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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

 

Θα ήζεια λα εθθξάζσ ηελ εηιηθξηλή κνπ επραξηζηία ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ηεο 

παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, Δπίθνπξν Καζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο, θχξην Νηθφιαν Πξσηφγεξν γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε 

κε ηελ αλάζεζε ηνπ ζέκαηνο θαζψο θαη γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ έδσζε λα αζρνιεζψ 

κε ην ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν. Δπίζεο ηελ γξακκαηεία ηνπ ηκήκαηνο γηα ηε 

βνήζεηα θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ, επίζεο ηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηελ ελζάξξπλζε, ηελ εζηθή 

θαη νηθνλνκηθή ππνζηήξημε πνπ κνπ πξνζέθεξε φια ηα ρξφληα ησλ ζπνπδψλ κνπ. 

Καη ηέινο, έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηνπο αγαπεκέλνπο κνπ θίινπο Πάξε θαη Κέβε πνπ 

κε αληέρνπλ θαη κε ζηεξίδνπλ πάληα, ζηνλ Γεκήηξε γηα ηελ βνήζεηά ηνπ θαη ηνπο 

ζπκθνηηεηέο κνπ γηα ηηο φκνξθεο ζηηγκέο πνπ δήζακε. 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

ηηο κέξεο καο, φιν θαη κεγαιχηεξνο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ είλαη πιένλ εμαξηεκέλνο 

απφ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα γηα ηελ δξάζε θαη ηελ επηβίσζή ηνπο. Ζ ηάζε απηή 

δελ ζα κπνξνχζε λα αθήζεη αλεπεξέαζην θαη ην πεδίν ηεο ειεγθηηθήο. θνπφο ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ησλ ειεγθηηθψλ εξγαιείσλ 

βνεζνχκελα απφ ππνινγηζηέο (Computer Assisted Audit Tools - CAATs) ζηηο 

ειεγθηηθέο εξγαζίεο θαη θπξίσο ζηελ απνθπγή θαη αλαθάιπςε ηεο απάηεο. ηα πιαίζηα 

απηήο ηεο πξνζπάζεηαο πέξα απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε πνπ δηεμήρζε θαη 

κέζα απφ ηελ νπνία ζίγνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε θχζε ηεο ειεγθηηθήο εξγαζίαο θαη 

ηηο ειεγθηηθέο ηερλνινγίεο, έγηλε πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηεί ην παξάδεηγκα ηνπ 

«Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Διεγθηηθψλ Τπεξεζηψλ – Elenxis» πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη ειεγθηέο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. ην Case Study απηφ 

παξνπζηάδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ Elenxis θαη νη πεξηπηψζεηο απάηεο πνπ έρνπλ 

αληρλεπζεί κε ηε ρξήζε ηνπ. Ζ κειέηε πεξίπησζεο νινθιεξψλεηαη κε ηελ έθζεζε ελφο 

ζπγθξηηηθνχ πίλαθα αλάκεζα ηηο παξαδνζηαθέο ειεγθηηθέο εξγαζίεο ησλ θνξνινγηθψλ 

ειεγθηψλ θαη ηηο εξγαζίεο πνπ δηελεξγνχληαη πιένλ κε ην ζχζηεκα Elenxis, 

απνθαιχπηνληαο έηζη ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ δεχηεξνπ φζν αθνξά ηελ 

πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ, ηελ ηαρχηεηά ηνπ θαη ηελ δηαθάλεηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΙΑΓΧΓΗ 

1.1 Γεληθά 

Δίλαη αδηακθηζβήηεην γεγνλφο φηη νη εμειίμεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο ζχγρξνλεο 

νηθνλνκίεο είλαη ζπλερείο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαη ησλ νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ, ν ζπλερψο δηεπξπκέλνο ζεκηηφο θαη αζέκηηνο 

αληαγσληζκφο, ε κεγάιε αλάπηπμε ησλ νξγαλσκέλσλ αγνξψλ ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ 

θαη ε ζπλερήο δηεχξπλζε ηεο ηάμεσο ησλ επαγγεικαηηψλ ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ είλαη 

κεξηθέο απφ ηηο ζχγρξνλεο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο. Μέζα ζηελ πνιχπινθε θαη ξαγδαίσο 

εμειηζζφκελε ζεκεξηλή νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα, ν ξφινο ηνπ ειεγθηή απνθηά κία 

ζπλερψο απμαλφκελε ζεκαζία. 

Όιεο απηέο νη εμειίμεηο είλαη πξντφλ ηεο εθαξκνγήο ζχλζεησλ νηθνλνκηθψλ 

πνιηηηθψλ, ηεο παξνπζίαο επλντθψλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ ζπγθπξηψλ, ηεο 

παξέκβαζεο ηνπ Κξάηνπο ζηελ νηθνλνκηθή δσή ησλ ρσξψλ θαη ηεο ηθαλφηεηαο ησλ 

θνξέσλ ησλ νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα λα 

δηαρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθά ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο πνπ θαηέρνπλ. Όια απηά 

ζπλεπάγνληαη θαη πξνυπνζέηνπλ ηελ ιήςε νξζνινγηθψλ απνθάζεσλ. 

Ζ ιήςε δε νξζνινγηθψλ απνθάζεσλ, πξνυπνζέηεη κε ηελ ζεηξά ηεο ηελ έγθαηξε 

εμαζθάιηζε ζσζηψλ, ρξήζηκσλ θαη επαξθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ. Οη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ή δηαθνξεηηθά νη ινγηζηηθέο πιεξνθνξίεο είλαη ρξήζηκεο κφλν 

φηαλ είλαη αμηφπηζηεο, ζρεηηθέο θαη νπζηψδεηο. Δίλαη έξγν ηεο Διεγθηηθήο, ε 

εμαθξίβσζε θαη ε επαιήζεπζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ 

πιεξνθνξηψλ απηψλ. Ο πεηξαζκφο γηα αηαζζαιίεο, θαηαρξήζεηο, απφθξπςε ζηνηρείσλ 

θαη άιιεο δηαρεηξηζηηθέο αλσκαιίεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζπνξηζηνχλ δηάθνξα άηνκα 

νηθνλνκηθά νθέιε, είλαη κεγάινο. Παξάιιεια, ε αλάγθε γηα λα απνζαθεληζηνχλ 

πιήξσο νη δξαζηεξηφηεηεο κίαο επηρείξεζεο, επηβάιιεη ηνλ έιεγρν απφ ηνπο Οξθσηνχο 

Λνγηζηέο θαη κάιηζηα κε λέεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ ραξάζζνληαη απφ ηα 

πξφηππα ηεο Διεγθηηθήο θαη ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. 
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1.2 Γηάξζξωζε Δξγαζίαο 

Ζ παξνχζα εξγαζία αλαθέξεηαη ζηνλ ινγηζηηθφ έιεγρν πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνπο 

νξθσηνχο ειεγθηέο – ινγηζηέο, ζηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν, θαζψο θαη ζηνλ εζσηεξηθφ 

έιεγρν ησλ εηαηξηψλ κε ηε ρξήζε ησλ ζχγρξνλσλ πιεξνθνξηαθψλ εξγαιείσλ θαη 

ηερληθψλ ειέγρνπ (Computer Assisted Audit Tools CAATs). Δηδηθφηεξα κειεηάηαη ε 

ρξήζε ησλ εξγαιείσλ απηψλ θαηά ηελ πξφβιεςε θαη ηνλ εληνπηζκφ ηεο ινγηζηηθήο 

απάηεο θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν. 

Σν θχξην ζψκα ηεο εξγαζίαο δηαξζξψλεηαη ζε ηξία κέξε. ην πξψην κέξνο 

αλαθέξνληαη νη βαζηθέο εηζαγσγηθέο έλλνηεο ηφζν ηεο ειεγθηηθήο φζν θαη ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ εξγαιείσλ ειέγρνπ φπσο εκθαλίδνληαη ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία, 

θαζψο θαη ε έλλνηα ηεο ινγηζηηθήο απάηεο. ην δεχηεξν κέξνο αλαθέξεηαη ε 

επηζηεκνληθή κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε θαη ην ηειεπηαίν κέξνο είλαη ε κειέηε 

πεξίπησζεο. 

Αλαιπηηθφηεξα, ζηελ αξρή αλαθέξνληαη νη νξηζκνί ηνπ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ 

φπσο έρνπλ δνζεί απφ ηνπο δηάθνξνπο κειεηεηέο θαη ζηε ζπλέρεηα νη ηχπνη ησλ ειέγρσλ 

νη νπνίνη θαηεγνξηνπνηνχληαη κε βάζε ηνλ πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηνπ ειέγρνπ θαη ην 

ππνθείκελν ηνπ ειέγρνπ. 

Αθνινπζεί κία ζχληνκε εηζαγσγή ζηα πζηήκαηα Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ 

(ΤΑ), ζηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή ηνπο θαη ζηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Έπεηηα, 

γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία ειεγθηηθήο κε ηε ρξήζε ππνινγηζηή. 

Μεηά απφ κία ζχληνκε εηζαγσγή αλαθέξνπκε ηα νθέιε απφ ηε ρξήζε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαζψο θαη ηελ αλάγθε ρξεζηκνπνίεζεο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ. Οινθιεξψλνπκε ην θεθάιαην 

απηφ κε ηελ παξνπζίαζε ησλ CAATs κε ηε ρξήζε ζπγθεληξσηηθνχ πίλαθα θαη ηε 

κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηά.  

Αθνινχζσο, ιέκε ιίγα ιφγηα γηα ηηο ζχγρξνλεο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ησλ 

ειεγθηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ. πγθεθξηκέλα αλαθέξνπκε ηελ 

πλερή Διεγθηηθή (Continuous Auditing), ηα εξγαιεία πνπ απηή ρξεζηκνπνηεί θαη 

γίλεηαη ε ζχγθξηζή ηεο κε ηελ παξαδνζηαθή ειεγθηηθή. ηε ζπλέρεηα αλαθέξνπκε ηνλ 

Ζιεθηξνληθφ Έιεγρν (Electronic Auditing) θαη ηηο ηξεηο αλαδπφκελεο ηερλνινγίεο πνπ 

κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηε λέα απηή πξνζέγγηζε. Δπίζεο κηιάκε γηα ηνλ On- line 
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Έιεγρν θαη θάλνπκε κία κηθξή εηζαγσγή ζην ζχζηεκα Elenxis πνπ έρνπλ ζηα ρέξηα 

ηνπο νη θνξνινγηθνί ειεγθηέο θαη γηα ην νπνίν ζα κηιήζνπκε εθηελέζηεξα ζηε ζπλέρεηα. 

Οινθιεξψλνπκε ηo θεθάιαην κε ηελ Μέζνδν Δμφξπμεο Γεδνκέλσλ (Data Mining), 

φπνπ ελλννχκε φιεο ηηο κεζνδνινγίεο πνπ εμάγνπλ αλζξψπηλε γλψζε απφ δεδνκέλα. 

Μεξηθέο απφ απηέο είλαη ηα Decision Trees (Γέλδξα Απφθαζεο), ηα Bayesian Belief 

Networks (Bayesian Belief Γίθηπα), ηα Neural Networks (Νεπξσληθά Γίθηπα) θαη ηα 

Flowcharts (Γηαγξάκκαηα Ρνήο). 

ηε ζπλέρεηα θάλνπκε κία πξνζπάζεηα λα νξίζνπκε ηα βαζηθά ζεκεία ηεο 

ινγηζηηθήο απάηεο. Ξεθηλάκε κε ηελ ζπρλφηεηα, ην εχξνο θαη ηηο βαζηθέο νξνινγίεο ηεο 

απάηε θαη ζπλερίδνπκε κε ην ιεγφκελν «Σξίγσλν ηεο Απάηεο» ην νπνίν απνηειείηαη 

απφ ηνπο εμήο ηξεηο παξάγνληεο 1) Κίλεηξν, 2) Δθινγίθεπζε, 3) Ηθαλφηεηα θαη επθαηξία 

λα δηαπξάμεη θαλείο ηελ απάηε.  

Σν πξψην κέξνο νινθιεξψλεηαη κε κία εθηελή βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζε 

ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ινγηζηηθή απάηε θαη ηελ ρξήζε ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ 

ζηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ εμάιεηςε απηήο. 

Σν δεχηεξν κέξνο αλαιχεη ηελ επηζηεκνληθή κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 

ηελ πξνζέγγηζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο πνπ δελ είλαη άιιε απφ ηελ κειέηε πεξίπησζεο. 

Σν ηξίην θαη ηειεπηαίν κέξνο ηνπ θπξίσο ζψκαηνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε 

αλάιπζε ηεο κειέηεο πεξίπησζεο. Ξεθηλάκε κε εηζαγσγηθά ζηνηρεία γηα ην 

«Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Διεγθηηθψλ Τπεξεζηψλ – Elenxis» πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη θνξνινγηθνί ειεγθηέο θαη ζηε ζπλέρεηα δίλνπκε πεξηζζφηεξεο 

ιεπηνκέξεηεο γηα ην πψο απηφ ιεηηνπξγεί. Έπεηηα παξνπζηάδνπκε έλαλ εθηελή πίλαθα 

θξηηεξίσλ – θαλφλσλ επηινγήο ππνζέζεσλ γηα έιεγρν θαη κνξηνδφηεζε απηψλ 

ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν γίλεηαη εθεμήο ε επηινγή αλέιεγθησλ ππνζέζεσλ. ηελ ζπλέρεηα 

δίλνπκε ηα παξαδείγκαηα απάηεο πνπ έρνπλ απνθαιπθζεί κε ην ζχζηεκα Elenxis θαη 

θάπνηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ δεκνζηεχηεθαλ απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. 

Οινθιεξψλεηαη ε κειέηε κε ηελ παξάζεζε ελφο πίλαθα φπνπ παξνπζηάδνληαη νη 

παξαδνζηαθνί ηξφπνη ειέγρνπ, πξηλ δειαδή απφ ηε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη ν έιεγρνο κε ην ζχζηεκα Elenxis. Μέζσ ηνπ πίλαθα απηνχ γίλεηαη 

θαλεξή ε ζπκβνιή ηνπ ζπζηήκαηνο Elenxis ζηελ ππνβνήζεζε ηνπ ειέγρνπ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΠΙΚΟΠΗΗ 

2.1 Οξηζκόο Καη Έλλνηα Σεο Διεγθηηθήο 

Ζ Διεγθηηθή απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θιάδνπο ηεο ινγηζηηθήο θαη 

βαζίδεηαη ζηελ Οηθνλνκηθή, ηαηηζηηθή, Ννκηθή θαη πιένλ Πιεξνθνξηθή επηζηήκε. 

Αθνινπζεί ηελ δηεμνδηθή θαη κεζνδηθή έξεπλα πξνθεηκέλνπ λα παξάμεη λέα γλψζε θαη 

αθξηβή απνηειέζκαηα. 

χκθσλα κε ηνλ Σζαθιάγθαλν (2005, ζ. 8) ―Διεγθηηθή είλαη έλα ζχλνιν 

θαλφλσλ, αξρψλ θαη ελεξγεηψλ, κε βάζε ηηο νπνίεο δηελεξγείηαη θάζε Λνγηζηηθφ-

δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο κε ζθνπφ ηε δηαηχπσζε αηηηνινγεκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ 

ζρεηηθά κε θάπνηα νηθνλνκηθή δηαρείξηζε.‖ Δπίζεο ―Διεγθηηθή είλαη έλα ζχλνιν 

ινγηζηηθψλ θαη νηθνλνκνηερληθψλ ελεξγεηψλ, πνπ έρνπλ σο ζθνπφ ηελ εμαθξίβσζε 

ζεκάησλ αλαγνκέλσλ ζηε ζπλαιιαθηηθή θαη ιεηηνπξγηθή δξάζε ησλ επηρεηξήζεσλ.‖ 

Ο Καδαληδήο (2006, ζ. 52) αλαθέξεη πσο ―Διεγθηηθή είλαη έλα ζχλνιν 

αμηνινγήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα εθθξαζζεί κία αληηθεηκεληθή θξίζε, ζχκθσλα κε 

ζπγθεθξηκέλεο αξρέο, γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ελεξγεηψλ ηεο επηρείξεζεο ζε 

ζρέζε κε ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο.‖ 

Σέινο, ε Παπαδάηνπ (2005, ζ. 6) δίλεη ηνλ εμήο νξηζκφ γηα ηελ ειεγθηηθή 

―Διεγθηηθή είλαη ν επηζηεκνληθφο θιάδνο ηεο ζπζηεκαηηθήο δηαδηθαζίαο ζπγθέληξσζεο 

θαη αμηνιφγεζεο ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, απφ έλα αλεμάξηεην θαη ηθαλφ γηα ηελ 

πεξίπησζε πξφζσπν, ηα νπνία ηεθκήξηα αθνξνχλ κεηξήζηκεο πιεξνθνξίεο 

ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, κε ζθνπφ λα εμαθξηβσζεί θαη λα γλσζηνπνηεζεί 

ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ρξήζηεο θαηά πφζν νη πιεξνθνξίεο απηέο αληαπνθξίλνληαη ζε 

πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα.‖ 

Χο αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ ν Σζαθιάγθαλνο (2005, ζ. 14) νξίδεη ηελ 

«ελαζρφιεζε κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο δηαρεηξηζηηθήο δηαδηθαζίαο θάζε 

κνξθήο μέλεο πεξηνπζίαο (δειαδή πεξηνπζία νπνηνπδήπνηε θπζηθνχ ή λνκηθνχ 

πξνζψπνπ)». Ζ πεξηνπζία θαη γεληθά ε θαηνρή θαη θπξηφηεηα ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ κηαο επηρείξεζεο αθνξνχλ ηφζν ηνπο ηδηνθηήηεο ηεο φζν θαη απηνχο πνπ 

έρνπλ απαηηήζεηο απφ ηελ επηρείξεζε φπσο γηα παξάδεηγκα νη κέηνρνη ζηελ πεξίπησζε 

κηαο αλψλπκεο εηαηξείαο. 
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Έηζη ινηπφλ, ν έιεγρνο θαζψο θαη ηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ πηζηνπνηνχλ ηε 

λνκηκφηεηα θάζε νξζήο δηαρείξηζεο θαη ηαπηφρξνλα απνηεινχλ ηελ αζθαιηζηηθή 

δηθιείδα πνπ ζα πξνιάβεη ή ζα επαλνξζψζεη ιάζε, αηαζζαιίεο θαη απζαηξεζίεο. 

Ο Καδαληδήο (2006, ζ. 55) ζέηεη σο βαζηθνχο ζθνπνχο ηνπ ειέγρνπ ηνπο εμήο: 

 Δληνπηζκφο θαη πξφιεςε εζειεκέλσλ θαη αζέιεησλ ινγηζηηθψλ ιαζψλ, απαηψλ 

θ.ιπ. 

 Γηεχξπλζε, απνθάιπςε θαη θαηαζηνιή αθνχζησλ ή εθνχζησλ ζθαικάησλ θαη 

απαηψλ. 

 Έγθξηζε, αλάιπζε θαη ζρνιηαζκφο ηεο αθξίβεηαο θαη ηεο πηζηφηεηαο ησλ 

δηαθφξσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζην ζχλνιφ ηνπο. (π.ρ. Ηζνινγηζκφο, 

Απνηειέζκαηα Υξήζεο). 

 Αμηνιφγεζε ηεο ζχληαμεο θαη παξάζεζεο δηαθφξσλ επηκέξνπο ζεκείσλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ ζπλήζσο απνηεινχλ ελδηαθέξνληα θαη 

θαηαηνπηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πνξεία θαη ηηο ηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ κέζα ζηελ 

επηρείξεζε (θχθινο εξγαζηψλ, θνζηνιφγηα, πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα, εζσηεξηθή 

αμία κεηνρψλ θ.ιπ.). 

 Πηζηνπνίεζε ηεο επάξθεηαο ή αλεπάξθεηαο ηεο δηαρξνληθήο θαηάξηηζεο ησλ 

θάζε είδνπο αξηζκνδεηθηψλ γηα ηελ εμαγσγή ησλ αλάινγσλ ρξήζηκσλ 

ζπκπεξαζκάησλ. 

 Τπνγξάκκηζε ησλ αηειεηψλ θαη θαζνξηζκφο ησλ αδπλακηψλ ζην φιν θχθισκα 

ηεο επηρεηξεζηαθήο θαη δηαρεηξηζηηθήο απεηθφληζεο. 

 ηάζκηζε ησλ πηζαλνηήησλ ηθαλνπνίεζεο θάζε ινγήο απαηηήζεσλ ηεο 

επηρείξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηνχλ νη πηζαλέο επηζθάιεηεο θαη λα γίλεη 

έηζη δπλαηφο ν ζρεκαηηζκφο ζσζηψλ πξνβιέςεσλ. 

2.2 Σύπνη Διέγρωλ 

Οη έιεγρνη κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Μπνξνχλ γηα 

παξάδεηγκα λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε : 

 Σνλ πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηνπ ειέγρνπ 

 Σν ππνθείκελν ηνπ ειέγρνπ 

 Άιιεο θαηεγνξηνπνηήζεηο 
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2.2.1 Καηεγνξηνπνίεζε Με Βάζε Σνλ Πξωηαξρηθό θνπό Σνπ Διέγρνπ 

Βαζηδφκελνη ζηνλ πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηνπ ειέγρνπ, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηηο εμήο 

θχξηεο θαηεγνξίεο ειέγρνπ: 

1. Έιεγρνη Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 

2. Έιεγρνη πκκνξθψζεσλ 

3. Λεηηνπξγηθνί Έιεγρνη 

4. Έιεγρνη Γηνίθεζεο 

5. Έιεγρνη Κνηλσληθήο Δπζχλεο 

6. Έιεγρνη Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο 

7. Δηδηθνί Έιεγρνη 

Παξαθάησ, αλαιχνληαη πεξαηηέξσ απηέο νη θαηεγνξίεο ειέγρνπ: 

1. Έλεγσοι σπημαηοοικονομικών καηαζηάζεων. Ο έιεγρνο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ είλαη ε εμέηαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ελφο 

νξγαληζκνχ. Απηή ε εμέηαζε, κπνξεί λα απαηηείηαη απφ ηνπο κεηφρνπο, θαζψο θαη 

απφ άιια ελδηαθεξφκελα κέξε εθηφο ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο. Δπίζεο, ν 

έιεγρνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πεξηιακβάλεη θαη ηελ εμέηαζε 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ πιεξνθφξεζε ε νπνία εκπεξηέρεηαη ζε απηέο 

ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ο έιεγρνο απηφο δηελεξγείηαη απφ έλαλ 

εηδηθφ ν νπνίνο είλαη αλεμάξηεηνο απφ ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα ε νπνία ειέγρεηαη, 

πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζεη κία άπνςε γηα ην αλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

παξέρνπλ κε εηιηθξίλεηα ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη ηελ απφδνζε ηεο 

κνλάδαο απηήο, θαζψο θαη γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπκκνξθψλνληαη 

κε ζπγθεθξηκέλεο θαζηεξσκέλεο απαηηήζεηο. 

2. Έλεγσοι ζςμμοπθώζεων. Ο ζηφρνο ησλ ειέγρσλ απηψλ είλαη λα πξνζδηνξίζνπλ εάλ 

ε ειεγρφκελε επηρείξεζε έρεη δξάζεη ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο ή 

θαλνληζκνχο θαζηεξσκέλνπο απφ θάπνηεο αξρέο, φπσο είλαη ην κάλαηδκελη ηεο 

επηρείξεζεο ή θάπνην ξπζκηζηηθφ ζψκα. Οη έιεγρνη δηελεξγνχληαη απφ εηδηθνχο 

ειεγθηέο νη νπνίνη είλαη νξηδφκελνη απφ ηηο αξρέο πνπ ζέηνπλ ηηο δηαδηθαζίεο θαη 

ηνπο θαλνληζκνχο. 

3. Λειηοςπγικοί Έλεγσοι. Οη ιεηηνπξγηθνί έιεγρνη έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ 

ζπζηεκαηηθή εμέηαζε θαη αμηνιφγεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο θαη 

δηελεξγνχληαη κέζα ζηα πιαίζηα βειηίσζεο ηεο απφδνζεο θαη ηεο 
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απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. ηηο επηρεηξήζεηο, ηέηνηνπ είδνπο έιεγρνη 

εηζάγνληαη απφ ηελ δηνίθεζε θαη δηελεξγνχληαη απφ εηδηθνχο νη νπνίνη θνηλνπνηνχλ 

ηα επξήκαηά ηνπο ζηελ δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο. Έλαο ιεηηνπξγηθφο έιεγρνο 

κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή ζε έλαλ νξγαληζκφ ζην ζχλνιφ ηνπ ή ζε θάπνην ηκήκα 

ηνπ φπσο π.ρ. ζε κία ζπγαηξηθή ή ζε θάπνην ππνθαηάζηεκα ηεο επηρείξεζεο. Οη 

ζηφρνη ελφο ηέηνηνπ ειέγρνπ κπνξεί λα είλαη είηε επξχηεξνη, φπσο λα βειηησζεί ε 

γεληθή απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο ή πην ζηελνί θαη πξνζδηνξηζκέλνη, φπσο λα 

επηιπζεί έλα ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα (π.ρ. ην ππεξβάιινλ εξγαηηθφ πξνζσπηθφ). 

4. Έλεγσοι Γιοίκηζηρ: Δίλαη γλσζηνί θαη σο ―έιεγρνη ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο 

δηνίθεζεο‖ ή ―έιεγρνη επηδφζεσο‖ θαη έρνπλ σο αληηθεηκεληθφ ηνπο ζθνπφ ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ζηφρσλ ηεο δηνίθεζεο θαη ηνλ βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ 

απηψλ. 

5. Έλεγσοι κοινωνικήρ εςθύνηρ: Λέγεηαη θαη θνηλσληθφο έιεγρνο θαη έρεη ζαλ 

αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηελ επαιήζεπζε, επηθχξσζε θαη επηβεβαίσζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ ζπγθεληξψλεη θαη παξνπζηάδεη ε Κνηλσληθή Λνγηζηηθή. Ζ 

Κνηλσληθή Λνγηζηηθή αλαπηχρζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα λα ζπγθεληξψλεη 

ζπζηεκαηηθά θαη λα απεηθνλίδεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

ζρέζεηο ηεο επηρείξεζεο κε ην θνηλσληθφ ηεο πεξηβάιινλ (εξγαζηαθφ δπλακηθφ, 

πξνκεζεπηέο, θνηλσλία σο ζχλνιν). 

6. Έλεγσοι οικονομικού εγκλήμαηορ: Ζ κεγάιε αχμεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο, 

ηεο απάηεο, ησλ θαηαρξήζεσλ θαη ησλ δφιησλ πξάμεσλ ζηνλ δεκφζην θαη ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα, δεκηνχξγεζαλ ηελ αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ λένπ απηνχ 

θιάδνπ ηεο Διεγθηηθήο. Ο έιεγρνο απάηεο δελ κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ζε κηα απιή 

απαξίζκεζε ειεγθηηθψλ ελεξγεηψλ θαη δηαδηθαζηψλ. Οη ειεγθηέο απάηεο ζα πξέπεη 

λα δηαζέηνπλ επαξθή γλψζε γηα ηηο βαζηθέο αξρέο ησλ ειέγρσλ απάηεο, ηελ έλλνηα 

θαη ηηο κνξθέο απάηεο, ηνπο πηζαλνχο δξάζηεο θαη ηα θίλεηξά ηνπο, θαζψο επίζεο 

θαη ηηο νξγαλσζηαθέο, θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη ινγηζηηθέο πηπρέο ηεο απάηεο. 

7. Διδικοί Έλεγσοι: ηελ θαηεγνξία ησλ εηδηθψλ ειέγρσλ αλήθνπλ φζνη έιεγρνη δελ 

εκπίπηνπλ ζε θάπνηα απφ ηηο πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο ειέγρσλ. ηνπο εηδηθνχο 

ειέγρνπο, αλήθεη θαη ν δηθαζηηθφο έιεγρνο ηνπ άξζξνπ 634 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο 

Γηθνλνκίαο, ηε δηελέξγεηα ηνπ νπνίνπ δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ δηάθνξεο νκάδεο 

απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν ή Δθεηείν. 
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2.2.2 Καηεγνξηνπνίεζε Με Βάζε Σν Τπνθείκελν Σνπ Διέγρνπ 

Βαζηδφκελνη ζε απηνχο γηα ηνπο νπνίνπο δηελεξγείηαη ν έιεγρνο, νη έιεγρνη είλαη : 

1. Δξωηεπικοί έλεγσοι: Ο εμσηεξηθφο έιεγρνο γίλεηαη γηα ινγαξηαζκφ κεξψλ ηα νπνία 

είλαη εμσηεξηθά πξνο ηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε. Δηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θάλεη 

ηνπο ειέγρνπο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ κεξψλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ νπνίσλ 

δηελεξγείηαη ν έιεγρνο. Οη πην ζπλήζεηο εμσηεξηθνί έιεγρνη είλαη νη έιεγρνη ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (ρσξίο λα απνθιείεηαη ην γεγνλφο φηη θαη νη 

ιεηηνπξγηθνί έιεγρνη κπνξεί λα είλαη θαη εμσηεξηθνί ). 

