμακα 11 28,9 28,9 36,8 

Σε μεγάλη κλίμακα 19 50,0 50,0 86,8 

Πάρα πολύ 5 13,2 13,2 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

Πίλαθαο 16: Καηαλνκή ζπρλόηεηαο γηα ηελ 16
ε
  εξώηεζε 
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Με ηε βνήζεηα ηνπ SPSS, εκθαλίδνληαη ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα κε ηε κνξθή 

ξαβδνγξάκκαηνο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 16: Ραβδόγξακκα γηα ηελ 16
ε
  εξώηεζε 

 

 

Β4: Αζθάιεηα Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάηωλ 

 

Ζ επφκελε ελφηεηα ηνπ Β ηκήκαηνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Ξεθηλψληαο κε 

ηελ εξψηεζε 17, εμεηάδεηαη αξρηθά εάλ ππάξρνπλ θαηαγεγξακκέλεο δηαδηθαζίεο γηα 

ηελ δηαζθάιηζε πξφζβαζεο κφλν ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζσπηθνχ.  

Ερώτηση 17 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλοσ 2 5,3 5,3 5,3 

Σε μικρή κλίμακα 3 7,9 7,9 13,2 

Σε μέηρια κλίμακα 11 28,9 28,9 42,1 

Σε μεγάλη κλίμακα 15 39,5 39,5 81,6 

Πάρα πολύ 7 18,4 18,4 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

Πίλαθαο 17: Καηαλνκή ζπρλόηεηαο γηα ηελ 17
ε
  εξώηεζε 
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Πνζνζηφ χςνπο 39,5% απάληεζε πσο ππάξρνπλ θαηαγεγξακκέλεο δηαδηθαζίεο ζε 

κεγάιν βαζκφ, 28,9% ζε κέηξην βαζκφ, 18,4% πάξα πνιχ, 7,9% ζε κηθξφ βαζκφ, ελψ 

πνζνζηφ χςνπο 5,3% ππνζηεξίδεη πσο δελ ππάξρνπλ.   

Με ηε βνήζεηα ηνπ SPSS, εκθαλίδνληαη ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα κε ηε κνξθή 

ξαβδνγξάκκαηνο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 17: Ραβδόγξακκα γηα ηελ 17
ε
  εξώηεζε 

 

Ζ εξψηεζε 18, εμεηάζεη ηε ρξήζε ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ, ηερληθψλ 

θξππηνγξάθεζεο θαη ζπλαθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αζθαιή κεηάδνζε ησλ 

δεδνκέλσλ. Δπηθξαηέζηεξεο απαληήζεηο είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηέηνηνπ είδνπο 

δηαδηθαζηψλ ζε κεγάιν βαζκφ ή θαη πάξα πνιχ, κε πνζνζηφ χςνπο 34,2% λα απαληά 

«ε κεγάιε θιίκαθα» θαη 26,3% «Πάξα πνιχ». Γελ είλαη ακειεηέα φκσο θαη ηα 

πνζνζηά ησλ εξσηεζέλησλ πνπ επέιεμαλ θάπνηα απφ ηηο ππφινηπεο απαληήζεηο, 

θαζψο ην 15,8% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζαλ «ε κέηξηα θιίκαθα», ην 13,2% «ε 

κηθξή θιίκαθα», ελψ αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ παξαηεξείηαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ πνπ επέιεμε ηελ απάληεζε 

«Καζφινπ» ζπγθεληξψλνληαο πνζνζηφ χςνπο 10,5%. Καζψο ε αζθάιεηα απνηειεί 

απφ ηα ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ θαη ηελ απνθπγή 
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απεηιψλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο, ζα πξέπεη ζίγνπξα λα δνζεί κεγαιχηεξε έκθαζε θαη 

θαηά ζπλέπεηα, ππάξρνπλ κεγάια πεξηζψξηα βειηίσζεο. 

 

Ερώτηση 18 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλοσ 4 10,5 10,5 10,5 

Σε μικρή κλίμακα 5 13,2 13,2 23,7 

Σε μέηρια κλίμακα 6 15,8 15,8 39,5 

Σε μεγάλη κλίμακα 13 34,2 34,2 73,7 

Πάρα πολύ 10 26,3 26,3 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

Πίλαθαο 18: Καηαλνκή ζπρλόηεηαο γηα ηελ 18
ε
  εξώηεζε 

 

Με ηε βνήζεηα ηνπ SPSS, εκθαλίδνληαη ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα κε ηε κνξθή 

ξαβδνγξάκκαηνο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 18: Ραβδόγξακκα γηα ηελ 18
ε
  εξώηεζε 

 

Μία αθφκα, πνιχ ζεκαληηθή εξψηεζε πνπ αθνξά ζηελ αζθάιεηα, είλαη απηή πνπ 

εμεηάδεη ηε ζεζκνζέηεζε πνιηηηθήο δηαρείξηζεο θσδηθψλ πξφζβαζεο, “passwords”. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο εξψηεζεο 19 εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.  
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Ερώτηση 19 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε μικρή κλίμακα 2 5,3 5,3 5,3 

Σε μέηρια κλίμακα 5 13,2 13,2 18,4 

Σε μεγάλη κλίμακα 19 50,0 50,0 68,4 

Πάρα πολύ 12 31,6 31,6 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

Πίλαθαο 19: Καηαλνκή ζπρλόηεηαο γηα ηελ 19
ε
  εξώηεζε 

 

Αθξηβψο ην 50% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε πσο αθνινπζνχληαη πνιηηηθέο 

δηαρείξηζεο θσδηθψλ πξφζβαζεο ζε κεγάιν βαζκφ, θαη πάξα πνιχ πνζνζηφ 31,6%. 

«ε κέηξηα θιίκαθα» απάληεζε ην 13,2% ησλ εξσηεζέλησλ, θαη κφιηο ην 5,3% 

απάληεζε «ε κηθξή θιίκαθα».  

Με ηε βνήζεηα ηνπ SPSS, εκθαλίδνληαη ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα κε ηε κνξθή 

ξαβδνγξάκκαηνο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 19: Ραβδόγξακκα γηα ηελ 19
ε
  εξώηεζε 
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Ζ ηειεπηαία εξψηεζε ηεο ζεκαηηθήο απηήο ελφηεηαο, εμεηάδεη ηελ ρξήζε αληηππξηθψλ 

δσλψλ (firewalls) γηα ηελ παξεκπφδηζε πξφζβαζεο κε εμνπζηνδνηεκέλσλ ρξεζηψλ. 

Όπσο θαλεξψλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, παξαπάλσ απφ ηνπο κηζνχο απάληεζαλ 

«Πάξα πνιχ» (52,6%), θαη πνζνζηφ 36,8% δήισζε πσο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κεγάιν 

βαζκφ. Πνιχ κηθξά ήηαλ ηα πνζνζηά ησλ εξσηεζέλησλ πνπ απάληεζαλ πσο ε ρξήζε 

αληηππξηθψλ δσλψλ γίλεηαη ζε κέηξην θαη κηθξφ βαζκφ, αγγίδνληαο ην 5,3% θαη γηα 

ηηο δπν πεξηπηψζεηο.  

Ερώτηση 20 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε μικρή κλίμακα 2 5,3 5,3 5,3 

Σε μέηρια κλίμακα 2 5,3 5,3 10,5 

Σε μεγάλη κλίμακα 14 36,8 36,8 47,4 

Πάρα πολύ 20 52,6 52,6 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

Πίλαθαο 20: Καηαλνκή ζπρλόηεηαο γηα ηελ 20
ε
  εξώηεζε 

 

Με ηε βνήζεηα ηνπ SPSS, εκθαλίδνληαη ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα κε ηε κνξθή 

ξαβδνγξάκκαηνο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Δηθόλα 20: Ραβδόγξακκα γηα ηελ 20
ε
 εξώηεζε 
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Β5: ρεδηαζκόο Δπίιπζεο Έθηαηωλ Αλαγθώλ 

 

Σν Β ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νινθιεξψλεηαη κε ηελ ηέηαξηε ελφηεηα, ε νπνία 

απνηειείηαη απφ εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνλ ζρεδηαζκφ επίιπζεο έθηαησλ αλαγθψλ. 

πγθεθξηκέλα, ε εξψηεζε 21 εμεηάδεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν εθαξκφδνληαη θαη 

ειέγρνληαη κεραληζκνί φπσο απηνί ηεο πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο πεξηπηψζεσλ κε 

εμνπζηνδνηεκέλεο πξφζβαζεο, θαηαζηξνθψλ απφ θπζηθά αίηηα, πξνβιεκάησλ απφ 

δηαθνπή ιεηηνπξγίαο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ. Όπσο κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε θαη 

απφ ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, αξθεηά πςειφ πνζνζηφ χςνπο 60,5%, απάληεζε πσο 

εθαξκφδνληαη νη παξαπάλσ κεραληζκνί αζθάιεηαο ζε κεγάιν βαζκφ. Οθηψ 

εξσηεζέληεο απάληεζαλ πσο εθαξκφδνληαη πάξα πνιχ ζπγθεληξψλνληαο πνζνζηφ 

ηεο ηάμεο ηνπ 21,1%, ελψ ην 10,5% απάληεζε πσο απηφ ζπκβαίλεη ζε κέηξηα 

θιίκαθα, θαη 7,9% ζε κηθξή θιίκαθα.   

