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ύνοτη 

 

Η παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν κεκνλσκέλα, αιιά θαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. ηα πιαίζηα απηήο ηεο εξγαζίαο, πέξα 

απφ ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε πνπ δηεμήρζε θαη κέζα απφ ηελ νπνία ζίγνληαη 

ζεκαληηθά δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ζπνπδαηφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ειέγρνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα, κε ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηδηαίηεξα ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζηα πιαίζηα ησλ 

ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. Η ζπιινγή ησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε 

κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ ζε έλα ηπραίν δείγκα 43 εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ. Γηα ηελ 

πνζνηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθφ ζηαηηζηηθφ παθέην 

SPSS 17.0. Σα επξήκαηα καο θαζνδεγνχλ ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε 

βειηίσζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηελ πιεξνθνξηαθή νξγάλσζε ζπζηεκάησλ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ 

ΔΡΓΑΙΑ 

1.1 Διζαγυγή 

 

ην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη θαη αλαιχεηαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο κε ζέκα ηελ πιεξνθνξηαθή νξγάλσζε ελφο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. ηε ζπλέρεηα ζα αθνινπζήζεη ε πεξηγξαθήο ηεο δνκήο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηεο εξγαζίαο.  

1.2 Αναγκαιόηηηα Γιπλυμαηικήρ Δπγαζίαρ 

 

ηηο κέξεο καο ε πιεξνθνξία ζεσξείηαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ, 

θνηλσληθφ θαη αηνκηθφ αγαζφ θαη βαζηθφ ζπζηαηηθφ θάζε επηζηεκνληθήο, θνηλσληθήο 

θαη πνιηηηθήο κειέηεο. Η αλάπηπμε ηεο Πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ αλάπηπμε ηεο ζεσξίαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, επέδξαζε, επηδξά 

θαη ζα επηδξά θαηαιπηηθά ζε θάζε έθθξαζε ηεο αλζξψπηλεο ζθέςεο θαη 

δξαζηεξηφηεηαο. 

 Η αλάπηπμε απηή θαη ε ζεψξεζε ηεο, ζαλ αλαπφζπαζην βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο 

ιεηηνπξγίαο θάζε επηρείξεζεο δεκηνπξγεί λέαο πνηφηεηαο πξνβιήκαηα ζηα δηνηθεηηθά 

ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ. Σα λέα απηά πξνβιήκαηα, πεγάδνπλ θπξίσο απφ ηνπο 

θφβνπο απψιεηαο ηνπ ειέγρνπ θαη απφ ην θφβν νηθνλνκηθψλ απσιεηψλ θαη 

θαηαρξήζεσλ. Οη δεινχκελνη θφβνη κεηαηξέπνληαη ζε πξαγκαηηθνχο  θηλδχλνπο 

εθφζνλ ε είζνδνο θαη ε ρξήζε ηεο Πιεξνθνξηθήο δελ ζπλνδεχεηαη απφ ηελ 

αληίζηνηρε ηερλνγλσζία, απφ ηηο απαηηνχκελεο δηνηθεηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο 

αλαπξνζαξκνγέο ηεο επηρείξεζεο θαη επίζεο αλ δελ κειεηεζεί, πξνγξακκαηηζηεί θαη 

πινπνηεζεί κέζα ζε έλα γεληθφ ζηξαηεγηθφ ζρέδην αλάπηπμεο θαη εθζπγρξνληζκνχ 

ηεο επηρείξεζεο.  

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαζψο θαη ν ίδηνο ν εζσηεξηθφο έιεγρνο 

έξρνληαη λα αληηκεησπίζνπλ απηνχο ηνπο θφβνπο θαη ηνπο θηλδχλνπο  εμεηάδνληαο θαη 

αμηνινγψληαο ηελ πνηφηεηα ησλ ππαξρφλησλ ειέγρσλ ζηηο ζπληζηψζεο ησλ 

ζπζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο. Η παξνπζία ηνπ ειέγρνπ ζηνρεχεη  ζηε δεκηνπξγία 

πξνηχπσλ αμηνιφγεζεο ηεο παξαγφκελεο, κε ηε ρξήζε ηεο Πιεξνθνξηθήο, εξγαζίαο, 
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κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξεί λα αμηνινγείηαη ε αζθάιεηα, ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε 

ηθαλφηεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (Γεκεηξηάδεο Α., 1998) 

ηφρνο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα αλαδείμεη ηελ έλλνηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν. Δπίθεληξν αλάιπζεο απνηειεί 

ε ηεξάζηηα ζεκαζία ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαζψο θαη ν έιεγρνο απηψλ, 

εθφζνλ θαηέρνπλ πιένλ έλα πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ησλ 

επηρεηξήζεσλ.  

1.3 Γιάπθπυζη Γιπλυμαηικήρ Δπγαζίαρ 

 

Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία απνηειείηαη ζπλνιηθά απφ νρηψ θεθάιαηα, κέζα 

απφ ηα νπνία επηρεηξείηαη κηα βαζηά ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ κεκνλσκέλα αιιά θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη 

ηελ νξγάλσζε ηνπο. 

Σν πξψην θεθάιαην απνηειεί ηελ εηζαγσγή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, φπνπ 

παξνπζηάδεηαη ε αλαγθαηφηεηα θαη ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαζψο  

θαη ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, θαζηζηψληαο 

αλαγθαία ηελ ζπγγξαθή ηεο ελ ιφγσ δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ελψ ζηε ζπλέρεηα 

αλαιχεηαη ε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ηεο. 

ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα αλάιπζεο ζε βάζνο  ηεο έλλνηαο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αιιά  θαη ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ παξάιιεια κε 

ηνλ ζθνπφ ηνπ. Δπίζεο παξαηίζεηαη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ζηα φξηα ηνπ νπνίνπ 

ειίζζεηαη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζηε Διιάδα, ελψ ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα 

είδε ηνπ γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ. Σν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηελ 

παξνπζίαζε ηεο αλαγθαηφηεηαο αιιά θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαζψο θαη ζην 

ελλνηνινγηθφ πιαίζην ζην νπνίν αλαπηχζζνληαη. Δμεηάδνληαη νη θαηεγνξίεο ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, νη ηχπνη ζηνπο νπνίνπο δηαθξίλνληαη αιιά θαη νη 

απαηηήζεηο πνπ κπνξεί λα έρνπλ νη δηάθνξεο δηνηθήζεηο απφ ηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, ε έλλνηα ηνπ EDP Auditing, ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε 
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ηθαλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Η επηρεηξεκαηηθή νπηηθή γσλία ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ θιείλεη ην ηξίην θεθάιαην. 

ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ν έιεγρνο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

Μηα πξψηε πξνζέγγηζε είλαη αλάιπζε ηεο έλλνηαο ηνπ ειέγρνπ θαζψο θαη ν ζθνπφο 

ηνπ. πλέρεηα ζ’ απηφ ην θεθάιαην δίλεη ε παξάζεζε ησλ εηδψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ειέγρνπ, νη θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο δηαθξίλεηαη, νη  κεραληζκνί βάζεη ησλ νπνίσλ 

ιεηηνπξγεί θαη επλφεηα νη ζηφρνη ηνπ. Γε ζα κπνξνχζε λα παξαιεθζεί κία αλαθνξά 

ζηνλ ειεγθηή πιεξνθνξηθήο θαζψο θαη ζηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ , έλλνηα κε πνιχ κεγάιε ζεκαζία. 

Αθνινπζεί ην πέκπην θεθάιαην, ζην νπνίν γίλεηαη κία πξνζπάζεηα θαη 

παξνπζηάδνληαη ηκήκαηα θάπνησλ εξεπλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αιιά θαη ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Η αλαζθφπεζε πνπ 

έρεη πξαγκαηνπνηεζεί, ιακβάλεη ρψξα απφ 1992 κέρξη θαη ην 2008. Αλαθέξεηαη ν 

εξεπλεηήο – κειεηεηήο ηεο θάζε έξεπλαο, πεξηγξάθεηαη ην ζέκα πνπ πξαγκαηεχεηαη 

θαη ηέινο αλαθέξνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία έρεη θαηαιήμεη ε θάζε έξεπλα. 

ην έθην ζηε ζπλέρεηα θεθάιαην, παξνπζηάδεηαη θαη αλαιχεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ηεο έξεπλαο πνπ δηεμάρζεθε θαζψο επίζεο θαη ε κεζνδνινγία 

ζηαηηθήο αλάιπζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε πεξεηαίξσ 

πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλήζεηο πνπ δίλνληαη ζρεηηθά κε ηελ ζχζηαζε θαη απνζηνιή 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απηνχ. 

ην έβδνκν θεθάιαην, παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία πξνέθπςαλ απφ ηε 

ζπιινγή, αλάιπζε θαη επεμεξγαζία ησλ απαληεκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ. Η απφδνζε 

ηνπο γίλεηαη ηφζν πεξηγξαθηθά φζν θαη ζρεκαηηθά, κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ηνπο. 

Σέινο, ζην φγδνν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο φπσο απηά πξνέθπςαλ ηφζν απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή 

επηζθφπεζε φζν θαη απφ ηελ αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ επεζηξάθεζαλ 

απαληεκέλα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2:ΔΩΣΔΡΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

2.1 Διζαγυγή 

 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη κηα γεληθή πξνζέγγηζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ 

πιαηζίνπ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (Internal Audit). Παξαηίζεηαη ν ζθνπφο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ην λνκνζεηηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν 

ειίζζεηαη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο θαη  δηεπθξηλίδνληαη ηα είδε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Σν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξνπζίαζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

2.2 Γενικά 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα νη επηρεηξήζεηο ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν αληηκεησπίδνπλ 

έλαλ νμχηαην αληαγσληζκφ. Γηα λα επηβηψζνπλ θαη λα αλαπηπρζνχλ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ πξνσζεκέλεο κεζφδνπο ζρεδίαζεο, παξαγσγήο θαη πξνψζεζεο ησλ 

πξντφλησλ ηνπο, λα επηδηψθνπλ ηε δηαξθή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο , ηε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο θαη ηελ απνδνηηθή αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηνπο. Οη επηηπρεκέλεο 

επηρεηξήζεηο ζήκεξα αλαγλσξίδνπλ ηελ αλάγθε γηα «επηρεηξεζηαθή ηειεηφηεηα». Η 

ηειεηφηεηα απηή δε κπνξεί λα επηηεπρζεί ρσξίο έλα απνηειεζκαηηθφ χζηεκα 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 

Οη δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ δελ είλαη δπλαηφλ ζήκεξα λα έρνπλ άκεζε θαη 

πξνζσπηθή επίβιεςε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο, λα δηαζθαιίδνπλ ησλ πξνζηαζία ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ, ηελ εθπιήξσζε ηνπ ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο πνπ 

απνξξένπλ απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπο, ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ 

θαη ησλ κέηξσλ πνπ νη ίδηεο ιακβάλνπλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο. Σν 

γεγνλφο απηφ ηεο  κεησκέλεο δπλαηφηεηαο ηεο Γηνίθεζεο λα έρεη πξνζσπηθή 

επίβιεςε ζην ζχλνιν ησλ επηρεηξεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζηζηά επηηαθηηθή ηελ 

αλάγθε ζέζπηζεο κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ κε ηηο νπνίεο λα δηαζθαιίδεηαη ε εχξπζκε 

θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Σν ζχλνιν απηφ ησλ κέηξσλ, ησλ 

κεραληζκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ζπλζέηνπλ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ηεο επηρείξεζεο 

(Καδαληδήο, 2006). 



Πληροφοριακή Οργάνωση Ενός Συστήματος Εσωτερικοφ Ελέγχου 
 

13 
 

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 θηλείηαη ζε έλα επξχηεξν πεδίν 

θηινζνθίαο θαη πξαθηηθήο εθαξκνγήο ρσξίο θξαγκνχο θαη πεξηνξηζκνχο, 

πξνζθέξνληαο νπζηαζηηθά ζε επίπεδν ζπκβνπιεπηηθνχ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ην 

γεληθφηεξν πλεχκα ηεο ζχγρξνλεο ειεγθηηθήο. Δπίζεο δηαθξίλεηαη γηα ηνλ δηαξθψο 

εμειηζζφκελν ηξφπν ζθέςεο θαη αληίιεςεο θαη ην επξχ δηνηθεηηθφ θαη 

επηρεηξεκαηηθφ ηνπ πλεχκα. Απηφ ζεκαίλεη αμηνιφγεζε θαη ειεγθηηθή δηεξεχλεζε 

φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, φπνπ ππάξρεη ειεγθηηθφ ελδηαθέξνλ, 

ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  Οξφζεκν γηα ηελ 

επξχηεξε αλαγλψξηζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνηέιεζε ε ίδξπζε ηνπ Ιλζηηηνχηνπ 

Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ (Institute of Internal Auditors, IIA) ην 1941, ζηηο Η.Π.Α. Σν 

Ιλζηηηνχην ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά ζηελ αλαβάζκηζε ηεο εηθφλαο θαη ηεο θαηαλφεζεο 

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

Ιλζηηηνχηνπ 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.   

2.3 Δννοιολογικό Πλαίζιο και κοπόρ ηος ςζηήμαηορ Δζυηεπικού 

Δλέγσος 

 

ηελ νηθνλνκηθή ησλ επηρεηξήζεσλ, ν φξνο «εζσηεξηθφο έιεγρνο» ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα λα απνδψζεη δχν βαζηθέο έλλνηεο: ην χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (“Internal 

Control”), θαη ηνλ θαζεαπηφ Δζσηεξηθφ Έιεγρν. 

Σν χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ αλαθέξεηαη ζε έλα νξγαλσκέλν πιέγκα 

ιεηηνπξγηψλ θαη δηαδηθαζηψλ, ζε έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ειέγρσλ πνπ 

θαζηεξψλεη ε δηνίθεζε, θαη απνζθνπεί ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο (Cheung,1997). χκθσλα κε ηνπο Cook θαη Wincle (1976), ην ζχζηεκα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξνζνκνηάδεη ην λεπξηθφ ζχζηεκα ηνπ αλζξψπνπ, αθνχ 

δηαθιαδίδεηαη θαη απιψλεηαη ζηνλ νξγαληζκφ, θαη κεηαθέξεη εληνιέο θαη αληηδξάζεηο 

απφ θαη πξνο ηε δηνίθεζε. πλδέεηαη δε άκεζα κε ηελ νξγαλσηηθή δνκή θαη ηνπο 

γεληθνχο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο (Cai,1997). 



Πληροφοριακή Οργάνωση Ενός Συστήματος Εσωτερικοφ Ελέγχου 
 

14 
 

Ο φξνο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο αλαθέξεηαη ζηελ ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ε νπνία 

απνζθνπεί ζηελ αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθψλ 

ειέγρσλ, δειαδή ζηηο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο θαη πξνηείλεη βειηηψζεηο εθεί φπνπ 

δηαπηζηψλνληαη αδπλακίεο. 

χκθσλα κε ηνπο Miller θαη Balley (1989), ν εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη κηα 

ζπζηεκαηηθή αλαζεψξεζε θαη αληηθεηκεληθή εμέηαζε ελφο ζηνηρείνπ, θαη 

ζπκπεξηιακβάλεη ηελ επαιήζεπζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ φπσο απηή 

θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ειεγθηή ή φπσο θαζηεξψλεηαη απφ ηε γεληθή πξαθηηθή. 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο, φπσο νξίδεηαη απφ ην Ιλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ 

(Institute of Internal Auditors),  (http://www.hiia.gr/), είλαη κηα αλεμάξηεηε, 

αληηθεηκεληθή, δηαβεβαησηηθή θαη ζπκβνπιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα, επαξθψο 

ζρεδηαζκέλε θαη νξγαλσκέλε, πνπ κέζσ ησλ ηερληθψλ θαη επηζηεκνληθψλ 

πξνζεγγίζεσλ, αμηνινγεί ηελ επάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. Δπίζεο, ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ηεο 

επηρείξεζεο επηβάιινληαο κηα ζπζηεκαηηθή θαη πεηζαξρεκέλε κέζνδν απνηίκεζεο 

θαη βειηίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο δηνίθεζεο, ηνπ ειέγρνπ 

θαη ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο (Colbert J. 2002, Littenberg 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 θαζήθνληα ηνπο, κέζσ επηζηεκνληθψλ 

αλαιχζεσλ θαη αμηνινγήζεσλ θαζψο θαη ε παξνρή ζρεηηθψλ ζπκβνπιψλ κε ην 

ειάρηζην δπλαηφ θφζηνο. Αλαιπηηθά, νη  βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

είλαη: (Dittenhofer M. 2001) 

 Ρχζκηζε ζρέζεσλ θαη ζπλαιιαγψλ κε ηξίηα πξφζσπα. 

 Πηζηνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη επαιήζεπζε 

αξρηθψλ ζηφρσλ. 

 Απνηίκεζε ηεο απφδνζεο ηεο δηνίθεζεο φισλ ησλ ηκεκάησλ πνπ 

εκπιέθνληαη κε ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

 πζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ. 

 

http://www.hiia.gr/
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 Αλαγλψξηζε ησλ επηθεξδψλ θαη ησλ δεκηνγφλσλ ιεηηνπξγηψλ θαη 

πξνζπάζεηα κεηαβνιήο απηψλ πνπ επηδέρνληαη βειηίσζε. 

 Αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ επελδχζεσλ. 

 Μέηξεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ. 

 Καηαπνιέκεζε ηεο αλζξψπηλεο απάηεο, θινπήο ή παξαπιάλεζεο. 

 Δμαθξίβσζε ηεο επαξθνχο ζηειέρσζεο ησλ ηκεκάησλ θαη ηεο θαηάιιειεο 

αμηνπνίεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 Δμαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη βηβιίσλ. 

 Παξαθνινχζεζε ηεο παξαγσγηθήο αιπζίδαο, ηεο δηαδηθαζίαο αγνξψλ θαη 

ησλ νξψλ πσιήζεσλ θαη αγνξψλ. 

 Γηαζθάιηζε ηεο θαιήο εμσηεξηθήο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο. 

 Δμέηαζε θαη αμηνιφγεζε δηαδηθαζηψλ θαη δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, ηα 

νπνία απεπζχλνληαη ζηε δηνίθεζε ψζηε λα δηνξζσζνχλ ηπρφλ αδπλακίεο πνπ 

εληνπίζηεθαλ. 

 Δμαζθάιηζε ηεο πιεξφηεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ 

πιεξνθνξηψλ θαη αλαθνξψλ. 

 Δμαθξίβσζε φηη ε επηρείξεζε ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο λφκνπο, ηηο ζπλζήθεο, 

ηηο πνιηηηθέο, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά φξγαλα. 

2.4 Νομοθεηικό Πλαίζιο ηος Δζυηεπικού Δλέγσος ζηην Δλλάδα 

 

ηε ρψξα καο ζεζκνζεηεκέλνο θαη λνκνζεηηθά πιαηζησκέλνο ήηαλ κφλνλ ν 

εμσηεξηθφο – νηθνλνκηθφο έιεγρνο. Η λνκνζεηηθή ξχζκηζε απηνχ ηνπ ειέγρνπ είλαη 

ζπλέπεηα: 

 Σεο ππνρξεσηηθφηεηαο ηνπ νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηα 

άξζξα 42
 
α θαη 100 ηνπ θσδ. Νφκνπ 2190 πεξί Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ. 

 Σεο πξνζαξκνγήο ηεο Ννκνζεζίαο καο ζηηο δηαηάμεηο ηεο 8
εο

 θνηλνηηθήο 

νδεγίαο 84/253. 

Απφ ην 2002 κε ην Νφκν 3016 πνπ αθνξά ηελ “εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε” – corporate 

governance επεβιήζε ε εθαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηηο εηαηξείεο πνπ έρνπλ 

εηζεγκέλεο κεηνρέο ζε νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά (Παπαδάηνπ, 2005). 
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χκθσλα κε ην Νφκν 3016 άξζξν 7 (Οξγάλσζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ) ηζρχνπλ ηα 

εμήο: 

 Η νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα 

ηελ εηζαγσγή ησλ κεηνρψλ ή άιισλ θηλεηψλ αμηψλ ζε νξγαλσκέλε 

ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά. Η δηελέξγεηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

απφ εηδηθή ππεξεζία ηεο εηαηξείαο, ζηελ νπνία απαζρνιείηαη ηνπιάρηζηνλ έλα 

 θπζηθφ πξφζσπν πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο. 

 Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο είλαη 

αλεμάξηεηνη, δελ ππάγνληαη ηεξαξρηθά ζε θακία άιιε ππεξεζηαθή κνλάδα ηεο 

εηαηξείαο θαη επνπηεχνληαη απφ έλα έσο ηξία κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

 Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο νξίδνληαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο εηαηξείαο. 

Γε κπνξνχλ λα νξηζζνχλ σο εζσηεξηθνί ειεγθηέο κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, ελ ελεξγεία δηεπζπληηθά ζηειέρε ή ζπγγελείο ησλ παξαπάλσ 

κέρξη θαη ηνπ δεπηέξνπ βαζκνχ εμ’ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο. Η εηαηξεία 

ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο γηα νπνηαδήπνηε 

κεηαβνιή ζηα πξφζσπα ή ηελ νξγάλσζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εληφο δέθα 

εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηε κεηαβνιή απηήλ. 

 Καηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο δηθαηνχληαη 

λα ιάβνπλ γλψζε νπνηνπδήπνηε βηβιίνπ, εγγξάθνπ, αξρείνπ, ηξαπεδηθνχ 

ινγαξηαζκνχ θαη ραξηνθπιαθίνπ ηεο εηαηξείαο θαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε 

νπνηαδήπνηε ππεξεζία ηεο εηαηξείαο. Σα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

νθείινπλ λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζηνπο εζσηεξηθνχο 

ειεγθηέο θαη γεληθά λα δηεπθνιχλνπλ κε θάζε ηξφπν ην έξγν ηνπο. Η δηνίθεζε 

ηεο εηαηξείαο νθείιεη λα παξέρεη ζηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο φια ηα 

απαξαίηεηα κέζα γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηνπο. (Δθεκεξίο ηεο 

Κπβεξλήζεσο, 17 Μαΐνπ 2002)  

Όζν αλαθνξά ηηο Αξκνδηφηεηεο ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (Νφκνο 3016 

άξζξν 8) ηζρχνπλ νη αθφινπζεο: 

 Παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή θαη ηε ζπλερή ηήξεζε ηνπ Δζσηεξηθνχ 

Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη ηεο 
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ελ γέλεη λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ηελ εηαηξεία θαη ηδηαίηεξα ηεο λνκνζεζίαο ησλ 

αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο. 

 Αλαθέξεη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο εηαηξείαο πεξηπηψζεηο ζχγθξνπζεο 

ησλ ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ησλ 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο εηαηξείαο, ηηο νπνίεο δηαπηζηψλεη θαηά ηελ 

άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

 Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ εγγξάθσο κηα θνξά 

ηνπιάρηζηνλ ην ηξίκελν ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην γηα ην δηελεξγνχκελν απφ 

απηνχο έιεγρν θαη λα παξίζηαληαη θαηά ηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο ησλ κεηφρσλ. 

 Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο παξέρνπλ κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Γ.. ηεο εηαηξείαο, 

νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία δεηεζεί εγγξάθσο απφ Δπνπηηθέο Αξρέο, 

ζπλεξγάδνληαη κε απηέο θαη δηεπθνιχλνπλ κε θάζε δπλαηφ ηξφπν ην έξγν 

παξαθνινχζεζεο, ειέγρνπ θαη επνπηείαο πνπ απηέο αζθνχλ (Δθεκεξίο ηεο 

Κπβεξλήζεσο, 17 Μαΐνπ 2002) . 

2.5 Δίδη Δζυηεπικού Δλέγσος 

 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα θαιχςεη ειεγθηηθά φινπο ηνπο 

ρψξνπο, ζπλαληά κηα ζεηξά δπζθνιηψλ, 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, εηδηθά γηα ηα δεηήκαηα εθείλα 

πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηερληθά ζέκαηα θαη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία κε ηε 

δηθαηνινγία, φηη απηά δελ απνηεινχλ αληηθείκελα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

αθνινπζψληαο ηηο παξαδνζηαθέο αληηιήςεηο γηα ηνλ νηθνλνκηθφ έιεγρν. 

Με ηε ινγηθή φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο αμηνινγεί ηελ επάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ίδηνπ 

ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, απηφο δηελεξγείηαη εθ’ φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ 

θαη δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζε νηθνλνκηθά ζέκαηα αιιά εθηείλεηαη θαη ζε ιεηηνπξγίεο 

νη νπνίεο δε ζπλδένληαη άκεζα κε ηα ηκήκαηα ηεο ινγηζηηθήο ή ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο. 

