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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα εργασία πραγµατεύεται τους κινδύνους και τους ελέγχους των λογιστικών  

πληροφοριακών συστηµάτων. Με γνώµονα αυτό, παρατίθεται αρχικά βιβλιογραφική 

επισκόπηση, µέσω της οποίας αναφέρονται σχετικά ζητήµατα και αναδεικνύεται η 

σπουδαιότητά του θέµατος. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η ερευνητική µελέτη που 

πραγµατοποιήθηκε, µε σκοπό τη διερεύνηση της σηµασίας ανάλυσης και εκτίµησης 

των κινδύνων που απειλούν τα  λογιστικά πληροφοριακά συστήµατα, και εφαρµογής 

των κατάλληλων διαδικασιών ελέγχου για την αντιµετώπιση και εξάλειψη τους. 

 

Η συλλογή των πρωτογενών δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε µέσω ερωτηµατολογίου 

σε ένα τυχαίο δείγµα 52 εισηγµένων και µη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 

στη Βόρεια Ελλάδα. Για τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε το 

πακέτο λογισµικού SPSS. Τα ευρήµατα της έρευνας µας καθοδηγούν στην εξαγωγή 

συµπερασµάτων και κατευθύνσεων για τη βελτίωση των διαδικασιών ελέγχου και 

διαχείρισης κινδύνου των λογιστικών πληροφοριακών συστηµάτων, καθώς επίσης 

και την αύξηση της αποδοτικότητας τους κατά την εφαρµογή τους στις σύγχρονες 

ελληνικές επιχειρήσεις. 
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Κεφάλαιο 1 

Αναγκαιότητα και ∆ιάρθρωση ∆ιπλωµατικής Εργασίας 
 

1.1 Εισαγωγή 

Στο πρώτο κεφάλαιο θα παρουσιασθεί συνοπτικά η αναγκαιότητα της διπλωµατικής 

εργασίας, µε αντικείµενο µελέτης τους κινδύνους και τους ελέγχους των λογιστικών 

πληροφοριακών συστηµάτων. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η περιγραφή της δοµής 

και του περιεχοµένου αυτής.  

 

1.2 Αναγκαιότητα ∆ιπλωµατικής Εργασίας 

Οι επιχειρήσεις αναπτύσσουν ποικίλες λειτουργίες και διαδικασίες για τη διαχείριση 

των πληροφοριών που παράγονται από τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες. Τα 

σύγχρονα λογιστικά συστήµατα είναι συνήθως αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες που 

χρησιµοποιούν υπολογιστές, διακοµιστές και intranet για τη συλλογή, διαχείριση, 

αποθήκευση, επεξεργασία, ανάκτηση και παρουσίαση των οικονοµικών δεδοµένων. 

Πρόκειται για απόρρητα δεδοµένα που είναι άρρηκτα συνδεδεµένα µε τη πορεία κάθε 

επιχείρησης και συµβάλλουν τα µέγιστα στη χάραξη της στρατηγικής της.  

 

Κατά συνέπεια, κινδυνεύουν συνεχώς να γίνουν στόχος επιθέσεων µε απώτερο σκοπό 

την απόσπαση απόρρητων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων και τη πρόκληση βλάβης 

στην εύρυθµη λειτουργία της οντότητας. Η έκθεση του συστήµατος στον κίνδυνο 

µπορεί να είναι απόρροια κακόβουλων ενεργειών τόσο από τη πλευρά εργαζοµένων 

όσο και εισβολέων, οι οποίοι εκµεταλλευόµενοι τις αδυναµίες και τα κενά ασφαλείας 

του συστήµατος επιδιώκουν την αποκάλυψη, καταστροφή ή µεταβολή εµπιστευτικών 

πληροφοριών.  

 

Προκειµένου να αποφευχθούν αυτές οι δυσµενείς συνέπειες, λογιστές και ελεγκτές 

αναλαµβάνουν να εξασφαλίσουν ένα υψηλό επίπεδο ακρίβειας και ακεραιότητας στις 

οικονοµικές συναλλαγές και στη καταχώρηση των ηµερολογιακών εγγραφών, ώστε 

να είναι άµεσα διαθέσιµες σε όσους έχουν νόµιµη πρόσβαση σε αυτές. Οι διαδικασίες 

ελέγχου που υλοποιούνται, προσπαθούν να εντοπίσουν τους κινδύνους που απειλούν 

το σύστηµα και τις ευπάθειες που ενυπάρχουν, ούτως ώστε να εξαλειφθούν και να 
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εφαρµοστούν οι κατάλληλες τεχνικές ασφαλείας που θα απαγορεύουν τη πρόσβαση 

σε µη εξουσιοδοτηµένους χρήστες.    

 

Σκοπός της διπλωµατικής εργασίας είναι η ανάδειξη της σηµασίας διαχείρισης του  

κινδύνου και εφαρµογής ορθών διαδικασιών ελέγχου στα λογιστικά πληροφοριακά 

συστήµατα, ώστε να παρέχονται πλήρεις και έγκυρες οικονοµικές πληροφορίες. Το 

γεγονός αυτό παίζει καθοριστικό ρόλο στη λήψη ορθολογικών αποφάσεων και στη 

διασφάλιση της ευηµερίας της επιχείρησης.  

 

1.3 ∆ιάρθρωση ∆ιπλωµατικής Εργασίας 

Η παρούσα εργασία απαρτίζεται συνολικά από επτά θεµατικές ενότητες, µέσα από τις 

οποίες επιχειρείται µια βαθιά εννοιολογική και ερευνητική προσέγγιση των κινδύνων 

στους οποίους είναι εκτεθειµένα τα λογιστικά πληροφοριακά συστήµατα, καθώς και 

των ελέγχων που εφαρµόζονται από τις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις. 

 

Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί την εισαγωγή της εργασίας, όπου καταδεικνύεται η 

σπουδαιότητα της διαχείρισης των κινδύνων και εφαρµογής κατάλληλων πρακτικών 

ελέγχου, τονίζοντας µε αυτό το τρόπο την αναγκαιότητα της συγγραφή της. Αµέσως 

µετά αναλύεται η δοµή και το περιεχόµενό της. 

 

Το δεύτερο κεφάλαιο ξεκινά µε κάποιες βασικές πληροφορίες σχετικά µε την έννοια 

και λειτουργία των λογιστικών πληροφοριακών συστηµάτων, την οποία διαδέχεται η 

προσπάθεια ανάλυσης του ορισµού και της σηµασίας του κινδύνου. Ακολουθούν οι 

τύποι των επιτιθέµενων που επιθυµούν να προκαλέσουν καταστροφές στο σύστηµα, 

και τα είδη των επιθέσεων που επιλέγουν να εφαρµόσουν. Επιπλέον, παρουσιάζεται η 

βασική ταξινόµηση των κινδύνων σε επιχειρησιακούς, ελεγκτικούς, ασφάλειας και 

συνέχειας και οι υποκατηγορίες που τους απαρτίζουν. Ακόµη, προσδιορίζονται τα 

περιουσιακά στοιχεία πληροφορικής τεχνολογίας που συνήθως κατέχει η επιχείρηση, 

οι αδυναµίες που τυχόν ενυπάρχουν σε αυτά και οι απειλές που ελλοχεύουν να τα 

βλάψουν. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται µε τη παράθεση των κυριότερων τεχνικών και 

µεθοδολογιών που συµβάλλουν στην ανάλυση και αξιολόγηση των κινδύνων που 

απειλούν ή εµφανίζονται στο σύστηµα.  

 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται συνοπτικά οι αντικειµενικοί σκοποί του ελέγχου και 

η χρησιµότητα της εφαρµογής του στα λογιστικά συστήµατα των επιχειρήσεων. Στη 
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συνέχεια, αναλύεται εκτενώς και λεπτοµερώς η βασικότερη κατηγοριοποίηση του σε 

γενικούς ελέγχους και ελέγχους εφαρµογών. Επιπρόσθετα, εξετάζονται οι έλεγχοι 

που εφαρµόζονται στα συστήµατα που λειτουργούν σε απευθείας σύνδεση και σε 

πραγµατικό χρόνο (online, real-time systems).  

 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται περιληπτικά κάποιες έρευνες που σχετίζονται 

µε τους κινδύνους και τους ελέγχους των λογιστικών πληροφοριακών συστηµάτων. 

Πιο συγκεκριµένα, αναφέρεται ο ερευνητής – µελετητής που διεξάγει την έρευνα, το 

θέµα το οποίο πραγµατεύεται, καθώς και τα συµπεράσµατα στα οποία καταλήγει. 

 

Στο πέµπτο κεφάλαιο προσδιορίζεται το δείγµα του πληθυσµού, το οποίο κλήθηκε να 

συµµετάσχει στην έρευνα, καθώς και ο τρόπος αποστολής του ερωτηµατολογίου σε 

αυτό. Αµέσως µετά ακολουθεί η παρουσίαση του περιεχοµένου του ερωτηµατολογίου 

και η στατιστική µέθοδος που επιλέχθηκε για την ανάλυση του και την εξαγωγή των 

ποσοστιαίων αποτελεσµάτων.   

 

Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των ερωτήσεων, όπως αυτά 

διαµορφώθηκαν από το σύνολο των ερωτηµατολογίων που επεστράφησαν και µε τη 

βοήθεια που παρέχει το στατιστικό πακέτο λογισµικού SPSS. Ειδικότερα, πρόκειται 

για τη παράθεση περιγραφικών στοιχείων και γραφηµάτων, µε σκοπό τη βαθύτερη 

κατανόηση των αποτελεσµάτων από τον αναγνώστη.  

 

Στο έβδοµο και τελευταίο κεφάλαιο παρατίθενται συνοπτικά τα συµπεράσµατα της 

διπλωµατικής εργασίας, όπως προκύπτουν τόσο από τη βιβλιογραφική επισκόπηση 

όσο και από την ανάλυση των απαντήσεων του ερωτηµατολογίου. Επίσης, γίνονται 

προτάσεις για µελλοντική έρευνα, µε σκοπό τη βελτίωση της διαδικασίας διαχείρισης 

κινδύνου και των πρακτικών ελέγχου που εφαρµόζονται. 
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Κεφάλαιο 2 

Κίνδυνοι των λογιστικών πληροφοριακών συστηµάτων 
 

2.1 Εισαγωγή 

Στο πρώτο κεφάλαιο πραγµατοποιείται η ανάλυση όλων των κινδύνων που απειλούν 

τα λογιστικά πληροφοριακά συστήµατα. Αρχικά, ορίζεται ο κίνδυνος, εντοπίζονται οι 

παράγοντες που τον προκαλούν και τα είδη των επιθέσεων µε τα οποία εκδηλώνεται. 

Στη συνέχεια, προσδιορίζονται τα περιουσιακά στοιχεία πληροφορικής τεχνολογίας 

που κατέχει µια επιχείρηση, οι απειλές που ελλοχεύουν, καθώς και οι ευπάθειες που 

εµφανίζονται σε αυτά. Τέλος, αναφέρονται οι µεθοδολογίες µε τη χρήση των οποίων 

µια επιχείρηση προβαίνει σε ανάλυση, εκτίµηση και διαχείριση του κινδύνου στον 

οποίο είναι εκτεθειµένη.  

 

2.2 Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήµατα 

Το λογιστικό πληροφοριακό σύστηµα ως κοµµάτι του πληροφοριακού συστήµατος 

διοίκησης (management information system – MIS), χρησιµοποιείται για να παρέχει 

έγκαιρες και ακριβείς οικονοµικές και στατιστικές αναφορές που είναι χρήσιµες τόσο 

στη διοίκηση της επιχείρησης για τη λήψη αποφάσεων, όσο και σε εξωτερικούς 

φορείς, όπως είναι οι πιστωτές, οι επενδυτές και οι φορολογικές αρχές.  

 

Ένα λογιστικό πληροφοριακό σύστηµα είναι συνήθως ένα σχετικά κλειστό σύστηµα 

που περιέχει στόχους, όρια, διαδικασίες, εισροές, εκροές και ελέγχους (Boockholdt, 

1993). Οι εισροές είναι οικονοµικά γεγονότα από τα οποία προκύπτουν οι 

οικονοµικές συναλλαγές. Αυτό περιλαµβάνει τη πώληση αγαθών µε µετρητά ή µε 

πίστωση και την υλοποίηση κάποιας δαπάνης. Οι διαδικασίες καταχωρούν ένα 

οικονοµικό γεγονός ως συναλλαγή, δηµιουργούν τις ηµερολογιακές εγγραφές, 

µεταφέρουν τα ποσά από το ηµερολόγιο στο γενικό καθολικό και τα συνοψίζουν για 

να εξαχθούν οι οικονοµικές καταστάσεις. Οι εκροές είναι τα οικονοµικά έγγραφα και 

οι αναφορές που εκτυπώνονται. Οι έλεγχοι στοχεύουν στη πρόληψη και διάγνωση 

σφαλµάτων. Τέλος, τα όρια παίρνουν διάφορες µορφές. Έτσι, έχουµε τα όρια που 

αφορούν στα στοιχεία εισόδου, εκείνα που αφορούν στα στοιχεία εξόδου και εκείνα 

που σχετίζονται µε την ανατροφοδότηση (Summers, 1991).  
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Ένας σηµαντικός αριθµός λογιστών και ελεγκτών θεωρεί τα λογιστικά πληροφοριακά 

συστήµατα ως σύνολο κύκλων συναλλαγών. Έχουν προσδιοριστεί τέσσερις κύκλοι, 

οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι (Boockholdt, 1993; Chang and Ingraham, 2007): 

� Κύκλος εσόδων. Πρόκειται για συναλλαγές που προκύπτουν από οικονοµικά 

γεγονότα, τα οποία παράγουν έσοδα για την επιχειρηµατική οντότητα. 

� Κύκλος εξόδων. Πρόκειται για συναλλαγές που προκύπτουν από οικονοµικά 

γεγονότα, που είναι απαραίτητα για την απόκτηση υλικών, πρώτων υλών και 

προµηθειών. 

� Κύκλος µετατροπής. Πρόκειται για συναλλαγές που καταχωρούνται όταν οι 

πρώτες ύλες µετατραπούν σε τελικά προϊόντα προς πώληση. 

� Οικονοµικός κύκλος. Πρόκειται για συναλλαγές που καταγράφουν το ύψος 

του κεφαλαίου που επενδύθηκε από τους ιδιοκτήτες και τους πιστωτές, καθώς 

και τη χρήση του µε στόχο τη δηµιουργία κερδών και εισοδήµατος.    

 

Τέλος, τα λογιστικά πληροφοριακά συστήµατα, ως αποτέλεσµα του συνδυασµού των 

παραδοσιακών λογιστικών πρακτικών και των πόρων της πληροφορικής τεχνολογίας, 

αποτελούνται από έξι συστατικά στοιχεία (Wikipedia): 

� Άνθρωποι - οι χρήστες του συστήµατος 

� ∆ιαδικασίες και οδηγίες - µέθοδοι ανάκτησης και επεξεργασίας δεδοµένων 

� ∆εδοµένα - πληροφορίες σχετικές µε τις επιχειρηµατικές πρακτικές  

� Λογισµικό - προγράµµατα για την επεξεργασία των δεδοµένων 

� Υποδοµή πληροφορικής τεχνολογίας-το υλικό (hardware) για να λειτουργήσει 

το σύστηµα 

� Εσωτερικοί έλεγχοι - µέτρα ασφαλείας για τη προστασία των ευαίσθητων 

δεδοµένων. 

 

2.3 Ορισµός και Σηµασία Κινδύνου 

Τα λογιστικά συστήµατα περιέχουν εµπιστευτικές και απόρρητες πληροφορίες, οι 

οποίες µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη λειτουργία µιας επιχείρησης, εάν δεν 

προστατευτούν κατάλληλα. Η πρόσβαση από µη εξουσιοδοτηµένους χρήστες µπορεί 

να προκαλέσει προβλήµατα που ενδέχεται να αποβούν καταστροφικά. Ελλοχεύει ο 

κίνδυνος απώλειας οικονοµικών στοιχείων, λανθασµένης εισαγωγής δεδοµένων, 

αλλά και παραβίασης και κλοπής πληροφοριών.  
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Άµεση προτεραιότητα των επιχειρήσεων έχει γίνει η ασφάλεια των λογιστικών τους 

συστηµάτων µέσω της ορθής διαχείρισης κινδύνου. Στόχος δεν είναι η ολοκληρωτική 

του εξάλειψη, αλλά η ελαχιστοποίηση του ως το βαθµό που κρίνεται απαραίτητος για 

κάθε επιχείρηση χωριστά. Εξάλλου, θεωρείται πως η έλλειψη κίνδυνου συνεπάγεται 

έλλειψη απόδοσης και κέρδους.  