 

Ερώτηση 21 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε μικρή κλίμακα 3 7,9 7,9 7,9 

Σε μέηρια κλίμακα 4 10,5 10,5 18,4 

Σε μεγάλη κλίμακα 23 60,5 60,5 78,9 

Πάρα πολύ 8 21,1 21,1 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

Πίλαθαο 21: Καηαλνκή ζπρλόηεηαο γηα ηελ 21
ε
  εξώηεζε 

 

Με ηε βνήζεηα ηνπ SPSS, εκθαλίδνληαη ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα κε ηε κνξθή 

ξαβδνγξάκκαηνο: 
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Δηθόλα 21: Ραβδόγξακκα γηα ηελ 21
ε
  εξώηεζε 

 

Έπεηηα, ε εξψηεζε 22 εμεηάδεη εάλ θαη ζε πνην βαζκφ πξαγκαηνπνηνχληαη δνθηκέο 

επαλαθνξάο, αζθάιεηαο θαη αληνρήο ηνπ ζπζηήκαηνο. «ε κεγάιε θιίκαθα» καο 

απάληεζε ην 48,6% ησλ εξσηεζέλησλ πσο πξαγκαηνπνηνχληαη νινθιεξσκέλεο 

δνθηκέο, «ε κέηξηα θιίκαθα» απάληεζε ην 27%, «Πάξα πνιχ» απάληεζε ην 13,5% 

θαη ηέινο «ε κηθξή θιίκαθα» απάληεζε ην 10,8% ησλ εξσηεζέλησλ. Καη πάιη δελ 

ππήξμε θαλείο εξσηψκελνο πνπ λα ππνζηεξίδεη πσο δελ πξαγκαηνπνηνχληαη δνθηκέο 

απηήο ηεο θαηεγνξίαο ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. 

Ερώτηση 22 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε μικρή κλίμακα 4 10,5 10,8 10,8 

Σε μέηρια κλίμακα 10 26,3 27,0 37,8 

Σε μεγάλη κλίμακα 18 47,4 48,6 86,5 

Πάρα πολύ 5 13,2 13,5 100,0 

Total 37 97,4 100,0  

Missing System 1 2,6   

Total 38 100,0   

 

Πίλαθαο 22: Καηαλνκή ζπρλόηεηαο γηα ηελ 22
ε
  εξώηεζε 
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Με ηε βνήζεηα ηνπ SPSS, εκθαλίδνληαη ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα κε ηε κνξθή 

ξαβδνγξάκκαηνο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Δηθόλα 22: Ραβδόγξακκα γηα ηελ 22
ε
  εξώηεζε 

 

Ζ εξψηεζε 23 εμεηάδεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν πξνβιέπνληαη πνιηηηθέο, κέζνδνη θαη 

δηαδηθαζίεο αληηγξαθήο, ή αιιηψο backup procedures. Όπσο θαίλεηαη απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ παξαθάησ πίλαθα, ε ηήξεζε αληηγξάθσλ αζθαιείαο απνηειεί 

θπξίαξρν κέιεκα ησλ επηρεηξήζεσλ, εθφζνλ έλα ηδηαίηεξν κεγάιν πνζνζηφ χςνπο 

78% ηνπ ζπλφινπ ησλ εξσηεζέλησλ, ή αιιηψο 30 ζηνπο 38 εξσηεζέληεο, απάληεζαλ 

πσο πξνβιέπνληαη δηαδηθαζίεο αληηγξαθήο ζε «Πάξα πνιχ» κεγάιν βαζκφ. Λίγνη 

ήηαλ εθείλνη πνπ απάληεζαλ πσο αθνινπζνχληαη δηαδηθαζίεο αληηγξαθήο ζε κεγάιε 

θαη κέηξηα θιίκαθα, αγγίδνληαο ην 10,5% θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο.   

 

Ερώτηση 23 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε μέηρια κλίμακα 4 10,5 10,5 10,5 

Σε μεγάλη κλίμακα 4 10,5 10,5 21,1 

Πάρα πολύ 30 78,9 78,9 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

Πίλαθαο 23: Καηαλνκή ζπρλόηεηαο γηα ηελ 23
ε
  εξώηεζε 
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Με ηε βνήζεηα ηνπ SPSS, εκθαλίδνληαη ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα κε ηε κνξθή 

ξαβδνγξάκκαηνο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 23: Ραβδόγξακκα γηα ηελ 23
ε
  εξώηεζε 

 

Με ηελ εξψηεζε 24, θηάλνπκε ζην ηέινο ηνπ Β ηκήκαηνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Ζ 

εξψηεζε απηή εμεηάδεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη αλάιπζε ξίζθσλ γηα 

δηάθνξεο θαηεγνξίεο ζεκάησλ. 

Ερώτηση 24 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε μικρή κλίμακα 3 7,9 7,9 7,9 

Σε μέηρια κλίμακα 7 18,4 18,4 26,3 

Σε μεγάλη κλίμακα 22 57,9 57,9 84,2 

Πάρα πολύ 6 15,8 15,8 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

Πίλαθαο 24: Καηαλνκή ζπρλόηεηαο γηα ηελ 24
ε
  εξώηεζε 

 

ηελ εξψηεζε απηή, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ (57,9%), απάληεζε 

πσο πξαγκαηνπνηείηαη αλάιπζε ξίζθσλ «ε κεγάιε θιίκαθα», ην 18,4% απάληεζε 

«ε κέηξηα θιίκαθα», ιίγν ρακειφηεξν απφ ην πξνεγνχκελν πνζνζηφ απάληεζε 
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«Πάξα πνιχ» (15,8%), ην 7,9% απάληεζε «ε κηθξή θιίκαθα», ελψ δελ δφζεθε 

θακία αξλεηηθή απάληεζε.  

Με ηε βνήζεηα ηνπ SPSS, εκθαλίδνληαη ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα κε ηε κνξθή 

ξαβδνγξάκκαηνο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 24: Ραβδόγξακκα γηα ηελ 24
ε
  εξώηεζε 

 

 

Σκήκα Γ : Υξήζε Απηνκαηνπνηεκέλωλ Σερληθώλ Διέγρνπ 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην ζπλερίδεη κε ην Γ ηκήκα, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηηο 

απηνκαηνπνηεκέλεο ηερληθέο ειέγρνπ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ έιεγρν ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Ζ εξψηεζε 25, εμεηάδεη εάλ θαη ζε πνην βαζκφ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε ηερληθή ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ αξηζκνχ δνθηκαζηηθψλ ειέγρσλ (test 

deck). Ζ ηερληθή απηή πεξηιακβάλεη δνθηκαζηηθέο θηλήζεηο, κε ζθνπφ ηελ 

ελεξγνπνίεζε ησλ ξνπηηλψλ ινγηθήο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ 

απφδεημε φηη ην ζχζηεκα ιεηηνπξγεί ζσζηά θαη επεμεξγάδεηαη πιεξνθνξίεο ζχκθσλα 

κε ηνπο ζρεδηαζκέλνπο ειέγρνπο. 

Απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα δηαπηζηψλνπκε πσο ην 44,4% απάληεζε πσο ε παξαπάλσ 

ηερληθή αθνινπζείηαη ζε κεγάιε θιίκαθα, θαη ην 30,6% ζε κέηξηα θιίκαθα. Πέληε 

απφ ηνπο εξσηεζέληεο, ην 13,9% ηνπ ζπλφινπ, απάληεζαλ πσο ρξεζηκνπνηείηαη ε 
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παξαπάλσ ηερληθή πάξα πνιχ, θαη ηέζζεξηο, ην ππφινηπν 11,1%, ζε κηθξφ βαζκφ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο δχν απφ ηνπο εξσηεζέληεο δελ έδσζαλ θακία απάληεζε.   

Ερώτηση 25 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε μικρή κλίμακα 4 10,5 11,1 11,1 

Σε μέηρια κλίμακα 11 28,9 30,6 41,7 

Σε μεγάλη κλίμακα 16 42,1 44,4 86,1 

Πάρα πολύ 5 13,2 13,9 100,0 

Total 36 94,7 100,0  

Missing System 2 5,3   

Total 38 100,0   

 

Πίλαθαο 25: Καηαλνκή ζπρλόηεηαο γηα ηελ 25
ε
  εξώηεζε 

 

Με ηε βνήζεηα ηνπ SPSS, εκθαλίδνληαη ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα κε ηε κνξθή 

ξαβδνγξάκκαηνο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 25: Ραβδόγξακκα γηα ηελ 25
ε
  εξώηεζε 
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Ζ επφκελε εξψηεζε αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε ηεο ηερληθήο ηνπ νινθιεξσκέλνπ 

ζπζηήκαηνο δνθηκψλ (integrated test facility). Ζ ηερληθή απηή πεξηιακβάλεη ηε 

ζπλερή θαη παξάιιειε επεμεξγαζία νινθιεξσκέλνπ ζεη δνθηκαζηηθψλ 

επηρεηξεζηαθψλ θηλήζεσλ κε ηε ιεηηνπξγία ηεο θαλνληθήο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ζπζηήκαηνο, κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν ηεο απφδνζεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο.  

Ερώτηση 26 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλοσ 2 5,3 5,7 5,7 

Σε μικρή κλίμακα 4 10,5 11,4 17,1 

Σε μέηρια κλίμακα 13 34,2 37,1 54,3 

Σε μεγάλη κλίμακα 9 23,7 25,7 80,0 

Πάρα πολύ 7 18,4 20,0 100,0 

Total 35 92,1 100,0  

Missing System 3 7,9   

Total 38 100,0   

 

Πίλαθαο 26: Καηαλνκή ζπρλόηεηαο γηα ηελ 26
ε
  εξώηεζε 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ησλ απνηειεζκάησλ, θαίλεηαη πσο ε ζπγθεθξηκέλε 

ηερληθή δελ ρξεζηκνπνηείηαη φζν θαη ε πξνεγνχκελε, θαζψο 37,1% ησλ εξσηεζέλησλ 

απάληεζε πσο απηή εθαξκφδεηαη «ε κέηξηα θιίκαθα», 25,7% απάληεζε «ε κεγάιε 

θιίκαθα», 20% απάληεζε «Πάξα πνιχ», 11,4% απάληεζε «ε κηθξή θιίκαθα», ελψ 

έλα πνζνζηφ χςνπο 5,7% απάληεζε πσο δελ ρξεζηκνπνηείηαη θαζφινπ. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί πσο ηξεηο απφ ηνπο εξσηεζέληεο αγλφεζαλ ηελ εξψηεζε.   