2. Δζωηεπικοί Έλεγσοι: ε αληίζεζε κε ηνπο εμσηεξηθνχο ειέγρνπο, νη εζσηεξηθνί 

έρνπλ ζαλ ρξήζηεο κέξε εληφο ηεο επηρείξεζεο. πλήζσο δηελεξγνχληαη απφ 

εξγαδφκελνπο ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο δηνίθεζεο. 

Απηνί κπνξεί λα είλαη δηεπξπκέλνη ή ζχληνκνη, ζπλερείο ή αζπλερείο. 

3. Κςβεπνηηικοί Έλεγσοι: (Υξήζηνο Καδαληδήο (2006, ζ. 98) ε απηή ηελ θαηεγνξία 

δηαθξίλνπκε ηηο εμήο θαηεγνξίεο ειεγθηψλ: 

1) Φνξνινγηθνί Διεγθηέο 

2) Διεγθηέο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ 

3) Διεγθηέο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο 

4) Γεληθφο Δπηζεσξεηήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

5) πκβνχιην Δπηζεψξεζεο- Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 

2.2.3 Άιιεο Καηεγνξηνπνηήζεηο 

Δπίζεο νη ινγηζηηθνί έιεγρνη κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ θαη κε βάζε θάπνηα άιια 

θξηηήξηα, φπσο : 

 Αλάινγα κε ηελ έθηαζή ηνπο, δηαθξίλνληαη ζε : 

 Γενικούρ, πνπ επεθηείλνληαη ζε νιφθιεξε ηε δηαρείξηζε κηαο δνζκέλεο ρξνληθήο 

πεξηφδνπ (π.ρ. εηήζηνο έιεγρνο Ηζνινγηζκνχ θαη Απνηειεζκάησλ Υξήζεο). 

 Διδικούρ, πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ή ζέκα (π.ρ. 

έιεγρνο επηζθάιεηαο πειαηψλ). 

 Αλάινγα κε ηνλ εηδηθφηεξν ζθνπφ ηνπο νη έιεγρνη δηαθξίλνληαη ζε : 

 Πποληπηικούρ, πνπ δηελεξγνχληαη θαηά ηε εθηέιεζε ηεο νηθνλνκηθήο 

ζπλαιιαγήο (π.ρ. ζηελ έθδνζε γξακκαηίνπ είζπξαμεο) θαη έρνπλ ζθνπφ λα 

πξνιάβνπλ ηα πηζαλά ιάζε. 
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 Καηαζηαληικούρ, πνπ δηελεξγνχληαη εθ ησλ πζηέξσλ (κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

πξάμεσλ) θαη απνβιέπνπλ ζηελ απνθάιπςε ιαζψλ ή παξαιείςεσλ θαη 

αλσκαιηψλ. 

 Αλάινγα κε ηελ δηάξθεηά ηνπο, νη έιεγρνη δηαθξίλνληαη ζε : 

 Μόνιμοςρ ή διαπκείρ, πνπ δηελεξγνχληαη ζπλέρεηα θαη θαηά νιφθιεξε ηε 

δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο. 

 Τακηικούρ ή πεπιοδικούρ, πνπ δελ είλαη κελ ζπλερείο αιιά δηελεξγνχληαη θαηά 

ηαθηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο (π.ρ. εμακεληαίνη, ηξηκεληαίνη θ.η.ι.). Σαθηηθφο 

έιεγρνο είλαη ν πξνβιεπφκελνο έιεγρνο ζηνλ ηζνινγηζκφ ηέινπο ρξήζεο. 

 Έκηακηοςρ ή πεπιπηωζιακούρ, πνπ δηελεξγνχληαη ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο γηα 

εηδηθνχο ιφγνπο, φπσο ζα κπνξνχζε λα είλαη νη ππφλνηεο γηα θαηάρξεζε. 

 Αλάινγα κε ην πξφζσπν ηνπ ειεγθηή, δηαθξίλνληαη ζε : 

 Δζωηεπικούρ, πνπ νξγαλψλνληαη απφ ηελ ίδηα ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα θαη 

δηελεξγνχληαη απφ πξφζσπα εμαξηεκέλα απ’ απηήλ (εζσηεξηθνί ειεγθηέο). 

 Δξωηεπικούρ, πνπ δηελεξγνχληαη απφ εηδηθνχο επαγγεικαηίεο ειεγθηέο, νη νπνίνη 

δελ πξέπεη λα έρνπλ θακία ζρέζε ή εμάξηεζε απφ ηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή 

κνλάδα. 

ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα δηαθφξσλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ ηα παξαπάλσ 

είδε ειέγρσλ δελ ζα ιέγακε φηη είλαη μεθνκκέλα κεηαμχ ηνπο. πλήζσο ζπλδπάδνληαη 

θαη αιιεινζπκπιεξψλνληαη κε απψηεξν ζθνπφ ν (ζπλνιηθφο) έιεγρνο λα είλαη 

πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθφο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα δηεμαρζνχλ λα είλαη 

αηηηνινγεκέλα. Έηζη ν εμσηεξηθφο έιεγρνο είλαη ζπλήζσο θαηαζηαιηηθφο θαη 

ζπγρξφλσο γεληθφο ή εηδηθφο, ηαθηηθφο ή θαη έθηαθηνο. 

2.3 πζηήκαηα Τπνζηήξημεο Απνθάζεωλ 

2.3.1 Δηζαγωγή 

ην πνιχπινθν θαη αζαθέο πεξηβάιινλ ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ, 

ε ιήςε απνθάζεσλ είλαη απνηέιεζκα ζχλζεησλ δηαδηθαζηψλ, πνπ μεθεχγνπλ απφ ηελ 

επζχλε ηνπ ελφο θαη κφλν αηφκνπ. Ζ ιήςε ηεο ηειηθήο απφθαζεο, θαίλεηαη κέζα απφ 

ζπλερείο θχθινπο κειέηεο ησλ δεδνκέλσλ, ησλ ελαιιαθηηθψλ απνθάζεσλ ή αθφκε θαη 

ηνπ ίδηνπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο απφθαζεο. 
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Σα πζηήκαηα Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ (ΤΑ) έρνπλ πάξα πνιιέο δηαζηάζεηο. 

ηνλ ππξήλα βξίζθνληαη νη πξαγκαηηθέο απνθάζεηο, πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ, ελψ ζηνπο 

εμσηεξηθνχο νκφθεληξνπο θχθινπο βξίζθνληαη νη πιεξνθνξίεο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο, 

πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αμηνιφγεζε θαη ζηελ επηινγή ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. Δίλαη 

ζεκαληηθφ, λα ζεκεησζεί, φηη ε ππνζηήξημε ηεο απφθαζεο είλαη θάηη παξαπάλσ απφ ηελ 

επηινγή ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. Οη απνθάζεηο, πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηινγή 

ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξνπλ ζεκαληηθή ππνζηήξημε 

απνθάζεσλ, ελψ απηέο πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ επηινγή κηαο ελαιιαθηηθήο ιχζεο, 

κπνξνχλ λα βαζίδνληαη εμ' νινθιήξνπ ζε άιιεο απνθάζεηο γηα πιεξνθνξίεο θαη γηα 

θαζνδήγεζε. 

Σα ΤΑ κπνξνχλ λα νξηζζνχλ, ζαλ κηα πξνζέγγηζε ζηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε 

απνθάζεσλ, πνπ ζπλεπάγεηαη κηα αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηνλ ρξήζηε θαη ηνλ 

ππνινγηζηή, απφ ηελ δηαηχπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο σο ηελ επίιπζε ηνπ. Σα 

ζπγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα βνεζνχλ ην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο, λα ιάβεη 

απνηειεζκαηηθέο απνθάζεηο, πνπ πεξηέρνπλ ζηνηρεία ππνθεηκεληθφηεηαο θαη 

αληηθεηκεληθφηεηαο θαη πνπ είλαη ζπλήζε ζηα πεξηζζφηεξα επηρεηξεκαηηθά 

πξνβιήκαηα. Ζ ηθαλφηεηα λα ζπλδπάδεηαη ε ππνθεηκεληθφηεηα (ε θξίζε ηνπ αηφκνπ) κε 

ηελ αληηθεηκεληθφηεηα (ηα δεδνκέλα εμφδνπ ελφο Ζ/Τ), επηηξέπεη κηα πην ελδειερή 

δηεξεχλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Σα πζηήκαηα Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ απνηεινχλ κηα εμειηγκέλε κνξθή Π. 

Σα Π θαη ηα Π Γηνηθήζεσο δελ θαιχπηνπλ, πάληνηε, φιεο ηηο αλάγθεο πιεξνθφξεζεο 

ηεο επηρείξεζεο, θπξίσο ζε ζέκαηα πξνγξακκαηηζκνχ λέσλ θαη αζπλήζηζησλ 

γεγνλφησλ. 

Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο ΤΑ έρεη δνζεί έκθαζε ζηελ επειημία θαη 

πξνζαξκνζηηθφηεηα πξνο ηηο πεξηζηάζεηο θαη γξήγνξε αληαπφθξηζε. Γεληθά, έλα ΤΑ 

απνηειεί έλα ζχζηεκα ην νπνίν ππνζηεξίδεη ηελ επηρείξεζε ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο 

απφθαζεο. πλδπάδεη ζηνηρεία απφ ηα αξρεία ηεο επηρεηξήζεσο θαη άιισλ πεγψλ ζε 

έλα κνληέιν. Οη ηξεηο ιέμεηο ηεο νλνκαζίαο επηβεβαηψλνπλ ηελ έλλνηα ηνπ, θαζψο έλα 

ΤΑ είλαη χζηεκα, επεηδή απνηειείηαη απφ ζπζρεηηδφκελα ζηνηρεία εηζφδνπ, κνληέια 

(ζπλήζσο καζεκαηηθήο θχζεσο) θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ελεξγεηψλ απφ θαη 

πξνο ηνπο ρξήζηεο γηα ηελ παξνρή Τπνζηήξημεο ζηελ Λήςε Απνθάζεσλ. 
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Δίλαη ζαθέο, φηη ε ππνζηήξημε απνθάζεσλ είλαη θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηελ ιήςε 

απνθάζεσλ. Σα ΤΑ ππνζηεξίδνπλ απνθάζεηο. Όηαλ παξέρνπλ θάπνην ζχλεζεο 

κεραλνγξαθηθφ απνηέιεζκα (output) ή θαηαζηάζεηο (αλαθνξέο) γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε δηαθφξσλ ειέγρσλ απηφ δελ είλαη ζθνπφο ηνπο, αιιά έλα κέζνλ γηα 

ηελ ππνζηήξημε ηεο ιήςεο απνθάζεσλ. 

Έλα ΤΑ πξέπεη λα έρεη αλαπηπρζεί κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα επηηπγράλεηαη 

ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ H/Y θαη ηεο αλζξψπηλεο θξίζεο θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ 

ζπληνληζκφ ηεο ιήςεο απνθάζεσλ. 

2.3.2 ύληνκε Ιζηνξηθή Αλαδξνκή ζηα πζηήκαηα Τπνζηήξημεο 

Απνθάζεωλ 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, θαη ζπγθεθξηκέλα ην 1971, θαη ελψ νη επηρεηξήζεηο 

αζρνινχληαλ κε ηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο (ΠΓ), πιεξνθνξηαθνί 

επηζηήκνλεο ζην Ηλζηηηνχην Σερλνινγίαο ηεο Μαζαρνπζέηεο (Massachusetts Institute 

of Technology -MIT), δηαηχπσζαλ κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε. Οη επηζηήκνλεο απηνί 

ήηαλ νη εμήο: ν Michael S. Scott Morton, o G. Anthony Gorry θαη ν Peter G. W. Keen, 

θαη ε ζχιιεςε ηνπο νλνκάζηεθε χζηεκα Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ (Decision Support 

System - DSS). Έλησζαλ ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο ελφο πιαηζίνπ γηα ηελ δηνρέηεπζε 

εθαξκνγψλ ησλ Ζ/Τ ζηελ δηνίθεζε ηεο ιήςεο απφθαζεο. Γηα πξψηε θνξά, έλαο 

άλζξσπνο ζα κπνξνχζε λα αιιειεπηδξά άκεζα κε ηνλ Ζ/Τ, ρσξίο λα ρξεηαζζεί ηελ 

βνήζεηα εμεηδηθεπκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ. Έλα ΤΑ απνηειεί έλα ζχζηεκα παξαγσγήο 

ηεο πιεξνθφξεζεο, πνπ έρεη σο ζηφρν έλα ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα, πνπ ν ρξήζηεο 

πξέπεη λα επηιχζεη, θαζψο θαη απνθάζεηο πνπ πξέπεη λα ιάβεη. 

Σα ΤΑ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζζνχλ ζαλ ηξίηεο γεληάο παξαδνζηαθέο 

εθαξκνγέο ησλ Ζ/Τ (computer-based). ηελ αξρή ηα κεγάια ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα 

ρξεζηκνπνηνχληαλ, θπξίσο, γηα επεμεξγαζία θηλήζεσλ. ηελ ζπλέρεηα, επηθξαηνχζε ε 

πεπνίζεζε φηη νη Ζ/Τ θαη ε ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξίαο κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί 

θαη γηα άιινπο ζθνπνχο πέξαλ ηεο απηνκαηνπνηεκέλεο γξαθηθήο εξγαζίαο, γηα 

παξάδεηγκα, γηα δηνηθεηηθέο αλαθνξέο, νπφηε ν ηνκέαο ησλ Π Γηνίθεζεο άξρηδε λα 

αλαπηχζζεηαη. Δλησκεηαμχ, νη επηζηήκνλεο δηνίθεζεο θαη νη επηρεηξεζηαθνί εξεπλεηέο 

απνηεινχζαλ ζπληειεζηέο βνήζεηαο ζηελ ιήςε απνθάζεσλ, νη νπνίνη δεκηνχξγεζαλ 

δνκεκέλα κνληέια θαη γηα ηα νπνία νη Ζ/Τ αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζαλ 

ππνινγηζηηθέο κεραλέο. 
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Οη έξεπλεο ησλ Gorry θαη Morton θηλήζεθαλ γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηεο δνκήο 

ζηελ ιήςε απνθάζεσλ. Αλέπηπμαλ ηελ γλσζηή κήηξα, πνπ παξνπζίαδε ηελ 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ επηπέδνπ ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο πνζφηεηαο ηεο δνκήο ζηελ 

ιήςε απνθάζεσλ ζε θάζε επίπεδν. Καζψο ην επίπεδν δηνίθεζεο απμάλεηαη απφ ηελ 

ιεηηνπξγηθή δηνίθεζε ζηα δηεπζπληηθά επίπεδα, ε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ γίλεηαη 

εκηδνκεκέλε θαη ζηελ ζπλέρεηα αδφκεηε. Ζ δχλακε ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπο, 

βαζηδφηαλ ζην φηη ηα επηζηεκνληθά κνληέια ήηαλ απνηειεζκαηηθά ζηηο δνκεκέλεο 

ιήςεηο απνθάζεσλ, αιιά νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ ιήςε απνθάζεσλ ρξεηάδνληαλ 

εξγαιεία θαη ηερλνινγία γηα λα ηνπο βνεζήζνπλ ζηα εκηδνκεκέλα θαη αδφκεηα 

πξνβιήκαηα. Απηή ε ινγηθή έβαιε ηα ζεκέιηα ηεο δηνίθεζεο ησλ ζπζηεκάησλ 

απφθαζεο ζχκθσλα κε ηνλ Scott Morton (1977). 

Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ δεθαεηηψλ '70 θαη '80, ε έλλνηα ησλ ΤΑ κεγάισζε θαη 

εμειίρζεθε ζε έλα νινθιεξσκέλν επηζηεκνληθφ πεδίν αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο. Σα 

ΤΑ απνηεινχζαλ εμέιημε ησλ παιαηφηεξσλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο 

ηεο ιήςεο απφθαζεο. Σα Π παξείραλ: α) πξνγξακκαηηζκέλεο αλαθνξέο γηα θαιά 

θαζνξηζκέλεο αλάγθεο πιεξνθφξεζεο, β) αλαθνξέο δήηεζεο γηα άηππα πιεξνθνξηαθά 

αηηήκαηα θαη γ) ηελ ηθαλφηεηα έξεπλαο κηαο βάζεο δεδνκέλσλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 

ζηνηρείν. Ζ επηρεηξεζηαθή έξεπλα θαη ε επηζηήκε δηνίθεζεο ρξεζηκνπνίεζαλ 

καζεκαηηθά κνληέια γηα ηελ θαιχηεξε αλάιπζε θαη θαηαλφεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνβιεκάησλ. ε θαζέλα απφ απηά εμέιηπαλ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά απαξαίηεηα γηα 

ηελ ππνζηήξημε ιήςεο απφθαζεο-ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε επηθέληξσζε, ε κεζνδνινγία 

αλάπηπμεο, ε δηαρείξηζε δηνηθεηηθψλ δεδνκέλσλ, ε ρξήζε ησλ αλαιπηηθψλ 

βνεζεκάησλ, θαζψο θαη ν δηάινγνο κεηαμχ ρξήζηε θαη ζπζηήκαηνο. Υαξαθηεξηζηηθά, 

πνπ κφλν ηα ΤΑ ήηαλ ζε ζέζε λα παξέρνπλ.  

2.3.3 Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηωλ ΤΑ 

Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ΤΑ είλαη ηα αθφινπζα: 

 Τπνζηεξίδνπλ αιιά δελ αληηθαζηζηνχλ ηελ θξίζε ηνπ ρξήζηε θαη δελ παξέρνπλ 

πξνθαζνξηζκέλεο ιχζεηο. 

 Αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα ζε εκηδνκεκέλα πξνβιήκαηα 

 Βειηηψλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή επίιπζε πξνβιεκάησλ κε ηελ αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ ηνπ ρξήζηε θαη ηνπ ππνινγηζηή. 



13 
 

 Υαξαθηεξίδνληαη απφ ηελ επθνιία ρξήζεο ηνπο, θαζψο νη ρξήζηεο δελ πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο πιεξνθνξηθήο γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα 

ΤΑ ζαλ εξγαιεία. 

 Έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο κειινληηθψλ αιιαγψλ, θαζψο ηα ΤΑ 

είλαη κε ηέηνην ηξφπν ζρεδηαζκέλα, πνπ επηδέρνληαη κειινληηθέο κεηαβνιέο. 

2.3.4 Η Υξήζε Σωλ ΤΑ Από Σνπο Διεγθηέο 

Έλα κεγάιν πξφβιεκα, πνπ αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα νη ειεγθηέο, είλαη ν κεγάινο φγθνο 

ηεο πιεξνθφξεζεο, πνπ ζρεδφλ είλαη δχζρξεζηνο. Χζηφζν, ν ζσζηφο ζρεδηαζκφο θαη 

έιεγρνο ησλ εξγαζηψλ κέζσ απνηειεζκαηηθψλ απνθάζεσλ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε 

ζηαζεξή ξνή θαιήο πνηφηεηαο θαη επίθαηξεο πιεξνθφξεζεο. Γεδνκέλσλ ησλ ζπλζεθψλ 

απηψλ θαη ηνπ επηηαρπλφκελνπ ξπζκνχ ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πξνθχπηεη 

κηα μεθάζαξε αλάγθε γηα ηνπο ειεγθηέο λα κεηαβάινπλ ηηο εξγαζηαθέο ηνπο ζπλήζεηεο, 

ψζηε λα θηινμελήζνπλ έλα κέινο ηεο νκάδαο ηεο δηνηθεηηθήο πιεξνθφξεζεο – ηνλ 

ππνινγηζηή. Απηφο ν δηάινγνο αλζξψπνπ - κεραλήο είλαη νπζηαζηηθφο, εάλ ν ειεγθηήο, 

πξφθεηηαη λα είλαη απνηειεζκαηηθφο θαη παξαγσγηθφο. Ο ππνινγηζηήο δελ ζα έπξεπε λα 

εκπιέθεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο ζθέςεο ελφο ειεγθηή, αληίζεηα, ζα έπξεπε λα απμάλεη ηηο 

αηνκηθέο ηθαλφηεηεο θαη λα απνηειεί επέθηαζε ηνπ κπαινχ ηνπ αηφκνπ. Απφ ηελ άπνςε 

απηή, ν ππνινγηζηήο είλαη έλα ζεκαληηθφ κέζν παξνρήο νπζηαζηηθήο πιεξνθφξεζεο ζε 

έλα επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ.  

Σα θχξηα πιενλεθηήκαηα γηα ηνλ ειεγθηή απφ ηελ ρξήζε ησλ ΤΑ είλαη ηα 

αθφινπζα: 

 Έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα εξεπλήζεη πεξηζζφηεξεο απφςεηο κε ηελ κειέηε 

πεξηζζφηεξσλ ζηνηρείσλ θαη λα θαηαιήμεη ζε θαιχηεξεο απνθάζεηο, 

 Μπνξεί λα ιάβεη ηηο απνθάζεηο ηνπ ηαρχηεξα, 

 Έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θάλεη «πεηζηηθέο» θαη «πξαγκαηηθέο» ππνδείμεηο πξνο 

ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ. 

 Έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θάλεη απηέο ηηο ππνδείμεηο ηαρχηεξα θαη ζαθέζηεξα. 

ηε ζπλέρεηα αλαπηχζζνληαη αλαιπηηθά ηα ζπζηήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ ππεξεζία 

ηεο ειεγθηηθήο θαζψο θαη ν ηξφπνο ρξήζεο ηνπο απφ ηνπο ειεγθηέο. 
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2.4 Δηζαγωγηθά Γηα Σελ Πιεξνθνξηαθή Σερλνινγία Διεγθηηθήο Με 

Σε Υξήζε Τπνινγηζηή 

Ζ ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θξίλεηαη απαξαίηεηε ζηε δηαδηθαζία 

ειέγρνπ. Δίλαη επλφεην πσο ε επειημία πνπ πξνζθέξεη κία βάζε δεδνκέλσλ, ζηηο πξνο 

εμέηαζε θηλήζεηο ινγαξηαζκψλ θαη εγγξαθέο ζπλαιιαγψλ, είλαη πηα απαξαίηεηε γηα λα 

είλαη εθηθηφο ν έιεγρνο ζε έλαλ νξγαληζκφ. Απιά, γηα λα θαληαζηνχκε κφλν ηε 

δπζθνιία ε νπνία ππεξβαίλεηαη κε ηε ρξήζε ινγηζκηθψλ, αο ππνζέζνπκε πσο ζέινπκε 

λα εμεηάζνπκε κία «χπνπηε» ζπλαιιαγή πνπ επαλαιακβάλεηαη ζην ηέινο θάζε έηνπο 

γηα ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα. Με ηε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή θαη ην θαηάιιειν 

πξφγξακκα απηή ε εμέηαζε ζα δηαξθέζεη ιίγα ιεπηά ελψ αληίζεηα αλ έπξεπε λα 

θνηηάμνπκε φια ηα ινγηζηηθά βηβιία ησλ ηειεπηαίσλ δέθα ρξφλσλ θαηαιαβαίλνπκε 

πφζν ρξνλνβφξν ζα ήηαλ. 

Ο ξφινο ηνπ ειεγθηή είλαη λα βνεζάεη ηε δηνίθεζε ζηνλ εληνπηζκφ ησλ 

θηλδχλσλ θαη ζηε δηακφξθσζε ιχζεσλ ειέγρνπ πνπ ειαρηζηνπνηνχλ ηνπο θηλδχλνπο 

απηνχο. Οη νξγαληζκνί αιιάδνπλ κε ζπλερψο απμαλφκελν ξπζκφ. Ζ  Διεγθηηθή πξέπεη 

λα αιιάδεη επίζεο γηα λα ζπκβαδίζεη κε ην νξγαλσηηθφ πεξηβάιινλ. 

Ο ππξήλαο ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ αλαιχεη ηνπο ειέγρνπο γηα λα δηαπηζηψζεη 

αλ είλαη επαξθείο ή ρξεηάδνληαη βειηίσζε. Πνιιά απφ ηα θαζήθνληα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ εθηέιεζε ηνπ ειέγρνπ, φπσο ν ζρεδηαζκφο, ε αλάπηπμε, θαη ε ηεθκεξίσζε, αλ θαη 

αλαγθαία, μνδεχνπλ ρξφλν απφ ην λα θάλνπλ ηελ πξαγκαηηθή ειεγθηηθή εξγαζία. 

Καηά ηνπο Gallegos et al (2004) απηνκαηνπνίεζε παξέρεη ηα αθφινπζα 

πιενλεθηήκαηα: 

 Μεηψλεη ην ρξφλν νινθιήξσζεο ηεο αλάιπζεο ηνπ ειέγρνπ, ησλ δνθηκψλ θαη 

ησλ εθζέζεσλ 

 Απμάλεη ηελ ειεγθηηθή θάιπςε, κεηψλνληαο ηελ πνζφηεηα ηνπ ρξφλνπ πνπ 

δαπαλάηαη γηα ρεηξφγξαθεο δηαδηθαζίεο 

 Παξέρεη κεγαιχηεξε επειημία θαη αληαπφθξηζε ζηελ αιιαγή 

 Αλαγλσξίδεη θαη γξήγνξα δηεπζχλεη πεξηνρέο πςεινχ θηλδχλνπ κε ηελ 

ελζσκάησζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ κε ηε δηαδηθαζία 

εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ 
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 Παξέρεη πνηνηηθέο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο, έρνληαο έλα ηππνπνηεκέλν ζχλνιν ησλ 

ειεγθηηθψλ εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηψλ 

 Παξαθνινπζεί θαη εθαξκφδεη ηηο δηνξζσηηθέο πξάμεηο 

 Γηαρεηξίδεηαη θεληξηθά ηα αληηθείκελα ηεο έξεπλαο, έρνληαο ηα πξντφληα 

εξγαζίαο ζε απεπζείαο ζχλδεζε γηα άκεζε αλαζεψξεζε 

 Αμηνπνηεί ηηο γλψζεηο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ σο απνηέιεζκα ησλ ειεγθηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ ψζηε λα παξέρεη άκεζε πνηνηηθή αλαηξνθνδφηεζε ζηε δηνίθεζε. 

πκπεξαζκαηηθά, νθείινπκε λα ηνλίζνπκε πσο αλ θαη ε ρξήζε ππνινγηζηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θξίλεηαη απαξαίηεηε ζην ζρεδηαζκφ ζηξαηεγηθήο, γηα ηε πξφβιεςε θαη 

δηάγλσζε πεξηπηψζεσλ απάηεο, δελ ζα πξέπεη πφηε λα μεράζνπκε πσο ν ππνινγηζηήο 

πξάηηεη επαθξηβψο φηη ηνλ πξνγξακκαηίζεηο άξα δελ ππνθαζηζηά ηνλ αλζξψπηλν 

παξάγνληα ν νπνίνο είλαη θαη ν κφλνο ηθαλφο λα θξίλεη θαη λα απνθαλζεί γηα ην αλ 

ππάξρεη απάηε ή φρη (Vacca, 2002). 

2.5 Οθέιε Από Σε Υξήζε Λνγηζκηθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ 

Πξνεγνπκέλσο, θάλακε κία κηθξή αλαθνξά ζηα νθέιε πνπ απνιακβάλνπκε κε ηε 

ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ. Αλ ζέιακε λα γίλνπκε αθξηβήο σζηφζν ζα πξέπεη λα 

επηζεκάλνπκε πσο δελ είλαη ν ππνινγηζηήο θαζ’ απηνχ ε πξαγκαηηθή βνήζεηα, αιιά ηα 

εηδηθά ζρεδηαζκέλα πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ. 

Ο ππνινγηζηήο είλαη απηφο πνπ κπνξεί λα απνζεθεχζεη, λα νκαδνπνηήζεη 

αλάινγα κε ηα θξηηήξηα πνπ εκείο ζα ζέζνπκε θαη ηέινο λα πξνζθέξεη άκεζε πξφζβαζε 

ζε φπνηα δεδνκέλα ή πιεξνθνξία εκείο δεηήζνπκε. ε έλαλ έιεγρν είλαη δσηηθήο 

ζεκαζίαο λα έρνπκε πξφζβαζε ζε φιεο ηηο ζπλαιιαγέο ή θηλήζεηο ζεσξήζνπκε σο 

«ελδείμεηο». Σν θαηάιιειν ινγηζκηθφ είλαη ηθαλφ λα καο παξέρεη νπνηαδήπνηε 

πιεξνθνξία ρξεηάδεηαη λα εμεηάζνπκε θαζψο θαη νηηδήπνηε εγγξαθή ζρεηίδεηαη κε 

απηήλ. 