Η θιαζζηθή βηβιηνγξαθία ηεο ειεγθηηθήο δηαθξίλεη δχν κεγάια ππνζπζηήκαηα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Σνπο Λνγηζηηθνχο θαη ηνπο Γηνηθεηηθνχο ειέγρνπο, ππφ ηελ 

επξεία έλλνηα, κε ηελ παξαδνρή φηη φιεο νη ιεηηνπξγίεο εληάζζνληαη ζε έλα απφ απηά 

ηα ππνζπζηήκαηα, αλάινγα βέβαηα κε ην αληηθείκελν ηεο ιεηηνπξγίαο. πλεπψο ηα 
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είδε ηνπ ειέγρνπ είλαη φζεο θαη νη ιεηηνπξγίεο, δειαδή έιεγρνο νηθνλνκηθφο, έιεγρνο 

παξαγσγήο, ιεηηνπξγηθφο έιεγρνο θαη έιεγρνο πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο θαη 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηα δχν κεγάια ππνζπζηήκαηα νη Λογιζηικοί έλεγσοι 

πεξηιακβάλνπλ ηηο κεζφδνπο, ηηο δηαδηθαζίεο, ηηο ηερληθέο θαη ην ζρέδην 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο νξγάλσζεο, πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ζηελ αθξίβεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Αλαιπηηθφηεξα, κε βάζε ηελ εγθχθιην ησλ ειεγθηηθψλ 

πξνηχπσλ Νν 1(SAS No 1,AU 320.28) νξίδεη φηη νη Λνγηζηηθνί έιεγρνη είλαη 

ζρεδηαζκέλνη γηα λα παξέρνπλ ηε ινγηθή βεβαηφηεηα φηη: (Καδαληδήο, 2006) 

 Οη ζπλαιιαγέο εθηεινχληαη, ζχκθσλα κε ηε γεληθή ή εηδηθή εμνπζηνδφηεζε 

ηεο δηνίθεζεο. 

 Οη ζπλαιιαγέο θαηαρσξνχληαη θαηά ηξφπν πνπ α) λα επηηξέπεη ηελ 

θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηηο γεληθά 

παξαδεθηέο αξρέο ηεο ινγηζηηθήο ή κε νπνηαδήπνηε άιια θξηηήξηα πνπ 

εθαξκφδνληαη ζε ηέηνηεο θαηαζηάζεηο θαη β) λα απνδίδνπλ ηελ επζχλε 

ρεηξηζκψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.  

 Η πξφζβαζε ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία επηηξέπεη κφλν ζχκθσλα κε 

εμνπζηνδφηεζε ηεο δηνίθεζεο. 

 Οη ινγηζηηθέο εγγξαθέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ θαη αθνξνχλ πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ζπγθξίλνληαη κε ηα ππάξρνληα ζηνηρεία θαηά ινγηθά δηαζηήκαηα 

θαη ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο απνθιίζεσλ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη 

θαηάιιειεο ελέξγεηεο. 

Οη Γιοικηηικοί έλεγσοι δελ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη θαηά 

ζπλέπεηα δελ ζα έπξεπε λα ελδηαθέξνπλ άκεζα ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο. Οη 

Γηνηθεηηθνί έιεγρνη πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ ην ζρέδην νξγάλσζεο ηεο 

επηρείξεζεο, ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο δηνίθεζεο, ηηο πνιηηηθέο, ηνπο 

θαλνληζκνχο ή εγθπθιίνπο θαζνξηζκνχ αξκνδηνηήησλ θαη παξνρήο 

εμνπζηνδνηήζεσλ γηα ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ θαη ιήςεο απνθάζεσλ. Οη 

δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ θαζηεξψλνπλ δηνηθεηηθνχο ειέγρνπο γηα λα 

δηαζθαιίζνπλ ηζρπξφ εζσηεξηθφ έιεγρν ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 



Πληροφοριακή Οργάνωση Ενός Συστήματος Εσωτερικοφ Ελέγχου 
 

19 
 

επηρείξεζεο, ιεηηνπξγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζπκκφξθσζε πξνο ηηο πνιηηηθέο 

ηηο. (Καδαληδήο, 2006)   

Οη οικονομικoί έλεγσοι  (Financial Audits), ζηνρεχνπλ ζηελ επαιήζεπζε ηεο 

αθξίβεηαο, ηεο ζσζηήο απεηθφληζεο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαη ζηνηρείσλ, ηελ εμαθξίβσζε ηεο λνκηκφηεηαο, ηεο απνδνηηθφηεηαο 

ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, ηεο ζσζηήο δηαρείξηζεο απηψλ κέζσ δηαδηθαζηψλ γηα 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. 

Οη έιεγρνη απηνί δηελεξγνχληαη κε θάζε ιεπηνκέξεηα επί ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ, ησλ επηκέξνπο δνζνιεςηψλ-ζπλαιιαγψλ θαη επί θάζε είδνπο 

νηθνλνκηθνχ θαηλνκέλνπ, παξέρνληαο ηηο αλάινγεο πιεξνθνξίεο ζηελ εθάζηνηε 

δηνίθεζε γηα ηε ιήςε επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ. (Παπαζηάζεο Π, 2003) 

Οη έλεγσοι παπαγυγήρ (Production Audits), ζηνρεχνπλ ζην λα δηαπηζηψζνπλ ην 

θαηά πφζν ηεξνχληαη νη δηαδηθαζίεο ζε φιν ην εχξνο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, 

ην θαηά πφζν νη παξαγφκελεο πνζφηεηεο είλαη ζχκθσλεο κε ην εγθεθξηκέλν απφ ηε 

δηνίθεζε πξφγξακκα, ην θαηά πφζν γίλεηαη ζσζηή ρξήζε ηνπ κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ, φπσο επίζεο αλ ν εθνδηαζκφο ησλ πιηθψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο 

αλάγθεο ηεο παξαγσγήο, δειαδή, αλ ηεξνχληαη νη πξνδηαγξαθέο ησλ πξντφλησλ θαη 

αλ γίλεηαη εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ. 

Οη λειηοςπγικοί έλεγσοι (Operation Audits), είλαη έιεγρνη πνπ απνβιέπνπλ ζηε 

ζσζηή ζπγθξφηεζε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία θάζε ηκήκαηνο κε βάζε ηηο 

πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο. Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ειέγρσλ είλαη 

ε δηεξεχλεζε ιεηηνπξγίαο ησλ δηαδηθαζηψλ, ε αμηνιφγεζε θαη εθηίκεζε ηεο δνκήο 

ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο θαη ε πξφηαζε αλάπηπμεο λέσλ θαη βειηίσζεο 

ππαξρφλησλ ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ απαμησζεί. Οη  ιεηηνπξγηθνί έιεγρνη απνβιέπνπλ 

ζηελ πξναγσγή θαη ηελ πξνψζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο. Σέινο, απνβιέπνπλ ζηε δηαπίζησζε θαηά πφζν έλα ηκήκα ιεηηνπξγεί 

ζσζηά κε ηελ ππάξρνπζα νξγαλσηηθή δνκή, αλ επηηπγράλνληαη νη ζηφρνη, 

πξνηείλνληαο ζπγρξφλσο δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο φπνπ ζπλαληψληαη απνθιίζεηο. 

(Παπαζηάζεο Π, 2003) 

Όζν αλαθνξά ηνλ έλεγσο πληποθοπικήρ ηεσνολογίαρ και πληποθοπιακών 

ζςζηημάηυν, νη αηηίεο ειέγρνπ ζπζηεκάησλ θαη ππνδνκψλ έρνπλ ζρέζε κε ηελ 
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αμηνπηζηία ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ αξρείσλ ηεο επηρείξεζεο. 

Δηδηθφηεξα, ν έιεγρνο πινπνηείηαη γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: 

 ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ 

 ηελ εμαθξίβσζε θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ 

πεγψλ γλψζεσλ 

 ηε βειηηζηνπνίεζε ζηε ρξήζε ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ηεο 

ηερλνινγηθήο ππνδνκήο, ησλ πφξσλ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ 

 ηελ πξνζηαζία ησλ αηνκηθψλ ειεπζεξηψλ ζχκθσλα κε ην λνκνζεηηθφ 

πιαίζην ηεο αξρήο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ 

 ηελ εμαζθάιηζε έλαληη ηνπ θηλδχλνπ πεηξαηηθνχ ινγηζκηθνχ 

 ηελ απνθπγή νηθνλνκηθήο θαη δηαρεηξηζηηθήο απάηεο 

 ηελ πξνζηαζία ησλ πφξσλ ηεο επηρείξεζεο απφ εζσηεξηθνχο θαη 

εμσηεξηθνχο θηλδχλνπο θαη πηζαλνχο εηζβνιείο (Κπξηαδφγινπ Ι, 2001). 

2.6 ςζηαηικά Μέπη ηος ςζηήμαηορ Δζυηεπικού Δλέγσος 

 

Σα πέληε ζπζηαηηθά κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζπληζηνχλ ην 

πεξηβάιινλ ειέγρνπ, νη δξαζηεξηφηεηεο ειέγρνπ, ε αμηνιφγεζε θηλδχλσλ ζην 

ζχζηεκα ειέγρνπ, ηα ζπζηήκαηα πιεξνθφξεζεο θαη κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ θαη ε 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπ φιν ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (Νηθνιάνπ Α., 

1999). 

 Πεπιβάλλον Δλέγσος  

To πεξηβάιινλ ειέγρνπ ηαπηίδεηαη κε ην γεληθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν 

δξαζηεξηνπνηείηαη έλαο νξγαληζκφο. πλεπψο, ην πεξηβάιινλ ειέγρνπ 

δηακνξθψλεηαη απφ ηε ζσξεπηηθή επίδξαζε πνιιψλ παξαγφλησλ γηα ηε 

δεκηνπξγία, ππνβνήζεζε ή κεηξίαζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ. Οη παξάγνληεο νη νπνίνη κπνξνχλ λα 

επεξεάδνπλ ην πεξηβάιινλ ειέγρνπ απνηεινχληαη απφ ηνπο αθφινπζνπο: 

1.Η θηινζνθία ηεο δηεχζπλζεο θαη ε κέζνδνο δηνίθεζεο ζε έλα νξγαληζκφ φζν 

αθνξά ηελ πξνζέγγηζε ζην ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. 
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2.Η δνκή ηνπ νξγαληζκνχ. 

3.Ο ξφινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

4.Η χπαξμε θαη εθαξκνγή κεζφδσλ γηα ηελ θαηαλνκή ηνκέσλ επζχλεο, φπσο 

θαη ζπγθεθξηκέλσλ ππεπζπλνηήησλ. 

5.Σαθηηθή θαη πξαθηηθέο ζε ζρέζε κε ηελ πξφζιεςε, αμηνιφγεζε θαη 

αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηνλ νξγαληζκφ. 

6.Άιινη εμσηεξηθνί παξάγνληεο φπσο είλαη νη ζεζκηθέο ππνρξεψζεηο κηαο 

επηρείξεζεο γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε εμσηεξηθνχο ρξήζηεο. 

 Γιαδικαζίερ ελέγσος 

Οη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ δηακνξθψλνληαη απφ ηε δηνίθεζε ελφο νξγαληζκνχ 

έηζη ψζηε λα δίλνπλ ζε έλα ινγηθφ βαζκφ ηε δηαβεβαίσζε φηη νη 

ζπγθεθξηκέλνη νξγαλσηηθνί ζηφρνη ειέγρνπ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ. 

 Αξιολόγηζη κινδύνος ζηο ζύζηημα εζυηεπικού ελέγσος 

Η αμηνιφγεζε θηλδχλνπ ζην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνηειεί έλα 

θαηλνηφκν ζηνηρείν ζην πξφηππν εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ην νπνίν έρεη πξνηαζεί 

απφ ηελ επηηξνπή COSO. Η αμηνιφγεζε θηλδχλνπ έρεη ζαλ ζηφρν ηελ 

αλαγλψξηζε εθείλσλ ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

απνθέξνπλ ην κεγαιχηεξν δπλαηφ φθεινο ζηνλ νξγαληζκφ θαηά ηελ εθαξκνγή 

ηεο. Σαπηφρξνλα, ε αμηνιφγεζε απηή κπνξεί επίζεο λα αλαδείμεη θαη άιιεο 

δηαδηθαζίεο ειέγρνπ νη νπνίεο είλαη δπλαηφ λα κελ ηθαλνπνηνχλ ην θξηηήξην 

ηνπ θφζηνπο θαη έηζη λα απνηξέπεηαη ε κε απφ δνηηθή εθαξκνγή ηνπο. 

 Πληποθόπηζη και επικοινυνία ζηο ζύζηημα εζυηεπικού ελέγσος 

Σν πξφηππν εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ην νπνίν πξνηάζεθε απφ Ακεξηθαληθφ 

Ιλζηηηνχην Δγθεθξηκέλσλ Λνγηζηψλ, ζπκπεξηιάκβαλε ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα 

ζαλ έλα θχξην κέξνο ζηε δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

πλεπψο, είλαη πιένλ ζεκαληηθφ λα ππάξρνπλ νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα ηα 

νπνία ζπληνλίδνπλ ηηο δηάθνξεο ελέξγεηεο θαη βειηηψλνπλ ην επίπεδν θαη ηελ 

πνηφηεηα επηθνηλσλίαο ζηνλ νξγαληζκφ. 

 Γιασείπιζη ηος ζςζηήμαηορ εζυηεπικού ελέγσος  

Η δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνηειεί επίζεο κηα 

θαηλνηφκν εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο COSO. Οη πιένλ απνηειεζκαηηθνχ 

κέζνδνη δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη απηέο νη 

νπνίεο εθαξκφδνληαη ζε ζπλερή βάζε. Γειαδή, γίλεηαη κηα ζπλερφκελε 
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αμηνιφγεζε ησλ δηάθνξσλ δηαδηθαζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ρσξίο λα 

αλακέλνληαη θάπνηα απνηειέζκαηα γηα λα μεθηλήζεη κηα πεξηνδηθή 

αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ απηψλ έλαληη θάπνησλ απνδεθηψλ πξνηχπσλ.    

2.7 Ρόλορ και Αναγκαιόηηηα Δζυηεπικού Δλέγσος 

 

Η δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζήκεξα, κε ηελ ηεξάζηηα επέθηαζε θαη ην γηγαληηαίν 

κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ, γίλεηαη νινέλα θαη δπζθνιφηεξε. Κάζε κεγάιε 

επηρείξεζε απνηειείηαη απφ πνιιέο δηεπζχλζεηο θαη ηκήκαηα κε απνηέιεζκα ε 

επίβιεςε ησλ εξγαδνκέλσλ λα κελ είλαη θαζφινπ εχθνιε δνπιεηά κε ηε ινγηθή φηη δε 

ρξεζηκνπνηείηαη ε ειεθηξνληθή ηερλνινγία θαη νη ζχγρξνλεο κέζνδνη δηνίθεζεο. Απηφ 

έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ νξγάλσζε θαη ζπγθέληξσζε δηάθνξσλ νηθνλνκηθψλ θαη 

ηερληθψλ πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα δηεπζπληηθά 

ζηειέρε, θάηη πνπ παιαηφηεξα δε κπνξνχζαλ λα θάλνπλ, ψζηε λα αμηνινγήζνπλ ηα 

ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο. Βέβαηα, ε αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαη ηερληθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ εμαξηάηαη απφ ηνλ ζπλερή έιεγρν ηνπο θαη 

ηελ αμηνιφγεζε απηνχ. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, απαηηείηαη ζπλερήο εζσηεξηθφο 

έιεγρνο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ νη ζηφρνη θαη νη ζηξαηεγηθέο ηεο επηρείξεζεο 

αθνινπζνχληαη ζσζηά απφ ηα δηάθνξα επίπεδα ηνπ Management θαη ηνπο 

εξγαδνκέλνπο (Σζαθιάγθαλνο Α., 2005). 

Δπίζεο ν εζσηεξηθφο έιεγρνο κε ηηο αλαβαζκηζκέλεο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη σο 

ζχκβνπινο, γίλεηαη νινέλα θαη πην αλαγθαίνο. Με ηελ αλάινγε ππνζηήξημε απφ ηε 

δηνίθεζε κπνξεί λα ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζηνλ εληνπηζκφ ησλ δηαρεηξηζηηθψλ 

αδπλακηψλ, ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαζηνιή ησλ απξφβιεπησλ γεγνλφησλ, ζεηηθά 

ζηνηρεία γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο (Παπαζηάζεο Π., 2003). 

Γεληθφηεξα, ε επξεία έλλνηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνθηά ηδηαίηεξε βαξχηεηα αλ 

εμεηαζηεί ζε ζρέζε κε ηελ πνιππινθφηεηα ησλ ζεκεξηλψλ κεγάισλ βηνκεραληθψλ 

θαη εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ, γηαηί ν εζσηεξηθφο έιεγρνο παξνπζηάδεη ζεκαληηθφηεξε 

ζπνπδαηφηεηα θαη εμέιημε, κε ηε ινγηθή φηη πιένλ απνηειεί κηα ηερληθή ηεξάζηηαο 

ζεκαζίαο πνπ κπνξεί λα επηηξέπεη ζηηο δηνηθήζεηο ησλ πνιπζχλζεησλ απηψλ 

νξγαληζκψλ λα ιεηηνπξγνχλ απνδνηηθά επηηπγράλνληαο πςειή παξαγσγηθφηεηα. 
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2.8 Αποηελεζμαηικόηηηα Δζυηεπικού Δλέγσος και ςζηήμαηορ 

Δζυηεπικού Δλέγσος 

 

Σν πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ είλαη επκεηάβιεην θαη ε 

αλάιπζε ηνπ θξίλεηαη αλαγθαία. Απηφ ζεκαίλεη πσο πξέπεη λα εμεηαζηνχλ αθελφο νη 

νηθνλνκηθνί, θνηλσληθνί, πνιηηηθνί θαη ηερλνινγηθνί παξάγνληεο ζρεηηθά κε ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη αθεηέξνπ νη δπλάκεηο, αδπλακίεο, απεηιέο θαη επθαηξίεο 

ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο. πλεπψο, ε ηαρχηεηα πνπ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ νη επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζνπλ ζε έλα ζχγρξνλν 

αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ είλαη ε κέγηζηε (Cheney G, 2008). 

Παξφιν πνπ θαη ίδηνο ν εζσηεξηθφο έιεγρνο εγθπκνλεί θηλδχλνπο, ζθνπφο δελ είλαη ν 

πεξηνξηζκφο ηνπο αιιά ε ζσζηή εθαξκνγή θαη δηαρείξηζή ηνπο. Οη έιεγρνη δελ 

αθνινπζνχλ ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ηηο ίδηεο ζηξαηεγηθέο αιιά απφ ην απνηέιεζκα 

ηνπο κπνξεί λα θαζνδεγεζεί ε επηρείξεζε γηα ηε ιήςε νξζψλ απνθάζεσλ. Όζν 

πιεξφηεξνη είλαη νη έιεγρνη ηφζν πην απνηειεζκαηηθά ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε. 

Καζψο νη επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα δηεξεπλήζνπλ θαη λα θαζνξίζνπλ ην ξφιν ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ βειηηψλνληαο ηνλ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη: 

 δηαβεβαίσζε φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζηνρεχεη ζηνπο πην ζεκαληηθνχο 

θηλδχλνπο ηεο επηρείξεζεο, 

 ζεψξεζε ηνπ αλ ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο θαη ν κάλαηδεξ έρνπλ πιήξε 

θαηάξηηζε θα μεθάζαξε εηθφλα γηα ην ξφιν ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ 

επηρείξεζε 

 δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε ηελ πιήξε θαηάξηηζε 

ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ 

 ελίζρπζε θαη εμαζθάιηζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή (Nolan 

Michael J, 2007). 

Ο απνηειεζκαηηθφο εζσηεξηθφο έιεγρνο δελ είλαη κηα ζηαηηθή δηαδηθαζία 

(Rittenberg E, 2006). Απνηειείηαη απφ ζηνηρεία πνπ αιιειεπηδξνχλ θαη 

αιιεινεμαξηψληαη. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν θαζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ ειέγρνπ, ν 

πξνζδηνξηζκφο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ειινρεχνπλ, ν ζρεδηαζκφο 

θαη ε εθαξκνγή ηνπ πεξηβάιινληνο ειέγρνπ αιιά θαη ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ, 

ε ελεκέξσζε θαη επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ειεγθηψλ θαη ησλ ππεπζχλσλ ηεο 
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επηρείξεζεο θαη ε εμέηαζε ηνπ αλ εθαξκφζηεθαλ φιεο νη πξνγξακκαηηζκέλεο 

δηαδηθαζίεο απνηεινχλ ελέξγεηεο πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαη αζθνχλ 

επίδξαζε ε κηα ζηελ άιιε. 

Παξφιν πνπ θάζε επηρείξεζε έρεη δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο, ζθνπνχο, πξνβιήκαηα 

θαη ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα, νη αθφινπζεο ελέξγεηεο είλαη επηθνπξηθέο θαη 

πξνηείλνληαη γηα εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο: (Swanson D, 2007) 

 ρεδηαζκφο πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ  (Enterprise Risk Management  

Program) 

 Πξφγξακκα ζπλέρηζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ  

 (Business Continuity Program) θαη απνθαηάζηαζεο θαηαζηξνθψλ (Disaster 

Recovery Program) 

  Πιήξε δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ  

  Καζνξηζκφ θαη αλάιπζε ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο 

  πκκφξθσζε κε ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαη θαλφλεο 

  Δλεκέξσζε ηεο δηνίθεζεο  κε αλαθνξέο  γηα ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο  

 δηεμαγσγήο ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ 

 Γηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε ιήςε 

απνθάζεσλ 

 Γεκηνπξγία πξνγξάκκαηνο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο επηρείξεζεο απφ πεξηπηψζεηο  

απάηεο 

 πλερείο δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο ηεο επηρείξεζεο. 

 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, αμηνζεκείσην είλαη λα 

αλαθεξζνχλ νη παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα ην ραξαθηεξίζνπλ απνηειεζκαηηθφ. Οη 

ζεκαληηθφηεξνη απφ απηνχο είλαη: (Καδαληδήο, 2006) 

 

 Πξνζσπηθφ κε επαγγεικαηηθή επάξθεηα θαη επζπλεηδεζία. 

Ο αλζξψπηλνο παξάγνληαο απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν θάζε ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Έληηκν, έκπηζην, ηθαλφ θαη απνδνηηθφ πξνζσπηθφ είλαη δπλαηφλ λα 

πεηχρεη πςειά απνηειέζκαηα αθφκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο αδχλακεο ππνζηήξημεο ηνπ απφ 

ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Αληίζεηα ζε επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ ζπζηήκαηα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο επάξθεηαο, ε απαζρφιεζε 
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πξνζσπηθνχ κε πεξηνξηζκέλεο ηθαλφηεηεο θαη κεησκέλε εληηκφηεηα, κεηψλεη ζην ειάρηζην 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ. 

 Οξγαλσηηθή δνκή 

Η χπαξμε νξγαλσηηθνχ ζρεδίνπ πνπ λα θαζνξίδεη κε ζαθήλεηα ηνπο ηνκείο επζχλεο φισλ 

ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ ηκεκάησλ κηαο επηρείξεζεο απνηειεί ζεκειηψδε αξρή ελφο 

επαξθνχο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Η αλάζεζε ηεο επζχλεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 

κηαο ιεηηνπξγίαο ή ελφο ηκήκαηνο ζα πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη θαη κε εθρψξεζε αλάινγεο 

αξκνδηφηεηαο θαη εμνπζίαο γηα ηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ απνθάζεσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ 

3.1 Διζαγυγή 

 

ην παξφλ θεθάιαην ζα αζρνιεζνχκε κε ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ην 

ελλνηνινγηθφ πιαίζην ζην νπνίν αλαπηχζζνληαη. Δπίζεο ζα εμεηάζνπκε ηηο 

θαηεγνξίεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ηνπο ηχπνπο ζηνπο νπνίνπο 

δηαθξίλνληαη θαη ηηο απαηηήζεηο ζηηο νπνίεο αλακέλνπλ νη επηρεηξήζεηο απφ ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Αμηνζεκείσηνο πξνο αλάγλσζε είλαη ν εζσηεξηθφ έιεγρνο 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, ε έλλνηα ηνπ EDP Auditing, ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε ηθαλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Σέινο ζα εμεηάζνπκε ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα απφ επηρεηξεκαηηθή νπηηθή γσλία. 

3.2 Γενικά 

 

ην ζεκεξηλφ αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, ε παξνρή έγθαηξεο πιεξνθφξεζεο 

επηβάιιεηαη ζε θάζε επηρείξεζε. Οη επηρεηξήζεηο θάζε ηχπνπ, κεγάιεο θαη κηθξέο, 

ρξεζηκνπνηνχλ πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, δίθηπα θαη ηελ ηερλνινγία ηνπ Internet γηα 

λα αζθνχλ κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο 

ειεθηξνληθά, επηηπγράλνληαο λέα επίπεδα απνηειεζκαηηθφηεηαο, αληαγσληζηηθφηεηαο 

θαη θεξδνθνξίαο. 

ήκεξα αλαγλσξίδεηαη επξέσο φηη νη γλψζεηο γηα ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ, επεηδή νη πεξηζζφηεξνη νξγαληζκνί 

ρξεηάδνληαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα γηα λα επηδήζνπλ θαη λα πξννδεχζνπλ. Σα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηηο εηαηξείεο λα επεθηείλνπλ ηελ 

εκβέιεηα ηνπο ζε απνκαθξπζκέλεο ηνπνζεζίεο θαη ίζσο λα αιιάμνπλ ξηδηθά ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν αζθνχλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Η επηηπρία ησλ επηρεηξήζεσλ ζήκεξα θαη ζην κέιινλ εμαξηάηαη απφ ηε δπλαηφηεηα 

ηνπο λα ιεηηνπξγνχλ ζε παγθφζκην επίπεδν. ήκεξα, ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

παξέρνπλ ηελ επηθνηλσληαθή θαη αλαιπηηθή δχλακε πνπ ρξεηάδνληαη νη εηαηξείεο γηα 

λα κπνξνχλ λα έρνπλ έλα νινθιεξσκέλν έιεγρν ηεο ξνήο εξγαζίαο. Όια ηα 

παξαπάλσ θαηαιήγνπλ ζην γεγνλφο φηη γηα λα ζπκκεηάζρεη κηα επηρείξεζε  
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απνηειεζκαηηθά θαη θεξδνθφξα ζηελ πιένλ αληαγσληζηηθή αγνξά ρξεηάδεηαη λα έρεη 

ηζρπξά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. 