Με ηε βνήζεηα ηνπ SPSS, εκθαλίδνληαη ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα κε ηε κνξθή 

ξαβδνγξάκκαηνο: 
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Δηθόλα 26: Ραβδόγξακκα γηα ηελ 26
ε
  εξώηεζε 

 

Ζ επφκελε ηερληθή πνπ εμεηάδεηαη είλαη απηή ηεο παξάιιειεο πξνζνκνίσζεο 

(parallel simulation). Με ηε βνήζεηα ηεο ηερληθήο απηήο, πξνζνκνηψλνληαη νη 

ιεηηνπξγηθέο επεμεξγαζίεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζπγθξίλνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ παξαγσγηθνχ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο.  

Σα πνζνζηά ησλ εξσηεζέλησλ πνπ απάληεζαλ «Καζφινπ», «ε κηθξή θιίκαθα» θαη 

«ε κεγάιε θιίκαθα» δελ δηαθέξνπλ κε απηά ηεο πξνεγνχκελεο εξψηεζεο. 

Απμήζεθε ν αξηζκφο απηψλ πνπ απάληεζαλ πσο ε ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη «ε 

κέηξηα θιίκαθα», ζπγθεληξψλνληαο ζπλνιηθά πνζνζηφ 45,7%, ελψ κφιηο ηέζζεξηο, 

πνζνζηφ χςνπο 11,4%, είλαη απηνί νη νπνίνη δήισζαλ πσο ε ηερληθή ηεο παξάιιειεο 

πξνζνκνίσζεο ρξεζηκνπνηείηαη πάξα πνιχ. Σξεηο απφ ηνπο εξσηεζέληεο παξέθακςαλ 

θαη απηή ηελ εξψηεζε.  
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Ερώτηση 27 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλοσ 2 5,3 5,7 5,7 

Σε μικρή κλίμακα 4 10,5 11,4 17,1 

Σε μέηρια κλίμακα 16 42,1 45,7 62,9 

Σε μεγάλη κλίμακα 9 23,7 25,7 88,6 

Πάρα πολύ 4 10,5 11,4 100,0 

Total 35 92,1 100,0  

Missing System 3 7,9   

Total 38 100,0   

 

Πίλαθαο 27: Καηαλνκή ζπρλόηεηαο γηα ηελ 27
ε
  εξώηεζε 

 

Με ηε βνήζεηα ηνπ SPSS, εκθαλίδνληαη ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα κε ηε κνξθή 

ξαβδνγξάκκαηνο: 

 

Δηθόλα 27: Ραβδόγξακκα γηα ηελ 27
ε
  εξώηεζε 
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Μία άιιε ηερληθή πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ απηνκαηνπνηεκέλσλ ηερληθψλ 

ειέγρνπ, είλαη ε ελεξγνπνίεζε αξρείνπ ειέγρνπ (audit file triggering). Ζ ηερληθή απηή 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ελεξγνπνίεζε αξρείσλ ειέγρνπ κε ζπγθεθξηκέλεο 

επηρεηξεζηαθέο θηλήζεηο, φπνπ θαηαγξάθνληαη φιεο νη πξάμεηο θαηά ηε δηάξθεηα 

ζπγθεθξηκέλσλ ειέγρσλ ζηε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ. Σν 37,1% 

απάληεζε πσο ε ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη ζε κέηξην βαζκφ, ελψ ιίγν ρακειφηεξν 

είλαη ην πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ πνπ απάληεζε πσο ρξεζηκνπνηείηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ (31,4%). «ε κηθξή θιίκαθα» απάληεζε ην 20%, «Πάξα πνιχ» απάληεζε ην 

8,6%, ελψ έλαο κφλν απάληεζε πσο ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή δελ ρξεζηκνπνηείηαη 

θαζφινπ. Παξαηεξείηαη θαη εδψ πσο ηξεηο απφ ηνπο εξσηεζέληεο αγλφεζαλ ηελ 

εξψηεζε. 

Ερώτηση 28 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλοσ 1 2,6 2,9 2,9 

Σε μικρή κλίμακα 7 18,4 20,0 22,9 

Σε μέηρια κλίμακα 13 34,2 37,1 60,0 

Σε μεγάλη κλίμακα 11 28,9 31,4 91,4 

Πάρα πολύ 3 7,9 8,6 100,0 

Total 35 92,1 100,0  

Missing System 3 7,9   

Total 38 100,0   

 

Πίλαθαο 28: Καηαλνκή ζπρλόηεηαο γηα ηελ 28
ε
  εξώηεζε 

 

Με ηε βνήζεηα ηνπ SPSS, εκθαλίδνληαη ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα κε ηε κνξθή 

ξαβδνγξάκκαηνο: 
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Δηθόλα 28: Ραβδόγξακκα γηα ηελ 28
ε
  εξώηεζε 

 

Ζ εξψηεζε 29 αλαθέξεηαη ζηελ ηερληθή ηνπ ειέγρνπ πξάμεσλ θαη ινγηθήο 

πξνγξακκάησλ (program checking). Ζ ηερληθή απηή, κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ινγηζκηθνχ 

ειέγρνπ, αλαιχεη ηνλ θψδηθα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη θαηαγξάθεη φιεο ηηο πξάμεηο θαη 

ηηο ινγηθέο δηαζπλδέζεηο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ειέγρνπ.  

Ζ ηερληθή απηή, φπσο πξνθχπηεη απφ ην 42,9% ησλ εξσηεζέλησλ θαίλεηαη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε κεγάιν βαζκφ, θαη ζχκθσλα κε ην 28,6% ησλ εξσηεζέλησλ ζε 

κέηξηα θιίκαθα. Έμη ήηαλ ζην ζχλνιφ ηνπο απηνί πνπ απάληεζαλ πσο 

ρξεζηκνπνηείηαη πάξα πνιχ (17,1%), ηξεηο εθείλνη νη νπνίνη απάληεζαλ πσο 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε κηθξφ βαζκφ (8,6%), ελψ ππήξμε έλαο εξσηψκελνο ν νπνίνο 

απάληεζε πσο ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή δελ ρξεζηκνπνηείηαη θαζφινπ. Σξεηο απφ ηνπο 

εξσηεζέληεο πξνηίκεζαλ λα αγλνήζνπλ θαη απηή ηελ εξψηεζε.  
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Ερώτηση 29 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλοσ 1 2,6 2,9 2,9 

Σε μικρή κλίμακα 3 7,9 8,6 11,4 

Σε μέηρια κλίμακα 10 26,3 28,6 40,0 

Σε μεγάλη κλίμακα 15 39,5 42,9 82,9 

Πάρα πολύ 6 15,8 17,1 100,0 

Total 35 92,1 100,0  

Missing System 3 7,9   

Total 38 100,0   

 

Πίλαθαο 29: Καηαλνκή ζπρλόηεηαο γηα ηελ 29
ε
  εξώηεζε 

 

Με ηε βνήζεηα ηνπ SPSS, εκθαλίδνληαη ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα κε ηε κνξθή 

ξαβδνγξάκκαηνο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 29: Ραβδόγξακκα γηα ηελ 29
ε
  εξώηεζε 

 

Ζ ηειεπηαία ηερληθή πνπ εμεηάδεηαη είλαη απηή ηεο απεηθφληζεο βεκάησλ 

επεμεξγαζίαο (mapping of processing). Ζ ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

ηεθκεξίσζε ησλ ινγηθψλ δηαζπλδέζεσλ πνπ δελ έρνπλ δνθηκαζηεί ζηα ζπγθεθξηκέλα 
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πξνγξάκκαηα θαη ηνλ έιεγρν κέζσ δνθηκαζηηθψλ θηλήζεσλ θαζψο θαη ηε ζχγθξηζε 

ησλ απνηειεζκάησλ κε ηα αλακελφκελα.  

Ερώτηση 30 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλοσ 3 7,9 8,6 8,6 

Σε μικρή κλίμακα 5 13,2 14,3 22,9 

Σε μέηρια κλίμακα 13 34,2 37,1 60,0 

Σε μεγάλη κλίμακα 6 15,8 17,1 77,1 

Πάρα πολύ 8 21,1 22,9 100,0 

Total 35 92,1 100,0  

Missing System 3 7,9   

Total 38 100,0   

 

Πίλαθαο 30: Καηαλνκή ζπρλόηεηαο γηα ηελ 30
ε
  εξώηεζε 

 

Όπσο κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, πνζνζηφ χςνπο 37,1% 

απάληεζε πσο ε ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη «ε κέηξηα θιίκαθα», πνζνζηφ χςνπο 

22,9% απάληεζε «Πάξα πνιχ», ην 17,1% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε «ε κεγάιε 

θιίκαθα», 14,3% απάληεζε «ε κηθξή θιίκαθα» θαη ηέινο πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 

8,6% απάληεζε πσο ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή δελ ρξεζηκνπνηείηαη θαζφινπ. Καη ζε 

απηή ηελ εξψηεζε ηξεηο απφ ηνπο εξσηεζέληεο δελ έδσζαλ απάληεζε.  