Άιιε κηα ζεκαληηθή ιεηηνπξγία πνπ καο παξέρεη ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ είλαη 

ε επηζήκαλζε «ελδείμεσλ». Αλ θαηαρσξεζεί θάηη ιάζνο ή αλ παξνπζηαζηεί κία 

παξάιεςε ζε νπνηαδήπνηε εγγξαθή, ηφηε ην πξφγξακκα καο θαηαδεηθλχεη ην ιάζνο θαη 

έηζη καο βνεζά ζηε δηάγλσζε ηεο απάηεο αλ θπζηθά απηφ ην ιάζνο ζπλδπαζηεί θαη κε 

άιια γεγνλφηα. Δθηφο φκσο απφ ηε δηάγλσζε είλαη επλφεην πσο ζπλδξάκεη θαη ζηελ 
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πξφιεςε / απνθπγή ηεο απάηεο θαζψο ν εζσηεξηθφο έιεγρνο γίλεηαη απζηεξφηεξνο θαη 

έηζη απνζαξξχλνληαη νη πηζαλνί κειινληηθνί «απαηεψλεο». 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο εθηφο απφ πην απζηεξφο γίλεηαη πην γξήγνξνο, αιιά 

παξάιιεια θαη πην αθξηβήο. Με ηε ρξήζε ησλ ινγηζκηθψλ ε πιεξνθνξία θαη ηα 

δεδνκέλα απνθηνχλ αθφκα κεγαιχηεξε αμία. Ο βαζηθφο ιφγνο είλαη ε πξνζβαζηκφηεηα 

πνπ πξνζθέξεηαη αιιά θαη ε ηθαλφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, λα εμεηαζηνχλ κε φπνην 

ηξφπν επηζπκεί θαη θξίλεη σο θαιχηεξν ν εθάζηνηε ειεγθηήο. Ο ειεγθηήο έρεη ην 

πιενλέθηεκα λα ζρεδηάζεη θάπνηα Tests απφ ηα νπνία ζα πεξλνχλ φια ηα ππφ εμέηαζε 

δεδνκέλα, κφλν κία θνξά ζηελ αξρηθή εγθαηάζηαζε - πξνγξακκαηηζκφ θαη ζηε 

ζπλέρεηα φιεο απηέο νη εμεηάζεηο λα γίλνληαη απηφκαηα απφ ην πξφγξακκα. Σα 

ζχγρξνλα πξνγξάκκαηα παξέρνπλ πηα θαη απηφκαηε πξνζαξκνγή ησλ Tests ζηελ 

εηαηξία, γεγνλφο πνπ ηα θάλεη αθφκα πην εχρξεζηα θαη απαξαίηεηα ζηελ ειεγθηηθή 

δηαδηθαζία. 

Κιείλνληαο απηή ηε παξάγξαθν έρνπκε ζπλνςίζεη ηα έμη θχξηα πξνηεξήκαηα πνπ 

καο πξνζθέξεη ε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ ζε ζπλάξηεζε θπζηθά κε ηα θαηάιιεια 

ινγηζκηθά θαη ηα παξαζέηνπκε ζηε ζπλέρεηα (Bagranoff et al, 2005). 

1. Με ηε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή ν ειεγθηήο έρεη πξφζβαζε ζην 100% ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ηα αξρεία ηεο εηαηξίαο. Έηζη δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα θάλεη 

ηπραία δεηγκαηνιεςία, αιιά αληίζεηα κπνξεί εχθνια λα θάλεη ελδειερή έιεγρν 

ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. Ζ βνήζεηα πνπ 

πξνζθέξεηαη είλαη ηεξάζηηα θαζψο, νη πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο απάηεο 

κπνξνχλ λα αλαθαιπθζνχλ κε ηε πξνζεθηηθή παξαηήξεζε θαη εμέηαζε ησλ 

εγγξαθψλ. πλεπψο αθνχ φια ηα αξρεία είλαη πηα ζε ειεθηξνληθή κνξθή, κε 

εχθνιε πξφζβαζε, ν έιεγρνο γίλεηαη αθφκα πην ζπζηεκαηηθφο θαη επηηπρήο. 

2. Ζ πεξίνδνο εθπαίδεπζεο ελφο ειεγθηή γηα λα είλαη ζε ζέζε λα ρεηξηζηεί ηα 

αλαθεξφκελα ινγηζκηθά είλαη ζρεηηθά ζχληνκνο. Δπίζεο ην θφζηνο εθπαίδεπζεο 

ζε ζρέζε κε ηα θέξδε πνπ απνιακβάλνληαη κεηέπεηηα είλαη ππνπνιιαπιάζηα. 

3. Σα ζχγρξνλα ινγηζκηθά φπσο, «ACL», «IDEA», «PanAudit» θαη «Monarch», 

βνεζνχλ ζηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ αηηηνιφγεζή ηνπο θαζψο 

είλαη πξνγξακκαηηζκέλα λα παξάγνπλ ηα απαξαίηεηα θαη θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλα έγγξαθα. 
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4. Σα ινγηζκηθά είλαη ζπκβαηά λα εηζάγνπλ / εμάγνπλ ηα αξρεία ηνπο απφ άιια 

πνιπρξεζηκνπνηεκέλα πξνγξάκκαηα, γηα παξάδεηγκα Excel-Access, άξα είλαη 

εχθνια πξνζαξκφζηκα ζε θάζε εηαηξία είηε γηα εγθαηάζηαζε, είηε γηα απιή 

ζπλεξγαζία. 

5. Σα ινγηζκηθά είλαη ηθαλά κφλν λα αλαγλψζνπλ ηα δεδνκέλα απφ άιιεο βάζεηο 

δεδνκέλσλ φπσο Excel-Access, αιιά δελ κπνξνχλ λα ηα ηξνπνπνηήζνπλ, απιά 

λα ηα επεμεξγαζηνχλ. Έηζη εμαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ θαζψο 

απφ ηε ζηηγκή πνπ εηζαρζνχλ δε κπνξνχλ λα παξαπνηεζνχλ. 

6. Σέινο, φπσο έρνπκε μαλαπεί, ν θάζε ειεγθηήο κπνξεί λα πξνγξακκαηίζεη φπνηα 

ΣΔSTs ζέιεη λα πξαγκαηνπνηήζεη θαη αλ απηά απνδεηρζνχλ απνδνηηθά κπνξεί 

απιά λα πξνζαξκφδεη ηα λέα δεδνκέλα ζηα ππάξρνληα πιένλ TESTs ρσξίο λα 

ζπαηαιά επηπιένλ ρξφλν γηα λα ηα ζρεδηάδεη απφ ηελ αξρή. 

2.6 Αλάγθε Υξεζηκνπνίεζεο Σωλ Νέωλ Σερλνινγηώλ 

Αλαιχνληαο ηα νθέιε ηεο ρξήζεο ησλ ινγηζκηθψλ ειέγρνπ θαηαιήμακε ζην 

ζπκπέξαζκα πσο ε αλαθάιπςή ηνπο, πφζν κάιινλ ε εθαξκνγή ηνπο, νθείιεηαη ζηηο 

ζχγρξνλεο αλάγθεο πνπ δηαξθψο αλαθχπηνπλ. Αλαθέξακε ηελ ρξεζηκφηεηα ηεο 

απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη φισλ ησλ θηλήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. Με ηε 

ζχγρξνλε ηερλνινγία ησλ κέζσλ απνζήθεπζεο θαηαιαβαίλνπκε πφζν πην βνιηθφ είλαη 

λα απνζεθεχεηο ηεξάζηηα αξρεία ζε έλα πξνζσπηθφ ππνινγηζηή, αξρεία πνπ ζα ήηαλ 

αδχλαην αιιηψο λα απνζεθεπηνχλ ζε ζειίδεο ραξηηνχ. ε παιηφηεξε επνρή ίζσο απηή ε 

ρξεζηκφηεηα λα κελ ήηαλ αλαγθαηφηεηα. Αληίζεηα φκσο, ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα κε ην 

πιήζνο ησλ ζπλαιιαγψλ, ε δηεχξπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ 

αχμεζε ησλ κεηαμχ ηνπο θηλήζεσλ θαη ηέινο ε εηζαγσγή ηεο ςεθηαθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο θάλεη ηελ ηήξεζε πξνζπειάζηκνπ αξρείνπ απαξαίηεηε. 

Σα πξνγξάκκαηα «GAS - General Auditing Systems», πξνζθέξνπλ ηελ 

απαξαίηεηε αζθάιεηα ζηα δεδνκέλα. Ζ αζθάιεηα είλαη πιένλ απαξαίηεηε γηα ηελ 

απνθπγή ησλ πεξηπηψζεσλ απάηεο θαζψο φπσο έρνπκε πξναλαθέξεη ε αλαθάιπςε 

αιιά θαη ε απνθπγή βαζίδεηαη ζηελ εμέηαζε ησλ ζηνηρείσλ, φηαλ απηά φκσο 

αληαπνθξίλνληαη ζηα αιεζή γεγνλφηα θαη δελ έρνπλ αιινησζεί απφ θάπνηνπο ηξίηνπο 

(Bagranoff et al, 2005). Σν πιενλέθηεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ρξήζε ησλ «GAS» είλαη 

πσο απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα δεδνκέλα εηζαρζνχλ ζην πξφγξακκα, ζηε ζπλέρεηα δελ 

ππάξρεη δπλαηφηεηα παξαπνίεζήο ηνπο. O ζπλδπαζκφο ησλ δχν παξαπάλσ 
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ραξαθηεξηζηηθψλ είλαη θαη απηφο πνπ καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα πσο είλαη πιένλ 

αλάγθε ε ρξήζε ησλ πξνγξακκάησλ GAS δηφηη κεγηζηνπνηνχλ ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ 

ειέγρνπ, θαζψο είλαη πην εχθνιν λα παξαηεξεζνχλ νη νπνηεζδήπνηε αλσκαιίεο. Πξηλ 

νινθιεξψζνπκε ηελ αηηηνιφγεζε ηεο αλάγθεο ρξήζεο ησλ αλάινγσλ πξνγξακκάησλ 

ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε πσο ζηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα ηα παξαπάλσ ινγηζκηθά 

είλαη ε κφλε νπζηαζηηθή πξνζηαζία ζηηο λέεο κεζφδνπο απάηεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε 

ηελ λέα ηερλνινγία θαη εηδηθφηεξα κε ηε ρξήζε ππνινγηζηψλ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ. 

Έσο ηψξα ζεκεηψζακε ηελ αλάγθε ηεο ρξήζεο ησλ ινγηζκηθψλ ειέγρνπ. Γηα λα 

είλαη ζε ζέζε φκσο ν ειεγθηήο λα θάλεη ρξήζε ησλ πξνγξακκάησλ ζα πξέπεη λα 

αθνινπζήζεη ηα εμήο εθηά βήκαηα: 

1. Να ζέζεη ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ειέγρνπ. 

2. Να έξζεη ζε επαθή θαη κε ηνλ θάηνρν ησλ ππφ εμέηαζε δεδνκέλσλ αιιά θαη κε 

ηνλ πξνγξακκαηηζηή ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

3. Να δεηήζεη θαη ηππηθά ηελ άδεηα πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα ηεο εθάζηνηε 

εηαηξίαο. 

4. Να δεκηνπξγήζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ αξρείν ζην πξφγξακκα πνπ ζα πεξηέρεη ηα 

δεδνκέλα πνπ ζα ειεγρζνχλ. 

5. Να εμαζθαιίζεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ ηνπ δφζεθαλ. 

6. Να πξνρσξήζεη ζηε απνθσδηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ κεηάθξαζή ηνπο 

ζε γεγνλφηα. 

7. Σέινο, λα πξνρσξήζεη ζηελ αλάιπζή ηνπ κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Γηα φια ηα παξαπάλσ βήκαηα ηα πξνγξάκκαηα παξέρνπλ ηα θαηάιιεια Tests κε ηε 

βνήζεηα ησλ νπνίσλ κπνξεί λα ζπκπεξάλεη ν ειεγθηήο αλ ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζην 

επφκελν βήκα ή φρη. Μεξηθά απφ ηα Tests απηά παξαζέηνπκε ζηε ζπλέρεηα (Sayana, 

2003): 

 Reasonableness tests: Δίλαη απηά πνπ εμεηάδνπλ ηε ινγηθή αθνινπζία ησλ 

δεδνκέλσλ 

 Completeness tests: Δμεηάδεη αλ έρνπλ εηζαρζεί φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ή 

ιείπνπλ θάπνηα δεδνκέλα 

 Duplicates- Gaps: Παξαηεξνχλ αλ ππάξρνπλ δηπινεγγξαθέο ή θάπνηα θελά 

αληίζηνηρα κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ 
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 Classify tests: Δληνπίδεη θαη επηζεκαίλεη αλ ππάξρεη κε αηηηνινγεκέλε κεγάιε 

θηλεηηθφηεηα κεηαμχ ηεο εηαηξίαο θαη θάπνηνπ πξνκεζεπηή - πειάηε θιπ. 

 Stratify tests: Βαζίδεηαη ζηε γξαθηθή απεηθφληζε ησλ θηλήζεσλ θαη έηζη 

εληνπίδεη νπνηαδήπνηε ηηκή παξεθθιίλεη αηζζεηά 

 Trend tests: Δίλαη παξφκνηα κε ηα πξνεγνχκελα κφλν πνπ απηή ηε θνξά 

εμεηάδνπκε θηλήζεηο νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ κία επνρηθφηεηα 

 Statistical – Regression analysis: Υξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζηε πξνζπάζεηα 

θαιχηεξεο θαηαλφεζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη κεηάθξαζήο ηνπο ζε πξαγκαηηθά 

γεγνλφηα. 

 Transaction matching tests: Με πην απιά ιφγηα είλαη ν ζπλδπαζκφο ησλ 

εγγξαθψλ αλάινγα κε ηηο δεισκέλεο ζπλαιιαγέο. Απηή ε κέζνδνο 

ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηε εχξεζε πεξηπηψζεσλ απάηεο απφ ππαιιήινπο. 

 Benford’s Law: Βαζίδεηαη ζηε ζεσξία ηνπ «Benford» γηα ηε κε ηπραία 

αθνινπζία ησλ αξρηθψλ ςεθίσλ θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ 

ηπρφλ αλσκαιίεο. 

2.7 Καηεγνξίεο Δξγαιείωλ Λνγηζκηθνύ 

Ο ππνινγηζηήο είλαη έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα πνιιά επαγγέικαηα. Σν επάγγεικα 

ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ είλαη ηδηαίηεξα εμαξηεκέλν απφ ηνπο ππνινγηζηέο ζηελ 

εθηέιεζε ησλ πεξηζζφηεξσλ θαζεθφλησλ ηεο ζέζεο εξγαζίαο. Όια ηα είδε ησλ ειέγρσλ 

θαη φισλ ησλ εηδψλ νη ειεγθηέο κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηα εξγαιεία ινγηζκηθνχ 

θαη ηηο ηερληθέο γηα λα είλαη πην απνδνηηθνί θαη απνηειεζκαηηθνί. Τπάξρνπλ δχν 

θαηεγνξίεο εξγαιείσλ ινγηζκηθνχ (Gallegos et al, 2004): 

1. Πιεξνθνξηαθά Δξγαιεία Διέγρνπ 

2. Σερληθέο ειέγρνπ πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ηελ πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία 

2.7.1 Πιεξνθνξηαθά Δξγαιεία Διέγρνπ 

Οη Mainframe, client / server, θαζψο θαη φιεο νη κνξθέο ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ 

απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Ζ ηερλνινγία 

ρξεζηκνπνηείηαη σο κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ γηα ηηο αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο: 

 ρεδηαζκφο θαη παξαθνινχζεζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ κε ηε 

ρξήζε ππνινγηζηηθψλ θχιισλ, βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο 

έξγσλ 
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 Σεθκεξίσζε θαη παξνπζηάζεηο κε ρξήζε επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, δηαγξακκάησλ 

ξνήο  θαη γξαθηθψλ ινγηζκηθνχ 

 Δπηθνηλσλία θαη κεηαθνξά δεδνκέλσλ κε ρξήζε ειεθηξνληθήο ζπλδεζηκφηεηαο 

θαη θεληξηθνχ δηαθνκηζηή 

 Γηαρείξηζε ησλ πφξσλ κε ηε ρξήζε ηεο online αλαζεψξεζεο ησλ εγγξάθσλ 

εξγαζίαο θαη ησλ e-mail 

 Γηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ κέζσ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, groupware, θαζψο θαη 

ηνπ ινγηζκηθνχ intranet. 

Δδψ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε δχν θαηεγνξίεο: 

1. Audit Productivity Software (Λνγηζκηθό Βειηίωζεο Διεγθηηθήο 

Παξαγωγηθόηεηαο). Πξφθεηηαη γηα ηα ινγηζκηθά πνπ δηεπθνιχλνπλ ηνλ ειεγθηή 

ζηε θαιχηεξε δηαρείξηζε δηάθνξσλ δηαδηθαζηηθψλ ζεκάησλ θαη ηνπ δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα δηεμάγεη ηνλ έιεγρν πην απνδνηηθά θαη παξαγσγηθά. ε απηή ηελ 

θαηεγνξία αλήθνπλ ηα αθφινπζα: 

  Electronic Working Paper (Ηλεκηπονικά Φύλλα Δπγαζίαρ): Δίλαη εξγαιεία ηα 

νπνία βνεζνχλ ηνλ ειεγθηή λα θεξδίζεη ρξφλν θαηά ηε δηαδηθαζία νξγάλσζεο 

ηνπ ειέγρνπ, θαζψο ηνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθηειεί ειεθηξνληθά 

θάπνηα πξάγκαηα, φπσο ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ειέγρνπ, ηελ ηήξεζε 

ζεκεηψζεσλ θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ, ηε δεκηνπξγία εξσηεκαηνινγίσλ πνπ 

αθνξνχλ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, ηα νπνία παιηφηεξα γηλφηαλ ρεηξφγξαθα. 

 Groupware (Σςγκένηπωζη Σηοισείων): Δίλαη έλα πξφγξακκα πνπ πξνσζεί ην 

―sharing‖ (δηακνηξαζκφ) ησλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ θαη κεηαμχ ηνπ 

εμσηεξηθνχ ειεγθηή θαη ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο. Πξφθεηηαη γηα έλα εξγαιείν 

πνπ ζπλδπάδεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ην δηακνηξαζκφ ησλ πιεξνθνξηψλ. 

 Time and Billing Software (Λογιζμικό Παπακολούθηζηρ Λογαπιαζμών): Δίλαη 

ινγηζκηθφ ην νπνίν δηεπθνιχλεη ηελ ρξνλνβφξα δηαδηθαζία ηεο ηήξεζεο θαη 

πξνεηνηκαζίαο ησλ ινγαξηαζκψλ. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ ινγηζκηθψλ είλαη ην 

ProSystem’s fx Practice, ηα Timeslips, ην Central Time and Billing. 

 Reference Libraries (Βιβλιοθήκη Αναθοπών): Δίλαη έλα πνιχ βνεζεηηθφ 

εξγαιείν, θαζψο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εμσηεξηθφ ειεγθηή, φπνηε ην θξίλεη 

ζθφπηκν, λα αλαηξέμεη ζηε βάζε δεδνκέλσλ θαη λα ιάβεη γλψζε ηφζν γηα ηηο 
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πνιηηηθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζεί ε ειεγρφκελε κνλάδα φζν θαη γηα 

ηηο ηζρχνπζεο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο. 

 Document Management (Γιασειπιζηήρ Απσείων): Δίλαη έλα ινγηζκηθφ πνπ 

επηηξέπεη ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ online απνζεθεπκέλσλ αξρείσλ, 

θαζηζηψληαο ηα άκεζα θαη εχθνια πξνζβάζηκα. Οη πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα 

απνζεθεχνληαη ηνπηθά ζην δίθηπν ηεο εηαηξίαο κε ηε ρξήζε πξνγξακκάησλ 

φπσο ην CSI’s FileCabinet ή ζην Ίληεξλεη κε ηε ρξήζε ηνπ Intuit’s Workspace 

Pro. 

2. Generalized Audit Software Tools (GAS Tools- Δξγαιεία Γεληθεπκέλνπ 

Λνγηζκηθνύ Διέγρνπ). Δίλαη ηα εξγαιεία κε ηελ πην επξεία ρξήζε ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ιφγσ ηεο επθνιίαο ρξήζεο θαη ηεο εχθνιεο πξνζβαζηκφηεηάο ηνπο ζε 

δηάθνξα πεξηβάιινληα θαη ρξήζηεο (Singleton, 2006). ηελ θαηεγνξία απηή 

αλήθνπλ ηα εμήο ινγηζκηθά: 

 Data Extraction and Analysis (Δξαγωγή Γεδομένων και Ανάλςζη): Σα ινγηζκηθά 

πνπ αλήθνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία δηεπθνιχλνπλ ηνπο ειεγθηέο λα εθηεινχλ 

ρξνλνβφξεο, αιιά απαξαίηεηεο ιεηηνπξγίεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, φπσο ε 

επαιήζεπζε ησλ ζπλφισλ ηεο εηαηξίαο, ε επηβεβαίσζε ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ 

δεδνκέλσλ, ε εηζαγσγή δεδνκέλσλ ζε θχιια ειέγρνπ. Σα δχν πην δηαδεδνκέλα 

παθέηα ινγηζκηθνχ είλαη ην IDEA (Interactive Data Extraction and Analysis) θαη 

ην ACL (Audit Command Language). To IDEA είλαη ην ινγηζκηθφ πνπ 

δηαηίζεηαη απφ ην American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). 

Δπηηξέπεη ζε ειεγθηέο, ινγηζηέο θαη νηθνλνκηθνχο δηεπζπληέο λα ρξεζηκνπνηνχλ, 

λα παξαθνινπζνχλ θαη λα αλαιχνπλ δεδνκέλα απφ άιια πιεξνθνξηθά 

ζπζηήκαηα. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα εξεπλά ζε αξρεία δεδνκέλσλ, λα ππνινγίδεη 

ζχλνια θαη κέζεο ηηκέο θαη λα θάλεη ηπραία δεηγκαηνιεςία. Απηφ ην ινγηζκηθφ 

κπνξεί λα εθηειέζεη αζπλήζηζηεο εληνιέο, λα θάλεη αλαδεηήζεηο κε 

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα θαη λα αλαγλσξίζεη δηπιέο εγγξαθέο ή θελά ζε κηα 

αιιεινπρία δξαζηεξηνηήησλ (Christensen and Byington, 2003). To ACL είλαη 

έλα παθέην ινγηζκηθνχ πνπ επηηξέπεη ζηνλ ειεγθηή λα δηαηεξήζεη ηα αξρηθά 

δεδνκέλα αλέπαθα. Απηφ ην παθέην ―βιέπεη‖ ηα αθαηέξγαζηα δεδνκέλα απφ 

πνιιέο δηαθνξεηηθέο γσλίεο πξνζπαζψληαο λα εληνπίζεη παξεθθιίζεηο. Δπίζεο, 

είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο εμέηαζεο φισλ ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ θαη φρη κφλν ελφο δείγκαηνο απηψλ. Σν ACL 

είλαη πην δπλακηθφ εξγαιείν θαη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ άηνκα κε ηηο 
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απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη πείξα. Ζ ρξήζε ηνπ ελδείθλπηαη γηα κεγάιν φγθν 

ζηνηρείσλ ή εθαξκνγψλ κε ζχλζεηε ινγηθή (Christensen and Byington, 2003).  

 Statistical Analysis (Σηαηιζηική Ανάλςζη): Μηα βαζηθή ιεηηνπξγία πνπ κπνξεί λα 

ρξεηάδεηαη λα εθηειέζεη έλαο ειεγθηήο είλαη, ππνινγίδνληαο ηνπο κέζνπο φξνπο 

ή ηηο ηππηθέο απνθιίζεηο ή εθηειψληαο γξακκηθή παιηλδξφκεζε, λα δηαπηζηψζεη 

ηελ χπαξμε πηζαλήο βαζχηεξεο ζρέζεο κεηαμχ δχν κεγεζψλ. Απηφ κπνξεί λα 

γίλεη κε ην ACL, αιιά θαη κε ηε βνήζεηα ελφο πην εθιεπηπζκέλνπ ζηαηηζηηθνχ 

παθέηνπ, ηνπ SPSS. 

 Audit Expert Systems (Έξςπνα Σςζηήμαηα Δλέγσος): Δίλαη έλα αθφκα εξγαιείν 

πνπ βνεζάεη ζηελ πην εχξπζκε νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ. 

Υξεζηκνπνηνχληαη ζε ειέγρνπο απφ ην 1980 ζε δηάθνξα ζηάδηα, απφ ην 

ζρεδηαζκφ ηνπ ειέγρνπ κέρξη ηελ εθηέιεζε αλάιπζεο θηλδχλνπ φζνλ αθνξά ηνλ 

εζσηεξηθφ έιεγρν. ηεξίδνληαη ζε κηα αθνινπζία απφ ―if-then‖ θαλφλεο θαη ζε 

κηα βάζε δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη θάζε 

θνξά. πγθεθξηκέλα, κηα ―inference engine‖ ηξέρεη ην ζχζηεκα, θαη βαζηδφκελε 

ζε απαληήζεηο ηνπ ρξήζηε ζε παξφκνηα δεηήκαηα, δίλεη απάληεζε ζην ζέκα πνπ 

ηνλ απαζρνιεί. Απνηεινχλ δειαδή έλα ρξήζηκν θαη εχθνιν εξγαιείν ηφζν ζηε 

ρξήζε, φζν θαη ζηελ δηαζεζηκφηεηα. 

2.7.2 Σερληθέο Διέγρνπ Πνπ Τπνζηεξίδνληαη Από Σελ Πιεξνθνξηαθή 

Σερλνινγία 

Όζνλ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο-ηερληθέο πνπ βνεζνχλ ηνλ εμσηεξηθφ ειεγθηή ζηε 

ζπγθέληξσζε επαξθψλ, αμηφπηζησλ, ζρεηηθψλ θαη ρξήζηκσλ δεδνκέλσλ, βάζεη ησλ 

νπνίσλ ζα γίλεη θαη ν έιεγρνο, κπνξνχκε λα ηηο δηαθξίλνπκε ζε δχν θαηεγνξίεο : 

1. Σερληθέο γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ εθαξκνγψλ (CAATs to 

Validate Application Integrity) 

2. Σερληθέο γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ (CAATs to 

Verify Data Integrity). 

Σηο θαηεγνξίεο απηέο ηηο βιέπνπκε αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα: 

1. Σερληθέο γηα ηελ εμαθξίβωζε ηεο αθεξαηόηεηαο ηωλ εθαξκνγώλ (CAATs to 

Validate Application Integrity). ε απηήλ ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ νη ηερληθέο πνπ 

εμεηάδνπλ άκεζα ηελ εζσηεξηθή ινγηθή κηαο εθαξκνγήο. Απηέο είλαη: 
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 Test Data (Έλεγσορ Γεδομένων): Απηή ε κέζνδνο ρξεζηκνπνηεί ηα auditor 

prepared input data γηα λα ειέγμεη ηελ ηξέρνπζα έθδνζε κηαο εθαξκνγήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο. Αθνχ ηα δεδνκέλα ηνπ ειεγθηή έρνπλ 

επεμεξγαζηεί, ην ζχζηεκα παξάγεη απνηειέζκαηα, ηα νπνία ζπγθξίλνληαη κε ηα 

πξνζδνθψκελα (Braun and Davis, 2003). Οπνηαδήπνηε απφθιηζε απφ απηά, 

ζεκαηνδνηεί πξφβιεκα. Θα πξέπεη βέβαηα λα ζεκεηψζνπκε φηη ε κέζνδνο απηή 

δελ είλαη θαη ηφζν αληηθεηκεληθή, θαζψο ζηεξίδεηαη ζηελ ηθαλφηεηα, ζηε γλψζε 

θαη ζηελ εκπεηξία ηνπ ειεγθηή λα πξνβιέπεη θαη λα πξνζδηνξίδεη φιεο ηηο 

πηζαλέο απνθιίζεηο. 

