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Περίληψη 

 

Στην παρούσα εργασία εξετάζονται οι τοµείς του εσωτερικού ελέγχου  και 

των πληροφοριακών συστηµάτων , µε σκοπό να προσδιοριστούν και να αναλυθούν οι 

βασικές πτυχές τους, καθώς και οι τρόποι υιοθέτησης τους από τις επιχειρήσεις. 

Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στον τρόπο µε τον οποίο οι δύο έννοιες συνδέονται µεταξύ 

τους. Ο εσωτερικός έλεγχος είναι µια ανεξάρτητη, αντικειµενική,  συµβουλευτική 

δραστηριότητα, καλά σχεδιασµένη και οργανωµένη, που µέσω των τεχνικών και 

επιστηµονικών προσεγγίσεων, η οποία αξιολογεί την επάρκεια λειτουργίας του 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Καθώς οι επιχειρήσεις έρχονται αντιµέτωπες µε µια 

σειρά επιχειρηµατικών κινδύνων, η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου γίνεται 

ακόµα περισσότερο απαραίτητη. Οφείλει όµως, να µεταλλάσσεται και να 

προσαρµόζεται, προκειµένου να συµφωνεί µε τις απαιτήσεις του εξελισσόµενου 

επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Μια από αυτές τις εξελίξεις είναι και η ευρεία 

εφαρµογή των πληροφοριακών συστηµάτων. Ένα  πληροφοριακό σύστηµα είναι ένα 

επιχειρησιακό σύστηµα το οποίο επεξεργάζεται δεδοµένα από το περιβάλλον της 

επιχείρησης και έπειτα δίνει τις απαραίτητες για τη λήψη αποφάσεων πληροφορίες 

στη διοίκηση του οργανισµού. Οι δύο έννοιες φαίνεται πως τα τελευταία χρόνια 

εφαρµόζονται ταυτόχρονα από τις επιχειρήσεις, και συνεπώς επιδρούν η µια στην 

άλλη. Στο µέλλον αυτή η συσχέτιση αναµένεται να ενταθεί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή και σκοπός της εργασίας 
 

1.1 Εισαγωγή και αναγκαιότητα της παρούσας εργασίας 

 

Ζούµε σε µια εποχή που χαρακτηρίζεται από την απελευθέρωση των αγορών 

σε εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο, την παγκοσµιοποίηση του κεφαλαίου, την 

εισαγωγή νέων τεχνολογιών, νέων προϊόντων και υπηρεσιών, συνθήκες που 

οδήγησαν σε ραγδαίες εξελίξεις, στον παγκόσµιο επιχειρηµατικό κόσµο. 

Αυτές οι ανακατατάξεις µετέβαλαν και το ρόλο του management, το οποίο 

οφείλει συνεχώς να αναπροσαρµόζεται για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 

περιβάλλοντος, ενώ η επιτυχία εξαρτάται από το βαθµό στον οποίο η διοίκηση θα 

περιορίζει τους επιχειρηµατικούς κινδύνους. Η αξιοποίηση των τεχνολογιών της 

πληροφορικής αποτελεί καθοριστικό παράγοντα βελτίωσης των παρεχόµενων 

προϊόντων και υπηρεσιών. Μέσα στα πλαίσια αυτού του περιβάλλοντος, οι 

επιχειρήσεις οργανώνουν τη λειτουργία τους, χρησιµοποιώντας πληροφοριακά 

συστήµατα. 

Στη µείωση των επιχειρηµατικών κινδύνων, και κατά συνέπεια στη 

δηµιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος συµβάλει και ο Εσωτερικός Έλεγχος, ο 

οποίος λειτουργεί συµβουλευτικά, αποτρεπτικά και κατασταλτικά. Στην Ελλάδα, ο 

Εσωτερικός Έλεγχος άρχισε να εµφανίζεται στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και στις 

αρχές της δεκαετίας του 1980.  Μάλιστα, το 1985, µε απόφαση του Πρωτοδικείου 

Αθηνών, δηµιουργείται το «Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών» (Ε.Ι.Ε.Ε), 

που είναι το καθ’ ύλην αρµόδιο συλλογικό όργανο που ασχολείται µε τον Εσωτερικό 

Έλεγχο στην Ελλάδα. 

Μετά από τη σύντοµη εισαγωγή, είναι εµφανής η ανάγκη για περαιτέρω 

έρευνα στα πεδία των πληροφοριακών συστηµάτων και του εσωτερικού ελέγχου, µε 

σκοπό να προσδιοριστούν και να αναλυθούν οι προσφερόµενες δυνατότητες που 

παρέχονται από τη χρήση των νέων τεχνολογικών επιτευγµάτων καθώς και οι τρόποι 

υιοθέτησης τους από τις επιχειρήσεις. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στον τρόπο µε τον 

οποίο οι δύο έννοιες συνδέονται µεταξύ τους.   
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1.2 Οι στόχοι της εργασίας 

 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία επικεντρώνεται κυρίως στα παρακάτω 

θέµατα, τα οποία αποτελούν το βασικό αντικείµενο της µελέτης: 

• Η έννοια του Εσωτερικού Ελέγχου και των επιµέρους θεµάτων που 

τον αφορούν 

• Η έννοια  των πληροφοριακών συστηµάτων, οι διακρίσεις τους και ο 

τρόπος που εφαρµόζονται από τις σύγχρονες επιχειρήσεις. 

• Η σχέση του εσωτερικού ελέγχου µε τα πληροφοριακά συστήµατα. 

Εποµένως, οι κύριοι στόχοι της εργασίας συνοψίζονται στην εποικοδοµητική 

ανάλυση των παραπάνω θεµάτων και η µελέτη του τρόπου µε τον οποίο 

αλληλεπιδρούν, ώστε να παρέχουν µια ολοκληρωµένη επισκόπηση επί του θέµατος. 

 

1.3 ∆ιάρθρωση της εργασίας 

 

Η εργασία αναπτύσσεται σε 5 κεφάλαια, εισάγοντας τον αναγνώστη στον 

εσωτερικό έλεγχο, στα πληροφοριακά συστήµατα και στη σχέση που υπάρχει µεταξύ 

των δύο εννοιών. 

• Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο αντικείµενο, στο σκοπό της 

εργασίας και στην διάρθρωση της. 

• Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναλύεται το πλαίσιο του Εσωτερικού 

Ελέγχου, η αναγκαιότητα του, οι σκοποί και τα είδη, καθώς και τα 

χαρακτηριστικά ενός αποτελεσµατικού Συστήµατος Εσωτερικού 

Ελέγχου. 
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• Στο τρίτο κεφάλαιο, µελετώνται τα πληροφοριακά συστήµατα, οι 

κυριότεροι τύποι τους, ο τρόπος εφαρµογής τους, καθώς και τα 

πλεονεκτήµατα που παρέχουν στις επιχειρήσεις που τα χρησιµοποιούν. 

• Στο τέταρτο κεφάλαιο, εξετάζεται η σχέση του εσωτερικού ελέγχου µε 

τα πληροφοριακά συστήµατα, και ο τρόπος που το ένα επιδρά στο 

άλλο. 

• Η παρούσα εργασία ολοκληρώνεται µε την παράθεση των 

συµπερασµάτων στο πέµπτο κεφάλαιο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Εσωτερικός Έλεγχος 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

Ο όρος «Εσωτερικός Έλεγχος» (Internal Audit) εµφανίστηκε στην Ελλάδα µε 

την έκδοση  του νόµου 3016/2002, ο οποίος αφορά, µεταξύ άλλων, και θέµατα 

Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (Corporate Governance), και ο οποίος επιδίωξε τον 

εκσυγχρονισµό της λειτουργίας των ελληνικών επιχειρήσεων, καθιστώντας την 

ύπαρξη Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου υποχρεωτική, τουλάχιστον για τις εταιρείες 

που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. 

Οι διάφορες ανακατατάξεις στον επιχειρησιακό χώρο, όπως συγχωνεύσεις 

εταιρειών, εισαγωγή εταιρειών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, καθώς και η ένταξη της 

Ελλάδος στο ενιαίο νόµισµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέβαλαν καθοριστικά στην 

αναβάθµιση του ρόλου του Εσωτερικού Ελέγχου. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσµατική  εφαρµογή του Εσωτερικού 

Ελέγχου είναι η ύπαρξη σαφώς καθορισµένων διαδικασιών, οι οποίες θα 

αποτελέσουν το σύστηµα αναφοράς για τη διεξαγωγή των ελέγχων. 

 

2.2 Ορισµοί του Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Τρεις  είναι οι βασικοί τύποι ελέγχου,  ανάλογα µε το άτοµο που διενεργεί τον 

έλεγχο και τη σχέση εργασίας του µε τον ελεγχόµενο οργανισµό (Σταυρόπουλος, 

2005): 

 

• Οι εσωτερικοί έλεγχοι 

• Οι εξωτερικοί έλεγχοι  

• Οι  µικτοί έλεγχοι 
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Εν προκειµένω, θα µελετήσουµε τους εσωτερικούς ελέγχους. Εσωτερικοί  

είναι οι έλεγχοι που διενεργούνται από τον ίδιο φορέα και εκτελούνται από ειδικά 

καταρτισµένα στελέχη, τους εσωτερικούς ελεγκτές, οι οποίοι εργάζονται στην ίδια  

την επιχείρηση. 

Ο Εσωτερικός Έλεγχος (Internal Auditing), σύµφωνα και µε το ινστιτούτο 

εσωτερικών ελεγκτών, ορίζεται ως µια ανεξάρτητη, αντικειµενική,  συµβουλευτική 

δραστηριότητα, καλά σχεδιασµένη και οργανωµένη, που µέσω των τεχνικών και 

επιστηµονικών προσεγγίσεων, η οποία αξιολογεί την επάρκεια λειτουργίας του 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου.  

Επιπλέον, βελτιώνει στις λειτουργίες της επιχείρησης, µε σκοπό την 

αποτίµηση και διαχείριση του επιχειρηµατικού κινδύνου, αποβλέποντας στον 

περιορισµό ή την εξάλειψη του, ώστε η διοίκηση να είναι σε θέση να τον  

διαχειρισθεί για την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων (Colbert, 20021; 

Rittenberg, 19992). 

Σύµφωνα µε τον ορισµό του Ινστιτούτου των Αµερικανών Ορκωτών 

Λογιστών (AICPA, 1995)3 : «Εσωτερικό έλεγχο αποτελούν το σχέδιο οργάνωσης και 

όλες οι συντονισµένες προσπάθειες, µέθοδοι και µέτρα που υιοθετούνται εντός µιας 

επιχείρησης, για την διαφύλαξη και προστασία των περιουσιακών της στοιχείων, τον 

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

αποτελεσµατικότατης της λειτουργίας και την ενθάρρυνση της διατήρησης της 

προδιαγραµµένης επιχειρηµατικής πολιτικής ». 

Ο Εσωτερικός Έλεγχος δεν περιορίζεται στον οικονοµικό έλεγχο (Financial 

Audit), δηλαδή στον έλεγχο επί των οικονοµικών καταστάσεων, αλλά διαθέτει 

περισσότερο ευρύ διοικητικό και επιχειρηµατικό πνεύµα. ∆ιερευνά το σύνολο των 

λειτουργιών και δραστηριοτήτων, όπου υπάρχει ελεγκτικό ενδιαφέρον. 

                                                 
1
 Colbert L. J., (2002), “Corporate governance: Communications from internal and external auditor”, 

Managerial Auditing Journal, Vol. 17, No. 3, pp. 147-152 
2 Rittenberg E.L., (1999), “The effects of internal audit outsourcing on perceived external audit 

independence”, Auditing: A Journal of practice & theory, Vol. 18, pp. 27-35 
3 Ετήσια Έκδοση Ινστιτούτου Αµερικάνων Ορκωτών Λογιστών (AICPA) 1995 
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Με βάση το αντικείµενο, οι Εσωτερικοί Έλεγχοι διακρίνονται σε (Παππάς, 

1990)4: 

 

• οικονοµικούς,  

• διοικητικούς  

• και λειτουργικούς,  

 

2.3 Σκοπός και αναγκαιότητα του εσωτερικού ελέγχου  

 

Καθώς οι επιχειρήσεις έρχονται αντιµέτωπες µε µια σειρά επιχειρηµατικών 

κινδύνων, η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου γίνεται ακόµα περισσότερο 

απαραίτητη. Οφείλει όµως, να µεταλλάσσεται και να προσαρµόζεται, προκειµένου να 

συµφωνεί µε τις απαιτήσεις του εξελισσόµενου επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Η 

αποστολή του εσωτερικού ελέγχου είναι να βοηθά τις διοικήσεις στην αξιολόγηση 

και την αντιµετώπιση όλων πιθανών κινδύνων και να συµβάλλει  στην 

αποτελεσµατικότητα της εταιρικής διακυβέρνησης.  Επιπλέον, κατά την αποτίµηση 

των κινδύνων εκτιµώνται και οι επιµέρους κίνδυνοι, οι οποίοι συχνά δεν είναι 

εµφανείς, όπως  και οι επιδράσεις τους στη λειτουργία της επιχείρησης (Ψαθάς, 

2001)5. 

Καθώς πολλά οικονοµικά σκάνδαλα συντάραξαν τον επιχειρηµατικό κόσµο τα 

τελευταία χρόνια, όπως της ENRON στις Η.Π.Α., της PARMALAT στην Ιταλία, κλπ. ο 

εσωτερικός έλεγχος καθίσταται ακόµη περισσότερο αναγκαίος. 

Ο εσωτερικός έλεγχος επεκτείνεται σε όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης: 

στην κατάρτιση των λογιστικών καταστάσεων (Λογιστικός Έλεγχος), στην τήρηση 

των κανόνων που έχει θεσπίσει η διοίκηση, στην αξιοποίηση των πόρων, καθώς και 

στην εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας. Παράλληλα, µέσω του ελέγχου 

αξιολογείται η λειτουργία κάθε τµήµατος και διαπιστώνονται τυχόν ελλείψεις. Η 

                                                 
4 Παππάς Αντώνης, Ελεγκτική, Εκδόσεις Σµπίλιας, Αθήνα 1990. 

5 Ψαθάς Α., (2001), «Απαιτείται αξιόπιστος εσωτερικός έλεγχος», Το Βήµα. 
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διοίκηση δεν έχει  πάντα τη δυνατότητα να επιτηρεί άµεσα όλες τις λειτουργίες της 

επιχείρησης, λόγω του πλήθους των οικονοµικών συναλλαγών, και για το λόγο αυτό 

υιοθετεί ένα σύστηµα εσωτερικού ελέγχου. Με τον εσωτερικό έλεγχο 

πραγµατοποιείται η καταγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για την 

παρακολούθηση του τρόπου λειτουργίας των τµηµάτων της επιχείρησης, σε σχέση µε 

τις διαδικασίες και τους στόχους που έχει θέσει η ∆ιοίκηση.  

Επιπροσθέτως, κάθε επιχείρηση έχει την ευθύνη για την τήρηση των 

λογιστικών βιβλίων και στοιχείων και την κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων, που πρέπει να παρουσιάζουν την ακριβή εικόνα της επιχείρησης. Ο 

εσωτερικός έλεγχος επιβεβαιώνει την ορθή παρουσίαση των οικονοµικών στοιχείων. 

Γενικότερα, η έννοια του εσωτερικού ελέγχου αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, 

ειδικά αν εξεταστεί σε συνδυασµό µε την πολυπλοκότητα και το µέγεθος των 

σηµερινών επιχειρήσεων, αφού επιτρέπει στη διοίκηση τους, να λειτουργούν 

αποδοτικά επιτυγχάνοντας υψηλή παραγωγικότητα. 