Με ηε βνήζεηα ηνπ SPSS, εκθαλίδνληαη ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα κε ηε κνξθή 

ξαβδνγξάκκαηνο: 
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Δηθόλα 30: Ραβδόγξακκα γηα ηελ 30
ε
  εξώηεζε 

 

Σκήκα Γ : Αμηνιόγεζε πζηήκαηνο Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ βάζεη ηεο COSO 

 

Σν Γ ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλεη πέληε εξσηήζεηο αμηνιφγεζεο ηνπ 

πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ βάζεη ηεο COSO, θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο 

αληηζηνηρεί ζε θάζε έλα απφ ηα πέληε ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

(Πεξηβάιινλ Διέγρνπ, Αμηνιφγεζε Κηλδχλσλ, Γξαζηεξηφηεηεο Διέγρνπ, 

Πιεξνθφξεζε θαη Δπηθνηλσλία  θαη Παξαθνινχζεζε). 

Σν πξψην ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαηά ηελ έθζεζε COSO, είλαη 

ην Πεξηβάιινλ Διέγρνπ. ε απηφ αλαθέξεηαη ε εξψηεζε 31, ε νπνία εμεηάδεη εάλ 

ππάξρνπλ επίζεκεο θαη γξαπηέο δηαδηθαζίεο βάζεη ησλ νπνίσλ εμαζθαιίδεηαη  ε 

επαξθήο πεξηγξαθή ησλ αξκνδηνηήησλ θαη  ν  απνηειεζκαηηθφο δηαρσξηζκφο ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ πξνζσπηθνχ. Σα απνηειέζκαηα ζα ιέγακε πσο δελ θξίλνληαη 

ηθαλνπνηεηηθά, αθνχ ην 42,1% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε πσο  ε επαξθήο 

πεξηγξαθή θαη ν απνηειεζκαηηθφο δηαρσξηζκφο ησλ θαζεθφλησλ εμαζθαιίδεηαη «ε 

κέηξηα θιίκαθα». Σν 28,9% ππνζηεξίδεη πσο απηφ ζπκβαίλεη ζε κεγάιν βαζκφ, 

«Πάξα πνιχ» απάληεζε ην 21,1% ησλ εξσηεζέλησλ, ελψ ην 7,9% απάληεζε «ε 

κηθξή θιίκαθα». πλεπψο, ππάξρνπλ κεγάια πεξηζψξηα βειηίσζεο, ελψ δελ δφζεθε 

θακία αξλεηηθή απάληεζε.  
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Ερώτηση 31 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε μικρή κλίμακα 3 7,9 7,9 7,9 

Σε μέηρια κλίμακα 16 42,1 42,1 50,0 

Σε μεγάλη κλίμακα 11 28,9 28,9 78,9 

Πάρα πολύ 8 21,1 21,1 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

Πίλαθαο 31: Καηαλνκή ζπρλόηεηαο γηα ηελ 31
ε
  εξώηεζε 

 

Με ηε βνήζεηα ηνπ SPSS, εκθαλίδνληαη ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα κε ηε κνξθή 

ξαβδνγξάκκαηνο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 31: Ραβδόγξακκα γηα ηελ 31
ε
  εξώηεζε 

 

πλερίδνληαο, ην δεχηεξν ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαηά ηελ 

έθζεζε COSO, είλαη ε Αμηνιφγεζε Κηλδχλσλ. ε απηήλ αλαθέξεηαη ε εξψηεζε 32, ε 

νπνία εμεηάδεη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν είλαη θαηαλνεηέο νη δηαδηθαζίεο αλάιπζεο ησλ 

θηλδχλσλ, ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ζεκαληηθφηεηάο ηνπο θαη ε πηζαλφηεηα εκθάληζήο 

ηνπο. Δδψ, 16 εξσηεζέληεο, πνζνζηφ 42,1%, απάληεζαλ πσο ζε κεγάιν βαζκφ είλαη 
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θαηαλνεηέο νη παξαπάλσ δηαδηθαζίεο, 12 εξσηεζέληεο, πνζνζηφ 31,6%, απάληεζαλ 

«ε κέηξηα θιίκαθα», 7 εξσηεζέληεο (18,4%) απάληεζαλ «Πάξα πνιχ», θαη 

ππφινηπνη 3 απάληεζαλ «ε κηθξή θιίκαθα». Καη ζε απηή ηελ εξψηεζε θαλείο δελ 

απάληεζε αξλεηηθά.  

 

Ερώτηση 32 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε μικρή κλίμακα 3 7,9 7,9 7,9 

Σε μέηρια κλίμακα 12 31,6 31,6 39,5 

Σε μεγάλη κλίμακα 16 42,1 42,1 81,6 

Πάρα πολύ 7 18,4 18,4 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

Πίλαθαο 32: Καηαλνκή ζπρλόηεηαο γηα ηελ 32
ε
  εξώηεζε 

 

Με ηε βνήζεηα ηνπ SPSS, εκθαλίδνληαη ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα κε ηε κνξθή 

ξαβδνγξάκκαηνο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 32: Ραβδόγξακκα γηα ηελ 32
ε
  εξώηεζε 

 

Σν ηξίην ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαηά ηελ έθζεζε COSO, είλαη 

νη Γξαζηεξηφηεηεο Διέγρνπ. Ζ εξψηεζε 33, εμεηάδεη ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία 
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αμηνινγείηαη απφ ην αξκφδην πξνζσπηθφ ε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Πνζνζηφ 37,8%, ζπκθψλεζε πσο αμηνινγνχληαη 

πεξηνδηθά  νη ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο, ζε κεγάιν βαζκφ. Σν δεχηεξν ζηε ζεηξά 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ, απηφ ηεο ηάμεο ηνπ 27%, ππνζηήξημε πσο ε αμηνιφγεζε ησλ 

ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ γίλεηαη κε κία κέηξηα ζπρλφηεηα, ελψ ην 24,3% απάληεζε 

πσο απηή πξαγκαηνπνηείηαη πάξα πνιχ ζπρλά. Σν ππφινηπν 10,8% ππνζηήξημε φηη ε 

αμηνιφγεζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη «ε κηθξή θιίκαθα», ελψ 1 απφ ηνπο 

εξσηεζέληεο αγλφεζε ηελ εξψηεζε.     

Ερώτηση 33 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε μικρή κλίμακα 4 10,5 10,8 10,8 

Σε μέηρια κλίμακα 10 26,3 27,0 37,8 

Σε μεγάλη κλίμακα 14 36,8 37,8 75,7 

Πάρα πολύ 9 23,7 24,3 100,0 

Total 37 97,4 100,0  

Missing System 1 2,6   

Total 38 100,0   

 

Πίλαθαο 33: Καηαλνκή ζπρλόηεηαο γηα ηελ 33
ε
  εξώηεζε 

 

Με ηε βνήζεηα ηνπ SPSS, εκθαλίδνληαη ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα κε ηε κνξθή 

ξαβδνγξάκκαηνο: 
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Δηθόλα 33: Ραβδόγξακκα γηα ηελ 33
ε
  εξώηεζε 

 

Σν ηέηαξην ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαηά ηελ έθζεζε COSO, 

είλαη ε Πιεξνθφξεζε θαη Δπηθνηλσλία. Ζ εξψηεζε εμεηάδεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη 

πιεξνθνξίεο κεηαθέξνληαη κέζα ζηνλ νξγαληζκφ πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο. Οη 

κηζνί πεξίπνπ απφ ηνπο εξσηεζέληεο, (51,4%) απάληεζαλ πσο απηφ ζπκβαίλεη ζε 

κεγάιν βαζκφ, ην 21,6% απάληεζε «ε κέηξηα θιίκαθα», 16,2% απάληεζε «Πάξα 

πνιχ» θαη ηέινο ην 10,8% απάληεζε «ε κηθξή θιίκαθα». Καη εδψ, έλαο  απφ ηνπο 

εξσηεζέληεο αγλφεζε ηελ εξψηεζε.    

Ερώτηση 34 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε μικρή κλίμακα 4 10,5 10,8 10,8 

Σε μέηρια κλίμακα 8 21,1 21,6 32,4 

Σε μεγάλη κλίμακα 19 50,0 51,4 83,8 

Πάρα πολύ 6 15,8 16,2 100,0 

Total 37 97,4 100,0  

Missing System 1 2,6   

Total 38 100,0   

 

Πίλαθαο 34: Καηαλνκή ζπρλόηεηαο γηα ηελ 34
ε
  εξώηεζε 



Δζσηεξηθόο Έιεγρνο θαη Έιεγρνο Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ  

   Υαηδεζπχξνπ Ησάλλα 

 

98 

 

Με ηε βνήζεηα ηνπ SPSS, εκθαλίδνληαη ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα κε ηε κνξθή 

ξαβδνγξάκκαηνο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 34: Ραβδόγξακκα γηα ηελ 34
ε
  εξώηεζε 

 

Σν ηειεπηαίν ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαηά ηελ έθζεζε COSO, 

είλαη ε Παξαθνινχζεζε. Ζ εξψηεζε 35 εμεηάδεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε δηνίθεζε 

έρεη θαζηεξψζεη κέηξα θαη θξηηήξηα απνδνηηθφηεηαο γηα ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ 

νξγαληζκνχ. Με βάζε ηνλ παξαθάησ πίλαθα, επηθξαηέζηεξεο είλαη νη απαληήζεηο 

εθείλσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ πσο έρνπλ θαζηεξσζεί κέηξα θαη θξηηήξηα απνδνηηθφηεηαο 

ζε κεγάιν (33,3%) θαη κέηξην (30,6%) βαζκφ, θαη αθνινπζνχλ ηα πνζνζηά εθείλσλ 

πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ χπαξμε θαη εθαξκνγή ηέηνησλ κέηξσλ ζε πάξα πνιχ κεγάιν 