 Integrated Test Facility (ITF- Δνοποιημένο Τεζη Γεδομένων): Απηή ε ηερληθή 

απαηηεί έλα ή πεξηζζφηεξα audit modules λα είλαη ελζσκαησκέλα ζην ζχζηεκα, 

ψζηε λα γίλεηαη ν δηαρσξηζκφο ησλ ―dummy‖ test data απφ ηα πξαγκαηηθά ―live‖ 

data. Σα test data ηνπνζεηνχληαη ζηηο θαλνληθέο ζπλαιιαγέο θαη ηα 

απνηειέζκαηα επηηξέπνπλ ηνλ ειεγθηή λα βγάιεη ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ (Braun 

and Davis, 2003). Με ιίγα ιφγηα, κε απηή ηελ ηερληθή, έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα 

ειέγρνπκε κηα εθαξκνγή θαηά ηελ θαζεκεξηλή ηεο ρξήζε. 

  Parallel Simulation (Παπάλληλη Πποζομοίωζη): Με απηή ηε κέζνδν ν 

ειεγθηήο αλαπηχζζεη κηα εθαξκνγή παξφκνηα κε απηή ηνπ πειάηε ζηελ νπνία 

ζα ηξέμνπλ ηα ίδηα δεδνκέλα. Κάπνηα δηαθνξά ζηα απνηειέζκαηα κεηαμχ ησλ 

δχν εθαξκνγψλ ζα βάιεη ζε ππνςίεο ηνλ ειεγθηή ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ πειάηε (Braun and Davis, 2003). 

2. Σερληθέο γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο αθεξαηόηεηαο ηωλ δεδνκέλωλ (CAATs to 

Verify Data Integrity). ηε δεχηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ νη ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα εμαθξίβσζε ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ, πξάγκα 

πνπ γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ηεο ACL θαη ησλ εληνιψλ ηεο. πγθεθξηκέλα, κε ηηο 

ηερληθέο απηέο ειέγρεηαη ηφζν φηη ηα δεδνκέλα έρνπλ εηζαρζεί ζσζηά ζηελ ACL 

φζν θαη φηη ηα δεδνκέλα δελ παξνπζηάδνπλ  αλσκαιίεο ζθφπηκεο (απάηε) ή κε 

ζθφπηκεο (ιάζε). Οη εληνιέο ηεο ACL πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα απηφ ηνλ 

ζθνπφ είλαη: 

 Counting (Μέηξεζε) 

 Verifying (Δπηβεβαίσζε) 

 Statistics (ηαηηζηηθή) 

 Stratify (Καηεγνξηνπνίεζε) 

 Age (Υξνλνιφγεζε) 
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 Gaps and Duplicates (Κελά θαη δηπινεγγγξαθέο) 

ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ θαη νη ηερληθέο πνπ αθνξνχλ ηελ αλαθάιπςε ηεο 

απάηεο, πνπ απνηειεί αξκνδηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή ζηελ Διιάδα. 

 Red Flags (Κόκκινερ Σημαίερ): Με ηνλ φξν ―red flags‖ ελλννχκε ηα ζεκάδηα 

πνπ ζα πξνεηδνπνηήζνπλ ηνλ ειεγθηή γηα ηελ χπαξμε απάηεο θαη ζα ηνλ 

σζήζνπλ ζηε δηεμνδηθή εμέηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Με ηηο παξαδνζηαθέο 

δηαδηθαζίεο ειέγρνπ, ν εληνπηζκφο ηνπο δελ ήηαλ εχθνινο, εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ 

φγθνπ ησλ δεδνκέλσλ. Με ηελ αλάπηπμε, φκσο, ηεο ηερλνινγίαο, έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί πξνγξάκκαηα αλάιπζεο δεδνκέλσλ, ηα νπνία έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα θάλνπλ αλαζθφπεζε ζε δεδνκέλα θαη λα εληνπίδνπλ 

πξνθαζνξηζκέλεο ―red flags‖. Οη CAATs δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ειεγθηή λα 

ςάμεη ζε φιεο ηηο δηαζέζηκεο βάζεηο δεδνκέλσλ γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά. 

 Digital Analysis (Ψηθιακή Ανάλςζη): Ζ ςεθηαθή αλάιπζε κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλαγλψξηζε πιαζηνγξαθίαο ςεθίσλ ή ζπλδπαζκνχ 

ςεθίσλ. Ζ πην ζπλεζηζκέλε κνξθή ςεθηαθήο αλάιπζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

απφ ηνπο ειεγθηέο είλαη ν Benford’ s Law. Ζ ςεθηαθή αλάιπζε ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηηο ηθαλφηεηεο πνπ δηαζέηεη έλαο ειεγθηήο κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηνλ 

εληνπηζκφ παξαπνηεκέλσλ αξηζκψλ θαη ζπλαιιαγψλ, νη νπνίεο κπνξεί λα 

απνηεινχλ ζεκάδη απάηεο. 

 Fraud Detection Templates (Μοηίβα ενηοπιζμού απάηηρ): Έλαο έκπεηξνο 

ειεγθηήο είλαη ινγηθφ λα έρεη ―ρηίζεη‖ κηα βάζε γλψζεο πνπ ηνλ δηεπθνιχλεη 

ζηελ αλαγλψξηζε θάπνηνπ πξνηχπνπ δεδνκέλσλ, ηα νπνία κπνξεί λα ζρεηίδνληαη 

κε απάηε. Σα πξφηππα απηά ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο CAATs κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ ζηε δεκηνπξγία κνηίβσλ, ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ 

κειινληηθνχο ειεγθηέο. Οπζηαζηηθά, κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα δεκηνπξγεζεί έλα 

πξνθίι ηεο απάηεο. Απηά ηα κνηίβα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, επίζεο, γηα 

ηελ παξαθνινχζεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία θαη λα 

δψζνπλ ζηνλ ειεγθηή ηε δπλαηφηεηα λα εληνπίζεη κηα παξάλνκε δξάζε, πξνηνχ 

πάξεη κεγάιεο δηαζηάζεηο. (Christensen and Byington, 2003). Γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ ειεγθηηθψλ απηψλ ηερληθψλ, νη ειεγθηέο 

έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο αξθεηά επέιηθηα πξνγξάκκαηα, ηα νπνία αλαιχνπλ ηε 

ινγηθή ησλ ππνινγηζκψλ, ηηο εθαξκνγέο ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, ηα 
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δηαγξάκκαηα ξνήο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Οξηζκέλα απφ απηά είλαη 

ηα παξαθάησ: 

 Axent 

 A.C.P. with Auditing Command Language 

 WizWhy 

 G.A.S. Recovery Pack 

 S.A.M. (Structured Auditing Manipulation) (Champlain, 2004) 

Δπίζεο, πξνο ππνζηήξημε ησλ ειεγθηηθψλ εξγαζηψλ ηνπο, έρνπλ ζηε δηάζεζή 

ηνπο θαη πνηθηιία γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ ηέηαξηεο γεληάο, νη νπνίεο έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ελφο ειεγθηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Μεξηθέο απφ απηέο είλαη νη: SQL, SAS, C++. (Champlain, 2004). 

Πίνακασ 1: Προγράμματα CAATs 

Σύπνο Πξνγξάκκαηα Πάξνρνο Ιζηνζειίδα 

Λνγηζηηθό Φύιιν 

Active Data 

Active Audit 

Excel 

Information Active 

Information Active 

Microsoft 

informationative.com 

informationative.com 

microsoft.com 

 

Βάζε Γεδνκέλωλ 

 

Access Microsoft microsoft.com 

ηαηηζηηθά 

Παθέηα 

SAS 

SPSS 

SAS Institute Inc 

SPSS Inc 

sas.com 

spss.com 

DMS 

ACL 

IDEA 

PanAudit 

Monarch 

ACL Services Ltd 

Audimation 

Services Inc 

Computer Associates 

DataWatch 

acl.com 

audimation.com 

ca.com 

datawatch.com 

 

2.8 Μεζνδνινγία Tωλ CAAT’s. 

ηε ζπλέρεηα, θξίλεηαη απαξαίηεην λα αλαθεξζνχκε ζηε κεζνδνινγία πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζήζεη έλαο ειεγθηήο φηαλ θπζηθά ρξεζηκνπνηήζεη ηα ινγηζκηθά πνπ 

δηαπξαγκαηεπφκαζηε. 
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Αξρηθά ζα πξέπεη λα γίλεη ε επηινγή ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

κε θξηηήξην ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία ηεο ειεγθηηθήο νκάδαο, αιιά θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππφ εμέηαζε εηαηξίαο. Αθνχ γίλεη ε επηινγή, ε επφκελε δηαδηθαζία 

είλαη ε ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ. πλήζσο ηα δεδνκέλα ζπιιέγνληαη απφ 

ην ρεηξηζηή ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ «IT manager» ηεο εθάζηνηε εηαηξίαο. 

Βέβαηα ηα δεδνκέλα πνπ παξέρνληαη δελ είλαη απφιπην πσο είλαη αθξηβή θαη 

παξνπζηάδνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Γη’ απηφ ην ιφγν, ν ειεγθηήο ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιίζεη, κε επηπιένλ έιεγρν, ηελ αθξίβεηα θαη ηελ εγθπξφηεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ πξηλ πξνρσξήζεη ζε νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ αλάιπζε. Αλ ζηελ 

απάηε πνπ πξνζπαζήζνπκε λα απνδείμνπκε, είηε ζε απηή πνπ ζέινπκε λα πξνιάβνπκε 

έρεη ζπκκεηνρή θάπνηνο απφ ην ηκήκα δηαρείξηζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, 

θαηαλννχκε πσο ε απνπζία ηνπ ειέγρνπ εγθπξφηεηαο ζα καο νδεγνχζε ζε 

αλαπνηειεζκαηηθφ έιεγρν. 

Αθνχ έρνπκε εμαζθαιίζεη ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεηαδφκαζηε ε 

δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη είλαη πνιχ απιή θαζψο πξφθεηηαη γηα ηελ εηζαγσγή ησλ 

δεδνκέλσλ ζην πξφγξακκα. Σα ζχγρξνλα πξνγξάκκαηα είλαη ηθαλά λα «δηαβάδνπλ» ηα 

δεδνκέλα πνπ ηνπο εηζάγνπκε ζε πνηθίιεο κνξθέο, αιιά παξάιιεια λα ηα απνζεθεχνπλ 

ζε θαηαλεκεκέλνπο θαθέινπο. Ζ επθνιία θαη ε απηνκαηνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ 

πνπ πξνθχπηεη κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ θάλεη ηελ εθπαίδεπζε ησλ λέσλ εθιεθηψλ 

αηζζεηά πην ζχληνκε θαη ιηγφηεξν δαπαλεξή. 

Ζ κεζνδνινγία έρεη σο ηειεπηαίν ζηάδην ηελ εηζαγσγή ησλ ελδείμεσλ RED 

FLAGS ζην πξφγξακκα. Αλ πξφθεηηαη γηα έιεγρν απφδεημεο ηεο απάηεο θαη ησλ 

ππεπζχλσλ, ηφηε σο ελδείμεηο ζέηνπκε ηηο ζπλέπεηεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ. Αλ φκσο 

αλαθεξφκαζηε ζε θαζηεξσκέλν πξνιεπηηθφ εζσηεξηθφ έιεγρν ηφηε ζαλ RED FLAGS 

εηζάγνπκε απηά πνπ ζεσξνχληαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία (SAS No 99- Consideration 

of fraud in a financial statement, ISACA IS-Audit Procedure Irregularities and illegal 

Acts). Αθνινπζεί ν ζρεδηαζκφο ησλ εμεηάζεσλ πνπ ζρεδηάδεη ν ρεηξηζηήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Ο ειεγθηήο θαζνξίδεη ηηο ζηαηηζηηθά αθξαίεο ηηκέο ζηα θξίζηκα ζεκεία 

θαη ην πξφγξακκα είλαη ηθαλφ λα βξίζθεη φπνηεο πεξηπηψζεηο ηηο ππεξβαίλνπλ. ηε 

ζπλέρεηα ζπλδπάδεη κε φινπο ηνπο πηζαλνχο ηξφπνπο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο κε 

απνηέιεζκα λα κπνξεί λα δηαθξίλεη ν ειεγθηήο αλ ζε θάπνηνπο απφ ηνπο πηζαλνχο 

ζπλδπαζκνχο θξχβεηαη κία απάηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ή ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

κειινληηθά (Bagranoff, 2005). 
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2.9 Continuous Auditing (πλερήο Διεγθηηθή) 

Σν Continuous Auditing κπνξεί λα νξηζηεί ζαλ κηα πεξηεθηηθή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία 

ειέγρνπ πνπ επηηξέπεη ζηνπο ειεγθηέο λα πξνζθέξνπλ ζε κεγάιν βαζκφ επηβεβαίσζε 

ηεο εγθπξφηεηαο ησλ ηξερνπζψλ πιεξνθνξηψλ ηαπηφρξνλα ή ιίγν κεηά ηελ απνθάιπςή 

ηνπο (Rezaee et al, 2002). 

Απνηειεί έλα ηδηαίηεξν είδνο ειέγρνπ θαη γηα λα κπεη ζε εθαξκνγή είλαη 

απαξαίηεην λα πιεξνχληαη νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο: 

1. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ειέγρνληαη πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ αμηφπηζηα ζπζηήκαηα, 

φπσο ηα ―computerized‖ ζπζηήκαηα πνπ κπνξνχλ λα παξάγνπλ αμηφπηζηεο 

πιεξνθνξίεο γξήγνξα. Ζ αμηνπηζηία ελφο ζπζηήκαηνο θξίλεηαη απφ ην βαζκφ 

ζπκκφξθσζήο ηνπ ζην SysTrust (κηα ζεηξά απφ θξηηήξηα θαη αξρέο πνπ έρνπλ 

ζεζπηζηεί απφ ηελ AICPA θαη ηελ CICA γηα απηφ ην ζθνπφ). 

2. Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ πξέπεη λα είλαη πνιχ απηνκαηνπνηεκέλε. Διεγθηηθά εξγαιεία 

πξέπεη λα είλαη εγθαηεζηεκέλα ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ηα νπνία επηηξέπνπλ 

ηε δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ αθφκα θαη αλ ν ειεγθηήο δελ είλαη παξφλ. 

Παξαδείγκαηα ηέηνησλ εξγαιείσλ είλαη ηα παξαθάησ: 

 Embedded Audit Module: Πξφθεηηαη γηα πξνγξάκκαηα πνπ είλαη ελζσκαησκέλα 

ζε κηα εθαξκνγή θαη επηηξέπνπλ ηελ δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ παξάιιεια κε ηε 

ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο. Δπηηξέπεη, δειαδή, ηε δηεμαγσγή ζπλερνχο ειέγρνπ, 

ρσξίο λα παξεκπνδίδεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο. 

 Exception Reporting: Δίλαη έλα πνιχ θνηλφ CAAT, ην νπνίν επηηξέπεη ηελ 

εμαγσγή δεδνκέλσλ απφ έλα αξρείν ζε έλα άιιν ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ 

ζέηεη ν ειεγθηήο. Δάλ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πεξηέρεη κεραληζκνχο 

απφθιηζεο ζπλαιιαγψλ πνπ δελ εκπίπηνπλ ζε πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα, ηφηε ε 

ζπλερήο αλαθνξά ησλ απνθιεηφκελσλ ζπλαιιαγψλ επηηξέπεη ζην ζχζηεκα λα 

ειέγρεηαη απφ κφλν ηνπ. 

 Transaction-tagging: Μπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ζαλ έλα είδνο ίρλνπο πνπ δίλεη 

ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ειεγθηή λα αθνινπζήζεη βήκα-βήκα ηελ πνξεία κηαο 

ζπλαιιαγήο κέζα απφ ην πξφγξακκα κέρξη λα εληνπηζηεί ην πξφβιεκα. 

3. Δίλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη απνηειεζκαηηθή ζχλδεζε κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ 

ηνπ ειεγθηή θαη ησλ ζπζηεκάησλ ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο, ψζηε λα 
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εμαζθαιίδεηαη ε γξήγνξε, αθξηβήο θαη αζθαιήο αληαιιαγή ησλ ειεγθηηθψλ 

νδεγηψλ θαη απνηειεζκάησλ. 

4. Δίλαη βαζηθφ ν ειεγθηήο λα γλσξίδεη θαιά ηφζν ηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή 

κνλάδα θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο, φζν θαη λα δηαζέηεη ην αλάινγν πιεξνθνξηαθφ 

ππφβαζξν. (Zhao, Yen and Chang, 2004) 

Οη πξνυπνζέζεηο απηέο νπζηαζηηθά απνηεινχλ θαη ηνπο ιφγνπο δπζθνιίαο 

εθαξκνγήο ηνπ Continuous Auditing. πγθεθξηκέλα, είλαη κηα πξνζέγγηζε ειέγρνπ κε 

αξθεηέο ηερλνινγηθέο απαηηήζεηο, νη νπνίεο θπζηθά είλαη θαη αλάινγα δαπαλεξέο, κε 

απνηέιεζκα πνιιέο εηαηξίεο λα κελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ππνζηεξίμνπλ κηα ηέηνηα 

κνξθή ειέγρνπ. Έζησ φκσο θαη αλ ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο ηερλνινγίεο, πνιινί 

ειεγθηέο δελ δηαζέηνπλ ηηο αλάινγεο πιεξνθνξηαθέο γλψζεηο γηα λα ηηο 

ρξεζηκνπνηήζνπλ. 

Θα πξέπεη, βέβαηα, λα ζεκεηψζνπκε φηη απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ, φιν 

θαη κεγαιχηεξνο αξηζκφο αξρίδεη λα δξαζηεξηνπνηείηαη ειεθηξνληθά θαη λα 

δεκνζηνπνηεί ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο θπζηθά ζα πξέπεη λα 

αλαλεψλνληαη ζπλερψο, ρσξίο φκσο λα ράλνπλ ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

Έηζη, φπσο αλαθέξνπλ θαη νη Harkness Michael θαη Green Patrick ην 2004, είλαη 

επηηαθηηθή ε αλάγθε φινη νη ειεγθηέο λα πηνζεηήζνπλ ηε κεζνδνινγία ηνπ Continuous 

Auditing, ψζηε λα κπνξνχλ λα αληεπεμέξρνληαη ζηηο ζχγρξνλεο πιεξνθνξηαθέο 

απαηηήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη απηψλ πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ πνξεία απηψλ. Ο 

έγθαηξνο θαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν πνηνηηθφο έιεγρνο απνηειεί ην θιεηδί ηνπ 

αληαγσληζκνχ ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ, γη’ απηφ θαη νη ειεγθηέο ζα πξέπεη λα 

είλαη ζε ζέζε λα ππνζηεξίδνπλ ηε ζπλερή επαιήζεπζε θαη ηε ζσζηή παξνπζίαζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ νπνηαζδήπνηε επηρείξεζεο (Hall θαη Singleton, 

2005). 

Οη Ling-yu Chou et al (2006) πξφηεηλαλ έλα λέν κνληέιν Continuous Auditing 

ην Agent-Based Continuous Audit Model (ABCAM) ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί έλα 

ζχζηεκα πνιχ-πξαθηφξσλ (multi-agent system). Σν ζχζηεκα ρξεζηκνπνηεί ηνπο 

θηλεηνχο πξάθηνξεο γηα λα βνεζήζεη ηνπο ειεγθηέο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο 

ειέγρνπ πνπ κπνξεί λα είλαη θνπξαζηηθή, ηεηξηκκέλε, ή πεξίπινθε. Σν ζχζηεκα 

επηηξέπεη ην ζπλερή έιεγρν ρσξίο λα πξέπεη λα ζπλδεζεί κε ην επηρεηξεκαηηθφ ζχζηεκα 
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ηνπ πειάηε, ηδηαίηεξα ζηε θάζε ζρεδίνπ, θαη επηηξέπεη ζηνπο ειεγθηέο λα ειέγμνπλ 

πνιινχο πειάηεο ηαπηφρξνλα έρνληαο πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία ηνπο. 

 Αλαιπηηθφηεξα ηα νθέιε απφ ηελ ρξήζε ηνπ ABCAM είλαη ηα εμήο: 

1. Σςνεσήρ Δπιθεώπηζη. Οη θηλεηνί πξάθηνξεο κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ θαη λα 

εθηεινχλ ηηο πξνθαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίεο ινγηζηηθνχ ειέγρνπ πεξηνδηθά ή 

ηπραία. Μέζσ κηαο πεξηνδηθήο επηζεψξεζεο ησλ έιεγρσλ, ην ζχζηεκα ηνπ 

ινγηζηηθνχ ειέγρνπ ABCAM παξέρεη έγθαηξεο πιεξνθνξίεο, φπσο νη 

θαζεκεξηλέο ή εβδνκαδηαίεο εθζέζεηο, ζηνπο ειεγθηέο, ζε ζπρλφηεξε βάζε. 

2. Ανεξαπηηζία. Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ ABCAM είλαη φηη ε 

αλάπηπμή ηνπ είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο 

πιεξνθνξηψλ ηνπ πειάηε. Γεδνκέλνπ φηη ν θηλεηφο πξάθηνξαο δελ είλαη έλα 

ελζσκαησκέλν πξφγξακκα ζην ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ, νη επαγγεικαηίεο 

ινγηζηηθνχ ειέγρνπ κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ έλα ζχζηεκα πξαθηφξσλ 

ινγηζηηθνχ ειέγρνπ ρσξίο λα πξέπεη εληαηηθά λα πεξηιεθζεί ην ζχζηεκα ηνπ 

πειάηε, ηδηαίηεξα ζην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ. 

3. Δςελιξία. Ο πξάθηνξαο ινγηζκηθνχ είλαη εχθακπηνο θαη κπνξεί λα έρεη 

πξφζβαζε ζηα δηάθνξα είδε πιεξνθνξηψλ. ην ABCAM, έλαο θηλεηφο 

πξάθηνξαο απνζηέιιεηαη γηα λα αιιειεπηδξάζεη κε ηνπο ηνπηθνχο πξάθηνξεο 

γηα λα απνθηήζεη ηηο πιεξνθνξίεο. Δίλαη ζε ζέζε λα πηνζεηήζεη έλαλ νξηζκέλν 

βαζκφ λνεκνζχλεο θαη απηνκαηνπνίεζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ 

ινγηζηηθνχ ειέγρνπ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε επηζεψξεζε ελφο θηλεηνχ 

πξάθηνξα δελ πεξηνξίδεηαη ζηα ηζηνξηθά αξρεία ζε έλα ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ 

ινγηζηηθήο. 

χκθσλα κε ηνπο Chan θαη Vasarhelyi ε πλερήο Διεγθηηθή εηζάγεη ηελ 

θαηλνηνκία ζηελ παξαδνζηαθή πξαθηηθή ηνπ ειέγρνπ θαηά κήθνο επηά ζεκαληηθψλ 

δηαζηάζεσλ φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα. 
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Πίνακασ 2: Παραδοςιακή Ελεγκτική Και Continuous Auditing 

Παξαδνζηαθή Διεγθηηθή Continuous Auditing 

1. πρλφηεηα: 

 Πεξηνδηθή 

1. πρλφηεηα: 

 πλερήο ή Πην ζπρλή 

2. Πξνζέγγηζε: 

 Αληηδξαζηηθή 

2. Πξνζέγγηζε: 

 Γπλακηθή 

3. Γηαδηθαζίεο: 

 Υεηξσλαθηηθέο 

3. Γηαδηθαζίεο: 

 Απηνκαηνπνηεκέλεο 

4. Δξγαζία θαη Ρφινο Διεγθηψλ: 

 Ο φγθνο ηεο δηελεξγεζείζαο εξγαζίαο 

είλαη θεληξνζεηεκέλνο γχξσ απφ ηηο 

εληαηηθέο δηαδηθαζίεο ινγηζηηθνχ ειέγρνπ 

εξγαζίαο θαη ρξφλνπ 

 Αλεμάξηεηνη ξφινη ηνπ εζσηεξηθνχ θαη 

εμσηεξηθνχ ειεγθηή 

4. Δξγαζία θαη Ρφινο Διεγθηψλ: 

 Ο φγθνο ηεο δηελεξγεζείζαο εξγαζίαο 

είλαη θεληξνζεηεκέλνο γχξσ απφ ην 

ρεηξηζκφ ησλ εμαηξέζεσλ θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ πνπ 

απαηηνχλ ηελ αλζξψπηλε θξίζε 

 Ο εμσηεξηθφο ξφινο ειεγθηψλ γίλεηαη ν 

εγγπεηήο ηνπ ζπλερνχο ζπζηήκαηνο 

ειέγρνπ 

5. Φχζε, ζπγρξνληζκφο θαη βαζκφο: 

 Ζ δνθηκή απνηειείηαη απφ ηηο αλαιπηηθέο 

δηαδηθαζίεο επαλεμέηαζεο θαη ηελ 

νπζηαζηηθή δνθηκή ιεπηνκεξεηψλ (θχζε) 

 Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ ειέγρνπ θαη ε 

ιεπηνκεξήο δνθηκή εκθαλίδνληαη 

αλεμάξηεηα (ζπγρξνληζκφο) 

 Γεηγκαηνιεςία ειέγρνπ (βαζκφο) 

5. Φχζε, ζπγρξνληζκφο θαη βαζκφο: 

 Ζ δνθηκή απνηειείηαη απφ ηε ζπλερή 

παξαθνινχζεζε ειέγρσλ θαη ηε ζπλερή 

δηαβεβαίσζε ζηνηρείσλ (θχζε) 

 Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ ειέγρνπ θαη ε 

ιεπηνκεξήο δνθηκή εκθαλίδνληαη 

ηαπηφρξνλα (ζπγρξνληζκφο) 

 Οιφθιεξνο ν πιεζπζκφο ειέγρεηαη 

(βαζκφο) 

6. Γνθηκή: 

 Οη άλζξσπνη εθηεινχλ ηε δνθηκή 

6. Γνθηκή: 

 Ζ δηακφξθσζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ε 

αλάιπζή ηνπο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ 

έιεγρν θαη ηε δνθηκή 

7. Τπνβνιή Έθζεζεο: 

 Πεξηνδηθή 

7. Τπνβνιή Έθζεζεο: 

 πλερήο ή ζπρλφηεξε 

2.10 Electronic Auditing (Ηιεθηξνληθόο Έιεγρνο) 

ήκεξα πνιινί νξγαληζκνί ζηεξίδνληαη ζε εθιεπηπζκέλα EDP ζπζηήκαηα (Electronic 

Data Processing - πζηήκαηα Ζιεθηξνληθήο Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ) έηζη ψζηε λα 

κπνξνχλ λα δηαρεηξίδνληαη θαιχηεξα ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο. 

Απηή, φκσο ε εμάξηεζε απφ ηα ζπζηήκαηα απηά έρεη πξνθαιέζεη αλεζπρίεο ζηνπο 
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ειεγθηηθνχο θφιπνπο, θαζψο ινγηζηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο ππάξρνπλ κφλν ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή, ηα ―audit trails‖ (δηαδξνκέο ειέγρνπ) πθίζηαληαη κφλν γηα 

πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ή κπνξεί λα κελ ππάξρνπλ θαη θαζφινπ εθφζνλ νη 

ζπλαιιαγέο εθηεινχληαη κέζσ ησλ EDP ζπζηεκάησλ. 

Δδψ έξρεηαη λα βνεζήζεη κηα λέα πξνζέγγηζε, πνπ νλνκάδεηαη Electronic 

Auditing (EA), ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη ειεγθηηθέο εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη 

ειεθηξνληθά θαη απηφκαηα κέζσ Internet φπνπ είλαη απνζεθεπκέλα ηα ινγηζηηθά 

ζπζηήκαηα ησλ ειεγρφκελσλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ (Harold , 2001). 

Οη Liang et al (2000) αλαθέξνπλ ηξεηο αλαδπφκελεο ηερλνινγίεο πνπ κπνξνχλ 

λα ππνζηεξίμνπλ ηε λέα απηή πξνζέγγηζε. Οη ηερλνινγίεο απηέο είλαη νη εμήο: 

1. Object-oriented Distributed Middlewares: Πξφθεηηαη γηα κηα ηερλνινγία πνπ 

είλαη ηθαλή λα ιεηηνπξγεί αλεμαξηήηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο, δηθηχνπ, 

γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ, εθαξκνγψλ, εξγαιείσλ. Έηζη, είλαη δπλαηή ε 

δεκηνπξγία κηαο θνηλήο πιαηθφξκαο φπνπ εηεξνγελή EDP ζπζηήκαηα εηαηξηψλ 

κπνξνχλ λα βξίζθνληαη θάησ απφ έιεγρν ρσξίο λα δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα. 