 

Με τον όρο κίνδυνο εννοούµε τη πιθανότητα να συµβεί ένα περιστατικό στο µέλλον 

που θα έχει απρόσµενες δυσµενείς επιπτώσεις και κυρίως οικονοµικές απώλειες.  Ένα 

τέτοιο γεγονός, µπορεί να παραποιήσει την ακρίβεια των οικονοµικών πληροφοριών 

και να οδηγήσει τα διοικητικά στελέχη και τους µετόχους στη λήψη λανθασµένων 

αποφάσεων και στρατηγικών για τη πορεία της επιχείρησης. 

 

Μια πιο πλήρης προσέγγιση της έννοιας του κινδύνου γίνεται από τον ISO, ο οποίος 

ορίζει τον κίνδυνο ως τη πιθανότητα µια απειλή (threat) να προκαλέσει αδυναµίες 

(vulnerabilities) στα περιουσιακά στοιχεία (assets) της επιχείρησης, και γενικότερα να 

έχει αρνητική επίδραση (impact) στη λειτουργία της (ISO/IEC FIDIS 27005:2008).  

 

Η ανάλυση κινδύνων είναι ζωτικής σηµασίας για την επιχείρηση, αφού της δίνει τη 

δυνατότητα να προσδιορίσει τους ενδογενείς και εξωγενείς κινδύνους που απειλούν 

τη λειτουργία της και µπορούν να προκαλέσουν απώλεια των χρηµατοοικονοµικών 

της στοιχείων. Οι κίνδυνοι που θα καθοριστούν, µπορούν να κατηγοριοποιηθούν και 

να αξιολογηθούν, ώστε να γίνει η διαχείριση τους µε τον ορθότερο τρόπο. 

 

2.4 Παράγοντες κινδύνου/επιτιθέµενοι 

Προκειµένου να προσδιοριστεί ένας κίνδυνος, πρέπει πρώτα να αναγνωριστούν οι 

παράγοντες που ευθύνονται για την εµφάνιση του. Παράγοντες κινδύνου (risk 

factors) ή επιτιθέµενοι (attackers), ονοµάζονται οι οντότητες που µπορούν να 

προκαλέσουν ένα κίνδυνο. Τέτοιες οντότητες είναι οι ακόλουθες (Landoll, 2006):  

� Φύση. Οι φυσικές καταστροφές, όπως οι σεισµοί, οι πληµµύρες και οι φωτιές 

µπορούν να επηρεάσουν και να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες στο υλικό και 

το λογισµικό ενός υπολογιστή.  

� Εργαζόµενοι. Το ανθρώπινο δυναµικό ενδέχεται είτε ακούσια να εισάγει 

εσφαλµένα δεδοµένα στο σύστηµα είτε ηθεληµένα να προβεί σε αλλαγή, 

διαγραφή ή κλοπή σηµαντικών πληροφοριών. 
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� Σύµβουλοι / Προσωπικό υποστήριξης του συστήµατος. Οι άνθρωποι αυτοί 

έχουν τακτική πρόσβαση στο λογιστικό σύστηµα, γεγονός που τους επιτρέπει 

να διεξάγουν διάφορες ενέργειες που δε περιλαµβάνονται στις αρµοδιότητες 

τους (Mihalache, 2011). 

� Εισβολείς (Hackers / Crackers). Τα συστήµατα που χρησιµοποιούν σύνδεση 

στο ∆ιαδίκτυο είναι εκτεθειµένα σε χάκερς και κράκερς. Ένας χάκερ µε 

πλήρη γνώση προγραµµατισµού επιθυµεί να εισβάλλει σε αυτά προκειµένου 

να ανακαλύψει τα κενά ασφαλείας τους και όχι να καταστρέψει δεδοµένα 

σκοπίµως. Αντίθετα, οι κράκερς παραβιάζουν την ακεραιότητα τους µε κακή 

πρόθεση. 

� Ανταγωνιστές. Πρόκειται για ανταγωνιστές του ίδιου ή διαφορετικού κλάδου 

δραστηριότητας. Στόχος είναι να προκληθεί πλήγµα στο λογιστικό σύστηµα 

της επιχείρησης, ώστε να οδηγηθεί σε σηµαντική απώλεια κερδών, µεριδίου 

αγοράς ή ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος.  

� Κατάσκοποι. Είναι επαγγελµατίες, οι οποίοι προσλαµβάνονται από άλλες 

επιχειρήσεις, προκειµένου να αποσπάσουν πληροφορίες για λογαριασµό τους. 

Έχουν υψηλή τεχνική εξειδίκευση, είναι ειδικά εκπαιδευµένοι και µπορούν να 

κάνουν υποκλοπές χωρίς να γίνονται αντιληπτοί.  

 

2.5 Επιθέσεις (attacks)  

Επίθεση σε ένα λογιστικό πληροφοριακό σύστηµα είναι κάθε προσπάθεια µη 

εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης σε δεδοµένα ή χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου, 

καθώς επίσης και καταστροφής, τροποποίησης ή κλοπής οικονοµικών πληροφοριών. 
 

Οι συνηθέστεροι τύποι επιθέσεων είναι οι ακόλουθοι: 

� Κακόβουλο λογισµικό, όπως ιοί, σκουλήκια, δούρειοι ίπποι, λογικές βόµβες, 

κουνέλια και καταπακτές. Οι ιοί είναι προγράµµατα λογισµικού που έχουν την 

τάση να προσκολλώνται σε άλλα προγράµµατα ή αρχεία, να δηµιουργούν 

αντίγραφα και να τα µολύνουν. Εξαιτίας της δυνατότητας διάδοσης τους από 

υπολογιστή σε υπολογιστή, µπορούν να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες στο 

λογισµικό, το υλικό και τα δεδοµένα. Τα σκουλήκια λειτουργούν µε παρόµοιο 

τρόπο. Η διαφορά τους είναι πως πρόκειται για αυτόνοµα προγράµµατα που 

µεταδίδονται µέσω δικτύων. Οι δούρειοι ίπποι είναι προγράµµατα µε κρυφές 

λειτουργίες που δε περιλαµβάνονται στη περιγραφή που τα συνοδεύει. Έτσι, 
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ενώ φαίνεται να επιτελούν κάποια εργασία, στη πραγµατικότητα επιτελούν 

και ακόµη µία λειτουργία καταστροφική για το σύστηµα. Οι λογικές βόµβες 

είναι προγράµµατα που «εκρήγνυται» όταν ικανοποιηθεί µια λογική συνθήκη. 

Τα κουνέλια είναι προγράµµατα που παράγουν αντίγραφα του εαυτού τους µε 

σκοπό την υπερβολική κατανάλωση πόρων. Οι καταπακτές είναι κρυµµένες 

λειτουργίες προγραµµάτων που διευκολύνουν τη πρόσβαση σε  δεδοµένα. 

 

� «Σπάσιµο» κωδικού πρόσβασης. Για να «σπάσει» κάποιος επιτιθέµενος ένα 

κωδικό πρόσβασης, χρησιµοποιεί συνήθως ένα ειδικό πρόγραµµα που είναι σε 

θέση να παρακάµπτει ή να απενεργοποιεί τη προστασία που αυτός θέτει. Οι 

συνηθέστερες τεχνικές που εφαρµόζονται για να εντοπιστεί ο κωδικός, είναι 

εκείνες της ωµής βίας και του λεξικού (Salvati, 2008). Οι επιθέσεις ωµής βίας 

ελέγχουν κάθε πιθανό κωδικό µέχρι να βρεθεί ο σωστός. Οι επιθέσεις λεξικού 

αντλούν τους υποψήφιους κωδικούς από ένα λεξικό. Οι πιο εξελιγµένες 

τεχνικές χρησιµοποιούν και τις δύο µεθόδους.  

 

� Υποκλοπές (snooping/sniffing). Επιθέσεις υποκλοπών πραγµατοποιούνται 

συνήθως όταν ένας υπολογιστής συνδεδεµένος µε το τοπικό δίκτυο (LAN) 

είναι τοποθετηµένος µε τέτοιο τρόπο, ώστε να διαβάζει όλα τα πακέτα του 

δικτύου. Στη περίπτωση αυτή, ο υποκλοπέας κυκλοφορεί κρυφά στο χώρο µε 

ένα φορητό υπολογιστή και αναζητά τα απροστάτευτα ασύρµατα LAN στα 

οποία µπορεί να έχει πρόσβαση (wardriving/warwalking). Επιπρόσθετα, ο 

υποκλοπέας ενδέχεται να βάζει σηµάδια για να εντοπίσει τη παρουσία και τα 

τρωτά σηµεία του ασύρµατου δικτύου, ώστε να εγκαταστήσει ή να αφαιρέσει 

µια συσκευή (warchalking) (Καµπουράκης). 

 

� Denial of service (DoS). Η επίθεση αυτή στοχεύει στο να καταστήσει τους 

υπολογιστικούς πόρους µη διαθέσιµους στους νόµιµους χρήστες. Συνήθως, 

πραγµατοποιείται «πληµµύρα» του δικτύου µε πληροφορίες, αποτρέποντας το 

να ανταποκριθεί στη νόµιµη κυκλοφορία, ή να αποκρίνεται τόσο αργά ώστε να 

µη λειτουργεί σωστά. Σε γενικές γραµµές, οι επιθέσεις DoS υλοποιούνται είτε 

αναγκάζοντας τον υπολογιστή να προβαίνει συνεχώς σε επαναφορά (reset) της 

λειτουργίας του είτε να καταναλώνει τόσους πόρους, ώστε να µη µπορεί πλέον 

να παρέχει τη προβλεπόµενη υπηρεσία (McDowell, 2009). 
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� Κοινωνική µηχανική (social engineering). Ο επιτιθέµενος αλληλεπιδρά 

άµεσα µε το υποψήφιο θύµα του, προκειµένου να το ξεγελάσει για να του 

αποκαλύψει προσωπικές πληροφορίες και πιστοποιήσεις χρήστη. Η τεχνική 

αυτή στοχεύει κυρίως στα εύπιστα στελέχη της επιχείρησης (Allen, 2006).  

 

2.6 Κατηγορίες κινδύνου 

Αφού ολοκληρωθεί η αναγνώριση των επιτιθέµενων και τα είδη των επιθέσεων στα 

οποία επιδίδονται, σειρά έχει ο καθορισµός και η ταξινόµηση των κινδύνων. Με βάση 

τη βιβλιογραφία, οι κίνδυνοι ενός λογιστικού συστήµατος διακρίνονται συνήθως σε 

τέσσερις κατηγορίες, οι οποίες είναι οι εξής (Hunston et al, 2004) :  

 

2.6.1 Επιχειρησιακοί κίνδυνοι (Business risks)  

Επιχειρησιακός κίνδυνος νοείται η πιθανότητα µη επίτευξης των επιχειρηµατικών 

στόχων και σκοπών της επιχείρησης. Για να κατανοήσει ο ελεγκτής αυτό το είδος 

κινδύνου, πρέπει πρώτα να αντιληφθεί και να εξοικειωθεί µε το στρατηγικό πλάνο 

που η επιχείρηση επιθυµεί να εφαρµόσει. Το πλάνο αυτό περιλαµβάνει λεπτοµερώς 

όλες τις στρατηγικές που θα ακολουθηθούν τα επόµενα τρία έως πέντε έτη. Ωστόσο, 

η υλοποίηση µιας τέτοιας στρατηγικής δεν είναι εύκολη υπόθεση, αφού ελλοχεύουν 

συνεχώς κίνδυνοι που προέρχονται τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό 

περιβάλλον. Έτσι, δηµιουργούνται δύο υποκατηγορίες επιχειρηµατικού κινδύνου, οι 

εξωγενείς και οι ενδογενείς κίνδυνοι (Price and Smith, 2000).  

 

Η οικονοµική κατάσταση της χώρας, η ζήτηση για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που 

παρέχει η επιχείρηση και η είσοδος ενός νέου ανταγωνιστή στην αγορά, αποτελούν 

τα πιο βασικά παραδείγµατα του εξωγενούς κινδύνου, αφού πρόκειται για γεγονότα 

που συντελούνται εκτός της επιχείρησης και δε σχετίζονται µε τις αποφάσεις των 

στελεχών της. Αντίθετα, η υιοθέτηση νέου λογιστικού συστήµατος, οι βλάβες σε 

µηχανήµατα και εξοπλισµό, οι εργασιακές διαµάχες και οι απάτες από τα διοικητικά 

στελέχη, αποτελούν τις κυριότερες µορφές ενδογενούς κινδύνου (Hunston et al, 

2004). 

 

2.6.2 Ελεγκτικοί κίνδυνοι (Audit risks) 

Ο ελεγκτικός κίνδυνος ορίζεται ως η αδυναµία εντοπισµού λαθών που σχετίζονται µε 

την ορθότητα και τη πληρότητα των οικονοµικών καταστάσεων. Κατά συνέπεια, όσον 
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αφορά στα λογιστικά πληροφοριακά συστήµατα, νοείται ως η πιθανότητα ακούσιας 

συγκάλυψης σφάλµατος ή απάτης από τον ελεγκτή. Έτσι, ένας ελεγκτής µπορεί να 

γράψει στην αξιολόγηση του ότι οι οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης είναι 

ακριβείς, ενώ αυτές είναι στη πραγµατικότητα ωραιοποιηµένες.  

 

Η παραποίηση των λογιστικών καταστάσεων θεωρείται µια καινούρια µορφή 

κινδύνου που απειλεί την αξιοπιστία της οικονοµικής πληροφόρησης. Είναι πλέον 

γνωστή µε τον όρο «δηµιουργική λογιστική» και έχει κλονίσει τις αγορές των ΗΠΑ 

και της Ευρώπης, αναδεικνύοντας µεγάλα εταιρικά σκάνδαλα, όπως των εταιρειών 

Lucent, Xerox, Enron, Global Crossing, WoldCom, τα οποία είχαν οδυνηρές 

συνέπειες για όσους σχετίζονταν µε τις συγκεκριµένες  οικονοµικές µονάδες. 

 

Ο ελεγκτικός κίνδυνος είναι συνδυασµός από επιµέρους κινδύνους. Περιλαµβάνει τον 

εγγενή κίνδυνο, τον κίνδυνο ελέγχου και τον κίνδυνο διάγνωσης, όπως φαίνεται και 

στο σχήµα 1  (www.ec.gc.ca/creditscompensatoiresoffsets). 

 

 

.  
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 1: Συστατικά στοιχεία ελεγκτικού κινδύνου 

 
 

2.6.2.1 Εγγενής κίνδυνος (inherent risk) 

Είναι η πιθανότητα ύπαρξης µιας ουσιώδους ανακρίβειας στους λογαριασµούς της 

επιχείρησης εξαιτίας σφάλµατος ή απάτης (AUS 402.09; Walters and Dunn, 2000). 

Σχετίζεται συνήθως µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της (όπως ο κλάδος, το µέγεθος) 

και τις δραστηριότητες της. Η επίδραση του µεταβάλλεται ανάλογα µε το είδος της 

επιχείρησης και τη φύση των συναλλαγών που διενεργούνται (Gill et al). 
Για 

παράδειγµα, οι ασφαλιστικές εταιρείες αντιµετωπίζουν µικρότερο κίνδυνο από ότι οι 

κατασκευαστικές που διαχειρίζονται πολύπλοκα συµβόλαια. Αντίστοιχα, τα µετρητά 

είναι πιο επιρρεπή να υποστούν υπεξαίρεση από ότι τα περιουσιακά στοιχεία µιας 

επιχείρησης. 
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Ο εγγενής κίνδυνος είναι ανεξάρτητος από τον έλεγχο των οικονοµικών 

καταστάσεων. Προκειµένου να τον υπολογίσει ο ελεγκτής, προβαίνει στην ανάλυση 

µιας σειράς παραγόντων. Αρχικά, εξετάζει το ιστορικό της επιχείρησης, ώστε να 

διαπιστώσει εάν έχουν διατυπωθεί και στο παρελθόν διαφορές. Στη συνέχεια, 

προσπαθεί να εντοπίσει τη πολυπλοκότητα υπολογισµού ποσών λογαριασµών, και 

κυρίως όσων είναι ευάλωτοι σε λογιστικά σφάλµατα. Τέλος, παρατηρεί το συνολικό 

περιβάλλον της επιχείρησης και την ευαισθητοποίηση της διοίκησης σε θέµατα 

σχετικά µε τον κίνδυνο. 