(19,4%) θαη ζε κηθξφ (16,7%) βαζκφ. ηελ εξψηεζε απηή δχν απφ ηνπο εξσηεζέληεο 

δελ έδσζαλ θακία απάληεζε.    
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Ερώτηση 35 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε μικρή κλίμακα 6 15,8 16,7 16,7 

Σε μέηρια κλίμακα 11 28,9 30,6 47,2 

Σε μεγάλη κλίμακα 12 31,6 33,3 80,6 

Πάρα πολύ 7 18,4 19,4 100,0 

Total 36 94,7 100,0  

Missing System 2 5,3   

Total 38 100,0   

 

Πίλαθαο 35: Καηαλνκή ζπρλόηεηαο γηα ηελ 35
ε
  εξώηεζε 

 

Με ηε βνήζεηα ηνπ SPSS, εκθαλίδνληαη ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα κε ηε κνξθή 

ξαβδνγξάκκαηνο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 35: Ραβδόγξακκα γηα ηελ 35
ε
  εξώηεζε 

 

ην ζεκείν απηφ ζα αθνινπζήζεη ν πίλαθαο SPSS γηα ηηο εξσηήζεηο 5-35 πνπ 

πξνεγήζεθαλ θαη φπνπ θαίλνληαη νη δείθηεο θεληξηθήο ηάζεο θαη δηαζπνξάο.  
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Statistics 

 N 

Mean Median Std. Deviation Range  Valid Missing 

Ερώηηζη 5 38 0 3,76 4,00 ,852 3 

Ερώηηζη 6 38 0 3,76 4,00 ,820 3 

Ερώηηζη 7 38 0 3,63 4,00 1,125 4 

Ερώηηζη 8 38 0 4,13 4,00 ,875 3 

Ερώηηζη 9 38 0 4,03 4,00 ,854 3 

Ερώηηζη 10 38 0 3,45 4,00 ,891 3 

Ερώηηζη 11 36 2 3,97 4,00 ,810 3 

Ερώηηζη 12 38 0 3,95 4,00 ,899 3 

Ερώηηζη 13 38 0 4,00 4,00 ,870 3 

Ερώηηζη 14 38 0 4,05 4,00 ,899 3 

Ερώηηζη 15 38 0 3,82 4,00 1,062 4 

Ερώηηζη 16 38 0 3,68 4,00 ,809 3 

Ερώηηζη 17 38 0 3,58 4,00 1,056 4 

Ερώηηζη 18 38 0 3,53 4,00 1,310 4 

Ερώηηζη 19 38 0 4,08 4,00 ,818 3 

Ερώηηζη 20 38 0 4,37 5,00 ,819 3 

Ερώηηζη 21 38 0 3,95 4,00 ,804 3 

Ερώηηζη 22 37 1 3,65 4,00 ,857 3 

Ερώηηζη 23 38 0 4,68 5,00 ,662 2 

Ερώηηζη 24 38 0 3,82 4,00 ,801 3 

Ερώηηζη 25 36 2 3,61 4,00 ,871 3 

Ερώηηζη 26 35 3 3,43 3,00 1,119 4 

Ερώηηζη 27 35 3 3,26 3,00 1,010 4 

Ερώηηζη 28 35 3 3,23 3,00 ,973 4 

Ερώηηζη 29 35 3 3,63 4,00 ,973 4 

Ερώηηζη 30 35 3 3,31 3,00 1,231 4 

Ερώηηζη 31 38 0 3,63 3,50 ,913 3 

Ερώηηζη 32 38 0 3,71 4,00 ,867 3 

Ερώηηζη 33 37 1 3,76 4,00 ,955 3 

Ερώηηζη 34 37 1 3,73 4,00 ,871 3 

Ερώηηζη 35 36 2 3,56 4,00 ,998 3 

Πίλαθαο 36: Γείθηεο θεληξηθήο ηάζεο θαη δηαζπνξάο 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ  

ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ 

8.1 Δηζαγσγή 

 

ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο, φπσο πξνθχπηνπλ ηφζν απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε φζν θαη απφ 

ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλαθνξά 

ζε επηζεκάλζεηο, βειηηψζεηο θαη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ζρεηηθά κε ηε 

βειηίσζε ηνπ ειέγρνπ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

8.2 Δμαγσγή πκπεξαζκάησλ 

8.2.1 πκπεξάζκαηα Βηβιηνγξαθηθήο Δπηζθόπεζεο 

 

Ζ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο δηνίθεζεο, ν απνηειεζκαηηθφηεξνο έιεγρνο φισλ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ε απνηειεζκαηηθή απνηίκεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

θηλδχλνπ, ε απνθπγή ησλ δπζιεηηνπξγηψλ, ε απνηξνπή ελδερνκέλνπ απάηεο, ε 

ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηνπ ξφινπ ηεο εηαηξείαο ζηνλ επξχηεξν νηθνλνκηθν-

θνηλσληθφ θαη επηρεηξεζηαθφ ρψξν, θαη ηειηθά ε επίηεπμε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ 

ηεο εηαηξείαο, είλαη κεξηθά απφ ηα αδηακθηζβήηεηα νθέιε ηεο αλεμάξηεηεο θαη 

ζπκβνπιεπηηθνχ ραξαθηήξα ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.   

Καζψο ε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζεσξείηαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

ηθαλνπνηεηηθή θαη απνηειεζκαηηθή πνξεία ησλ επηρεηξήζεσλ, έηζη θαη ζηε ρψξα καο 

κηα ζεηξά απνθάζεσλ ζπλέβαιαλ ζηελ ζεκαληηθή πξνψζεζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, εμαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία, εληφο ησλ λνκηθψλ πιαηζίσλ, ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ.  

Σν 1992, αλαπηχρζεθε απφ ηελ COSO (Δπηηξνπή Τπνζηήξημεο Οξγαληζκψλ –

Committee of Sponsoring Organizations) έλα πξφηππν ειέγρνπ ην νπνίν έρεη 

πηνζεηεζεί σο έλα γεληθά απνδεθηφ πιαίζην γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, θαη είλαη 

αλαγλσξηζκέλν σο ην πξαγκαηηθφ θξηηήξην ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απφ ηηο επηρεηξήζεηο. χκθσλα κε ηελ αλαθνξά ηεο 

COSO, ηα πέληε ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ 
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γηα λα απνηειέζνπλ ηε βάζε ελφο ηζρπξνχ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ 

επηρείξεζε, είλαη ην Πεξηβάιινλ ειέγρνπ, ε Δθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ, νη Διεγθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ε Πιεξνθφξεζε θαη Δπηθνηλσλία θαη ηέινο ε Παξαθνινχζεζε.  

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο, δελ πεξηνξίδεηαη ζηνλ παξαδνζηαθφ νηθνλνκηθφ έιεγρν 

δειαδή ζηνλ έιεγρν επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη κφλν, αιιά πξνζθέξεη ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ, ζε επίπεδν ζπκβνπιεπηηθνχ ραξαθηήξα, ζε έλα επξχηεξν πεδίν 

ιεηηνπξγηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Έηζη, έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ηχπνπο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ απνηειεί θαη ν έιεγρνο επί ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, κέζσ ηνπ 

νπνίνπ δηαζθαιίδεηαη ε δηαθχιαμε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, ε αθεξαηφηεηα 

ησλ δεδνκέλσλ, ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ε απνδνηηθή θαηαλάισζε ησλ πφξσλ.  

Ο ξφινο ησλ ειεγθηψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θξίλεηαη θξίζηκνο, θαζψο απηνί 

δηαζθαιίδνπλ ηελ δηαθπβέξλεζε ηεο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο, αμηνινγνχλ ηνπο 

θηλδχλνπο θαη πινπνηνχλ ή παξαθνινπζνχλ ηνπο ειέγρνπο ζε ζρέζε κε ηνπο 

θηλδχλνπο απηνχο. Με ηελ ζπκβνιή ησλ ειεγθηψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, νη 

δηνηθήζεηο κπνξνχλ λα βνεζεζνχλ ζεκαληηθά ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ 

ζρεηηθά κε ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Οη ειεγθηέο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ νθείινπλ αθελφο λα ζπκκνξθψλνληαη κε 

ηνλ θψδηθα επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο, αθεηέξνπ λα θξνληίδνπλ γηα ηελ 

θαηάξηηζε θαη ζπλερή επηκφξθσζή ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ, έρνπλ αλαπηπρζεί 

δηάθνξνη νξγαληζκνί πηζηνπνίεζεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ν ISACA (Ηλζηηηνχην 

Διέγρνπ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο - Information Systems Audit and Control 

Association), ν νπνίνο κέζσ ησλ πηζηνπνηήζεσλ πνπ παξέρεη, δηαζθαιίδεη φρη κφλν 

ηελ αλαγλψξηζε ηεο ειεγθηηθήο εκπεηξίαο θαη ησλ γλψζεσλ αιιά θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή αλέιημε ησλ ειεγθηψλ. 

Ο ISACA, σο δηεζλήο νξγαληζκφο κε εγεηηθή ζέζε ζε ζέκαηα ειέγρνπ,  αζθάιεηαο 

θαη δηαθπβέξλεζεο  πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, αλέπηπμε ην πξφηππν COBIT, ην 

νπνίν απνηειεί έλα ζχλνιν βέιηηζησλ πξαθηηθψλ γηα ζέκαηα πιεξνθνξηθήο, δίλνληαο 

έκθαζε ζε ζέκαηα θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο, βειηηζηνπνίεζεο ηεο αμίαο πνπ 

παξάγεη ε πιεξνθνξηθή ζε κία επηρείξεζε θαη επζπγξάκκηζεο πιεξνθνξηθήο θαη 

επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ. Σν πξφηππν απηφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ δηεπζπληέο, 

ειεγθηέο θαη ρξήζηεο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 
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ηεο επηρείξεζήο ηνπο θαη λα απνθηήζνπλ ηειηθά κηα βάζε πάλσ ζηελ νπνία ζα 

ζηεξίδνπλ ηηο επελδχζεηο θαη ηηο απνθάζεηο γχξσ απφ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

θαη ην θαηάιιειν επίπεδν ειέγρνπ θαη αζθάιεηαο απηψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

νξγαληζκνχ.  