Ένας από τους βασικούς σκοπούς του εσωτερικού ελέγχου είναι να 

προσδιορίζει και να αξιολογεί τους επιχειρηµατικούς κινδύνους, ώστε να µπορεί η 

διοίκηση να τους διαχειρίζεται αποτελεσµατικά (Παπαστάθης, 2003)6. 

Συνοψίζοντας, ο εσωτερικός έλεγχος σκοπό έχει: 

• Την αξιολόγηση της αποδοτικότητας των επιµέρους 

τµηµάτων της επιχείρησης. 

• Τη συµµόρφωση του προσωπικού µε την εκάστοτε 

νοµολογία και µε την πολιτική που εφαρµόζει η ∆ιοίκηση. 

• Την προώθηση της αξιοπιστίας και ακρίβειας των 

στοιχείων που προκύπτουν από την οικονοµική διαχείριση της 

επιχείρησης. 

• Την ορθή διαχείριση των πόρων της επιχείρησης 

σχετικά µε σπατάλες, απάτες κ.λ.π. 

                                                 
6 Παπαστάθης Παντελής (2003) Ο Σύγχρονος Εσωτερικός Έλεγχος (Internal Audit) στις Επιχειρήσεις-

Οργανισµούς και η Πρακτική Εφαρµογή του, Α’ τόµος,  Αθήνα   
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Η αναγκαιότητα του εσωτερικού ελέγχου φαίνεται και από τα αποτελέσµατα 

της έρευνας  των Ζαφειράκου και Ταχυνάκη (2007)7 τα οποία καταλήγουν στο 

συµπέρασµα ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις θεωρούν τη λειτουργία του εσωτερικού 

ελέγχου πολύ σηµαντικές για την εξέλιξη  και την πορεία της εταιρίας. Για αυτό το 

λόγο, πολλές επιχειρήσεις προχωρούν στη δηµιουργία τµήµατος εσωτερικού ελέγχου, 

και στην πρόσληψη εσωτερικού ελεγκτή από αντίστοιχη ελεγκτική εταιρία. 

 

2.4 Είδη Εσωτερικού Ελέγχου  

 

Τα κυριότερα είδη του Εσωτερικού Ελέγχου είναι:  

• Έλεγχοι παραγωγής , οι οποίοι αφορούν τις επιµέρους δραστηριότητες 

του τµήµατος παραγωγής, το φασεολόγιο, τις τεχνικές προδιαγραφές 

κτλ. 

• Οικονοµικοί έλεγχοι (financial audits), οι οποίοι αφορούν τις 

ελεγκτικές διαδικασίες που σχετίζονται µε την ασφάλεια της 

περιουσίας της επιχείρησης και στοχεύουν στην ακρίβεια και την 

αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων. 

• Λειτουργικοί έλεγχοι (operational audits), οι οποίοι περιλαµβάνουν το 

πλαίσιο και τις διαδικασίες ελέγχου συµµόρφωσης προς τις πολιτικές 

και τις διαδικασίες λειτουργίας της επιχείρησης. Αντικειµενικός 

σκοπός των λειτουργικών ελέγχων είναι  η αξιολόγηση και η εκτίµηση 

της δοµής του υπάρχοντος συστήµατος και οι προτάσεις λύσεων σε 

περιοχές που εµφανίζουν προβλήµατα.  

• ∆ιοικητικοί έλεγχοι (management audits), οι οποίοι περιλαµβάνουν το 

πλαίσιο οργάνωσης και τις διαδικασίες που έχουν σχέση µε τη λήψη 

αποφάσεων, τη συµµόρφωση σ’αυτές και την αξιολόγηση τους. Σε 

αντίθεση από τους οικονοµικούς και λειτουργικούς ελέγχους έχουν 

                                                 
7 Ζαφειράκου Η., Π. Ταχυνάκη, (2007), «Ο εσωτερικός έλεγχος των ελληνικών επιχειρήσεων: 

Εµπειρική προσέγγιση», Σπουδαί, Vol. 57, Νο. 1, pp. 58-79 
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ευρύτερους σκοπούς οι οποίοι συνίστανται στο να εξετάζουν και να 

αξιολογούν, βάσει αντικειµενικών και επιστηµονικών µεθόδων, την 

συνολική διοικητική αποτελεσµατικότητα της επιχείρησης-φορέα.  

 

2.5 Πλαίσιο λήψης αποφάσεων για το σχηµατισµό του κατάλληλο 

σύστηµα Εσωτερικών Ελέγχων  

 

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες τους οποίους πρέπει να λάβει υπόψη της µια 

επιχείρηση,  προκειµένου να επιλέξει ένα αποτελεσµατικό σύστηµα εσωτερικών 

ελέγχων, το οποίο θα είναι κατάλληλο γι’ αυτή. Οι προκλήσεις που καλείται να 

αντιµετωπίσει µια εταιρεία είναι συνεχείς και αυξανόµενης πολυπλοκότητας, γι αυτό 

άλλωστε είναι απαραίτητο και ένα σύστηµα εσωτερικών ελέγχων, οι αποφάσεις του 

οποίου θα στηρίζονται σε κατάλληλα πρότυπα και υποδοµές.  

Οι εξωγενείς κίνδυνοι που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι οι εξής:  

• Οι τεχνολογικές εξελίξεις  

• Οι µεταβολές στις ανάγκες των πελατών, οι οποίες επηρεάζουν την 

τιµολογιακή πολιτική, την παραγωγική διαδικασία, την εξυπηρέτηση 

πελατών κτλ 

• Ο ανταγωνισµός  

• Οι αλλαγές στη νοµοθεσία  

• Φυσικοί παράγοντες (παραδείγµατος χάριν, πιθανές φυσικές 

καταστροφές ) 

• Οι οικονοµικές εξελίξεις, οι οποίες επηρεάζουν τις αποφάσεις για 

χρηµατοδότηση, δανεισµούς, εξαγορές, εξάπλωση σε νέες αγορές κτλ  

 

Από την άλλη πλευρά, οι ενδογενείς κίνδυνοι που µπορεί να προκύψουν και 

πρέπει να ληφθούν υπόψη για το σχεδιασµό του κατάλληλου συστήµατος εσωτερικού 

ελέγχου είναι:  
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• Η αποδιοργάνωση των πληροφοριακών συστηµάτων  

• Η ποιότητα και η κατάρτιση του προσωπικού 

• Η ανεπάρκεια του εκάστοτε διοικητικού συµβουλίου ή επιτροπής 

ελέγχου  

Όλα τα παραπάνω καθιστούν προφανές το γεγονός ότι απαιτείται η ύπαρξη  

ενός σαφώς προκαθορισµένου πλαισίου, προκειµένου ο οργανισµός να ανταπεξέλθει 

στο πολύπλοκο  επιχειρηµατικό περιβάλλον. Η εισαγωγή εσωτερικών ελέγχων σε 

λειτουργίες ή στο σύνολο της επιχείρησης εξασφαλίζει τη βιωσιµότητά της και της 

δίνει το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. 

 

2.6 Το νοµικό πλαίσιο που καλύπτει τον εσωτερικό έλεγχο 

 

 Στην Ελλάδα, το πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί 

κυρίως µέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως η απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/2000, και ο ν. 

3016/2002 που επιβάλλουν, µεταξύ άλλων, τη συµµετοχή µη εκτελεστικών και 

ανεξάρτητων µη εκτελεστικών µελών στα ∆ιοικητικά Συµβούλια ελληνικών 

εταιρειών των οποίων οι µετοχές διαπραγµατεύονται σε οργανωµένη 

χρηµατιστηριακή αγορά, τη θέσπιση και την λειτουργία µονάδας εσωτερικού ελέγχου 

και την υιοθέτηση εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας µε ελάχιστο προβλεπόµενο 

στα ανωτέρω νοµοθετήµατα περιεχόµενο8.  

Επιπλέον και άλλα πιο πρόσφατα νοµοθετήµατα ενσωµάτωσαν στο ελληνικό 

δίκαιο τις ευρωπαϊκές οδηγίες εταιρικού δικαίου, δηµιουργώντας νέους κανόνες 

εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ο ν. 3693/2008 που επιβάλλει την σύσταση επιτροπής 

ελέγχου καθώς και σηµαντικές υποχρεώσεις γνωστοποίησης σχετικές µε το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς των ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων και τη διακυβέρνηση 

µίας εταιρείας και ο ν. 3884/2010 που αφορά σε δικαιώµατα των µετόχων και 

πρόσθετες εταιρικές υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων προς αυτούς. Τέλος, ο πλέον 

                                                 
8 Από το κείµενο του ν.3016/2002 
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πρόσφατος νόµος 3873/2010 ενσωµάτωσε στην ελληνική έννοµη τάξη την Οδηγία  

2006/46/EC της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί ετήσιων και ενοποιηµένων λογαριασµών 

εταιρειών ορισµένων µορφών.  

Ο νόµος 3016/2002 αναφέρεται σε θέµατα εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και  

εκσυγχρονίζει το νοµοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων, καθιστώντας 

υποχρεωτική την ύπαρξη τµήµατος εσωτερικού ελέγχου για τις εισηγµένες εταιρίες 

στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. 

Συγκεκριµένα, το άρθρο 7 του Ν. 3016/2002 αναφέρεται στην Οργάνωση του 

εσωτερικού ελέγχου και ορίζει τα εξής9: 

• Προϋπόθεση για την εισαγωγή των µετοχών σε οργανωµένη αγορά 

• Ανεξαρτησία εσωτερικών ελεγκτών, οι οποίοι δεν υπάγονται ιεραρχικά σε 

καµία υπηρεσιακή µονάδα, εποπτεύονται από 1 έως 3 µη εκτελεστικά 

µέλη του ∆.Σ. 

• Οι εσωτερικοί ελεγκτές ορίζονται από το ∆.Σ. και είναι πλήρους και 

αποκλειστικής απασχόλησης. 

• Λαµβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου αρχείου και έχουν 

πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία της εταιρίας. 

 

Το άρθρο 8 αναφέρεται στις Αρµοδιότητες της υπηρεσίας εσωτερικού 

ελέγχου: 

• Παρακολούθηση και εφαρµογή Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας και 

νοµοθεσίας. 

• Αναφέρει περιπτώσεις σύγκρουσης συµφερόντων. 

• Παρέχει έγγραφη ενηµέρωση στο ∆.Σ.  

 

Στην Ελλάδα οι πρώτες κινήσεις για τη θέσπιση εσωτερικού ελέγχου είναι 

παλαιότερες.  Ο  νόµος 5076/1931 είχε ως στόχο την ίδρυση οργανωµένου σώµατος 

                                                 
9 Από το κείµενο του ν.3016/2002 
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Ελεγκτών, οι εξαγγελίες του οποίου υλοποιήθηκαν το 1955 µε το Ν. 3329/1955, 

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

 

2.7 ∆ιαδικασίες εσωτερικού ελέγχου 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος συνιστά µία ανεξάρτητη και αντικειµενική αξιολόγηση 

µέσα σε ένα οργανισµό. Συγκεκριµένα, ο εσωτερικός έλεγχος παρέχει µία ανεξάρτητη 

γνώµη αναφορικά µε τη λειτουργία και τον τρόπο διοίκησης του οργανισµού. Τα 

δεδοµένα λαµβάνονται µε δειγµατοληπτικό έλεγχο των διαδικασιών λειτουργίας της 

επιχείρησης. Τα ευρήµατα και οι προτάσεις του εσωτερικού ελέγχου αποτελούν την 

αφετηρία για τη βελτίωση της λειτουργίας της κάθε επιχείρησης. 

Ο εσωτερικός έλεγχος υποστηρίζει τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τις 

λειτουργίες που διασφαλίζουν την επίτευξη των στόχων του οργανισµού, µέσω της  

αξιολόγησης των κινδύνων, και της συµµόρφωσης µε τους σχετικούς νόµους και τα 

πρότυπα συµπεριφοράς και ηθικής του οργανισµού. 

Οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου αποτελούν τις διαδικασίες βάσει των 

οποίων άτοµα ανεξάρτητα από τις λειτουργίες παραγωγής, τα οποία θα ελέγχουν 

δειγµατοληπτικά τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης, κάνοντας ένα πλήρη και 

ολοκληρωµένο έλεγχο (π.χ. συνάφεια έργου µε το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, 

τήρηση νοµοθετικών απαιτήσεων, τήρηση εξουσιοδοτήσεων υπογραφών και 

εγκρίσεων, τήρηση των αρµοδιοτήτων, ορθή λογιστική απεικόνιση των πράξεων της 

επιχείρησης,  τήρηση κανόνων δηµοσιότητας κλπ.).  Η εφαρµογή τους έχει ως 

αποτέλεσµα τον έγκαιρο εντοπισµό προβληµάτων και την αποτελεσµατική 

αντιµετώπισή τους, έτσι ώστε να µην δηµιουργούνται προβλήµατα λειτουργικότητας 

και νοµιµότητας της λειτουργίας της επιχείρησης.  

Οι εφαρµοζόµενες διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να 

τεκµηριώνονται σε κατάλληλο εγχειρίδιο εσωτερικού ελέγχου. Οι βασικές 

διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου αφορούν: 

1. Προγραµµατισµό επιθεωρήσεων εσωτερικού ελέγχου. Ο προγραµµατισµός 

επιθεωρήσεων διασφαλίζει ότι όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της 
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επιχείρησης καλύπτεται µε συστηµατικά. Συνήθως, κατά τον προγραµµατισµό 

των επιθεωρήσεων γίνεται και ανάλυση κινδύνων, ώστε να δοθεί 

προτεραιότητα σε περιοχές και λειτουργίες που παρουσιάζουν µεγαλύτερο 

κίνδυνο. 

2. ∆ιαδικασία υλοποίησης επιθεωρήσεων εσωτερικού ελέγχου. Η διενέργεια 

επιθεωρήσεων εσωτερικού ελέγχου στοχεύει στην αξιολόγηση της 

αποτελεσµατικότητας και της ποιότητας των διαδικασιών λειτουργίας της 

επιχείρησης. Οι επιθεωρήσεις θεωρούνται επιτυχηµένες όταν η πρακτική της 

εργασίας αντιστοιχεί ακριβώς στην καταγεγραµµένη διαδικασία, και όταν η 

ίδια η διαδικασία θεωρείται ότι αντικατοπτρίζει πλήρως τις τρέχουσες 

δραστηριότητες. Τα αποτελέσµατα των επιθεωρήσεων καταγράφονται και 

τεκµηριώνονται επαρκώς. 

3. ∆ιαδικασία αξιολόγησης αποτελεσµάτων και ανάληψης διορθωτικών 

ενεργειών. Τα αποτελέσµατα των επιθεωρήσεων αξιολογούνται προκειµένου 

να εντοπιστούν περιοχές απόκλισης και οι αιτίες για την εµφάνισή τους. 

Σκοπός είναι η εύρεση και ανάλυση των αιτιών των περιπτώσεων µη 

συµµόρφωσης προς τις προδιαγραφές, καθώς και ο σχεδιασµός και υλοποίηση 

των απαραίτητων διορθωτικών ενεργειών. 

Τα αποτελέσµατα του εσωτερικού ελέγχου κοινοποιούνται στη διοίκηση του 

οργανισµού προκειµένου να προβεί στις απαιτούµενες διορθωτικές και προληπτικές 

ενέργειες. 