2. Internet Security Technology (Τεσνολογία Αζθάλειαρ Internet): Ζ ρξήζε ησλ 

object-oriented distributed middlewares ζα δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε ησλ 

ειεγθηψλ ζηα EDP ζπζηήκαηα. Σν ζέκα ηεο αζθάιεηαο, φκσο, απνηειεί πνιχ 

κεγάιε αλεζπρία ηφζν γηα ηνπο ειεγθηέο φζν θαη γηα ηηο ειεγρφκελεο 

επηρεηξήζεηο. Έηζη, κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί έλα ζηξψκα αζθαιείαο πνπ λα έρεη 

ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξεη κηα πνηθηιία απφ ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξνχλ λα 

εμαζθαιίζνπλ φρη κφλν ηελ αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ είλαη 

απνζεθεπκέλα ζε έλα EDP ζχζηεκα, αιιά θαη ηελ αζθαιή αληαιιαγή 

κελπκάησλ κέζσ Internet κεηαμχ ειεγθηψλ θαη ειεγρφκελσλ. Απηέο νη 

ιεηηνπξγίεο είλαη: ε authentication (γλεζηφηεηα), ε encryption (θξππηνγξάθεζε) 

θαη ε nonrepudation (κε ακθηζβήηεζε). 

3. Intelligent Agents (Δςθςείρ Ππάκηοπερ): Πξφθεηηαη γηα έλα πξφγξακκα πνπ 

απνηειεί κέξνο ελφο πεξηβάιινληνο, ην νπνίν κπνξεί λα ―αηζζαλζεί‖ θαη λα 

ιεηηνπξγήζεη κέζα ζε απηφ απηφλνκα κε βάζε ηε δηθή ηνπ δηάηαμε θαη ηηο 

εθηηκήζεηο ηνπ γηα ην κέιινλ (Stone θαη Littman,2001). Οη πεξηζζφηεξνη 

intelligent agents ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δηάθνξνπ είδνπο κεραλέο αλαδήηεζεο 

ζην Internet. Μπνξνχλ, φκσο, λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε κεγάιε επηηπρία θαη ζηε 
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δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ. πγθεθξηκέλα, κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε 

ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ, ζηελ αμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ, ζηελ εθηίκεζε 

ηνπ θηλδχλνπ, ζηελ εθηέιεζε αλαιπηηθψλ δηαδηθαζηψλ (Liang, Lin and 

Wu,2001). 

χκθσλα κε ηνλ Shaikh (2005), ην Electronic Auditing πξνζθέξεη ηηο παξαθάησ 

δπλαηφηεηεο: 

1. Γεκηνπξγία κηαο θνηλήο πιαηθφξκαο φπνπ εηεξνγελή EDP ζπζηήκαηα κπνξνχλ 

λα βξίζθνληαη θάησ απφ ηνλ έιεγρν αλεμαξηήηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

ινγηζκηθνχ 

2. Ο ειεγθηήο είλαη ιηγφηεξν εμαξηεκέλνο απφ εηδηθνχο ζε ππνινγηζηέο 

3. Ο ειεγθηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο άκεζεο, πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα ηεο 

ειεγρφκελεο επηρείξεζεο, θπζηθά κε ηελ θαηάιιειε εμνπζηνδφηεζε. 

Σέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ην Electronic Auditing, παξ’ φιν πνπ 

απηή ηε ζηηγκή βξίζθεηαη ζηα πξψηα ηνπ βήκαηα (πνιιέο απφ ηηο παξαπάλσ 

ηερλνινγίεο βξίζθνληαη ππφ αλάπηπμε), απνηειεί κηα πνιιά ππνζρφκελε πξνζέγγηζε, ε 

νπνία ζα δηεπθνιχλεη αξθεηά ηε δνπιεία ησλ ειεγθηψλ ζην κέιινλ. 

2.11 On-line Φνξνινγηθνί Έιεγρνη – ELENXIS 

ην ζεκείν απηφ δελ ζα κπνξνχζακε λα παξαιείςνπκε ην «Οινθιεξσκέλν 

Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ησλ Διεγθηηθψλ Τπεξεζηψλ» («Elenxis») κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα 

δηελεξγνχληαη νη θνξνινγηθνί έιεγρνη απφ ην ππνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ 

(Κνθνιάθεο, 2011). Πξφθεηηαη γηα έλα ειεθηξνληθφ «εξγαιείν» πνπ ζα έρνπλ ζηε 

δηάζεζή ηνπο νη ειεγθηέο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ζα πξνζθέξεη άκεζε πξφζβαζε ζε θάζε 

είδνπο θνξνινγηθφ ζηνηρείν ηεο επηρείξεζεο θαηά ηε δηεμαγσγή ηαθηηθνχ ή πξνζσξηλνχ 

ειέγρνπ. 

Πεξηζζφηεξα ζρεηηθά κε ηνλ ζθνπφ, ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο, ηα απνηειέζκαηα 

θαη θπζηθά ηα πιενλεθηήκαηα απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα εμεηάζνπκε ζην ηειεπηαίν 

θεθάιαην κε ην Case Study. 
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2.12 Μέζνδνο Data Mining (Δμόξπμεο Γεδνκέλωλ) 

Οη λέεο κεζνδνινγίεο ηεο ειεγθηηθήο εκπεξηέρνπλ ηελ έλλνηα ηνπ επηρεηξεζηαθνχ 

θηλδχλνπ (business risk), δειαδή ηνπ θηλδχλνπ φηη ε επηρείξεζε δελ ζα θαηνξζψζεη λα 

εθπιεξψζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο. Οη Calderon and Cheh (2002) ηζρπξίδνληαη φηη ε λέα 

risk-based πξνζέγγηζε ηεο ειεγθηηθήο απαηηεί απφ ηνπο ειεγθηέο ηε ρξήζε 

αλεπηπγκέλεο ηερλνινγίαο φπσο ηα Νεπξσληθά Γίθηπα (Neural Networks) γηα λα 

πξνζδηνξηζηνχλ νη παξάγνληεο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ επηρείξεζε λα εθπιεξψζεη ηνπο 

ζηφρνπο ηεο. Γεληθφηεξα, απφ ζρεηηθέο έξεπλεο πξνθχπηεη φηη είηε ε Logistic 

Regression Analysis (Αλάιπζε παιηλδξφκεζεο) είηε κηα εθδνρή Νεπξσληθψλ Γηθηχσλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε κνληέισλ ηθαλψλ λα επαιεζεχζνπλ επίζεκεο 

αλαθνξέο θαη λα εμάγνπλ κεηαβιεηέο θαη παξάγνληεο ζεκαληηθνχο γηα ην ζρεκαηηζκφ 

ηεο άπνςεο ηνπ ειεγθηή. 

Αμίδεη φκσο λα ζεκεησζεί φηη ππάξρνπλ ηερληθέο Data Mining (Δμφξπμεο 

Γεδνκέλσλ) πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζεκαληηθά εξγαιεία ηνπ ειεγθηή. Με ηνλ 

φξν Data Mining ελλννχκε φιεο ηηο κεζνδνινγίεο πνπ εμάγνπλ αλζξψπηλε γλψζε απφ 

δεδνκέλα. Μεξηθέο απφ απηέο είλαη ηα Decision Trees (Γέλδξα Απφθαζεο), ηα Bayesian 

Belief Networks (Bayesian Belief Γίθηπα), ηα Neural Networks (Νεπξσληθά Γίθηπα), 

ηα Flowcharts (Γηαγξάκκαηα Ρνήο), ηα Rough Sets (Αθαηέξγαζηα χλνια), νη Support 

Vector Machines (Μεραλέο Τπνζηήξημεο) θαη νη Genetic Algorithms (Γελεηηθνί 

Αιγφξηζκνη). Πξφθεηηαη γηα απνηειεζκαηηθέο ηερληθέο ηαμηλφκεζεο πνπ βνεζνχλ ηνπο 

ειεγθηέο λα αμηνινγνχλ απνηειεζκαηηθά ηηο ειεγρφκελεο επηρεηξήζεηο θαη λα 

θαηαιήμνπλ ζε κηα εκπεξηζηαησκέλε άπνςε. Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ φηη πξνζθέξνπλ 

ζηνλ ειεγθηή ηε δπλαηφηεηα λα πξνβάιεη ηαπηφρξνλα έλα κεγάιν αξηζκφ επηρεηξήζεσλ 

θαη λα θαηεπζχλεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε απηέο πνπ ην κνληέιν ππνδεηθλχεη φηη ζα έρνπλ 

ηε κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα ιάβνπλ ηελ εκπεξηζηαησκέλε άπνςε, εμνηθνλνκψληαο 

έηζη ρξφλν θαη ρξήκα. 

2.13 πρλόηεηα Δκθάληζεο Καη Δύξνο Απάηεο 

Δίλαη άπνςε πνιιψλ πσο ζπλήζσο ε δηαπίζησζε κηαο απάηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

είλαη απνηέιεζκα ελφο ηπραίνπ γεγνλφηνο θαη φρη απνηέιεζκα ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ 

πνπ δηελεξγνχληαη ζηηο επηρεηξήζεηο. Οη απφςεηο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία δηίζηαληαη 

πάλσ ζε απηφ ην εξψηεκα αιιά παξαηεξνχκε φηη νινέλα θαη ζπγθιίλνπλ νη ζχγρξνλνη 
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ζπγγξαθείο πσο νη ζπζηεκαηηθνί έιεγρνη θαη ε παξαηήξεζε ηνπ εχξνπο ησλ 

πεξηπηψζεσλ απάηεο είλαη ηα βαζηθά εξγαιεία γηα ηελ πξφβιεςε, απνθπγή αιιά θαη 

αλαθάιπςε θάπνηαο απάηεο. 

Όζνλ αθνξά ην εχξνο ηεο απάηεο, ε θιαζζηθή ζεσξία πσο, θχξηα ζχκαηα ήηαλ 

κεγάιεο θεξδνζθνπηθέο εηαηξίεο, θαηαξξίθζεθε θαζψο έξεπλεο έρνπλ δείμεη πσο κηθξέο 

εηαηξίεο αθφκα θαη κε θεξδνζθνπηθέο θπβεξλεηηθέο δεκηψλνληαη ζεκαληηθά απφ ηα 

θξνχζκαηα απάηεο πνπ εκθαλίδνληαη. πλνπηηθά γηα λα θαηαλνήζνπκε ηελ επίπησζε 

ηεο απάηεο ζε κία νηθνλνκία θηάλεη λα αλαινγηζηνχκε πσο ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο 

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) ην Α.Δ.Π. ησλ Ζ.Π.Α. θαηά ηελ 

πεξίνδν 1996-2004 έρεη δεκησζεί θαηά 6%. 

Σν 1998 ε επηηξνπή COSO δεκνζίεπζε έξεπλα κε ηίηιν « Landmark Study on 

Fraud in Financial Reporting» ε νπνία αθνξνχζε ηελ εμέηαζε 200 ηπραία επηιεγκέλσλ 

ππνζέζεσλ απάηεο πνπ είραλ νδεγεζεί ζηελ επηηξνπή θεθαιαηαγνξάο ησλ Ζ.Π.Α- 

«Security and Exchange Commission- SEC» θαη θαηέιεγε πσο ην 67% πεξηιάκβαλε 

ζρέζεηο θπξίσο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ κε δεκφζηεο ππεξεζίεο. ε παξφκνηα 

απνηειέζκαηα θαηέιεμε πην πξφζθαηα ε ηξίηε εηήζηα έξεπλα γηα ηελ απάηε- «Fraud 

Survey» πνπ δεκνζίεπζε ε KPMG ην 2009 ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 459 

δεκφζηεο ππεξεζίεο ησλ Ζ.Π.Α. θαη απνδείθλπε πσο ην 75% απηψλ είρε αλαθέξεη 

ππφζεζε απάηεο ην 2009 ζε ζχγθξηζε κε 62% αληίζηνηρα ην 2000. Ζ δεκία ησλ 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ην 2009 απνηηκήζεθε ζε 257,9 εθαηνκκχξηα δνιάξηα θαηά κέζν 

φξν θαη αληίζηνηρα ν κέζνο φξνο θάζε θξνχζκαηνο ήηαλ 1,2 εθαηνκκχξηα δνιάξηα. 

πλνπηηθά παξαηεξνχκε πσο ζηε ζχγρξνλε επνρή ε πξφβιεςε θαη ε απνθπγή 

ηεο απάηεο παίδεη θπξίαξρν ξφιν ζηελ εηαηξηθή πνιηηηθή αλεμαξηήηνπ ησλ 

νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ θαη αλεμαξηήησο κεγέζνπο. Ζ κφλε θνηλά απνδεθηή ιχζε 

είλαη ε πηνζέηεζε απζηεξψλ θαη ζπζηεκαηηθψλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ αιιά θαη 

πεξηνδηθψλ εμσηεξηθψλ απφ αλεμάξηεηεο αξρέο. Οη δχν παξαπάλσ είλαη θαη βαζηθέο 

πξνυπνζέζεηο ζπκκφξθσζεο κε ην Sarbanes- Oxley act 2002 γεγνλφο πνπ επαιεζεχεη 

θαη ηελ αλαγθαηφηεηά ηνπο. 

2.14 Γεληθνί Οξηζκνί Γηα Σελ Απάηε 

 Απάηη ωρ έγκλημα: Ζ απάηε είλαη έλαο γεληθφο φξνο πνπ δελ κπνξεί λα δνζεί 

αθξηβήο νξηζκφο γεληθφηεξα φκσο πεξηιακβάλεη νπνηαδήπνηε εζειεκέλε 
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εμαπάηεζε θάπνηνπ αηφκνπ κε ζθνπφ ηελ σθέιεηα ηνπ πξνζψπνπ πνπ 

δηαπξάηηεη ηελ απάηε. 

 Απάηη ωρ αδικοππαξία: Γηα λα ζεσξεζεί απάηε απφ ηηο δηθαζηηθέο αξρέο ζα 

πξέπεη λα απνδεηθλχνληαη νη παξαθάησ ηξεηο πξνυπνζέζεηο. 

1. Ο θαηεγνξνχκελνο είρε παξνπζηάζεη αξρηθά θάπνηα ζηνηρεία ηα νπνία 

αθνξνχζαλ ηνλ ελάγνληα. 

2. Ζ παξνπζίαζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ απνδείρζεθε ςεπδήο. 

3. Ζ αλαιήζεηα ησλ ζηνηρείσλ ήηαλ ζε γλψζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ θαη είρε ζαθήο 

πξφζεζε κε ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπο λα δεκηψζεη ην άιιν λνκηθφ πξφζσπν. 

Δίλαη πξνθαλέο πσο ε δπζθνιία πνπ ζπλαληάηε απφ ηηο λνκηθέο αξρέο είλαη ε 

ζηνηρεηνζέηεζε ηεο ηξίηεο πξνυπφζεζεο θαζψο πνιιέο θνξέο απνδεηθλχεηαη πσο ν 

θαηεγνξνχκελνο είρε άγλνηα ηεο αλαιήζεηαο ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξνπζίαζε κε 

απνηέιεζκα λα κελ έρεη σο ζθνπφ ηελ σθέιεηά ηνπ. 

 Δηαιπική απάηη: Θεσξείηαη νπνηαδήπνηε απάηε έρεη σο ζηφρν ηελ δεκία κίαο 

εηαηξίαο. 

 Σηελεσιακή απάηη: Αλαθέξεηαη ζηελ ςεπδή παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

απνδφζεσλ κηαο επηρείξεζεο απφ αλψηεξα ζηειέρε κε ζθνπφ ηελ πξνζσπηθή 

ηνπο σθέιεηα. 

 Έλεγσορ απάηηρ (Fraud auditing), Γικανικόρ έλεγσορ (Forensic auditing), 

Χπημαηοοικονομικόρ έλεγσορ (Financial auditing): Οη παξαπάλσ φξνη πνιιέο 

θνξέο ζπγρένληαη ζην θαζεκεξηλφ επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ, αιιά νη δηαθνξέο 

κεηαμχ ηνπο είλαη νπζηψδεο. Αλαιπηηθφηεξα, φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηνλ έιεγρν 

απάηεο ελλννχκε ηελ πηνζέηεζε - εθαξκνγή ζπζηεκάησλ ειέγρσλ πνπ κπνξνχλ 

λα αλαδείμνπλ, λα πξνβιέςνπλ κία απάηε αιιά θαη θπζηθά λα ιεηηνπξγήζνπλ 

αλαζηαιηηθά ζηηο φπνηεο πξνζέζεηο ησλ αηφκσλ λα ηελ δηαπξάμνπλ. Ο φξνο ηνπ 

δηθαληθνχ ειέγρνπ αλαθέξεηαη ζηελ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ 

πξνθχςεη απφ ηνπο πξναλαθεξκέλνπο ειέγρνπο απάηεο, ηελ κεηαηξνπή απηψλ 

ζε φξνπο πνπ είλαη θαηαλνεηνί απφ άηνκα πνπ δελ είλαη εμνηθεησκέλνη ζε 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη ηέινο ηελ δηελέξγεηα φπνησλ θαηαζέζεσλ - καξηπξίσλ 

είλαη απαξαίηεηεο λα ιεθζνχλ γηα λα νδεγεζνχλ ζηηο έλλνκεο αξρέο. Σέινο, ν 

φξνο ρξεκαηννηθνλνκηθφο έιεγρνο έρεη πεξηνξηζκέλν εχξνο θαη γηα απηφ ην ιφγν 

είλαη ιαλζαζκέλν λα ην ζπγρένπκε κε ηνλ έιεγρν απάηεο. Απνθιεηζηηθή 

απνζηνιή ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ειέγρνπ είλαη ε ζπκκφξθσζε ησλ εθζέζεσλ 
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ηνπ νξγαληζκνχ ζχκθσλα κε θάπνηα πξφηππα πνπ επηβάιινληαη απφ 

εμσηεξηθνχο ειεγθηέο (Generally accepted auditing standards- GAAS) φπσο ην 

Sarbanes- Oxley Act of 2002, ην νπνίν φκσο είλαη ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε πσο 

πεξηιακβάλεη θαη ππνρξεσηηθή θαζηέξσζε εζσηεξηθψλ ειέγρσλ απάηεο. 

2.15 Σξίγωλν Απάηεο – Fraud Triangle 

Ο Donald Cressey ην 1950 πξνζπάζεζε λα θαηαλνήζεη ηνπο ιφγνπο πνπ νδεγνχλ ηα 

άηνκα λα δηαπξάμνπλ κηα απάηε κέζα ζε έλα νξγαληζκφ. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξνρψξεζε 

ζε ζπλεληεχμεηο 200 θπιαθηζκέλσλ νη νπνίνη θπζηθά είραλ θαηαδηθαζηεί γηα απάηε. Σν 

ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηέιεμε ήηαλ πσο ηξεηο είλαη νη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ ηνπο 

επεξεάδνπλ θαη ηνπο νλφκαζε ην «Σξίγσλν ηεο Απάηεο- Fraud Triangle». 

Αλαιπηηθφηεξα ην ηξίγσλν απνηειείηε απφ 1) Κίλεηξν, 2) Δθινγίθεπζε, 3) Ηθαλφηεηα 

θαη επθαηξία λα δηαπξάμεη ηελ απάηε. ηελ ζπλέρεηα αλαιχνπκε θάζε απφ ηνπο 

παξαπάλσ φξνπο. 

1. Κίλεηξν: Δίλαη θπζηθφ πσο γηα λα νδεγεζεί θάπνηνο ζηελ απάηε πξέπεη λα έρεη 

θάπνην θίλεηξν. Γηα θάζε άλζξσπν απηφ κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθφ. Σα 

ζπλεζέζηεξα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ θξαηνπκέλσλ είλαη, 

νηθνλνκηθνί ιφγνη, δειαδή θάπνηα άκεζε αλάγθε ρξεκάησλ γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ δηαβίσζεο ή παζνινγηθψλ εμαξηήζεσλ (λαξθσηηθά, ηδφγνο, θιπ), 

θαηαμίσζε ή κε απιά ιφγηα πξνζσπηθή αλάδεημε κέζα ζε νπνηαδήπνηε νκάδα 

αηφκσλ, ςπρνινγηθνί φπσο γηα παξάδεηγκα θιεπηνκαλία θαη ηέινο εμσηεξηθνί 

παξάγνληεο, δειαδή είηε θνηλσληθνί είηε πνιηηηθνί, θιπ. 

2. Δθινγίθεπζε: Δίλαη πεξίεξγν, αιιά παξφιν απηά νη έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη 

πσο απηνί πνπ δηαπξάηηνπλ ηελ απάηε πξνζπαζνχλ λα δηθαηνινγήζνπλ ζηνλ 

ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ ηελ πξάμε ηνπο σο κηα πξάμε δηθαηνζχλεο γηα ηελ αδηθία 

πνπ πθίζηαληαη, είηε απηή πξφθεηηαη γηα ηηο απνιαβέο ηνπο, είηε γηα ηνλ ηξφπν 

πνπ ηνπο αληηκεησπίδνπλ νη πξντζηάκελνί ηνπο. 

3. Ιθαλόηεηα θαη Δπθαηξία: Ζ έξεπλα «Cressey» επίζεο θαηέιεμε ζε έλα 

επλφεην ζπκπέξαζκα ην νπνίν είλαη πσο γηα λα νδεγεζεί θάπνηνο ζηελ απάηε 

ζα πξέπεη λα έρεη θαη ηελ θαηάιιειε γλψζε γηα λα ηελ δηαπξάμεη θαη λα κε γίλεη 

αληηιεπηφο απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ειέγρνπο ηεο εηαηξίαο. Απφδεημε ηνπ 

παξαπάλσ είλαη πσο ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ νη θξαηνχκελνη γηα απάηε είραλ 

ππάξμεη γηα πνιιά ρξφληα εξγαδφκελνη θαη ηαπηφρξνλα θαηείραλ πςειέο ζέζεηο 
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εξγαζίαο ζην νξγαλφγξακκα. Δίλαη ινγηθφ πσο κηα αλψηεξε - αλψηαηε 

δηνηθεηηθή ζέζε ιφγσ ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ ηε δηαθαηέρεη κπνξεί λα γλσξίδεη 

ηηο αδπλακίεο ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρσλ θαη ζπλεπψο λα δεκηνπξγεί επθαηξίεο 

γηα απάηε. Άξα νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα πσο ε απζηεξφηεηα ησλ ειέγρσλ 

είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε κε ηηο επθαηξίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε απάηεο. ην πξνεγνχκελν ζπκπέξαζκα είρε νδεγεζεί θαη ε 

Committee of Sponsoring Organization (COSO) ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1980 κεηά ηελ έμαξζε ζε πεξηπηψζεηο απάηεο πνπ είρε εκθαληζηεί ζην ηφηε 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Γηα ηελ απνηξνπή κειινληηθψλ πεξηπηψζεσλ είραλ 

ζπκπεξηιάβεη ζηηο απαηηήζεηο ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο εθζέζεηο ησλ νξγαληζκψλ 

απαίηεζε γηα αμηνιφγεζε ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ ζπγθεθξηκέλα ηελ SAS No 

78 «Consideration of internal Control in a Financial statement Audit». Σελ 

απαίηεζε απηή ηελ πηνζέηεζε θαη ην SOX - section 404 Annual Evaluation of 

Internal Controls by Management with the Independent Opinion of Financial 

Auditors. 

2.16 Πξνεγνύκελε Έξεπλα ηελ Αλαγλώξηζε Σεο Απάηεο 

Σα ηειεπηαία ρξφληα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Διιάδα, γηα φζεο εηαηξίεο είλαη εηζεγκέλεο 

ζην ρξεκαηηζηήξην είλαη αλαγθαίν λα ππάξρεη έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο 

θαηαζηάζεσλ γηα ηελ πιεξέζηεξε ελεκέξσζε ησλ επελδπηψλ, ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ θαη ησλ κεηφρσλ. πρλά νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

δελ εκθαλίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα κηαο επηρείξεζεο θαη δεκνζηεχνπλ δεδνκέλα 

πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο κηιάκε γηα 

απάηε (Spathis et al.,2002). 

Καηά ηνπο Porter et al. (1987) & Coderre (1999) νη παξαηππίεο θαη ηα αλαιεζή 

δεδνκέλα πνπ εγθξίλνπλ θαη δεκνζηεχνπλ νη δηνηθήζεηο ησλ εηαηξηψλ, πνιχ δχζθνια 

εληνπίδνληαη φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη νη ζπλήζεηο πξαθηηθέο ειέγρνπ. Ο ιφγνη γηα ηνπο 

νπνίνπο νη Porter et al. (1987) & Coderre (1999) ππνζηεξίδνπλ ην παξαπάλσ είλαη: 

θαηαξρήλ γηαηί ππάξρεη έιιεηςε γλψζεο γχξσ απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο απάηεο θαη 

επηπιένλ νη ειεγθηέο κπνξεί λα κελ έρνπλ ηελ απαξαίηεηε εκπεηξία λα εληνπίζνπλ ηελ 

απάηε, δεδνκέλνπ φηη πεξηπηψζεηο παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ, 

κπνξεί λα κελ ζπκβαίλνπλ ζπρλά. Σέινο, νη δηνηθήζεηο ησλ εηαηξηψλ πξνζπαζνχλ 

εζθεκκέλα λα παξαπιαλήζνπλ ηνπο ειεγθηέο θαη θαη’ επέθηαζε ην θνηλφ 
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αλαθαιχπηνληαο ζπλέρεηα λένπο ηξφπνπο. Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο νη ζπλήζεηο 

πξαθηηθέο ηνπ ειέγρνπ κπνξεί λα απνδεηρζνχλ αλεπαξθείο. Απαηηνχληαη επηπξφζζεηεο 

αλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο / εξγαιεία θαη ηε εθηέιεζε ηνπ ειέγρνπ. Κάπνηα απφ απηά ηα 

εξγαιεία πξνέξρνληαη απφ ην πεδίν ηεο ζηαηηζηηθήο, ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο θαη ηεο 

εμφξπμεο δεδνκέλσλ. 

Σν 1997, ην πκβνχιην έθδνζεο Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ (Auditing Standards 

Board) εμέδσζε ηελ Έθζεζε γηα ηα Διεγθηηθά Πξφηππα (Statement on Auditing 

Standards – SAS) Νν. 82: ν θαζνξηζκφο ηεο απάηεο θαηά ηνλ έιεγρν κηαο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο. Σν Πξφηππν απηφ απαηηεί νη ειεγθηέο λα αμηνινγνχλ 

θαηά ηνλ έιεγρν ηνλ πηζαλφ θίλδπλν χπαξμεο απαηειψλ ζηνηρείσλ, ιακβάλνληαο ππφςε 

θαη ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ηνπ νξγαληζκνχ αιιά θαη ηε ζηάζε ηεο δηνίθεζεο ηεο 

εηαηξίαο απέλαληη ζε θάζε κνξθή ειέγρνπ. Οη παξάγνληεο θηλδχλνπ ή νη «θφθθηλεο 

ζεκαίεο» πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαηαζηάζεσλ πνπ εκπεξηέρνπλ ςεπδή 

ζηνηρεία, κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζηηο αθφινπζεο νκάδεο: 

a. ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο θαη ε επηξξνή ηεο ζηνλ έιεγρν 

(εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ), 

b. ε παξνχζα θαηάζηαζε ηεο εηαηξίαο 

c. ηα επηρεηξεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ε νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα. 

Σν International Auditing Practices Committee (IAPC) ηεο Γηεζλνχο 

Οκνζπνλδίαο Λνγηζηψλ ελέθξηλε ηε Γηεζλή Έθζεζε ζηε Διεγθηηθή (International 

Statement on Auditing) – ISA 240. 

Ζ αλίρλεπζε ηεο δηνηθεηηθήο απάηεο είλαη έλαο δχζθνινο ζηφρνο θαηά ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ θαλνληθψλ δηαδηθαζηψλ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ (Porter & Cameron, 

1987; Coderre, 1999). Καη' αξράο, ππάξρεη έιιεηςε γλψζεο ζρεηηθά κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηνηθεηηθήο απάηεο. Αθεηέξνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηε 

ζπνξαδηθφηεηά ηνπ, νη πεξηζζφηεξνη ειεγθηέο δελ έρνπλ ηελ εκπεηξία λα ηελ 

αληρλεχζνπλ. Σέινο, νη δηεπζπληέο πξνζπαζνχλ ζθφπηκα λα εμαπαηήζνπλ ηνπο ειεγθηέο 

(Fanning & Cogger, 1998). Γηα ηέηνηνπο δηεπζπληέο, πνπ θαηαλννχλ ηνπο πεξηνξηζκνχο 

νπνηνπδήπνηε ινγηζηηθνχ ειέγρνπ, νη ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ κπνξνχλ λα 

απνδεηρζνχλ αλεπαξθείο. Απηνί νη πεξηνξηζκνί απνδεηθλχνπλ πσο ππάξρεη ε αλάγθε γηα 

πξφζζεηεο αλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αλίρλεπζε ηεο δηνηθεηηθήο 

απάηεο. Δπίζεο έρεη δηαπηζησζεί φηη ε απμεκέλε έκθαζε ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 
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ζπζηεκάησλ είλαη ζε αληίζεζε κε ηε ζέζε ηνπ επαγγέικαηνο ζρεηηθά κε ηελ αλίρλεπζε 

ηεο απάηεο, δεδνκέλνπ φηη νη πεξηζζφηεξεο απάηεο πξνέξρνληαη απφ ηα αλψηεξα 

επίπεδα ηνπ νξγαληζκνχ, φπνπ νη έιεγρνη θαη ηα ζπζηήκαηα είλαη απνηειεζκαηηθνί 

(Cullinan & Sutton, 2002). 