 

2.6.2.2 Κίνδυνος ελέγχου (control risk) 

Είναι ο κίνδυνος να συµβεί ένα σηµαντικό σφάλµα και να µη µπορέσει να εντοπιστεί 

από το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου που εφαρµόζει η επιχείρηση (Walters and Dunn, 

2000; AUS 402.06). Με αλλά λόγια, σχετίζεται µε την αποδοτικότητα του 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, γι’αυτό και ο ελεγκτής δε µπορεί να µεταβάλλει το 

επίπεδο του. Μπορεί όµως να τον επηρεάσει σε σηµαντικό βαθµό, µέσω των 

προτάσεων για βελτίωση των διαδικασιών ελέγχου. Τα αποτελέσµατα θα είναι ορατά 

µακροπρόθεσµα δεδοµένου ότι η επιχείρηση είναι πρόθυµη να εφαρµόσει αυτές τις 

προτάσεις.  

 

2.6.2.3 Κίνδυνος διάγνωσης (detection risk) 

Πρόκειται για τον κίνδυνο να µη µπορέσει ο ελεγκτής να εντοπίσει τα σφάλµατα και 

τις παραλείψεις που υπάρχουν στις οικονοµικές καταστάσεις (Walters and Dunn, 

2000; AUS 402.07).  

 

Οι τρεις κατηγορίες κινδύνου που αναφέρθηκαν παραπάνω µπορούν να προκαλέσουν 

ανακρίβειες στις οικονοµικές καταστάσεις, εάν δεν αντιµετωπιστούν κατάλληλα. 

Όσες περισσότερες είναι αυτές οι ανακρίβειες, τόσες περισσότερες είναι και οι 

πιθανότητες ο ελεγκτής να οδηγηθεί σε λανθασµένη γνωµάτευση. Μόνη λύση είναι 

να εντοπίσει αυτά τα σφάλµατα µόνος του µέσω των διαδικασιών που θα σχεδιάσει ο 

ίδιος. Ως εκ τούτου, για να µειωθεί ο συνολικός ελεγκτικός κίνδυνος πρέπει να 

ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διάγνωσης (Thornton, 1990). Το γεγονός αυτό απαιτεί 

σωστό σχεδιασµό και εποπτεία, αύξηση της χρονικής διάρκειας, της φύσης και του 

εύρους του ελέγχου σε περισσότερα οικονοµικά στοιχεία και τέλος, ορθή εφαρµογή 

των διαδικασιών ελέγχου και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων  τους (Gill et al).  



Κίνδυνοι και Έλεγχοι των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστηµάτων 
Κυριαζοπούλου Χριστιάνα 

  

                                                                                                             Σελίδα 12 από 106 

Με βάση τα παραπάνω, το µοντέλο ελεγκτικού κινδύνου έχει την εξής µορφή:  

Ελεγκτικός κίνδυνος = (Εγγενής κίνδυνος * Κίνδυνος ελέγχου)* Κίνδυνος διάγνωσης 

 

2.6.3 Κίνδυνοι ασφάλειας (Security risks) 

Ο κίνδυνος ασφάλειας σχετίζεται κυρίως µε τη πρόσβαση σε δεδοµένα που µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί από εξουσιοδοτηµένο χρήστη ή εισβολέα. Σε κάθε περίπτωση, 

ελλοχεύει ο κίνδυνος αποκάλυψης απόρρητων οικονοµικών πληροφοριών. Ακόµα, 

ενδέχεται οι πληροφορίες αυτές να µεταβληθούν ή να διαγραφούν προκειµένου να 

αλλάξει η πραγµατική εικόνα της επιχείρησης και τα στελέχη να οδηγηθούν στη 

λήψη λανθασµένων αποφάσεων. Επιπλέον, υπάρχει η απειλή σφετερισµού των 

δεδοµένων, δηλαδή οικειοποίησης τους µε σκοπό να προκληθεί βλάβη στην εύρυθµη 

λειτουργία της επιχειρηµατικής οντότητας. 

 

2.6.4 Κίνδυνοι συνέχειας (Continuity risks) 

Οι κίνδυνοι συνέχειας σχετίζονται µε τη διαθεσιµότητα, το backup και την 

αποκατάσταση του συστήµατος. Η διαθεσιµότητα αναφέρεται στη δυνατότητα του 

συστήµατος να είναι εύκολα προσβάσιµο από τους χρήστες. Στο σηµείο όµως αυτό, 

ελλοχεύει ο κίνδυνος µόλυνσης από κακόβουλο λογισµικό ή τροποποίησης και 

καταστροφής οικονοµικών στοιχείων. Το backup και η αποκατάσταση αναφέρονται 

στις διάφορες στρατηγικές που εφαρµόζονται µε σκοπό τη δηµιουργία εφεδρικών 

αντιγράφων δεδοµένων, ώστε αν συµβεί κάποια δυσλειτουργία στο σύστηµα και 

καταστραφούν τα πρωτότυπα, τα δεδοµένα να παραµείνουν ασφαλή και το σύστηµα 

να επανέλθει στην ορθή λειτουργία του. 

 

2.7 Περιουσιακά στοιχεία (assets) 

Με τον όρο περιουσιακά στοιχεία εννοούµε τις πληροφορίες και τους πόρους που 

έχουν αξία για την επιχείρηση. Προκειµένου να προσδιοριστούν µε ακρίβεια, πρέπει 

να διακριθούν σε απτά και άυλα (Landoll, 2006). 

 

Τα απτά περιουσιακά στοιχεία είναι εκείνα που µπορεί ένας άνθρωπος να τα 

αντιληφθεί οπτικά και να τα αγγίξει. Πρόκειται δηλαδή για το υλικό (προσωπικοί 

υπολογιστές, φορητοί υπολογιστές, διακοµιστές, σαρωτές, εκτυπωτές, δροµολογητές, 

hub, switch, UPS, συσκευές προβολής LCD, PDA, ασύρµατες κάρτες και τα λοιπά), 
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το λογισµικό, τα δίκτυα, τις καλωδιώσεις και φυσικά τον ίδιο τον άνθρωπο 

(εργαζόµενοι, προµηθευτές, πελάτες, επισκέπτες και άλλοι). Αντίθετα, τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν τα δεδοµένα, την ασφάλεια των εργαζοµένων 

και τη φήµη της επιχειρηµατικής οντότητας. 

 
 

2.8 Απειλές (threats) 

Η απειλή είναι ένα ανεπιθύµητο γεγονός, το οποίο µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την 

αποκάλυψη, απώλεια και καταστροφή ενός περιουσιακού στοιχείου της επιχείρησης. 

Οι απειλές ενάντια στην ασφάλεια του λογιστικού συστήµατος διακρίνονται σε τρεις 

κατηγορίες: τις φυσικές (natural/physical threats), τις τυχαίες (accidental threats) και  

τις σκόπιµες απειλές (deliberate threats).  

 

Φυσικές απειλές: 

� Καιρικές συνθήκες (καταιγίδες, χαλάζι και άλλα) 

� Φυσικά φαινόµενα (φωτιές, πληµµύρες, σεισµοί και άλλα) 

 

Τυχαίες απειλές: 

� Εσφαλµένη εισαγωγή δεδοµένων από τη πλευρά των χρηστών που οφείλεται 

κυρίως σε λάθη πληκτρολόγησης ή σε έλλειψη κατανόησης της διαδικασίας 

εισαγωγής στοιχείων. 

� Ακούσιες επιθέσεις στο υλικό, οι οποίες σχετίζονται µε τη πρόκληση βλάβης 

ή καταστροφής από ανθρώπινο λάθος, ζωύφια, ποντίκια ή καφέ.   

� Ακούσια διαγραφή λογισµικού. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητη η χρήση 

ειδικού λογισµικού διαχείρισης ρυθµίσεων που παρακολουθεί και ελέγχει τις 

αλλαγές που συντελούνται. 

� Μόλυνση του συστήµατος από κακόβουλο λογισµικό και κυρίως από ιούς 

λόγω της πλοήγησης στο ∆ιαδίκτυο. 

� ∆ιακοπή ρεύµατος. Μπορεί να προκαλέσει άρνηση παροχής υπηρεσίας 

(denial of service) ή ακόµα και τροποποίηση δεδοµένων. 

� Σφάλµατα και παραλείψεις κατά την ανάπτυξη ενός συστήµατος εξαιτίας της 

ελλιπούς επικοινωνίας µεταξύ των χρηστών και του προσωπικού ανάπτυξης 

του. Το γεγονός αυτό µπορεί, από τη µια πλευρά, να οδηγήσει σε αποτυχία 

ενσωµάτωσης των αναγκών που υποδεικνύουν οι χρήστες στο νέο σύστηµα, 
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εξαιτίας της αδυναµίας κατανόησης των τεχνικών προδιαγραφών του, όπως 

αυτές παρουσιάζονται από τους αναλυτές. Από την άλλη πλευρά, µπορεί να 

οδηγήσει σε λανθασµένη απόπειρα προσαρµογής των αναγκών στο νέο 

σύστηµα από τους αναλυτές και σχεδιαστές, λόγω της αδυναµίας αντίληψης 

των πραγµατικών απαιτήσεων των χρηστών. 

� Σφάλµατα και παραλείψεις κατά την απόκτηση, υιοθέτηση ή αναβάθµιση του 

λογιστικού συστήµατος. Ενδέχεται οι χρήστες να είναι αρχάριοι σχετικά µε 

την υλοποίηση και χρήση της νέας τεχνολογίας.  

� Λάθη στον πηγαίο κώδικα του συστήµατος που πρόεκυψαν κατά τη διάρκεια 

του προγραµµατισµού. 

 

Σκόπιµες απειλές: 

� Κλοπή δεδοµένων ή οικονοµικών στοιχείων 

� Σκόπιµη εισαγωγή λανθασµένων δεδοµένων, η οποία έχει ως στόχο την απάτη 

και την αποκόµιση οικονοµικού οφέλους 

� Αποκάλυψη, µεταβολή, διαγραφή και σφετερισµός δεδοµένων 

� ∆ολιοφθορά. Πραγµατοποιείται συνήθως από τους εργαζοµένους που είναι 

εξουσιοδοτηµένοι ως προς τη χρήση του συστήµατος. Περιλαµβάνει βλάβες 

σε δραστηριότητες ή µηχανήµατα και καταστροφή της ακεραιότητας των 

δεδοµένων. 

� Προσπέλαση, µεταβολή, καταστροφή, φαλκίδευση πόρου  (Καµπουράκης) 

� Μόλυνση και τροποποίηση λογισµικού από κακόβουλα προγράµµατα 

� Κλοπή και παράνοµη αντιγραφή λογισµικού 

� Κλοπή υλικού 

� Μη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση από εργαζοµένους, χάκερς και κράκερς 

� Κατασκοπεία από τους ανταγωνιστές, µε σκοπό την απόσπαση σηµαντικών 

πληροφοριών 

 

2.9 Ευπάθειες (vulnerabilities) 

Η ευπάθεια είναι ένα ελάττωµα στο σχεδιασµό, στην εφαρµογή, στη λειτουργία ή στη 

διαχείριση του συστήµατος, το οποίο µπορεί να επιτρέψει τη µη εξουσιοδοτηµένη 

πρόσβαση ενός εισβολέα στους πόρους του.  
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Ευπάθειες µπορούν να παρουσιαστούν σε κάθε πτυχή του συστήµατος. ∆ε πρόκειται 

απλώς για αδυναµίες στη τεχνική προστασία που παρέχεται. Σηµαντικές αδυναµίες 

παρατηρούνται σε τυποποιηµένες λειτουργίες, διαδικασίες υποστήριξης (κυρίως όταν 

πρόκειται για επαναφορά κωδικών πρόσβασης), καθώς και σε επίπεδο πολιτικής 

ασφάλειας  (Elky, 2006).  

 

Μερικά παραδείγµατα ευπαθειών παρουσιάζονται παρακάτω: 

� Έλλειψη σαφώς προκαθορισµένων οδηγιών και διαδικασιών σε περιπτώσεις 

έκτακτης ανάγκης 

� Έλλειψη εφεδρικών αντιγράφων δεδοµένων (backups) 

� Αδυναµία αποκατάστασης του συστήµατος µετά από βλάβη 

� Έλλειψη εναλλακτικών χώρων επεξεργασίας και αποθήκευσης 

� Έλλειψη εναλλακτικών υπηρεσιών επικοινωνίας 

� ∆υνατότητα εισβολέα να εκτελεί λειτουργίες σαν να είναι εξουσιοδοτηµένος 

χρήστης 

� ∆υνατότητα κλοπής εύρους ζώνης και κύκλων επεξεργαστή 

� ∆υνατότητα κακόβουλης πρόσβασης εισβολέα σε απόρρητες πληροφορίες 

παρακάµπτοντας τα πρωτόκολλα ασφαλείας 

� Άρνηση παροχής υπηρεσίας στους εξουσιοδοτηµένους χρήστες 

� Αδυναµίες σχετικά µε το δίκτυο λόγω της πολυπλοκότητας του (κυρίως για 

ασύρµατα δίκτυα και κατανεµηµένα συστήµατα) 

� Αδυναµίες σχετικά µε το ανθρώπινο δυναµικό εξαιτίας της δυσαρέσκειας του 

ή του social engineering.  

 

2.10 ∆ιαχείριση Κινδύνου (Risk Management) 

Είναι η διαδικασία προσδιορισµού και αξιολόγησης των κινδύνων που εµφανίζονται, 

ώστε να περιοριστούν σε κάποιο αποδεκτό επίπεδο και να εφαρµοστούν οι 

κατάλληλοι µηχανισµοί ασφαλείας που θα συµβάλλουν στη διατήρηση του 

(wikibooks). Σηµαντικό κοµµάτι της διαχείρισης κινδύνου θεωρείται η αξιολόγηση 

του (risk assessment), η οποία συνδυάζει δύο τεχνικές (ISO 27001 and 27002), την 

ανάλυση (risk analysis) και την εκτίµηση (risk evaluation) του κινδύνου, οι οποίες 

αναπτύσσονται παρακάτω. 
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2.10.1 Ανάλυση κινδύνου (Risk Analysis)  

Η ανάλυση κινδύνου είναι ιδιαίτερα σηµαντική δραστηριότητα για ποικίλους λόγους. 

Αρχικά, διασφαλίζει ότι όλοι οι µηχανισµοί ασφάλειας που εφαρµόζονται είναι 

οικονοµικά αποδοτικοί και σε θέση να αντιµετωπίσουν την εµφάνιση κάποιας 

απειλής. Επιπλέον, παρέχει ανάλυση κόστους/οφέλους και συγκρίνει το κόστος 

εφαρµογής των τεχνικών ασφαλείας µε το πιθανό κόστος πραγµατοποίησης κάποιας 

απώλειας. Ακόµη, συµβάλει στο συγκερασµό των στόχων της επιχείρησης µε τους 

στόχους του προγράµµατος ασφάλειας (wikibooks). 

 

Βασική προϋπόθεση για να αρχίσει η ανάλυση κινδύνων θεωρείται ο προσδιορισµός 

της αποστολής και των στόχων της επιχείρησης, η ανάπτυξη του επιχειρησιακού 

µοντέλου και η εκτίµηση της σηµασίας κάθε λειτουργίας. Στη συνέχεια, τα διοικητικά 

στελέχη προσπαθούν να εντοπίσουν τα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται σε 

κίνδυνο, τις απειλές που ελλοχεύουν και τις αδυναµίες που µπορεί να προκύψουν. Η 

διαδικασία αυτή  φαίνεται στο σχήµα 2 (Rainer et al, 1991) και αναλύεται παρακάτω:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                            

 
 

 

 

 

 

 

Σχήµα 2: ∆ιαδικασία ανάλυσης κινδύνου 

 
 

 
 

1.10.1.1 Προσδιορισµός περιουσιακών στοιχείων 

Όπως ήδη αναφέρθηκε τα περιουσιακά στοιχεία µιας επιχείρησης διακρίνονται σε 

απτά και σε άυλα. Για να προσδιοριστούν µε ακρίβεια, απαιτείται η συνεισφορά 

έµπειρων στελεχών που θα καταρτίσουν µια λίστα στην οποία θα απαριθµούν εκείνα 

που είναι επιρρεπή στον κίνδυνο. Η λίστα αυτή χωρίζεται σε τρεις ενότητες και τα 
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στοιχεία αυτά κατηγοριοποιούνται σε εκείνα που είναι µεγάλης, µέτριας και χαµηλής 

σηµασίας για την επιχείρηση και τους χρήστες. Στη συνέχεια υπολογίζεται η αξία 

τους, λαµβάνοντας υπόψη µια σειρά από παράγοντες (wikibooks): 
 

� Κόστος απόκτησης ή ανάπτυξης  

� Κόστος διατήρησης και προστασίας  

� Κόστος αντικατάστασης σε περίπτωση απώλειας 

� Το κόστος που είναι διατεθειµένη να καταβάλλει η επιχείρηση  

� Η αξία τους για τους χρήστες, τα διοικητικά στελέχη και τους ανταγωνιστές 

� Οι δραστηριότητες και οι διαδικασίες που επηρεάζονται από την απώλεια 

τους  

 

2.10.1.2 Εντοπισµός απειλών 

Προκειµένου να εντοπιστούν οι απειλές που ελλοχεύουν, απαιτούνται στελέχη που να 

κατανοούν πλήρως και σε βάθος την οργάνωση της επιχείρησης και τη λειτουργία 

του συστήµατος. Βασική αρµοδιότητα τους είναι η σύνταξη ενός γενικού καταλόγου 

που θα περιλαµβάνει όλες τις πιθανές απειλές. Στη συνέχεια, ο κατάλογος θα 

αναθεωρηθεί ώστε να προσδιοριστούν οι πιο συχνά εµφανιζόµενες. Το αποτέλεσµα 

είναι µια λίστα που θα περιέχει τις απειλές που ενυπάρχουν σχετικά µε το λογιστικό 

σύστηµα και τους παράγοντες που τις προκαλούν (Scarfone et al, 2008), ώστε να 

χρησιµοποιηθεί ως βάση για τη διαχείριση κινδύνου στηριζόµενη στις αρχές της 

συνοχής και της επανάληψης.  