 

2.8 Χαρακτηριστικά Αποτελεσµατικού Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Για να χαρακτηριστεί ένα σύστηµα εσωτερικού ελέγχου ως αποτελεσµατικό 

θα πρέπει να πληροί ορισµένα κριτήρια που συµβάλουν την επιτυχία του συστήµατος 

εσωτερικού ελέγχου µιας επιχείρησης (Weizhong & Shourong, 1997)10. Αναλυτικά: 

                                                 
10 Weizhong C. and Shourong S. (1997). Unification of Independence, Authoritativeness and 

Efficiency-Organizational Form of Internal Audit, Managerial Auditing Journal Vol.12, No.4.5, pp 

196-199 
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• Ανεξαρτησία (Independence): Η ανεξαρτησία είναι πρωταρχικό 

στοιχείο του εσωτερικού ελέγχου, αν και ο εσωτερικός ελεγκτής δε 

δύναται να είναι τόσο ανεξάρτητος όσο ένας εξωτερικός ελεγκτής 

(ορκωτός ελεγκτής- λογιστής) που εκφράζει απόψεις προερχόµενες 

καθαρά από τα αποτελέσµατα του ελέγχου. Επιπλέον, το τµήµα του 

εσωτερικού ελέγχου δεν θα πρέπει να βρίσκεται κάτω από την ίδια 

διεύθυνση µε κανένα άλλο τµήµα της επιχείρησης. 

• Υπευθυνότητα (Authoritativeness): Η υπευθυνότητα είναι η ικανότητα 

οργάνωσης και αποτελεσµατικότητας στην επίλυση προβληµάτων. Για 

να καταστεί αυτό δυνατό απαιτείται να προηγηθεί διαχωρισµός µεταξύ 

του οργάνου ελέγχου και διενέργεια ελέγχου. 

• Αποδοτικότητα (Efficiency): Η δηµιουργία ενός τµήµατος εσωτερικού 

ελέγχου αποσκοπεί στην παραγωγή άµεσου ή έµµεσου κέρδους για 

την επιχείρηση. Για τον λόγο αυτό η εταιρεία θα πρέπει να 

επικεντρωθεί στη βελτίωση των διαδικασιών και την αποφυγή των 

σφαλµάτων. Ωστόσο, παρουσιάζει µεγάλη δυσκολία η µέτρηση της 

αποτελεσµατικότητας του εσωτερικού ελέγχου. 

 

2.8.1 Μέτρο Αποτελεσµατικότητας 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος ορίζεται όχι σαν µια απλή οικονοµική λειτουργία, αλλά 

σαν µια διαδικασία σχεδιασµένη για να παρέχει ουσιαστική ασφάλεια στην 

επιχείρηση αναφορικά µε την αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων. Εποµένως, 

κρίνεται σηµαντική η µέτρηση της αποτελεσµατικότητάς του. Ένα µέτρο 

αποτελεσµατικότητας είναι και η αναφορά COSO. 

Η αναφορά COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission, 1992) δηµοσιεύτηκε το 1992. Μια πλειάδα έγκυρων οργανισµών 

συνέθεσαν τις απόψεις τους σχετικά µε τον εσωτερικό έλεγχο, και διαµόρφωσαν το 

πλαίσιο λειτουργίας του. Στην αναφορά COSO, περιγράφονται τα συστατικά από τα 
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αποτελείται
11. Τα συστατικά στοιχεία (Rezaee και Zabihollah, 1995)12 που βοηθούν 

στην εύρυθµη υιοθέτηση και αποδοτικότερη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου  

είναι: 

• Το περιβάλλον µέσα στο οποίο διεξάγεται η λειτουργία της επιχείρησης 

(control environment) 

• η εκτίµηση των κινδύνων (Risk assessment), 

• οι ελεγκτικές δραστηριότητες (Control activities) 

• η Πληροφόρηση και η Επικοινωνία (Information and Communication), 

καθώς και η Εποπτεία (Monitoring). 

 

2.9  Ο εσωτερικός ελεγκτής 

 

Σε µικρές επιχειρήσεις το έργο του εσωτερικού ελεγκτή πραγµατοποιείται  

από µέλη της διοίκησης, ενώ σε µεγάλες επιχειρήσεις το έργο της εποπτείας 

ανατίθεται σε εσωτερικό ελεγκτή. Στα διεθνή πρότυπα του εσωτερικού ελέγχου 

σχετικά µε τις επαγγελµατικές πρακτικές του τονίζεται ο ρόλος του εσωτερικού 

ελεγκτή στην εταιρική καθηµερινότητα. Συγκεκριµένα, αναφέρεται ότι οι εσωτερικοί 

ελεγκτές πρέπει να εκτιµούν την υφιστάµενη κατάσταση και να συµβουλεύουν τη 

διοίκηση για τη βελτίωση των διαδικασιών που αφορούν την εταιρική διακυβέρνηση. 

Παράλληλα, δίνεται έµφαση στις διαδικασίες διαχείρισης του κινδύνου. 

Παρακάτω επισηµαίνονται τα βασικά βήµατα µε τα οποία ο εσωτερικός 

ελεγκτής εκτελεί τα καθήκοντά του: 

• Βοηθάει το διοικητικό συµβούλιο στην εκτίµηση της εταιρικής δράσης 

και της υφιστάµενης κατάστασης. 

                                                 
11 Από την ιστοσελίδα: http:// www.coso.org/   

12 Rezaee, H., Zabihollah, C., (1995), “What the COSO report means for the internal auditors”, 

Managerial Auditing Journal Vol. 10, No.6, pp 5-9.  
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• Προτείνει νέες ιδέες στη διοίκηση, σχετικά µε τις διαδικασίες 

εσωτερικού ελέγχου και τη διαχείριση του κινδύνου. 

• Αναζητεί ευκαιρίες για να µειώσει τα κόστη συµµόρφωσης από την 

απόκλιση από την ισχύουσα νοµοθεσία. 

• Ανανεώνει του ηθικούς κανόνες της επιχείρησης, ώστε να διασφαλίσει 

ότι είναι σύγχρονες και αποδεκτές από τους εργαζόµενους. 

• ∆ιενεργεί ετήσιους ελέγχους και διαδικασίες, και, στη συνέχεια,  

ανακοινώνει τα αποτελέσµατα που προέκυψαν στην διοίκηση της 

επιχείρησης. 

Ικανοποιεί τις ανάγκες για διαφάνεια του ετήσιου ελεγκτικού σχεδίου. 

Υπογραµµίζεται ότι το προσωπικό του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου πρέπει 

να είναι ανεξάρτητο, εξειδικευµένο και επιστηµονικά καταρτισµένο. Το τµήµα 

εσωτερικού ελέγχου προκειµένου να είναι ανεξάρτητο, θα πρέπει να βρίσκεται µόνο 

υπό τον έλεγχο του διοικητικού συµβούλιου ή τον πρόεδρο της εταιρείας. Σε 

διαφορετική περίπτωση περιορίζεται η σπουδαιότητα του εσωτερικού ελέγχου. 

 

 

2.9.1 Τα «εργαλεία» του εσωτερικού ελεγκτή  

 

Υπάρχουν διάφορα «εργαλεία» που χρησιµοποιούνται και διευκολύνουν τον 

εσωτερικό έλεγχο στην επιχείρηση. Μερικά από αυτά είναι τα εγχειρίδια λειτουργίας, 

τα διαγράµµατα ροής, τα ερωτηµατολόγια και οι φάκελοι εργασίας13.  

1. Τα εγχειρίδια λειτουργίας (Job Aids). Ένα γενικό εγχειρίδιο 

λειτουργίας περιλαµβάνει, συνήθως,  το οργανόγραµµα της εταιρείας, 

περιγράφει τις λειτουργίες κάθε τµήµατος, καθώς και τα καθήκοντα 

και τις υποχρεώσεις κάθε θέσης εργασίας στην επιχείρηση. Για την 

καλύτερη κατανόηση του σκοπού των διαφόρων ελέγχων 

                                                 
13 Από την ιστοσελίδα: http://tanea.gr/mba/   
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καταρτίζονται και  αναλυτικότερα εγχειρίδια λειτουργίας, που 

περιγράφουν πιο συγκεκριµένα κάθε έλεγχο και δίνουν αναλυτικές 

οδηγίες στα τµήµατα.  

2. Τα διαγράµµατα ροής (Flow Charts) απεικονίζουν µε λογική σειρά τις 

διαδικασίες και λειτουργίες κάθε τµήµατος. Τα σύµβολα που 

χρησιµοποιούνται για τη γραφική απεικόνιση είναι διεθνώς αποδεκτά 

και µπορούν έτσι να γίνουν κατανοητά και να χρησιµοποιηθούν από 

όλους τους εξωτερικούς ελεγκτές ή και από άλλους ενδιαφερόµενους. 

H οπτική αυτή καταγραφή µιας διαδικασίας διευκολύνει την 

κατανόησή της, και βοηθάει στον εντοπισµό των προβληµατικών 

περιοχών.  

3. Τα ερωτηµατολόγια περιέχουν ερωτήσεις σχετικά µε το πώς διεξάγεται 

µια λειτουργία. Στις ερωτήσεις συνήθως, απαντά ο ελεγκτής, 

βασιζόµενος στις παρατηρήσεις του. Παράλληλα, µπορεί να διεξάγει 

συνεντεύξεις µε το προσωπικό, για να αντλήσει περισσότερες και πιο 

αναλυτικές, πληροφορίες. Συγκρίνοντας τις πληροφορίες αυτές µε τα 

αποτελέσµατα των δικών του παρατηρήσεων, µπορεί να διαπιστώσει 

αν υπάρχουν σοβαρές αποκλίσεις ή αν το πόρισµα των ελέγχων του 

επιβεβαιώνεται. 

4. Οι φάκελοι εργασίας περιέχουν όλα τα στοιχεία που συλλέγονται, και 

αποτελούν αποδεικτικά των ελέγχων. Ο νόµος του Sarbanes Oxley, για 

παράδειγµα, υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να τηρούν γραπτές αποδείξεις 

ότι οι µηνιαίες οικονοµικές προβλέψεις συζητήθηκαν και 

επικυρώθηκαν από το υπεύθυνο στέλεχος.  

 

2.10 Το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Το σύστηµα του εσωτερικού ελέγχου είναι το πλάνο δράσης της επιχείρησης 

και όλες οι µέθοδοι και διαδικασίες που ακολουθεί η διοίκηση για να διασφαλίσει την 

όσο το δυνατόν, πιο αποδοτική λειτουργία της επιχείρησης, να διασφαλίσει την 
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ασφάλεια του κεφαλαίου, την πρόληψη και τον εντοπισµό κάθε πιθανής λογιστικής 

απάτης και λάθους, και να διασφαλίσει την ακρίβεια των λογιστικών αρχείων, και την 

έγκαιρη προετοιµασία όλων των οικονοµικών καταστάσεων (Meigs, 1984). 

Ένα σύστηµα εσωτερικού ελέγχου περιλαµβάνει εκείνα τα υποσυστήµατα που 

είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει αποτελεσµατικά ένας οργανισµός. Ορισµένα 

από τα υποσυστήµατα αυτά είναι τα παρακάτω: 

• Εγκεκριµένο οργανόγραµµα. Μέσα από το οργανόγραµµα πρέπει να 

προτείνεται µε σαφήνεια και να προσδιορίζεται η περιοχή ευθύνης ανά 

τοµέα και εργαζόµενο. 

• Περιγραφές καθηκόντων και διαδικασιών. Αποτύπωση των 

στρατηγικών σχεδιασµών και στόχων και πολιτική υλοποίησης αυτών 

βάσει συγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος και τρόπου δράσης. 

• Μακροχρόνιος και βραχυχρόνιος προγραµµατισµός δράσης, µε 

αντίστοιχο απολογισµό και επισήµανση των αποκλίσεων. 

• Πλήρες και ενηµερωµένο καταστατικό όπου θα προσδιορίζονται και θα 

αποτυπώνονται µε σαφήνεια το αντικείµενο, εργασίας και οι κύριοι 

σκοποί της επιχείρησης. 

• Πολιτική αγορών και προµηθειών. 

• Πολιτική πωλήσεων και τιµολόγηση. 

• ∆ιαδικασίες εισπράξεων και διαχείριση αυτών. 

• ∆ιαχείριση  των ιδίων και ξένων κεφαλαίων. 

• ∆ιαχείριση χαρτοφυλακίου µετοχών και οµολόγων. 

• Αξιόπιστο σύστηµα M.I.S. 

• Κανονισµό ολοκληρωµένου τρόπου λειτουργίας της παραγωγικής 

διαδικασίας και των διαδικασιών διαχείρισης των αποθεµάτων. 

• Σύστηµα εξουσιοδότησης και εκχώρηση συγκεκριµένων 

εξουσιοδοτήσεων σε στελέχη. 

• ∆ιαδικασίες καθορισµού εγκρίσεως δαπανών. 
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• Κανόνες λειτουργίας του φορέα, αποκεντρωτικού χαρακτήρα, µε την 

ανάθεση αρµοδιοτήτων σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχικής πυραµίδας. 

• Αξιόπιστο µηχανογραφηµένο σύστηµα. 

• Στρατηγικές και πολιτικές επιλογές για τις. 

• Πολιτική λήψης δανείων. 

• ∆ιαδικασίες για φορολογική ενηµέρωση, φορολογικές υποχρεώσεις, 

απόδοση φόρων κτλ. 

• Πολιτικές σωστής διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναµικού. 

• ∆ιαχείριση µηχανολογικού εξοπλισµού και παγίων περιουσιακών 

στοιχείων. 

• Ασφάλεια προσωπικού και περιουσιακών στοιχειών. 

• Συστήµατα I.S.O. 

• Συστήµατα περιβαλλοντικής προστασίας. 

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

είναι αναγκαίος για την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας. 

• Λοιπές δραστηριότητες που αναπτύσσει ο οργανισµός και έχουν ως 

στόχο να εξασφαλίσουν την επίτευξη των αντικειµενικών σκοπών και 

επιδιώξεων
14. 

 

2.11 Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τον Εσωτερικό Έλεγχο 

 

Πολλές πτυχές του εσωτερικού ελέγχου έχουν αντικείµενο ερευνών και 

µελετών στη διεθνή βιβλιογραφία. Ο  Gareth (1980) ανέλυσε τη σύγκρουση ρόλων 

του εσωτερικού ελεγκτή και τα προβλήµατα που προκύπτουν µε τους ελεγχόµενους. 

Για την ερευνά του, χρησιµοποίησε ερωτηµατολόγια που απαντήθηκαν από 

εσωτερικούς ελεγκτές σε αστυνοµικά τµήµατα, εκπαιδευτικά ιδρύµατα και 

                                                 
14 Ο Εσωτερικός Έλεγχος ως εργαλείο της διοίκησης, Ναυτεµπορική 2002 
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κοινωνικές υπηρεσίες. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η ελεγκτική λειτουργία αρχικά 

εµφανίστηκε ως µέρος µιας διαδικασίας εποπτείας, µε την καθιέρωση των 

επαγγελµατικών προτύπων, και πρόσφατα έχει καταλήξει να θεωρείται βασική 

υπηρεσία στον οργανισµό. Με την έρευνα, γίνεται φανερή µια αλλαγή οπτικής των 

εσωτερικών ελεγκτών, που από ελεγκτικές µόνο λειτουργίες επιτελούν και 

συµβουλευτικές, µε αποτέλεσµα να απαιτείται αναδιαµόρφωση των σχέσεων µε τους 

ελεγχόµενους και να προκύπτουν προβλήµατα από τη σύγκρουση των ρόλων τους. 