3.3 Έννοια Πληποθοπιακών  ςζηημάηυν 

 

Έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα κπνξεί λα νξηζηεί σο έλα ζχλνιν αιιεινζρεηηδφκελσλ 

ζηνηρείσλ, ηα νπνία ζπιιέγνπλ, επεμεξγάδνληαη, απνζεθεχνπλ, θαη δηαλέκνπλ 

πιεξνθνξίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηνλ έιεγρν ζε έλαλ 

νξγαληζκφ. Καη’ επέθηαζε πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα είλαη έλα ζχλνιν δηαδηθαζηψλ, 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη απηνκαηνπνηεκέλσλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ, πνπ 

πξννξίδνληαη γηα ηε ζπιινγή, εγγξαθή, αλάθηεζε, επεμεξγαζία, απνζήθεπζε, θαη 

αλάιπζε πιεξνθνξηψλ. Σα ζπζηήκαηα απηά απνηεινχλ ην κέζν γηα ηελ αξκνληθή 

ζπλεξγαζία αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, δεδνκέλσλ, δηαδηθαζηψλ θαη ηερλνινγηψλ 

πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσληψλ. Πέξα απφ ηελ ππνζηήξημε ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζην 

ζπληνληζκφ θαη ηνλ έιεγρν ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα κπνξνχλ επίζεο λα βνεζνχλ 

ηα ζηειέρε θαη ην πξνζσπηθφ ζηελ αλάιπζε πξνβιεκάησλ, ζηελ απεηθφληζε 

ζχλζεησλ ζεκάησλ, θαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ. (Παπνπηζήο Ι., 2002) 

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ζεκαληηθνχο αλζξψπνπο, 

ηφπνπο θαη πξάγκαηα κέζα ζηνλ νξγαληζκφ ή ζην πεξηβάιινλ γχξσ ηνπ. Με ηνλ φξν 

πιεξνθνξία ελλννχκε δεδνκέλα ηα νπνία έρνπλ δηακνξθσζεί έηζη ψζηε λα απνθηνχλ 

λφεκα θαη λα είλαη ρξήζηκα ζηνπο αλζξψπνπο. ε αληίζεζε, ηα δεδνκέλα είλαη ξνέο 

πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζε 

νξγαληζκνχο ή ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, πξηλ απηά νξγαλσζνχλ θαη δηεπζεηεζνχλ ζε 

κνξθή θαηαλνεηή θαη ρξήζηκε ζηνπο αλζξψπνπο. 

Έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ έμη βαζηθά ζηνηρεία: (Gallegos F., Senft 

S., Manson D., Gongales C., 2004) 

 Άλζξσπνη (ην ζχλνιν ησλ αλζξψπσλ πνπ εξγάδνληαη κε ην πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα ζε δηάθνξνπο ξφινπο φπσο ρξήζηεο, δηαρεηξηζηέο) 

 Γηαδηθαζίεο (ην ζχλνιν ησλ νδεγηψλ γηα ηε ρξήζε θαη ζπλδπαζκφ φισλ ζησλ 

ζηνηρείσλ ππνδνκήο ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο) 

 Βάζε δεδνκέλσλ (database) 

 Λνγηζκηθφ (software) 
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 Τιηθφο εμνπιηζκφο (hardware) 

 Γίθηπν (network) 

Σξεηο είλαη νη δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο νπνίεο έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα παξάγεη ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη ν νξγαληζκφο γηα λα παίξλεη απνθάζεηο, λα ειέγρεη 

ιεηηνπξγίεο, λα αλαιχεη πξνβιήκαηα θαη λα δεκηνπξγεί λέα πξντφληα ή ππεξεζίεο. 

Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο είλαη ε είζνδνο, ε επεμεξγαζία θαη έμνδνο. 

Η είζνδνο ζπιιακβάλεη ή ζπιιέγεη πξσηνγελή δεδνκέλα κέζα απφ ηνλ νξγαληζκφ ή 

απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ. Η επεμεξγαζία κεηαηξέπεη απηή ηελ πξσηνγελή 

είζνδν ζε κηα πην θαηαλνεηή κνξθή. Η έμνδνο κεηαθέξεη ηηο επεμεξγαζκέλεο 

πιεξνθνξίεο ζηνπο αλζξψπνπο ή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ. 

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ρξεηάδνληαη επίζεο αλαπιεξνθφξεζε, ε νπνία είλαη 

έμνδνο πνπ επηζηξέθεη ζηα θαηάιιεια κέιε ηνπ νξγαληζκνχ γηα λα ηα βνεζήζεη λα 

αμηνινγήζνπλ ή λα δηνξζψζνπλ ηε θάζε ηεο εηζφδνπ.  

3.4 Καηηγοπίερ Πληποθοπιακών ςζηημάηυν 

 

Η νξγαλσηηθή ππξακίδα ηεο επηρείξεζεο πεξηιακβάλεη ηέζζεξα βαζηθά επίπεδα ζε 

ζρέζε κε ην εξγαζηαθφ πξνθίι ηνπ πξνζσπηθνχ. ΄ απηά ηα επίπεδα αληηζηνηρνχλ 

αλάινγα ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη είλαη ηα εμήο: (Γεκεηξηάδεο Α., 1998) 

 ηπαηηγικό επίπεδο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα Δπηηειηθά Γηνηθεηηθά ηειέρε 

(Senior Managers) ηα νπνία αζρνινχληαη κε ηε ράξαμε ζηξαηεγηθήο ηεο 

επηρείξεζεο. ην επίπεδν απηφ αληηζηνηρνχλ ηα ηξαηεγηθά πζηήκαηα 

(Strategic Systems), ηα νπνία βνεζνχλ ηα επηηειηθά δηνηθεηηθά ζηειέρε λα 

πξνζαξκφζνπλ καθξνπξφζεζκα ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο 

ζηηο κεηαβνιέο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 Γιοικηηικό επίπεδο ζην νπνίν αλήθνπλ ηα Μεζαία Γηνηθεηηθά ηειέρε 

(Middle Managers), ηα νπνία αζρνινχληαη κε ηε δηεθπεξαίσζε ησλ 

πξνγξακκάησλ θαη ζρεδίσλ ησλ επηηειηθψλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ. Σα 

Γηνηθεηηθά πζηήκαηα (Management Systems) εμππεξεηνχλ ηνπο ρξήζηεο 

απηνχ ηνπ επηπέδνπ ζε ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν, ηε ιήςε 

απνθάζεσλ θαη ηηο δηνηθεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Πξνζθέξνπλ πιεξνθφξεζε ε 

νπνία απαηηείηαη γηα λα γλσξίδνπκε αλ ιεηηνπξγεί ζσζηά κία επηρείξεζε. 



Πληροφοριακή Οργάνωση Ενός Συστήματος Εσωτερικοφ Ελέγχου 
 

29 
 

 Γνυζηικό επίπεδο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε θαη 

πξνζσπηθφ ην νπνίν αζρνιείηαη κε ηε δηαρείξηζε δεδνκέλσλ θαη ηα Γλσζηηθά 

πζηήκαηα (Knowledge Systems), ηα νπνία βνεζνχλ ζηελ ελζσκάησζε θαη 

εθαξκνγή ησλ λέσλ γλψζεσλ ζε νιφθιεξε ηελ επηρείξεζε. 

 Λειηοςπγικό επίπεδο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα ιεηηνπξγηθά Γηεθπεξαησηηθά 

Γηνηθεηηθά ηειέρε (Operational Managers), ηα νπνία αζρνινχληαη κε ηε 

δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεκεξηλψλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο. Σα ιεηηνπξγηθά 

πζηήκαηα (Operational Systems) ζηεξίδνπλ απηά ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε 

αλαθνξηθά κε ηηο θαζεκεξηλέο δνζνιεςίεο ηεο επηρείξεζεο θαη παξέρνπλ 

πιεξνθφξεζε ηθαλή λα απαληήζεη ζηα εξσηήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ 

απηέο ηηο δνζνιεςίεο.   

3.5 Σύποι Πληποθοπιακών ςζηημάηυν 

 

Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Όια ηα ζπζηήκαηα αλήθνπλ 

ζε έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ηχπνπο: (Robson W., 1997) 

 ςζηήμαηα Δπεξεπγαζίαρ Γοζολητιών (Transaction Processing Systems-TPS) 

Πξφθεηηαη γηα ζπζηήκαηα ηα νπνία εμππεξεηνχλ ην ιεηηνπξγηθφ νξγαλσηηθφ 

επίπεδν ηεο επηρείξεζεο. Τπνζηεξίδνπλ ηηο βαζηθέο θαζεκεξηλέο 

ηππνπνηεκέλεο θαη πξναπνθαζηζκέλεο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο θαη 

ζπιιέγνπλ ηα δεδνκέλα ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ απηέο. Η ιήςε απφθαζεο 

πεξηνξίδεηαη απφ ζηελά πιαίζηα ηα νπνία έρνπλ πξνθαζνξηζηεί απφ 

πςειφηεξν νξγαλσηηθφ επίπεδν. Απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο είλαη θξίζηκε γηα ηελ επηρείξεζε. Ο 

ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο εμππεξεηεί ηηο πσιήζεηο, ηηο πξνκήζεηεο, ηε κηζζνδνζία 

πξνζσπηθνχ θαζψο επίζεο θαη ηηο πιεξσκέο. 

 Γνυζηικά ςζηήμαηα Δπγαζίαρ (Knowledge Work Systems-KWS) 

Απεπζχλνληαη ζην γλσζηηθφ νξγαλσηηθφ επίπεδν θαη εμππεξεηνχλ εθείλε ηελ 

θαηεγνξία ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο ε νπνία είλαη 

επηθνξηηζκέλε κε ηελ παξαγσγή λέσλ πιεξνθνξηψλ θαη λέαο γλψζεο θαζψο 

θαη ηελ ελζσκάησζε ηνπο ζηελ επηρείξεζε. 

 ςζηήμαηα Αςηομαηιζμού Γπαθείος (Office Automation Systems-OAS) 
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Απεπζχλνληαη φπσο θαη ηα πξνεγνχκελα, ζην γλσζηηθφ νξγαλσηηθφ επίπεδν 

θαη εμππεξεηνχλ ηνπο ρξήζηεο ησλ δεδνκέλσλ, νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ 

ηδηαίηεξεο επηζηεκνληθέο γλψζεηο. ηελ πξάμε δε παξάγνπλ λέεο πιεξνθνξίεο 

θαη λέα γλψζε. Δπηθνηλσλνχλ κε πειάηεο θαη πξνκεζεπηέο ή κε άιιεο 

επηρεηξήζεηο θαη ρξεζηκεχνπλ ζαλ εξγαιεία ηεο ξνήο ησλ πιεξνθνξηψλ. 

 Πληποθοπιακά ςζηήμαηα Γιοίκηζηρ (Management Information Systems-MIS) 

Δμππεξεηνχλ ην δηνηθεηηθφ νξγαλσηηθφ επίπεδν εθνδηάδνληαο ηα κεζαία 

δηνηθεηηθά ζηειέρε κε θαηεγνξηνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο, ππφ κνξθή 

αλαθνξψλ, νη νπνίεο πξνέξρνληαη, είηε απφ ηα άιια ζπζηήκαηα είηε απφ 

αξρεία πεξαζκέλσλ ρξήζεσλ. Απηέο νη αλαθνξέο απνηεινχλ απαληήζεηο ζε 

πξνθαζνξηζκέλα εξσηήκαηα γεληθνχ ζηαηηζηηθνχ ραξαθηήξα. 

 ςζηήμαηα Τποζηήπιξηρ Αποθάζευν (Decision-Support Systems-DSS) 

Απηφο ν ηχπνο ησλ ζπζηεκάησλ εμππεξεηεί ην δηνηθεηηθφ νξγαλσηηθφ επίπεδν 

ηεο επηρείξεζεο. ηφρνο ηεο χπαξμεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο είλαη ε ππνζηήξημε 

ηεο ιήςεο απφθαζεο απφ ηα κεζαία δηνηθεηηθά ζηειέρε. Αλαθέξνληαη ζε εκη-

δνκεκέλεο, κνλαδηθέο ή ηαρέσο κεηαβαιιφκελεο απνθάζεηο. Σξνθνδνηνχληαη 

θπξίσο απφ ηηο εμφδνπο ησλ TPS θαη MIS αιιά θαη απφ εμσηεξηθά δεδνκέλα 

ηεο επηρείξεζεο. 

3.5.1 Απαιηήζειρ ηηρ Γιοίκηζηρ από ηα Πληποθοπιακά ςζηήμαηα 

 

Η ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο δηαθξίλεηαη ζε θιάδνπο ιεηηνπξγίαο φπσο κάξθεηηλγθ, 

παξαγσγή, δηαρείξηζε πξνζσπηθνχ, πξνκήζεηεο, πσιήζεηο. Σα ζπζηήκαηα νθείινπλ 

λα ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ θιάδσλ ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Οη 

απαηηήζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηθαλνπνηνχληαη θαηά θιάδν. 

Η ζρέζε ησλ ζπζηεκάησλ ησλ θιάδσλ ιεηηνπξγίαο θαη ησλ ζπζηεκάησλ ησλ 

νξγαλσηηθψλ επηπέδσλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: (Γεκεηξηάδεο Α., 

1998) 

Κλάδορ ηπαηηγικόρ 

Ππογπαμμαηιζμόρ 

Γιοικηηικόρ 

Έλεγσορ 

Λειηοςπγικόρ  

Έλεγσορ 

 

 

 

 

 

Μειέηε ηάζεσλ 

αγνξάο, εζφδσλ, 

 

Έιεγρνο 

πνιηηηθήο 

πειαηψλ, 

Έιεγρνο: 

 δηαδηθαζηψλ 

επηινγήο 

 ζρεδηαζκνχ 
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Μάπκεηινγκ πνιηηηθήο, 

ηερλνινγίαο 

αληαγσληζηψλ 

ζε ζρέζε κε ηηο 

απαηηήζεηο ησλ 

πσιήζεσλ 

πσιήζεσλ 

 εμππεξέηεζεο 

πειαηψλ κεηά ηελ 

πψιεζε 

 

 

 

 

Παπαγυγή 

 

 

Μειέηε 

βειηηζηνπνίεζεο 

παξαγσγήο 

 

 

Έιεγρνο 

απφδνζεο 

Έιεγρνο: 

 ηθαλνπνίεζεο 

παξαγγειηψλ 

 ηθαλνπνίεζεο 

απαηηήζεσλ απφ 

απνζήθεο 

 πνηνηηθφο έιεγρνο 

πξντφλησλ 

 

 

 

Γιασείπιζη 

 

Μειέηε 

ζηξαηεγηθψλ 

αγνξψλ, 

απνζεκάησλ, 

δηαλνκήο 

 

Έιεγρνο  

θφζηνπο 

 

Έιεγρνο ζηνηρείσλ 

παξειζφληνο γηα αγνξέο, 

παξαγγειίεο, δηαρείξηζε 

ηνπ απνζέκαηνο 

 

Οικονομικά 

 

Μειέηε θάιπςεο 

καθξν-ρξφλησλ 

απαηηήζεσλ 

 

χγθξηζε 

απνηειέζκαηνο 

κε 

πξνυπνινγηζκφ 

 

Έιεγρνο ιαζψλ, 

θαζπζηεξήζεσλ 

 

 

Πποζυπικό 

 

Μειέηε 

δηαδηθαζηψλ 

πξφζιεςεο, 

εμέιημεο, 

επηκφξθσζεο, 

κηζζνδνζίαο 

 

Απνθιίζεηο απφ 

δηαδηθαζίεο, 

έιεγρνο θφζηνπο 

δηαρείξηζεο 

πξνζσπηθνχ 

 

Έιεγρνο εθαξκνγήο 

δηαδηθαζηψλ θαηά 

πεξίπησζε 

3.6 Δζυηεπικόρ Έλεγσορ και Πληποθοπιακά ςζηήμαηα 

 

Γηα ην ιφγν φηη θάζε πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα είλαη ηερλεηφ, νη ζηφρνη θαη νη 

πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγίαο ηνπ είλαη πξνθαζνξηζκέλα. Σφζν ν πξνθαζνξηζκφο ηεο 

ιεηηνπξγίαο φζν θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο παξάγνπλ 

πιεξνθνξηαθά ίρλε ηα νπνία απνηεινχλ θαη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζηε θάζε ηνπ 

εζυηεπικού ελέγσος. Δίλαη ινηπφλ ζαθέο φηη ε πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ εμαξηάηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ηελ πνηφηεηα ηεο ηεθκεξίσζεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. 

Οπζηαζηηθά θάζε πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα δηαζέηεη απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ θάπνηα 

ηεθκεξίσζε ε νπνία απνηειεί θαη ηε βάζε ηυν δομών ελέγσος ηνπ. πρλά αλεμάξηεηα 

απφ απηέο ηηο δνκέο ειέγρνπ, αλαπηχζζεηαη ζηηο δηάθνξεο ζέζεηο εξγαζίαο απφ ηνπο 
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ρξήζηεο, ζχζηεκα αηνκηθψλ ειέγρσλ ην νπνίν είηε ζπκπιεξψλεη είηε αληηζηξαηεχεηαη 

ην ζχζηεκα ησλ εζσηεξηθψλ δνκψλ. πλεπψο, ν εζυηεπικόρ έλεγσορ πεξηέρεη ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ θαζψο θαη δηνηθεηηθνχο ζηφρνπο νη νπνίνη 

πεξηιακβάλνπλ φρη κφλν επηβεβαησηηθνχο αιιά θαη ζηφρνπο νη νπνίνη έρνπλ ζρέζε κε 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηθαλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. (Flott L., 2000) 

3.6.1 Έννοια EDP AUDITING 

 

Σν EDP Auditing είλαη ε δηαδηθαζία ζπιινγήο θαη αμηνιφγεζεο απνδεηθηηθψλ 

ζηνηρείσλ, γηα λα θαζνξηζηεί αλ έλα ζχζηεκα Πιεξνθνξηθήο, πξνζηαηεχεη ην 

ελεξγεηηθφ ηνπ, δηαζθαιίδεη ηελ αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ηνπ, επηηπγράλεη ηνπο 

θαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο ηνπ απνηειεζκαηηθά θαη ηθαλά. 

Πποζηαζία ενεπγηηικού. Σν ελεξγεηηθφ ελφο ζπζηήκαηνο πεξηιακβάλεη Τιηθφ 

(hardware), Λνγηζκηθφ (software), αξρεία δεδνκέλσλ (files), ηεθκεξίσζε 

(documentation), θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, ζπκπιεξσκαηηθφ εμνπιηζκφ θαη 

αλζξψπηλν εμνπιηζκφ. Όπσο φιεο νη πεξηνπζίεο ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη απφ έλα 

ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Ακεπαιόηηηα δεδομένυν. Η αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ δειψλεη φηη ηα δεδνκέλα 

δηαζέηνπλ θάπνηεο βαζηθέο ηδηφηεηεο, φπσο πιεξφηεηα, ζαθήλεηα, θαζαξφηεηα θαη  

αθξίβεηα. Γεληθφηεξα κία επηρείξεζε δελ κπνξεί λα έρεη εηθφλα ηνπ εαπηνχ ηεο ρσξίο 

αθέξαηα δεδνκέλα. 

Η δηαζθάιηζε απηήο ηεο αθεξαηφηεηαο έρεη θάπνην θφζηνο. Η σθέιεηα ε νπνία 

απνθηάηαη απφ ηε δηαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα 

ππεξβαίλεη ην θφζηνο ησλ ειέγρσλ νη νπνίνη απαηηνχληαη γηα απηήλ ηε δηαζθάιηζε. 

Γχν είλαη νη θχξηνη παξάγνληεο νη νπνίνη θαζνξίδνπλ ηελ αμία ελφο δεδνκέλνπ ζε κηα 

επηρείξεζε: (Γεκεηξηάδεο Α., 1998) 

 Η αξία ηος πληποθοπιακού ηος πεπιεσομένος 

Σν πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν ηνπ δεδνκέλνπ ζρεηίδεηαη κε ηε κείσζε ηεο 

αβεβαηφηεηαο ε νπνία ζπλνδεχεη κηα απφθαζε. Η αμία απηήο ηεο κείσζεο, 

ζρεηίδεηαη κε ηε ζεηξά ηεο, κε ηελ σθέιεηα ε νπνία αλακέλεηαη λα πξνθχςεη 

απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο. 

 Ποιορ ο βαθμόρ σπήζηρ ηος από ηοςρ ςπεύθςνοςρ για ηη λήτη αποθάζευν 
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Δθφζνλ ην δεδνκέλν ρξεζηκνπνηείηαη απφ πνιινχο ρξήζηεο, ε κείσζε ηεο 

αθεξαηφηεηαο ηνπ ηνπο επεξεάδεη φινπο. Η αμία ηνπ δεδνκέλνπ ππεξβαίλεη ην 

άζξνηζκα ησλ αμηψλ ηνπ δεδνκέλνπ γηα θάζε ρξήζηε. Έηζη ζε έλα πεξηβάιινλ 

ζην νπνίν ην δεδνκέλν ρξεζηκνπνηείηαη απφ πνιινχο, ε δηαζθάιηζε ηεο 

αθεξαηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ είλαη πεξηζζφηεξε θξίζηκε.   

3.6.2 Αποηελεζμαηικόηηηα και Ικανόηηηα Πληποθοπιακού 

ςζηήμαηορ 

 

Έλα ζχζηεκα είλαη απνηειεζκαηηθφ εθφζνλ εθπιεξψλεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ. Η 

αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο πξνυπνζέηεη γλψζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ 

ρξεζηψλ. 

Ο έιεγρνο γηα ην αλ έλα ζχζηεκα είλαη απνηειεζκαηηθφ ή φρη, γίλεηαη αθνχ ην 

ζχζηεκα ιεηηνπξγήζεη γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ε αμηνιφγεζε ε νπνία 

αθνινπζεί επηηξέπεη ηε ιήςε απφθαζεο γηα ην κέιινλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Παξφκνηνο 

έιεγρνο κπνξεί λα γίλεη θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη νη απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ θαηαγξάθεθαλ αλαιπηηθά θαη 

νινθιεξσκέλα θαηά ηελ θάζε ηεο αλάιπζεο ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο. (Picket 

K.H, 2003) 

Έλα ζχζηεκα είλαη ηθαλφ εθφζνλ επηηπγράλεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 

ειάρηζηεο δπλαηέο εηζξνέο. Καη ζηελ πεξίπησζε ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο 

βαζηζκέλνπ ζηελ Πιεξνθνξηθή νη εηζξνέο απηέο απνηεινχληαη απφ ρξφλνπο κεραλήο, 

πεξηθεξεηαθψλ, Λνγηζκηθνχ, θαλαιηψλ κεηαθνξάο, εξγαζίαο νη νπνίνη κεηαθξάδνληαη 

ζε ρξήκα. 

3.7 Σα Πληποθοπιακά ςζηήμαηα από Δπισειπημαηική Οπηική 

Γυνία 

 

Οη κάλαηδεξ θαη νη επηρεηξήζεηο επελδχνπλ ζηελ ηερλνινγία  θαη ζηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα επεηδή απηά πξνζθέξνπλ νηθνλνκηθή αμία ζηελ επηρείξεζε. Η απφθαζε 

γηα ηε δεκηνπξγία ή ηε ζπληήξεζε ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο μεθηλάεη απφ ηελ 

αθεηεξία φηη ε απφδνζε ηεο επέλδπζεο απηήο ζα είλαη αλψηεξε απφ άιιεο επελδχζεηο 

φπσο ζε θηίξηα, κεραλήκαηα ή άιια ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ. Απηή ε αλψηεξε 

απφδνζε εθδειψλεηαη κε ηε κνξθή αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο, αχμεζεο ησλ 
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εζφδσλ ή ίζσο σο αλψηεξε καθξνπξφζεζκε αληαγσληζηηθή ηνπνζέηεζε ηεο 

επηρείξεζεο ζε νξηζκέλεο αγνξέο. Τπάξρνπλ επίζεο πεξηπηψζεηο φπνπ εηαηξείεο 

επελδχνπλ ζε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζνχλ κε 

θξαηηθνχο νξγαληζκνχο ή άιιεο απαηηήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο. Θα κπνξνχζακε λα 

δνχκε σο παξάδεηγκα, έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί κηα 

επηρείξεζε λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο απαηηήζεηο ππνβνιήο αλαθνξψλ ηνπ πξφζθαηνπ 

λφκνπ Sarbanes-Oxley, είλαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο εγγξάθσλ 

πνπ λα κπνξεί λα θαηαγξάθεη ηε ξνή πξαθηηθά φισλ ησλ ζεκαληηθψλ εγγξαθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, νη εηαηξείεο ππνρξεψλνληαη λα 

επελδχζνπλ ζε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα επεηδή απινχζηαηα νη επελδχζεηο απηέο 

είλαη απαξαίηεηεο γηα λα δηαηεξεζνχλ ζε ιεηηνπξγία. (Γηαλλαθφπνπινο Γ., 

Παπνπηζήο Ι., 2003) 

Μπνξνχκε λα δνχκε φηη, απφ επηρεηξεκαηηθή ζθνπηά, έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 

είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηε δεκηνπξγία αμίαο γηα ηελ επηρείξεζε. Σα 

πιεξνθνξηαθά επηηξέπνπλ ζηελ επηρείξεζε λα απμήζεη ηα έζνδα ηεο ή λα κεηψζεη ην 

θφζηνο ηεο πξνζθέξνληαο πιεξνθνξίεο πνπ βνεζνχλ ηνπο κάλαηδεξ λα παίξλνπλ 

θαιχηεξεο απνθάζεηο ή λα βειηηψλνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δηεξγαζηψλ.  