Πξφζθαηεο κειέηεο έρνπλ πξνζπαζήζεη λα δεκηνπξγήζνπλ ηα πξφηππα πνπ ζα 

πξνβιέπνπλ ηελ παξνπζία δηνηθεηηθήο απάηεο. Σα απνηειέζκαηα απφ κηα αλάιπζε 

παιηλδξφκεζεο 75 εηαηξηψλ πνπ έρνπλ δηαπξάμεη απάηε θαη 75 εηαηξηψλ πνπ δελ έρνπλ 

δηαπξάμεη απάηε έρνπλ δείμεη φηη νη δεχηεξεο έρνπλ ζηα δηνηθεηηθά ηνπο ζπκβνχιηα έλα 

ζεκαληηθά πςειφηεξν πνζνζηφ κειψλ έμσ απφ ηελ επηρείξεζε ζε ζρέζε κε ηηο πξψηεο 

(Beasley, 1996). 

Οη Hansen, McDonald, Messier θαη Bell (1996) ρξεζηκνπνηνχλ έλα ηζρπξφ 

γεληθεπκέλν πνηνηηθφ πξφηππν γηα λα πξνβιέςνπλ ηε δηνηθεηηθή απάηε βαζηζκέλε ζε 

έλα ζχλνιν ζηνηρείσλ πνπ αλαπηχζζνληαη απφ κηα δηεζλή δεκφζηα εηαηξία ινγηζηηθήο. 

Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ κηα θαιή πξνθεηηθή ηθαλφηεηα θαη γηα ηηο ζπκκεηξηθέο θαη 

αζχκκεηξεο  ππνζέζεηο. 

Οη Eining, Jones, θαη Loebbecke (1997) πξαγκαηνπνίεζαλ έλα πείξακα πνπ 

εμεηάδεη εάλ ε ρξήζε ελφο έκπεηξνπ ζπζηήκαηνο εληζρχεη ηελ απφδνζε ησλ ειεγθηψλ. 

Γηαπίζησζαλ φηη νη ειεγθηέο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ην έκπεηξν ζχζηεκα δηέθξηλαλ 

θαιχηεξα ηα ειεγθηηθά επίπεδα θηλδχλνπ θαη ιάκβαλαλ ζσζηφηεξεο θαη ζπλεπέζηεξεο 

απνθάζεηο ζε ζρέζε κε αληίζηνηρεο παξαδνζηαθέο ελέξγεηεο ινγηζηηθνχ ειέγρνπ. 

Οη Green θαη Choi (1997) αλέπηπμαλ έλα πξφηππν ηαμηλφκεζεο ηεο απάηεο 

κέζσ Νεπξσληθνχ Γηθηχνπ. Σν πξφηππν ρξεζηκνπνίεζε πέληε αλαινγίεο θαη ηξεηο 

απνινγηζκνχο σο εηζαγσγή. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ηα Νεπξσληθά Γίθηπα έρνπλ 

ηηο ζεκαληηθέο ηθαλφηεηεο φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη σο εξγαιείν αλίρλεπζεο απάηεο. Μηα 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ ηαμηλνκείηαη σο χπνπηε πξνηξέπεη ηνλ ειεγθηή λα δηεμάγεη 

πεξαηηέξσ έξεπλα. 

Οη Fanning θαη Cogger (1998) ρξεζηκνπνίεζαλ έλα Νεπξσληθφ Γίθηπν γηα λα 

αλαπηχμνπλ έλα πξφηππν αλίρλεπζεο απάηεο. Σα ζηνηρεία εηζαγσγήο ήηαλ νηθνλνκηθέο 

θαη πνηνηηθέο κεηαβιεηέο. χγθξηλαλ ηελ απφδνζε ηνπ πξνηχπνπ ηνπο κε ηε γξακκηθή 

θαη ηεηξαγσληθή αλάιπζε, θαζψο επίζεο θαη ηε ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε θαη 
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ππνζηήξημαλ φηη ην πξφηππφ ηνπο είλαη απνηειεζκαηηθφηεξν ζηελ αλίρλεπζε ηεο 

απάηεο απφ ηηο γλσζηέο ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο. 

Οη Summers θαη Sweeney (1998) θαηαζθεχαζαλ έλα θιηκαθσηφ κνληέιν γηα λα 

εξεπλήζνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ηεο απάηεο. Σα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εθκεηαιιεπφκελνη ηηο εζσηεξηθέο πιεξνθνξίεο πσινχλ ηηο 

κεηνρέο ηνπο ζε πξνλνκηαθέο ηηκέο ζηελ αγνξά κέζσ ηηο εκθάληζεο πιαζηψλ πςειψλ 

πσιήζεσλ.  

Οη Abbot, Park θαη Parker (2000) πηνζέηεζαλ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε 

παιηλδξφκεζεο πνπ εμεηάδεη εάλ ε χπαξμε κηαο αλεμάξηεηεο επηηξνπήο ινγηζηηθνχ 

ειέγρνπ κεηξηάδεη ηελ πηζαλφηεηα ηεο απάηεο. Γηαπίζησζαλ φηη νη εηαηξίεο κε ηηο 

επηηξνπέο ινγηζηηθνχ ειέγρνπ, πνπ απνηεινχληαη απφ ηνπο αλεμάξηεηνπο δηεπζπληέο 

πνπ ζπλαληηνχληαη ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ην ρξφλν, είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα 

εγθξίλνπλ ςεπδή ή παξαπιαλεηηθή ππνβνιή έθζεζεο. 

Οη Bell θαη Carcello (2000) αλέπηπμαλ θαη εμέηαζαλ έλα ινγηζηηθφ κνληέιν 

παιηλδξφκεζεο πνπ ππνινγίδεη ηελ πηζαλφηεηα ηεο ςεπδνχο νηθνλνκηθήο ππνβνιήο 

έθζεζεο γηα έλαλ πειάηε ινγηζηηθνχ ειέγρνπ, πνπ ξπζκίδεηαη ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία 

ή ηελ απνπζία δηάθνξσλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ. Οη ζεκαληηθνί παξάγνληεο θηλδχλνπ 

πνπ πεξηιήθζεθαλ ζην ηειηθφ πξφηππν ήηαλ: 

a) ην αδχλαην πεξηβάιινλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

b) ε ηαρεία αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο 

c) ε αλεπαξθήο ή ε κε ζπλερήο απνδνηηθφηεηα, 

d) ε δηαρείξηζε πνπ δίλεη αδηθαηνιφγεηε έκθαζε ζηηο πξνβνιέο απνδνρψλ,  

e) ε δηνίθεζε πνπ ςεχδεηαη ζηνπο ειεγθηέο ή είλαη ππεξβνιηθά αφξηζηε, 

f) ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο (δεκφζηνπ ελαληίνλ ηδησηηθνχ ηνκέα) γηα ηελ 

νληφηεηα, θαη 

g) νη ζπλζήθεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ελφο αδχλαηνπ πεξηβάιινληνο ειέγρνπ θαη 

κηαο επηζεηηθήο δηνηθεηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζηελ νηθνλνκηθή ππνβνιή ηεο 

έθζεζεο. 

Ο Spathis (2002) θαηαζθεχαζε έλα κνληέιν γηα λα αληρλεχζεη ηηο 

πιαζηνγξαθεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Τηνζέηεζε ηε ζηαηηζηηθή κέζνδν 

ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο. Υξεζηκνπνηήζεθαλ δχν ελαιιαθηηθά δηαλχζκαηα 
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εηζαγσγήο πνπ πεξηέρνπλ ηηο νηθνλνκηθέο αλαινγίεο. Σν αλαθεξφκελν πνζνζηφ 

αθξίβεηαο ππεξέβε ην 84%. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ πσο είλαη δπλαηή ε αλίρλεπζε 

ησλ πιαζηψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κέζσ ηεο αλάιπζεο ησλ δεκνζηεπκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

ρεηηθή πξφζθαηε έξεπλα είλαη απηή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο Kirkos et 

al. (2006). ηελ έξεπλα απηή, κεηξάηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηερληθψλ εμφξπμεο 

δεδνκέλσλ (DM) ζηελ αλίρλεπζε ησλ εηαηξηψλ πνπ εθδίδνπλ ςεπδείο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο (FFS), θαη εμεηάδεη ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε απηέο. Ζ κειέηε 

εξεπλά ηε ρξεζηκφηεηα ησλ δέληξσλ απφθαζεο, ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ θαη ησλ 

δηθηχσλ Bayes ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ςεπδψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Κάζε 

ζηνηρείν πνπ εηζάγεηαη ζην κνληέιν απνηειείηαη απφ δείθηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Σα ηξία πξφηππα ζπγθξίλνληαη απφ ηελ άπνςε ησλ 

απνδφζεψλ ηνπο. Σα απνηειέζκαηα πξνζδηνξίδνπλ ην κνληέιν κε ην θαιχηεξν πνζνζηφ 

αθξίβεηαο θαη δίλνπλ έκθαζε ζηε ζεκαζία ησλ κεηαβιεηψλ - δεηθηψλ ζηελ πξνζπάζεηα 

αλίρλεπζεο ςεπδψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο: 

1. Σα Γίθηπα Bayes επέδεημαλ ηελ θαιχηεξε απφδνζε φζσλ αθνξά ηελ αθξίβεηα 

θαηάηαμεο ησλ δεδνκέλσλ, κε πνζνζηφ αθξίβεηαο 90,3%. 

2. Σα Νεπξσληθά Γίθηπα, θαηέηαμαλ ηα δεδνκέλα κε πνζνζηφ αθξίβεηαο 80%. 

3. Σα Γέληξα Απφθαζεο, κε πνζνζηφ αθξίβεηαο 73,6%, 

Δπηπιένλ, δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρνπλ εμαξηήζεηο αλάκεζα ζε νξηζκέλνπο 

νηθνλνκηθνχο δείθηεο θαη ζηελ χπαξμε ςεπδψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπσο 

παξαηίζεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

Πίνακασ 3: Αριθμοδείκτεσ Και Αναφορζσ 

Γείθηεο Αλαθέξεηαη ζε 

Καζαξφ Κέξδνο / χλνιν Δλεξγεηηθνχ Κεξδνθνξία  

Πσιήζεηο / χλνιν Δλεξγεηηθνχ Απφδνζε πσιήζεσλ 

Τπνρξεψζεηο / Μεηνρηθφ Κεθάιαην 
Αχμεζε απνδνηηθφηεηαο θεθαιαίνπ- 

κφριεπζε 

Κεθάιαην Κίλεζεο / χλνιν Δλεξγεηηθνχ Φεξεγγπφηεηα - solvency 

Z score Οηθνλνκηθφ Distress 
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Αποηελέζμαηα ηηρ έπεςναρ (Kirkos et al.,2006) 

Δπηπιένλ ε έξεπλα θαηαιήγεη ζην φηη ε κειέηε ησλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ 

κπνξεί λα απνδεηρζεί ρξήζηκε θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ςεπδψλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ (FFS) θαη ππνγξακκίδεηαη ε ζεκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ 

3.1 θνπόο Σεο Δξγαζίαο 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ησλ ειεγθηηθψλ 

εξγαιείσλ βνεζνχκελα απφ ππνινγηζηέο (Computer Assisted Audit Tools - CAATs) 

ζηηο ειεγθηηθέο εξγαζίεο θαη θπξίσο ζηελ απνθπγή θαη αλαθάιπςε ηεο απάηεο. ηηο 

κέξεο καο, φιν θαη κεγαιχηεξνο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ είλαη πιένλ εμαξηεκέλνο απφ ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα γηα ηελ δξάζε θαη ηελ επηβίσζή ηνπο. Ζ ηάζε απηή δελ ζα 

κπνξνχζε λα αθήζεη αλεπεξέαζην θαη ην πεδίν ηεο ειεγθηηθήο. ην ίδην επίπεδν 

θηλείηαη θαη ν εθνξηαθφο έιεγρνο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, κε ηε ρξήζε ηνπ λένπ 

ειεγθηηθνχ εξγαιείνπ, ην Elenxis, ην νπνίν θαη κειεηάκε ζηε ζπλέρεηα. 

3.2 πιινγή ηνηρείωλ 

Ζ ζπγθέληξσζε ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ αλάιπζε ηεο κειέηεο πεξίπησζεο 

έγηλε απφ δχν πεγέο: 

1. Πξνζσπηθή αλνηρηή ζπδήηεζε κε εθνξηαθνχο ειεγθηέο θαη 

2. Με θαηαγξαθή δεκνζηεπκέλσλ ζηνηρείσλ θαη θαηαζηάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ. 

3.3 Αλάιπζε Μεζνδνινγίαο 

Γηα λα θαηαιήμνπκε ζηελ ζπκβνιή ησλ ειεγθηηθψλ εξγαιείσλ ζηελ ειεγθηηθή εξγαζία 

πξνεγήζεθε κία εθηελήο βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε πνπ θαιχπηεη ηηο ζεσξεηηθέο 

έλλνηεο πνπ άπηνληαη ηνπ ζέκαηνο. 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε παξνπζίαζε θαη αλάιπζε κηαο Μειέηεο Πεξίπησζεο 

(Case Study), φπνπ κειεηάηαη ην «Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Διεγθηηθψλ 

Τπεξεζηψλ – Elenxis» πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ειεγθηέο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 

Γίλεηαη κειέηε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε βάζνο, κε ζθνπφ ηελ άληιεζε πινχζησλ 

πιεξνθνξηψλ επί ηνπ ζέκαηνο. Ζ κειέηε εζηηάδεη ζηα δνκηθά ζπζηαηηθά ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ζπλερίδεη κε ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηελ ζχληνκε 

ρξήζε ηνπ. Οινθιεξψλεηαη κε ηελ θαηάξηηζε ελφο ζπγθξηηηθνχ πίλαθα, δνκεκέλν θαη 

ζρεδηαζκέλν απφ ηελ ζπληάθηξηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, κε ζθνπφ ηελ παξνπζίαζε 
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ησλ βαζηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηνπ λένπ ειεγθηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε ζρέζε κε απηφ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ νη ειεγθηέο έσο ηψξα, ηνλίδνληαο έηζη ηελ ζεκαζία ησλ ειεγθηηθψλ 

εξγαιείσλ θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ. 

3.4 Πεξηνξηζκνί Καη Μειινληηθή Έξεπλα. 

Γπζηπρψο, ε ζχληνκε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο δελ καο επηηξέπεη κεγαιχηεξε αλάιπζε 

ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηά ηνπ επί ηεο πξάμεο, θαζψο είλαη αθφκα πεξηνξηζκέλν ην 

εχξνο ησλ ειέγρσλ πνπ έγηλαλ κε ηε ρξήζε ηνπ. Κάηη ηέηνην φκσο ζα κπνξνχζε λα 

απνηειέζεη αληηθείκελν έξεπλαο γηα άιινπο κειεηεηέο, φπσο επίζεο θαη κία κειέηε γηα 

ηα πεδία θαη ηηο επηρεηξήζεηο φπνπ ην ζχζηεκα απηφ απνδίδεη απνηειεζκαηηθφηεξα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: CASE STUDY – ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΔΛΔΓΚΣΙΚΧΝ 

ΤΠHΡΔΙΧΝ ELENXIS 

4.1 Δηζαγωγηθά 

Σν «Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ησλ Διεγθηηθψλ Τπεξεζηψλ - Elenxis» 

απνηειεί έλα λέν αμηφπηζην εξγαιείν κέζσ ηνπ νπνίνπ δηελεξγνχληαη πιένλ νη 

θνξνινγηθνί έιεγρνη ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκίαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ην θξάηνο εηζάγεη 

εληαία ηερλνινγηθή ππνδνκή γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ, δηαζέζηκε ζε φιεο ηηο 

ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ηεο ρψξαο. 

ηφρνο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη λα εληνπίδνληαη επθνιφηεξα φζνη ρξεζηκνπνηνχλ 

ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο πιαζηά θαη εηθνληθά ηηκνιφγηα ή εκπιέθνληαη ζε ππνζέζεηο 

θνξνδηαθπγήο. Παξάιιεια, γηα θάζε ειεγρφκελν δεκηνπξγείηαη ειεθηξνληθφο θάθεινο, 

ελψ νη ειεγθηέο κπνξνχλ λα ειέγρνπλ επηηφπηα πιένλ ηηο επηρεηξήζεηο κε έλα laptop αλά 

ρείξαο, κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα ζπλδένληαη αζχξκαηα κε ηελ θεληξηθή κνλάδα ηνπ Taxis, 

αληιψληαο πιεξνθνξίεο γηα ην πξνθίι ηεο ειεγρφκελεο εηαηξείαο. ε απηέο 

πεξηιακβάλνληαη θπξίσο κεγάιεο επηζηξνθέο ΦΠA, παξνπζίαζε θνξνινγηθψλ 

παξαβάζεσλ, ιήςε πιαζηψλ θαη εηθνληθψλ ηηκνινγίσλ, επηδνηήζεηο, νηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα (αθαζάξηζηα έζνδα, δαπάλεο, θέξδε θ.ιπ.), απφδνζε θφξνπ κηζζσηψλ 

ππεξεζηψλ, απμήζεηο θεθαιαίνπ θ.ιπ. Καηφπηλ, ηα θνξνινγηθά δεδνκέλα πνπ ζα 

θαηαρσξεί ζηνλ θνξεηφ ππνινγηζηή ν ειεγθηήο ζα ζηέιλνληαη ζην Taxis γηα πεξαηηέξσ 

επεμεξγαζία θαη δηαζηαπξψζεηο. Όηαλ ζα δηαπηζηψλεηαη θνξνινγηθή παξάβαζε, άκεζα 

ζα εθηππψλεηαη ζεκείσκα κε ην πξφζηηκν ηεο Δθνξίαο. 

Σν λέν ζχζηεκα επηζπεχδεη ηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηελ επηβνιή ησλ 

πξνζηίκσλ ζηνπο θνξνπαξαβάηεο, αθνχ ν θνξνινγηθφο έιεγρνο νινθιεξψλεηαη κέζα 

ζε 24 ψξεο. 

Kαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ν ειεγθηήο ζα κπνξεί λα δηελεξγεί 

πξφζζεηεο ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο, νη νπνίεο απαηηνχληαη λα γίλνπλ, πξνθεηκέλνπ λα 

απνηππσζεί αθξηβήο εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο 

θαη λα εληνπηζηνχλ ελδερφκελεο θνξνινγηθέο παξαβάζεηο θαη εηδηθφηεξα γηα ηπρφλ 

πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε επηρείξεζε: 
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 Βξίζθεηαη ζην ειεθηξνληθφ αξρείν επηρεηξήζεσλ θαη θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ 

έρνπλ εκπιαθεί ζε ππνζέζεηο θνξνδηαθπγήο ή είλαη εθδφηεο ή ρξήζηεο πιαζηψλ 

θαη εηθνληθψλ ηηκνινγίσλ ή αθεξέγγπνη. 

 Eρεη δηαπξάμεη ζην παξειζφλ θνξνινγηθέο παξαβάζεηο. 

 Eρεη θαηαζρεκέλα βηβιία θαη ζηνηρεία. 

 Γελ έρεη ππνβάιιεη ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο πειαηψλ - πξνκεζεπηψλ. 

 Αλαθέξεηαη ζηηο ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο ιάζνο ή θαζφινπ AΦM. 

 Βξίζθεηαη ζηε ιίζηα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ δειψζεη απψιεηα βηβιίσλ ή 

ζηνηρείσλ. 

Καηά ηε ζρεδίαζε ησλ ειέγρσλ ζα είλαη δπλαηή ε επεμεξγαζία ησλ θαηάιιεισλ 

πιεξνθνξηψλ κε ζθνπφ ηελ αλάιπζε ηνπ θηλδχλνπ - φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη απφ 

ηελ αλάγθεο ηεο θάζε ειεγθηηθήο ππεξεζίαο - θαη απψηεξν ζηφρν ηελ αλάδεημε ησλ 

ππνζέζεσλ κε ηνλ πςειφηεξν βαζκφ «επηθηλδπλφηεηαο» γηα θνξνδηαθπγή. 

ηφρνο ηνπ Elenxis είλαη λα αλαβαζκίζεη ξηδηθά ηελ επηρεηξεζηαθή ηθαλφηεηα 

ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ, ζπκβάιινληαο θαζνξηζηηθά ζηε βειηίσζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ειέγρσλ. ηφρνο αθφκα είλαη λα 

εληαζεί ε πξνζπάζεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο θνξνινγηθήο 

απάηεο, θαζψο θαη λα δηεπξπλζεί ε θνξνινγηθή βάζε. 

Δπίζεο, ράξε ζηε ζπκβνιή ηνπ ζπζηήκαηνο Elenxis ζεσξείηαη δπλαηή ε 

δεκηνπξγία κηαο «ελεκεξσκέλεο» θαη «αμηφπηζηεο καχξεο ιίζηαο», ψζηε ζηελ πνιηηηθή 

θαηά ηεο θνξνδηαθπγήο λα γίλεηαη ε θαηαγξαθή ησλ «χπνπησλ» θιάδσλ θαη 

πξνζψπσλ. 

Με ηα λέα εξγαιεία πνπ έρεη πιένλ ζηα ρέξηα ηνπ ην ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, 

ζην πιαίζην ηεο κάρεο πνπ δίλεη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο, 

πεξηιακβάλνληαη θαη επκεγέζεηο θαηάινγνη κε θαηεγνξίεο θνξνινγνπκέλσλ πνπ ζα 

πξέπεη λα «πξνζερζνχλ» ηδηαηηέξσο. Δηδηθφηεξα, ζηα πξναλαθεξζέληα απηά εξγαιεία 

εληάζζεηαη θαη ε θαηάξηηζε θαηαιφγσλ θαηεγνξηνπνίεζεο δχν νκάδσλ 

θνξνινγνπκέλσλ: 

1. Σσλ «χπνπησλ» θιάδσλ γηα θνξνδηαθπγή θαη 

2. ησλ «ζεζεκαζκέλσλ» θνξνθπγάδσλ. 
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Βέβαηα, καδί κε απηέο ηηο ιίζηεο θαηαξηίδνληαη θαη εηδηθνί δείθηεο, κε βάζε ηνπο 

νπνίνπο γίλεηαη θαη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θνξνινγνπκέλσλ αλάινγα κε ηελ πηζαλφηεηα 

θνξνδηαθπγήο, φπσο ζα δνχκε αλαιπηηθφηεξα ζηε ζπλέρεηα. Έηζη, κε βάζε απηά ηα 

δεδνκέλα, ζρεδηάδνληαη θαη δηελεξγνχληαη δηαθνξεηηθήο ζπρλφηεηαο θαη ζηνρνζέηεζεο 

θνξνινγηθνί έιεγρνη. 

4.2 Σν Έξγν ELENXIS 

Σν Elenxis είλαη έλα δηεπξπκέλν πξφγξακκα θαη ελψλεη φινπο ηνπο ειεγθηηθνχο θνξείο 

ηεο ρψξαο. πγθεθξηκέλα, απεπζχλεηαη ζε: 

 Φνξνινγηθέο Διεγθηηθέο Τπεξεζίεο 

 Σεισλεηαθέο Διεγθηηθέο Τπεξεζίεο 

 Τπεξεζία Δηδηθψλ Διέγρσλ 

 Οηθνλνκηθή Δπηζεψξεζε 

Μέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ θαιχπηεηαη πιήξσο ν ειεγθηηθφο θχθινο, δειαδή: 

 ηφρεπζε Διέγρσλ  

 Αλάιπζε επηθηλδπλφηεηαο 

 πιινγή θαη απνζήθεπζε δεδνκέλσλ 

 Αλάδεημε ππνζέζεσλ πξνο Έιεγρν 

 Δπηινγή ππνζέζεσλ πξνο Έιεγρν 

 Γηαρείξηζε Διέγρνπ 

 Πξνγξακκαηηζκφο ειέγρσλ 

 Γξνκνιφγεζε θαη παξαθνινχζεζε ππνζέζεσλ ειέγρνπ 

 Απνινγηζκφο εθηέιεζεο ειέγρσλ 

 Γηελέξγεηα Διέγρνπ 

 Γεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε ειεθηξνληθνχ θαθέινπ 

 Τπνζηήξημε ηνπ ειεγθηή θαηά ηε δηελέξγεηα επηηφπηνπ ειέγρνπ 

 Οινθιήξσζε δηελέξγεηαο ειέγρνπ 

 Αλαηξνθνδφηεζε ζπζηήκαηνο κε απνηειέζκαηα 

Σα παξαπάλσ κπνξνχκε λα ηα παξνπζηάζνπκε θαη ζρεκαηηθά φπσο θαίλεηαη 

ζηε ζπλέρεηα: 
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EIKONA 1: Ροή Ελεγκτικών Εργαςιών 

 

Ζ ηειεπηαία θάζε ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα καδί κε ηα ζηνηρεία πνπ δηαζέηνπλ ε 

Τπεξεζία Δηδηθψλ Διέγρσλ (ΤΠΔΔ), αιιά θαη γεληθφηεξα νη ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ηνπ 

ππνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, λα ζθηαγξαθεζεί κε πιήζνο επηκέξνπο 

παξακέηξσλ (θιάδνη, πεξηθέξεηεο, επνρηθφηεηα, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, θ.ιπ.) φιν ην 

θάζκα ησλ θνξνινγηθψλ παξαβάζεσλ πνπ δηαπηζηψλνληαη θαη λα πξνζδηνξηζζεί 

επαθξηβέζηεξα ε θνξνδηαθπγή. Γπζηπρψο, ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο Elenxis 

είλαη ηφζν πξφζθαηε (Ηαλνπάξηνο 2011) πνπ δελ ππάξρνπλ αθφκα δεκνζηεπκέλεο 

θαηαζηάζεηο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, σζηφζν εδψ ζα επηρεηξήζνπκε κία ηέηνηα 

πξνζέγγηζε κε ηα κέρξη ηψξα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ. 

Σν ζχζηεκα Elenxis ζπληειεί, δειαδή ζηελ αλαβάζκηζε φινπ ηνπ ειεγθηηθνχ 

έξγνπ. Ζ αλαβάζκηζε απηή ζπληειείηαη κέζσ: 

 Σεο βέιηηζηεο αμηνπνίεζεο φισλ ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ 

 Σεο βειηίσζεο ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο ησλ ειεγθηψλ 

 Σεο επηηάρπλζεο ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ 

 Σεο αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ειέγρσλ 

 Σεο πάηαμεο ηεο θνξνδηαθπγήο θαη 

 Σεο δεκηνπξγίαο θιίκαηνο ζπκκφξθσζεο ζηνλ πνιίηε. 

 Ο ηγάιαο (2010) παξνπζηάδεη ηελ αλαβάζκηζε απηή κέζσ ηνπ επφκελνπ 

δηαγξάκκαηνο. 

 

Διενζργεια 
Διαχείριςθ 

Ελζγχων 

Αποτελζςματα 
Ελζγχου 

Ανάλυςθ 
Επικινδυνότθτασ 

Επιλογι 
Υποκζςεων 

Ελζγχου 
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EIKONA 2: Αναβάθμιςη Ελεγκτικοφ Ζργου 

 

Όπσο αλαθέξακε θαη λσξίηεξα ην ζχζηεκα είλαη δπλακηθφ θαη 

παξακεηξνπνηήζηκν αθφκα θαη κεηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 Τπνζηεξίδεη κεηαβνιέο ζηηο πξσηνγελείο πεγέο δεδνκέλσλ πνπ ηξνθνδνηεί 

 Γεκηνπξγεί λέα κνληέια, κέζσ ηξνπνπνηήζεσλ ζηελ αλάιπζε επηθηλδπλφηεηαο 

θαη 

 Δίλαη εππξνζάξκνζην ζε ιεηηνπξγηθέο αιιαγέο ησλ Τπεξεζηψλ. 

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε πσο ην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ έρεη εθνδηάζεη 336 Τπεξεζίεο κε 3.310 PC, 1.848 Laptop, 

1.193 ζηαζεξνχο εθηππσηέο θαη 163 θνξεηνχο. Οη ειεγθηέο ζα έρνπλ αζχξκαηε 

ζχλδεζε ζην δίθηπν κέζσ ησλ θνξεηψλ ππνινγηζηψλ ηνπο κε θάξηεο αζχξκαηεο 

πξφζβαζεο. 