 

2.10.1.3 Προσδιορισµός ευπαθειών 

Προκειµένου να προσδιοριστούν οι ευπάθειες, έχουν αναπτυχθεί ποικίλες µέθοδοι. Σε 

γενικές γραµµές καταρτίζεται µια λίστα ευπαθειών, η οποία εµπλουτίζεται από τα 

στελέχη ή σηµειώνονται οι ειδικές αδυναµίες που παρατηρούνται. Για τον καθορισµό 

τους έχουν δηµιουργηθεί ακόµη και ιστοσελίδες που προσφέρουν καθοδήγηση. 

Παραδείγµατα αποτελούν η National Vulnerability Database (http://nvd.nist.gov) και οι 

Common Vulnerabilities and Exposures (http://cve.mitre.org). Επιπρόσθετα, έχουν 

αναπτυχθεί τεχνικές που συµβάλλουν προς αυτήν την κατεύθυνση και είναι οι εξής 

(Elky, 2007) :  
 

� Σαρωτές ευπαθειών (Vulnerability Scanners). Πρόκειται για λογισµικό που 

αξιολογεί συστήµατα υπολογιστών, δικτύων και εφαρµογών για την εµφάνιση 
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αδυναµιών. Στηρίζεται σε µία βάση δεδοµένων, η οποία περιέχει όλες τις 

πληροφορίες που απαιτούνται για τον έλεγχο του συστήµατος και αφορούν τα 

κενά ασφαλείας στις υπηρεσίες και τις θύρες, τα προβλήµατα στην κατασκευή 

των πακέτων και τις πιθανές διαδροµές για τα προγράµµατα και τα scripts. 

Στόχος είναι να εκµεταλλευθεί ο σαρωτής κάθε ευπάθεια που ανακαλύφθηκε. 

Η τεχνική αυτή ονοµάζεται και ethical hacking.  
 

� ∆οκιµή διείσδυσης (Penetration Testing). Είναι µέθοδος για την αξιολόγηση 

της ασφάλειας του συστήµατος σχετικά µε τη πιθανότητα επίθεσης του από 

εξουσιοδοτηµένο ή µη χρήστη. Η διαδικασία περιλαµβάνει ανάλυση για τυχόν 

ευπάθειες που εµφανίζονται λόγω κακής και ακατάλληλης διαµόρφωσης ή 

ύπαρξης γνωστών και αγνώστων ελαττωµάτων στο υλικό και το λογισµικό. 

Πρόκειται για ανάλυση από τη σκοπιά ενός πιθανού εισβολέα, ώστε να 

εντοπιστούν τα κενά ασφαλείας.  
 

� Λειτουργικοί έλεγχοι και έλεγχοι διαχείρισης (Audit of operational and 

management controls). Πρόκειται για εφαρµογή των εν λόγω διαδικασιών 

ελέγχου και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων που προκύπτουν. Στη συνέχεια, 

η αξιολόγηση συγκρίνεται µε τις βέλτιστες πρακτικές που έχουν προταθεί από 

διεθνείς οργανισµούς, ενώ οι πραγµατικές πρακτικές συγκρίνονται µε τις 

τρέχουσες καταγεγραµµένες διαδικασίες.  

 

2.10.2 Εκτίµηση κινδύνου (Risk Evaluation) 

Προκειµένου να υπολογιστεί η απώλεια των περιουσιακών στοιχείων που υφίσταται 

η επιχείρηση εξαιτίας της υλοποίησης µιας απειλής ή της εµφάνισης µιας ευπάθειας, 

έχουν δηµιουργηθεί διάφορες µεθοδολογίες. Αυτές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τις 

ποσοτικές και τις ποιοτικές (Rainer et al, 1991; Suh and Han, 2003). 

 

2.10.2.1 Ποσοτικές µεθοδολογίες  
 

Ετήσια προσδοκώµενη απώλεια (Annualized Loss Expectancy-ALE). Είναι η πιο 

συχνά εφαρµοζόµενη µεθοδολογία. Με βάση αυτή, απαριθµούνται τα περιουσιακά 

στοιχεία πληροφορικής τεχνολογίας και αναλύονται οι πιθανές απειλές σε συνδυασµό 

µε την απώλεια που θα προέκυπτε από τη πραγµατοποίηση τους. Πολλαπλασιάζοντας 

τη πιθανότητα εµφάνισης απώλειας ανά έτος (Annualized Rate of Occurrence – 

ARO) µε την προσδοκώµενη απώλεια ενός περιουσιακού στοιχείου (Single Loss 
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Expectancy – SLE), έχουµε σαν αποτέλεσµα την ετήσια προσδοκώµενη απώλεια 

(Tan, 2002). Η άθροιση των προσδοκώµενων απωλειών αντιπροσωπεύει τη συνολική 

έκθεση του συστήµατος στον κίνδυνο και υποδεικνύει το ποσό που πρέπει να 

δαπανηθεί για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του (Rainer et al, 1991).  
 

Ετήσια προσδοκώµενη απώλεια (ALE) = ARO  * SLE   

 

Courtney. Αναπτύχθηκε από τον Robert Courtney και έγινε αποδεκτή ως η επίσηµη 

µέθοδος ανάλυσης κινδύνου στους κυβερνητικούς οργανισµούς των ΗΠΑ. Στηρίζεται 

στη µέθοδο της Ετήσιας Προσδοκώµενης Απώλειας µε τη διαφορά ότι συγκρίνει την 

αξία της προσδοκώµενης απώλειας µε το κόστος εφαρµογής του ελέγχου ασφαλείας 

(ISPWG, 2008). Πρόκειται για ανάλυση κόστους/οφέλους και παρουσίαση του 

κινδύνου µε οικονοµικούς όρους. Ειδικότερα, η απώλεια µιας χρηµατικής µονάδας 

εκφράζεται στη δύναµη του δέκα και λαµβάνεται υπόψη η συχνότητα εµφάνισης της 

(Rainer et al., 1991).  
 

Τύπος Courtney = 10 (f + i -3) 

                         3 
f = η συχνότητα εµφάνισης µιας απώλειας  

i = η χρηµατική επίδραση από την απώλεια ενός περιουσιακού στοιχείου 

 

Μέθοδος Livermore. Αναπτύχθηκε από τους Garcia, Guarro και Wood για το USAF 

Logistics Command µε σκοπό να προσδιορίσει και να υπολογίσει τον κίνδυνο των 

πληροφοριακών συστηµάτων. Η ετήσια εκτίµηση κινδύνου R (που παράγεται από 

επιµέρους στοιχεία κινδύνου - risk elements RE) προκύπτει σαν αποτέλεσµα της 

προσδοκώµενης συχνότητας EF εµφάνισης κάποιας απειλής T, πολλαπλασιαζόµενη 

µε τη πιθανότητα εµφάνισης κάποιου σφάλµατος ελέγχου PCF (που παράγεται από 

το συνδυασµό προληπτικών και αµβλυντικών ελέγχων PMCO) επί τη µέγιστη πιθανή 

απώλεια MPL  που αναµένεται να προκύψει από τις συνέπειες Ci, της επίδρασης µιας 

απειλής στα περιουσιακά στοιχεία (Lurain, 1990). Γενικότερα, η µεθοδολογία αυτή 

προσπαθεί να περιορίσει τη παράµετρο της πιθανότητας, γεγονός το οποίο εξαρτάται 

σε µεγάλο βαθµό από την ικανότητα του χρήστη να την υπολογίζει για τα 

διαφορετικά σφάλµατα ελέγχου που προκύπτουν (Carroll, 1996).  
 

Τύπος Livermore: R [RE] = EF [T i] x PCF [PMCOi] x MPL [C i]      
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Στοχαστική κυριαρχία (Stochastic Dominance). Η µεθοδολογία αυτή έχει ως στόχο 

να υπολογίσει αφενός το κόστος που σχετίζεται µε τα αντίγραφα ασφαλείας και την 

αποκατάσταση του συστήµατος µετά από βλάβη, και αφετέρου την κατανοµή της 

συνολικής απώλειας (Post and Olltz, 1986). Αφού έχει συµβεί µια καταστροφή στο 

σύστηµα, προσδιορίζονται οι συνέπειες που αυτή προκαλεί κάθε χρονική στιγµή. Στη 

συνέχεια, ξεκινάει η διαδικασία αποκατάστασης, η οποία διακρίνεται σε τρία στάδια.  

 

Το πρώτο στάδιο αφορά στο χρόνο που µεσολαβεί από την εµφάνιση της αρχικής 

καταστροφής µέχρι τη πιθανή λειτουργία του συστήµατος. Το δεύτερο είναι το 

χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την έναρξη της λειτουργίας του συστήµατος 

µέχρι την αποκατάσταση των πρώτων δεδοµένων. Ισούται µε την απώλεια που 

συντελείται κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδοµάδας, µέρας, ώρας ή λεπτού του 

πρώτου σταδίου. Το τρίτο στάδιο είναι ο χρονικό περιθώριο από τη πλήρη 

αποκατάσταση του συστήµατος έως την επαναφορά του σε ορθή λειτουργία (Rainer 

et al, 1991). 

 

Πλεονεκτήµατα  

Τα βασικά πλεονεκτήµατα από τη χρήση των ποσοτικών µεθοδολογιών ανάλυσης 

κινδύνου είναι τα εξής (Rot, 2008; Shah and Murtaza): 

� Παρέχουν ακριβή εικόνα των κινδύνων 

� Επιτρέπουν την ανάλυση κόστους-οφέλους µέσα από τον προσδιορισµό των 

πιθανών απωλειών  

� Κάθε απειλή ή απώλεια δεδοµένων εκφράζεται σε χρηµατικές µονάδες 

 

Μειονεκτήµατα  

Τα κυριότερα µειονεκτήµατα είναι τα παρακάτω (Rot, 2008; Shah and Murtaza): 

� Η ακρίβεια των υπολογισµών εξαρτάται από την ακρίβεια της κλίµακας 

µέτρησης που χρησιµοποιείται  

� Τα αποτελέσµατα για καταστροφή ή απώλεια περιουσιακού στοιχείου δεν 

είναι ξεκάθαρα και αξιόπιστα, αφού στηρίζονται σε εκτίµηση πιθανοτήτων           

� Η χρήση ποσοτικών µεθοδολογιών είναι αρκετά δαπανηρή και απαιτεί µεγάλη 

εµπειρία και εξειδικευµένο εξοπλισµό  

� Η χρήση ποσοτικών µεθοδολογιών είναι µια αρκετά χρονοβόρα διαδικασία 
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2.10.2.2 Ποιοτικές µεθοδολογίες 
 

Ερωτηµατολόγια (Questionnaires). Η δοµή τους είναι συνήθως τυποποιηµένη και 

διαχωρίζεται σε ενότητες. Οι ενότητες αυτές σχετίζονται µε τα περιουσιακά στοιχεία 

ή τις λειτουργίες του συστήµατος. Η χρήση τους είναι ιδιαίτερα σηµαντική σχετικά 

µε το προσδιορισµό των ευπαθειών. Ωστόσο, έχουν το µειονέκτηµα ότι δεν είναι σε 

θέση να εντοπίσουν τη πιθανότητα εµφάνισης µιας απειλής ούτε το µέγεθος της 

καταστροφής που θα προκαλέσει µια απώλεια (Rainer et al., 1991).   

 

Ανάλυση σεναρίου (Scenario Analysis). Η µεθοδολογία αυτή απαιτεί εξειδικευµένο 

προσωπικό για να εφαρµοστεί. Αρχικά, καταρτίζεται κατάλογος που περιλαµβάνει τα 

περιουσιακά στοιχεία και τις απειλές που ελλοχεύουν. Στη συνέχεια, διατυπώνονται 

σενάρια για να εντοπιστούν τα στοιχεία εκείνα που είναι επιρρεπή στις απειλές και η 

απώλεια που θα προκύψει εάν πραγµατοποιηθεί κάποια από αυτές. Τα σενάρια αυτά 

ταξινοµούνται ανάλογα µε τη σηµασία τους ώστε να εντοπιστούν τα ευπαθή σηµεία 

του συστήµατος (Padayachee). Μέσα από τη γραφική απεικόνιση υπάρχει η 

δυνατότητα οπτικοποίησης του κινδύνου µε σκοπό να  προσδιοριστούν οι συνέπειες 

κάποιας απώλειας. 

 

Ασαφείς µετρήσεις (Fuzzy metrics). Προσπαθούν να περιγράψουν τα περιουσιακά 

στοιχεία, τις απειλές και τις ευπάθειες χρησιµοποιώντας αξίες που διατυπώνονται στη 

φυσική γλώσσα. Για παράδειγµα, οι απειλές µπορεί να έχουν µεγάλη, µέτρια ή µικρή 

πιθανότητα εµφάνισης. Προκειµένου λοιπόν η τεχνική αυτή να είναι κατανοητή από 

όλους, πρέπει να δοθούν µαθηµατικές τιµές σε κάθε φυσική µεταβλητή (Rainer et al., 

1991). Έτσι, η πιθανότητα εµφάνισης µιας απειλής θα θεωρείται µικρή για τιµές από 

0 έως 0,35, µέτρια από 0,36 έως 0,7 και µεγάλη από 0,71 έως 1. Η προσέγγιση αυτή 

θεωρείται έγκυρη στη περίπτωση που η µαθηµατική µοντελοποίηση είναι εφικτή και 

η διατύπωση των όρων και των µεταβλητών είναι κατανοητή από όλους.  

 

Άλλες ποιοτικές µεθοδολογίες είναι ο καταιγισµός ιδεών, οι συνεντεύξεις και 

τεχνικές Delphi. Οι τελευταίες προσπαθούν να εξασφαλίσουν ότι οι συµµετέχοντες 

εκφράζουν ειλικρινά την άποψη τους για τις συνέπειες που µπορεί να προκαλέσει 

κάποια απειλή χωρίς να χρειάζεται να βρεθούν από κοντά και να συµφωνήσουν 

προφορικά.  
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Πλεονεκτήµατα 

Τα βασικά πλεονεκτήµατα από τη χρήση των ποιοτικών µεθοδολογιών ανάλυσης 

κινδύνου είναι τα εξής (Rot, 2008; Shah and Murtaza;): 

� Η εφαρµογή τους απαιτεί λιγότερο χρόνο και µικρότερη προσπάθεια 

� Είναι πιο οικονοµικές 

� Οι κίνδυνοι κατηγοριοποιούνται ανάλογα µε τη σηµασία τους  

 

Μειονεκτήµατα 

Τα κυριότερα µειονεκτήµατα είναι τα παρακάτω (Rot, 2008; Shah and Murtaza;): 

� Είναι ανακριβείς, αφού στηρίζονται σε µεταβλητές (τύπου χαµηλή, µέτρια, 

υψηλή κλίµακα) και όχι σε χρηµατικές µονάδες 

� ∆εν εντοπίζουν την  πιθανότητα εµφάνισης απειλών ή ευπαθειών 

� Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης είναι γενικά και δεν ανταποκρίνονται στα 

µοναδικά περιουσιακά στοιχεία κάθε επιχείρησης 

� Ο υπολογισµός κόστους-οφέλους είναι δύσκολος  
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Κεφάλαιο 3 

Έλεγχοι των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστηµάτων 
 

3.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι διαδικασίες ελέγχου που εφαρµόζονται από τις 

επιχειρήσεις προκειµένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα και η ορθή διαχείριση των 

λογιστικών πληροφοριακών τους συστηµάτων. Ειδικότερα, γίνεται αναφορά στους 

αντικειµενικούς σκοπούς και στη βασική ταξινόµηση του ελέγχου, ενώ στη συνέχεια 

αναλύονται τα δύο κύρια είδη ελέγχου που είναι οι γενικοί έλεγχοι και οι έλεγχοι 

εφαρµογών. Τέλος, εξετάζονται οι έλεγχοι που εφαρµόζονται στα online real-time 

συστήµατα.  