Κάζε επηρείξεζε έρεη κηα αιπζίδα αμίαο πιεξνθνξηψλ, ζηελ νπνία νη αλεπεμέξγαζηεο 

πιεξνθνξίεο ζπιιέγνληαη ζπζηεκαηηθά θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαζρεκαηίδνληαη κέζα 

απφ δηάθνξα ζηάδηα ηα νπνία πξνζζέηνπλ αμία ζηηο πιεξνθνξίεο απηέο. Η αμία ελφο 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο γηα κηα επηρείξεζε, θαζψο θαη ε απφθαζε γηα επέλδπζε 

ζε νπνηνδήπνηε λέν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαζνξίδεηαη θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο 

απφ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ην ζχζηεκα ζα νδεγήζεη ζε θαιχηεξεο δηεπζπληηθέο 

απνθάζεηο, απνηειεζκαηηθφηεξεο επηρεηξεκαηηθέο δηεξγαζίεο θαη κεγαιχηεξε 

θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο. 

Η επηρεηξεκαηηθή νπηηθή γσλία δίλεη έκθαζε ζηελ νξγαλσζηαθή θαη δηνηθεηηθή θχζε 

ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ. Έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα αληηπξνζσπεχεη κηα 

νξγαλσζηαθή θαη δηνηθεηηθή ιχζε, πνπ βαζίδεηαη ζηελ ηερλνινγία ησλ πιεξνθνξηψλ, 

ζε κηα πξφθιεζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Γηα λα θαηαλνήζεη πιήξσο έλα ζηέιερνο 

επηρείξεζεο ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, ζα πξέπεη λα θαηαιαβαίλεη ηηο επξχηεξεο 

νξγαλσζηαθέο, δηνηθεηηθέο θαη ηερλνινγηθέο δηαζηάζεηο ησλ ζπζηεκάησλ θαζψο θαη 
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ηε δπλαηφηεηα ηνπο λα δίλνπλ ιχζεηο ζηηο πξνθιήζεηο θαη ηα πξνβιήκαηα ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο. Απηή ηελ επξχηεξε αληίιεςε ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ θαζψο θαη ηελ ηερληθή ηνπο δηάζηαζε, απνθαιείηαη παιδεία 

πληποθοπιακών ζςζηημάηυν. Η παηδεία πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πεξηιακβάλεη 

κηα ζπκπεξηθνξηθή φζν θαη κηα ηερληθή πξνζέγγηζε ζηε κειέηε ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ. Αληίζεηα ε παηδεία ππνινγηζηψλ εζηηάδεη θπξίσο ζηε γλψζε ηεο ηερλν 

ινγίαο πιεξνθνξηψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΔΛΔΓΥΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 

ΤΣΗΜΑΣΩΝ 

4.1 Διζαγυγή 

 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ν έιεγρνο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, αλαιχεηαη ε έλλνηα ηνπ έιεγρνπ θαη ν ζθνπφο ηνπ. Παξαηίζεληαη ηα 

είδε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ειέγρνπ θαη νη θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο δηαθξίλνληαη, νη 

κεραληζκνί ηνπ ειέγρνπ θαζψο επίζεο θαη νη ζηφρνη ηνπ. Παξάιιεια γίλεηαη 

αλαθνξά ζηνλ ειεγθηή πιεξνθνξηθήο, ζηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη ζηηο ηδηφηεηεο ηεο. 

4.2 Γενικά 

 

ηελ παγθφζκηα αληαγσληζηηθή αγνξά πνπ δνχκε, ε δηνίθεζε ρξεζηκνπνηεί ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα σο έλα ζηξαηεγηθφ φπιν γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

επηρεηξεζηαθήο πνιηηηθήο. Γη’ απηφ ε χπαξμε θαη ε ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο 

ειέγρνπ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ απνηειεί ζέκα ζηξαηεγηθήο 

ζεκαζίαο.(R.F. Lucy, 1999) 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε δαπάλε γηα ηε ζπιινγή(data collection), ηελ 

επεμεξγαζία(processing), θαη ηε δηάρπζε ησλ πιεξνθνξηψλ(information distribution) 

κέζσ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, απαηηεί ππέξνγθα πνζά γηα ηελ αγνξά θαη  

ζπληήξεζε ηνπο, ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαζψο επίζεο αλάιπζε θαη δηαρείξηζε θηλδχλσλ 

θαη γεληθά έλα ππεξζχλνιν νινθιεξσκέλεο πξνζπάζεηαο. 

Γηα λα απνθεχγνληαη ινηπφλ, δπζάξεζηεο επηπηψζεηο πξέπεη λα πξνιακβάλνπκε ηελ 

απνηπρία Απαηηείηαη ινηπφλ, γηα ηελ άξηζηε πξνθχιαμε, αμηνπηζηία θαη αμηνπνίεζε 

ησλ θξίζηκσλ απηψλ νληνηήησλ, ε πιήξεο ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο ειέγρνπ 

ζπλνδεπφκελν απφ ηηο θαηάιιειεο ηερληθέο θαη κεζφδνπο γηα ηελ πηζηνπνίεζε 

πηζαλψλ ιαλζαζκέλσλ θηλήζεσλ θαη πξνηάζεσλ βειηίσζεο  ηεο ιεηηνπξγίαο φινπ ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ πιαηζίνπ γηα ηε ζχγρξνλε επηρείξεζε θαη νξγαληζκφ.  

4.3 Οπιζμόρ και κοπόρ ηος Δλέγσος 
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Ο έιεγρνο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (Information Systems Audit) ζηεξίδεηαη ζηε 

ζπιινγή θαη επεμεξγαζία πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ (evidence) πνπ παξάγνληαη απφ 

ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, θαη ην κεγαιχηεξν βάξνο απηνχ ηνπ ειέγρνπ πέθηεη ζηνλ 

εληνπηζκφ θαη πεξηνξηζκψλ ησλ κε απνδεθηψλ απνθιίζεσλ, πνπ απνηεινχλ θαη ηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ απνθιίζεσλ πνπ απαζρνινχλ ηε Γηνίθεζε (Management). 

Αληηθείκελν απηνχ ηνπ ειέγρνπ είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, νη δηαδηθαζίεο ηνπ, ε 

δηαρείξηζε αλάπηπμή ηνπ θαζψο επίζεο ε δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ (αθεξαηφηεηα, 

εκπηζηεπηηθφηεηα, δηαδηθαζίεο πξφζβαζεο) θαη γεληθφηεξα ε ζσζηή ιεηηνπξγία γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο. Ο ζθνπφο ηνπ ειέγρνπ ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ έρεη ζρέζε κε ηελ αμηνπηζηία ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ αξρείσλ ηεο 

επηρείξεζεο. Γεληθφηεξνο ζθνπφο είλαη λα βνεζήζεη θαη λα ππνζηεξίμεη ηε Γηνίθεζε 

θαη ην πξνζσπηθφ λα εθηειέζνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο κε ηνλ πην ζσζηφ θαη 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν, εληφο ελφο δεκηνπξγηθνχ, επηρεηξεκαηηθνχ θαη εζηθνχ 

πιαηζίνπ. Παξάιιεια λα ελζαξξχλεη ηε ρξήζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ πην 

απνηειεζκαηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ, κεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ ειέγρνπ γηα 

ηηο πην νξζέο θαη έγθαηξεο πιεξνθνξίεο. ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ ζθνπνχ είλαη θαη ε 

ελίζρπζε γηα ηε ζσζηή δηαθπβέξλεζε θαη ηελ πεξάησζε φισλ ιεηηνπξγηψλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ. (Thomas A. & Douglas I., 1981)  

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ζηφρνη είλαη νη εμήο: 

 ε εμαθξίβσζε θαη ε ελίζρπζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ 

πεγψλ γλψζεσλ 

 ε αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ (δηφηη νη πιεξνθνξίεο είλαη πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο) 

 ε βειηηζηνπνίεζε ζηε ρξήζε ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ηεο ηερλνινγηθήο 

ππνδνκήο, ησλ πφξσλ (θεθαιαίσλ, πξνζσπηθνχ, γλψζεο, ζπλεξγαζηψλ) θαη 

ηνπ ινγηζκηθνχ (operating system, database, application, network) 

 ε πξνζηαζία ησλ αηνκηθψλ ειεπζεξηψλ ζχκθσλα κε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην 

ηεο αξρήο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ 

 εμαθξίβσζε νξζφηεηαο, πιεξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ησλ πιεξνθνξηψλ 

 δηελέξγεηα εζσηεξηθψλ ειέγρσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ 

δεδνκέλσλ ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 
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 ε εμαζθάιηζε έλαληη ηνπ θηλδχλνπ πεηξαηηθνχ ινγηζκηθνχ 

 ε απνθπγή νηθνλνκηθήο θαη δηαρεηξηζηηθήο απάηεο θαη ε πξνζηαζία ησλ 

πφξσλ ηεο επηρείξεζεο απφ εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο θηλδχλνπο θαη 

πηζαλνχο εηζβνιείο. (Κπξηαδφγινπ Ι, 2001) 

4.4 Δίδη Δλέγσος  

 

Κάζε επηρείξεζε θαιχπηεη φιν ην θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο κέζα απφ ηα 

ζπζηήκαηα εθαξκνγήο. Βέβαηα, ε πνηφηεηα θαη αζθαιή ιεηηνπξγία απηψλ ησλ 

ζπζηεκάησλ εθαξκνγήο εμαξηψληαη απφ ηελ πνηφηεηα ησλ ζηφρσλ θαη απνθάζεσλ 

ηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο. πλεπψο, ν ζηφρνο ηνπ EDP Auditor είλαη ε εμέηαζε 

ηεο επάξθεηαο θαη αμηνπηζηίαο ησλ ειέγρσλ νη νπνίνη αζθνχληαη απφ ηε δηνίθεζε, 

κέζσ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο, ζηα ζπζηήκαηα εθαξκνγήο αιιά θαη πσο νη έιεγρνη απηνί 

εμεηδηθεχνληαη θαηά πεξίπησζε ζε θάζε ζχζηεκα εθαξκνγήο θαη ηη απνηειέζκαηα 

έρνπλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπο. 

Καηά ζπλέπεηα, κε βάζε ην ζηφρν ηνπ EDP Auditor, νη έιεγρνη ρσξίδνληαη ζε δχν 

άμνλεο: α) ηνπο Γηαρεηξηζηηθνχο ειέγρνπο θαη β) ηνπο ειέγρνπο Δθαξκνγήο. 

(Γεκεηξηάδεο Α, 1998) 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΟΙ ΔΛΔΓΥΟΙ 

Έλεγσορ Κενηπικήρ Γιοίκηζηρ (Top Management Control) 

Έιεγρνο γηα ηελ θαιή δηνίθεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηε ιήμε απνθάζεσλ 

καθξνπξφζεζκεο πνιηηηθήο ζε ζρέζε κε ην πψο ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο ζα 

βειηηψζεη  ην ππάξρνλ ζχζηεκα. 

Έλεγσορ Γιοίκηζηρ ηος ζςζηήμαηορ (EDP Management Control ) 

Τπεχζπλνο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη έιεγρν φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζπζηήκαηνο, 

απνξξένληαο ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε. 

Έλεγσορ Γιασείπιζηρ Ανάπηςξηρ ςζηημάηυν (Systems Development Management 

Control ) 

Έιεγρνο πνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ παξαγσγή θαη ζπληήξεζε θάζε ζπζηήκαηνο 

εθαξκνγήο. 
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Έλεγσορ Γιασείπιζηρ Ππογπαμμαηιζμού (Programming Management Control) 

ηφρνο ηνπ είλαη ν ζσζηφο πξνγξακκαηηζκφο ησλ λέσλ ζπζηεκάησλ θαη ε ζπληήξεζε 

ησλ παιαηψλ. 

Έλεγσορ Γιασείπιζηρ Γεδομένυν (Data Administration Control) 

Τπεχζπλνο γηα ηε ζσζηή ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ ή βάζεο δεδνκέλσλ  (data base) αλ 

ππάξρεη θαη ηεο δηαρείξηζεο ηεο βηβιηνζήθεο αξρείσλ. 

Έλεγσορ Γιασείπιζηρ Αζθαλείαρ (Security Administration Control ) 

Διέγρεη θαη παξαθνινπζεί ηε θπζηθή αζθάιεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Έλεγσορ Γιασείπιζηρ Καθημεπινήρ Λειηοςπγίαρ (Operations Management Control) 

 Διέγρεη θαζεκεξηλά ηε ξνή ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Γειαδή ηε θπζηνινγηθή 

ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ απφ θαη πξνο ην ζχζηεκα θαζψο επίζεο θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ 

εθαξκνγψλ. 

ΔΛΔΓΥΟΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

ςνοπιακόρ έλεγσορ (Boundary Control) 

Πεξηιακβάλεη ηνλ έιεγρν φισλ ησλ ζπληζησζψλ ηνπ ζπζηήκαηνο εθαξκνγήο νη 

νπνίεο αθνξνχλ ηελ επηθνηλσλία ρξήζηε – ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή (έιεγρνο 

πξφζβαζεο ηνπ ρξήζηε, αλαγλψξηζε) 

Έλεγσορ Διζόδος (Input Control) 

Διέγρεη φιεο ηηο ζπληζηψζεο ηνπ ζπζηήκαηνο εθαξκνγήο νη νπνίεο αθνξνχλ ηε 

ζπιινγή, πξνεηνηκαζία θαη εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ. 

Έλεγσορ Δξόδος (Output Control) 

Δμαζθαιίδεη ηελ αθξίβεηα θαη πιεξφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ππνινγηζηή θαζψο 

θαη ηε ζσζηή παξάιιειε δηαλνκή ηνπο. 

Έλεγσορ Δπεξεπγαζίαρ (Processing Control) 

θνπφο απηνχ ηνπ ειέγρνπ είλαη λα δηαπηζηψζεη φηη ηα δεδνκέλα θαηά ηε δηάξθεηα 

ελεκέξσζεο ηνπο, είλαη πιήξε θαη αθξηβή. 



Πληροφοριακή Οργάνωση Ενός Συστήματος Εσωτερικοφ Ελέγχου 
 

40 
 

Έλεγσορ Δπικοινυνιών (Communications Control) 

Πεξηιακβάλεη ηνλ έιεγρν φισλ ζπληζησζψλ ηνπ ζπζηήκαηνο εθαξκνγήο νη νπνίεο 

αθνξνχλ ηε κεηαβίβαζε δεδνκέλσλ ή πιεξνθνξηψλ απφ ππνζπζηήκαηα ζε 

ππνζπζηήκαηα, ζε νιφθιεξν ην ζχζηεκα, ή ζε άιια ζπζηήκαηα. (Laudon, 2007) 

Έλεγσορ Αςθενηικόηηηαρ (Authentic Control) 

Δπαιεζεχεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ηφκνπ ην νπνίν επηδεηεί ηελ πξφζβαζε ηνπ ζην 

ζχζηεκα (αλαγλψξηζε passwords) 

Έλεγσορ Ύπαπξηρ (Existence Control) 

Γηαζθαιίδεη ηελ χπαξμε ελφο αζθαινχο πεξηβάιινληνο, ην νπνίν επηηξέπεη ηελ 

αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηελ επαξθή δηαζεζηκφηεηα φισλ εθείλσλ 

ησλ πφξσλ νη νπνίνη απαηηνχληαη γη’ απηφ. 

Έλεγσορ Αποηελεζμαηικόηηηαρ (Effectiveness Control) 

ηνρεχεη ζηελ δηαζθάιηζε ηεο επίηεπμεο ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

Έλεγσορ Ικανόηηηαρ (Efficiency Control) 

ηφρνο ηνπ είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηνλ 

θαιχηεξν δπλαηφ νηθνλνκηθφ ηξφπν (έιεγρνο απφδνζεο πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ).  

Μία άιιε δηάθξηζε ησλ ειέγρσλ είλαη νη Πποληπηικοί Έλεγσοι, νη Γιαγνυζηικοί 

Έλεγσοι θαη νη Δπανοπθυηικοί Έλεγσοι. (Κάηζηθαο, Γθξίηδαιεο 2004)  

 Πποληπηικοί ραξαθηεξίδνληαη νη έιεγρνη νη νπνίνη πξνζπαζνχλ λα 

πξνβιέςνπλ ή λα εληνπίζνπλ πηζαλά πξνβιήκαηα θαη ιάζε πξηλ ηελ 

εθδήισζε ηνπο ψζηε λα θάλνπλ ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα είλαη ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ ινγηθήο θαη θπζηθήο πξφζβαζεο ζην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ (Access Control System). 

 Γιαγνυζηικοί είλαη νη έιεγρνη νη νπνίνη εληνπίδνπλ ηα πξνβιήκαηα κεηά ηελ 

εθδήισζε ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε αληίζηνηρε αλαθνξά. ε απηνχο 

αλήθνπλ ηα πζηήκαηα Δληνπηζκνχ Δηζβνιψλ (Intrusion Detection System).  
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 Οη επανοπθυηικοί έιεγρνη ειαρηζηνπνηνχλ ηελ επίδξαζε κηαο απεηιήο θαη 

κεηαβάιινπλ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα έηζη ψζηε λα εμαιείςνπλ 

κειινληηθέο εκθαλίζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο φπσο γηα παξάδεηγκα 

επηθαηξνπνίεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηηο λεφηεξεο εθδφζεηο.   

4.5 Μονηέλα Δζυηεπικού Δλέγσος 

4.5.1COSO 

 

To επηέκβξην ηνπ1992, πέληε δηεζλήο νξγαλψζεηο δεκηνχξγεζαλ ην πιαίζην ηνπ 

COSO ζρεηηθά κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν. Κίλεηξν απηήο ελέξγεηαο απνηέιεζε ε 

έιιεηςε εληαίσλ πξνηχπσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Οη νδεγίεο ηνπ COSO έρνπλ νξίζεη 

έλα θνηλφ πιαίζην νξηζκψλ γηα ηνπο εζσηεξηθνχο ειέγρνπο, ηα πξφηππα θαη ηα 

θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ νη εηαηξείεο αμηνινγνχλ ηα ζπζηήκαηα πνπ δηαζέηνπλ. 

Σν πιαίζην απηφ αληηιακβάλεηαη ην ζπλνιηθφ πεξηβάιινλ ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο ζαλ 

ζηε ζχλζεζε 5 παξακέηξσλ: (www.coso.org) 

 Πεξηβάιινλ ειέγρνπ  

 Δθηίκεζε ξίζθσλ 

 Γηαδηθαζίεο ειέγρσλ 

 Πιεξνθφξεζε θαη επηθνηλσλία 

4.5.2 CADBURY 

 

Σν κνληέιν CADBURY ην εθδφζεθε ην Γεθέκβξην ηνπ 1994 απφ ην ζπκβνχιην 

Cadbury ζηελ Αγγιία, νξίδεη ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ζαλ έλα ζπλνιηθφ ζχζηεκα 

ειέγρσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη άιισλ πνπ νξίζηεθαλ γηα ηελ παξνρή αζθάιεηαο 

αλαθνξηθά κε: 

 Απνηειεζκαηηθέο θαη απνδνηηθέο ιεηηνπξγίεο 

 Δζσηεξηθνχ ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ειέγρνπο 

 πκκφξθσζε κε λφκνπο θαη δηαηάμεηο αιιά θαη κε πνιηηηθέο θάζε εηαηξείαο 

Οξίδεη ηνλ εζσηεξηθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ έιεγρν ζαλ πξνζηάηε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο 

επηρείξεζεο θαη εηδηθφηεξα σο πξνο ηελ θαηαζπαηάιεζε ηνπο. Λακβάλνληαο ππφςε 
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φια ηα παξαπάλσ, ηα θξηηήξηα γηα έλα επαξθή εζσηεξηθφ έιεγρν δηαρσξίδνληαη ζηηο  

εμήο πέληε θαηεγνξίεο:(Champlain Jack J, 2003) 

 Έιεγρνο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο 

 Καζνξηζκφο θαη εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ ζηφρσλ ειέγρνπ 

 Πιεξνθφξεζε θαη επηθνηλσλία 

 Έιεγρνο ησλ δηαδηθαζηψλ 

 Παξαηήξεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη δηνξζσηηθέο θηλήζεηο πνπ βειηηψλνπλ 

ηηο δηαδηθαζίεο  

4.5.3 COCO 

 

Αθφκε έλα πιαίζην εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ην νπνίν θπκαίλεηαη ζηα ίδηα επίπεδα κε ηα 

πξνεγνχκελα είλαη ην κνληέιν COCO θαη βαζίδεηαη ζηα κνληέια COSO θαη 

CADBURY. H ζέζπηζε ηνπ νινθιεξψζεθε ην Ννέκβξην ηνπ 1995 δίλνληαο ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηελ αμηνπηζηία ησλ αλαθνξψλ ηεο δηνίθεζεο έπεηηα απφ εζσηεξηθνχο 

ειέγρνπο, ζηνπο ζηφρνπο ηεο δηνίθεζεο αιιά θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ. 

ηφρνο είλαη ην πιαίζην απηφ λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηα ζηειέρε ησλ νξγαληζκψλ 

ψζηε λα αλαπηχμνπλ θαη λα βειηηψζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, νξίδεη ηνλ έιεγρν ζαλ έλα ζηνηρείν ηνπ νξγαληζκνχ ην νπνίν 

κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηα ζπζηήκαηα, ηνπο πφξνπο, ηηο δηαδηθαζίεο, ηελ θνπιηνχξα 

ηεο επηρείξεζεο αθφκα θαη ηε δνκή ηεο, πνπ φια απηά ελσκέλα κεηαμχ ηνπο  αζθνχλ 

βνεζεηηθφ ξφιν ζηα ζηειέρε σο πξνο ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο. 

Έηζη νξίδεη ηξεηο θαηεγνξίεο ζηφρσλ: (Hunton James E., 2004) 

 Σελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ 

 Σελ αμηνπηζηία ησλ αλαθνξψλ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ειέγρνπ 

 Σε ζπκκφξθσζε κε ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαη θαλφλεο θαη ηηο πνιηηηθέο ηεο 

θάζε επηρείξεζεο 

Σέινο, ηα θξηηήξηα ηνπ πιαηζίνπ COCO νκαδνπνηνχληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα ζην ζθνπφ, ηε δέζκεπζε, ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ παξαθνινχζεζε 

θαη κάζεζε σο πξνο ηελ εμέιημε ηνπ νξγαληζκνχ. 
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4.6 Μησανιζμοί Δλέγσος 

 

Οη Μεραληζκνί Διέγρνπ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, έρνπλ αλαπηπρζεί 

πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ κηα εχινγε δηαβεβαίσζε φηη νη επηρεηξεζηαθνί ζηφρνη πνπ 

έρνπλ ηεζεί απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ Π ζα επηηεπρζνχλ, φπσο θαη φηη αλεπηζχκεηα 

πεξηζηαηηθά αζθάιεηαο ηνπ Π ζα απνθεπρζνχλ θαη ζα δηνξζσζνχλ. 

Οη κεραληζκνί ειέγρνπ δηαθξίλνληαη ζε πνιηηηθέο, δηαδηθαζίεο, πξαθηηθέο θαη 

νξγαλσζηαθέο δνκέο θαη είλαη ηα κέζα κε ηα νπνία πινπνηνχληαη νη ζθνπνί ηνπ 

Διέγρνπ Π. Οη κεραληζκνί απηνί ιεηηνπξγνχλ ζε θάζε επίπεδν ηνπ Π κε ζηφρν ηε 

κείσζε ησλ απσιεηψλ απφ εθδήισζε πηζαλήο απεηιήο θαη πεξαηηέξσ ηελ 

επζπγξάκκηζε κε ηνπο επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο. Η αλψηεξε Γηνίθεζε είλαη 

ππεχζπλε γηα ηελ εκπέδσζε κηαο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο κε ζθνπφ λα 

δηεπθνιπλζεί ε ιεηηνπξγία ηνπ ειέγρνπ, ν νπνίνο δελ πξφθεηηαη απιά γηα έλα ζχλνιν 

απφ δηαδηθαζίεο ή πνιηηηθέο, νη νπνίεο ειέγρνληαη ή εθαξκφδνληαη ζε δηάθνξεο 

ρξνληθέο ζηηγκέο. Η πνηφηεηα ησλ κεραληζκψλ ειέγρνπ εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηνπο 

(Πξνιεπηηθνί, Γηαγλσζηηθνί, Γηνξζσηηθνί), απφ ην βαζκφ απηνκαηνπνίεζεο ηνπο θαη 

ην βαζκφ ηεθκεξίσζεο  δειαδή λα είλαη ηππηθά νξηζκέλνη ή απζαίξεηνη. (Wisocki R, 

1999) 

4.6.1 ηόσοι Μησανιζμών Δλέγσος 

 

Οη ζηφρνη ησλ Μεραληζκψλ Διέγρνπ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (Control IT 

Objectives) εθθξάδνληαη ζαλ έλα ζχλνιν απφ ζαθείο δειψζεηο ζρεηηθά κε ηα 

επηζπκεηά απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ησλ κεραληζκψλ απηψλ. Οη θχξηνη ζηφρνη 

ησλ κεραληζκψλ ειέγρνπ αλήθνπλ ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: (Κάηζηθαο, Γθξίηδαιεο, 

2004) 

 ηόσοι αζθάλειαρ Πληποθοπιακών ςζηημάηυν, φπσο ε πξνζηαζία ησλ 

αγαζψλ ηνπ ζπζηήκαηνο, ε δηαβεβαίσζε ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ππνζπζηεκάησλ ζε επίπεδν ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθηπαθψλ δηαζπλδέζεσλ ηνπο θαη ε 

δηαβεβαίσζε ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ππνζπζηεκάησλ ζε 

επίπεδν εθαξκνγψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαη 

δηαρεηξηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ. 
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 Λειηοςπγικοί ζηόσοι, φπσο δηαβεβαίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θα 

απνδνηηθφηεηαο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο. 