Οι Cooper, Leung και Mathews (1994)15 διεξήγαγαν την έρευνα τους στην 

Αυστραλία σχετικά µε τον εσωτερικό έλεγχο από ειδικούς. Η έρευνα έγινε µε τη 

χρήση ερωτηµατολογίων, τα οποία απευθύνονταν σε διευθύνοντες συµβούλους 

(CEOs) και διευθυντές εσωτερικού ελέγχου ιδιωτικών και δηµόσιων επιχειρήσεων. 

Το φάσµα των εξεταζόµενων επιχειρήσεων περιελάµβανε επιχειρήσεις εισηγµένες, 

καθώς και άλλες µη εισηγµένες, οικοδοµικές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις, 

πανεπιστήµια, κυβερνητικές υπηρεσίες, νοµικές αρχές και οργανισµούς τοπικής 

αυτοδιοίκησης. Σε µια προσπάθεια να κατανοηθεί σε βάθος η λειτουργία του 

εσωτερικού ελέγχου στην Αυστραλία, στην έρευνα δόθηκε έµφαση στις διαφορές 

µεταξύ των αντιλήψεων και των προσδοκιών των διευθυντών εσωτερικού λογιστικού 

ελέγχου και εκείνων της διοίκησης. 

Το ερωτηµατολόγιο εξέταζε συγκεκριµένα ζητήµατα όπως είναι: ο 

επαγγελµατισµός, ο ρόλος και ο σκοπός του ελέγχου, οι ευκαιρίες σταδιοδροµίας, η 

εκπαίδευση και η κατάρτιση, το µέλλον του εσωτερικού ελέγχου κτλ. Όσον αφορά τη 

θέση και αναγνώριση που λαµβάνει ο εσωτερικός έλεγχος στις αυστραλιανές 

επιχειρήσεις η γενική άποψη είναι ότι θεωρείται σηµαντικός˙ ωστόσο, υπάρχει 

κάποια σύγχυση µεταξύ των αντιλήψεων των CEOs και των διευθυντών εσωτερικού 

ελέγχου. Το ζήτηµα του επαγγελµατισµού θεωρείται  σηµαντικό για τους 

εσωτερικούς ελεγκτές, γι ‘αυτό το λόγο στην έρευνα αποκαλύπτονται µερικές 

ανησυχίες. Ειδικότερα, συµπεραίνεται ότι το 40% των ερωτώµενων διευθυντών 

εσωτερικού ελέγχου δεν αποτελούν µέλη του IIA και παράλληλα παρατηρείται 

σύγχυση απόψεων αναφορικά µε την αξία των υπαρχόντων προσόντων εσωτερικού 

                                                 
15 Barry J. Cooper, Philomena Leung and Clive Mathews, Internal Audit: An Australian Profile, 

Managerial Auditing Journal, Vol.9, No.3, pp. 13-19, 1994. 
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ελέγχου. Ενδεικτικά, το 59% των διευθυντών εσωτερικού ελέγχου δε θεωρούν την 

κατοχή ενός τίτλου πιστοποίησης για εσωτερικούς ελεγκτές σηµαντικό 

χαρακτηριστικό επαγγελµατισµού. 

Οι Selim & Mc Nammee (1999)16, σε µια µεγάλη έρευνα που 

πραγµατοποίησαν σε 29 οργανισµούς ανά τον κόσµο κατέληξαν στη δηµιουργία ενός 

νέου µοντέλου για την βελτίωση των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου. Το µοντέλο 

αυτό : 

• Συνδέει τον εσωτερικό έλεγχο µε τις απαιτήσεις της εταιρικής 

διακυβέρνησης 

• Σχετίζει τους κινδύνους µε τα προγράµµατα ελέγχου σε στρατηγικό 

και λειτουργικό επίπεδο 

• ∆ίνει έµφαση στις σχέσεις που υπάρχουν µεταξύ των επιχειρηµατικών 

σχεδίων και των σχεδιασµών . 

• Καθιστά κατανοητή τη µεταβολή της εσωτερικής ελεγκτικής από την 

βάση των ελέγχων στην βάση των επιχειρηµατικών κινδύνων 

Σύµφωνα µε τους O’Reilly et al. (2002), οι κυριότεροι παράγοντες που 

µπορούν να µειώσουν την αποτελεσµατικότητα των ελέγχων είναι οι εξής: 

• Λανθασµένες κρίσεις στην λήψη αποφάσεων. 

• Συνεργία µεταξύ κάποιων εργαζοµένων, οι οποίοι παρακάµπτουν τους 

ελέγχους. 

• Η καταπάτηση των ασφαλιστικών µηχανισµών από τη διοίκηση. 

Οι Arena και Azzone (2006)17 ανέλυσαν τη σχέση µεταξύ εσωτερικού ελέγχου 

και του συστήµατος διαχείρισης κινδύνου των επιχειρήσεων. Τα αποτελέσµατα 

                                                 
16 Selim G, Mc.Namee,  (1999), «Risk management and Internal Auditing: What are the essential 

blocks for a successful paradigm change?, International Journal of Auditing 
17 Arena M., Azzone G., (2006), “Internal audit in large Italian companies: adoption, development and 

evolution”, paper presented at the Fourth European Academic Conference on Internal Audit and 

Corporate Governance. 
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παρουσιάζουν µεγάλο εύρος στα επιχειρηµατικά συστήµατα διαχείρισης κινδύνου, 

τεχνικές που εφαρµόζουν οι εταιρείες για την αναγνώριση κινδύνων καθώς και τις 

µεθοδολογίες που εφαρµόζονται για την εκτίµηση του κινδύνου. Κατά γενική 

οµολογία, ο εσωτερικός έλεγχος υποστηρίζει την εφαρµογή και διαχείριση της 

διαδικασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφοριακά Συστήµατα 

 

3.1 Εισαγωγή 

 

Η εισαγωγή των πληροφοριακών συστηµάτων στο χώρο των επιχειρήσεων 

συνέβαλε σηµαντικά στον εκσυγχρονισµό τους και στη βελτίωση της απόδοσής τους. 

Η βελτίωση στο βαθµό ολοκλήρωσης των παρεχόµενων πληροφοριακών συστηµάτων 

οργάνωσης (Enterprise Resource Planning ή ERP) και η διείσδυσή τους ακόµη και 

στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις  έχει καταστήσει το βαθµό επίδρασής τους στις 

επιχειρησιακές διαδικασίες ακόµα µεγαλύτερο. Για το λόγο αυτό, σε αρκετές 

περιπτώσεις, η επιχειρηµατική αναδιοργάνωση που επιχειρείται είναι άµεσα 

συνυφασµένη µε την εισαγωγή ενός πληροφοριακού συστήµατος. 

Οι σηµαντικότεροι παράγοντες που έκαναν επιτακτική τη χρήση 

πληροφοριακών συστηµάτων είναι: 

• η παγκοσµιοποίηση,  

• η άνοδος της οικονοµίας της πληροφορίας,  

• ο µετασχηµατισµός της δοµής των επιχειρήσεων  και  

• η εµφάνιση της ψηφιακής επιχείρησης. 

. 

Οι επιχειρήσεις, προκειµένου να ακολουθήσουν τις εξελίξεις της τεχνολογίας, 

έχουν αναπτύξει σύγχρονα συστήµατα πληροφορικής που καλύπτουν όλους τους 

τοµείς δραστηριότητας και υποστηρίζουν τη ∆ιοίκηση στην επίτευξη των 

µακροπρόθεσµων εταιρικών στόχων. Η ασφάλεια των πληροφορικών συστηµάτων 

εξασφαλίζεται από ένα αυστηρό πλαίσιο διαδικασιών. 

 

3.2 Ορισµοί των πληροφοριακών συστηµάτων 
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Σύµφωνα µε τους Laudon & Laudon (2007)18, ένα σύστηµα πληροφοριών 

είναι ένα σύνολο αλληλοσχετιζόµενων στοιχείων, τα οποία συλλέγουν (ή ανακτούν), 

επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, και διανέµουν πληροφορίες που υποστηρίζουν τη 

λήψη αποφάσεων και τον έλεγχο σε µια επιχείρηση. Επιπλέον, τα πληροφοριακά 

συστήµατα συµβάλλουν στην ανάλυση προβληµάτων, στην απεικόνιση σύνθετων 

θεµάτων, και στη δηµιουργία νέων προϊόντων από τα στελέχη και το προσωπικό.  Με 

τον όρο πληροφορία εννοούµε δεδοµένα τα οποία έχουν διαµορφωθεί έτσι ώστε να 

αποκτούν νόηµα και να είναι χρήσιµα στους ανθρώπους (Laudon & Laudon, 2006) 19. 

Πληροφοριακό σύστηµα είναι ένα σύνολο οργανωµένων διαδικασιών που 

όταν εφαρµοστεί, παρέχει πληροφορίες για υποστήριξη της λήψης αποφάσεων και 

του ελέγχου του οργανισµού (Lucas, 1993)20. 

Συνοψίζοντας,  το πληροφοριακό σύστηµα είναι ένα επιχειρησιακό σύστηµα 

το οποίο επεξεργάζεται δεδοµένα από το περιβάλλον της επιχείρησης και έπειτα δίνει 

τις απαραίτητες για τη λήψη αποφάσεων πληροφορίες στη διοίκηση του οργανισµού. 

Τρεις είναι οι κύριες δραστηριότητες µε τις οποίες ένα πληροφοριακό 

σύστηµα παράγει τις πληροφορίες που χρειάζεται η οργάνωση για να λαµβάνει 

αποφάσεις, να ελέγχει τις λειτουργίες, να αναλύει τα προβλήµατα που προκύπτουν ή 

είναι πιθανό να προκύψουν, και να δηµιουργεί νέα προϊόντα. Αυτές είναι η είσοδος, η 

επεξεργασία και η έξοδος. 

 

 

3.3 Σηµασία των Πληροφοριακών Συστηµάτων 

 

                                                 
18 Laudon, K.C. & Laudon P.L. (2007) Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης. 6th Edn. USA: Prentice 

Hall 

19 Laudon, K.C. & Laudon P.L. (2006) Essentials of management information systems: managing the 

digital firm. 6th Εκδ. Αθήνα: Κλειδάριθµος 

20 Lucas, R.E. Jr. (1993) ‘Making a miracle’. Econometrica, Vol. 61, No. 2, pp. 251-272 
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Σε ολοένα αυξανόµενο βαθµό, τα πληροφοριακά συστήµατα πληροφοριών 

αυτοµατοποιούν τις επιχειρησιακές διαδικασίες. Συχνά, αντικαθιστούν τις 

χειρωνακτικές δραστηριότητες ελέγχου µε άλλες αυτοµατοποιηµένες. Κατά συνέπεια, 

τα συστήµατα ελέγχου πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ελέγχους που προάγονται 

από αυτά τα συστήµατα ώστε να συµβαδίζουν µε τις αλλαγές στις επιχειρησιακές 

διαδικασίες και τις νέες λειτουργίες συστηµάτων. 

Αποδεικνύεται, λοιπόν, ότι και στον κλάδο του εσωτερικού ελέγχου η 

πληροφορική κατέχει εξέχουσα θέση. Προκειµένου να είναι αποδοτικοί και 

αποτελεσµατικοί οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι απαραίτητο να κατανοούν την 

τεχνολογία και να τη χρησιµοποιούν µε τέτοιο τρόπο,  ώστε: 

Α) να δηµιουργούν και να ανακτούν χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

Β) να διεξάγουν αποτελεσµατικά τον έλεγχο 

Οι περισσότεροι ελεγκτές εργάζονται πλέον  µε µηχανογραφηµένα αρχεία. Οι 

περισσότεροι πελάτες έχουν περιορίσει σηµαντικά τη χρήση των έντυπων αρχείων 

και τα οποία έχουν αντικατασταθεί από τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά. Ο ελεγκτής ο 

οποίος δεν θα µπορεί να χειριστεί και να χρησιµοποιήσει τα ηλεκτρονικά ελεγκτικά 

εργαλεία θα βρίσκεται σε µειονεκτική  θέση. 

Τα ηλεκτρονικά ελεγκτικά εργαλεία έχουν επιτελικό ρόλο στον έλεγχο της 

αποτελεσµατικότητας των ελεγκτικών διαδικασιών, στον έλεγχο της εγκυρότητας των 

λογιστικών δεδοµένων, στο σχεδιασµό, στη διαχείριση και στην εκτέλεση του 

ελέγχου. Βασική προϋπόθεση για την αποτελεσµατική χρήση της τεχνολογίας από τις 

επιχειρήσεις είναι η λεπτοµερής ανάλυση και ο ορθός σχεδιασµός του 

πληροφοριακού συστήµατος. Ένα πληροφοριακό σύστηµα µπορεί να αποτελείται από 

άλλα µικρότερα συστήµατα, όπως επίσης µπορεί και να αποτελεί τµήµα ενός 

µεγαλύτερου συστήµατος.  

 

3.4 Τύποι πληροφοριακών συστηµάτων 
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Τα πληροφοριακά συστήµατα µπορούν να ταξινοµηθούν µε διάφορους 

τρόπους, µεταξύ των οποίων και οι εξής (Γκίνογλου, Ταχυνάκης, Πρωτόγερος, 

2004)21:  

 

Με βάση τον τρόπο επεξεργασίας: 

• Συστήµατα επεξεργασίας κατά δεσµίδες (batch): Οι συναλλαγές 

συγκεντρώνονται και η επεξεργασία τους γίνεται σε δεσµίδες, 

περιοδικά. 

• Συστήµατα επεξεργασίας κατά δεσµίδες σε  απευθείας σύνδεση (on 

line batch): Οι πληροφορίες των συναλλαγών συλλέγονται σε 

απευθείας σύνδεση, αλλά υποβάλλονται σε επεξεργασία περιοδικά, 

κατά δεσµίδες. 

• Συστήµατα σε απευθείας σύνδεση πραγµατικού χρόνου (on line real 

time): Τόσο η συλλογή, όσο και η επεξεργασία των δεδοµένων των 

συναλλαγών γίνονται σε πραγµατικό χρόνο. 

 

Με βάση το στόχο: 

 

• Συστήµατα επεξεργασίας συναλλαγών (Transaction Processing 

Systems- TPS): Στόχο αυτό των συστηµάτων αποτελεί η επεξεργασία 

των συναλλαγών προκειµένου να ενηµερωθούν τα αρχεία της 

επιχείρησης. 

• Συστήµατα στήριξης αποφάσεων (Decision Support Systems-DSS): Ο 

στόχος αυτών των συστηµάτων είναι να υποστηρίξουν τις διευθυντικές 

αποφάσεις. Συνήθως, βασίζονται σε µοντέλα λήψης αποφάσεων, και 

στην διοικητική επιστήµη και τη χρηµατοοικονοµική. 

                                                 
21 Γκίνογλου ∆ηµ., Ταχυνάκης Παν., Πρωτόγερος Νικ., (2004), «Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήµατα 

- Μηχανογραφηµένη Λογιστική», Εκδόσεις Rosili. 
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• Εµπειρογνώµονα συστήµατα (Expert Systems): Βοηθούν τα 

διευθυντικά στελέχη στη διάγνωση ή επίλυση προβληµάτων, 

ενσωµατώνοντας την πείρα στον οικονοµικό τοµέα. 