 

3.2 Χρησιµότητα και Αντικειµενικοί Σκοποί Ελέγχου  

Με τον όρο έλεγχος ενός λογιστικού πληροφοριακού συστήµατος εννοούµε τις 

µεθόδους, τις διαδικασίες και τις πρακτικές που έχουν ως σκοπό τη διαφύλαξη των 

περιουσιακών στοιχείων πληροφορικής τεχνολογίας, τη διασφάλιση της ακρίβειας 

και της αξιοπιστίας των οικονοµικών δεδοµένων, τη διασφάλιση της πολιτικής της 

επιχείρησης στη διεξαγωγή των εργασιών της και τέλος την εξασφάλιση της 

αποδοτικότητας των οργανωτικών της δραστηριοτήτων (Νικολάου, 1999).  

 

Ο έλεγχος πραγµατοποιείται είτε από εσωτερικούς ελεγκτές είτε από εξωτερικούς ή 

και από τα δύο είδη ελεγκτών ανάλογα µε την πολιτική και τις ανάγκες της κάθε 

επιχείρησης. Βασικός του ρόλος είναι η προστασία των ευαίσθητων οικονοµικών 

πληροφοριών και ο περιορισµός των περιστατικών παραβίασης και απάτης από τους 

εργαζοµένους και τους εισβολείς.  

 

3.3 Κατηγοριοποίηση Ελέγχου 

Οι λογιστές και οι ελεγκτές έχουν προτείνει ποικίλες κατηγοριοποιήσεις των ελέγχων 

που εφαρµόζουν οι επιχειρήσεις. Τελικά επικράτησαν η κατηγοριοποίηση µε βάση το 

σκοπό και το πεδίο εφαρµογής. Και οι δύο διακρίσεις είναι ορθές και αναπαριστούν 

τις ίδιες διαδικασίες και πρακτικές από διαφορετική σκοπιά (Boockholdt, 1993).  
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3.3.1 Με βάση το σκοπό του ελέγχου 

Σκοπός του ελέγχου είναι η πρόληψη και η διάγνωση σφαλµάτων και παραβιάσεων. 

Σύµφωνα µε αυτό, διακρίνουµε τρεις τύπους ελέγχου (Wilkinson, 1989; Κάτσικας et 

al, 2004): 

� Προληπτικοί έλεγχοι. Προσπαθούν να προβλέψουν και να προσδιορίσουν τα 

πιθανά προβλήµατα πριν την εκδήλωση τους ώστε να γίνουν οι κατάλληλες 

διορθώσεις. Επίσης, ελέγχουν την είσοδο δεδοµένων καθώς και τη λειτουργία 

του συστήµατος. 

� ∆ιαγνωστικοί έλεγχοι. Εντοπίζουν και αναφέρουν τα λάθη, τις παραλείψεις 

και τις κακόβουλες ενέργειες µετά την εκδήλωση τους.  

� ∆ιορθωτικοί έλεγχοι. Επιδιορθώνουν προβλήµατα που ανακαλύφθηκαν από 

τους µηχανισµούς ελέγχου, καθώς και όσα προέκυψαν από αστοχία υλικού-

λογισµικού. Ακόµη, ελαχιστοποιούν τις συνέπειες εµφάνισης µιας απειλής. 

 

3.3.2 Με βάση το πεδίο εφαρµογής του ελέγχου 

Η διάκριση που γίνεται σε αυτό το σηµείο είναι η ακόλουθη (Wilkinson, 1989): 

� Γενικοί έλεγχοι. Πρόκειται για διαδικασίες που εφαρµόζονται σε όλα τα 

λογιστικά συστήµατα και επηρεάζουν όλους τους κύκλους συναλλαγών. 

� Έλεγχοι εφαρµογών. Πρόκειται για πρακτικές, οι οποίες επηρεάζουν µόνο 

µια συγκεκριµένη εφαρµογή.  

 

Τα δύο αυτά είδη ελέγχου είναι ιδιαίτερα σηµαντικά, γι’αυτό και αναλύονται σε 

ξεχωριστές ενότητες. Η ταξινόµηση που ακολουθεί προτάθηκε το 1977 από το 

Αµερικανικό Ινστιτούτο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών στον Οδηγό Ελέγχου και 

Λογιστικής µε τίτλο “The Auditor’s Study and Evaluation of Internal Control in EDP 

Systems”. Με τα χρόνια, έχει δεχτεί αλλαγές και βελτιώσεις και έχει οριστεί µε τη 

µορφή που παρουσιάζεται παρακάτω.  

 

3.4 Γενικοί Έλεγχοι (General Controls) 
 

 

Οι γενικοί έλεγχοι είναι κοινοί σε όλα τα συστήµατα και έχουν ευρεία εφαρµογή, 

αφού επηρεάζουν όλους τους κύκλους συναλλαγών. Περιλαµβάνουν οκτώ µεγάλες 

κατηγορίες ελέγχου, οι οποίες µε τη σειρά τους διακρίνονται σε υποκατηγορίες. Όλες 

αυτά αναλύονται λεπτοµερέστερα παρακάτω. 
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3.4.1 Έλεγχοι ∆ιαχείρισης (Management Controls) 
 

3.4.1.1 Σχέδιο Οργάνωσης  

Αφορά στη συνολική στρατηγική εφαρµογής ενός πληροφοριακού συστήµατος 

(Romney and Hansen, 1985). Ειδικότερα, θέτει τους στόχους και προδιαγράφει τη 

πορεία ανάπτυξης του. Το σχέδιο αυτό περιλαµβάνει τα βασικά συστατικά στοιχεία 

που αποτελούν το σύστηµα, τις διεπαφές µεταξύ τους, καθώς και τον τρόπο και τις 

ηµεροµηνίες υλοποίησης του κάθε στοιχείου χωριστά (Hicks and Leininger, 1981). 

Όπως είναι εύλογο, απαιτείται να είναι ευέλικτο ώστε να αναβαθµίζεται περιοδικά 

ανάλογα µε την αλλαγή των συνθηκών.  

 

3.4.1.2 ∆ιαχωρισµός Ευθυνών 

Πρόκειται για τον σαφή καταµερισµό των εργασιών που εκτελεί ο κάθε εργαζόµενος 

(Νικολάου, 1999). Πιο συγκεκριµένα, όσοι είναι υπεύθυνοι για τη διαφύλαξη και την 

ορθή λειτουργία των περιουσιακών στοιχείων πρέπει να διαχωρίζονται από εκείνους 

που είναι αρµόδιοι για την καταχώρηση των συναλλαγών που σχετίζονται µε αυτά τα 

στοιχεία. Προκύπτει λοιπόν ότι, οι αναλυτές και οι προγραµµατιστές γνωρίζουν τη 

λογική του προγράµµατος, τη διάταξη των εγγραφών και τη δοµή των αρχείων, ενώ 

δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση στον εξοπλισµό, στα προγράµµατα, στα αρχεία και 

στους ελέγχους εισόδου-εξόδου δεδοµένων. Οι χρήστες µε τη σειρά τους δε πρέπει να 

έχουν πρόσβαση στη τεκµηρίωση του προγράµµατος, στους ελέγχους εισόδου-εξόδου 

δεδοµένων και στα αρχεία δεδοµένων και προγραµµάτων, εκτός και εάν οι εργασίες 

τους χρησιµοποιούν συγκεκριµένο πρόγραµµα ή αρχείο (Hicks and Leininger, 1981).  

 

3.4.1.3 Επιλογή και εκπαίδευση προσωπικού 

Η επιλογή του προσωπικού στηρίζεται κυρίως στις ικανότητες των εργαζοµένων που 

χρησιµοποιούν το σύστηµα. Τα προσόντα που απαιτούνται, διαφέρουν ανάλογα µε τη 

λειτουργία που πρέπει να εκτελεστεί. Επίσης, η επιλογή αυτή είναι σηµαντική για 

θέσεις που δεν ελέγχονται εύκολα και είναι επιρρεπείς στην απάτη. Στη περίπτωση 

αυτή απαιτείται άτοµο έµπιστο και µε ακεραιότητα χαρακτήρα. 

 

Η εκπαίδευση του προσωπικού πληροφοριακών συστηµάτων είναι συνεχής εξαιτίας 

των ραγδαίων τεχνολογικών µεταβολών που συντελούνται καθηµερινά. Συνήθως, την 

εκπαίδευση αυτή αναλαµβάνουν οι προµηθευτές υλικού, οι εταιρείες λογισµικού, τα 

πανεπιστήµια και οι οργανισµοί που εξειδικεύονται στα υπολογιστικά συστήµατα.   
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3.4.1.4 Προκαθορισµένες διαδικασίες 

Προκειµένου να καταστεί αποτελεσµατικός ο έλεγχος λειτουργιών του συστήµατος, 

απαιτείται να καθοριστούν πρότυπες διαδικασίες που είναι επίσηµα καταγεγραµµένες 

σε εγχειρίδιο. Ειδάλλως, το προσωπικό θα έχει την τάση να καταφεύγει σε πρακτικές, 

οι οποίες θα επεξεργάζονται τα δεδοµένα µε τρόπο που του προσφέρει περισσότερη 

άνεση και ευελιξία. Φυσικά, οι λειτουργίες θα πρέπει να ελέγχονται περιοδικά ώστε 

να αξιολογείται εάν οι διαδικασίες εξακολουθούν να είναι επίκαιρες και να 

ανταποκρίνονται στις πραγµατικές ανάγκες των χρηστών. Η πρακτική αυτή 

υλοποιείται επίσηµα από τον εσωτερικό ή εξωτερικό έλεγχο, αλλά και ανεπίσηµα σε 

καθηµερινή βάση από το τµήµα EDP (Electronic Data Processing) της επιχείρησης 

(Hicks and Leininger, 1981) . 

 

3.4.2 Έλεγχοι Ανάπτυξης Συστήµατος 
 

3.4.2.1 Έλεγχοι Κύκλου Ανάπτυξης  

Η ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήµατος περνάει από διάφορες φάσεις. Στη 

φάση της προετοιµασίας πρέπει να εντοπιστούν οι ανάγκες των χρηστών και µε βάση 

αυτές να διαχωριστούν οι εφαρµογές σε πρωτεύουσες και δευτερεύουσες. Στο σηµείο 

αυτό, συµµετέχουν και οι λογιστές και οι εσωτερικοί και εξωτερικοί ελεγκτές, ώστε 

να διασφαλιστεί η εφικτότητα ελέγχου του νέου συστήµατος. Στη φάση του 

σχεδιασµού πρέπει να καθορίζονται µε λεπτοµέρεια οι προδιαγραφές και να γίνονται 

οι απαραίτητες τροποποιήσεις. Επιπρόσθετα, στη φάση της δοκιµής το σύστηµα 

πρέπει να ελέγχεται πριν την οριστική εφαρµογή του και να προετοιµάζεται η 

διαδικασία εγκατάλειψης του παλιού, εισαγωγής του νέου και µεταφοράς των 

οικονοµικών πληροφοριών από το ένα στο άλλο. Ακόµη, στη φάση της υλοποίησης 

πρέπει να πραγµατοποιείται η τελική ενσωµάτωση του. Τέλος, µετά την εφαρµογή 

του πρέπει να γίνονται τακτικοί έλεγχοι, ώστε να διαπιστωθεί εάν επιτυγχάνονται οι 

επιδιωκόµενοι στόχοι. Ο πρώτος έλεγχος πρέπει να πραγµατοποιηθεί ένα χρόνο µετά 

την εφαρµογή του συστήµατος (Hicks and Leininger, 1981).  

 

3.4.2.2 Πρότυπα Τεκµηρίωσης  

Η τεκµηρίωση αποτελεί το βασικό στοιχείο που διευκολύνει την επικοινωνία σχετικά 

µε το σύστηµα ανάµεσα σε αναλυτές, προγραµµατιστές, χρήστες, διοίκηση και 

ελεγκτές (Robertson, 1979). Ωστόσο, συνήθως δε λαµβάνεται καθόλου υπόψη ή 
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λαµβάνεται σε µικρό βαθµό, µε αποτέλεσµα η επιχείρηση να επιφορτώνεται µε 

επιπλέον κόστος όταν απαιτηθούν τροποποιήσεις στο πρόγραµµα ή κάποιος αναλυτής 

και προγραµµατιστής εγκαταλείψει τον οργανισµό. Κατά συνέπεια, θεωρείται 

απαραίτητη η συνεισφορά ενός EDP ειδικού που θα είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει 

ότι η τεκµηρίωση συµµορφώνεται µε τους κανόνες της επιχείρησης, αναβαθµίζεται 

όταν συµβαίνουν µεταβολές στο σύστηµα και δεν έχουν πρόσβαση σε αυτή µη 

εξουσιοδοτηµένα άτοµα. Έτσι, πρέπει να δηµιουργηθούν, να δηµοσιευθούν και να 

εφαρµοστούν πρότυπα, τα οποία να περιλαµβάνουν κανόνες αποτύπωσης ροής και 

κωδικοποίησης, καθώς και µεθόδους αναθεώρησης (Rittenberg and Schwieger, 

1994). Σε γενικές γραµµές, η τεκµηρίωση παρέχει µια επισκόπηση του συστήµατος, 

σχετίζεται µε το πρόγραµµα, αφορά στις λειτουργίες, προσφέρει οδηγίες για την 

αποτελεσµατική χρήση τους και τέλος αναφέρεται στο χρήστη και τη βιβλιοθήκη 

(Hicks and Leininger, 1981).  

 

3.4.2.3 Έλεγχοι Αλλαγών 

Όταν πρόκειται να συντελεστεί µια αλλαγή στο σύστηµα, πρέπει να ελεγχθεί, ώστε να 

διαπιστωθεί πως την εγκρίνουν οι χρήστες και η διοίκηση, έχει δοκιµαστεί πριν την 

εφαρµογή της, δε πρόκειται να διαταράξει την οµαλή λειτουργία του συστήµατος και 

δε συµβάλλει στην εµφάνιση περιστατικών απάτης. Η διαδικασία αλλαγής ξεκινά από 

τον προγραµµατιστή, ο οποίος την εισάγει πιλοτικά σε ένα αντίγραφο του πηγαίου 

κώδικα µε βάση την τεκµηρίωση που έχει προηγηθεί. Στη συνέχεια, αφού βεβαιωθεί 

µέσα από τη δοκιµή ότι η αλλαγή ενσωµατώθηκε επιτυχώς, προωθεί το βελτιωµένο 

σύστηµα σε κάποιον συντονιστή, ο οποίος θα αποδεχτεί ή όχι την εφαρµογή του. 

Μετά την αποδοχή, οι αλλαγές που θα συλλεχθούν, πρέπει να αποθηκευτούν σε µια 

βιβλιοθήκη και να ενηµερώνονται τακτικά, ώστε να διαπιστωθούν τυχόν παρεµβάσεις 

στο σύστηµα. Επιπλέον, µπορεί να εφαρµοστεί λογισµικό ελέγχου αλλαγών, το οποίο 

να ελέγχει το χρόνο και τη συσκευή πρόσβασης, καθώς και την ταυτότητα του 

χρήστη που «επισκέπτεται» τη βιβλιοθήκη (Hicks and Leininger, 1981).  

 

3.4.3 Έλεγχοι Υλικού 

Πρόκειται για τους ελέγχους που έχουν ενσωµατωθεί από τον ίδιο τον κατασκευαστή. 