 ηόσοι ζςμμόπθυζηρ, φπσο ζπκθσλία κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ θαη 

κε νξγαλσζηαθέο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο, θαζψο επίζεο θαη κε ην 

λνκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην. 

 ηόσοι ανάκηηζηρ, φπσο αλάπηπμε πιάλσλ ιήςεο αληηγξάθσλ αζθαιείαο 

θαη αλάθηεζεο δεδνκέλσλ. 

 ηόσοι ζςνέσειαρ, φπσο αλάπηπμε πιάλσλ αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ 

θαηαζηάζεσλ. 

εκαληηθφ είλαη φηη νη ζηφρνη ειέγρνπ έρνπλ εθαξκνγή θαη παξακέλνπλ νη ίδηνη ζε 

φια ηα είδε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, αλεμάξηεηα εάλ είλαη απηνκαηνπνηεκέλα 

ή κε. Απηφ βέβαηα πνπ λα αιιάδεη ζε θάζε ηχπν ζπζηήκαηνο, είλαη ν ηξφπνο 

πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ ειέγρνπ δειαδή ησλ αληίζηνηρσλ κεραληζκψλ ειέγρνπ.  

4.6.2 Σο Πλαίζιο COBIT 

 

Η αλάγθε γηα έλα επξέσο απνδεθηφ ζχλνιν ζθνπψλ ειέγρνπ θαη βέιηηζησλ 

πξαθηηθψλ πνπ λα κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη ζαλ αλαθνξά γηα θάζε πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα, νδήγεζε ηε δεκηνπξγία ηνπ COBIT (Control Objectives for Information 

and related Technology) απφ ηνπο κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο IT Governance 

Institute θαη Information Systems Audit and Control Foundation. ηελ νπζία απνηειεί 

έλα πιαίζην αλαθνξάο γηα ζθνπνχο ειέγρνπ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαη 

βαζηθέο πξαθηηθέο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο κέζσ ηεο Πιεξνθνξηθήο. Σν COBIT είλαη έλα πιαίζην αλαθνξάο πνπ 

ζπλδπάδεη θαη ζπλδέεη ηνπο νξγαλσζηαθνχο θηλδχλνπο κε κεραληζκνχο ειέγρνπ. 

Πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν απφ 34 ζθνπνχο ειέγρνπ πςεινχ επηπέδνπ πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ αληίζηνηρεο δηεξγαζίεο ηνπ θχθινπ δσήο ελφο Πιεξνθνξηαθνχ 

πζηήκαηνο θαη θαηαλέκνληαη ζε ηέζζεξηο ηνκείο. ε θάζε ηνκέα, αληηζηνηρεί έλαο 

αξηζκφο Γηεξγαζηψλ Πιεξνθνξηθήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνκέα. Οη ηνκείο ζθνπψλ 

ειέγρνπ είλαη νη αθφινπζνη: (www.isaca.org) 

 σεδιαζμόρ και Οπγάνυζη (Planning and Organization). Αζρνιείηαη κε ην 

ζρεδηαζκφ, δηαρείξηζε θαη δηάρπζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηξαηεγηθψλ ζε φια 

ηα επίπεδα. Δπίζεο πξνζδηνξίδεη ηνπο ηξφπνπ κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα 
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ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνχλ 

νη ζηφρνη. 

 Ππομήθεια και Τλοποίηζη (Acquisition and Implementation). Πξνζδηνξίδεη 

Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα πξνο πινπνίεζε φπσο επίζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο 

έληαμεο ηνπο ζηηο επηρεηξεζηαθέο δηεξγαζίεο. 

 Παπάδοζη και Τποζηήπιξη (Delivery and Support). Η πεξηνρή απηή 

αζρνιείηαη κε ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε. Απηέο νη 

ππεξεζίεο πνηθίιινπλ απφ παξαδνζηαθέο ππεξεζίεο αζθάιεηαο έσο 

εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε. 

 Έλεγσορ και Παπακολούθηζη (Monitoring). Αζρνιείηαη κε ζέκαηα 

παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ησλ δηεξγαζηψλ πιεξνθνξηθήο κέζα ζηνλ 

νξγαληζκφ, φπσο επίζεο θαη κε ηελ παξνρή δηαβεβαηψζεσλ γηα ηελ 

απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ. 

Σν πξφηππν απηφ ρξεζηκνπνηεί ζαλ θχξηεο αλαθνξέο πεξηζζφηεξα απφ 36 επξέσο 

αλαγλσξηζκέλα δηεζλή πξφηππα θαη θαλνληζηηθά πιαίζηα ζρεηηθά κε ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, ελψ απεπζχλεηαη ηφζν ζηε Γηνίθεζε θαη ην πξνζσπηθφ 

φζν θαη ζηνπο ηδηνθηήηεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Γηεξγαζηψλ πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί ε εκπηζηεπηηθφηεηα, αθεξαηφηεηα θαη δηαζεζηκφηεηα ησλ θξίζηκσλ θαη 

επαίζζεησλ πιεξνθνξηψλ (Hunton, Bryant, Bagranoff, 2005). Σν COBIT απνηειείηαη 

απφ κία Δθηειεζηηθή Πεξίιεςε, ην Πιαίζην Αλαθνξάο, ηνπο θνπνχο Διέγρνπ, ηηο 

Οδεγίεο Δθαξκνγήο Διέγρνπ θαη κηα Δξγαιεηνζήθε Τινπνίεζεο. Σν πξφηππν απηφ 

είλαη ζρεηηθά κηθξφ ζε κέγεζνο θαη ζηνρεχεη θπξίσο ζηελ απνηειεζκαηηθή θάιπςε 

ησλ επηρεηξεζηαθψλ αλαγθψλ ελψ ηαπηφρξνλα είλαη αλεμάξηεην απφ ζπγθεθξηκέλεο 

πιαηθφξκεο πινπνίεζεο θαη ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο.  

4.7 Δλεγκηήρ Πληποθοπικήρ  (EDP/IT Auditor) 

 

Ο θαζνξηζκφο ησλ ξφισλ, ησλ αξκνδηνηήησλ θαη  ππεπζπλνηήησλ ησλ ζηειερψλ ηνπ 

ειέγρνπ πιεξνθνξηθήο απνζθνπνχλ ζηελ επηηπρή ζεζκνζέηεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε φια ηα ζηειέρε πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ρξεζηψλ ησλ 

ζπζηεκάησλ. Η πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο δηνίθεζεο, ε απνθπγή δπζιεηηνπξγηψλ 

θαζψο θαη ν απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλήθνπλ ζηνπο 

βαζηθνχο ζηφρνπο ησλ ζηειερψλ πιεξνθνξηθήο. 
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Αξρηθά ζα αλαθεξζνχκε ζηηο γεληθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ ειεγθηή πιεξνθνξηθήο 

(EDP/IT Auditor), ν νπνίνο απνηειεί ηνλ θαηαιχηε ζην ρψξν ηεο επεμεξγαζίαο ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ζπληειεί κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα:( Hunton, Bryant, Bagranoff, 2005) 

 ππνζηεξίδεη ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ειέγρνπο 

 παξέρεη δηαζθάιηζε ζε ηξίηα πξφζσπα 

 θάλεη δηάθνξνπο ειέγρνπο δηείζδπζεο, έηζη ψζηε λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε 

πιεξνθνξηαθνχο πφξνπο θαη έηζη λα απνθαιπθζνχλ ηπρφλ αδπλακίεο 

αζθάιεηαο 

 δηεμάγεη ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ζε ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο φπσο ηα ζπζηήκαηα ERP ή e-business.   

Με βάζε κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο ISACA (Information System Audit and 

Control Association – Γηεζλήο Δπαγγεικαηηθή Οξγάλσζε Διέγρνπ πζηεκάησλ 

Πιεξνθνξηθήο), απαηηείηαη έλαο θψδηθαο επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο γηα ηελ 

θαιχηεξε θαζνδήγεζε θαη επαγγεικαηηθή βάζε ησλ Διεγθηψλ Πιεξνθνξηθήο ζε 

ζέκαηα πνπ έρνπλ θάλνπλ κε ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ φισλ ησλ πεξηνρψλ θαη ηκεκάησλ 

πιεξνθνξηθήο. (Κπξηαδφγινπ, 2001) 

Δπνκέλσο, ν Διεγθηήο Πιεξνθνξηθήο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηνλ θάησζη θψδηθα: 

1. Ππόηςπα και διαδικαζίερ 

Γειαδή λα εθηειεί φιεο ηηο εξγαζίεο κε ηα πην πςειά πξφηππα, λα 

ελαξκνλίδεηαη κε ηα επαγγεικαηηθά πξφηππα, ηηο αξρέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ειέγρνπ. 

 

2. Παποσή ςπηπεζιών 

Να εμππεξεηεί ηα ελδηαθέξνληα φισλ ησλ αξκφδησλ ζπληειεζηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα ειέγρνπ κε εληηκφηεηα θαη ρσξίο λα ζπκκεηέρεη ζε 

παξάηππεο ή αλήζηθεο ελέξγεηεο ρσξίο ηε γλψζε ηνπ. 

3. Δμπιζηεςηικόηηηα  

Να κε ρξεζηκνπνηεί θαη λα κε κεηαδίδεη ηηο πιεξνθνξίεο γηα πξνζσπηθφ ηνπ 

φθεινο θαη λα δηαηεξεί ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα φισλ απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ θαηέρεη θαηά ηε δηάξθεηα  ηεο εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 

4. Ανεξαπηηζία και επαγγελμαηική επάπκεια 
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Να εθηειεί ηα θαζήθνληα ηνπ κε πιήξε αλεμαξηεζία θαη αληηθεηκεληθφηεηα 

θαη λα απνθεχγεη ελέξγεηεο πνπ ηηο απεηινχλ. Να δηαηεξεί πιήξσο 

επαγγεικαηηθή επάξθεηα θαη ηα απαηηνχκελα πξνζφληα ζε ζέκαηα ειέγρνπ. 

5. Αναθοπά εςπημάηυν  

Να αλαθέξεη φια ηα επξήκαηα ειέγρνπ (audit results) ζε έθζεζε, ζχκθσλα κε 

ηα πξφηππα θαη ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ, ζε φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε 

(Stakeholders) γηα ηε ζεκαηηθή ελφηεηα ή θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή ιεηηνπξγία 

θαη ην ζχζηεκα πιεξνθνξηθήο πνπ ειέγρζεθε. 

4.8 Αζθάλεια Πληποθοπιακού ςζηήμαηορ 

 

Όπσο δηαπηζηψζεθε, ηα πέληε ζπζηαηηθά ζηνηρεία ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο 

είλαη ην πιηθφ, ην ινγηζκηθφ, νη δηαδηθαζίεο, νη άλζξσπνη θαη ηα δεδνκέλα. Ο φξνο 

αζθάιεηα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (information systems security) δίλεη έκθαζε 

ζηελ πξνζηαζία απηψλ ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ελφο Π αιιά θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ 

Π ζηελ νιφηεηα ηνπ. Όπσο είλαη θαλεξφ, ν φξνο απηφο δίλεη έκθαζε ζηνπο 

ηερληθνχο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα.   

Αζθάιεηα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ είλαη έλα νξγαλσκέλν πιαίζην πνπ 

απνηειείηαη απφ έλλνηεο, αληηιήςεηο, αξρέο, πνιηηηθέο, δηαδηθαζίεο, ηερληθέο θαη 

κέηξα πνπ απαηηνχληαη γηα λα πξνζηαηεπζνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ 

πζηήκαηνο, αιιά θαη νιφθιεξν ην ζχζηεκα, απφ θάζε ζθφπηκε ή ηπραία 

απεηιή.(Anderson R., 2008)  

Η αζθάιεηα ηνπ Π ζπλδέεηαη άκεζα ηφζν κε ηηο ηερληθέο, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα 

δηνηθεηηθά κέηξα φζν θαη κε εζηθνθνηλσληθέο αληηιήςεηο, αξρέο θαη παξαδνρέο. Δίλαη 

βέβαηα πξνθαλέο φηη ε πξνθχιαμε δελ ζα πξέπεη λα παξεκπνδίδεη ηελ απξφζθνπε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε ησλ πιεξνθνξηψλ, έηζη ψζηε 

λα κε ζέηνληαη αδηθαηνιφγεηνη θξαγκνί ζηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ηεο 

πιεξνθνξίαο.( Κάηζηθα ., Γθξίηδαιε Γ., Γθξίηδαιε ., 2004) 

4.8.1 Ιδιόηηηερ ηηρ Αζθάλειαρ 

 

Η αζθάιεηα ησλ  πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ έρεη ηξεηο βαζηθέο ηδηφηεηεο:( 

www.el.wikipedia.org) 

http://www.el.wikipedia.org/
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Ακεπαιόηηηα 

Η αθεξαηφηεηα αλαθέξεηαη ζηε δηαηήξεζε ησλ δεδνκέλσλ ελφο πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο ζε κηα γλσζηή θαηάζηαζε ρσξίο αλεπηζχκεηεο ηξνπνπνηήζεηο, 

αθαηξέζεηο ή πξνζζήθεο απφ κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα, θαζψο θαη ηελ απνηξνπή 

ηεο πξφζβαζεο ή θαη ρξήζεο ησλ ππνινγηζηψλ θαη δηθηχσλ ηνπ ζπζηήκαηνο απφ 

άηνκα ρσξία άδεηα. 

Γιαθεζιμόηηηα 

Η δηαζεζηκφηεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ππνινγηζηηθψλ πφξσλ είλαη ε εμαζθάιηζε 

φηη νη ππνινγηζηέο, ηα δίθηπα θαη ηα δεδνκέλα ζα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ρξεζηψλ 

φπνηε απαηηείηαη ε ρξήζε ηνπο. 

Μία ηππηθή απεηιή πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα ζχγρξνλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα είλαη 

ε επίζεζε άξλεζεο ππεξεζηψλ (DOS attack), πνπ έρεη σο ζθνπφ λα ηεζνχλ εθηφο 

ιεηηνπξγίαο νη ζηνρεπφκελνη πφξνη είηε πξνζσξηλά είηε κφληκα. 

Δμπιζηεςηικόηηηα  

Η εκπηζηεπηηθφηεηα ζεκαίλεη φηη επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ ζα έπξεπε λα 

απνθαιχπηνληαη ζε κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα. 

Η δηαξξνή επαίζζεησλ πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα γίλεη κε πην παξαδνζηαθέο κεζφδνπο 

απφ ηελ ςεθηαθή ππνθινπή, φπσο κε ηελ θινπή θνξεηψλ ππνινγηζηψλ απφ ην 

θαηάιιειν ηκήκα ηεο εηαηξείαο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΔΡΔΤΝΩΝ ΥΔΣΙΚΑ 

ΜΔ ΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΣΟΝ 

ΔΩΣΔΡΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

5.1Διζαγυγή 

 

ην θεθάιαην απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν λα παξνπζηαζζνχλ ηκήκαηα θάπνησλ εξεπλψλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ. Η αλαζθφπεζε πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην 1992 κέρξη θαη ην 2008 θαη 

θαηαγξάθεηαη ζε θάζε παξάγξαθν μερσξηζηά ν εξεπλεηήο, ην ζέκα κε ην νπνίν 

αζρνιήζεθε θαζψο επίζεο ε ρξνλνινγία θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηαιήγεη 

θάζε έξεπλα. 

5.2 Βιβλιογπαθική Δπιζκόπηζη 

 

χκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ COSO θαη ηελ έξεπλα ηεο πάλσ ζε 

δηάθνξνπο ηχπνπο νξγαληζκψλ , ην 1992 ππνζηεξίρζεθε φηη έλα ζχζηεκα εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ είλαη ζαλ έλα ζχλνιν δηαδηθαζηψλ ην νπνίν ζρεδηάδεηαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ, νη νπνίνη αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγηθή απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα, 

ηελ αμηνπηζηία ζηε δηαδηθαζία εηνηκαζίαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ, θαη ηε 

ζπκκφξθσζε ηνπ νξγαληζκνχ κε ην λνκηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν 

ιεηηνπξγεί. Δπίζεο, αλαγλσξίζζεθε ε χπαξμε πέληε ζπζηαηηθψλ κεξψλ ζηε δνκή ηνπ 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηα νπνία είλαη αιιειέλδεηα κεηαμχ ηνπο θαη ηα 

νπνία είλαη φια αλαγθαία γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

Σν 1994 ν Ali, N.A. δηεμήγαγε κηα έξεπλα κε αληηθείκελν κειέηεο ηελ επηξξνή ηεο 

πίεζεο ηνπ ρξνληθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζηε ιεηηνπξγία θαη πνηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ απέλαληη ζε απηά. Γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο έξεπλαο ζηάιζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην ζε πεξίπνπ 650 Δζσηεξηθνχ 

Διεγθηέο, κέιε ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ, θαη ην πνζνζηφ ησλ 

απαληήζεσλ ήηαλ ζρεδφλ ην 42%. πκπεξαζκαηηθά, ε έξεπλα απηή έδεημε ηε 

δπζιεηηνπξγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ππφ ηελ πίεζε ηνπ ρξνληθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ. Ο έιεγρνο ζπκκφξθσζεο θαη ν ρξεκαηννηθνλνκηθφο έιεγρνο 
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παξνπζηάζζεθαλ πην εππαζείο ζε απηή ηελ ηαθηηθή, ελψ ν ιεηηνπξγηθφο έιεγρνο 

ιηγφηεξν.   

ε έξεπλα πνπ δηεμήρζε απφ ηνπο Colbert, J. L. and Alderman, W. (1995) 

εμεηάζηεθε θαηά πφζν γίλεηαη επηινγή δηαθνξεηηθήο πξνζέγγηζεο ειέγρνπ αλαιφγσο 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο πνπ κπνξεί λα έρεη. Σν απνηέιεζκα 

ηεο έξεπλαο έδεημε φηη ε πξνζέγγηζε πνπ βαζίδεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο είλαη πην εχθνιε, 

ελψ ν έιεγρνο πνπ βαζίδεηαη ζηελ πξνζέγγηζε πνπ ππνινγίδεη ηνλ θίλδπλν είλαη πην 

απνδνηηθφο θαη απνηειεζκαηηθφο. 

Έξεπλα κε αληηθείκελν κειέηεο ηνλ ηξφπν επίδξαζεο ηεο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο 

ζηηο ειεγθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, δηελεξγήζεθε ην 1998 απφ ηνπο Rezaee και 

Reinstein. Δπίθεληξν εζηίαζεο ηεο κειέηεο ήηαλ ηα βαζηθά ζεκεία ηνπ SAS 80, ηα 

νπνία θαζνδεγνχλ ηνπο ειεγθηέο ψζηε λα ζπγθεληξψζνπλ επαξθή απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία γηα ηνλ έιεγρν ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Με βάζε απηή ηελ έξεπλα, 

νη Rezaee θαη Reinstein, ππνζηήξημαλ πσο ε πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία ζπλέβαιιε 

ζηελ απινπνίεζε ηεο εηζαγσγήο πιεξνθνξηψλ γηα ηηο ζπλαιιαγέο θαη ησλ 

γεληθφηεξσλ δηαδηθαζηψλ  κε βάζε ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζρεηηθψλ ειέγρσλ θαη 

απνηειεζκάησλ. 

 

Σν 2000 παξνπζηάζηεθε κηα έξεπλα ησλ Booth, Matolscy και Wieder, ε νπνία 

κεηαμχ άιισλ απνζθνπνχζε ζην λα εμεηάζεη θαηά πφζν ε εθαξκνγή ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζπλδέεηαη κε ηελ πηνζέηεζε ή ηε κε πηνζέηεζε 

θαηλνχξγησλ ινγηζηηθψλ πξαθηηθψλ απφ ηελ επηρείξεζε. Η έξεπλα 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 800 κεγάιεο επηρεηξήζεηο ζηελ Απζηξαιία, νη νπνίεο είραλ 

εθαξκφζεη πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ, φηη 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα απνηεινχλ νινθιεξσκέλεο πεγέο δεδνκέλσλ γηα δηάθνξεο 

ινγηζηηθέο θαη κε πξαθηηθέο αιιά δε κπνξνχλ απφ κφλα ηνπο λα απνηειέζνπλ 

θίλεηξν γηα ηελ πηνζέηεζε απηψλ ησλ πξαθηηθψλ. 

 

Μηα λέα έξεπλα δηεμήρζε ην 2001 απφ ηνπο Loukis, E. και Spinellis, D. θνπφο 

απηήο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα αλαδείμεη ηε ζεκαζία ηεο αζθάιεηαο ησλ ζπζηεκάησλ 

πιεξνθνξηθήο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζην δεκφζην ειιεληθφ ηνκέα 

θαζψο ζρεηίδνληαη ζπρλά κε επαίζζεηεο θαη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο θαη απνηεινχλ 

άιιεο θνξέο κέξνο θξίζηκσλ ππνδνκψλ θαη θαηά πφζν έρεη δνζεί ε απαξαίηεηε 
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πξνζνρή ζηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο ζηάιζεθαλ 

εξσηεκαηνιφγηα ζε έλα δείγκα 90 ειιεληθψλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ θαη ην πνζνζηφ 

ησλ απαληήζεσλ ήηαλ πεξίπνπ 59%. Έηζη απνδείρζεθε, φηη νη νξγαληζκνί ζηνλ 

ειιεληθφ δεκφζην ηνκέα έρνπλ κφλν έλα βαζηθφ επίπεδν επαηζζεηνπνίεζεο ζε 

ζέκαηα αζθαιείαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Απηφ πνπ θαίλεηαη λα ηνπο 

απαζρνιεί πεξηζζφηεξν είλαη ε εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ παξφιν 

πνπ κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ έρεη αλαπηχμεη κηα νινθιεξσκέλε ζπζηεκαηηθή 

πξνζέγγηζε απέλαληη ζηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Σειηθφ ζπκπέξαζκα απηήο ηεο έξεπλαο ήηαλ 

πξέπεη λα επηηεπρζεί θαηάιιειε εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ σο πξνο ηελ  

πςεινχ επηπέδνπ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ρσξίο βέβαηα λα 

ππνβηβάδεηαη ν ίδηνο ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο.  

 

ε έλα άξζξν ησλ Granlud και Malmi ην 2002, παξνπζηάδεηαη κηα έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνίεζαλ νη ίδηνη ζηε Φηιαλδία θαη πήξαλ κέξνο 10 επηρεηξήζεηο νη νπνίεο 

είραλ ήδε πηνζεηήζεη ηελ έλλνηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηα είραλ 

εθαξκφζεη ζηελ πξάμε. θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα εμεξεπλεζνχλ νη επηδξάζεηο ησλ 

νινθιεξσκέλσλ επηρεηξεζηαθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζην πεδίν ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ζηε δνπιεηά ησλ ινγηζηψλ ηεο επηρείξεζεο. Σα ζηνηρεία 

ζπγθεληξψζεθαλ κέζσ ζπλεληεχμεσλ ζην δηάζηεκα 1999 κε 2000 θαη έδεημαλ φηη 

κέρξη ηφηε, ε κεκνλσκέλε εθαξκνγή ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ είραλ 

νδεγήζεη ηηο επηρεηξήζεηο ζε ζρεηηθά κηθξέο αιιαγέο ζε ζχγθξηζε κε ηηο πξνεγκέλεο 

ηερληθέο ειέγρνπ. Απηφ πνπ αμίδεη λα ζεκεησζεί είλαη φηη ηα νινθιεξσκέλα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αθφκε θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο 

ινγηζηηθήο έρνπλ θξαηήζεη ηηο επηρεηξήζεηο ζε ζέζεηο ηζρχνο ζην παηρλίδη ηνπ 

αληαγσληζκνχ. 

 

Σν 2003, νη Rishel και Ivancevich, ππνζηήξημαλ πψο 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. Μέζα απφ ηε κειέηε ηνπο 

απηή, νη Rishel θαη Ivancevich ππνζηήξημαλ πσο νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο ζα πξέπεη λα 

δψζνπλ κεγάιε πξνζνρή ζηε δηακφξθσζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη ζηηο πινπνηήζεηο ηεο 

πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε θαηαιιειφηεηα ησλ 
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ειέγρσλ. Παξάιιεια νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο ζα πξέπεη λα επηθνηλσλνχλ κε ην ηκήκα 

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

είλαη επαξθψο ηεθκεξησκέλεο σο πξνο ηελ αμηνιφγεζε ησλ ειέγρσλ θαη θηλδχλσλ.  