Σέινο, φζνλ αθνξά ζην ζέκα ηεο αζθάιεηαο, ην λέν ζχζηεκα έρεη ζρεδηαζηεί κε 

ηηο θαιχηεξεο πξνδηαγξαθέο. πγθεθξηκέλα, ππνζηεξίδεηαη ε ειεγρφκελε πξφζβαζε 

ρξεζηψλ ζην ζχζηεκα, ε ρξήζε δεκνζίνπ θιεηδηνχ (PKI) θαη ε θξππηνγξάθεζε 

δεδνκέλσλ ζε επίπεδν δηθηχνπ, ε ρξήζε ςεθηαθήο ππνγξαθήο / certificates θαζψο θαη 

ηα αζθαιή πξσηφθνιια ζχλδεζεο (ηάλλε, 2009). 
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4.3 Δπηινγή Τπνζέζεωλ Πξνο Έιεγρν 

Ζ επηινγή ησλ ππνζέζεσλ πνπ ζα νδεγεζνχλ ζε έιεγρν γίλεηαη κε ηε ρξήζε κεζφδσλ 

αλάιπζεο θηλδχλνπ (risk analysis), ηφζν γηα ηνπο επηηεδεπκαηίεο φζν θαη γηα ηα θπζηθά 

πξφζσπα. 

ηε ζπλέρεηα θαζνξίδεηαη έλαο πίλαθαο θξηηεξίσλ – θαλφλσλ επηινγήο 

ππνζέζεσλ γηα έιεγρν θαη κνξηνδφηεζε απηψλ. ηνλ πίλαθα απηφ θαη ζε θάζε θξηηήξην 

αλαθέξεηαη ν αξηζκφο ησλ κνξίσλ βαξχηεηαο ηνπ θάζε θαλφλα ν νπνίνο βαζίζηεθε ζε 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζε νηθνλνκηθά, ρσξνηαμηθά θαη ρξνληθά δεδνκέλα. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα επηινγήο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο αλάιπζεο 

θηλδχλνπ ηνπ ζπζηήκαηνο Elenxis, ζα γίλεηαη ε ζηφρεπζε θαη ε επηινγή 

θνξνινγνχκελσλ πςειήο κνξηνδφηεζεο. Οη ιίζηεο κε ηνπο θνξνινγνχκελνπο πςειήο 

κνξηνδφηεζεο απνζηέιινληαη ζηνπο πξντζηακέλνπο ησλ Διεγθηηθψλ Τπεξεζηψλ απφ ην 

Elenxis, ψζηε λα εθδνζεί ε νηθεία εληνιή ειέγρνπ. 

Πεξαηηέξσ, ε Γεληθή Γηεχζπλζε Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ, ζην πιαίζην ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηεο, ζα κπνξεί λα δεηά ηελ αλάδεημε ζηφρσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

αλάιπζε ηνπ θηλδχλνπ βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ θαλφλσλ θαη ζελαξίνπ πνπ εθείλε κπνξεί 

λα νξίζεη θαη νη νπνίνη ζηφρνη αλακέλεηαη λα παξνπζηάζνπλ πςειφ ειεγθηηθφ 

ελδηαθέξνλ. 

Ο πίλαθαο θξηηεξίσλ – θαλφλσλ επηινγήο ππνζέζεσλ γηα έιεγρν θαη 

κνξηνδφηεζε απηψλ ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν γίλεηαη εθεμήο ε επηινγή αλέιεγθησλ 

ππνζέζεσλ έρεη σο εμήο: 

Πίνακασ 4: Κριτήρια Μοριοδότηςησ 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 

Ρρόκειται για επαγγελματίεσ εκδότεσ πλαςτϊν ι εικονικϊν ι νοκευμζνων 
φορολογικϊν ςτοιχείων. 

300-1.000 

Υπάρχουν ουςιαςτικζσ παραβάςεισ του Κϊδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ). 50-1.000 

Υπάρχουν παραβάςεισ του Τελωνειακοφ Κϊδικα από τισ οποίεσ προκφπτει το 
αδίκθμα τθσ λακρεμπορίασ. 

1.000 

Υπάρχουν παραβάςεισ του Ν. 2121/1993 περί πνευματικισ ιδιοκτθςία, του Ν. 
2803/2000 περί ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και του Ν. 3727/2008 περί 
ναρκωτικϊν. 

1.000 

Ρρόκειται για επιτθδευματίεσ που κατά το παρελκόν διαπιςτϊκθκε ότι υπζπεςαν ςε 
παραβάςεισ παραποιθμζνων προϊόντων. 

1.000 

Υπάρχουν δελτία πλθροφοριϊν ι άλλα ςτοιχεία από τα οποία προκφπτει 
αποδεδειγμζνθ φοροδιαφυγι. 

Αρ. 
δελτίων Χ 

1000 
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Υπάρχουν δελτία πλθροφοριϊν ι άλλα ςτοιχεία από τα οποία προκφπτει ενδεχόμενθ 
φοροδιαφυγι. 

Αρ. 
δελτίων Χ 

500 

Υφίςτανται καταςχεμζνα βιβλία ι ςτοιχεία ι φορολογικζσ ταμειακζσ μθχανζσ ι 
φορολογικοί μθχανιςμοί ι άλλα ςτοιχεία. 

1.000 

Υπάρχουν απϊλειεσ βιβλίων και ςτοιχείων ι φορολογικϊν ταμειακϊν μθχανϊν ι 
φορολογικϊν μθχανιςμϊν. 

1.000 

Ρρόκειται για επιτθδευματίεσ λιπτεσ ςτοιχείων από αντιςυμβαλλόμενουσ 
επιτθδευματίεσ που διλωςαν απϊλεια ςτοιχείων ι φορολογικϊν μθχανιςμϊν. 

300 

Ρρόκειται για επιτθδευματίεσ λιπτεσ ςτοιχείων από αντιςυμβαλλόμενουσ 
επιτθδευματίεσ που εμφανίηονται ςαν εξαφανιςμζνοι ζμποροι.  

300 

Υπάρχουν διαφορζσ, ςε αξία ι ςε πλικοσ φορολογικϊν ςτοιχείων, οι οποίεσ 
προκφπτουν από διαςταφρωςθ των υποβλθκζντων ςυγκεντρωτικϊν καταςτάςεων 
του άρκρου 20 του Ρ.Δ. 186/92. 

400-600 

Δεν υποβάλλονται οι προβλεπόμενεσ δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ από τουσ 
υπόχρεουσ. 

1.000 

Διαπιςτϊνεται ανακριβισ υποβολι των προβλεπόμενων δθλϊςεων φορολογίασ 
ειςοδιματοσ από τουσ υπόχρεουσ. 

400-800 

Διαπιςτϊνεται νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ.  1.000 

Δθλϊνονται μεγάλα ποςά δαπανϊν ςε ςχζςθ με τισ άλλεσ επιχειριςεισ του κλάδου, 
επί επιχειριςεων παροχισ υπθρεςιϊν που δεν διακζτουν αξιόλογα αποκζματα. 

300-500 

Δθλϊνονται ηθμιζσ ςτθ διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ τθσ οικείασ χριςθσ. 300-1.000 

Υφίςτανται ςυςςωρευμζνεσ ηθμίεσ. 200 

Υπάρχουν παραβάςεισ των άρκρων 39 & 39α του Ν. 2238/1994. 500 

Υπάρχει αδικαιολόγθτθ μεταβολι του Συντελεςτι Μικτοφ Κζρδουσ μεταξφ 
διαδοχικϊν χριςεων. 

400 

Υπάρχει αδικαιολόγθτθ μεταβολι του Συντελεςτι Κακαροφ Κζρδουσ μεταξφ 
διαδοχικϊν χριςεων. 

400 

Υπάρχει απόκλιςθ του Συντελεςτι Μικτοφ Κζρδουσ (ΣΜΚ) από Μ.Ο. του ΣΜΚ 
ομοειδϊν επιχειριςεων. 

400 

Υπάρχει απόκλιςθ του Συντελεςτι Κακαροφ Κζρδουσ (ΣΚΚ) από Μ.Ο. του ΣΜΚ 
ομοειδϊν επιχειριςεων. 

400 

Υπάρχει πολφ μεγάλθ διαφορά ακακάριςτων εςόδων ςε ςχζςθ με τισ άλλεσ 
επιχειριςεισ του κλάδου. 

400-800 

Ζγινε χριςθ αναπτυξιακϊν νόμων. 100-800 

Επίκειται ο χρόνοσ παραγραφισ. 100-400 Χ 
Αρ. 

χριςεων 

Διενεργοφνται ςυναλλαγζσ μζςω αλλθλογραφίασ ι μζςω διαδικτφου. 500 

Θ απόκλιςθ των πάςθσ φφςεωσ δθλωκζντων ειςοδθμάτων με τισ τεκμαρτζσ δαπάνεσ 
είναι κετικά μικρι ι αρνθτικά μεγάλθ. 

800 

Υπάρχουν διαφορζσ ςτισ εξαγωγζσ που δθλϊνονται ςτο τελωνείο, με τισ εξαγωγζσ ι 
ειςαγωγζσ που εμφανίηονται ςτισ δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ, ςτισ 
ςυμπλθρωματικζσ δθλϊςεισ και ςτισ λοιπζσ δθλϊςεισ. 

800 

Δεν γίνονται οι προβλεπόμενεσ από το νόμο αναμορφϊςεισ κερδϊν (επιχειριςεισ με 
ιδιόκτθτα αυτοκίνθτα Ε.Ι.Χ., κινθτι τθλεφωνία κ.λπ.). 

800 

Διενεργοφνται ςυναλλαγζσ με εξωχϊριεσ εταιρίεσ. 800 

Δεν ζχει γίνει αναπροςαρμογι τθσ αξίασ των Ραγίων ςφμφωνα με το Ν.2065/1992, 
εφόςον υπάρχει υποχρζωςθ. 

500 

Υφίςταται αδικαιολόγθτθ απόκλιςθ των καταβαλλόμενων φόρων από χριςθ ςε 
χριςθ.  

400 



52 
 

Υφίςταται αδικαιολόγθτθ απόκλιςθ των καταβαλλόμενων φόρων ςε ςχζςθ με 
ομοειδείσ επιχειριςεισ.  

400 

Υφίςτανται ουςιαςτικζσ διαπιςτϊςεισ ι παρατθριςεισ προθγοφμενων ελζγχων.  800 

Σε προθγοφμενο ζλεγχο προζκυψαν ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των δθλωκζντων 
κερδϊν/ηθμιϊν και των προςδιοριςκζντων βάςει ελζγχου κερδϊν/ηθμιϊν. 

800 

Υπάρχει αδικαιολόγθτθ διαφορά μεταξφ ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων των 
δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ και δθλϊςεων ΦΡΑ. 

300 

Υπάρχει διαφορά μεταξφ ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων των δθλϊςεων και των 
δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ. 

1.000 

Υφίςταται διαφορετικόσ ρυκμόσ μεταβολισ του κφκλου εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ, 
από χρόνο ςε χρόνο, ςε ςχζςθ με το ρυκμό μεταβολισ του καταβαλλόμενου φόρου. 

500 

Υφίςταται διαφορετικόσ ρυκμόσ μεταβολισ του κφκλου εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ, 
από χρόνο ςε χρόνο, ςε ςχζςθ με το ρυκμό μεταβολισ των δαπανϊν τθσ χριςθσ. 

500 

Με βάςθ τα ακακάριςτα ζςοδα. 100-1.000 

Δεν υποβάλλονται οι προβλεπόμενεσ περιοδικζσ ι εκκακαριςτικζσ δθλϊςεισ ΦΡΑ. 400-1.000 

Διαπιςτϊνεται ανακριβισ υποβολι των προβλεπόμενων περιοδικϊν δθλϊςεων ΦΡΑ 
ι εκκακαριςτικϊν δθλϊςεων ΦΡΑ. 

600 

Δεν υποβάλλονται οι προβλεπόμενοι ανακεφαλαιωτικοί πίνακεσ (listing) 
ενδοκοινοτικϊν ςυναλλαγϊν. 

300 

Διαπιςτϊνεται ανακριβισ υποβολι ανακεφαλαιωτικϊν πινάκων (listing) 
ενδοκοινοτικϊν ςυναλλαγϊν. 

Για κάκε 
τρίμθνο Χ 
200-600 

Υφίςτανται μεγάλα πιςτωτικά υπόλοιπα ΦΡΑ που δεν δικαιολογοφνται από το 
αντικείμενα δραςτθριότθτασ του επιτθδευματία. 

700 

Ρρόκειται για επιτθδευματίεσ που ζχουν τφχει απαλλαγισ από τον ΦΡΑ βάςει 
αποφάςεων. 

500 

Εμφανίηονται υπζρογκα ποςά ενδοκοινοτικϊν ςυναλλαγϊν ι δυςανάλογα ποςά ςε 
ςχζςθ με το ςυνικθ ετιςιο κφκλο εργαςιϊν. 

500-800 

Εμφανίηονται αςυνικιςτα ι αδικαιολόγθτα μεγάλα ποςά ςτισ εκροζσ 
απαλλαςςόμενεσ με ι χωρίσ δικαίωμα ζκπτωςθσ. 

800 

Υπάρχουν διαφορζσ ςτισ ενδοκοινοτικζσ ςυναλλαγζσ ςε ετιςια βάςθ ςε ςχζςθ με τα 
δεδομζνα του VIES. 

100-900 

Υφίςταται αδικαιολόγθτθ απόκλιςθ του καταβαλλόμενου ΦΡΑ από χριςθ ςε χριςθ. 400 

Υφίςταται αδικαιολόγθτθ απόκλιςθ του καταβαλλόμενου ΦΡΑ ςε ςχζςθ με 
ομοειδείσ επιχειριςεισ. 

400 

Οι φορολογθτζεσ εκροζσ (μειωμζνεσ με το ποςό των ενδοκοινοτικϊν αποκτιςεων) 
είναι μικρότερεσ από τισ φορολογθτζεσ ειςροζσ ςτθν εκκακαριςτικι διλωςθ ΦΡΑ. 

100-300 

Υφίςταται πικανι υποχρζωςθ για διενζργεια pro-rata, βάςθ των ςτοιχείων τθσ 
εκκακαριςτικισ διλωςθσ ΦΡΑ. 

500 

Υφίςταται διαφορά μεταφερόμενου πιςτωτικοφ υπολοίπου από περίοδο ςε περίοδο 
ςτισ περιοδικζσ δθλϊςεισ ι από χριςθ ςε χριςθ ςτισ εκκακαριςτικζσ δθλϊςεισ ΦΡΑ. 

900 

Υφίςταται αδικαιολόγθτα μεγάλθ διαφορά μεταξφ του μεςοςτακμικοφ ςυντελεςτι 
εκροϊν και του μεςοςτακμικοφ ςυντελεςτι ειςροϊν ςτθν εκκακαριςτικι διλωςθ 
ΦΡΑ. 

300-800 

Ρροκφπτει από τισ οικείεσ δθλϊςεισ ζνδειξθ πικανισ μετατόπιςθσ ςυντελεςτϊν 
ΦΡΑ. 

300 

Διενεργοφνται εκτεταμζνεσ ςυναλλαγζσ ςε περιοχζσ με μειωμζνο ςυντελεςτι ΦΡΑ. 400 

Υφίςταται διαφορετικόσ ρυκμόσ μεταβολισ του κφκλου εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ, 
από χρόνο ςε χρόνο, ςε ςχζςθ με το ρυκμό μεταβολισ του καταβαλλόμενου ΦΡΑ. 

500 

Υφίςταται διαφορετικόσ ρυκμόσ μεταβολισ του κφκλου εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ, 
από χρόνο ςε χρόνο, ςε ςχζςθ με το ρυκμό μεταβολισ των φορολογθτζων δαπανϊν 

500 
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τθσ χριςθσ. 

Υφίςταται πιςτωτικό υπόλοιπο ςτθν τρζχουςα χριςθ το οποίο όμωσ ςτθν 
προθγοφμενθ χριςθ είχε αιτθκεί για επιςτροφι. 

900 

Υφίςταται διαφορά ακακάριςτων εςόδων αυτοελζγχου και βιβλίων και ςτοιχείων 
και δεν ζχει υποβλθκεί το Ειδικό Σθμείωμα Ρεραίωςθσ ΦΡΑ, εφόςον απαιτείται. 

1.000 

Δεν υποβάλλονται οι δθλϊςεισ Ραρακρατοφμενων Φόρων εμπορικϊν επιχειριςεων 
ι ελευκζρων επαγγελματιϊν από τουσ υπόχρεουσ. 

1.000 

Δεν υποβάλλονται δθλϊςεισ για ακίνθτθ περιουςία από τουσ υπόχρεουσ. 1.000 

Τα δθλωκζντα ειςοδιματα από ακίνθτα είναι μικρότερα από τα τεκμαρτά 
ειςοδιματα τα οποία προκφπτουν κατϋ εφαρμογι των ςχετικϊν διατάξεων 
φορολογίασ ειςοδιματοσ. 

300 

Διενεργοφνται ςυνεχείσ αγοραπωλθςίεσ ακινιτων χωρίσ να ζχει δθλωκεί θ άςκθςθ 
τθσ ςυγκεκριμζνθσ δραςτθριότθτασ. 

600 

Διενεργοφνται αγορζσ ακινιτων με μεγάλεσ αξίεσ. 500 

Ρρόκειται για επιτθδευματίεσ με κφριο αντικείμενο δραςτθριότθτασ τθν 
εκμετάλλευςθσ ακινιτων. 

500 

Τα καταβαλλόμενα μιςκϊματα είναι προφανϊσ δυςανάλογα των δθλωκζντων 
ειςοδθμάτων. 

800 

Το καταβαλλόμενο ποςό αςφαλίςτρων είναι προφανϊσ δυςανάλογο του 
δθλωκζντοσ ειςοδιματοσ. 

800 

Στισ ςχετικζσ δθλϊςεισ ςτθν διεφκυνςθ ιδιοκατοίκθςθσ δθλϊνονται και λοιπά 
ακίνθτα ιδιοκτθςίασ του φορολογοφμενου. 

500 

Υπάρχουν λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ από κατόχουσ ακινιτων. 100-300 

Υπάρχουν ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ από το EUROCANET (εξαφανιςμζνοι ζμποροι) 800 

Ρρόκειται για επιχείρθςθ που ζχει αντικείμενο εργαςιϊν υψθλοφ φορολογικοφ 
κινδφνου. 

500 

Υφίςτανται πλθροφορίεσ φορολογικοφ ενδιαφζροντοσ, από οποιαδιποτε πθγι. 100 

Υφίςταται διαφορά με ςυνολικι αξία ακινιτων που αποκτικθκαν με επαχκι αιτία. 200 

Δεν δθλϊνεται αγορά ακινιτων ςε χριςθ που καταβλικθκε ΦΜΑ. 1.000 

Οι δθλωκείςεσ ςυνολικζσ δαπάνεσ ανζγερςθσ οικοδομισ υπερβαίνουν ζνα 
ςυγκεκριμζνο ποςοςτό επί των ςυνολικϊν εςόδων. 

700 

Τα δθλωκζντα τοκοχρεολφςια υπερβαίνουν ζνα ςυγκεκριμζνο ποςοςτό επί των 
ςυνολικϊν δθλοφμενων οικογενειακϊν εςόδων. 

200 

Επί λιψεωσ δανείων δεν δθλϊνονται τα αντίςτοιχα τοκοχρεολφςια. 800 

Υφίςταται διαφορά των δθλοφμενων (τ.μ.) ιδιοκατοικοφμενου ακινιτου από χριςθ 
ςε χριςθ. 

300 

Υφίςταται μεγάλθ δθλωκείςα επιφάνεια βοθκθτικϊν χϊρων, ςε ςχζςθ με τθν 
επιφάνεια κφριων χϊρων ιδιοκατοικοφμενου ακινιτου. 

300 

Ρρόκειται για φυςικό πρόςωπο που δθλϊνει κάτοικοσ εξωτερικοφ με ταυτόχρονθ 
ζναρξθ εργαςιϊν ατομικισ επιχείρθςθσ ι ελευκζριου επαγγζλματοσ ι ςυμμετοχι ςε 
προςωπικι (ελλθνικι) εταιρία και δεν δθλϊνει ειςοδιματα από Δ’ ι Η’ πθγι. 

1.000 

Διαπιςτϊνεται μίςκωςθ α’ κατοικίασ από φυςικό πρόςωπο με εκμιςκωτι νομικό 
πρόςωπο. 

1.000 

Δθλϊνεται ηθμία από επιτθδευματίεσ με αντικείμενο δραςτθριότθτασ τθν 
«εκμετάλλευςθ ακινιτων». 

1.000 

Διαπιςτϊνεται θ καταβολι μεγάλου ποςοφ μιςκϊματοσ από Φ.Ρ. ςε Ν.Ρ. 1.000 

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών 
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4.4 Σα Πξώηα Απνηειέζκαηα Σνπ Elenxis 

4.4.1 Πξώην Κξνύζκα 

Απφ ηελ πηινηηθή ηνπ αθφκα ιεηηνπξγία, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2011, ην ζχζηεκα Elenxis 

έδεημε ηελ ζπνπδαηφηεηά ηνπ κε ηελ απνθάιπςε κεγάιεο απάηεο ζην ρψξν ηεο πγείαο. 

Μεηά απφ έιεγρν ζε επηρείξεζε, ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ηεο 

Τγείαο σο εηζαγσγέαο έκπνξνο πξνκεζεπηήο ηαηξηθψλ εηδψλ θαη κεραλεκάησλ (πιηθψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θαξδηνινγηθέο επεκβάζεηο) θαηά θχξην ιφγν ζε Γεκφζηα 

Ννζνθνκεία, δηαπηζηψζεθε κεγάιεο έθηαζεο ππεξηηκνιφγεζε, ε νπνία κεζνδεχζεθε κε 

ηξηγσληθέο ζπλαιιαγέο ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ ηηαιηθή – θππξηαθή - ειιεληθή 

επηρείξεζε. 

Ο έιεγρνο δηαπίζησζε φηη ν ηδηνθηήηεο ηεο ειιεληθήο επηρείξεζεο είλαη 

ηαπηφρξνλα θαη ηδηνθηήηεο ηεο Κππξηαθήο εηαηξείαο κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ 

ππεξηηκνιφγεζε εκπνξεπκάησλ. Αθνινχζσο, ε ειιεληθή επηρείξεζε ηα πσιεί ζε 

Γεκφζηα Ννζνθνκεία κε ππέξνγθα πνζνζηά θέξδνπο. ηε ζπλέρεηα κέζσ ηεο 

Κππξηαθήο ην πξντφλ ηεο ππεξηηκνιφγεζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ ηδηνθηήηε ηεο ειιεληθήο 

επηρείξεζεο κέζσ εκβαζκάησλ πξνο άιιε επηρείξεζε ζπκθεξφλησλ ηνπ ε νπνία έρεη 

έδξα ζηηο ευρέιιεο. 

Ζ ππεξηηκνιφγεζε θαη θαηά ζπλέπεηα ε επηβάξπλζε ησλ Γεκνζίσλ 

Ννζνθνκείσλ θαζψο θαη ησλ Αζθαιηζηηθψλ Οξγαληζκψλ, πνπ θιήζεθαλ λα 

θαηαβάινπλ πνζά, ηα νπνία δηνγθψζεθαλ κε απηέο ηηο κεζνδεχζεηο αλέξρεηαη ζην πνζφ 

ησλ 10.000.000 Δπξψ. 
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4.4.2 Παξαθνινύζεζε Γηαζηαπξώζεωλ 

Γηα πξψηε θνξά ππάξρεη ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ζε θαζεκεξηλή βάζε. Αθνινπζεί 

αλαιπηηθφο πίλαθαο. 

Παξάδεηγκα απνηειεζκάησλ έσο ζήκεξα: 

Πίνακασ 5: Παρακολοφθηςη Διαςταυρώςεων 

Περιγραφή 

διαςταφρωςησ 
Αριθμόσ 

Τποθζςεων 
Κλειςμζνεσ 

Τποθζςεισ 
Ποςοςτό 

Κλειςμζνων 

Τποθζςεων 
υνολικό 

Ποςό 

Μζςο 

ποςό 

ανά 

υπόθεςη 

Αριθμόσ 

ΔΟΤ που 

ζχουν 

κλείςει 

υποθζςεισ 
Απόκρυψθ 

επιχειρθματικισ αμοιβισ 

από Φ.Ρ. ςτθ διλωςθ 

Φ.Ε. 2010 
2.361 1.054 45% 1.066.000 1.011 145 

Απόκρυψθ 

επιχειρθματικισ αμοιβισ 

από Φ.Ρ. ςτθ διλωςθ 

Φ.Ε. 2009 
4.710 1.466 31% 1.831.000 1.249 144 

Απόκρυψθ 

επιχειρθματικισ αμοιβισ 

από Φ.Ρ. ςτθ διλωςθ 

Φ.Ε. 2008 
4.122 1.317 32% 1.700.000 1.291 141 

Ρικανοί οφειλζτεσ τελϊν 

κυκλοφορίασ 2008 31.502 2.265 7% 616.000 272 94 

Μθ υποβολι περιοδικϊν 

δθλϊςεων Φ.Ρ.Α. για το 

1ο εξάμθνο 2010 
96.305 51.538 54% 90.679.000 1.759 240 

Μθ υποβολι περιοδικισ 

διλωςθσ Φ.Ρ.Α. για τον 

11ο μινα 2010 
7.832 2041 26% 15.346.000 7.519 166 

Μθ υποβολι περιοδικϊν 

δθλϊςεων Φ.Ρ.Α. για το 

3o τρίμθνο 2010 
73.476 18.251 25% 45.621.000 2.500 219 

Μθ υποβολι περιοδικϊν 

δθλϊςεων Φ.Ρ.Α. για το 

4o τρίμθνο 2011 
103.265 23.514 23% 72.111.000 3.067 218 

Απόκρυψθ τόκων 

εξωτερικοφ ςτθ διλωςθ 

Φ.Ε.Φ.Ρ. (πιλοτικι 

αξιοποίθςθ) 
31 10 32% 46.000 4.600 1 (από 2) 

φνολα 323.604 101.456 31% 229.016.000 2.257   

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών 
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4.4.3 Απνδόζεηο Διεγθηώλ 

Ζ απφδνζε ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ παξαθνινπζείηαη θαη αμηνινγείηαη θαζεκεξηλά. 

ην επφκελν δηάγξακκα εκθαλίδνληαη νη απνδφζεηο ησλ ειεγθηψλ ζηηο κεγαιχηεο ΓΤΟ 

ηεο ρψξαο θαηά ην δηάζηεκα 17/09/10-29/04/11 κε βάζε ην Μέζν Όξν ησλ ππνζέζεσλ. 

Διάγραμμα 1: Αποδόςεισ Ελεγκτών 

 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών 

 

4.4.4 Δλίζρπζε πκκόξθωζεο 

Ζ θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε ζηελ πεξίπησζε ηνπ ΦΠΑ βειηηψζεθε ζηνπο πέληε απφ 

ηνπο επηά κήλεο πνπ εθαξκφζηεθε νιφθιεξε ε αχμεζε ησλ ζπληειεζηψλ. 

Σα έζνδα απφ ΦΠΑ βειηηψζεθαλ θαηά 4,2 πνζνζηηαίεο κνλάδεο πέξαλ ηεο 

βειηίσζεο πνπ ζπλεπάγεηαη ε αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ. 