 

Με βάση τα τρία οργανωσιακά επίπεδα (Davenport, 200022., Hitt  et al., 

200223, Kumar, 200124, Malone et. al. 199925, O’ Leary, 200026): 

• Σε στρατηγικό επίπεδο η επιχείρηση κάνει χρήση των Συστηµάτων 

Υποστήριξης ∆ιοίκησης (Executive Support Systems -  ESS). 

• Στο διοικητικό επίπεδο η επιχείρηση χρησιµοποιεί Πληροφοριακά 

Συστήµατα ∆ιοίκησης (Management Information Systems - MIS) και 

Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision-Support Systems - 

DSS.) 

• Τέλος, σε εκτελεστικό επίπεδο,  η επιχείρηση χρησιµοποιεί τα  

Συστήµατα Επεξεργασίας Συναλλαγών (Transaction Processing 

Systems -  TPS). 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι τέσσερις τύποι πληροφοριακών 

συστηµάτων, τα χαρακτηριστικά τους, οι εργασίες που πραγµατοποιούν, από ποιους 

χρησιµοποιούνται κτλ . 

                                                 
22 Davenport, T. (2000) Mission Critical: Realizing the Promise of Enterprise Systems. Boston, MA: 

Harvard Business School Press 

23 Hitt, L., Wu, D. & Zhou, X. (2002) ‘Investment in Enterprise Resource Planning: Business Impact 

and Productivity Measures’. Journal of Management of Information 

24 Kumar, K. (2001) ‘Technology for Supporting Supply Chain Management’. Communications of the 

ACM, Vol. 44, No. 6, pp. 58-61 

25 Malone, T., Crowston, K., Lee, J., & Pentland, B. (1999) ‘Tools for Inventing Organisations: Toward 

a Handbook of Organisational Processes’. Management Science, Vol. 45, No. 3, pp. 425-443 

26 O’Leary, D. (2000) Enterprise Resource Planning Systems: System Life Cycle, Electronic 

Commerce, and Risk. New York: Cambridge University Press 
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3.4.1 Συστήµατα Επεξεργασίας Συναλλαγών - TPS 

 

Τα συστήµατα επεξεργασίας συναλλαγών είναι τα βασικά επιχειρηµατικά 

συστήµατα που εξυπηρετούν το λειτουργικό επίπεδο του οργανισµού. Το σύστηµα 

επεξεργασίας συναλλαγών είναι µηχανογραφηµένα συστήµατα, τα οποία εκτελούν 

και καταγράφουν τις τρέχουσες καθηµερινές συναλλαγές που είναι απαραίτητες για 

την επιχειρηµατική δραστηριότητα. 

Υπάρχουν πέντε λειτουργικές κατηγορίες επεξεργασίας συναλλαγών (TPS): 

• πωλήσεων/µάρκετινγκ,  

• κατασκευής/παραγωγής,  

• χρηµατοοικονοµικών/λογιστηρίου,  

• ανθρωπίνων πόρων και  

• άλλοι τύποι συστηµάτων ειδικοί για κάθε  συγκεκριµένο κλάδο. 

 

3.4.2 Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης - MIS 

 

Ένα Πληροφοριακό Σύστηµα ∆ιοικήσεως είναι το πληροφοριακό σύστηµα, το 

οποίο αποσκοπεί στην συλλογή, οργάνωση, επικοινωνία και παρουσίαση των 

στοιχείων, που χρησιµοποιούνται για προγραµµατισµό και έλεγχο της λειτουργίας 

µιας επιχείρησης.  Σύµφωνα µε τους Hicks et al. (2002)27, τα κύρια χαρακτηριστικά 

των πληροφοριακών συστηµάτων διοίκησης είναι: 

• Ο χρόνος ανταπόκρισης (response time) και η απλότητα στην χρήση τους. 

• Η εύκολη προσπέλαση στα δεδοµένα. 

                                                 
27

 Hicks, B.J.,  Culley, S.J. , R.D. Allen, R.D.,  Mullineux, G., (2002), “ A framework for the 

requirements of capturing, storing and reusing information and knowledge in engineering design”, 

International Journal of Information Management, Volume 22, Issue 4, August 2002, Pages 263-280. 
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• Η ποιοτική παρουσίαση των στοιχείων µε κατανοητές παραστάσεις όπως 

γραφήµατα, διαγράµµατα κλπ. 

• Η δυνατότητα ανάλυσης των δεδοµένων µε υπολογισµούς αναλογιών, 

τάσεων, σχέσεων, προβλέψεων κλπ. 

Τα πληροφοριακά συστήµατα διοίκησης (MIS) εξυπηρετούν το διοικητικό 

επίπεδο της επιχείρησης, παρέχοντας αναφορές και µε τη δυνατότητα άµεσης 

πρόσβασης σε στοιχεία τρέχουσας απόδοσης και ιστορικά στοιχεία της επιχείρησης.  

 

3.4.3 Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων – DSS 

 

Η διεθνής βιβλιογραφία (Houdeshel & Watson, 198728, Huber, 199029, 

Tractinsky & Jarvenpaa, 199530) υποστηρίζει ότι τα συστήµατα υποστήριξης 

αποφάσεων εξυπηρετούν το διοικητικό επίπεδο της επιχείρησης. Αν και τα DSS 

χρησιµοποιούν εσωτερικές πληροφορίες από τα συστήµατα TPS και MIS, συχνά 

δέχονται πληροφορίες και από εξωτερικές πηγές. Τα DSS χρησιµοποιούνται για τον 

προγραµµατισµό, το σχεδιασµό υποδειγµάτων, την ανάλυση εναλλακτικών λύσεων 

και τη λήψη αποφάσεων. 

 

3.4.4 Συστήµατα Υποστήριξης  - ESS 

 

Τα ανώτερα στελέχη χρησιµοποιούν τα συστήµατα υποστήριξης διοίκησης 

(ESS) για να λαµβάνουν αποφάσεις. Τα συστήµατα αυτά εξυπηρετούν κυρίως το 

                                                 
28 Houdeshel, G., Watson, H. J., (1987), “The Management Information and Decision Support (MIDS) 

System at Lockheed-Georgia”, MIS Quarterly, Vol. 11, No. 1 (Mar., 1987), pp. 127-140  

29 Huber, G.P., (1990), “Organizational Learning: The Contributing Processes and the Literatures”, 

Organization Science, Vol. 2, No. 1, Special Issue: Organizational Learning: Papers in Honor of (and 

by) James G. March. (1991), pp. 88-115 
30 Tractinsky N., Jarvenpaa, S.L., (1995), “Information Systems Design Decisions in a Global versus 

Domestic Context” MIS Quarterly,Vol. 19, No. 4, pp. 507-534 
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στρατηγικό επίπεδο της επιχείρησης. Ενσωµατώνουν δεδοµένα για εξωτερικά 

γεγονότα, όπως οι εξελίξεις στην φορολογική νοµοθεσία ή δεδοµένα για τους 

ανταγωνιστές, αλλά επίσης αντλούν συνοπτικές πληροφορίες από εσωτερικά MIS και 

DSS. Τα ESS µπορούν να παράγουν αµέσως γραφήµατα και δεδοµένα από πολλές 

πηγές.  

Αντίθετα µε τους άλλους τύπους πληροφοριακών συστηµάτων, τα ESS δεν 

έχουν ως κύριο σκοπό την επίλυση συγκεκριµένων προβληµάτων. Αντί γι’ αυτό 

παρέχουν γενικές δυνατότητες, οι οποίες µπορεί να εφαρµόζονται σε µια σειρά 

προβληµάτων που µεταβάλλονται. 

 

3.4.5 Έµπειρα Συστήµατα 

 

Τα Έµπειρα Συστήµατα (Expert Systems) λέγονται και Συστήµατα 

Βασιζόµενα στη Γνώση (Knowledge Based Systems) και αποτελούν κλάδο της 

Τεχνητής Νοηµοσύνης (ΤΝ). 

Έµπειρο Σύστηµα είναι ένα πρόγραµµα ή µια σειρά από προγράµµατα 

υπολογιστή, το οποίο εφαρµόζει ανθρώπινη γνώση  για την επίλυση δύσκολων 

προβληµάτων του οργανισµού. Ένα τέτοιο πρόγραµµα «µιµείται» τη «διαδικασία 

σκέψεως» του ανθρώπου στον συγκεκριµένο χώρο και συνήθως βασίζεται σε 

εµπειρικές µεθόδους και συµβολική λογική (Hicks et al., 2002)31. 

Τα έµπειρα συστήµατα συνήθως λειτουργούν ως ειδικοί σύµβουλοι δίδοντας 

συµβουλές σε συγκεκριµένους εξειδικευµένους τοµείς (π.χ. τιµολόγηση προϊόντων, 

έγκριση πιστώσεων, διαγνώσεις µηχανικών προβληµάτων κλπ).  

                                                 
31

 Hicks, B.J.,  Culley, S.J. , R.D. Allen, R.D.,  Mullineux, G., (2002), “ A framework for the 

requirements of capturing, storing and reusing information and knowledge in engineering design”, 

International Journal of Information Management, Volume 22, Issue 4, August 2002, Pages 263-280 
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Τα πέντε κύρια χαρακτηριστικά των Έµπειρων Συστηµάτων είναι τα 

ακόλουθα (Sternberg,   Reynolds, 1997 )32: 

• Η γνωσιακή βάση, η οποία δηµιουργείται από την προγενέστερη 

γνώση των ειδικών. 

• Τον µηχανισµό συµπερασµάτων (inference engine), που αποθηκεύει 

αξιόλογους συλλογισµούς που χρησιµοποιούνται από τον 

εµπειρογνώµονα. 

• Την διασύνδεση του χρήστη (user interface) που του επιτρέπει να 

αλληλοεπιδρά µε το σύστηµα. 

•  Η κύρια λειτουργία των έµπειρων συστηµάτων είναι η διάδοση της 

εξειδικευµένης εµπειρίας στην επιχείρηση. 

• Τα έµπειρα συστήµατα χειρίζονται προβλήµατα, τα οποία απαιτούν 

γνώση, αντίληψη και κρίση. Για το λόγο αυτό θεωρείται ότι µπορούν 

να αντικαταστήσουν τα στελέχη της επιχειρήσεως στην λήψη 

αποφάσεων. 

 

3.4.6 Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα - GIS 

 

Η γεωγραφία παίζει ένα πολύ σηµαντικό ρόλο σε πολλές περιπτώσεις 

επιχειρησιακών αποφάσεων, όπως τοποθεσίες αποθηκεύσεως, περιοχές πωλήσεων 

κ.λπ. Αυτό οδήγησε πολλές εταιρείες λογισµικού να προσθέσουν τεχνολογίες 

χαρτογραφήσεως στα λογισµικά πακέτα τους, έτσι ώστε οι χρήστες να µπορούν 

εύκολα να σχεδιάζουν χάρτες. 

Τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα παρέχουν τη δυνατότητα στις 

επιχειρήσεις να συλλέξουν µεγάλο όγκο πληροφοριών και να τα εµφανίσουν σε 

                                                 
32 Sternberg, M.;   Reynolds, R.G.;  (1997), «Using cultural algorithms to support re-engineering of 

rule-based expert systems in dynamic performance environments: a case study in fraud detection», 

IEEE Transactions on Evolutionary Computation, Vol. 1, No. 1, pp. 225 - 243   
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χάρτες. Επιπλέον, ένα σύστηµα GIS έχει όλα τα πλεονεκτήµατα από τη χρήση των 

υπολογιστών, όπως για παράδειγµα τη διαχείριση µεγάλων ποσοτήτων δεδοµένων 

από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές καθώς και την δυνατότητα «ολοκληρώσεως» 

ενός GIS µε τα πληροφοριακά συστήµατα παραγωγής, µάρκετινγκ κ.λπ σε ένα 

ολοκληρωµένο σύστηµα επιχειρήσεως. 

Όλα τα δεδοµένα σε ένα GIS είναι «γεωκαταχωρηµένα», βρίσκονται δηλαδή 

άµεσα συνδεδεµένα µε µια συγκεκριµένη γεωγραφική τοποθεσία της επιφάνειας της 

Γης µέσω ενός συστήµατος συντεταγµένων. 

 

 

3.5 Επιχειρησιακά Συστήµατα Σχεδιασµού Ενδοεπιχειρησιακών 

Πόρων - ERP 

 

Το επιχειρησιακό λειτουργικό (ERP) αποτελείται από ένα σύνολο 

λειτουργικών µονάδων λογισµικού που υποστηρίζουν τις βασικές εσωτερικές 

διεργασίες, όλων των λειτουργιών της επιχείρησης, όπως για παράδειγµα των 

χρηµατοοικονοµικών και του λογιστηρίου, της διεύθυνσης ανθρωπίνων πόρων, της 

παραγωγής και του µάρκετινγκ. Το λογισµικό επιτρέπει στα δεδοµένα να 

χρησιµοποιούνται από πολλές λειτουργίες, για τον ακριβή συντονισµό και έλεγχο του 

οργανισµού. 

Σύµφωνα µε την διεθνή βιβλιογραφία (Kumar & Hillegersberg, 200033, 

McDonnell, 200134, O’Leary, 200035, Palaniswamy, Rajagopal & Tyler, 200036, 

                                                 
33

 Kumar, K. & Hillegersberg, J. (2000) ‘ERP Experiences and Revolution’. Communications of the 

ACM, Vol. 44, No.6, pp. 22-26 
34 McDonnell, S., (2001) ‘Putting CRM To Work’. Computerworld. March 12 

35 O’Reilly V, McDonnell P, Winograd B, Jaenicke H., (2002), “Montgomery’s Auditing”, 12th 

Edition, John Willey & Sons. 

36 Palaniswamy, Rajagopal & Tyler, F. (2000) ‘Enhancing Manufacturing Performance with ERP 

Systems’. Information Systems Management, Vol. 17, No. 3, pp. 1-13 
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Patton, 200137) τα επιχειρησιακά συστήµατα (enterprise systems ή  enterprise 

resource planning, ERP), δηµιουργούν την βάση για ένα ενιαίο πληροφοριακό 

σύστηµα για τον συντονισµό και την ολοκλήρωση των επιχειρησιακών διαδικασιών 

σε ολόκληρη την επιχείρηση. Ουσιαστικά, Το ERP είναι ένα ολοκληρωµένο, 

λογισµικό εντός του οποίου ενσωµατώνονται οι βασικές επιχειρηµατικές και 

διοικητικές διαδικασίες παρέχοντας ολοκληρωµένη  άποψη για το τι γίνεται στην 

επιχείρηση. Επίσης, παρακολουθεί τα οικονοµικά στοιχεία, στοιχεία για το 

ανθρώπινο δυναµικό και πληροφορίες για την παραγωγή. Η κεντρική ιδέα πίσω από 

το ERP είναι ότι τα διάφορα τµήµατα της επιχείρησης πρέπει να επικοινωνούν.  

 

3.6 Η Οργάνωση του τµήµατος µηχανοργάνωσης µιας 

επιχείρησης  

 

Πριν εγκατασταθεί το πληροφοριακό σύστηµα πρέπει να ληφθεί υπόψη όλη η 

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

τµήµα µηχανογράφησης περιλαµβάνουν: 

1. την έναρξη και εξουσιοδότηση των καταχωρίσεων 

2. την καταχώριση και αρχειοθέτηση των συναλλαγών 

3. την επιµέλεια των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. 