 

8.2.2 πκπεξάζκαηα Αλάιπζεο Δξσηεκαηνινγίνπ 

Μία απνηειεζκαηηθή ειεγθηηθή ιεηηνπξγία γηα ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ζα 

πξέπεη λα εζηηάδεηαη ζηνπο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ αλάπηπμε, 

ελζσκάησζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο, λα εμεηάδεη ηελ επάξθεηα ησλ ειεγθηηθψλ 

κεραληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ θαη λα πξνηείλεη, φπνπ ρξεηάδεηαη, ηηο θαηάιιειεο 

ηξνπνπνηήζεηο. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα αμηνινγεί ηνλ βαζκφ ζπκκφξθσζεο κε ηελ 

επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή θαη ηηο θαηαγεγξακκέλεο επηρεηξεζηαθέο πνιηηηθέο, ηα 

πξφηππα θαη ηηο δηαδηθαζίεο θαη λα παξαθνινπζεί ηνλ βαζκφ ζπκκφξθσζεο κε ηηο 

δηαπηζηψζεηο ησλ πνξηζκάησλ ησλ ειέγρσλ. Σέινο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ψζηε λα 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα επαξθνχο ελεκέξσζεο ζε ηαθηηθή βάζε ηεο ειεγθηηθήο 

επηηξνπήο. 

Ζ παξαπάλσ ζεψξεζε απνηέιεζε ηελ βάζε γηα ηε δηελέξγεηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 

Λακβάλνληαο ππφςε πξνηεηλφκελεο κεζνδνινγίεο γηα ηελ δηεμαγσγή ειέγρσλ 

πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο θαζψο επίζεο θαη άιια εξσηεκαηνιφγηα, ζπληάρζεθε ην 

ζπγθεθξηκέλν, πνπ είρε ζαλ ζηφρν, κέζσ ελφο δνκεκέλνπ θαη ιεπηνκεξνχο πιαηζίνπ 

γεληθψλ αξρψλ θαη θξηηεξίσλ, λα απνθνκίζνπκε νινθιεξσκέλε εηθφλα ζρεηηθά κε 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ, πνπ ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ. Οη αξρέο απηέο νκαδνπνηνχληαη ζηηο ελφηεηεο: Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε 

Πιεξνθνξηθήο, Αλάπηπμε θαη πληήξεζε Π, Λεηηνπξγία θαη Τπνζηήξημε Π, 

Αζθάιεηα Π, ρεδηαζκφο θαη Δπίιπζε Έθηαησλ Αλαγθψλ. Δπηπιένλ, ζην 

εξσηεκαηνιφγην ζπκπεξηιήθζεθαλ γεληθέο εξσηήζεηο αμηνιφγεζεο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαζψο θαη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ απηνκαηνπνηεκέλεο ηερληθέο ειέγρνπ.   

Ύζηεξα, ινηπφλ, απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη κε ηε 

ζπλδξνκή ηεο ρξήζεο ηεο αξηζκεηηθήο θιίκαθαο Likert πνπ δηαβαζκίδεη ηηο 
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απαληήζεηο («Καζφινπ», «ε κηθξή θιίκαθα», «ε κέηξηα θιίκαθα», «ε κεγάιε 

θιίκαθα» θαη «Πάξα Πνιχ») αβίαζηα πξνθχπηνπλ θάπνηα ζπκπεξάζκαηα.  

Ξεθηλψληαο κε ηηο γεληθέο εξσηήζεηο αμηνιφγεζεο ηεο ππεξεζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ηνπ Α ηκήκαηνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, παξαηεξνχκε πσο δελ ππάξρεη επηθξαηέζηεξε 

απάληεζε ζρεηηθά κε ηνλ αξκφδην πνπ νξίδνπλ νη εηαηξείεο γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηνπ 

ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Οη απαληήζεηο πνπ 

δφζεθαλ κνηξάδνληαη σο πξνο ην πιείζηνλ αλάκεζα ζηνλ Δηδηθφ ηκήκαηνο 

πιεξνθνξηθήο θαη ηνλ Δζσηεξηθφ Διεγθηή. Πνζνζηφ 45,9% απάληεζε ζηελ εξψηεζε 

2  πσο ν εζσηεξηθφο έιεγρνο αλαθέξεηαη ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ. ηηο εξσηήζεηο 3 

θαη 4 ε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα απάληεζε ζεηηθά, επηβεβαηψλνληαο πσο αθελφο 

ππάξρνπλ θαζηεξσκέλα πξφηππα ζχληαμεο εγγξάθσλ ειέγρνπ (86,1%), αθεηέξνπ  ε 

ππάξρνπζα ζηειέρσζε θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή σο πξνο ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο 

ππεξεζίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (81,25%).  

Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ηνπ Β ηκήκαηνο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ, θαλεξψλνπλ φηη νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζε γεληθέο γξακκέο ήηαλ 

ζεηηθέο, επηζεκαίλνληαο φκσο ηελ χπαξμε ζεκαληηθψλ πεξηζσξίσλ βειηίσζεο. Έηζη, 

αλαθνξηθά κε ηελ Β1 ελφηεηα, δηαπηζηψλνπκε πσο νη επηρεηξήζεηο δελ δίλνπλ ηελ 

πξέπνπζα πξνζνρή ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Οξγάλωζε θαη Γηνίθεζε 

Πιεξνθνξηθήο. πγθεθξηκέλα, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα, θαίλεηαη πσο 

νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο εζηηάδνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο πξνκεζεηψλ ηνπ νξγαληζκνχ 

θαη πξνυπνινγηζκνχ (IT budget) γηα ζέκαηα πιεξνθνξηθήο πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζνχληαη, ελψ ιηγφηεξν θξνληίδνπλ γηα ηελ ζεζκνζέηεζε ζπζηήκαηνο 

αλαθνξάο ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ησλ ζπκβάλησλ ηεο Γηεχζπλζεο Πιεξνθνξηθήο 

πξνο ηελ εθάζηνηε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο (management reporting). 

Πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεηηθέο θξίλνληαη νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηελ ελφηεηα Β2 

ηεο Αλάπηπμεο θαη πληήξεζεο ηωλ Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάηωλ, φπνπ νη 

πεξηζζφηεξνη ζπκθψλεζαλ πσο νη επηρεηξήζεηο ζπκκνξθψλνληαη κε πξφηππα 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, 

εμαζθαιίδεηαη ε έγθξηζε ησλ απαηηνχκελσλ κεηαβνιψλ απφ ηε δηνίθεζε θαη 

αθνινπζείηαη δνθηκή απνδνρήο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο. Μεγαιχηεξε επηθχιαμε ζα 

ιέγακε πσο δηαθξίλεη ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ 
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ζπκκεηνρή κειψλ απφ φια ηα δηνηθεηηθά επίπεδα ζηε κειέηε ζθνπηκφηεηαο, κε 

πνζνζηφ 44,74% λα ππνζηεξίδεη  πσο απηφ ζπκβαίλεη ζε κηθξφ θαη κέηξην βαζκφ.   

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ηνπ Β3 ηκήκαηνο, θαίλεηαη πσο νη επηρεηξήζεηο 

αθνινπζνχλ δηαδηθαζίεο θαη ιακβάλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε 

ηεο απξφζθνπηεο Λεηηνπξγίαο θαη απνηειεζκαηηθήο Τπνζηήξημεο ηωλ Πιεξνθνξηαθώλ 

ηνπο πζηεκάηωλ. Απφ ηα απνηειέζκαηα πξνθχπηεη πσο δίλεηαη πεξηζζφηεξε 

πξνζνρή ζηελ πινπνίεζε ηεθκεξησκέλσλ θαη νινθιεξσκέλσλ δνθηκψλ 

εγθαηάζηαζεο (parallel/pilot run), ελψ ζε κηθξφηεξν βαζκφ πξαγκαηνπνηείηαη 

εθπαίδεπζε θαη πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ ρξεζηψλ. 

Παξαηεξψληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ ηνπ Β4 ηκήκαηνο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, δηαπηζηψλνπκε πσο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ 

επηθεληξψλεηαη θαη ζεσξεί ηελ ζεζκνζέηεζε πνιηηηθψλ δηαρείξηζεο θσδηθψλ 

πξφζβαζεο (81,58% ζε κεγάιν βαζκφ θαη πάξα πνιχ) θαη ηελ ρξήζε αληηππξηθψλ 

δσλψλ (89,47% ζε κεγάιν βαζκφ θαη πάξα πνιχ) σο θαιχηεξεο πξαθηηθέο θαη κέηξα 

Αζθάιεηαο ηωλ Πιεξνθνξηαθώλ ηνπο πζηεκάηωλ. Ίζσο ζα έπξεπε λα δνζεί 

κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ ηήξεζε θαηαγεγξακκέλσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ δηαζθάιηζε 

πξφζβαζεο ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη δηαδηθαζηψλ αζθάιεηαο 

κεηάδνζεο δεδνκέλσλ, θαζψο νη παξαπάλσ θαίλεηαη λα απνπζηάδνπλ. Όια ηα 

πξναλαθεξζέληα εηδηθά κέηξα είλαη απαξαίηεηα ζηηο εηαηξείεο, θπξίσο φηαλ απηέο 

πξφθεηηαη λα ππνζηεξίμνπλ ην ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη ηηο ςεθηαθέο επηρεηξεκαηηθέο 

ηνπο δηεξγαζίεο.  