∆εν είναι απαραίτητο να ενυπάρχουν σε κάθε υπολογιστικό πόρο. Ωστόσο, η ύπαρξη 

τους πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και να αποτελεί βασικό κριτήριο επιλογής και 
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εφαρµογής συγκεκριµένου υλικού. Οι κυριότεροι τύποι ελέγχου είναι οι ακόλουθοι 

(Robertson, 1979; Wilkinson, 1989; Boockholdt, 1993) : 
 

� Έλεγχος ισοτιµίας. Κάθε χαρακτήρας στον υπολογιστή αναπαρίσταται σα 

µια αλληλουχία από δυαδικά ψηφία. Όταν µεταφέρεται ή αποθηκεύεται στη 

κεντρική µονάδα επεξεργασίας ή σε δευτερεύουσα συσκευή αποθήκευσης, 

ένα πλεονάζον bit προστίθεται στα bits που είναι απαραίτητα για την 

αναπαράσταση του εν λόγω χαρακτήρα. Τα bits ισοτιµίας ανιχνεύουν τις 

δυσλειτουργίες στον εξοπλισµό, οι οποίες προκαλούν την αλλαγή ενός bit 

µέσα σε ένα byte κατά τη διαδικασία της επεξεργασίας.  

� Έλεγχος πλεονασµού. ∆ύο µονάδες υλικού εκτελούν µια εργασία ανεξάρτητα 

η µία από την άλλη. Στη συνέχεια, συγκρίνονται τα αποτελέσµατα τους και 

ελέγχεται εάν είναι τα ίδια. Στη περίπτωση που δεν είναι όµοια, σηµαίνει πως 

έχει συµβεί σφάλµα.  

� Έλεγχος γραφής-ανάγνωσης. Καθώς τα δεδοµένα γράφονται στη µαγνητική 

ταινία, αυτή µετακινείται από τη κεφαλή γραφής στη κεφαλή ανάγνωσης. Τα 

δεδοµένα διαβάζονται και οι καταχωρηµένοι χαρακτήρες συγκρίνονται µε 

αυτούς που θα έπρεπε να έχουν γραφτεί. Πιθανή διαφορά σηµατοδοτεί τη 

παρουσία σφάλµατος.   

� Έλεγχος γραφής-ανάγνωσης στο σκληρό δίσκο. Προστατεύει τον δίσκο από 

τη γραφή και ανάγνωση δεδοµένων σε αυτόν. Χρησιµοποιείται κυρίως για να 

διασφαλιστεί ότι δε θα γίνουν νέες εγγραφές σε βασικά προγράµµατα, εκτός 

και αν πρόκειται για προσυµφωνηµένες αλλαγές.  

� Έλεγχος εγκυρότητας. Παρακολουθεί την αλληλουχία των bits στα bytes 

προκειµένου να προσδιορίσει εάν ο συνδυασµός των δυαδικών ψηφίων 

παρέχει µια έγκυρη δοµή του χαρακτήρα. 

� Έλεγχος αντήχησης. Μία συσκευή πιστοποιεί ότι είναι έτοιµη να εκτελέσει 

τη λειτουργία που της ανατέθηκε µέσω ενός σήµατος ήχου. Σε περίπτωση που 

δεν αποσταλεί αυτό το σήµα στην άλλη συσκευή που έδωσε την εντολή, τότε 

υπάρχει σφάλµα που πρέπει να ελεγχθεί.  

� Έλεγχος προληπτικής συντήρησης. Συµβάλλει στην αποφυγή σφαλµάτων 

και αστοχίας υλικού. Τα στοιχεία του υλικού πρέπει να ελέγχονται σε τακτά 

χρονικά διαστήµατα, ώστε να ανιχνευτούν, να αναπροσαρµοστούν και να 

διορθωθούν πιθανά σφάλµατα. 
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3.4.4 Έλεγχοι Πρόσβασης 
 

3.4.4.1 Περιορισµός Φυσικής πρόσβασης 

Βασικός σκοπός της φυσικής ασφάλειας είναι να ελέγξει τα φυσικά πρόσωπα που 

έχουν πρόσβαση στο σύστηµα. Με γνώµονα αυτό, διακρίνεται σε δύο υποκατηγορίες, 

που είναι η ανθρώπινη παρέµβαση και ο µηχανικός έλεγχος (∆ελαπόρτας, 2011). Η 

ανθρώπινη παρέµβαση αφορά στον έλεγχο πρόσβασης µε φυσική ταυτοποίηση. Με 

άλλα λόγια, χρησιµοποιεί τη γνώση µιας πληροφορίας (κρυπτογραφικό κλειδί, 

κωδικός πρόσβασης) ή τη φυσική κατοχή ενός αντικειµένου (USB flash, PDA, 

έξυπνη ή µαγνητική κάρτα). Αντίθετα, ο µηχανικός έλεγχος αφορά σε βιοµετρικές 

µεθόδους που βασίζονται κυρίως στα ανθρώπινα φυσικά χαρακτηριστικά. Τέτοια 

παραδείγµατα αποτελούν τα δαχτυλικά αποτυπώµατα, η αναγνώριση της ίριδας ή του 

αµφιβληστροειδούς, η γεωµετρία του χεριού, η αναγνώριση προσώπου ή φωνής και 

σπανιότερα το αποτύπωµα παλάµης, τα αγγεία χεριού, η αναγνώριση DNA, το σχήµα 

αυτιού, το δέρµα νυχιών και η οσµή σώµατος (Μάγκος). 

 

Οι κυριότερες τεχνικές που εφαρµόζονται προκειµένου να προληφθούν, ανιχνευτούν 

και αντιµετωπιστούν περιστατικά µη εξουσιοδοτηµένης φυσικής πρόσβασης είναι οι 

φράχτες, το προσωπικό ασφαλείας και οι έξυπνες κάρτες (Μάγκος).  

 

3.4.4.2 Περιορισµός Λογικής πρόσβασης 

Τα δεδοµένα και το λογισµικό αποτελούν τα βασικότερα «λογικά» στοιχεία ενός 

υπολογιστικού συστήµατος, τα οποία πρέπει να προστατευτούν από την παράνοµη 

πρόσβαση εξουσιοδοτηµένων και µη χρηστών. Κατά συνέπεια, στόχος των ελέγχων 

λογικής πρόσβασης είναι η απόδειξη της γνησιότητας του χρήστη (Ταµπακάς).  

 

Τα κύρια συστατικά του συστήµατος ελέγχου λογικής πρόσβασης είναι ο κωδικός 

πρόσβασης, οι λίστες ελέγχου (ACLs) για το περιορισµό της πρόσβασης σε αρχεία, 

συναλλαγές και λειτουργίες, το λογισµικό antivirus και antispyware, οι αντιπυρικές 

ζώνες (firewalls) για την αντιµετώπιση εξωτερικών επιθέσεων, η κρυπτογράφηση 

δεδοµένων για την αντιµετώπιση της υποκλοπής και τα συστήµατα ανίχνευσης και 

αποτροπής εισβολών (IDS/IPS) (Μάγκος; Ταµπακάς).  
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3.4.5 Έλεγχοι Αποθήκευσης ∆εδοµένων 

Τα δεδοµένα και δη τα οικονοµικά, αποτελούν ένα σηµαντικό πόρο για τα λογιστικά 

πληροφοριακά συστήµατα. Η διαφύλαξη τους κρίνεται απαραίτητη και προϋποθέτει 

συνεχείς ελέγχους. Συνήθως, τα δεδοµένα αποθηκεύονται σε ψηφιακά αρχεία και 

βάσεις δεδοµένων προκειµένου να διατηρηθούν και να µπορούν να χρησιµοποιηθούν. 

Στόχος είναι η αποθήκευση αποκλειστικά και µόνο των εγκεκριµένων συναλλαγών 

ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων (Κυριαζόγλου, 

2010). Επιπλέον, οποιαδήποτε µεταβολή πρέπει να ελέγχεται, να προσδιορίζεται µε 

ακρίβεια και να εγκρίνεται από το αρµόδιο προσωπικό. Τέλος, τα πιο κρίσιµα 

δεδοµένα χρήζουν τακτικούς ελέγχους προκειµένου να διατηρηθεί η ακεραιότητα 

τους.  

 

3.4.6 Έλεγχοι στη Μετάδοση ∆εδοµένων µέσω ∆ικτύων 

Η πληρότητα και η ορθότητα των δεδοµένων κατά τη διάρκεια της µεταφοράς τους 

µέσα από τοπικά δίκτυα, το διαδίκτυο και τα κατανεµηµένα συστήµατα, αποτελεί 

κύριο µέληµα των σηµερινών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, σε περιπτώσεις αγορών, 

πληρωµών και χρεοπιστώσεων µέσω της τεχνολογίας Ηλεκτρονικής ∆ιαµεταγωγής 

∆εδοµένων (EDI–Electronic Data Interchange), απαιτούνται κατάλληλες διαδικασίες 

ελέγχου προκειµένου να διασφαλιστεί το επιθυµητό επίπεδο ασφάλειας συναλλαγών 

(Παπαθανασίου, 2006). Επίσης, η περίπτωση του διαδικτύου προϋποθέτει ελέγχους 

αυθεντικότητας και πιστοποίησης χρήστη, καθώς και την εφαρµογή αντιπυρικών 

ζωνών (firewalls), ώστε να περιοριστεί η πρόσβαση µη εξουσιοδοτηµένων χρηστών 

σε λειτουργίες του συστήµατος που είναι συνδεδεµένες µε τον παγκόσµιο ιστό. 

 

3.4.7 Έλεγχοι για τη Προστασία Προσωπικών Υπολογιστών 

Οι προσωπικοί υπολογιστές και το λογισµικό είναι τα βασικά εργαλεία που στηρίζουν 

τη λειτουργία του συστήµατος. Σαν αποτέλεσµα, πρέπει να ελέγχονται σε τακτικά 

χρονικά διαστήµατα προκειµένου να περιοριστούν οι κίνδυνοι στους οποίους είναι 

εκτεθειµένα. Πιο συγκεκριµένα, απαιτείται η διεκπεραίωση θεµάτων που σχετίζονται 

µε την αγορά υλικού και λογισµικού, τη τεχνική υποστήριξη και συντήρηση του 

εξοπλισµού, τη συµµόρφωση σε νόµους και κανόνες, την αντιγραφή και µεταβολή 

αρχείων, την ανάπτυξη εφαρµογών και την ασφάλεια των πληροφοριών (Franks, 

1994; Νικολάου, 1999).  
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3.4.8 Έλεγχοι Συνέχειας 
 

3.4.8.1 Έλεγχοι Backup 

Η ορθότερη διαχείριση του λογιστικού πληροφοριακού συστήµατος περιλαµβάνει την 

τήρηση εφεδρικών αντιγράφων οικονοµικών δεδοµένων, λογισµικού συστήµατος, 

αρχείων λογισµικού, διαδικασιών συντήρησης λογισµικού, αρχείων εφαρµογών και 

τεχνικών πόρων, προκειµένου να διευκολυνθεί η ανάκτηση τους µετά από πιθανή 

καταστροφή ή βλάβη (Νικολάου, 1999). Η εφαρµογή αυτής της τεχνικής προϋποθέτει 

δύο βασικά χαρακτηριστικά, το κεφάλαιο που είναι διατεθειµένη να ξοδέψει η 

επιχείρηση και το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για να ολοκληρωθεί ο έλεγχος. 

Γενικότερα, οι έλεγχοι backup πρέπει να γίνονται τόσο σε επίπεδο δεδοµένων όσο και 

σε επίπεδο υλικού (Rittenberg and Schwieger, 1994). 

 

3.4.8.2 Έλεγχοι Αποκατάστασης µετά από Καταστροφή  

Τα διοικητικά στελέχη που ευθύνονται για τη λειτουργία και τη διαχείριση των 

πληροφοριακών συστηµάτων, είναι επίσης υπεύθυνα και για τη δηµιουργία πιθανών 

σεναρίων ενεργειών, ώστε σε περίπτωση καταστροφής ή βλάβης του συστήµατος να 

εφαρµοστεί το καταλληλότερο, µε σκοπό την επανάκτηση του. Τέτοια σενάρια 

αφορούν στον προσδιορισµό των πιθανών κινδύνων, στη διατύπωση λύσεων, στον 

υπολογισµό κόστους αποκατάστασης, στην ανάθεση αρµοδιοτήτων, στην ανάλυση 

διαδικασιών ασφαλείας και στην εξέταση, βελτίωση και αξιολόγηση ενός σχεδίου 

µέσα από την εφαρµογή µιας εικονικής καταστροφής (Νικολάου, 1999). Τέλος, οι 

κυριότερες τεχνικές που χρησιµοποιούνται για την αποκατάσταση του συστήµατος 

είναι εκείνες της διπλής εγγραφής, της αποτύπωσης, της παραµένουσας αποτύπωσης, 

του «πατέρα-γιού», της ηµερολογιακής καταγραφής και των διαφορικών αρχείων 

(∆ηµητριάδης, 1998).  

 

3.5 Έλεγχοι Εφαρµογών (Application Controls) 
 

Οι έλεγχοι εφαρµογών επηρεάζουν µια µεµονωµένη εφαρµογή του συστήµατος, όπως 

είναι οι πωλήσεις, η είσπραξη µετρητών, η µισθοδοσία και τα λοιπά. Προκειµένου να 

είναι σε θέση οι ελεγκτές να προλαµβάνουν και να ανιχνεύσουν τυχόν σφάλµατα και 

παρατυπίες, έχουν αναπτυχθεί τρία είδη ελέγχου, τα οποία αναλύονται παρακάτω. 
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3.5.1 Έλεγχοι στο στάδιο Εισόδου ∆εδοµένων (Data Inputs Controls) 

Οι έλεγχοι εισόδου αφορούν στη µετατροπή των δεδοµένων από µορφή που είναι 

αντιληπτή από τον άνθρωπο σε µορφή κατανοητή από τον υπολογιστή κατά τη 

διάρκεια εισαγωγής δεδοµένων στο σύστηµα. ∆ιακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες 

που είναι οι εξής (Boockholdt, 1993): 

 

3.5.1.1 Ψηφία ελέγχου 

Το ψηφίο ελέγχου προστίθεται στο ποσό ενός λογαριασµού. Ένας αλγόριθµος 

αποφασίζει τον τρόπο που θα υπολογιστεί η τιµή αυτού του ψηφίου από τα υπόλοιπα 

ψηφία του λογαριασµού. Ένα πρόγραµµα χρησιµοποιεί αυτόν τον αλγόριθµο για να 

επιβεβαιώσει το ποσό του λογαριασµού µιας συναλλαγής. Εάν, κατά τη χρήση του 

αλγόριθµου, το πρόγραµµα υπολογίσει ένα ψηφίο ελέγχου το οποίο είναι διαφορετικό 

από εκείνο που προστέθηκε στο ποσό του λογαριασµού, τότε σηµαίνει ότι το ποσό 

αυτό δεν είναι έγκυρο και υπάρχει σφάλµα κατά την εισαγωγή των δεδοµένων. Η πιο 

συνηθισµένη µέθοδος υπολογισµού και επιβεβαίωσης του ψηφίου ελέγχου είναι ο 

συντελεστής 11 και εφαρµόζεται πριν την ολοκλήρωση µιας συναλλαγής και την 

αποθήκευση της στο αρχείο της εφαρµογής (Summers, 1991).   

 

3.5.1.2 Επικύρωση δεδοµένων  

Η τεχνική αυτή ανιχνεύει τα εσφαλµένα δεδοµένα που εισάγονται στο σύστηµα και 

το προστατεύει από την καταχώρηση τους στο αρχείο εφαρµογών. Επίσης, παρέχει τη 

δυνατότητα διόρθωσης σφαλµάτων και επανεισαγωγής των δεδοµένων. Οι πιο 

συνηθισµένες διαδικασίες επικύρωσης δεδοµένων που εφαρµόζονται τόσο στα 

συστήµατα επεξεργασίας δεδοµένων κατά δεσµίδες (batch) όσο και στα online, real-

time συστήµατα είναι οι ακόλουθες (Boockholdt, 1993): 
 

� Έλεγχος πεδίου. Πιστοποιεί ότι τα πεδία που πρέπει να περιλαµβάνουν µόνο 

αριθµητικούς χαρακτήρες δεν περιέχουν αλφαβητικούς και το αντίστροφο. 

� Έλεγχος πρόσηµου. Ελέγχει εάν το πεδίο περιλαµβάνει στοιχεία κατάλληλου 

πρόσηµου, θετικού ή αρνητικού.  

� Έλεγχος επαλήθευσης. Επιβεβαιώνει ότι το πεδίο περιέχει χαρακτήρες που 

συµπεριλαµβάνονται σε λίστα και όχι άλλους που δεν είναι έγκυροι. 