 

Οη Newman και Westrup κε ηε ζεηξά ηνπο ην 2005, πξαγκαηνπνίεζαλ κηα έξεπλα ε 

νπνία πξαγκαηεπφηαλ ηε ζρέζε ησλ ERP ζπζηεκάησλ κε απηνχο πνπ ηα 

ρξεζηκνπνηνχλ θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα απηά ηα άηνκα αλήθαλ ζην νηθνλνκηθφ 

ηκήκα ηεο επηρείξεζεο. Βαζηδφκελνη ζε νηθνλνκνιφγνπο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο, 

εθάξκνζαλ έλα ηερλνινγηθφ κνληέιν ην νπνίν έδεηρλε πψο ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλα 

ηα ERP ζπζηήκαηα λα δνπιεχνπλ θαη πψο νη δηάθνξνη νη εηδηθνί ηα θάλνπλ λα 

δνπιεχνπλ γηα ην δηθφ ηνπο φθεινο θαη ζπγρξφλσο αλαπηχζζνπλ ηα ζπζηήκαηα απηά 

φιν θαη πεξηζζφηεξν. Η έξεπλα έδεημε φηη ππάξρεη κεγάιε ζχλδεζε θαη ζρέζε κεηαμχ 

ησλ ERP ζπζηεκάησλ θαη ησλ αηφκσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ ηκήκαηνο κηαο επηρείξεζεο 

θαη αθφκα πεξηζζφηεξν φηη ε αμία απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ είλαη πιένλ πνιχ κεγάιε 

φρη κφλν γηα ην νηθνλνκηθφ ηκήκα, αιιά γηα φια ηα ηκήκαηα κηαο επηρείξεζεο. 

 

Σν 2006, νη Allegrini, M. et al δηεμήγαγαλ κία αθφκε έξεπλα κε επίθεληξν αλάιπζεο 

ηελ επεθηαηηθή άπνςε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε φιν ηνλ θφζκν. Ο ζηφρνο ηεο 

επηζθφπεζεο ηεο επξσπατθήο ινγνηερλίαο γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ήηαλ λα 

θαηαγξαθεί πψο ε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αιιάδεη απέλαληη ζηηο 

κεηαβνιέο ησλ παγθφζκησλ επηρεηξεκαηηθψλ πξαθηηθψλ. Η έξεπλα απηή ζηεξίρζεθε 

ζηελ επξσπατθή ινγνηερλία κε επηθέληξσζε ζηηο εμειίμεηο πνπ είραλ επηπηψζεηο ζην 

δηεπξπκέλν πεδίν εθαξκνγήο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζηηο κεηαβαιιφκελεο 

δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο θαη ζην ξφιν ηνπο ζηελ 

ελδπλάκσζε ηεο θαιήο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Απφ ηε κειέηε απηή θάλεθε φηη ε 

ινγνηερλία θαλεξψλεη κεηαβνιέο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηεινχλ νη εζσηεξηθνί 

ειεγθηέο, δεκηνπξγνχληαη ζπλερψο λέεο επθαηξίεο θαη πξνθιήζεηο ιφγσ ηεο 

απμαλφκελεο πνιππινθφηεηαο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ, ηνπ δπλακηθνχ 

ξπζκηζηηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ Δπξψπε θαη ζεκαληηθψλ επηηεπγκάησλ ζηελ 

πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία. Παξφιν πνπ ην 2004 αλαλεψζεθαλ ηα απαξαίηεηα 

επαγγεικαηηθά πξφηππα ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ θάηη πνπ ήξζε σο απάληεζε ζην 

ζπλερψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ, αλαγθαία θξίλεηαη ε πεξαηηέξσ αλαλέσζε ηνπο 

ζην κέιινλ γηα ηελ αληαπφθξηζε ησλ δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ ησλ εζσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ ζηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο.   
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Σν 2008 ν Ahmad, A.A., πξνέβε ζηε ζπγγξαθή ελφο άξζξνπ, κε ζθνπφ ηελ 

εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηεο επηξξνήο ηεο αλαδπφκελεο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ θαη ηελ εμέηαζε ηνπ βαζκνχ ζηνλ 

νπνίνλ πνηθίινπλ νη αμηνινγήζεηο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηνπο 

νξγαληζκνχο ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο, βαζηζκέλεο ζε νξγαλσζηαθά ραξαθηεξηζηηθά 

θαη αληηθεηκεληθέο εθηηκήζεηο. ηάιζεθαλ πεξίπνπ 700 εξσηεκαηνιφγηα ζε 

δηάθνξνπο  αξαβηθνχο νξγαληζκνχο εθ ησλ νπνίσλ απαληήζεθαλ ηα 218 δειαδή έλα 

πνζνζηφ ηεο ηάμεο 31,1%. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη νη εζσηεξηθνί 

ειεγθηέο πξέπεη λα βειηηψζνπλ ηε γλψζε θαη ηηο ηερληθέο ηνπο πάλσ ζηα 

κεραλνγξαθεκέλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, γηα ηελ επίηεπμε θαιχηεξνπ 

ζρεδηαζκνχ, θαζνδήγεζεο, επίβιεςεο θαη θξίζεο ηεο εθηειεζζείζαο εξγαζίαο. 

Δπίζεο δηαπηζηψζεθε, φηη ν Δζσηεξηθφο Έιεγρνο επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζε 

παξαδνζηαθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θηλδχλσλ θαη ειέγρσλ. Η ζρέζε φκσο ηνπ 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζρεηίδεηαη 

κε ην ζθνπφ ησλ ειέγρσλ, ηνλ ηχπν ηεο επηρείξεζεο, ηνλ αξηζκφ ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ηελ χπαξμε λέσλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

 

Δπίζεο ην 2008 νη Norman, Wier και Archilles εμέηαζαλ 290 εζσηεξηθνχο ειεγθηέο 

κέζσ ηεο ζπκπιήξσζεο ελφο case study ζρεηηθφ κε πνηθίινπο  παξάγνληεο θηλδχλνπ 

αιιά θαηο ζηεξηδφκελν ζην εξσηεκαηνιφγην Ethics Position Quostionnaire. Η 

κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ απηή ησλ ππνζέζεσλ. χκθσλα κε 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ε γλψζε θαη ε θαηαλφεζε ηεο απάηεο απνηειεί βνεζεηηθφ 

θαη ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο σο πξνο ηνλ εληνπηζκφ ηεο 

απάηεο.. Βέβαηα δηαπηζηψζεθε πσο ε εζηθή ππφζηαζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή θαη ν 

βαζκφο ηήξεζεο αλεμάξηεηεο ζηάζεο ζπληειεί νπζησδψο ζην πξναλαθεξζέλ δήηεκα. 

Παξφιν απηά, ππήξραλ νξηζκέλνη πεξηνξηζκνί σο πξνο ηε κέηξεζε νξηζκέλσλ 

κεηαβιεηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ν βαζκφο γλψζεο θαη ηθαλφηεηαο εληνπηζκνχ ηεο 

απάηεο. Πεξηνξηζκφ απνηέιεζε θαη ε επηινγή ηνπ δείγκαηνο, θαζψο πξνεξρφηαλ 

απνθιεηζηηθά απφ ηηο λνηηναλαηνιηθέο Η.Π.Α. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΡΟΔΓΓΙΗ - ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 

ΔΡΔΤΝΑ -  ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

6.1 Διζαγυγή 

 

ην θεθάιαην απηφ παξαηίζεηαη θαη αλαιχεηαη ην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο πνπ 

ζηήζεθε θαη ζηάιζεθε κε ζθνπφ ηελ δηεμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ. Δπίζεο, 

παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαζψο 

επίζεο θαη πεξεηαίξσ πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηελ απνζηνιή θαη 

ζχζηαζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ ζθνπφ.  

6.2 Γενικά 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε εμέηαζε θαη αλάιπζε ηεο χπαξμεο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο πιεξνθνξηαθήο νξγάλσζεο ελφο 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζχγρξνλσλ 

επηρεηξήζεσλ. Καηά ζπλέπεηα, ην εξσηεκαηνιφγην επηθεληξψλεηαη ζε δχν βαζηθέο 

πηπρέο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Αθελφο εμεηάδεηαη ε γεληθφηεξε χπαξμε θαη 

νξγάλσζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κέζσ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, 

αθεηέξνπ ε αλάπηπμε, αζθάιεηα θαη επεθηαζηκφηεηα ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο πνπ θαιείηαη λα ππνζηεξίμεη ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν. 

Γηα ην ιφγν απηφ ζηάιζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα  ζε 232 εηζεγκέλεο εηαηξείεο, ελψ ην 

πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αληαπνθξίζεθε ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 18,5%, δειαδή 43 

επηρεηξήζεηο. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίνλ επηιέρζεθαλ κφλν νη εηζεγκέλεο εηαηξείεο σο 

παξαιήπηεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε ζθνπφ ηε δηελέξγεηα ηεο έξεπλαο, είλαη φηη κφλν 

νη ζπγθεθξηκέλεο είλαη ππνρξεσκέλεο βάζεη ηεο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο 5/204/2000 λα έρνπλ θαλνληζκφ εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη 

ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Η απνζηνιή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαζψο θαη ε παξαιαβή ηνπο, έγηλε κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail). ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί ην 

γεγνλφο φηη ειάρηζηεο ήηαλ νη εηαηξείεο πνπ αληαπνθξίζεθαλ άκεζα ζην 

εξσηεκαηνιφγην, ελψ νη πεξηζζφηεξεο απάληεζαλ κεηά ηελ πνιιαπιή απνζηνιή ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη κεηά απφ αξθεηέο κέξεο.  
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6.3 Δπυηημαηολόγιο Έπεςναρ 

 

ην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, 

εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ, θαζψο θαη εξσηήζεηο, νη απαληήζεηο ησλ νπνίσλ 

ιακβάλνληαη κέζσ ηξηηνβάζκηαο βαζκνινγηθήο θιίκαθαο. Ο ηξφπνο πνπ ζρεδηάζηεθε 

ην εξσηεκαηνιφγην έρεη ζαλ ζηφρν ηε ηαρεία ζπκπιήξσζε ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ, ην 

εξσηεκαηνιφγην απαξηίδεηαη απφ ηέζζεξα ηκήκαηα: 

1. Σν Α ημήμα αθνξά ζέκαηα ζε ζρέζε κε ηε Γενική Αξιολόγηζη 

ςζηήμαηορ Δζυηεπικού Δλέγσος 

2. Σν Β ημήμα αθνξά ζέκαηα ζρεηηθά κε  ηελ Οπγάνυζη ςζηήμαηορ 

3. Σν Γ ημήμα πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ Ανάπηςξη – 

Λειηοςπγία – Τποζηήπιξη Πληποθοπιακού ςζηήμαηορ 

4. Σν Γ ημήμα αλαθέξεηαη ζηελ Αζθάλεια και Δπεκηαζιμόηηηα ηος 

Πληποθοπιακού ςζηήμαηορ 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην μεθηλάεη κε ηελ πξναηξεηηθή ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

θάζε επηρείξεζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ηελ Δπσλπκία ηεο επηρείξεζεο, ηελ Θέζε 

Δπζχλεο πνπ θαηέρεη ν θαινχκελνο πξνο απάληεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, θαζψο θαη 

ην έηνο εηζαγσγήο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ γηα ηελ εθάζηνηε επηρείξεζε.  

 

Σν Σμήμα Α, απνηειείηαη απφ ηηο πέληε πξψηεο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (1-

5), νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηε Γεληθή Αμηνιφγεζε πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα δηακνξθψλνληαη κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν. 

 

 Η επώηηζη 1 αλαθέξεηαη ζην πνηνο είλαη αξκφδηνο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ κε ππνςήθην ην ηκήκα 

Πιεξνθνξηθήο , ην ηκήκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ή νπνηνδήπνηε άιιν ηκήκα 

ηεο επηρείξεζεο ην νπνίν έρεη αλαιάβεη ηελ ζπγθεθξηκέλε αξκνδηφηεηα. 

 Η επώηηζη 2 εμεηάδεη θαη καο απνθαιχπηεη ζε πνηνλ αλαθέξεηαη ν 

εζσηεξηθφο έιεγρνο αλεμάξηεηα αλ είλαη πξφζσπν ή ηκήκα ηεο επηρείξεζεο, 

κε ππνςήθηνπο ηνλ πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηελ Δπηηξνπή 

Διέγρνπ, ην ίδην ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή άιιν ηκήκα ηεο επηρείξεζεο. 
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 Η επώηηζη 3 αμηνινγεί θαη κέζα απφ ηηο απαληήζεηο καο θαλεξψλεη, αλ ην 

ηκήκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη ζηειερσκέλν κε ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ 

πνπ απαηηείηαη θαη κε ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο θαζψο  θαη ζχκθσλα πάληα κε 

ηηο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ησλ θαηξψλ. 

 Μέζα απφ ηελ επώηηζη 4 εμεηάδνπκε ην  αλ ε ππάξρνπζα ζηειέρσζε ηεο 

θάζε επηρείξεζεο θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ή 

φρη ψζηε λα είλαη εθηθηή ε εζσηεξηθή θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ. 

 Σέινο, ε επώηηζη 5 εμεηάδεη θαηά πφζν ππάξρνπλ ή δελ ππάξρνπλ  Πξφηππα 

Δπαγγεικαηηθήο Δθαξκνγήο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζηελ θάζε επηρείξεζε, 

Πξφηππα ηα νπνία ζχκθσλα απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ απφιπηε 

ζπκκφξθσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εηαηξεηψλ.  

 

Σν Σμήμα Β, απνηειείηαη απφ ηηο επφκελεο 5 εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (6-10), 

νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ Οξγάλσζε πζηήκαηνο θαη νη νπνίεο  αλαιχνληαη κε ηνλ 

αθφινπζν ηξφπν.  

 

 H επώηηζη 6 εμεηάδεη ην αλ νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ζεζπίζεη M.I.S. ζχζηεκα 

κε ζθνπφ ηελ γξήγνξε, αμηφπηζηε θαη αληηθεηκεληθή πιεξνθφξεζε εθφζνλ ε 

αλάπηπμε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ κεγάισλ παξνρψλ ηνπ 

είλαη πνιχ κεγάιε. 

 Η επώηηζη 7 αμηνινγεί ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη επηρεηξήζεηο εληάζζνπλ ηελ  

νξγάλσζε ηεο εηαηξείαο ζηνπο βαζηθνχο ζηξαηεγηθνχο ηεο ζηφρνπο, πνιηηηθή 

βαζηθή θαη αλακθίβνια αλαπφζπαζην θνκκάηη ησλ θπξίσλ θαη κε 

παξαβιέςηκσλ ζηφρσλ ηεο θάζε επηρείξεζεο. 

 Η επώηηζη 8 πξνζπαζεί λα αμηνινγήζεη κε βάζε ηελ ηξηηνβάζκηα θιίκαθα, 

ην βαζκφ ζηνλ νπνίν είλαη ζηειερσκέλεο φιεο νη ζέζεηο ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο 

ηεο επηρεηξήζεηο ψζηε λα κελ ππάξρνπλ θελά θαη ειιείςεηο θαζεθφλησλ ζε 

θαλέλα επίπεδν ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο. 

 Μέζα απφ ηελ επώηηζη 9 δηαπηζηψλνπκε ηελ χπαξμε ή κε ηεο ππνβνιήο 

έθζεζεο γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπ ηκήκαηνο Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ γηα ηελ εθάζηνηε επηρείξεζε. 
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 Μέζα απφ ηελ ηειεπηαία εξψηεζε ηνπ Β ηκήκαηνο, δειαδή ηελ επώηηζη 10,  

κπνξνχκε λα ελεκεξσζνχκε γηα ην αλ ηα νηθνλνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά αξρεία 

θαζψο θαη νη εθζέζεη πεξηέρνπλ αθξηβείο, έγθαηξεο, πιήξεηο θαη ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο, ζηνηρείν ζεκαληηθφ γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Σν Γ Σμήμα, απνηειείηαη επίζεο απφ ηηο επφκελεο  πέληε ζηε ζεηξά εξσηήζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ (11-15) νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ Αλάπηπμε, Λεηηνπξγία θαη 

Τπνζηήξημε ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο, ε δηάξζξσζε ησλ νπνίσλ θαίλεηαη 

παξαθάησ. 

 

 Η επώηηζη 11, είλαη κία εξψηεζε θιεηζηνχ ηχπνπ ε νπνία εμεηάδεη αλ νη 

επηρεηξήζεηο έρνπλ ζεζπίζεη γξαπηή πνιηηηθή θαη γξαπηέο δηαδηθαζίεο ζρεηηθά 

κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ππάξρνληνο Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο κε ζθνπφ ηελ 

νκαιή θαη ζπληνληζκέλε εξγαζία ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 Η επώηηζη 12 εμεηάδεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα 

αληαπνθξίλεηαη ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ γηα ηηο νπνίεο απνθηήζεθε. 

Άιισζηε, ε ζσζηή επηινγή ελφο Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο γίλεηαη πάληα 

κε βάζε ηηο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ηεο επηρείξεζεο θαη φρη κε βάζε κε ηελ 

γεληθφηεξε θαη αφξηζηε θαηαιιειφηεηα ηνπ.  

 Η επώηηζη 13 αμηνινγεί ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ην ζχζηεκα ρξεζηκνπνηείηαη 

απφ θαηάιιεια εθπαηδεπφκελν πξνζσπηθφ, ζηνηρείν απφιπηα βαζηθφ γηα ηελ 

ζσζηή ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην 

ζχζηεκα δελ κπνξεί λα πξνζθέξεη ηελ θαηάιιειε βνήζεηα γηα ηελ νπνία 

απνθηήζεθε. 

 Η επώηηζη 14 εμεηάδεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ν ρψξνο ζηέγαζεο ηνπ Hardware 

ηεξεί ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο εξγαζίαο, γηα ην ιφγν φηη κφλν ππφ 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο είλαη επηηξεπηή θαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ. 

 Η επώηηζη 15, ηειεπηαία εξψηεζε απηνχ ηνπ ηκήκαηνο, εμεηάδεη θαηά πφζν 

αθνινπζείηαη ε δνθηκαζία ηεο δνθηκήο ηεο απνδνρήο ηνπ ζπζηήκαηνο ψζηε λα 

ιεθζνχλ ηα πξψηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηε κεξηά ησλ ρξεζηψλ σο πξνο ηελ 

άλεζε ρξήζεο ηνπ, ηε θηιηθφηεηα ηνπ κε ην πεξηβάιινλ θαη βαζηθέο 

απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ.  
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Σν Σμήμα Γ πνπ είλαη θαη ην ηειεπηαίν ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, απνηειείηαη 

απφ ηηο πέληε ηειεπηαίεο εξσηήζεηο (16-20), θαη αλαθέξεηαη ζηελ Αζθάιεηα θαη 

Δπεθηαζηκφηεηα ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο θαη δηακνξθψλνληαη κε ηνλ 

αθφινπζν ηξφπν. 

 

 Η επώηηζη 16, δηεξεπλά αλ ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα είλαη επαξθέο 

αζθαιηζκέλν ή φρη, ζηνηρείν ην νπνίν επηβάιιεηαη λα θαηαρσξείηαη θαη λα 

εθαξκφδεηαη κέζα απφ ηελ πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο σο πξνο ηελ πξνζηαζία 

θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο.   

 Η επώηηζη 17, εμεηάδεη εάλ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

γίλεηαη έιεγρνο σο πξνο ηηο δηθιείδεο αζθαιείαο, ηελ αμηνπηζηία ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ηηο δπλαηφηεηεο γηα ηηο νπνίεο αξρηθά είρε ζρεδηαζηεί. 

 Η επώηηζη 18, δηεξεπλά εάλ ππάξρεη δηαζθάιηζε πξφζβαζεο κφλν ηνπ 

εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο. ε αληίζεζε πεξίπησζε, ε 

εθξνή ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ απφ ηελ εθάζηνηε επηρείξεζε κπνξεί λα 

επηθέξεη θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο. 

 Η επώηηζη 19, εμεηάδεη εάλ ππάξρεη δπλαηφηεηα επεθηαζηκφηεηαο ηνπ 

Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο γηα ην ιφγν φηη νη εμειίμεηο θαη αλάγθεο κηαο 

εηαηξείαο απμάλνληαη θαη αιιάδνπλ κε ξαγδαίν ξπζκφ θαη έηζη ε ππνδνκή γηα 

επεθηαζηκφηεηα ζεσξείηαη πιένλ αλαγθαία. 

 Η επώηηζη 20, ηειεπηαία εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, εμεηάδεη εάλ ε 

κεηέπεηηα εγθαηάζηαζε λέσλ ζπζηεκάησλ, ζα κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί απφ 

ηελ ππάξρνπζα ηερλνινγία. 

6.4 Μεθοδολογία ηαηιζηικήρ Ανάλςζηρ Δπυηημαηολογίος 

 

Γηα ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS (Statistical Package for Social Sciences), πνπ απνηειεί έλα 

νινθιεξσκέλν ζηαηηζηηθφ παθέην ινγηζκηθνχ θαη κέζα απφ ην νπνίν εξκελεχνληαη 

ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία πξνέθπςαλ απφ ην ζχλνιν ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηα 

απαληήζεθαλ απφ ηνλ αξκφδην θαη επεζηξάθεζαλ. Η εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ 

καο νδεγεί ζηε δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ σο πξνο ηελ βειηίσζε ηνπ Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνπ Διέγρνπ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαζψο 

επίζεο θαη ζηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ απφ 
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ηηο εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην επηρεηξήζεηο νη νπνίεο άιισζηε ππνρξενχληαη λα 

ηεξνχλ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7: ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ 

7.1 Διζαγυγή 

 

ην παξφλ θεθάιαην παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηε 

ζπιινγή, αλάιπζε θαη επεμεξγαζία ησλ απαληεκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ. Με ζθνπφ 

ηελ πιήξε θαηαλφεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ε παξνπζίαζε 

ηνπο γίλεηαη ηφζν κε πεξηγξαθηθφ φζν θαη κε ζρεκαηηθφ ηξφπν.  

Η ζρεκαηηθή παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ, έρεη γίλεη κε ηε βνήζεηα ηνπ 

ινγηζκηθνχ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ SPSS 17.0 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηελ 

επεμεξγαζία ησλ απαληεκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ. 

7.2 Αποηελέζμαηα Δπυηημαηολογίος 

 

Σμήμα Α:Γενική Αξιολόγηζη ςζηήμαηορ Δζυηεπικού Δλέγσος (1-5) 

Σν πξψην ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ καο, αλαθέξεηαη ζηε Γεληθή Αμηνιφγεζε 

πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη απνηειείηαη απφ ηηο εξσηήζεηο 1-5. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε εξψηεζε (1) απηνχ ηνπ ηκήκαηνο, εμεηάδεη ην πνηνο είλαη αξκφδηνο 

γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ κε επηινγή 

απαληήζεσλ ην ηκήκα πιεξνθνξηθήο, ην ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ή θάπνην άιιν .

    Δπώηηζη 1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 9 20,9 20,9 20,9 

ΣΜΗΜΑ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ 

ΔΛΔΓΥΟΤ 
31 72,1 72,1 93,0 

ΑΛΛΟ ΣΜΗΜΑ 3 7,0 7,0 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Πίνακαρ 1:Καηανομή ζςσνόηηηαρ για ηην επώηηζη 1 

 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, δηαπηζηψλνπκε φηη ην 20,9% ησλ εξσηεζέλησλ 

απάληεζαλ φηη αξκφδηνο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ 
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ζπζηεκάησλ είλαη ην ηκήκα πιεξνθνξηθήο, ην 72,9% πνπ απνηειεί θαη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ απάληεζε ην ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ελψ ην 7% άιιν. 

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

ξαβδνγξάκκαηνο. 

Απμόδιορ για ηην διεκπεπαίυζη ηηρ αξιολόγηζηρ ηυν πληποθοπιακών 

ζςζηημάηυν είναι: 

 
Δικόνα 1: Ραβδόγπαμμα για ηην επώηηζη 1 

Η δεχηεξε εξψηεζε ηνπ ηκήκαηνο Α, εμεηάδεη ζε πνηφλ αλαθέξεηαη ν εζσηεξηθφο 

έιεγρνο, κε ηέζζεξηο  πηζαλέο απαληήζεηο φπσο ηνλ πξφεδξν ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, ηελ επηηξνπή ειέγρνπ, ην ίδην ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ή άιιν ηκήκα. 

Δπώηηζη 2 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ΠΡΟΔΓΡΟ Γ 4 9,3 9,3 9,3 

ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΛΔΓΥΟΤ 18 41,9 41,9 51,2 

Γ 21 48,8 48,8 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Πίνακαρ 2:Καηανομή ζςσνόηηηαρ για ηην επώηηζη 2 

 

Με βάζε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ζπκπεξαίλνπκε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

εξσηεζέλησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ην 48,8% απάληεζε φηη αξκφδηνο γηα ηνλ εζσηεξηθφ 

έιεγρν είλαη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. Αθνινπζεί κε πνζνζηφ 41,9% ε επηηξνπή 
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ειέγρνπ, ελψ ην κηθξφηεξν πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 9,3% εληνπίδεηαη ζηνλ πξφεδξν 

ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ.   

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

ξαβδνγξάκκαηνο. 

Ο εζυηεπικόρ έλεγσορ αναθέπεηαι: 

 
 Δικόνα 2: Ραβδόγπαμμα για ηην επώηηζη 2 

Η ηξίηε ζηε ζπλέρεηα εξψηεζε, εμεηάδεη εάλ ην ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ή 

δελ είλαη  ζηειερσκέλν κε ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ, ζχκθσλα πάληα κε ηηο αλάγθεο 

θαη απαηηήζεηο ησλ θαηξψλ. 