 

3.7 Η επίδραση των πληροφοριακών συστηµάτων στη λειτουργία 

της επιχείρησης 

 

Υπάρχουν τρεις οικονοµικές θεωρίες σύµφωνα µε τις οποίες εξηγείται η 

επίδραση των πληροφοριακών συστηµάτων στις επιχειρήσεις, οι θεωρίες αυτές είναι: 

                                                                                                                                            
 
37 Patton, S. (2001) ‘The Truth About CRM’. CIO Magazine, ∆ιαθέσιµο στην ιστοσελίδα:  

http://www.cio.com/archive/050101/truth.html 
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• Η µικροοικονοµική θεωρία 

• Η θεωρία κόστους συναλλαγών (transaction cost theory) 

• Η θεωρία αντιπροσώπευσης (agency theory) 

Σύµφωνα µε την µικροοικονοµική θεωρία, οι νέες τεχνολογίες θεωρούνται 

συντελεστές της παραγωγής που υποκαθιστούν το κεφάλαιο και την εργασία. Το 

αποτέλεσµα είναι να απαιτείται λιγότερο κεφάλαιο και εργασία για την παραγωγή του 

ίδιου αποτελέσµατος. Ο οργανισµός περισσότερο βασίζεται λιγότερο στην εργασία, 

και συνεπώς µειώνεται ο αριθµός των µεσαίων στελεχών και των υπαλλήλων. 

Σύµφωνα µε την θεωρία του κόστους των συναλλαγών, το κόστος 

συναλλαγών είναι το κόστος που υφίσταται µια επιχείρηση όταν αγοράζει από την 

αγορά αυτά που δεν µπορεί να παράγει η ίδια. Οι οργανισµοί όπως και τα άτοµα 

προσπαθούν να µειώσουν το κόστος συναλλαγών, όπως και το κόστος παραγωγής, µε 

µέσα όπως η πρόσληψη περισσότερων εργαζόµενων, η κάθετη ολοκλήρωση, η 

επιλογή προµηθευτών και διανοµέων, η είσοδος σε νέες αγορές, η εξαγορά άλλων 

επιχειρήσεων, ακόµη και η δηµιουργία µονοπωλίων (Williamson, 1985)38. Τα 

πληροφοριακά συστήµατα βοηθούν στη µείωση του κόστους συµµετοχής σε µία 

αγορά. Οι επιχειρήσεις κατά παράδοση αυξάνουν σε µέγεθος για να µειώσουν το 

κόστος συναλλαγών. (Cordella, 200639, Cheung, Steven, 198740, Niehans, 198741, 

Williamson, 198142)  

 

                                                 
38

 Williamson, O. (1985) The Economic Institutions of Capitalism. New York: Free Press 
39

 Cordella, A. (2006) ‘Transaction costs and information systems: does IT add up?’. Journal of 

Information Technology, Vol. 21, pp.195–202 
40 Cheung, Steven N. S. (1987). ‘Economic organization and transaction costs”. The New Palgrave: A 

Dictionary of Economics, Vol. 2, pp. 55-58 
41 Niehans, J. (1987) ‘Transaction Costs’. The New Palgrave: A Dictionary of Economics, Vol. 4, pp. 

677-80 

42 Williamson, O. (1981) ‘The Economics of Organization: The Transaction Cost Approach’, The 

American Journal of Sociology, Vol. 87, No.3, pp. 548-577 
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3.8 Η επίδραση των πληροφοριακών συστηµάτων στην 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων 

 

Η πληροφορική µπορεί να επιδράσει στον ανταγωνισµό µεταξύ των 

επιχειρήσεων µε τους τρεις παρακάτω τρόπους (Benjamin & Wigand, 1995)43: 

•  Με αλλαγές στην δοµή και την οργάνωση των επιχειρήσεων. 

•  Με τη δηµιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. 

•  Με την προσέγγιση νέων πελατών. 

Στις µέρες µας, η τεχνολογία της πληροφορικής είναι αναπόσπαστο κοµµάτι 

όλων των δραστηριοτήτων κάθε επιχείρησης. ∆εν µπορεί πλέον να υπάρξει 

επιχείρηση χωρίς την χρήση της πληροφορικής και ο τρόπος οργάνωσης και 

διαχείρισης της µπορεί να οδηγήσει την επιχείρηση στην απόκτηση ενός σηµαντικού 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος ή να την φέρει αντιµέτωπη µε µια απειλή.  

Στο σηµερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον υπάρχουν τρεις βασικοί λόγοι που 

αποδεικνύουν γιατί η αποτελεσµατική διοίκηση πληροφοριακών συστηµάτων 

αποτελεί πρωταρχική προϋπόθεση στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. 

Πρώτον, ο ανταγωνισµός σε κάθε αγορά σηµαίνει ότι οι επιχειρήσεις αναζητούν 

καινοτόµες µεθόδους σε σχέση µε αυτές των ανταγωνιστών τους. ∆εύτερον, η βασική 

ροή όλων των επιχειρήσεων είναι η µετατροπή των εισροών σε εκροές. Τρίτον, η 

πληροφορική είναι αυτή που βοηθά στην διεθνοποίηση µιας επιχείρησης. Πολλές  

επιχειρήσεις οδηγούνται καθηµερινά στην επέκταση των δραστηριοτήτων τους σε 

διεθνή κλίµακα. Όµως, απαραίτητη προϋπόθεση πρόσβασης στις παγκόσµιες αγορές 

είναι ο κατάλληλος σχεδιασµός και διοίκηση των πληροφοριακών συστηµάτων (Levy 

& Powell, 2005)44. 

 

                                                 
43 Benjamin, R. & Wigand, R. (1995) ‘Electronic markets and virtual value chains on the information 

superhighway’. Sloan Management Review, Winter, pp. 62 
44 Levy, M. & Powell, P. (2005) Strategies for Growth in SMEs –The role of information and 

information systems. London: Elsevier Limited 
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3.9 Προηγούµενες έρευνες για τα Πληροφοριακά Συστήµατα 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες τα πληροφοριακά συστήµατα έχουν απασχολήσει τις 

επιστηµονικές έρευνες, αφού φαίνεται ότι θα αποτελέσουν στο µέλλον ένα από τα 

σηµαντικότερα όπλα της διοίκησης για τη δηµιουργία ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος. 

 Σκοπός της έρευνας των Loukis, και Spinellis (2001)  ήταν η ανάδειξη της 

σηµασίας της ασφάλειας των πληροφοριακών συστηµάτων, και του εσωτερικού 

ελέγχου στον ελληνικό δηµόσιο τοµέα, καθώς σχετίζονται συχνά µε σηµαντικές 

πληροφορίες. Στάλθηκαν ερωτηµατολόγια σε ένα δείγµα 90 ελληνικών δηµόσιων 

οργανισµών και συλλέχθηκαν 53 (ποσοστό απαντήσεων 59%). Αποδείχθηκε ότι οι 

οργανισµοί στον ελληνικό δηµόσιο τοµέα έχουν µόνο ένα βασικό επίπεδο 

ευαισθητοποίησης σε θέµατα ασφαλείας των πληροφοριακών συστηµάτων. Αυτό που 

θεωρείται σηµαντικό είναι η εµπιστευτικότητα των ψηφιακών δεδοµένων, ωστόσο 

ένα µικρό µόνο ποσοστό οργανισµών έχει αναπτύξει µια ολοκληρωµένη, 

συστηµατική προσέγγιση όσον αφορά στην ασφάλεια των πληροφοριακών 

συστηµάτων και του εσωτερικού ελέγχου. Τέλος, η έρευνα κατέληγε στο ότι πρέπει 

να υπάρξει κατάλληλη εκπαίδευση και να µην υποτιµάται η σηµασία του ανθρώπινου 

παράγοντα στην ασφάλεια των πληροφοριακών συστηµάτων. 

Ο Ahmad (2008) διερεύνησε την επιρροή της πληροφοριακής στις 

δραστηριότητες των εσωτερικών ελεγκτών και την εξέταση του βαθµού στον οποίο 

ποικίλουν οι αξιολογήσεις των πληροφοριακών συστηµάτων στους οργανισµούς της 

Σαουδικής Αραβίας. Στάλθηκαν περίπου 700 ερωτηµατολόγια σε ένα δείγµα 

αραβικών οργανισµών και  επεστράφησαν 218 συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια. Τα 

αποτελέσµατα της έρευνας αποκάλυψαν ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να 

βελτιώσουν τις γνώσεις τους πάνω στα πληροφοριακά συστήµατα. Επιπλέον, ο 

Εσωτερικός Έλεγχος  εφαρµόζεται κυρίως σε συνδυασµό µε παραδοσιακά 

πληροφοριακά συστήµατα ελέγχων, όπως πληροφοριακά συστήµατα για τη 

αξιοπιστία των δεδοµένων, της εµπιστευτικότητας και ασφάλειας και εφαρµογής των 
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διαδικασιών. Η σχέση όµως του Εσωτερικού Ελέγχου µε την αξιολόγηση των 

πληροφοριακών συστηµάτων σχετίζεται µε το σκοπό των ελέγχων, τον τύπο της 

επιχείρησης, τον αριθµό του προσωπικού µε εξειδίκευση στα πληροφοριακά 

συστήµατα και την ύπαρξη πληροφοριακών συστηµάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η σχέση του εσωτερικού ελέγχου µε τα Πληροφοριακά 

Συστήµατα 

 

4.1 Εισαγωγή 

 

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

πληροφοριακά συστήµατα εµπλέκονται στον εσωτερικό έλεγχο. 

Η εφαρµογή των ηλεκτρονικών υπολογιστών  στην επεξεργασία δεδοµένων 

από τις επιχειρήσεις έχει τεράστια εφαρµογή στις λογιστικές εργασίες. Ο υπολογιστής 

έχει τη δυνατότητα να διαβάζει, να επεξεργάζεται και να παρουσιάζει διάφορες 

πληροφορίες. Στα περισσότερα λογιστήρια σήµερα, η τήρηση των βιβλίων, η 

επεξεργασία των στοιχείων και η έκδοση δικαιολογητικών γίνεται µε τη χρήση Η/Υ. 

Οι επιχειρήσεις µπορούν να µηχανογραφήσουν ολόκληρο το λογιστικό κύκλωµα, το 

κύκλωµα της παραγωγής και της διανοµής των προϊόντων τους.  

Στις επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει κάποιο πληροφοριακό σύστηµα, ο 

ελεγκτής έχει να αντιµετωπίσει διάφορα ζητήµατα, µεταξύ των οποίων  είναι και ο 

εσωτερικός έλεγχος. Οι βασικές αρχές του εσωτερικού ελέγχου είναι ίδιες για τα 

κλασικά-χειρόγραφα συστήµατα τήρησης στοιχείων και για τα µηχανογραφηµένα. 

Παρόλα αυτά, ο ελεγκτής απαιτείται να γνωρίζει  να χειρίζεται ειδικά προγράµµατα 

ελέγχου και εφαρµογών. 

 

4.2 Πληροφορία και επικοινωνία 

 

Τα πληροφοριακά συστήµατα χρησιµοποιούν τα δεδοµένα που παράγει η ίδια 

η επιχείρηση και τις πληροφορίες από τις εξωτερικές πηγές, για να παρέχει τις 

απαραίτητες πληροφορίες για τη λήψη  αποφάσεων σχετικά µε τους στόχους που έχει 

θέσει η διοίκηση. Η αποτελεσµατική επικοινωνία πρέπει να διαπερνά όλα τα τµήµατα 

της επιχείρησης. Όλο το προσωπικό πρέπει να λαµβάνει ένα σαφές µήνυµα από την 

ανώτατη διοίκηση ότι οι ευθύνες κάθε θέσης εργασίας πρέπει να αντιµετωπιστούν µε 
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υπευθυνότητα. Επίσης, πρέπει να κατανοεί τον τρόπο µε τον οποίο οι µεµονωµένες 

δραστηριότητες σχετίζονται µε την εργασία των υπολοίπων µελών του οργανισµού. 

 

4.3 Ασφάλεια των πληροφοριών 

 

Στη σύγχρονη εποχή, η πληροφορία θεωρείται περιουσιακό στοιχείο της 

επιχείρησης, άρα θα πρέπει να προστατευθεί. Η ασφάλεια των πληροφοριών 

διασφαλίζει την ακεραιότητα για τις εισερχόµενες και εξερχόµενες πληροφορίες από 

µια πλειάδα απειλών, προκειµένου να ελαττώσει τυχόν αρνητικό αντίκτυπο από 

διαρροή τους και να µεγιστοποιήσει την εκµετάλλευση των ευκαιριών που 

προκύπτουν. Η πληροφορία υπάρχει σε πολλές µορφές : γραπτή, αποθηκευµένη 

ηλεκτρονικά, από το ταχυδροµείο ή και προφορική. Με οποιοδήποτε τρόπο 

αποθηκεύεται ή διαµοιράζεται πρέπει να προστατεύεται καταλλήλως. Η ασφάλεια 

των πληροφοριών έχει τρεις εκφάνσεις : 

• Την εµπιστευτικότητα  

• Την ακεραιότητα  

• Τη διαθεσιµότητα 

 

4.4 Ελεγκτική πληροφοριακών συστηµάτων 

 

Ένα Πληροφοριακό σύστηµα είναι ένα οργανωµένο σύστηµα από 5 στοιχεία 

(Ανθρώπινο δυναµικό, Υλικό, Λογισµικό, δεδοµένα και διαδικασίες) που 

αλληλεπιδρούν τόσο µεταξύ τους, όσο και µε το περιβάλλον, µε σκοπό την παραγωγή 

και διαχείριση των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την υποστήριξη 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Για το λόγο αυτό, έχει αναπτυχθεί ένας ιδιαίτερος 

κλάδος της Ελεγκτικής, η Ελεγκτική Πληροφοριακών Συστηµάτων. 

Ο Ρόλος της  ελεγκτικής Πληροφοριακών Συστηµάτων συνίσταται στα εξής: 

• Τον εντοπισµό των αποκλίσεων από τους στόχους και τις προδιαγραφές 
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• Τον εντοπισµό των αιτίων που προκάλεσαν τις αποκλίσεις 

• Τη διατύπωση προτάσεων για διορθωτικές ενέργειες 

Ο ρόλος της Ελεγκτικής Πληροφοριακών Συστηµάτων είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικός γιατί ενσωµατώνει τα πλεονεκτήµατα της χρήσης των πληροφοριακών 

συστηµάτων στον εσωτερικό έλεγχο της επιχείρησης. Αντίστοιχα, ενσωµατώνει τις 

αρχές του Εσωτερικού Ελέγχου στο σχεδιασµού των πληροφοριακών συστηµάτων, 

καθιστώντας τα περισσότερο ολοκληρωµένα και κατάλληλα για τις ανάγκες της 

επιχείρησης. Πιο συγκεκριµένα, η σηµασία του ελέγχου Πληροφοριακών 

Συστηµάτων περιλαµβάνει µειώσεις σε µια σειρά από κόστη που διαφορετικά 

βαρύνουν την επιχείρηση. Τα κόστη αυτά είναι: 

• Κόστος από λήψη λανθασµένων αποφάσεων 

• Κόστος από απώλεια στοιχείων και δεδοµένων 

• Κόστος από λανθασµένη χρήση του Πληροφοριακού Συστήµατος 

• Κόστος από κατάχρηση του Πληροφοριακού Συστήµατος που χρησιµοποιεί η 

επιχείρηση 

• Κόστος από απώλεια της αξιοπιστίας των δεδοµένων 

 

Οι κυριότερες περιοχές που ελέγχει ένα πληροφοριακό Σύστηµα, οι οποίες 

έχουν επίδραση στην αποτελεσµατικότητα του Εσωτερικού Ελέγχου είναι οι εξής: 

• Η σαφής  κατανοµή και ο ορισµός των ρόλων και των καθηκόντων κάθε 

εργαζόµενου 

• Η Ασφάλεια των  Πληροφοριών 

• Οι διαδικασίες Πρόσληψης και Εκπαίδευσης του Προσωπικού  

• Τα Συστήµατα Ελέγχου λογικής και φυσικής πρόσβασης 

 

Πολλές φορές, τα συστήµατα ERP λειτουργούν ως εργαλεία στην άσκηση του 

εσωτερικού έλεγχου.   Το ERP είναι ένα εργαλείο για να εκτελούνται οι καθηµερινές 

εργασίες της επιχείρησης. Αποτελείται από µια σειρά λειτουργιών (πχ. Λογιστήριο, 
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Αποθήκες, Παραγωγή, Προσωπικό κλπ), που κάθε µια µοιράζεται µε τις υπόλοιπες  

τις πληροφορίες που φυλάσσονται σε µια βάση δεδοµένων. Επιπλέον το ERP βοηθά 

στη διενέργεια των Εσωτερικών Ελέγχων, στα εξής: 

1. Σε ο,τι αφορά το Περιβάλλον  του έλεγχου, η τυποποιηµένη δοµή των 

διαδικασιών είναι ενσωµατωµένη στο ίδιο το πρόγραµµα του ERP. 