� Έλεγχος ορίου. Πιστοποιεί ότι ένα πεδίο δεν περιλαµβάνει µια υπερβολικά 

µεγάλη τιµή.  
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� Έλεγχος συνέχειας. Ελέγχει εάν το κύριο πεδίο της τρέχουσας συναλλαγής 

είναι µεγαλύτερο από εκείνο της προηγούµενης.  

� Έλεγχος πληρότητας. Επιβεβαιώνει ότι το πεδίο µιας εγγραφής είναι κενό 

και δεν την επεξεργάζεται. 

� Έλεγχος προκαθορισµένης τιµής. Επιβεβαιώνει ότι το πεδίο µιας εγγραφής 

είναι κενό και του αναθέτει µια τιµή.  

� Αυτό-έλεγχος ποσού λογαριασµού. Χρησιµοποιεί τη µέθοδο του συντελεστή 

11 για να διασφαλίσει ότι το ψηφίο ελέγχου είναι σωστό.  

 

3.5.1.3 Έλεγχος συνόλων 

Πρόκειται για τον έλεγχο στο συνολικό ποσό µιας οµάδας συναλλαγών. Επιβεβαιώνει 

ότι καµία συναλλαγή δε µπορεί να χαθεί ή να προστεθεί χωρίς να γίνει αντιληπτή. 

Υπάρχουν οι εξής κατηγορίες ελέγχου συνόλων (Boockholdt, 1993; Laundon, 2007): 
 

� Σύνολο δεσµίδας (batch total). Πρόκειται για έλεγχο που εφαρµόζεται στα 

συστήµατα επεξεργασίας σε δεσµίδες. Παράδειγµα τέτοιου ελέγχου αποτελεί 

το σύνολο των πωλήσεων, το οποίο υπολογίζεται µέσα από τα έγγραφα µιας 

δεσµίδας που περιλαµβάνει τις καταγεγραµµένες παραγγελίες.    

� Ποσοτικό σύνολο (quantity total). Είναι χρήσιµο στη λήψη αποφάσεων και 

συµβάλλει τα µέγιστα στην υλοποίηση του σκοπού του ελέγχου. Παράδειγµα 

αποτελεί το σύνολο των πωλήσεων που υπολογίζεται από τις συναλλαγές που 

είναι καταχωρηµένες στο αρχείο πωλήσεων.  

� Μικτό σύνολο (hash total). Χαρακτηριστικό παράδειγµα µικτού συνόλου 

είναι ο υπολογισµός του συνολικού ποσού του λογαριασµού ενός πελάτη, το 

οποίο προκύπτει από τις συναλλαγές που είναι καταχωρηµένες στο αρχείο 

πωλήσεων (Summers, 1991).  

� Αρίθµηση εγγραφών (record count). Πρόκειται για το συνολικό αριθµό των 

συναλλαγών που διεκπεραιώθηκαν µέσα σε µια µέρα ή µέσα σε µια χρονική 

περίοδο.  

 

3.5.1.4 Έλεγχος απευθείας εισαγωγής δεδοµένων 

Με βάση αυτή τη διαδικασία, τα δεδοµένα εισάγονται σε ένα αρχείο του συστήµατος 

απευθείας από τη πηγή, χωρίς να πρέπει να µετατραπούν από µορφή κατανοητή προς 

τον άνθρωπο σε µορφή αντιληπτή από τον υπολογιστή. Υπάρχουν τρεις τύποι άµεσης 

εισαγωγής στοιχείων, οι οποίοι είναι οι εξής (Boockholdt, 1993): 
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� Έγγραφα πηγής εισόδου (source input documents). Πρόκειται για φόρµα 

στην οποία ο εργαζόµενος συµπληρώνει τα βασικά στοιχεία µιας συναλλαγής. 

Στη συνέχεια, εισάγεται στο σύστηµα µε τη χρήση ειδικής συσκευής εισόδου, 

που διαθέτει οπτικό χαρακτήρα ανάγνωσης και καταχωρείται ως εγγραφή.   

� Έγγραφα ανακύκλωσης (turnaround documents). Πρόκειται για φόρµα, 

που ενώ αποτελεί έξοδο µιας διαδικασίας, στη συνέχεια γίνεται είσοδος για 

την υλοποίηση µιας νέας. Κατά την αρχική κατάρτιση της, περιέχει δεδοµένα 

απαραίτητα για την ολοκλήρωση µιας άλλης εφαρµογής. Τα δεδοµένα αυτά 

µπορούν να διαβαστούν από µια συσκευή εισόδου, η οποία συνήθως διαθέτει 

χαρακτήρα µαγνητικού µελανιού για την ανάγνωση τους.  

� Εισαγωγή δεδοµένων πωλήσεων (point-of-sale data entry). Η φόρµα αυτή 

χρησιµοποιείται από τους πωλητές λιανικής για την καταχώρηση συναλλαγών 

πωλήσεων στο σύστηµα. Ο καταχωρητής µετρητών είναι και εδώ τερµατικό 

ενός υπολογιστικού δικτύου.    

 

3.5.2 Έλεγχοι στο στάδιο Επεξεργασίας (Processing Controls) 

Στόχος είναι η διασφάλιση της ακρίβειας των οικονοµικών πληροφοριών κατά τη 

διαδικασία της επεξεργασίας. Εάν η ανάπτυξη του συστήµατος γίνει µε ορθότητα και 

στηριχθεί σε συνεχείς ελέγχους, τότε τα σφάλµατα στο υλικό και το λογισµικό είναι 

σπάνια. Ωστόσο, τα ανθρώπινα λάθη στο στάδιο αυτό αποτελούν τον κυριότερο 

παράγοντα απωλειών. Οι βασικότερες διαδικασίες που εφαρµόζονται είναι οι εξής 

(Boockholdt, 1993): 

 

3.5.2.1 Έλεγχοι συνέχειας (sequence controls) 

Επιβεβαιώνουν πως οι εγγραφές στα αρχεία δεδοµένων βρίσκονται στη σωστή σειρά. 

Στα περισσότερα υπολογιστικά συστήµατα υπάρχουν δύο τύποι αρχείων, το αρχείο 

συναλλαγών και το κύριο αρχείο. Οι εγγραφές σε αυτά τα αρχεία πρέπει να είναι 

καταχωρηµένες µε την ίδια σειρά. Ειδάλλως, προτού οι συναλλαγές «σταλούν» από 

το αρχείο συναλλαγών στο κύριο αρχείο, αποθηκεύονται προσωρινά στο αρχείο 

εκκρεµοτήτων. Η διαδικασία αυτή εφαρµόζεται κυρίως από τα προγράµµατα 

αναβάθµισης και εκτύπωσης οικονοµικών καταστάσεων και είναι πιο συνηθισµένη 

στα συστήµατα επεξεργασίας δεδοµένων σε δεσµίδες. 
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3.5.2.2 Έλεγχοι βήµα προς βήµα (run-to-run controls) 

Στο σηµείο αυτό, ένα πρόγραµµα εφαρµόζει κάποιο βήµα επεξεργασίας σε όλες τις 

συναλλαγές προτού συνεχίσει στο επόµενο. Σε κάθε βήµα, το υπολογιστικό σύστηµα 

εκτυπώνει µια αναφορά, η οποία περιλαµβάνει όλους τους ελέγχους συνόλων. Στη 

συνέχεια, οι εργαζόµενοι συγκρίνουν τους ελέγχους συνόλων κάθε διαδοχικού 

βήµατος. Εάν τα σύνολα είναι πανοµοιότυπα σηµαίνει πως καµία συναλλαγή δεν έχει 

χαθεί ή προστεθεί κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας (Laudon, 2007).  

 

3.5.2.3 Προσδιορισµός του φυσικού αρχείου (physical file identification)  

Μερικές φορές οι διαχειριστές του συστήµατος µπορεί να µη τοποθετήσουν µε ορθό 

τρόπο µια µαγνητική ταινία ή µια συσκευή αποθήκευσης. Το αποτέλεσµα είναι να 

καταχωρηθεί ένα βήµα επεξεργασίας σε ένα ακατάλληλο αρχείο και να παραχθούν 

εσφαλµένα δεδοµένα. Για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, ο διαχειριστής επισυνάπτει 

ετικέτες εξωτερικού αρχείου ώστε να προσδιορίσει τη συσκευή που θα συνδεθεί στον 

εξοπλισµό. Παράλληλα, οι συσκευές αυτές περιέχουν ετικέτες εσωτερικού αρχείου 

που διαβάζονται από το λειτουργικό σύστηµα. Έτσι, εάν το λειτουργικό σύστηµα 

συναντήσει ένα αρχείο µε λανθασµένη εσωτερική ετικέτα, τότε προβάλλει µήνυµα 

προειδοποίησης στο χρήστη.  

 

3.5.2.4 Προγραµµατισµένοι έλεγχοι (programmed controls) 

Οι προγραµµατισµένοι έλεγχοι ορίζονται κατά το σχεδιασµό του συστήµατος και 

περιλαµβάνουν διαδικασίες ανίχνευσης σφαλµάτων που συνήθως διενεργούνται από 

τον λογιστή στα χειρόγραφα συστήµατα. Κατά συνέπεια, εφαρµόζονται έλεγχοι που 

αφορούν στη διάγνωση αριθµητικών λαθών προκειµένου ο λογιστής να είναι σε θέση 

να συγκρίνει τα νούµερα των χειρόγραφων λογιστικών εγγραφών µε εκείνα των 

µηχανογραφηµένων για να επιβεβαιώσει ότι είναι ίδιου µεγέθους και πρόσηµου 

(Νικολάου, 1999).  

 

3.5.3 Έλεγχοι στο στάδιο Εξόδου (Outputs Controls) 

Οι έλεγχοι στο στάδιο εξόδου περιλαµβάνουν τις διαδικασίες και τις πρακτικές που 

στοχεύουν στη διασφάλιση της ακρίβειας των εξαγόµενων οικονοµικών στοιχείων 

και στη διαχείριση του συστήµατος µόνο από εξουσιοδοτηµένους χρήστες (Picket 

and Vinten, 2000). Στο σηµείο αυτό ελέγχονται οι οικονοµικές καταστάσεις που 

παράγονται από το σύστηµα. Εάν θεωρηθούν δυσανάγνωστες ή εσφαλµένες, 
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συγκρίνονται τα συνολικά ποσά τους µε εκείνα που είχαν υπολογιστεί στην αρχή της 

επεξεργασίας. Οι καταστάσεις αυτές διανέµονται µόνο στους εξουσιοδοτηµένους 

χρήστες, ώστε να αποφευχθεί η έκθεση ευαίσθητων οικονοµικών στοιχείων σε άλλα 

άτοµα. ∆ιατηρείται ένα αρχείο µε όσες έχουν εκτυπωθεί και µε το προσωπικό στο 

οποίο έχουν διανεµηθεί.  

 

3.6 Έλεγχοι των online, real-time συστηµάτων 

Online real-time σύστηµα ονοµάζεται το υπολογιστικό σύστηµα που ενισχύει την 

αµφίδροµη επικοινωνία µε τους χρήστες και επιστρέφει αµέσως τα αποτελέσµατα της 

επεξεργασίας των δεδοµένων κατά τη διάρκεια µιας αλληλεπίδρασης. Πιο αναλυτικά, 

είναι σύστηµα που προσφέρει είτε την άµεση σύνδεση (online) µιας περιφερειακής 

συσκευής µε την κεντρική µονάδα επεξεργασίας (CPU) είτε την άµεση πρόσβαση της  

CPU σε δεδοµένα τη στιγµή εισαγωγής τους. Τα δεδοµένα επεξεργάζονται αµέσως, 

ώστε όλοι οι συνδεδεµένοι και αποµακρυσµένοι χρήστες να µπορούν να δουν το 

αποτέλεσµα µιας συναλλαγής την ίδια στιγµή και σε πραγµατικό χρόνο (real-time). 

Έτσι, έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν ανά πάσα στιγµή το απόθεµα στην αποθήκη 

και τα υπόλοιπα των πελατών (Στεφάνου, 1995).  

 

Οι έλεγχοι που αναλύθηκαν σε προηγούµενες παραγράφους βρίσκουν εφαρµογή σε 

όλα τα συστήµατα επεξεργασίας δεδοµένων σε δεσµίδες. Ωστόσο, οι ίδιοι µπορούν 

να εφαρµοστούν και στα online, real-time συστήµατα µε ορισµένες µεταβολές. Οι 

αλλαγές αυτές αφορούν τόσο στους γενικούς ελέγχους όσο και στους ελέγχους 

εφαρµογής. Πιο συγκεκριµένα είναι οι εξής (Boockholdt, 1993): 
 

� Έλεγχοι πρόσβασης. Στα OLRT συστήµατα, ο κωδικός πρόσβασης αποτελεί 

την κυριότερη τεχνική που ενισχύει την ασφάλεια τους. Συµβάλλει στο 

περιορισµό της µη εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης σε οικονοµικά στοιχεία και 

των µη εξουσιοδοτηµένων αλλαγών σε δεδοµένα και προγράµµατα. Συνήθως 

η χρήση του συνδυάζεται µε κλειδώµατα τερµατικού και φράχτες ή µε 

εγκατάσταση ειδικού λογισµικού που παρακολουθεί και καταγράφει τις 

προσπάθειες παραβίασης του συστήµατος, καθώς και την ώρα και την ηµέρα 

που έγιναν αλλαγές σε αρχεία.  
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� Έλεγχοι αλλαγών. Χρησιµοποιούνται για να διασφαλίσουν πως όλοι οι 

έλεγχοι που είναι σηµαντικοί για τα OLRT συστήµατα έχουν ενσωµατωθεί 

στα νέα συστήµατα και στις µεταβολές που συνέβησαν στα ήδη υπάρχοντα. 

� Έλεγχοι backup. Πέρα από την αποθήκευση των οικονοµικών πληροφοριών, 

πρέπει να καταγράφονται και ο χρόνος, το τερµατικό και η ταυτότητα του 

χρήστη που εισήγαγε τη συναλλαγή. 

� Έλεγχοι εφαρµογών. Στα OLRT συστήµατα πρέπει να εφαρµόζεται κάποιο 

πρόγραµµα εισόδου στοιχείων, το οποίο να πραγµατοποιεί ελέγχους συνόλων 

και επεξεργασίας δεδοµένων προτού αυτά καταχωρηθούν και αποσταλούν στο 

κύριο αρχείο. Με αυτόν τον τρόπο, θα προειδοποιούνται και οι χρήστες για 

πιθανά λάθη. Επίσης, πρέπει να εγκαθίστανται προγράµµατα ενηµέρωσης και 

συντήρησης των εγγραφών, τα οποία θα µεταβάλλουν ποσά και ποσότητες, 

καθώς και τα στοιχεία των συναλλασσόµενων αντίστοιχα.    
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Κεφάλαιο 4  

Επισκόπηση ερευνών σχετικά µε τον κίνδυνο και τον έλεγχο 

των λογιστικών πληροφοριακών συστηµάτων 

 

4.1 Εισαγωγή 

Στο τρίτο κεφάλαιο πραγµατοποιείται µια συνοπτική παρουσίαση των ερευνών που 

σχετίζονται µε τους κινδύνους και τους ελέγχους των λογιστικών πληροφοριακών 

συστηµάτων. Πιο συγκεκριµένα, αναφέρεται ο ερευνητής – µελετητής που διεξάγει 

την έρευνα, το θέµα µε το οποίο ασχολείται, η µεθοδολογία που χρησιµοποιεί, καθώς 

και τα συµπεράσµατα στα οποία καταλήγει. 

 

4.2 Βιβλιογραφική επισκόπηση 

Ο Ebaid (2011) ασχολήθηκε µε τη διαδικασία εσωτερικού ελέγχου στις εισηγµένες 

αιγυπτιακές επιχειρήσεις. Στόχος ήταν να εξετάσει τη φύση και τα χαρακτηριστικά 

του εσωτερικού ελέγχου, καθώς και να αξιολογήσει την ικανότητα του να 

εκπληρώνει το ρόλο του στην εταιρική διακυβέρνηση. Η µεθοδολογία που 

χρησιµοποιήθηκε, χωριζόταν σε δύο φάσεις. Στη πρώτη φάση διενεργηθήκαν 

συνεντεύξεις µε τους µάνατζερ επτά επιχειρήσεων. Στη δεύτερη φάση καταρτίστηκε 

ένα ερωτηµατολόγιο, το οποίο δοκιµάστηκε πιλοτικά από δέκα ειδικούς και έγιναν οι 

απαραίτητες αλλαγές και βελτιώσεις. Το ερωτηµατολόγιο προσπαθούσε να καλύψει 

τέσσερις πτυχές του ελέγχου: εσωτερική ανάθεση έναντι εξωτερικής ανάθεσης, 

οργανωτικό καθεστώς, δραστηριότητες εσωτερικού ελέγχου και αλληλεπίδραση 

εσωτερικού µε εξωτερικό ελεγκτή. Τα ευρήµατα της µελέτης αποκαλύπτουν ότι ο 

εσωτερικός έλεγχος των εισηγµένων αιγυπτιακών επιχειρήσεων δε διαθέτει υψηλό 

επίπεδο ανεξαρτησίας, υποστήριξης από τη διοίκηση, αλληλεπίδρασης εσωτερικών 

και εξωτερικών ελεγκτών, αλλά και εξειδικευµένου προσωπικού µε τα κατάλληλα 

προσόντα. Επίσης, επικεντρώνεται κυρίως στον οικονοµικό έλεγχο και δεν έχει 

διευρυµένο ρόλο όπως τον έχει ορίσει το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών.  