Δπώηηζη 3 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ΟΥΙ 3 7,0 7,0 7,0 

ΝΑΙ 40 93,0 93,0 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Πίνακαρ 3:Καηανομή ζςσνόηηηαρ για ηην επώηηζη 3 

 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, εχθνια θαλείο κπνξεί λα δηαπηζηψζεη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ην 93%, απάληεζαλ ην 

φλησο ην ηκήκα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ζηειερσκέλν κε ην θαηάιιειν 

πξνζσπηθφ ελψ κφλν ην 7% απάληεζε φρη. 
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Με ηε βνήζεηα ηνπ SPSS, ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη κε κνξθή 

ξαβδνγξάκκαηνο. 

Σο ημήμα εζυηεπικού ελέγσος είναι ζηελεσυμένο με ηο καηάλληλο πποζυπικό ζε 

ποζοζηό: 

 
Δικόνα 3: Ραβδόγπαμμα για ηην επώηηζη 3 

Η εξψηεζε ηέζζεξα εθηηκά ην πνζνζηφ, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε ππάξρνπζα 

ζηειέρσζε θαιχπηεη ή φρη ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. 

Δπώηηζη 4 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ΟΥΙ 9 20,9 20,9 20,9 

ΝΑΙ 34 79,1 79,1 100,0 

 

Total 43 100,0 100,0  

Πίνακαρ 4:Καηανομή ζςσνόηηηαρ για ηην επώηηζη 4 

 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη 79,1% ησλ 

εξσηεζέλησλ απάληεζαλ φηη ε ππάξρνπζα ζηειέρσζε ηεο εθάζηνηε εηαηξείαο 

θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ελψ ηαπηφρξνλα ην 20,9% 

απάληεζε ε θάιπςε απηή δελ πθίζηαηαη. 
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Με ηε βνήζεηα ηνπ SPSS, ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη κε κνξθή 

ξαβδνγξάκκαηνο. 

Η ςπάπσοςζα ζηελέσυζη καλύπηει ηιρ ανάγκερ ηηρ ςπηπεζίαρ εζυηεπικού 

ελέγσος υρ εξή: 

 

Δικόνα 4: Ραβδόγπαμμα για ηην επώηηζη 4 

Η ηειεπηαία εξψηεζε ηνπ ηκήκαηνο Α (εξψηεζε 5), εθηηκά ην πνζνζηφ ζχκθσλα κε 

ην νπνίν δηαπηζηψλνπκε αλ ππάξρνπλ ή δελ ππάξρνπλ πξφηππα επαγγεικαηηθήο 

εθαξκνγήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Δπώηηζη 5 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ΟΥΙ 3 7,0 7,0 7,0 

ΝΑΙ 40 93,0 93,0 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Πίνακαρ 5:Καηανομή ζςσνόηηηαρ για ηην επώηηζη 

 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, εχθνια θαλείο κπνξεί λα δηαπηζηψζεη φηη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ην 93%, απάληεζαλ φηη 

ππάξρνπλ πξφηππα επαγγεικαηηθήο εθαξκνγήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ελψ ην κφλν ην 

7% απάληεζε φηη δελ ππάξρνπλ. 
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Με ηε βνήζεηα ηνπ SPSS, ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη κε κνξθή 

ξαβδνγξάκκαηνο. 

Ππόηςπα επαγγελμαηικήρ εθαπμογήρ εζυηεπικού ελέγσος ςπάπσοςν ζηο 

ακόλοςθο ποζοζηό: 

 

Δικόνα 5: Ραβδόγπαμμα για ηην επώηηζη 5 

Σμήμα Β:Οπγανυζη ζςζηήμαηορ (6-10) 

Σν ηκήκα Β αλαθέξεηαη ζηελ νξγάλσζε ζπζηήκαηνο θαη απνηειείηαη απφ ηηο 

εξσηήζεηο 6-10. Πην ζπγθεθξηκέλα ε εξψηεζε έμη εθηηκά ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν 

ππάξρεη ζέζπηζε M.I.S. ζπζηήκαηνο ζηελ επηρείξεζε ψζηε λα ππάξρεη γξήγνξε, 

αμηφπηζηε θαη αληηθεηκεληθή πιεξνθφξεζε. Ο βαζκφο απηφο κπνξεί λα είλαη κηθξφο 

κέηξηνο ή θαη κεγάινο.  

Δπώηηζη 6 

 

 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ 
1 2,3 2,3 2,3 

Δ ΜΔΣΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 
6 14,0 14,0 16,3 

Δ ΜΔΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 
36 83,7 83,7 100,0 

Total 
43 100,0 100,0  

Πίνακαρ 6:Καηανομή ζςσνόηηηαρ για ηην επώηηζη 6 
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χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ζπρλνηήησλ, ζεηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη 83,7% 

ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζαλ φηη ππάξρεη ζέζπηζε ηνπ M.I.S. ζπζηήκαηνο ζε κεγάιν 

βαζκφ, ελψ ην 14% έλα ζρεηηθά κηθξφ πνζνζηφ απάληεζε ζε κέηξην βαζκφ θαη κφιηο 

ην 1%, απάληεζε ζε κηθξφ βαζκφ.  

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

ξαβδνγξάκκαηνο. 

Η θέζπιζη ηος M.I.S. ζςζηήμαηορ ζηην επισείπηζη για γπήγοπη, αξιόπιζηη και 

ανηικειμενική πληποθόπηζη ςθίζηαηαι ζηον ακόλοςθο βαθμό: 

 

Δικόνα 6: Ραβδόγπαμμα για ηην επώηηζη 6 

Η εξψηεζε επηά ηνπ ηκήκαηνο Β, εμεηάδεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε νξγάλσζε ηεο 

εθάζηνηε εηαηξείαο εληάζζεηαη κέζα ζηνπο ζηξαηεγηθνχο ηεο ζηφρνπο θαη ν βαζκφο 

απηφο κπνξεί λα είλαη κηθξφο, κέηξηνο ή κεγάινο. 

Δπώηηζη 7 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

 

Δ ΜΔΣΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 26 60,5 60,5 60,5 

Δ ΜΔΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 17 39,5 39,5 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Πίνακαρ 7:Καηανομή ζςσνόηηηαρ για ηην επώηηζη 7 
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ηελ εξψηεζε εθηά θαη ζχκθσλα πάληα κε ηνλ πίλαθα θαηαλνκήο ζπρλφηεηαο, ην 

60,5% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε φηη ε νξγάλσζε ηεο εθάζηνηε εηαηξείαο 

εληάζζεηαη ζηνπο ζηξαηεγηθνχο ηεο ζηφρνπο  ζε κέηξην βαζκφ, ην 39,5% απάληεζε 

ζε κεγάιν βαζκφ ελψ θαλείο δελ απάληεζε ζε κηθξφ βαζκφ.  

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

ξαβδνγξάκκαηνο. 

Η οπγάνυζη ηηρ κάθε επισείπηζηρ ενηάζζεηαι ζηοςρ ζηπαηηγικούρ ηηρ ζηόσοςρ: 

 
Δικόνα 7: Ραβδόγπαμμα για ηην επώηηζη 7 

 

Η εξψηεζε 8 εμεηάδεη αλ φιεο νη ζέζεηο ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο είλαη ζηειερσκέλεο, κε 

πηζαλέο απαληήζεηο ην κηθξφ, κέηξην θαη κεγάιν βαζκφ αληίζηνηρα. 

Δπώηηζη 8 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ 7 16,3 16,3 16,3 

Δ ΜΔΣΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 15 34,9 34,9 51,2 

Δ ΜΔΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 21 48,8 48,8 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Πίνακαρ 8:Καηανομή ζςσνόηηηαρ για ηην επώηηζη 8 

 

πλνςίδνληαο ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ εξψηεζε 8, 

δηαπηζηψλνπκε φηη ζρεδφλ νη κηζνί θαη ζπγθεθξηκέλα ην 48,8% απάληεζε φηη φιεο νη 
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ζέζεηο ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο είλαη ζηειερσκέλεο ζε κεγάιν βαζκφ, ην 34,9% 

απάληεζε ζε κέηξην βαζκφ ελψ ην κηθξφηεξν πνζνζηφ χςνπο 16,3% ζπγθεληξψζεθε 

ζηελ πξψηε απάληεζε δειαδή ζε κηθξφ βαζκφ. 

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

ξαβδνγξάκκαηνο. 

Οι θέζειρ ηος οπγανογπάμμαηορ είναι ζηελεσυμένερ ζύμθυνα με ηον ακόλοςθο 

βαθμό: 

 
Δικόνα 8: Ραβδόγπαμμα για ηην επώηηζη 8 

Η έλαηε ζηε ζπλέρεηα εξψηεζε, αλαθέξεηαη ζηνλ αλ ππάξρεη ή δελ ππάξρεη ππνβνιή 

έθζεζεο γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Δπώηηζη 9 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ΟΥΙ 20 46,5 46,5 46,5 

ΝΑΙ 23 53,5 53,5 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Πίνακαρ 9:Καηανομή ζςσνόηηηαρ για ηην επώηηζη 9 

 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ζηελ εξψηεζε αλ ππάξρεη ππνβνιή έθζεζεο γηα 

ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ε θαηαλνκή ησλ 

απαληήζεσλ δελ απέρεη πνιχ αθνχ ην 53,5% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζαλ φηη 

ππάξρεη, ελψ ην 46,5% απάληεζαλ φηη δελ ππάξρεη. 



Πληροφοριακή Οργάνωση Ενός Συστήματος Εσωτερικοφ Ελέγχου 
 

69 
 

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

ξαβδνγξάκκαηνο. 

Τποβολή έκθεζηρ για ηα αποηελέζμαηα ηηρ επγαζίαρ ηος ημήμαηορ εζυηεπικού 

ελέγσος ςπάπσει ζηον ακόλοςθο βαθμό: 

 
Δικόνα 9: Ραβδόγπαμμα για ηην επώηηζη 9 

Η εξψηεζε 10, ηειεπηαία εξψηεζε ηνπ ηκήκαηνο Β, ειέγρεη αλ ηα νηθνλνκηθά θαη 

ιεηηνπξγηθά αξρεία, θαζψο θαη νη εθζέζεηο πεξηέρνπλ αθξηβείο, έγθαηξεο, πιήξεηο θαη 

ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο. Οη απαληήζεηο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνλ κηθξφ, κέηξην ή 

κεγάιν βαζκφ. 

Δπώηηζη 10 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ 14 32,6 32,6 32,6 

Δ ΜΔΣΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 5 11,6 11,6 44,2 

Δ ΜΔΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 24 55,8 55,8 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Πίνακαρ 10:Καηανομή ζςσνόηηηαρ για ηην επώηηζη 10 

 

 Ο πίλαθαο θαηαλνκήο ζπρλφηεηαο ηεο εξψηεζεο 10 καο δείρλεη φηη παξαπάλσ απφ ην 

50% ησλ εξσηεζέλησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ην 55,8% απάληεζε φηη ηα νηθνλνκηθά θαη 

ιεηηνπξγηθά αξρεία θαζψο θαη νη εθζέζεηο  πεξηέρνπλ αθξηβείο, έγθαηξεο, πιήξεηο θαη 

ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζε κεγάιν βαζκφ, ην 11,6% απάληεζε ζε κέηξην βαζκφ ελψ ην 

32,6% απάληεζε ζε κηθξφ βαζκφ. 
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Με ηε βνήζεηα ηνπ SPSS, ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη κε κνξθή 

ξαβδνγξάκκαηνο. 

Σα οικονομικά και λειηοςπγικά απσεία, καθώρ και οι εκθέζειρ πεπιέσοςν 

ακπιβείρ, έγκαιπερ, πλήπειρ και σπήζιμερ πληποθοπίερ: 

 
Δικόνα 10: Ραβδόγπαμμα για ηην επώηηζη 10 

Σμήμα Γ: Ανάπηςξη – Λειηοςπγία –Τποζηήπιξη Πληποθοπιακού ςζηήμαηορ (11-15) 

Σν ηκήκα Γ αλαθέξεηαη ζηελ αλάπηπμε, ιεηηνπξγία θαη ππνζηήξημε πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη απνηειείηαη απφ ηηο εξσηήζεηο 11-15. Η εξψηεζε έληεθα εμεηάδεη ην 

αλ έρεη ή φρη ζεζπηζηεί γξαπηή πνιηηηθή θαη γξαπηέο δηαδηθαζίεο ζρεηηθά κε ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. 

Δπώηηζη 11 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ΟΥΙ 28 65,1 65,1 65,1 

ΝΑΙ 15 34,9 34,9 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Πίνακαρ 11:Καηανομή ζςσνόηηηαρ για ηην επώηηζη 11 

 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα δηαπηζηψλνπκε φηη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

απνηειεζκάησλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε είλαη αξθεηά 

κεγάιε κε ηε αξλεηηθή ζεκαζία. Μφλν ην 34,9% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζαλ φηη 
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έρεη ζεζπηζηεί γξαπηή πνιηηηθή θαη γξαπηέο δηαδηθαζίεο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ελψ ην κεγάιν ζε πνζνζηφ 65,10% απάληεζε αξλεηηθά. 

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

ξαβδνγξάκκαηνο. 

Έσει θεζπιζηεί γπαπηή πολιηική και γπαπηέρ διαδικαζίερ ζσεηικά με ηη 

λειηοςπγία ηος πληποθοπιακού ζςζηήμαηορ: 

 
Δικόνα11:Ραβδόγπαμμα για ηην επώηηζη 11 

 

Η εξψηεζε δψδεθα εθηηκά ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 

αληαπνθξίλεηαη ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ γηα ην νπνίν απνθηήζεθε. Η δηάθξηζε ησλ 

πηζαλψλ απαληήζεσλ είλαη κεηαμχ ηνπ κηθξνχ, κέηξηνπ θαη κεγάινπ βαζκνχ. 

Δπώηηζη 12 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δ ΜΔΣΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 18 41,9 41,9 41,9 

Δ ΜΔΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 25 58,1 58,1 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Πίνακαρ 12:Καηανομή ζςσνόηηηαρ για ηην επώηηζη 12 

 

Μειεηψληαο ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, δηαπηζηψλεη θαλείο φηη έλα ζρεηηθά θαιφ 

πνζνζηφ χςνπο 58,1% απάληεζε φηη ζηελ πξάμε ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 
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αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο γηα ηηο νπνίεο απνθηήζεθε ζε κεγάιν βαζκφ, ην 41,9% 

ζε κέηξην βαζκφ ελψ θαλείο δελ απάληεζε ζε κηθξφ βαζκφ. 

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

ξαβδνγξάκκαηνο. 

Σο πληποθοπιακό ζύζηημα ανηαποκπίνεηαι ζηην κάλςτη ηυν αναγκών για ηο 

οποίο αποκηήθηκε: 

 

Δικόνα 12: Ραβδόγπαμμα για ηην επώηηζη 12 

Η εξψηεζε 13 εθηηκά ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ην ζχζηεκα ρξεζηκνπνηείηαη απφ 

θαηάιιεια εθπαηδεπφκελν πξνζσπηθφ. Οη πηζαλέο απαληήζεηο είλαη ν κηθξφο, κέηξηνο 

θαη κεγάινο βαζκφο αληίζηνηρα. 

Δπώηηζη 13 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δ ΜΔΣΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 
5 11,6 11,6 11,6 

Δ ΜΔΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 38 88,4 88,4 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Πίνακαρ 13:Καηανομή ζςσνόηηηαρ για ηην επώηηζη 13 
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Παξαηεξψληαο ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, δηαπηζηψλεη θαλείο φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ησλ εξσηεζέλησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ην 88,4% απάληεζαλ φηη ην ζχζηεκα 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ θαηάιιεια εθπαηδεπφκελν πξνζσπηθφ ζε κεγάιν βαζκφ, έλα 

πνιχ κηθξφ πνζνζηφ χςνπο 11,6% απάληεζε ζε κηθξφ βαζκφ ελψ θαλείο δελ 

απάληεζε ζε κηθξφ βαζκφ. 

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

ξαβδνγξάκκαηνο. 

Σο ζύζηημα σπηζιμοποιείηαι από καηάλληλα εκπαιδεςόμενο πποζυπικό: 

 

Δικόνα 13: Ραβδόγπαμμα για ηην επώηηζη 13 

Η εξψηεζε 14 ηνπ ηκήκαηνο Β, ειέγρεη ζε πνην βαζκφ ν ρψξνο ν ζηέγαζεο ηνπ 

Hardware ηεξεί ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Ο βαζκφο απηφο δηαρσξίδεηαη ζε 

κηθξφ, κέηξην θαη κεγάιν. 

Δπώηηζη 14 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Δ ΜΔΣΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 5 11,6 11,6 11,6 

Δ ΜΔΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 38 88,4 88,4 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Πίνακαρ 14:Καηανομή ζςσνόηηηαρ για ηην επώηηζη 14 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαηαλνκήο ζπρλφηεηαο γηα ηελ εξψηεζε 14, 

δηαπηζηψλνπκε φηη ν ρψξνο ζηέγαζεο ηνπ Hardware ηεξεί ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο 
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εξγαζίαο ζε κεγάιν βαζκφ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 88,4% ησλ εξσηεζέλησλ ελψ 

ηαπηφρξνλα κφλν ην 11,6% απαληά ζε κηθξφ βαζκφ. Δλζαξξπληηθφ είλαη ην γεγνλφο 

φηη κεδεληθφ είλαη ην πνζνζηφ πνπ απάληεζε ζε κηθξφ βαζκφ. 

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

ξαβδνγξάκκαηνο. 

Ο σώπορ ζηέγαζηρ ηος Hardware ηηπεί ηιρ καηάλληλερ ζςνθήκερ επγαζίαρ: 

 
Δικόνα 14: Ραβδόγπαμμα για ηην επώηηζη 14 

 

Η ηειεπηαία εξψηεζε ηνπ ηκήκαηνο Γ, εμεηάδεη αλ αθνινπζείηαη ε δνθηκαζία ηεο 

απνδνρήο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο κε επηινγή απαληήζεσλ ην κηθξφ, κέηξην 

ή κεγάιν βαζκφ. 

Δπώηηζη 15 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

 

Δ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ 2 4,7 4,7 4,7 

Δ ΜΔΣΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 5 11,6 11,6 16,3 

Δ ΜΔΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 36 83,7 83,7 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Πίνακαρ 15:Καηανομή ζςσνόηηηαρ για ηην επώηηζη 15 
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χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ην κεγαιχηεξν κε δηαθνξά πνζνζηφ ησλ 

εξσηεζέλησλ απάληεζαλ φηη ε δνθηκαζία ηεο απνδνρήο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο αθνινπζείηαη ζε κεγάιν βαζκφ. Σαπηφρξνλα, κφλν ην 11,6% απάληεζε ε 

δνθηκαζία αθνινπζείηαη ζε κέηξην βαζκφ, ελψ ειάρηζην είλαη ην πνζνζηφ (4,7%), πνπ 

απάληεζε ζε κηθξφ βαζκφ. 

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

ξαβδνγξάκκαηνο. 

Η δοκιμαζία αποδοσήρ ηος ζςζηήμαηορ ακολοςθείηαι: 

 
Δικόνα 15: Ραβδόγπαμμα για ηην επώηηζη 15 

 

ΣΜΗΜΑ Γ: ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΔΠΔΚΣΑΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ 

ΤΣΗΜΑΣΟ (16-20) 

 

Σν ηειεπηαίν ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ, ηκήκα Γ, αλαθέξεηαη ζηελ αζθάιεηα θαη 

επεθηαζηκφηεηα ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη απαξηίδεηαη απφ πέληε 

εξσηήζεηο (16-20). Η εξψηεζε δεθαέμη είλαη κία εξψηεζε θιεηζηνχ ηχπνπ θαη 

εμεηάδεη εάλ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη επαξθέο 

αζθαιηζκέλν ή φρη. 

 

Δπώηηζη 16 
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Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid OXI 5 11,6 11,6 11,6 

NAI 38 88,4 88,4 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Πίνακαρ 16:Καηανομή ζςσνόηηηαρ για ηην επώηηζη 16 

 

Μειεηψληαο ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ζπρλφηεηαο, δηαπηζηψλεη θαλείο ην ελζαξξπληηθφ 

γεγνλφο φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ κε πνζνζηφ 88,4%, 

απάληεζε φηη ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα είλαη επαξθέο αζθαιηζκέλν, ελψ κηθξφ 

πνζνζηφ ηνπ χςνπο 11,6% απάληεζε φηη δελ είλαη. 

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

ξαβδνγξάκκαηνο. 

Σο πληποθοπιακό ζύζηημα είναι επαπκέρ αζθαλιζμένο ζηον ακόλοςθο βαθμό: 

 

Δικόνα 16: Ραβδόγπαμμα για ηην επώηηζη 16 

 

Η δεχηεξε εξψηεζε ηνπ ηκήκαηνο Γ, εμεηάδεη ηνλ βαζκφ ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν, πξηλ 

ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο γέλεηαη έιεγρνο σο πξνο ηηο δηθιείδεο 

αζθαιείαο, ηελ αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ αξρηθά είρε 

ζρεδηαζηεί. Η εμέηαζε γίλεηαη κε βάζε ην κηθξφ, κέηξην θαη κεγάιν βαζκφ. 
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Δπώηηζη 17 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ 5 11,6 11,6 11,6 

Δ ΜΔΣΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 7 16,3 16,3 27,9 

Δ ΜΔΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 31 72,1 72,1 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Πίνακαρ 17:Καηανομή ζςσνόηηηαρ για ηην επώηηζη 17 

 

 Δμεηάδνληαο ηνλ παξαπάλσ πίλαθα,  εχθνια ζπκπεξάλεη θαλείο φηη έλα κεγάιν 

πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ην 72,1%, απάληεζε φηη έιεγρνο σο 

πξνο ηηο δηθιείδεο αζθαιείαο, ηελ αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηηο δπλαηφηεηεο  

γηα ηηο νπνίεο αξρηθά είρε ζρεδηαζηεί, γίλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ. Σν ππφινηπν πνζνζηφ 

απάληεζε ζε κέηξην θαη κηθξφ βαζκφ κε αληηζηνηρία 16,3% θαη 11,6%. 

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

ξαβδνγξάκκαηνο. 

Έλεγσορ υρ ππορ ηιρ δικλείδερ αζθαλείαρ, ηην αξιοπιζηία ηος ζςζηήμαηορ και 

ηιρ δςναηόηηηερ  για ηιρ οποίερ απσικά είσε ζσεδιαζηεί, διεξάγεηαι ππιν ηην 

έναπξη λειηοςπγίαρ ηος ζςζηήμαηορ υρ εξήρ: 

 

Δικόνα 17: Ραβδόγπαμμα για ηην επώηηζη 17 
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Η εξψηεζε δεθανρηψ, είλαη άιιε κία εξψηεζε θιεηζηνχ ηχπνπ ε νπνία δηεξεπλά εάλ 

ππάξρεη δηαζθάιηζε πξφζβαζεο κφλν ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζσπηθνχ ή φρη. 

Δπώηηζη 18 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΟΥΙ 
1 2,3 2,3 2,3 

ΝΑΙ 42 97,7 97,7 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Πίνακαρ 18:Καηανομή ζςσνόηηηαρ για ηην επώηηζη 18 

 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ζρεδφλ φινη νη 

εξσηεζέληεο ζπγθεθξηκέλα ην 97,7% απάληεζε φηη φλησο ππάξρεη δηαζθάιηζε κφλν 

ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη κφλν ην ειάρηζην θαη ακειεηέν 2,3% 

απάληεζε φηη δελ ππάξρεη. 

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

ξαβδνγξάκκαηνο 

Τπάπσει διαζθάλιζη ππόζβαζηρ μόνο ηος εξοςζιοδοηημένος πποζυπικού: 

 

Δικόνα 18: Ραβδόγπαμμα για ηην επώηηζη 18 
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Η επφκελε εξψηεζε απηνχ ηνπ ηκήκαηνο , ε εξψηεζε δεθαελληά εμεηάδεη ηελ 

πεξίπησζε δπλαηφηεηαο γηα επεθηαζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ νπζία δηεξεπλά 

αλ ππάξρεη ή φρη ε δπλαηφηεηα απηή. 

Δπώηηζη 19 

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid NAI 43 100,0 100,0 100,0 

Πίνακαρ 19:Καηανομή ζςσνόηηηαρ για ηην επώηηζη 19 

 

Σν απνηέιεζκα ηνπ παξαπάλσ πίλαθα καο δείρλεη φηη ην φιν ην πιήζνο ησλ 

εξσηεζέλησλ ρσξίο θακία απφθιηζε απάληεζε φηη ππάξρεη δπλαηφηεηα 

επεθηαζηκφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο δίρσο θακία άξλεζε. 

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

ξαβδνγξάκκαηνο. 

Γςναηόηηηα επεκηαζιμόηηηαρ ηος πληποθοπιακού ζςζηήμαηορ: 

 

 
Δικόνα 19: Ραβδόγπαμμα για ηην επώηηζη 19 

 

Η ηειεπηαία εξψηεζε ηνπ ηειεπηαίνπ ηκήκαηνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ε εξψηεζε 

είθνζη, δηεξεπλά αλ ε ππάξρνπζα ηερλνινγία ζα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ κεηέπεηηα 

εγθαηάζηαζε λέσλ ζπζηεκάησλ ή φρη. 
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Δπώηηζη 20 

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid OXI 4 9,3 9,3 9,3 

NAI 39 90,7 90,7 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Πίνακαρ 20:Καηανομή ζςσνόηηηαρ για ηην επώηηζη 20 

 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαη ηελ θαηαλνκή ζπρλφηεηαο ησλ απαληήζεσλ, 

θαλεξή είλαη κεγάιε απφθιηζε κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ. πγθεθξηκέλα, ην 90,7% 

ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε φηη ε κεηέπεηηα εγθαηάζηαζε λέσλ ζπζηεκάησλ, ζα 

κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί απφ ηελ ππάξρνπζα ηερλνινγία ελψ ην 9,3%, πνζνζηφ πάξα 

πνιχ κηθξφ απάληεζε φηη ε ππνζηήξημε απηή δε ζα είλαη εθηθηή. 