2. Σε ο,τι αφορά την αξιολόγηση των κίνδυνων, το ERP βοηθά στην 

έγκαιρη επισήµανση των αποκλίσεων, στην πληροφόρηση της 

διοίκησης και στην ανάλυση του µεγέθους και των επιπτώσεων των 

κινδύνων. 

3. Σε ο,τι αφορά τις δραστηριότητες έλεγχου, οι επιθεωρήσεις 

βοηθούνται από εργαλεία ενσωµατωµένα στο ERP όπως η λειτουργία 

“Qurey by forms” (Ερωτήσεις µέσω φορµών) ή  πρόσθετα εργαλεία 

που συνδέονται µε αυτό και  επιτρέπουν διασταυρώσεις στοιχείων και 

έκτακτες αναφορές, ενώ οι εγκρίσεις δίνονται µε ηλεκτρονική 

υπογραφή. Επιπροσθέτως, οι διαδικασίες τηρούνται γιατί 

ενσωµατώνονται σε πίνακες ή προγράµµατα του ERP, και η υπηρεσία 

εσωτερικού έλεγχου ελέγχει µόνο την σωστή σύνταξη των 

παραµέτρων. Τα ευαίσθητα δεδοµένα φυλάσσονται σε βάσεις 

δεδοµένων του ERP και είναι διαθέσιµα µόνο σε εξουσιοδοτηµένους 

χρήστες. Οι µεταβολές βασικών δεδοµένων καταχωρούνται σε 

«ηµερολόγια µεταβολών» . 

4. Σε ο,τι αφορά την Παρακολούθηση, ο κατασκευαστής του ERP 

οφείλει να εγγυάται τον σωστό σχεδιασµό του συστήµατος 

παρακολούθησης. Οι παράµετροι ελέγχονται από την διοίκηση της 

επιχείρησης.  

5. Σε ο, τι αφορά την Πληροφόρηση και την  επικοινωνία, τα ERP 

παράγουν αναφορές µε λειτουργικά, οικονοµικά στοιχεία σύµφωνα µε 

τους ισχύοντες νόµους και κανονισµούς, ενώ περιλαµβάνουν 

τεχνολογία υπόµνησης και ενηµέρωσης µέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου. Οι πληροφορίες παρέχονται όταν πρέπει και µόνο σε 

όσους πρέπει. 
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Εποµένως, τα ERP βελτιώνουν κατά πολύ την εταιρική διακυβέρνηση 

καθιστώντας ευκρινέστερες τις πληροφορίες, βοηθώντας σηµαντικά τον εσωτερικό 

έλεγχο και τις διαδικασίες του και καθιστώντας έτσι την επιχείρηση πιο αποδοτική. 

 

4.5 Η επίδραση των πληροφοριακών συστηµάτων στον 

εσωτερικό έλεγχο 

 

Η χρήση ενός πληροφοριακού συστήµατος δηµιουργεί µια σειρά από 

ευκαιρίες για καλύτερη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου, όπως: 

• συνθήκες εύκολης διάχυσης της πληροφορίας και αποφυγής 

ανεπιθύµητων καταστάσεων.  

• Ευκολότερη συµµόρφωση σε διεθνή ή εθνικά  πρότυπα. Είναι 

συνηθισµένο φαινόµενο η αδυναµία υιοθέτησης από την επιχείρηση 

ποικίλων προτύπων, όπως το ISO 9002, IAS κ.λπ. Ένα καλό ERP 

σύστηµα µπορεί να  κάνει τη µετάβαση εύκολη και σίγουρη. 

• Μείωση λαθών. Η µείωση των λαθών έχει σαν αποτέλεσµα την 

ικανοποίηση των πελατών και των εργαζοµένων, τη µείωση των 

λειτουργικών εξόδων, τη µείωση των διαφυγόντων κερδών, κ.λπ. 

Τα πληροφοριακά συστήµατα που χρησιµοποιούνται από τις εταιρείες, όµως, 

γίνονται συνεχώς πιο περίπλοκα. Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να τα κατανοήσουν 

πλήρως για να είναι σε θέση να διενεργούν αποτελεσµατικούς ελέγχους 

χρησιµοποιώντας τα ως ελεγκτικό εργαλείο. Αν οι έλεγχοι µε τα πληροφοριακά 

συστήµατα επιλέγονται και προσαρµόζονται µε κριτήριο τους κινδύνους που 

καλούνται να διαχειριστούν, τότε η συνεχής παρακολούθηση των ελέγχων αυτών και 

η αξιοπιστία τους παρέχουν την απαιτούµενη ασφάλεια (Le Grand, 2005)45.  

Ακόµη, οι έλεγχοι που πραγµατοποιούνται µέσω των πληροφοριακών 

συστηµάτων συντελούν στην αποτελεσµατικότερη διαχείριση των πόρων και 

                                                 
45 Stephen Flowerday, Rossouw von Solms & Nelson Mandela, Continuous auditing: verifying 

information integrity and providing assurances for financial reports, 2005 
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εποµένως µειώνουν τον κίνδυνο της επιχείρησης. Η Ελεγκτική των Πληροφοριακών 

Συστηµάτων κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. 

Η συστηµατική παρακολούθηση της οικονοµικής διαχείρισης των λειτουργιών 

της επιχείρησης, µέσω κατάλληλης εφαρµογής µηχανογραφικής λογιστικής αποτελεί 

πιθανά την πιο σηµαντική προϋπόθεση από άποψη υποδοµής, που συντελεί στη 

συσχέτιση Πληροφοριακού Συστήµατος και  Εσωτερικού Ελέγχου. 

Αναλυτικότερα, µε τη χρήση εφαρµογής µηχανογραφικής λογιστικής κάθε 

συναλλαγή παρακολουθείται ξεχωριστά. Με την  έκδοση κάθε τιµολογίου 

ενηµερώνεται το λογιστικό σύστηµα, όπως και για κάθε πληρωµή. Με τον τρόπο 

αυτό ο οργανισµός µπορεί να ελέγχει ανά πάσα στιγµή για κάθε συναλλαγή τι 

ποσοστό έχει τιµολογηθεί και τι έχει πληρωθεί. 

Η µηχανογραφική λογιστική παρέχει σε γενικές γραµµές: 

• Συνεχή παρακολούθηση των λογιστικών γεγονότων 

• ∆υνατότητα άµεσου ελέγχου των λογιστικών εγγραφών 

• Παρακολούθηση των κοστολογικών υποχρεώσεων των έργων. 

 

Η εξειδικευµένη φύση του ελέγχου συστηµάτων πληροφοριών και οι 

απαραίτητες δεξιότητες ώστε να εκτελεστούν λογιστικοί έλεγχοι επί αυτών απαιτεί 

ιδιαίτερα πρότυπα εφαρµογής. Τα πρότυπα αυτά συµβάλουν στην 

αποτελεσµατικότερη λειτουργία τόσο των πληροφοριακών συστηµάτων, όσο και του 

εσωτερικού ελέγχου. Τα άτοµα που έχουν τις εξειδικευµένες γνώσεις ελέγχου των 

πληροφοριακών συστηµάτων, αποτελούν πλέον ένα νέο κλάδο. Η ανάπτυξη των 

προτύπων ελέγχου των πληροφοριακών συστηµάτων είναι ακρογωνιαίος λίθος της 

επαγγελµατικής συµβολής της ISACA στα ενδιαφερόµενα µέρη του ελέγχου.  

Η ISACA υποστηρίζει το διεθνώς αναγνωρισµένο επάγγελµα του Certified 

Information Systems Auditor (πιστοποιηµένου ελεγκτή πληροφοριακών συστηµάτων) 

– CISA, το οποίο αναφέρεται σε  πεπειραµένους ελεγκτές συστηµάτων πληροφοριών. 

Επίσης πραγµατοποιεί διάφορες εκπαιδευτικές διασκέψεις, εκδίδει το διµηνιαίο 

περιοδικό IS Audit and Control Journal κι έχει καθιερώσει και ένα ίδρυµα  για την 
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έρευνα στον τοµέα του IS audit όπως ίδρυσε το IT Governance Institute46 (Ίδρυµα 

∆ιακυβέρνησης Τεχνολογίας Πληροφοριών), ως ένα ινστιτούτο µελετών για τους 

ρόλους και τις σχέσεις µεταξύ της τεχνολογίας πληροφοριών και της επιχειρηµατικής 

διακυβέρνησης. 

 

4.6 ∆ιαδικασίες (Procedures) ελέγχου πληροφοριακών 

συστηµάτων  

 

1. ∆ιαδικασία µέτρησης και αξιολόγησης του κινδύνου (IS Risk 

Assessment Measurement Procedure). Ο έλεγχος µέτρησης 

αξιολόγησης του κινδύνου πληροφοριακών συστηµάτων είναι µια 

µεθοδολογία για την παραγωγή ενός µοντέλου κινδύνου για τη 

βελτιστοποίηση της εκχώρησης πόρων 

2. Ηλεκτρονική υπογραφή και διαχείριση key (Digital Signature and 

Key Management Procedure). Ο σκοπός αυτής της διαδικασίας 

είναι να παρασχεθεί ένα εργαλείο για να βοηθήσει την αξιολόγηση 

µιας αρχής πιστοποίησης (CA - Certification Authority), από την 

άποψη της ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών αλλά και της 

αξιοπιστίας. Η πιστοποίηση της αυθεντικότητας των 

συµµετεχόντων σε µια συναλλαγή θεωρείται µια µέθοδος 

προαγωγής εµπιστοσύνης στο ηλεκτρονικό εµπόριο.  Η 

πιστοποίηση αυθεντικότητας µπορεί να εφαρµοσθεί σε διάφορα 

επίπεδα ασφάλειας και από τις διαφορετικές τεχνολογίες.  

 

4.7 Χαρακτηριστικά των Πληροφοριακών Συστηµάτων και 

διαφορές τους από τα χειρόγραφα. Η επίδρασή τους στον Εσωτερικό 

Έλεγχο 

 
                                                 
46 Από τις ιστοσελίδες:  http://www.isaca.org/, 

 
http://www.itgi.org/, http://www.isaca-psc.org/   



 50 

Τα πληροφοριακά συστήµατα παρέχουν µια σειρά από πλεονεκτήµατα σε 

σχέση µε τα χειρόγραφα συστήµατα, συµβάλλοντας µε αυτό τον τρόπο στην 

καλύτερη εφαρµογή του Εσωτερικού Ελέγχου. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι τα 

εξής: 

 

1. Η ιχνηλάτηση των συναλλαγών: αναφέρεται στη διαδικασία µετατροπής 

των αρχικών στοιχείων (π.χ. τιµολόγια, αποδείξεις κλπ) σε χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις. Στο χειρόγραφο σύστηµα η ιχνηλάτηση χαρακτηρίζεται από την 

ορθότητα της αρχειοθέτησης, ώστε να δηµιουργούνται εύκολα προσβάσιµα αρχεία 

και εγγραφές. Αντίθετα, στο πληροφοριακό σύστηµα, η ιχνηλάτηση των συναλλαγών 

διενεργείται σε γλώσσα προγραµµατισµού για να την αντιλαµβάνεται ο υπολογιστής. 

Ο ελεγκτής διαθέτει, µε αυτό τον τρόπο, ένα εργαλείο µε συγκεντρωµένες σηµαντικές 

πληροφορίες το οποίο του παρέχει τη δυνατότητα να διασταυρώνει δεδοµένα, 

γεγονός το οποίο δε θα κατάφερνε στο χειρόγραφο σύστηµα. 

2. Τυποποίηση επεξεργασίας συναλλαγών: οι συναλλαγές στο πληροφοριακό 

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

µικρότερη συχνότητα και συνήθως η πηγή των σφαλµάτων είναι τα λάθη στην 

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

ελεγκτή όσο αφορά στο σχεδιασµό του εσωτερικού ελέγχου. Αντίθετα σε ένα 

χειρόγραφο σύστηµα, τα λάθη που εµφανίζονται σε ένα σύστηµα είναι συστηµατικά 

και συµβαίνουν µε αρκετά µεγάλη συχνότητα. Τα συστηµατικά λάθη επηρεάζουν σε 

µεγαλύτερο βαθµό τη διαδικασία του ελέγχου.  

3. Κατανοµή αρµοδιοτήτων και  καθηκόντων: ένα πληροφοριακό σύστηµα 

µπορεί να συγκεντρώσει πολλές από τις διαδικασίες που εκτελούνται από 

διαφορετικά άτοµα στο χειρόγραφο σύστηµα. Μπορεί, ακόµη,  να εκτελεί λειτουργίες 

οι οποίες θα ήταν ασύµβατες αν εκτελούνταν από ένα άτοµο στο χειρόγραφο 

σύστηµα. Με αυτό τον τρόπο, και ο εσωτερικός έλεγχος µπορεί να εντοπίσει πιο 

εύκολα τις προβληµατικές περιοχές και να προτείνει λύσεις. 

4. Λάθη και  ανεπάρκειες στις λειτουργίες: η πιθανότητα τα άτοµα να έχουν 

µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση στα στοιχεία της οικονοµικής µονάδας αυξάνεται 

όταν ένα λογιστικό σύστηµα ηλεκτρονικοποιείται. Η αύξηση αυτή προκαλείται από 
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το γεγονός ότι σφάλµατα του υπολογιστή δεν εντοπίζονται για µεγάλα χρονικά 

διαστήµατα. 

5. ∆υνατότητα για αυξηµένη διοικητική εποπτεία: τα πληροφοριακά 

συστήµατα προσφέρουν πολλές οµάδες πληροφοριών, τις  οποίες η διοίκηση µπορεί 

να χρησιµοποιήσει για να επιβλέπει και να ελέγχει το σύνολο των συναλλαγών. Με 

τον τρόπο αυτό ενδυναµώνεται ταυτόχρονα και η δοµή του εσωτερικού ελέγχου. 