Σα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα: 
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Πίνακασ 6: Ενίςχυςη υμμόρφωςησ 

 

 

Μήνασ 

Λιανικζσ1 

Πωλήςεισ (% 

ετήςιασ 

μεταβολήσ) 

Προβλεπόμενη2 

αφξηςη ΦΠΑ 

Πραγματική 

αφξηςη εςόδων 

ΦΠΑ υμμόρφωςη3 

Αυγ-10 -9,1 9,1% 10,8% 1,7 

Σεπ-10 -11,8 5,8% 16,9% 11,1 

Οκτ-10 -9,9 8,0% 15,1% 7,1 

Νοε-10 -8,1 10,3% 10,4% 0,1 

Δεκ-10 -12 5,6% 3,8% -1,8 

Ιαν-11 -19,2 -1,2% 12,3% 13,5 

Φεβ-11 -16 0,8% -1,8% -2,6 

Μζςοσ όροσ Αυγ 10-Φεβ 11 4,2 

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών 

Έπεηηα απφ δηαζηαχξσζε πνπ δηελήξγεζε ε Γεληθή Γξακκαηεία 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

νκάδα δξάζεο γηα θνξνινγνχκελνπο κε κεγάιε πεξηνπζία θαη πςειά εηζνδήκαηα θαη 

ηελ Γηεχζπλζε Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Φνξνινγίαο, 

εληνπίζηεθαλ 8.666 θνξνινγνχκελνη (θπζηθά πξφζσπα) κε αμία αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

άλσ ηνπ 1 εθ. €, νη νπνίνη δελ είραλ ππνβάιεη δήισζε Φφξνπ Μεγάιεο Αθίλεηεο 

Πεξηνπζίαο (ΦΜΑΠ) ηνπιάρηζηνλ γηα έλα έηνο, ηελ πεξίνδν 1997–2007. ηνπο 

θνξνινγνχκελνπο απηνχο απεζηάιεζαλ ην Μάην αηνκηθέο εηδνπνηήζεηο κε ηηο νπνίεο 

ελεκεξψλνληαλ γηα ηελ παξάιεηςή ηνπο απηή θαη θαινχληαλ λα πξνζέιζνπλ ζηελ 

εθνξία γηα λα ηαθηνπνηήζνπλ ηε θνξνινγηθή ηνπο ππνρξέσζε. Απφ ηηο 18/5/2011 

(εκεξνκελία ηεο αηνκηθήο εηδνπνίεζεο) κέρξη θαη ζήκεξα, αληαπνθξίζεθαλ  1.359 

θνξνινγνχκελνη νη νπνίνη ζπλνιηθά ππέβαιαλ 6.934 δειψζεηο ΦΜΑΠ (δειαδή θαηά 

κέζν φξν ππνβιήζεθαλ 5 δειψζεηο αλά  θνξνινγνχκελν) θαη θαηέβαιαλ ζπλνιηθά 

θφξν 11,65 εθ.  €. Δηδηθφηεξα: 

 Δληφο ηνπ  Μαΐνπ 2011 αληαπνθξίζεθαλ 74 θνξνινγνχκελνη νη νπνίνη 

ππέβαιαλ 240 δειψζεηο θαη θαηέβαιαλ θφξν 0,35 εθ.  € 
                                                           
1
 . Πγκοσ πωλιςεων ςυμπεριλαμβανομζνων των καυςίμων. Αναφζρεται ςτον προθγοφμενο μινα από 

αυτόν τθσ είςπραξθσ του ΦΡΑ ι ςε ςυνδυαςμό του προθγοφμενου και των τριϊν προθγοφμενων 
μθνϊν ςτισ περιπτϊςεισ  ΦΡΑ Οκτωβρίου και Ιανουαρίου. 
2
 . Ρροκφπτει από τθν εφαρμογι των νζων ςυντελεςτϊν ΦΡΑ ςτθ φορολογικι βάςθ που προκφπτει 

μετά τθ μείωςθ των πωλιςεων 
3
Διαφορά πραγματικισ από προβλεπόμενθ αφξθςθ ΦΡΑ.  



58 
 

 Δληφο ηνπ Ηνπλίνπ 2011 αληαπνθξίζεθαλ 834 θνξνινγνχκελνη νη νπνίνη 

ππέβαιαλ 4.184 δειψζεηο θαη θαηέβαιαλ θφξν 7,05 εθ.  € 

 Απφ 1/7 έσο θαη 15/7/2011 αληαπνθξίζεθαλ 451 θνξνινγνχκελνη νη νπνίνη 

ππέβαιαλ 2.510 δειψζεηο θαη θαηέβαιαλ θφξν 4,25 εθ.  €. 

Γηαγξακκαηηθά ε βειηίσζε ηεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο ησλ 8.666 

θνξνινγνπκέλσλ έρεη σο εμήο: 

Διάγραμμα 2: Φορολογική υμμόρφωςη 

 

ε ζπλέρεηα απηήο ηεο δξάζεο, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ έρεη απνθαζίζεη ηνλ 

ελδειερή έιεγρν: 

 Σσλ 100 θνξνινγνπκέλσλ (απφ ηνπο 8.666) κε αμία αθίλεηεο πεξηνπζίαο απφ 3 

έσο 60 εθ €. Γηα ην ιφγν απηφλ, ήδε ζπγθξνηήζεθαλ κε Τπνπξγηθή Απφθαζε 5 

Δηδηθά πλεξγεία Διέγρνπ. 

 Σσλ ζεκαληηθφηεξσλ (έπεηηα απφ επηινγή κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο) ησλ ππνινίπσλ (8.566) ππνζέζεσλ, απφ ηηο αξκφδηεο Διεγθηηθέο 

Τπεξεζίεο. 

Ζ ζηφρεπζε ησλ ππνζέζεσλ πνπ ζα ειεγρζνχλ γίλεηαη κε βάζε πξνεγκέλα 

ζελάξηα αλάιπζεο θηλδχλνπ αμηνπνηψληαο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο ELENXIS πνπ έρεη ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ε Γεληθή Γξακκαηεία 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. Σελ επζχλε ηεο εθηέιεζεο ησλ ειέγρσλ θαη 

παξαθνινχζεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο έρεη ε νκάδα δξάζεο γηα θνξνινγνχκελνπο 

κε κεγάιε πεξηνπζία θαη πςειά εηζνδήκαηα. 
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4.5 πγθξηηηθόο Πίλαθαο Παξαδνζηαθνύ Διέγρνπ Καη Διέγρνπ Μέζω 

Elenxis 

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ν ζπγθξηηηθφο πίλαθαο ζηνλ νπνίν εκθαλίδνληαη νη 

δηαδηθαζίεο ειέγρνπ πξηλ ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο Elenxis θαη κεηά, πνπ απνηειεί θαη 

ην παξαδνηέν ηεο εξγαζίαο, απφξξνηα ηεο ελδειερνχο έξεπλαο ηνπ ζέκαηνο. 

Πίνακασ 7: Παραδοςιακή Ελεγκτική Και Ελεγκτική Μζςω Elenxis 

Διεγθηηθέο Γηαδηθαζίεο Μέζω Elenxis Παξαδνζηαθέο Διεγθηηθέο Γηαδηθαζίεο 

1.Πνηόηεηα 

 ηνρεπκέλνη έιεγρνη 

 Βάζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ κε 

άκεζε πξφζβαζε ησλ ειεγθηψλ 

 On-line πξφζβαζε ζηηο 

πιεξνθνξίεο 

 Ο ειεγθηήο κπνξεί λα δηελεξγεί 

πξφζζεηεο ειεγθηηθέο 

επαιεζεχζεηο 

 Γεκηνπξγία black-list 

 Πιήξεο ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο 

 Δμαγσγή αζθαιψλ 

ζπκπεξαζκάησλ 

 Απνηίκεζε απνηειεζκάησλ 

1.Πνηόηεηα 

 Με ζηνρεπκέλνη έιεγρνη 

 Αλεπάξθεηα δεδνκέλσλ 

 Με δπλαηή πξφζβαζε ζηα πιήξε 

ζηνηρεία ηνπ ειεγρφκελνπ 

 Ο έιεγρνο πεξηνξίδεηαη κφλν ζηα 

επξήκαηά ηνπ 

 Αλεπαξθήο ηερλνινγηθφο 

εμνπιηζκφο 

 Αδπλακία εμαγσγήο 

ζπκπεξαζκάησλ 

 Αλεπάξθεηα απνηειεζκάησλ πξνο 

απνηίκεζε 

2.Σαρύηεηα 

 Οινθιήξσζε ειέγρνπ εληφο 24 

σξψλ 

 Δπηηφπηνο έιεγρνο 

 Άκεζνο ππνινγηζκφο πξνζηίκνπ 

 Δπηηφπνπ έθδνζε πξνζηίκνπ 

 Απηφκαηε ελεκέξσζε βάζεσλ 

δεδνκέλσλ ηνπ TAXIS 

2.Σαρύηεηα 

 Υξνλνβφξα δηαδηθαζία ειέγρνπ 

 Με δπλαηφηεηα επηηφπηνπ 

ειέγρνπ 

 Καζπζηέξεζε ζηελ έθδνζε 

πξνζηίκνπ 

 Αλελεκέξσηε ή αλχπαξθηε βάζε 

δεδνκέλσλ 

3.Γηαθάλεηα 

 Υξήζε Web Camera γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπ ειέγρνπ 

 Τπνινγηζκφο πξνζηίκνπ κε βάζε 

επξήκαηα 

 Άκεζε θαηαρψξεζε ειεγθηηθήο 

δξάζεο ζηα ηεξκαηηθά ηνπ 

Τπνπξγείνπ 

 Ζιεθηξνληθφ απνηχπσκα ειεγθηή 

 Γεκηνπξγία ειεθηξνληθνχ 

θαθέινπ ειέγρνπ 

3.Γηαθάλεηα 

 Γηαδηθαζία ειέγρνπ ρσξίο 

επίβιεςε 

 Δπηβνιή πξνζηίκνπ θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ ειεγθηή 

 Υεηξφγξαθε ή θαζφινπ 

θαηαγξαθή ηεο ειεγθηηθήο 

δξάζεο 

 Με δεκηνπξγία θαθέινπ γηα ηνλ 

έιεγρν 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

ηελ παξνχζα εξγαζία επηδηψμακε λα εμεηάζνπκε ηηο επηδξάζεηο ηεο πιεξνθνξηαθήο 

ηερλνινγίαο ζηνλ ινγηζηηθφ έιεγρν θαη ζηελ αλίρλεπζε ηεο απάηεο, θαζψο φιν θαη 

κεγαιχηεξνο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ είλαη πιένλ εμαξηεκέλνο απφ ηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ζπλαιιαγψλ. Ζ ηάζε 

απηή δελ ζα κπνξνχζε λα αθήζεη αλεπεξέαζην θαη ην πεδίν ηεο ειεγθηηθήο. Δθφζνλ νη 

εμειίμεηο ελζαξξχλνπλ ηνλ αλαζρεδηαζκφ ησλ παξαδνζηαθψλ δηαδηθαζηψλ ζε 

απνδνηηθφηεξα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, ινγηθφ είλαη θάηη παξφκνην λα γίλεηαη θαη κε 

ηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη νη παξαδνζηαθέο ρεηξφγξαθεο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ 

θξίλνληαη αλεπαξθείο. Γη’ απηφ θαη έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη ζπλερίδνπλ λα 

δεκηνπξγνχληαη πιεξνθνξηαθά εξγαιεία θαη ηερληθέο ειέγρνπ (CAATs - Computer 

Assisted Audit Tools) πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνλ ειεγθηή λα δηεμάγεη ηνλ έιεγρν 

απνδνηηθά θαη απνηειεζκαηηθά. Δπίζεο, είλαη βαζηθφ φηη εμεηάδνληαη λέεο πξνζεγγίζεηο 

ειέγρνπ (Continuous Auditing - πλερήο Διεγθηηθή, Electronic Auditing - Ζιεθηξνληθή 

Διεγθηηθή) πνπ κπνξoχλ λα απνηειέζνπλ κνλφδξνκν κειινληηθά γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ 

ειέγρνπ. 

Ζ πξφνδνο ηεο ειεγθηηθήο ηερλνινγίαο βνήζεζε επίζεο ζηελ πξνζπάζεηα ηφζν 

ηεο απνθπγήο φζν θαη ηεο αλαθάιπςεο ηεο απάηεο. Ζ βαζηθή αηηία είλαη ε επθνιία 

απνζήθεπζεο κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ, ε εχθνιε πξφζβαζε θαη επηθνηλσλία φισλ 

ησλ ηκεκάησλ θαη ζεκαληηθφηεξν απφ φια ε δηαζηαχξσζε φισλ ησλ γεγνλφησλ. 

Τπάξρεη πιένλ ε δπλαηφηεηα λα ζπλδπάδνπλ θαη λα νκαδνπνηνχλ θαηάιιεια φιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ εηζάγνληαη απφ ην ππφινηπν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. ηε ζπλέρεηα ν 

εθάζηνηε ειεγθηήο ζέηνληαο ηηο «ελδείμεηο- RED FLAGS» πνπ επηζπκεί είλαη ζε ζέζε 

λα θάλεη ηηο απαξαίηεηεο αλαιχζεηο θαη λα απνθαλζεί γηα ην αλ ππάξρεη απάηε ή φρη. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην  Elenxis, αληηθείκελν κειέηεο ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο, ην νπνίν είλαη κέξνο ηνπ έξγνπ «Αλάπηπμε Δπηρεηξεζηαθήο Λχζεο 

θαη Κεληξηθήο Πιεξνθνξηαθήο Τπνδνκήο γηα ην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ 

χζηεκα Διεγθηηθψλ Τπεξεζηψλ (ΟΠΔΤ)» 
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Ζ ρεδίαζε ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο Αλάιπζεο θαη Γηαρείξηζεο 

Κηλδχλσλ/Παξαβαηηθφηεηαο θαη ηφρεπζεο Διέγρσλ ζηα πιαίζηα ηνπ ELENXIS 

ζηεξίδεηαη: 

1. ηελ αλίρλεπζε βαζηθψλ ηάζεσλ παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ρξεζηκνπνηψληαο 

ηερλνινγίεο εμφξπμεο γλψζεο (Data Mining) θαη ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο γηα ηελ 

επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ φπσο: 

 Πιεξνθνξίεο γηα ηελ Οηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα 

 Πιεξνθνξίεο γηα ηελ παξαβαηηθφηεηα θαη ηηο ηάζεηο ζην νηθνλνκηθφ έγθιεκα 

 ηνηρεία απφ ηελ εκπεηξία ησλ ειεγθηψλ 

Με ζθνπφ ηελ αλάδεημε πξνο έιεγρν πεξηπηψζεσλ πνπ έρνπλ πςειή 

πηζαλφηεηα/θίλδπλν δηάπξαμεο παξάβαζεο θαη ηελ εθηίκεζε ησλ πηζαλψλ 

επηπηψζεσλ ψζηε λα ιεθζνχλ κέηξα θαηαζηαιηηθά θαη απνηξεπηηθά ηεο 

παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

2. ηελ ζρεδίαζε, επνπηεία, αλαζεψξεζε θαη απνηίκεζε εληαίαο ειεγθηηθήο 

πνιηηηθήο απφ φινπο ηνπο θνξείο δηελέξγεηαο ειέγρσλ κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε 

αμηνπνίεζε ηνπ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ θαη ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ειέγρσλ. 

Ζ ζπκβνιή ηνπ Elenxis θαηά ηελ ειεγθηηθή δηαδηθαζία κπνξεί λα νξηζηεί ζηα εμήο 

ζεκεία: 

 ηελ πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ 

 ηελ ηαρχηεηα ηνπ ειέγρνπ 

 ηελ δηαθάλεηα ηνπ ειέγρνπ 

Αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ ην πξψην ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ 

είλαη νη ζηνρεπκέλνη έιεγρνη. Οη εθνξηαθνί ειεγθηέο, κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο 

κνξηνδφηεζεο ζηξέθνπλ ηνλ έιεγρφ ηνπο ζηηο πην ζεκαληηθέο ππνζέζεηο, δειαδή ζε 

θνξνινγνχκελνπο κε πςειφ θνξνινγηθφ θαη εηζπξαθηηθφ "ελδηαθέξνλ". Παιηφηεξα νη 

επηινγή ηνπ ειεγρφκελνπ δείγκαηνο δελ γηλφηαλ κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη δελ ήηαλ πάληα 

ηφζν θαηάιιειε.  

Δπίζεο νη ειεγθηέο έρνπλ πιένλ ζηε δηάζεζή ηνπο κία ηεξάζηηα βάζε δεδνκέλσλ 

θαη κέζσ ησλ θνξεηψλ ηνπο ππνινγηζηψλ ζα έρνπλ πξφζβαζε ζε φια ηα ζηνηρεία ηνπ 
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ειεγρφκελνπ. Δθεί ζα θαίλνληαη ε δξαζηεξηφηεηα, νη δειψζεηο εηζνδήκαηνο 

πεξαζκέλσλ εηψλ, ε αηνκηθή πεξηνπζία, νη ηξαπεδηθνί ινγαξηαζκνί, ηα αθίλεηα, νη 

κεηνρέο, νη κεηαβνιέο, νη θνξνινγηθέο παξαβάζεηο. Κάηη ηέηνην ήηαλ πξαθηηθά αδχλαην 

πην παιηά αθνχ φια απηά ηα ζηνηρεία βξηζθφηαλ ζε δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο θαη 

θάπνηεο θνξέο δελ ήηαλ νχηε θαλ δηαζέζηκα ζηνπο ειεγθηέο. 

Σέινο, κία πνιχ ζεκαληηθή θαηλνηνκία πνπ εηζήιζε ζην ειεγθηηθφ ζχζηεκα 

κέζσ ηνπ Elenxis είλαη θαη ε εμαγσγή αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ε δπλαηφηεηα 

απνηίκεζεο απηψλ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απνζηέιινληαη 

απεπζείαο ζηα ηεξκαηηθά ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ απφ φπνπ θαη είλαη δηαζέζηκα 

πξνο πεξαηηέξσ κειέηε θαη επεμεξγαζία. Σν γεγνλφο απηφ απνηειεί εμνηθνλφκεζε 

πφξσλ θαη ρξφλνπ θαη εμαιείθεη ηελ πηζαλφηεηα ζπγθέληξσζεο ιαλζαζκέλσλ 

ζηνηρείσλ, ζπρλφ θαηλφκελν κε ηηο πξνεγνχκελεο δηαδηθαζίεο. Ηδηαίηεξε βαξχηεηα 

δίλεηαη επίζεο θαη ζηελ αλάιπζε πιήζνπο παξακέηξσλ (θιάδνη, πεξηθέξεηεο, 

επνρηθφηεηα, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, θ.ιπ.) γηα φιν ην θάζκα ησλ θνξνινγηθψλ 

παξαβάζεσλ πνπ δηαπηζηψλνληαη ψζηε λα πξνζδηνξηζζεί αθξηβέζηεξα ε θνξνδηαθπγή. 

ην ζέκα ηεο ηαρχηεηαο, ην Elenxis θαίλεηαη πσο επίζεο ππεξηεξεί θαζψο ν 

έιεγρνο νινθιεξψλεηαη εληφο 24 σξψλ κε επηηφπηα παξνπζία ησλ ειεγθηψλ. Σν 

πξφζηηκν ζα επηβάιιεηαη επηηφπνπ, ρσξίο άιιε ρξνλνηξηβή θαη ζα θαηαρσξείηαη 

απηνκάησο ζηα ηεξκαηηθά ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ γηα λα πάξεη ζεηξά πξνο 

είζπξαμε, απφ φπνπ δελ ζα κπνξεί θαλείο λα ην δηαγξάςεη, αιιά κφλν ζα αθπξψλεηαη 

εθφζνλ ν ειεγρφκελνο πξνζθχγεη ζε δηαδηθαζία ακθηζβήηεζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ 

ειέγρνπ. Παξαθάκπηνληαη έηζη φιεο νη γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ έθδνζε ηνπ 

πξνζηίκνπ, ηελ θιήζε ηνπ ειεγρφκελνπ ζηελ εθνξία θαη ηελ θαηαγξαθή ηνπ πξνζηίκνπ 

πξνο είζπξαμε. 

Σέινο, ζην πεδίν ηεο δηαθάλεηαο ην ζχζηεκα Elenxis θαηέρεη ζαθψο ην 

ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε ηηο παιαηφηεξεο κεζφδνπο ειέγρνπ. Καηαξράο 

ζηηο θεληξηθέο ππεξεζίεο ηνπ ππνπξγείνπ επηβιέπνπλ αθφκα θαη κέζσ web θάκεξαο 

φιε ηε δηαδηθαζία, αιιά θαη αθφκα ην χςνο ησλ πξνζηίκσλ πξνθχπηεη βάζε ελφο point 

system. Όζνη θάλνπλ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα αθήλνπλ αλεμίηειν ην ειεθηξνληθφ 

ηνπο απνηχπσκα. Με ην Elenxis, νη ειεγθηέο δελ κπνξνχλ πιένλ λα θάλνπλ 

"δηαθξίζεηο" αθνχ ζα θιεζνχλ λα δψζνπλ εμεγήζεηο πψο επέζηξεςαλ ρσξίο λα 
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δηαπηζηψζνπλ παξαβάζεηο, απφ έιεγρν ζε πξφζσπν ή εηαηξία πνπ επειέγε απφ ηηο 

θεληξηθέο ππεξεζίεο γηα έιεγρν επεηδή ην βαξχλνπλ πνιιά "ελνρνπνηεηηθά" ζηνηρεία. 

Αλαδεηθλχεηαη έηζη ε κεγάιε ζπκβνιή ηνπ ζπζηήκαηνο Elenxis ζηνλ 

θνξνινγηθφ έιεγρν θαη ζηε κάρε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ελάληηα ζηε ζχγρξνλε 

θνξνδηαθπγή. Απνηειεί ην βαζηθφ εξγαιείν ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ζε απηή ηε 

κάρε, ε επηηπρία ηεο νπνίαο ζηελ παξνχζα ζπγθπξία είλαη κνλφδξνκνο γηα ηελ επίηεπμε 

ζηφρσλ, νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ην κέιινλ ηεο ρψξαο καο ζε κία παγθνζκηνπνηεκέλε, 

αληαγσληζηηθή θαη ζθιεξή πξαγκαηηθφηεηα. 

  



64 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΝΑΦΟΡΔ 

6.1 Διιεληθή Βηβιηνγξαθία 

 Καδαληδήο Υξήζηνο (2006), «Διεγθηηθή θαη εζσηεξηθφο έιεγρνο», Αζήλα: 

Business Plus. 

 Παπαδάηνπ Θενδψξα (2005) «Δζσηεξηθφο θαη εμσηεξηθφο έιεγρνο αλσλχκσλ 

εηαηξηψλ», Θεζζαινλίθε: άθθνπιαο. 

 Σζαθιάγθαλνο Άγγεινο (2005), «Διεγθηηθή», Θεζζαινλίθε: Αδειθψλ 

Κπξηαθίδε. 

 Κσλζηαληίλνο Καξακάλεο (2008), «χγρξνλε ειεγθηηθή: ζεσξία θαη πξαθηηθή 

ζχκθσλα κε ηα δηεζλή ειεγθηηθά πξφηππα », εθδφζεηο Ο.Π.Α. 

 ΔΛΣΔ (Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρνπ) 483/06-10-2004 (ΦΔΚ 

1589/Β/ 22-10-2004) Διιεληθά Διεγθηηθά 

6.2 Ξελόγιωζζε Βηβιηνγξαθία 

 Coderre, G. D. (1999). ―Fraud detection. Using data analysis techniques to 

detect fraud‖. Global Audit Publications 

 Gallegos F., Senft S., Manson D.P., Gonzales C. (2004), ―Information 

Technology Control and Audit‖, Auerbach Publications 

 Hall J., Singleton T., (2005), ―Information Technology and Assurance‖ 2nd 

Edition 

 Harold W. (2001), ―Information system auditing and electronic commerce‖, 

University of Illinois of Sprinfield, Il, MSc thesis, College of Business and 

Management 

 Singleton T., (2006), ―Generalized Audit Software : Effective and Efficient Tool 

for Today’s IT Audits‖, ISACA 

 Vacc, J.R., (2002) ―Computer Forensics -  Computer Crime Scene 

Investigation‖, Charles River Media Inc., Hingham, MA 

 Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), Report to the Nation 

(RTTN), 1996. 

 Committee of Sponsoring Organisations (COSO), Landmark Study on Fraud in 

Financial Reporting, 1998 

 



65 
 

6.3 Αξζξνγξαθία 

 Abbot, J. L., Park, Y., & Parker, S. (2000). The effects of audit committee 

activity and independence on corporate fraud. Managerial Finance, 26(11), 55–

67. 

 Beasley, M. (1996). An empirical analysis of the relation between board of 

director composition and financial statement fraud. The Accounting Review, 

71(4), 443–466. 

 Bell, T., & Carcello, J. (2000). A decision aid for assessing the likelihood of 

fraudulent financial reporting. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 9(1), 

169–178. 

 Calderon T.G., Cheh (2002), A roadmap for future neural networks research in 

auditing and risk assessment, International Journal of Accounting Information 

Systems, 3 (4), pp. 203-236 

 Choosing and Using Sarbanes Oxley Software, Nancy Bagranoff and Laurie 

Henry, Information System Journal Vol. 11 (2005) 

 Cullinan, P. G., & Sutton, G. S. (2002). Defrauding the public interest: a critical 

examination of reengineered audit processes and the likelihood of detecting 

fraud. Critical Perspectives on Accounting, 13(3), 297–310. 

 Eining, M. M., Jones, D. R., & Loebbecke, J. K. (1997). Reliance on decision 

aids: an examination of auditors’ assessment of management fraud. Auditing: A 

Journal of Practice and Theory, 16(2), 1–19. 

 Fanning, K., & Cogger, K. (1998). Neural network detection of management 

fraud using published financial data. International Journal of Intelligent Systems 

in Accounting, Finance & Management, 7(1), 21–24. 

 Green, B. P., & Choi, J. H. (1997). Assessing the risk of management fraud 

through neural-network technology. Auditing: A Journal of Practice and 

Theory, 16(1), 14–28 

 Green, B. P., & Choi, J. H. (1997). Assessing the risk of management fraud 

through neural-network technology. Auditing: A Journal of Practice and 

Theory, 16(1), 14–28 

 Hansen, J. V., McDonald, J. B., Messier, W. F., & Bell, T. B. (1996). A 

generalized qualitative-response model and the analysis of management fraud. 

Management Science, 42(7), 1022–1032. 



66 
 

 Harkness M., Green P., (2004), E-commerce impact on audit practices, Internal 

Auditing , Vol 19, pp. 28-36 

 Kirkos, S., & Manolopoulos, Y. (2004). Data mining in finance and accounting: 

a review of current research trends. In Proceedings of the 1st international 

conference on enterprise systems and accounting (ICESAcc), Thessaloniki, 

Greece (pp. 63–78). 

 Liang D., Lin F., Wu S., (2001), Electronically auditing EDP systems with the 

support of emerging information technologies, International Journal of 

Accounting Information Systems, Vol 2 , pp 130-147 

 Porter, B., & Cameron, A. (1987). Company fraud—what price the auditor? 

Accountant’s Journal (December), 44–47. 

 Rezaee Z., Sharbatoghlie A., Elam R., McMickle P. (2002), Continuous auditing 

: building automated auditing capability, Auditing : A Journal of Practice and 

Theory , Vol 21, No 1 pg.147 

 Sayana S., (2003), Using CAATs to Support IS Audit, Information Systems 

Control Journal , Vol 1 

 Shaikh J., (2005), E-commerce impact : emerging technology-electronic 

auditing, Managerial Auditing Journal , Vol 20, No 4, pp.408-421 

 Spathis, C. (2002). Detecting false financial statements using published data: 

some evidence from Greece. Managerial Auditing Journal, 17(4), 179–191. 

 Spathis, C., Doumpos, M., & Zopounidis, C. (2002). Detecting falsified 

financial statements: a comparative study using multicriteria analysis and 

multivariate statistical techniques. The European Accounting Review, 11(3), 

509–535.  

 Spathis, C., Doumpos, M., & Zopounidis, C. (2003). Using client performance 

measures to identify pre-engagement factors associated with qualified audit 

reports in Greece. The International Journal of Accounting, 38(3), 267–284. 

 Summers, S. L., & Sweeney, J. T. (1998). Fraudulent misstated financial 

statements and insider trading: an empirical analysis. The Accounting Review, 

73(1), 131–146. 

 Yu C., Yu H., Chou C., (2000), The impacts of electronic commerce on auditing 

practices : an auditing process model for evidence collection and validation, 

International Finance and Management, Vol 9, No3, pp. 195-216 Finance and 



67 
 

Management, Vol 9, No3, pp. 195-216 Journal on Intelligent Systems in 

Accounting  

 Zhao N., Yen D., Chang I., (2004), Auditing in the e-commerce era, Information 

Management & Computer Security, Vol 12, No 5, pp 389-400 

6.4 Δπηζηεκνληθέο Δξγαζίεο 

 Εήθνπ Π. (2008), Γηπισκαηηθή εξγαζία: ―Ζ ρξήζε ηεο πιεξνθνξηαθήο 

ηερλνινγίαο ζηνλ έιεγρν απφ νξθσηνχο ειεγθηέο-ινγηζηέο‖, Πξφγξακκα 

Μεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηελ  Πιεξνθνξηθή θαη Γηνίθεζε, Αξηζηνηέιεην 

Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

 ηάλλε Κ. (2009), Γηπισκαηηθή εξγαζία: ―πγθξηηηθή Μειέηε Σερληθψλ 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ε Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο Γηαθφξσλ Υσξψλ 

Καη Ζ Πξφθιεζε Αλαβάζκηζεο Σνπ Διιεληθνχ Φνξνινγηθνχ πζηήκαηνο ηελ 

Δπνρή Σεο Φεθηαθήο χγθιηζεο‖, Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηα 

Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

 Σειέραο Γ. (2007), Γηπισκαηηθή εξγαζία: ― Οη επηδξάζεηο ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ζην επάγγεικα ηεο ειεγθηηθήο ζηελ Διιάδα: Οη πηζαλέο 

κειινληηθέο αιιαγέο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ειεγθηή‖, Πξφγξακκα 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα, Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο 

 