ην ηειεπηαίν ζπζηαηηθφ ζηνηρείν (Β5) ηνπ ειέγρνπ ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ πνπ ζπληζηά ηνλ ρεδηαζκό Δπίιπζεο Έθηαηωλ Αλαγθώλ, νη απαληήζεηο 

ήηαλ ζεηηθέο θαη θαηά ζπλέπεηα ηθαλνπνηεηηθέο ζην κεγαιχηεξν βαζκφ. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί πσο, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα, πάλσ απφ ην 80% ησλ επηρεηξήζεσλ 

κεξηκλνχλ γηα ηελ ηήξεζε εθεδξηθψλ αληηγξάθσλ θαη κεραληζκψλ πξφιεςεο θαη 

αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάθακςε απφ νπνηαδήπνηε 

θαηαζηξνθή. Ζ αλάγθε απηή νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ επηρεηξήζεηο πνπ 

εμαξηψληαη ζε ηφζν κεγάιν βαζκφ απφ ππνινγηζηέο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ 

θξίζηκσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ ηνπο, ψζηε αλ ράζνπλ ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο 

ησλ ππνινγηζηηθψλ ηνπο ζπζηεκάησλ γηα κεξηθέο κέξεο, κπνξνχλ λα ππνζηνχλ 

νινθιεξσηηθή απψιεηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.  
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Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ηνπ Γ ηκήκαηνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, πξνθχπηεη 

πσο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κεγάιν βαζκφ Απηνκαηνπνηεκέλεο Σερληθέο Διέγρνπ. 

Σηο πεξηζζφηεξεο ζεηηθέο απαληήζεηο ζπγθέληξσζε ε ρξήζε ηεο ηερληθήο ηνπ ειέγρνπ 

πξάμεσλ θαη ινγηθήο πξνγξακκάησλ θαη ηηο ιηγφηεξεο ε ελεξγνπνίεζε ηνπ αξρείνπ 

ειέγρνπ. Σα απνηειέζκαηα ζα ιέγακε πσο είλαη κάιινλ απνγνεηεπηηθά, θαη κπνξεί 

λα νθείινληαη ζην γεγνλφο φηη νη επηρεηξήζεηο πηζαλφηαηα αγλννχλ απηνχ ηνπ είδνπο 

ηηο ηερληθέο, ε ρξήζε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηνλ έιεγρν θαη ζηελ 

πιεξέζηεξε εμαθξίβσζε ηεο νξζφηεηαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ 

ειέγρνπλ νη ειεγθηέο. 

Σν ηειεπηαίν ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (Γ), αθνξά ζέκαηα αμηνιόγεζεο ηνπ 

πζηήκαηνο Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ βάζεη ηεο COSO, θαη ην ζεκείν πνπ ζαθψο ρξήδεη 

επηπιένλ πξνζνρήο είλαη απηφ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ Παξαθνινχζεζε. πγθεθξηκέλα, 

απηφ πνπ πξνέθπςε είλαη φηη κηζνί ζρεδφλ απφ ηνπο εξσηεζέληεο ζεσξνχλ πσο έρνπλ 

θαζηεξσζεί ζε κέηξηα θαη κηθξή θιίκαθα κέηξα θαη θξηηήξηα απνδνηηθφηεηαο γηα ηηο 

δηαδηθαζίεο ηνπ νξγαληζκνχ απφ ηελ δηνίθεζε. ηηο εξσηήζεηο ησλ ππφινηπσλ 

ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απάληεζε ζεηηθά, σζηφζν ππάξρνπλ 

πεξηζψξηα βειηίσζεο, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζην Πεξηβάιινλ Διέγρνπ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ χπαξμε επίζεκσλ θαη γξαπηψλ δηαδηθαζηψλ βάζεη ησλ νπνίσλ 

εμαζθαιίδεηαη ε επαξθήο πεξηγξαθή ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ν απνηειεζκαηηθφο 

δηαρσξηζκφο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ πξνζσπηθνχ. 

πκπεξαζκαηηθά, ζα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε πσο, φπσο δηαπηζηψζεθε θαη απφ 

πξνεγνχκελεο κειέηεο, νη ειεγθηέο εζηηάδνπλ ηε πξνζνρή ηνπο ζηνπο 

«παξαδνζηαθνχο» θηλδχλνπο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη ηελ επίιπζε έθηαθησλ αλαγθψλ, ελψ ζα έπξεπε ίζσο λα δνζεί 

έκθαζε θαη ζηνπο θηλδχλνπο θαη ηνπο ειέγρνπο πνπ ζρεηίδνληαη θαη κε ηηο ππφινηπεο 

ελφηεηεο, θαζηζηψληαο, έηζη, απνηειεζκαηηθφηεξν ηνλ έιεγρν πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη θαη’ επέθηαζε βειηηψλνληαο ηε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Πεξαηηέξσ έξεπλα ζα κπνξνχζε λα δηεμαρζεί γηα θάζε θιάδν μερσξηζηά, θαη λα 

πξνθχςνπλ ζπγθξηηηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ χπαξμε θαη ηνλ βαζκφ ιεηηνπξγίαο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ειέγρνπ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γεγνλφο πνπ φκσο 

απαηηεί πνιχ πεξηζζφηεξν ρξφλν θαζψο επίζεο θαη πξνζπκία απφ ηε κεξηά ησλ 

επηρεηξήζεσλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα.  
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Αμηφηηκνη Κχξηνη/Κπξίεο,  

 

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ αθνινπζεί απνηειεί κέξνο ηεο έξεπλαο ζηα πιαίζηα εθπφλεζεο ηεο 

δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο, κε ζέκα «Δζσηεξηθφο Έιεγρνο θαη Έιεγρνο Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ», γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα «Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ» ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο.  

 

Ζ αλάπηπμε ησλ επηζηεκψλ θαη θαη’ επέθηαζε ηεο ηερλνινγίαο θαη πιεξνθνξηθήο έρεη επηθέξεη 

ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Γεδνκέλνπ φηη νη επηρεηξήζεηο θαη νη 

νξγαληζκνί έρνπλ απμήζεη ηελ ππνζηήξημε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ επηρεηξεζηαθή 

νξγαλσζηαθή ππνδνκή φισλ ησλ ηκεκάησλ ηνπο, θξίλεηαη επηηαθηηθή ε δηελέξγεηα Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ. Μέζσ απηνχ νη επηρεηξήζεηο ζα ειέγρνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη νξζφηεξε 

ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ ηνπο, θαη ζα ζηξέθνπλ ηε πξνζνρή ηνπο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη 

αμηνπηζηίαο πιεξνθνξηψλ.  

 

Σν παξφλ εξσηεκαηνιφγην, έρεη ζρεδηαζηεί κε ηξφπν πνπ λα απαηηήζεη φζν ην δπλαηφ ιηγφηεξν απφ 

ηνλ πνιχηηκν ρξφλν ζαο. (8-10 ιεπηά). Απαξηίδεηαη απφ ηα παξαθάησ ηκήκαηα: 
1. Σν Σκήκα Α, πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο γεληθήο αμηνιφγεζεο ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

2. Σν Σκήκα Β, αθνξά  ζηνλ έιεγρν ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη εμεηάδεηαη αλά θαηεγνξία ε 

εθαξκνγή ηνπ. 

3. ην Σκήκα Γ εμεηάδεηαη ε ρξήζε απηνκαηνπνηεκέλσλ ηερληθψλ ειέγρνπ. 

4. Σέινο, ζην Σκήκα Γ δηαηππψλνληαη εξσηήζεηο αμηνιφγεζεο βάζεη ηεο COSO. 

 

Οη απαληήζεηο ζαο κπνξνύλ λα απνζηαινύλ: 

 ειεθηξνληθά ζην ichatzispyrou@yahoo.gr  (ή ζην  mis089@uom.gr)   

 κέζσ θαμ ζην 23210453743 

 ηαρπδξνκηθά ή κε courier κε δηθή κνπ ρξέσζε ζηελ δηεύζπλζε: Υαηδεζπύξνπ 

Ισάλλα, Κίνπ 3 Καιακαξηά, ΣΚ 55132, Θεζζαινλίθε. 

ε πεξίπησζε πνπ ζπλαληήζεηε εξσηήζεηο πνπ θξίλεηε πσο δελ είλαη θαηάιιειεο, παξαθαιώ 

λα ηηο αγλνήζεηε θαη λα ζπλερίζεηε κε ηηο ππόινηπεο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Αθφκε 

θαη αλ δελ απαληήζεηε ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε, ελδηαθέξνκαη γηα ηηο ππφινηπεο 

απαληήζεηο.  

 

αο δηαβεβαηώλσ πσο γηα ηα ζηνηρεία πνπ ζα κνπ απνζηείιεηε ζα ηεξεζεί απνιύησο ε 

αλσλπκία θαη ε εκπηζηεπηηθόηεηα, θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ζηαηηζηηθέο θαη κόλν 

αλαιύζεηο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο ζα απνζηαιεί ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζα 

αληαπνθξηζνχλ αληίγξαθν ησλ απνηειεζκάησλ.  

 

Αλακέλνληαο ηελ αληαπφθξηζή ζαο, ζαο επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ.  

 

 

Με εθηίκεζε, 

Υαηδεζπχξνπ Ησάλλα 

Φνηηήηξηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 
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Σκήκα A: Γεληθή Αμηνιόγεζε πζηεκάησλ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

(Γειώζηε κε  ή ππνγξακκίζηε ηελ απάληεζή ζαο) 

 

1. Ζ αμηνιφγεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο εηαηξίαο ζαο γίλεηαη ζπλήζσο απφ  

 Σκήκα/εηδηθφ  πιεξνθνξηθήο              Δζσηεξηθνχο Διεγθηέο                 Άιιν  

(.……………………..) 