6. Το Πληροφοριακό Σύστηµα ως εργαλείο για τη διεξαγωγή του ελέγχου: ένα 

Πληροφοριακό Σύστηµα βοηθάει στη δηµιουργία αναφορών και συµπερασµάτων τα 

οποία είναι απαραίτητα για τη διενέργεια χειρόγραφων ελέγχων. Γενικά, ισχύει ότι τα 

στοιχεία της δοµής του εσωτερικού ελέγχου εφαρµόζονται σε κάθε οικονοµική 

µονάδα, αλλά ο τρόπος που αυτά συνδυάζονται και εφαρµόζονται ποικίλλει ανάλογα 

µε τις µεθόδους επεξεργασίας δεδοµένων που αυτή χρησιµοποιεί, δηλαδή από το 

πληροφοριακό της σύστηµα  (Dan et al., 1996)47. 

Αποδεικνύεται, λοιπόν, ότι για τη σωστή λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου, 

ο ελεγκτής πρέπει να είναι γνώστης των ηλεκτρονικών στοιχείων διαδικασίας, 

εξοπλισµού και των πληροφοριακών συστηµάτων που εφαρµόζονται. Η γνώση αυτή 

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

πρέπει να γνωρίζει άριστα το αντικείµενο που ελέγχει. 

 

4.8 ∆ιακυβέρνηση τεχνολογίας πληροφοριών (IT  governance)  

 

Για πολλές επιχειρήσεις, οι πληροφορίες αντιπροσωπεύουν τα πολυτιµότερα, 

αλλά συχνά τα λιγότερο κατανοητά στοιχεία ενεργητικού τους. Οι επιτυχηµένες 

επιχειρήσεις αναγνωρίζουν τα οφέλη των πληροφοριακών συστηµάτων και τα 

χρησιµοποιούν για να αυξήσουν την αξία των ενδιαφερόµενων µερών τους. Αυτές οι 

επιχειρήσεις αντιλαµβάνονται επίσης και διαχειρίζονται τους σχετιζόµενους 

κινδύνους µε την τεχνολογία πληροφοριών, όπως η αυξανόµενη νοµοθετική 

                                                 
47 Dan M, Guy, C. Wayne Alderman, Alan J. Winters, (1996), “Auditing,” 4th Edition. 
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συµµόρφωση και η εξάρτηση πολλών επιχειρησιακών διαδικασιών τεχνολογίας 

πληροφοριών.  

Οι ανάγκες εκτίµησης της αξίας της τεχνολογίας πληροφοριών, διαχείρισης 

κινδύνων σχετικών µε την τεχνολογία και  έλεγχου των πληροφοριών, αποτελούν 

πλέον βασικά στοιχεία της εταιρικής διακυβέρνησης. Η αξία, ο κίνδυνος και ο 

έλεγχος αποτελούν τον πυρήνα της διακυβέρνησης τεχνολογίας πληροφοριών (IT 

governance).  

 

4.9 Έρευνες για τη σχέση πληροφοριακών συστηµάτων και 

εσωτερικού κινδύνου 

 

Συνοψίζοντας, η χρήση συνεχών ελέγχων µε τη χρήση των πληροφοριακών 

συστηµάτων µπορεί να µειώσει την ανάγκη για λεπτοµερείς ετήσιες επιθεωρήσεις. Ο 

διαρκής έλεγχος δίνει τη δυνατότητα στους εσωτερικούς ελεγκτές να ελέγχουν τα 

πληροφοριακά συστήµατα για δυσλειτουργίες και για σηµεία των πληροφοριακών 

συστηµάτων όπου υπάρχει ανεπαρκής έλεγχος, άρα και πιθανός κίνδυνος. Με το 

συνεχή έλεγχο η τεχνολογία αποκτά σηµαντικό ρόλο ˙ ωστόσο, απαιτείται και η 

κατάλληλη διαχείρισή της.  

Στην Ελλάδα, οι Spathis και Constantinides (2004)48 εξέτασαν την εφαρµογή 

των συστηµάτων ERP σε 26 εταιρείες, µε σκοπό να εντοπίσουν τα κίνητρα που 

ώθησαν τις εν λόγω εταιρείες στην υιοθέτηση αυτών των συστηµάτων, τα οφέλη που 

αποκόµισαν από την εφαρµογή τους καθώς και τις αλλαγές που επέφεραν τα 

συστήµατα στις λειτουργίες της κάθε επιχείρησης. Η έρευνα διεξήχθη µε τη χρήση 

ερωτηµατολογίου και συνεντεύξεων στις εταιρείες, αλλά και ορισµένων παροχέων 

ERP συστηµάτων. ∆εδοµένου ότι η λογιστική αποτελεί την καρδιά ενός συστήµατος 

ERP, στην έρευνα δίνεται έµφαση στην επίδραση που είχε η εφαρµογή ERP στη 

λογιστική διαχείριση της επιχείρησης. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι αλλαγές που 

                                                 
48 Spathis C. and Constantinides S., Enterprise resource planning systems, impact on accounting 

processes, Business Process Management Journal, Vol. 10, No. 2, pp 234-247, 2004. 
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διαπιστώθηκαν ήταν σχετικά λίγες και περιελάµβαναν την αυξηµένη χρήση του 

εσωτερικού ελέγχου, των µη οικονοµικών δεικτών απόδοσης και της ανάλυσης 

κερδοφορίας.  

 

4.10 Η αναφορά COSO49  

 

Η αναφορά COSO ενσωµατώνει µε επιτυχία τις αρχές του εσωτερικού 

ελέγχου και των πληροφοριακών συστηµάτων. Με την έκδοση της αναφοράς του 

C.O.S.O., το 1992 µε τίτλο ολοκληρωµένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου (internal 

control integrated framework) παρουσιάστηκε για πρώτη φορά, αναλυτικά ο 

εσωτερικός έλεγχος. 

Το πλαίσιο C.O.S.O. αποτελείται από 4 τόµους. Ο πρώτος τόµος περιλαµβάνει 

µια περίληψη προς τα στελέχη και τους νοµοθέτες. O δεύτερος ορίζει τον εσωτερικό 

έλεγχο, και παρέχει κριτήρια µε τα οποία η διοίκηση µπορεί να αξιολογήσει τα 

συστήµατα ελέγχου. O τρίτος τόµος παρέχει οδηγίες στους οργανισµούς που 

δηµοσιεύουν εκθέσεις σχετικά µε τον εσωτερικό έλεγχο της προετοιµασίας των 

δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων. Ο τέταρτος τόµος, περιλαµβάνει 

εργαλεία αξιολόγησης που µπορούν να είναι χρήσιµα στην πραγµατοποίηση της 

αξιολόγησης ενός συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. 

Επιπλέον, η διακυβέρνηση τεχνολογίας πληροφοριών ενσωµατώνει και 

θεσµοποιεί τις ορθές πρακτικές για να εξασφαλιστεί ότι η τεχνολογία πληροφοριών 

της επιχείρησης υποστηρίζει τους επιχειρησιακούς στόχους. Η διακυβέρνηση 

τεχνολογίας πληροφοριών επιτρέπει έτσι στην επιχείρηση για να εκµεταλλευθεί 

πλήρως τις πληροφορίες της, µεγιστοποιώντας έτσι τα οφέλη, κεφαλαιοποιώντας στις 

εµφανιζόµενες ευκαιρίες και αποκοµίζοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Το  COSO 

αποτελεί το ευρέως αποδεκτό πλαίσιο εσωτερικού  ελέγχου επιχειρησιακής 

διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνου. Εφαρµόζεται στις περισσότερες 

επιχειρήσεις, προσαρµοσµένο στις ανάγκες τους.  

                                                 
49
Από την ιστοσελίδα:  http:// www.coso.org/   
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Το COSO ορίζει ότι εσωτερικός έλεγχος οφείλει 1) να παρέχει διαβεβαίωση 

στην επίτευξη των  αντικειµενικών στόχων, 2) αναφέρεται στα 2 βασικά επίπεδα και 

3) απαρτίζεται από πέντε αλληλοσχετιζόµενες συνιστώσες. Πιο αναλυτικά: 

 

Οι αντικειµενικοί στόχοι του εσωτερικού ελέγχου είναι οι εξής:  

• Η αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα λειτουργιών  

• Η αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων  

• Η συµµόρφωση µε το νοµοθετικό και το κανονιστικό πλαίσιο  

 

Τα επίπεδα αναφοράς ελέγχου είναι τα εξής:  

• Επίπεδο οντότητας (entity level). Αποτελεί υψηλό επίπεδο, και 

λειτουργεί σαν µονάδα ελέγχου (control unit).  

• Επίπεδο δραστηριότητας (activity level). Αποτελείται από τους 

επιχειρησιακούς κύκλους, µέσα στους οποίους πραγµατοποιούνται οι 

διαδικασίες.  

 

Τέλος, οι αλληλοσχετιζόµενες συνιστώσες εσωτερικού ελέγχου:  

• το Περιβάλλον του Ελέγχου  

• η Εκτίµηση του Κινδύνου 

• οι ∆ραστηριότητες του Ελέγχου 

• η Πληροφορία και η επικοινωνία  

• η εποπτεία  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Τελικές Παρατηρήσεις 

 

Ο Εσωτερικός Έλεγχος  είναι µια απαραίτητη λειτουργία των επιχειρήσεων, 

και αποτελεί σύµβουλο της επιχείρησης για τη βελτίωση της αποδοτικότητας της. Η 

επισήµανση των αδυναµιών από το τµήµα Εσωτερικού Έλεγχου έχει ως βασικό 

στόχο τη βελτίωση των διαδικασιών, και όχι την επιβολή ποινών, καθώς οι προτάσεις 

των ελεγκτών είναι γνώµες, και όχι εντολές.  

Οι διάφορες ανακατατάξεις στον επιχειρησιακό χώρο, οι πρόσφατες 

λογιστικές απάτες και η αύξηση του µεγέθους των επιχειρήσεων συνέβαλαν 

καθοριστικά στην αναβάθµιση του ρόλου του Εσωτερικού Ελέγχου. 

Η αποστολή του εσωτερικού ελέγχου είναι να βοηθά τις διοικήσεις στην 

αξιολόγηση και την αντιµετώπιση όλων πιθανών κινδύνων και να συµβάλλει  στην 

αποτελεσµατικότητα της εταιρικής διακυβέρνησης. 

Ο εσωτερικός έλεγχος επεκτείνεται σε όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης: 

στην κατάρτιση των λογιστικών καταστάσεων, στην τήρηση των κανόνων, στην 

αξιοποίηση των πόρων, καθώς και στην εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας. 

Παράλληλα, µέσω του ελέγχου αξιολογείται η λειτουργία κάθε τµήµατος και 

διαπιστώνονται τυχόν ελλείψεις. 

Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του εσωτερικού ελέγχου που 

σχετίζονται µε την επιτυχία της εφαρµογής του είναι και η χρήση ενός κατάλληλου 

Πληροφοριακού Συστήµατος. 

Η εισαγωγή των πληροφοριακών συστηµάτων στο χώρο των επιχειρήσεων 

συνέβαλε σηµαντικά στον εκσυγχρονισµό τους και στη βελτίωση της απόδοσής τους. 

Ο ολοένα αυξανόµενος ανταγωνισµός επιβάλλει την αξιοποίηση της τεχνολογίας. Η  

εκµετάλλευση των εξελίξεων στο χώρο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών 

βελτιώνουν την ανταγωνιστική θέση των επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα βελτιώνουν 

και τις παρεχόµενες προς τους πελάτες υπηρεσίες. 
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Σε ολοένα αυξανόµενο βαθµό, τα πληροφοριακά συστήµατα πληροφοριών 

αυτοµατοποιούν τις επιχειρησιακές διαδικασίες. Αποδεικνύεται, λοιπόν, ότι και στον 

κλάδο του εσωτερικού ελέγχου η πληροφορική κατέχει εξέχουσα θέση. 

Τα ηλεκτρονικά ελεγκτικά εργαλεία έχουν επιτελικό ρόλο στον έλεγχο της 

αποτελεσµατικότητας των ελεγκτικών διαδικασιών, στον έλεγχο της εγκυρότητας των 

λογιστικών δεδοµένων, στο σχεδιασµό, στη διαχείριση και στην εκτέλεση του 

ελέγχου. 

Ο ρόλος της Ελεγκτικής Πληροφοριακών Συστηµάτων είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικός γιατί ενσωµατώνει τα πλεονεκτήµατα της χρήσης των πληροφοριακών 

συστηµάτων στον εσωτερικό έλεγχο της επιχείρησης. Αντίστοιχα, ενσωµατώνει τις 

αρχές του Εσωτερικού Ελέγχου στο σχεδιασµού των πληροφοριακών συστηµάτων, 

καθιστώντας τα περισσότερο ολοκληρωµένα και κατάλληλα για τις ανάγκες της 

επιχείρησης. 

Οι κυριότερες περιοχές που ελέγχει ένα πληροφοριακό Σύστηµα, οι οποίες 

έχουν επίδραση στην αποτελεσµατικότητα του Εσωτερικού Ελέγχου είναι οι εξής: 

• Η σαφής  κατανοµή και ο ορισµός των ρόλων και των καθηκόντων κάθε 

εργαζόµενου 

• Η Ασφάλεια των  Πληροφοριών 

• Οι διαδικασίες Πρόσληψης και Εκπαίδευσης του Προσωπικού  

• Τα Συστήµατα Ελέγχου λογικής και φυσικής πρόσβασης 

 

Πολλές φορές, τα πληροφοριακά συστήµατα λειτουργούν ως εργαλεία στην 

άσκηση του εσωτερικού έλεγχου.   Οι έλεγχοι που πραγµατοποιούνται µέσω των 

πληροφοριακών συστηµάτων συντελούν στην αποτελεσµατικότερη διαχείριση των 

πόρων και εποµένως µειώνουν τους κινδύνους της επιχείρησης. Εποµένως, τα 

πληροφοριακά συστήµατα βελτιώνουν κατά πολύ την εταιρική διακυβέρνηση 

καθιστώντας ευκολότερα προσβάσιµες τις πληροφορίες, βοηθώντας σηµαντικά τον 

εσωτερικό έλεγχο και τις διαδικασίες του και καθιστώντας έτσι την επιχείρηση πιο 

αποδοτική. 
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Η παρούσα εργασία, µετά την ανάλυση των πτυχών του εσωτερικού ελέγχου 

και των πληροφοριακών συστηµάτων, διερεύνησε την σχέση που συνδέει τις δύο 

έννοιες. Συνοψίζοντας, µπορούµε να καταλήξουµε στα εξής: 

• Οι δύο έννοιες πλέον συλλειτουργούν και συνεργάζονται 

• Τόσο ο εσωτερικός όσο και τα πληροφοριακά συστήµατα  βοηθούν τις 

επιχειρήσεις να επιτύχουν τους στόχους τους και να αυξήσουν την 

αποδοτικότητάς τους. 

• Τα πληροφοριακά συστήµατα υποστηρίζουν τις λειτουργίες του 

εσωτερικού ελέγχου και καθιστούν λιγότερο αναγκαίες τις συχνές 

επιθεωρήσεις, αφού ο έλεγχος όλων των δραστηριοτήτων και 

συναλλαγών γίνεται ταχύτερα και ευκολότερα. 

• Τα πληροφοριακά συστήµατα µετέβαλλαν τον τρόπο διεξαγωγής του 

εσωτερικού ελέγχου, αυτοµατοποιώντας τον. 

• Από την άλλη πλευρά, ο εσωτερικός έλεγχος άλλαξε τον τρόπο µε τον 

οποίο σχεδιάζονται τα πληροφοριακά συστήµατα, αφού έθεσε πιο 

αυστηρές προϋποθέσεις ασφάλειας και αξιοπιστίας των πληροφοριών. 
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