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

ξαβδνγξάκκαηνο 

Η μεηέπειηα εγκαηάζηαζη νέυν ζςζηημάηυν, θα μποπεί να ςποζηηπισθεί από 

ηην ςπάπσοςζα ηεσνολογία: 

Δικόνα 20: Ραβδόγπαμμα για ηην επώηηζη 20 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

8.1 Διζαγυγή 

 

’ απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη πεξηγξακκαηηθά ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ επί ηνπ 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ηεο Πιεξνθνξηαθήο Οξγάλσζεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, 

πξνέξρνληαη ηφζν απφ ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε πνπ δηεμήρζε, φζν θαη απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

8.2ςμπεπάζμαηα Βιβλιογπαθικήρ Δπιζκόπηζηρ 

 

Οη ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο  εμειίμεηο θαζψο θαη νη παγθφζκηεο αλαθαηαηάμεηο πνπ 

παξαηεξνχληαη ζρεδφλ ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ησλ επηρεηξήζεσλ, δπζθνιεχνπλ φιν 

θαη πεξηζζφηεξν ην έξγν ησλ Γηνηθήζεψλ ηνπο. Οη δηνηθνχληεο, ζηελ φιε απηή 

αλαδηνξγάλσζε ηεο παγθφζκηαο έθξεμεο, αδπλαηνχλ εθ ησλ πξαγκάησλ, απφ κφλνη 

ηνπο λα έρνπλ ηελ θαηάιιειε πιεξνθφξεζε  θαη ππνζηήξημε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

άκεζε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ θαη θαηάιιεισλ επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ.  Σν 

θελφ απηφ, νη Γηνηθήζεηο πξνζπαζνχλ λα ην θαιχςνπλ κε ηελ εθρψξεζε 

αξκνδηνηήησλ ζε δηάθνξα επίπεδα δηνίθεζεο. Πξσηεχνληα ξφιν ζηελ αλάιεςε 

αξκνδηνηήησλ γηα ηελ παξνρή ηεο δηνηθεηηθήο πιεξνθφξεζεο θαη ππνζηήξημεο, θαη 

κάιηζηα ζε ζέκαηα πνπ απαηηείηαη πςεινχ επηπέδνπ γλψζε θαη θξίζε θαιείηαη λα 

δηαδξακαηίζεη ν Δζσηεξηθφο Έιεγρνο. 

Καζψο ε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζεσξείηαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε 

ζσζηή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία θαη πνξεία ησλ επηρεηξήζεσλ, έηζη θαη ζηε 

ρψξα καο, κηα ζεηξά απνθάζεσλ ζπλέβαιαλ ζηε ζεκαληηθή πξνψζεζε θαη 

αλαβάζκηζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, εμαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ αλάπηπμε θαη 

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

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο δελ πεξηνξίδεηαη ζηνλ παξαδνζηαθφ νηθνλνκηθφ έιεγρν 

(Financial Audit), δειαδή ζηνλ έιεγρν επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη κφλν. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειεί πιένλ κηα αλεμάξηεηε ειεγθηηθνχ 

θαη ζπκβνπιεπηηθνχ ραξαθηήξα ππεξεζία αμηνινγψληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 
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δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο.  

Κάζε επηρείξεζε αλάινγα βέβαηα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηνπο ζηφρνπο θαη ηεο 

αλάγθεο ηεο, ζα πξέπεη λα ζρεδηάδεη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο νξζνχ θαη επαξθνχο ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη φηη παξέρεη κε αμηνπηζηία θαη βεβαηφηεηα πιεξνθνξίεο γηα 

ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, φπσο επίζεο θαη ην φηη δεκηνπξγνχληαη 

αμηφπηζηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα ηελ νξζνινγηθή δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ 

εηνηκαζία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δπνκέλσο, ε χπαξμε θαη ε 

ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο έρεη γίλεη έλα 

ζηξαηεγηθφ ζέκα. 

Αξρηθά ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα απνηεινχλ κέξνο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

επεξεάδνληαη αιιά θαη επεξεάδνπλ ην πεξηβάιινλ ηεο. Άιισζηε ε χπαξμε ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζε κηα επηρείξεζε, παξέρεη ηελ επηθνηλσληαθή θαη 

αλαιπηηθή δχλακε πνπ ρξεηάδνληαη νη εηαηξείεο γηα λα κπνξνχλ λα έρνπλ έλα 

νινθιεξσκέλν έιεγρν ηεο ξνήο εξγαζίαο. Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηαθξίλνληαη 

ζε δηάθνξνπο ηχπνπο έηζη ψζηε λα εμππεξεηνχλ φια ηα νξγαλσηηθά επίπεδα ηεο 

επηρείξεζεο θαζψο επίζεο θαη ηα δηνηθεηηθά ηνπο ζηειέρε. Βέβαηα, έλα 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, δε κπνξεί λα απνηειέζεη απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν γηα 

θακία επηρείξεζε εάλ δελ εθπιεξψλεη ηνπο ζηφρνπο ηεο. 

Αμηνζεκείσην βέβαηα είλαη ην γεγνλφο φηη γηα λα απνθεπρζεί νπνηαδήπνηε 

δπζιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, επηβάιιεηαη ν ζηαδηαθφο έιεγρνο ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. Αληηθείκελν απηνχ ηνπ ειέγρνπ είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο 

αμηνπηζηίαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ψζηε λα 

ππάξρεη πξνζηαζία ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ 

αξρείσλ ηεο επηρείξεζεο. Βαζηθέο θαηεγνξίεο απηψλ ησλ ειέγρσλ απνηεινχλ νη 

Γηαρεηξηζηηθνί Έιεγρνη, νη Έιεγρνη Δθαξκνγήο, νη Πξνιεπηηθνί Έιεγρνη, νη 

Γηαγλσζηηθνί Έιεγρνη θαη νη Δπαλνξζσηηθνί Έιεγρνη. 

Απφ ηε κεξηά ησλ Διεγθηψλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, δελ κπνξεί λα 

παξαιεθζεί ην γεγνλφο φηη νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηνλ θψδηθα 

επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο ζχκθσλα πάληα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο 

ISACA (Information System Audit and Control Association –Γηεζλήο Δπαγγεικαηηθή 
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Οξγάλσζε Διέγρνπ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο). Ο ISACA κε ηε ζεηξά ηνπ, σο 

δηεζλήο νξγαληζκφο κε εγεηηθή ζέζε ζε ζέκαηα ειέγρνπ, αζθάιεηαο θαη 

δηαθπβέξλεζεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, αλέπηπμε ην πιαίζην COBIT,ην νπνίν 

ζπλδπάδεη θαη ζπλδέεη ηνπο νξγαλσζηαθνχο θηλδχλνπο κε κεραληζκνχο ειέγρνπ. 

8.3 ςμπεπάζμαηα Δπυηημαηολογίος 

 

Μεηά ηελ πιήξε εηθφλα πνπ δηακνξθψζεθε απφ ηε ζηαηηθή αλάιπζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη κε ηε ζπλδξνκή ηεο ρξήζεο ηεο αξηζκεηηθήο θιίκαθαο Likert 

πνπ δηαβαζκίδεη ηηο απαληήζεηο («ε κηθξφ βαζκφ», «ε κέηξην βαζκφ», θαη «ε 

κεγάιν βαζκφ», πξνθχπηνπλ αβίαζηα θάπνηα ζπκπεξάζκαηα. 

θφπηκν είλαη λα αλαθεξζεί ην γεγνλφο φηη νη είθνζη εξσηήζεηο πνπ απαξηίδνπλ ην 

εξσηεκαηνιφγην έρνπλ νκαδνπνηεζεί  ζε ηέζζεξα ηκήκαηα. Με ζεκείν αλαθνξάο ην 

ζέκα πνπ δηεξεπλά ε θάζε εξψηεζε, έγηλε θαη  ε αληηζηνηρία ηεο ζε θάπνην απφ ηα 

ηκήκαηα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, κέζσ ησλ εξσηήζεσλ ηνπ ηκήκαηνο Α, έγηλε κηα γεληθφηεξε 

αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Οη απαληήζεηο πνπ ιήθζεθαλ γηα 

ηελ πξψηε εξψηεζε ήηαλ νη αλακελφκελεο, αθνχ 31 απφ ηηο 43 εηαηξείεο έρνπλ ζέζεη 

σο αξκφδην γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

ην ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη κφλν 9 ην ηκήκα πιεξνθνξηθήο. Βέβαηα ππήξμαλ 

θαη 3 νη νπνίεο απάληεζαλ άιιν ηκήκα πξνθαλψο κε ζρεηηθφ κε ην αληηθείκελν. Ωο 

πξνο ηελ νληφηεηα ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο, νη κηζέο ζρεδφλ 

επηρεηξήζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα 21, έρνπλ ζπλδπάζεη ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν κε ην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, νη 18 κε ηελ επηηξνπή ειέγρνπ θαη 4 κε ηνλ πξφεδξν ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Δπηπρέο θαη ελζαξξπληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη 40 απφ ηηο 43 

εηαηξείεο, δειαδή ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία έρεη ζηειερσκέλν ην ηκήκα εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ κε ην θαηάιιειν γηα ην αληηθείκελν πξνζσπηθφ θαη κφλν ηξεηο εηαηξείεο 

ιεηηνπξγνχλ ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα κε αθαηάιιειν πξνζσπηθφ. Βέβαηα απηφ δελ 

αξθεί αλ ε ππάξρνπζα ζηειέρσζε δελ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Έηζη έλα κεγάιν πνζνζηφ ηεο ηάμεο 79,1% δειαδή 30 εηαηξείεο 

έρνπλ απηφ ην πιενλέθηεκα αιιά δπζηπρψο ππάξρνπλ θαη επηρεηξήζεηο πνπ φζν 

παξάινγν θαη αλ αθνχγεηαη, ε ζηειέρσζε ηνπο δελ είλαη ζε ζέζε λα θαιχςεη ηηο 

αλάγθεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. πκπεξαζκαηηθά θαη κε γλψκνλα ηελ ηειεπηαία 
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εξψηεζε απηνχ ηνπ ηκήκαηνο, ηα πξφηππα επαγγεικαηηθήο εθαξκνγήο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ππάξρνπλ θαη εθαξκφδνληαη ζε κεγάιν πνζνζηφ εθφζνλ ην 93% ησλ 

εξσηεζέλησλ ήηαλ ζεηηθνί θαη κφλν ην 7% απάληεζε αξλεηηθά. 

Οη εξσηήζεηο ηνπ Β ηκήκαηνο, πξνζπάζεζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ κία εηθφλα γηα ηελ 

νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Θεηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη αξθεηέο είλαη νη επηρεηξήζεηο 

πνπ έρνπλ ζεζπίζεη M.I.S. ζχζηεκα πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ γξήγνξε, αμηφπηζηε θαη 

αληηθεηκεληθή πιεξνθφξεζε. Σν ζηνηρείν απηφ απνξξέεη απφ ηηο απαληήζεηο πνπ 

δφζεθαλ  κε δηάθξηζε, 36 απάληεζαλ ζε κεγάιν βαζκφ, 6 ζε κέηξην βαζκφ ελψ 

ππήξμε 1 πνπ απάληεζε ζε κηθξφ βαζκφ. Παξάιιεια, ζεκαληηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ 

ζηνηρείν είλαη ε νξγάλσζε ηεο θάζε επηρείξεζεο λα εληάζζεηαη ζηνπο ζηξαηεγηθνχο  

ηεο ζηφρνπο. Βέβαηα, ην απνηέιεζκα πνπ καο δίλεη ε έξεπλα δελ είλαη απνηειεί 

πιενλέθηεκα γηα πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κηζέο επηρεηξήζεηο αθνχ κφλν 17 απάληεζαλ 

ζε κεγάιν βαζκφ θαη 26 ζε κέηξην βαζκφ. Ωο πξνο ηε ζηειέρσζε ησλ ζέζεσλ ηνπ 

νξγαλνγξάκκαηνο, ζα κπνξνχζε λα ζρνιηάζεη θαλείο φηη ε θαηάζηαζε δελ πξνδίδεη 

θάπνην ελδηαθέξνλ, αθνχ κφλν ζε 21 επηρεηξήζεηο νη ζέζεηο ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο 

είλαη ζηειερσκέλεο ζε κεγάιν βαζκφ, ζε 15 επηρεηξήζεηο ζε κέηξην βαζκφ θαη ζε 7 ζε 

κηθξφ βαζκφ. Η ππνβνιή έθζεζεο γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπ ηκήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ιακβάλεη ρψξα κφλν ζηηο κηζέο επηρεηξήζεηο ελψ παξάιιεια 

αξθεηέο είλαη νη επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο ηα νηθνλνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά αξρεία 

θαζψο θαη νη εθζέζεηο πεξηέρνπλ αθξηβείο, έγθαηξεο, πιήξεηο θαη ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο.  

Μέζα απφ ηηο εξσηήζεηο ηνπ ηκήκαηνο Γ, γίλεηαη κία πξνζέγγηζε σο πξνο ηελ 

αλάπηπμε, ιεηηνπξγία θαη ππνζηήξημε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. Σα πξψηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ απνξξένπλ καο δείρλνπλ φηη κφλν ην έλα ηξίην ησλ επηρεηξήζεσλ 

έρεη ζεζπίζεη γξαπηή πνιηηηθή θαη γξαπηέο δηαδηθαζίεο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ελψ ηαπηφρξνλα παξαπάλσ απφ ηηο κηζέο επηρεηξήζεηο 

δειψλνπλ ην επηπρέο γεγνλφο φηη ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο γηα ηηο νπνίεο απνθηήζεθε. Γε ζα κπνξνχζε βέβαηα λα 

παξαιεθζεί ε ζεηηθή αληαπφθξηζε ησλ εξσηεζέλησλ ζχκθσλα κε ηελ νπνία 38 απφ 

ηηο 43 εηαηξείεο δήισζαλ φηη ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ρξεζηκνπνηείηαη απφ 

θαηάιιεια εθπαηδεπφκελν πξνζσπηθφ θαη κε ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο θαη αθξηβψο ν 

ίδηνο αξηζκφο δήισζε κε ηελ θαηαθαηηθή ηνπ απάληεζε φηη ν ρψξνο ζηέγαζεο ηνπ 

Hardware ηεξεί ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Σν Γ ηκήκα νινθιεξψλεηαη κε ηε 
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δηεμαγσγή ηνπ ζπκπεξάζκαηνο φηη ε δνθηκή ηεο απνδνρήο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο αθνινπζείηαη ζε κεγάιν βαζκφ εθφζνλ, κφλν 7 ζην ζχλνιν επηρεηξήζεηο 

απάληεζαλ ζε κηθξφ θαη κέηξην αληίζηνηρα βαζκφ. 

Σν ηέηαξην θαη ηειεπηαίν ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ καο, αλαθέξεηαη ζε δχν άιια 

ζεκαληηθά ζηνηρεία ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 

επεθηαζηκφηεηα ηνπ. Οη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο θαλεξψλνπλ φηη ην πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλε είλαη επαξθέο αζθαιηζκέλν ελψ πνιχ ιίγεο είλαη απηέο 

πνπ ηνπνζεηνχληαη αξλεηηθά, ελψ ηαπηφρξνλα έλα ζρεηηθά θαιφ πνζνζηφ ησλ 

εξσηεζέλησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο ηάμεο ηνπ 72,1%  γλσζηνπνηνχλ φηη πξηλ ηελ 

έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, γίλεηαη πάληα έιεγρνο σο πξνο ηηο δηθιείδεο 

αζθαιείαο, ηελ αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηηο δπλαηφηεηεο γηα ηηο νπνίεο αξρηθά 

είρε ζρεδηαζηεί. Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ δειψλεη θάηη επίζεο 

πνιχ ζεηηθφ ζεκαληηθφ, δειαδή φηη ππάξρεη δηαζθάιηζε πξφζβαζεο ζην ζχζηεκα 

κφλν ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη φρη φισλ ησλ ππαιιήισλ. Βαζηθή αξρή 

ελφο ζπζηήκαηνο σο πξνο ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ είλαη ππάξρεη δπλαηφηεηα 

επεθηαζηκφηεηαο, βάζε ησλ ξαγδαίσλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ. ηε βαζηθή απηή 

αξρή, έξρνληαη λα ζπκθσλήζνπλ φιεο νη επηρεηξήζεηο, αθνχ ην 100% ηνπ ζπλφινπ 

ηνπνζεηήζεθε ζεηηθά. Οινθιεξψλνληαο ηα ζπκπεξάζκαηα καο, σθέιηκν είλαη λα 

δεισζεί φηη ε ππάξρνπζα ηερλνινγία ζηηο  πεξηζζφηεξεο κε δηαθνξά επηρεηξήζεηο 

είλαη ηέηνηα ψζηε λα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη θαη κεηέπεηηα εγθαηάζηαζε λέσλ 

ζπζηεκάησλ.     
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ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

ΣΑ ΠΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ (M.I.S) 

 
 

Δμπιζηεςηικό Δπυηημαηολόγιο Έπεςναρ ζηα πλαίζια εκπόνηζηρ ηηρ 

Γιπλυμαηικήρ Δπγαζίαρ με θέμα: 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΝΟ ΤΣΗΜΑΣΟ 

ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 
 

ηοισεία Γιπλυμαηικήρ Δπγαζίαρ 

Τπεύθςνορ Δπγαζίαρ: Λαφηζος Ιυάννα 

Σηλέθυνο Δπικοινυνίαρ: 6974894497 

Δ-mail: laitsouioanna@gmail.com 

mis0928@uom.gr 

Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ Αναπλ. Καθηγηηήρ Καπαγιώπγορ Θ. 

 
Αξιόηιμοι/ερ Κύπιοι/Κςπίερ, 

Με ην ξπζκφ αλάπηπμεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ηεο πιεξνθνξηθήο, έρεη γίλεη πηα δπλαηφ 

ζε θάζε νξγαληζκφ λα κεηαζέηεη έλα ζεκαληηθφ βάξνο απφ ηηο θαζεκεξηλέο ιεηηνπξγίεο απφ ηα ζηειέρε 

ηνπ ζηα ζχγρξνλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. ην ζεκείν απηφ, ζα δεηνχζα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ζαο 

γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη νξγάλσζεο ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Η 

εκπεηξία ζαο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ δηεμαγσγή ζεκαληηθψλ ζπκπεξαζκάησλ κέζσ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.   

Σν παξφλ εξσηεκαηνιφγην έρεη ζρεδηαζζεί κε ηξφπν πνπ λα δηεπθνιχλεη ηελ ηαρεία ζπκπιήξσζή ηνπ. 

Απαξηίδεηαη απφ ηέζζεξα (4) ηκήκαηα: 

5. Σν Α ημήμα αθνξά ζέκαηα ζε ζρέζε κε ηα Γενική Αξιολόγηζη ςζηήμαηορ Δζυηεπικού 

Δλέγσος 
6. Σν Β ημήμα αθνξά ζέκαηα ζρεηηθά κε  ηελ Οπγάνυζη ςζηήμαηορ 

7. Σν Γ ημήμα πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ Ανάπηςξη – Λειηοςπγία – Τποζηήπιξη 

Πληποθοπιακού ςζηήμαηορ 

8. Σν Γ ημήμα αλαθέξεηαη ζηελ Αζθάλεια και Δπεκηαζιμόηηηα ηος Πληποθοπιακού 

ςζηήμαηορ 

Θα ζαρ ήμοςν εςγνώμυν εάν διαθέηαηε 5 λεπηά για ηη ζςμπλήπυζή ηος παπόνηορ 

επυηημαηολογίος. Οι απανηήζειρ μποπούν να αποζηαλούν: 

 

 ηλεκηπονικά ζηο laitsouioanna@gmail.com  

 

-Οη απαληήζεηο πνπ ζα ιεθζνχλ  απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα, ζα αμηνπνηεζνχλ 

ζπγθεληξσηηθά θαη ζα είλαη εκπηζηεπηηθέο γηα θάζε επηρείξεζε. Αλ θάπνηα εξψηεζε 

ζεσξήζεηε φηη δελ πξέπεη λα απαληεζεί γηα ηελ πξνζηαζία ηεο επηρείξεζεο ηφηε 

παξαθαιψ λα ζπλερίζεηε κε ηηο επφκελεο.  

Αλακέλνληαο ηελ αληαπφθξηζή ζαο, ζαο επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ. 

 

Με εθηίκεζε 

Λατηζνπ Ισάλλα, κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

 

 

mailto:laitsouioanna@gmail.com
mailto:mis0928@uom.gr
http://www.uom.gr/index.php
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ηοισεία Δπισείπηζηρ 

 

I. Δπσλπκία (Πποαιπεηικά): 
 

…………………………………… 
II. Θέζε Δπζχλεο πνπ θαηέρεηε (Πποαιπεηικά): …………………………………… 

III. Έηνο εηζαγσγήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ……………………………………. 
               ε πεπίπηυζη μη ύπαπξηρ εζυηεπικού ελέγσος απανηήζηε ΟΥΙ 

 

ΣΜΗΜΑ Α: ΓΔΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ 

ΔΛΔΓΥΟΤ (Αξιολογήζηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ ζημειώνονηαρ Υ ζηο ανηίζηοισο 

ηεηπαγυνάκι) 

1) Πνηνο είλαη ν αξκφδηνο γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ; 
Σκήκα Πιεξνθνξηθήο  Σκήκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ  Άιιν ηκήκα  

 
2)ε πνηφλ αλαθέξεηαη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο; 
Πξφεδξνο Γ  Δπηηξνπή Διέγρνπ  Γ  Άιιν ηκήκα  

 
3) Δίλαη ην ηκήκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζηειερσκέλν κε ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ θαη 

ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ησλ θαηξψλ; 
Ναη  Όρη  

 

4) Η ππάξρνπζα ζηειέρσζε θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ; 
Ναη  Όρη  

 

5) Τπάξρνπλ Πξφηππα Δπαγγεικαηηθήο Δθαξκνγήο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ; 

Ναη  Όρη  

 
ΣΜΗΜΑ Β: ΟΡΓΑΝΩΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 
6) Έρεη ζεζπηζηεί M.I.S. ζχζηεκα ζηελ επηρείξεζε γηα γξήγνξε, αμηφπηζηε θαη αληηθεηκεληθή 

πιεξνθφξεζε; 

ε κηθξφ βαζκφ  ε κέηξην βαζκφ  ε κεγάιν βαζκφ  

 

7) Δληάζζεηαη ε νξγάλσζε ηεο εηαηξείαο κέζα ζηνπο ζηξαηεγηθνχο ηεο ζηφρνπο; 

ε κηθξφ βαζκφ  ε κέηξην βαζκφ  ε κεγάιν βαζκφ  

 

8) Δίλαη ζηειερσκέλεο φιεο νη ζέζεηο ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο; 

ε κηθξφ βαζκφ  ε κέηξην βαζκφ  ε κεγάιν βαζκφ  

 

9) Τπάξρεη ππνβνιή έθζεζεο γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπ ηκήκαηνο Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ; 

Ναη  Όρη  

 

10) Σα νηθνλνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά αξρεία, θαζψο θαη νη εθζέζεηο πεξηέρνπλ αθξηβείο, 

έγθαηξεο, πιήξεηο θαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο; 

ε κηθξφ βαζκφ  ε κέηξην βαζκφ  ε κεγάιν βαζκφ  

 

 

ΣΜΗΜΑ Γ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ – ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 
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11) Έρεη ζεζπηζηεί γξαπηή πνιηηηθή θαη γξαπηέο δηαδηθαζίεο ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο; 

Ναη  Όρη  

 

12) Αληαπνθξίλεηαη ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ γηα ην νπνίν 

απνθηήζεθε; 

ε κηθξφ βαζκφ  ε κέηξην βαζκφ  ε κεγάιν βαζκφ  

 

13) Υξεζηκνπνηείηαη ην ζχζηεκα απφ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ; 

ε κηθξφ βαζκφ  ε κέηξην βαζκφ  ε κεγάιν βαζκφ  

 

14) Ο ρψξνο ζηέγαζεο ηνπ Hardware ηεξεί ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο; 

ε κηθξφ βαζκφ  ε κέηξην βαζκφ  ε κεγάιν βαζκφ  

 

15) Αθνινπζείηαη ε δνθηκαζία ηεο δνθηκήο ηεο απνδνρήο; 

ε κηθξφ βαζκφ  ε κέηξην βαζκφ  ε κεγάιν βαζκφ  

 
ΣΜΗΜΑ Γ: ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΔΠΔΚΣΑΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΤ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

 
16) Δίλαη επαξθέο αζθαιηζκέλν ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα; 

Ναη  Όρη  

 

17) Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο γέλεηαη έιεγρνο σο πξνο ηηο δηθιείδεο 

αζθαιείαο, ηελ αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ αξρηθά είρε ζρεδηαζηεί? 

ε κηθξφ βαζκφ  ε κέηξην βαζκφ  ε κεγάιν βαζκφ  

 

18) Τπάξρεη δηαζθάιηζε πξφζβαζεο κφλν ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζσπηθνχ; 

Ναη  Όρη  

 

19) Τπάξρεη δπλαηφηεηα επεθηαζηκφηεηαο ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο; 

Ναη  Όρη  

 

20) Η κεηέπεηηα εγθαηάζηαζε λέσλ ζπζηεκάησλ, ζα κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί απφ ηελ 

ππάξρνπζα ηερλνινγία; 

Ναη  Όρη  
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