 
2. ε πνην επίπεδν Γηνίθεζεο αλαθέξεηαη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο; 

 ηνλ πξφεδξν ηνπ Γ                 ην Γ                   ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ                Άιιν 

 
3. Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα πξφηππα ζχληαμεο εγγξάθσλ ειέγρνπ; (Έθζεζε Διέγρνπ, Φχιια Δξγαζίαο) 

 Ναη                 Όρη 

 
4. Ζ ππάξρνπζα ζηειέρσζε θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ; 

 Ναη                 Όρη 

 

 

Σκήκα Β: Θεκαηηθέο Δλόηεηεο Διέγρνπ Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ  

Αμηνινγήζηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ζεκεηώλνληαο  x  ζην αληίζηνηρν ηεηξαγσλάθη: 
 

Β1. Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Πιεξνθνξηθήο 
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5. Ο νξγαληζκφο δηαζέηεη θαηαγεγξακκέλε θαη εγθεθξηκέλε ηξαηεγηθή Πιεξνθνξηθήο, 

ελαξκνληζκέλε κε ηνπο επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο θαη ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην; 
     

6. Θεζπίδνληαη θαη αθνινπζνχληαη ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ησλ έξγσλ πιεξνθνξηθήο θαη 

αληηκεηψπηζεο ησλ θηλδχλσλ πνπ παξνπζηάδνληαη (ξίζθα ηερλνινγίαο, αγνξάο, αληαγσληζκνχ, 

θ.α.); 

     

7. Έρεη ζεζκνζεηεζεί ζχζηεκα αλαθνξάο ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ζπκβάλησλ ηεο Γηεχζπλζεο 

Πιεξνθνξηθήο πξνο ηε Γηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ (management reporting); 
     

8. Έρνπλ ζεζπηζηεί  θαη αθνινπζνχληαη ηππηθέο θαη ζσζηά νξγαλσκέλεο δηαδηθαζίεο πξνκεζεηψλ 

ηνπ νξγαληζκνχ θαη πξνυπνινγηζκνχ (IT budget) γηα ζέκαηα πιεξνθνξηθήο;   
     

Β2. Αλάπηπμε θαη πληήξεζε Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ 

ε πνην βαζκό: 
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9. Ο νξγαληζκφο ζπκκνξθψλεηαη κε πξφηππα πνπ αθνξνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (κειέηε ζθνπηκφηεηαο, απαηηήζεηο ρξήζηε, γεληθφο 

θαη αλαιπηηθφο ζρεδηαζκφο, αλάπηπμε πξνγξακκάησλ, εγθαηάζηαζε θαη επηζθφπεζε 

ζπζηήκαηνο); 

     

10. ηελ αλάζεζε ηεο Μειέηεο θνπηκφηεηαο ζπκκεηέρνπλ κέιε απφ φια ηα δηνηθεηηθά επίπεδα;       

11. Δμαζθαιίδεηαη απφ ηε Γηνίθεζε ε έγθξηζε ησλ κεηαβνιψλ πνπ πξνθχπηνπλ χζηεξα απφ 

πεξηγξαθή φισλ ησλ εθζέζεσλ θαη ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο (Απαηηήζεηο Υξήζηε); 
     

12. Αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηεο δνθηκήο απνδνρήο (acceptance test);      

Β3. Λεηηνπξγία θαη Τπνζηήξημε Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ 

ε πνην βαζκό: 
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13. Τπάξρεη θαη ζπληεξείηαη κεηξψν ηεθκεξίσζεο, θαηαγξαθήο εμνπιηζκνχ, ινγηζκηθνχ, κέζσλ 

απνζήθεπζεο (asset inventory) ; 
     

14.  Πξαγκαηνπνηνχληαη ηεθκεξησκέλεο θαη νινθιεξσκέλεο δνθηκέο εγθαηάζηαζεο (parallel run, 

pilot run); 
     

15.  Δμαζθαιίδεηαη ε εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ θαη ζπκπιεξψλεηαη κε πξαθηηθή άζθεζε ζε 

εμνκνησκέλν πεξηβάιινλ κε ηα πξνγξάκκαηα, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξφθεηηαη 

λα ιεηηνπξγήζνπλ ζηελ πξάμε; 

     

16.  Πξαγκαηνπνηείηαη επηζθφπεζε ηνπ ζπζηήκαηνο κεηά ηνλ πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο (post 

implementation review); 
     

Β4. Αζθάιεηα Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ  

ε πνην βαζκό: 
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17. Τπάξρνπλ θαηαγεγξακκέλεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ δηαζθάιηζε πξφζβαζεο κφλν ηνπ 

εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζσπηθνχ (θιεηδηά, καγλεηηθέο θάξηεο αζθαιείαο, βηνκεηξηθή πηζηνπνίεζε 

ηαπηφηεηαο); 

     

18. Υξεζηκνπνηνχληαη δηαδηθαζίεο αζθάιεηαο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ κε ηε ρξήζε π.ρ. ςεθηαθψλ 

πηζηνπνηεηηθψλ, ςεθηαθήο ππνγξαθήο, ηερληθψλ θξππηνγξάθεζεο; 
     

19. Έρεη ζεζκνζεηεζεί πνιηηηθή δηαρείξηζεο θσδηθψλ πξφζβαζεο (φρη εχθνια passwords, αιιαγή ζε 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, απνζήθεπζε ζε αζθαιή ρψξν);  
     

20. Υξεζηκνπνηνχληαη αληηππξηθέο δψλεο (firewalls) γηα ηελ παξεκπφδηζε πξφζβαζεο κε 

εμνπζηνδνηεκέλσλ ρξεζηψλ;   
     

Β5. ρεδηαζκόο Δπίιπζεο Έθηαησλ Αλαγθώλ  

ε πνην βαζκό: 
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21. Δθαξκφδνληαη θαη ειέγρνληαη κέηξα αζθάιεηαο φπσο: κεραληζκνί πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο 

πεξηπηψζεσλ κε εμνπζηνδνηεκέλεο πξφζβαζεο,  θαηαζηξνθψλ απφ θπζηθά αίηηα, πξνβιεκάησλ 

απφ δηαθνπή ιεηηνπξγίαο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ; 

     

22. Πξαγκαηνπνηνχληαη ηεθκεξησκέλεο θαη νινθιεξσκέλεο δνθηκέο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο πνπ πεξηιακβάλνπλ δνθηκέο επαλαθνξάο (recovery testing), αζθαιείαο (security 

testing), θαη αληνρήο ζπζηήκαηνο (stress testing); 

     

23. Πξνβιέπεηαη πνιηηηθή θαη δηαδηθαζίεο αληηγξαθήο (backup procedures);      

24. Πξαγκαηνπνηείηαη αλάιπζε ξίζθσλ κε ηηο αληίζηνηρεο ιχζεηο γηα δηάθνξεο θαηεγνξίεο ζεκάησλ 

(data recovery, data center recovery, network recovery, end-user recovery, business recovery) γηα 

ηελ θάιπςε θηλδχλσλ; 

     

 

Σκήκα Γ : Υξήζε Απηνκαηνπνηεκέλσλ Σερληθώλ Διέγρνπ 

Αμηνινγήζηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ζεκεηώλνληαο  x  ζην αληίζηνηρν ηεηξαγσλάθη: 
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ε πνην βαζκό ρξεζηκνπνηνύληαη νη αθόινπζεο ηερληθέο:  
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25. Πξνθαζνξηζκέλνο αξηζκφο δνθηκαζηηθψλ ειέγρσλ  (test deck)      

26. Οινθιεξσκέλν ζχζηεκα δνθηκψλ (integrated test facility)      

27. Παξάιιειε πξνζνκνίσζε (parallel simulation)      

28. Δλεξγνπνίεζε αξρείνπ ειέγρνπ (audit file triggering)      

29. Έιεγρνο πξάμεσλ θαη ινγηθήο πξνγξακκάησλ (program checking)      

30. Απεηθφληζε βεκάησλ επεμεξγαζίαο (mapping of processing)      

 

 

Σκήκα Γ: Αμηνιόγεζε βάζεη ηεο COSO 

Αμηνινγήζηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ζεκεηώλνληαο  x  ζην αληίζηνηρν ηεηξαγσλάθη: 
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31. Δμαζθαιίδεηαη  ε επαξθήο πεξηγξαθή ησλ αξκνδηνηήησλ θαη  ν  απνηειεζκαηηθφο δηαρσξηζκφο 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπ πξνζσπηθνχ βάζεη επίζεκσλ θαη γξαπηψλ δηαδηθαζηψλ; 
     

32. Δίλαη θαηαλνεηέο νη δηαδηθαζίεο αλάιπζεο ησλ θηλδχλσλ, ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ζεκαληηθφηεηάο 

ηνπο θαη ε πηζαλφηεηα εκθάληζήο ηνπο; 
     

33. Αμηνινγείηαη πεξηνδηθά απφ ην αξκφδην πξνζσπηθφ ε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ; 
     

34.  Οη πιεξνθνξίεο κεηαθέξνληαη κέζα ζηνλ νξγαληζκφ πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο;      

35. Ζ δηνίθεζε έρεη ζεζπίζεη κέηξα απνδνηηθφηεηαο γηα ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ νξγαληζκνχ;      

 

 

                      ας εσταριζηώ πολύ για ηη ζσμμεηοτή ζας ζηην έρεσνα και για ηο τρόνο ποσ διαθέζαηε. 

 

 

 