 

Οι Lin and Wang (2011) προσπάθησαν να αναπτύξουν ένα µοντέλο επιλογής και 

αξιολόγησης του κατάλληλου λογισµικού ελέγχου που πρέπει να εφαρµοστεί στις 

επιχειρήσεις. Μέσα από τη διεξαγωγή συνεντεύξεων και την κατάρτιση 

ερωτηµατολογίου, επεδίωξαν να προσδιορίσουν τα κριτήρια και τους παράγοντες που 
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πρέπει να χαρακτηρίζουν το σύστηµα και να λαµβάνονται υπόψη από τα στελέχη 

σχετικά µε την απόφαση αγοράς ή ανάπτυξης του δικού τους πακέτου λογισµικού. 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, το πιο σηµαντικό κριτήριο επιλογής ενός 

λογισµικού ελέγχου είναι οι λειτουργίες που προσφέρει στο χρήστη, ενώ ακολουθούν 

η επεξεργασία των δεδοµένων, η τεχνική υποστήριξη που παρέχεται και το κόστος. 

Επιπρόσθετα, ο πιο σηµαντικός παράγοντας είναι η ακεραιότητα του συστήµατος και 

ακολουθούν η ακρίβεια των δεδοµένων, η τεχνική υποστήριξη και το κόστος 

απόκτησης. 

 

Οι Dang et al. (2011) πραγµατοποίησαν µια έρευνα προκειµένου να εξετάσουν την 

αξία της συνάφειας των λογιστικών πληροφοριών σε περιπτώσεις που εντοπίζονται 

εµφανή σφάλµατα κατά τον έλεγχο. Οι ερευνητές χρησιµοποίησαν ως δείγµα 

επιχειρήσεις στις οποίες έχουν παρατηρηθεί λάθη κατά τη διάρκεια του ελέγχου και 

επιχειρήσεις στις οποίες δε διαφαίνονταν σφάλµατα. Συγκρίνοντας τα ευρήµατα, 

κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η συνάφεια των λογιστικών πληροφοριών είναι 

µικρής αξίας όταν υπάρχουν σφάλµατα, ανεξαρτήτως από τη φήµη του ελεγκτή.  

 

Ο Law (2011) µελέτησε τους παράγοντες που συµβάλλουν στην καταπολέµηση της 

απάτης σε επιχειρήσεις του Χόνγκ Κόνγκ. Τα ευρήµατα της έρευνας αποκάλυψαν ότι 

η αποδοτικότητα της ελεγκτικής επιτροπής, η αποτελεσµατικότητα του εσωτερικού 

ελέγχου, η ανώτερη διοίκηση και οι ηθικές οδηγίες και πολιτικές σχετίζονταν θετικά 

µε την απουσία της απάτης. Ωστόσο, οι προηγούµενες επιτυχίες του ελεγκτή στη 

διάγνωση της απάτης καθώς και το είδος του ελεγκτή δε συµβάλλουν προς αυτήν την 

κατεύθυνση.  

 

 Οι Salehi and Abdipour (2011) διεξήγαγαν µια έρευνα µε σκοπό να εντοπίσουν τα 

εµπόδια που δυσχεραίνουν την εφαρµογή των λογιστικών πληροφοριακών 

συστηµάτων στις εισηγµένες επιχειρήσεις της Τεχεράνης. Ως εκ τούτου, κατάρτησαν 

ένα ερωτηµατολόγιο µε δεκατρείς ερωτήσεις, το οποίο περιελάµβανε τις εξής έξι 

υποθέσεις: οι µεσαίοι µάνατζερ, η οργανωσιακή δοµή, η οργανωσιακή κουλτούρα, τα 

οικονοµικά προβλήµατα, οι ανθρώπινοι πόροι και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες 

επηρεάζουν την εγκατάσταση των λογιστικών πληροφοριακών συστηµάτων. Τα 

αποτελέσµατα στα οποία κατέληξαν είναι ότι σε ποσοστό 25% ευθύνονται οι µεσαίοι 

µάνατζερ και η οργανωσιακή δοµή, σε ποσοστό 24% οι ανθρώπινοι πόροι, 19% οι 

περιβαλλοντικοί παράγοντες, 17% η οργανωσιακή κουλτούρα και 15% τα οικονοµικά 
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προβλήµατα. Οι µελετητές πρότειναν πως για να εξαλειφθούν αυτά τα εµπόδια 

απαιτείται εκπαίδευση, υποκίνηση και ανταµοιβή των χρηστών. 

 

Ο Morris  (2011) µελέτησε την επίδραση των ERP (Enterprise Resource Planning)  

συστηµάτων στην αποδοτικότητα του εσωτερικού ελέγχου. Η ευρεία διάδοση και 

εφαρµογή τους οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην αυξηµένη έµφαση που έχει δοθεί σε 

θέµατα εσωτερικού ελέγχου, η οποία προήλθε και αναπτύχθηκε από τη νοµοθεσία 

των Sarbanes-Oxley (SOX). Η µελέτη αυτή επεδίωξε να εξετάσει τον ισχυρισµό ότι 

οι ενσωµατωµένες διαδικασίες ελέγχου που περιλαµβάνονται στα συστήµατα αυτά, 

συµβάλλουν στη βελτίωση του ελέγχου των οικονοµικών πληροφοριών, όπως 

ορίζεται από τη νοµοθεσία SOX. Το δείγµα που χρησιµοποιήθηκε, αποτελείτο από 

επιχειρήσεις που εφάρµοσαν ERP συστήµατα κατά τη χρονική περίοδο 1994 έως 

2003. Τα αποτελέσµατα αποκάλυψαν ότι οι επιχειρήσεις που εφάρµοζαν αυτά τα 

συστήµατα παρουσίαζαν λιγότερες αδυναµίες εσωτερικού ελέγχου από εκείνες που 

δεν το έκαναν. ∆ιαπιστώθηκε επίσης, πως αυτό ίσχυε και σε επίπεδο επιχειρηµατικής 

οντότητας (γενικοί έλεγχοι), αλλά και σε επίπεδο λογαριασµού (ειδικοί έλεγχοι).  

 

Οι Grande et al. (2011) ερεύνησαν τη σχέση που υπάρχει ανάµεσα στη χρήση των 

λογιστικών πληροφοριακών συστηµάτων και στη βελτίωση της απόδοσης και της 

παραγωγικότητας των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων της Ισπανίας. Στόχος, ήταν 

να προσδιορίσουν το βαθµό ενσωµάτωσης και εφαρµογής των συστηµάτων αυτών 

στο επιχειρησιακό περιβάλλον, καθώς και να εντοπίσουν την επίδραση της εισαγωγής 

τους στην αύξηση της παραγωγικότητας και της συνολικής απόδοσης της οντότητας. 

Τα αποτελέσµατα στα οποία κατέληξαν είναι ότι υπάρχει θετική συσχέτιση ανάµεσα 

σε αυτά τα δύο. ∆ιαπιστώθηκε επίσης, ότι οι επιχειρήσεις που ενσωµατώνουν τέτοια 

συστήµατα στη λειτουργία τους παρουσιάζουν καλύτερη οικονοµική εικόνα σε σχέση 

µε εκείνες που δεν το κάνουν καθόλου ή το κάνουν µόνο περιστασιακά, γεγονός που 

τις οδηγεί συνήθως σε απώλειες.   

  

Ο Abu-Musa (2010) εξέτασε την επάρκεια του ελέγχου ασφαλείας για την 

προστασία των λογιστικών πληροφοριακών συστηµάτων σε τράπεζες της Σαουδικής 

Αραβίας. Το δείγµα που χρησιµοποίησε περιελάµβανε τους επικεφαλής των 

τµηµάτων εσωτερικού ελέγχου και των τµηµάτων πληροφορικής. Τα αποτελέσµατα 

της έρευνας αποκάλυψαν ότι οι τεχνικές ελέγχου που εφαρµόζονται από τις τράπεζες 

της Σαουδικής Αραβίας επαρκούν σε ικανοποιητικό βαθµό. Ωστόσο, ο µελετητής 
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επεσήµανε κάποιες αδυναµίες που παρατηρήθηκαν και προέβη σε προτάσεις για τη 

βελτίωση και ενδυνάµωση των διαδικασιών ελέγχου.  

 

Οι Sajady et al. (2008) επεδίωξαν να αξιολογήσουν την αποδοτικότητα των 

λογιστικών πληροφοριακών συστηµάτων στις εισηγµένες επιχειρήσεις της 

Τεχεράνης. Τα αποτελέσµατα αποκάλυψαν ότι η εφαρµογή των λογιστικών 

πληροφοριακών συστηµάτων σε αυτές τις επιχειρήσεις συνέβαλλε στη βελτίωση της 

λήψης αποφάσεων από τους µάνατζερ, του εσωτερικού ελέγχου, της ποιότητας των 

οικονοµικών καταστάσεων και στη διευκόλυνση της διαδικασίας των συναλλαγών.  

Ωστόσο, µέσα από την έρευνα δεν αποδεικνύεται ότι η διαδικασία αξιολόγησης της 

απόδοσης έχει βελτιωθεί. 

 

Ο Abu-Musa (2006) ερεύνησε τις απειλές που ελλοχεύουν στα λογιστικά 

πληροφοριακά συστήµατα των επιχειρήσεων της Σαουδικής Αραβίας. Για την έρευνα 

του καταρτίστηκαν ερωτηµατολόγια, τα οποία µοιράστηκαν σε 400 επιχειρήσεις. Από 

αυτά συνελέγησαν τα 208, αλλά τελικά µόνο τα 136 ήταν έγκυρα και χρήσιµα για να 

οδηγήσουν σε όσο το δυνατόν ασφαλέστερα συµπεράσµατα. Η µελέτη αποκάλυψε 

ότι περίπου οι µισές επιχειρήσεις από εκείνες που ανταποκρίθηκαν, αντιµετώπιζαν 

οικονοµικές απώλειες λόγω των εσωτερικών και εξωτερικών παραβιάσεων 

ασφαλείας στο λογιστικό τους σύστηµα. Οι συνηθέστεροι τύποι απειλών που 

προσδιορίστηκαν ήταν η λανθασµένη εισαγωγή δεδοµένων (είτε ηθεληµένη είτε 

ακούσια), η καταστροφή δεδοµένων από τους εργαζοµένους (συνήθως ακούσια), η 

µόλυνση από κακόβουλο λογισµικό, η γνωστοποίηση των κωδικών πρόσβασης,  

καθώς και η διανοµή πληροφοριών, η προβολή εγγράφων και οι εκτυπώσεις σε µη 

εξουσιοδοτηµένους χρήστες.  

 

Ο Abu-Musa (2006)  πραγµατοποίησε ακόµα µια έρευνα, αυτή τη φορά σχετικά µε 

την επάρκεια των ελέγχων ασφαλείας για την προστασία των λογιστικών 

πληροφοριακών συστηµάτων από παραβιάσεις και επιθέσεις. Μέσα από τα 

ερωτηµατολόγια, που διανεµήθηκαν σε επιχειρήσεις της Σαουδικής Αραβίας, 

προσπάθησε να εξερευνήσει ορισµένες κατηγορίες ελέγχου και να προβεί σε 

προτάσεις βελτίωσης των διαδικασιών τους. Οι κατηγορίες που εξέτασε είναι οι εξής: 

οργανωσιακός έλεγχος, έλεγχος υλικού και φυσικής πρόσβασης, έλεγχος λογισµικού 

και ηλεκτρονικής πρόσβασης, έλεγχος δεδοµένων, έλεγχος προγραµµάτων 

αποσύνδεσης και backup, έλεγχος χρησιµότητας, έλεγχος παραβίασης της κανονικής 
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πρόσβασης, έλεγχος προγραµµατισµού, έλεγχος καταµερισµού των αρµοδιοτήτων και 

έλεγχος εκροών.  

 

Οι Hayale and Khadra (2006) επιχείρησαν να αξιολογήσουν το επίπεδο ελέγχου των 

λογιστικών πληροφοριακών συστηµάτων που εφαρµόζεται στις τράπεζες της 

Ιορδανίας µε σκοπό τη διαφύλαξη της ακεραιότητας, της διαθεσιµότητας και της 

αξιοπιστίας των οικονοµικών πληροφοριών. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν 

ότι οι έλεγχοι για την πρόληψη της απάτης και τον περιορισµό των σφαλµάτων ήταν 

αποτελεσµατικοί. Ωστόσο, παρατηρήθηκαν αδυναµίες σχετικά µε την εφαρµογή 

άλλων ειδών ελέγχου, όπως ήταν οι έλεγχοι φυσικής πρόσβασης, οι έλεγχοι λογικής 

πρόσβασης, οι έλεγχοι ασφάλειας δεδοµένων, οι έλεγχοι τεκµηρίωσης προτύπων, οι 

έλεγχοι αποκατάστασης µετά από καταστροφή, οι έλεγχοι διαδικτύου, οι έλεγχοι 

επικοινωνίας καθώς και οι έλεγχοι εκροών. Οι ερευνητές πρότειναν πως οι τράπεζες 

της Ιορδανίας έπρεπε να βελτιώσουν όλες τις κατηγορίες ελέγχου ώστε να 

αποφευχθούν οι κίνδυνοι που θα µπορούσαν να απειλήσουν τα λογιστικά συστήµατα.  

 

Οι Hunton et al. (2004) ερεύνησαν την ικανότητα των οικονοµικών ελεγκτών καθώς 

και των ελεγκτών πληροφοριακών συστηµάτων να κατανοούν και να αξιολογούν 

τους κινδύνους που σχετίζονται µε τα ΕRP συστήµατα λαµβάνοντας υπόψη την 

ιδιοµορφία της κάθε επιχείρησης. Τα ευρήµατα της έρευνας έδειξαν ότι οι ελεγκτές 

των πληροφοριακών συστηµάτων ενδιαφερόντουσαν περισσότερο για τους κινδύνους 

που απειλούσαν το σύστηµα σε σύγκριση µε τους οικονοµικούς ελεγκτές. Επίσης, οι 

ελεγκτές των πληροφοριακών συστηµάτων είχαν λιγότερη εµπιστοσύνη στις 

ικανότητες των οικονοµικών ελεγκτών να αντιλαµβάνονται τους κινδύνους στους 

οποίους εκτίθενται τα ΕRP συστήµατα, γεγονός που µπορεί να αποβεί καταστροφικό 

για την ποιότητα του ελέγχου.  

 

Οι Ismail et al. (2003) µελέτησαν την υιοθέτηση των λογιστικών πληροφοριακών 

συστηµάτων σε επιχειρήσεις µικρού και µεσαίου µεγέθους στη βόρεια περιοχή της 

χερσονήσου της Μαλαισίας. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η συνολική ποιότητα και 

απόδοση του συστήµατος αποτελούν συνάρτηση του έτους εισαγωγής του καθώς και 

των ετών λειτουργίας της επιχείρησης. Ωστόσο, δεν υπήρξαν στοιχεία που να 

δηλώνουν ότι σχετίζονται µε το µέγεθος της επιχείρησης και τον τύπο ηγεσίας.  
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Οι Wright and Wright (2002) ερεύνησαν την ασφάλεια των ERP συστηµάτων ώστε 

να κατανοήσουν τους κινδύνους που τα απειλούν. Ακολουθώντας τη µεθοδολογία 

των ηµι-δοµηµένων συνεντεύξεων, κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η εµφάνιση των 

επιχειρησιακών κινδύνων και η ύπαρξη λαθών στις οικονοµικές καταστάσεις, ήταν 

απόρροια της ελλιπούς εκπαίδευσης των χρηστών του συστήµατος. Επιπρόσθετα, οι 

τύποι των κινδύνων ήταν διαφορετικοί στις ARP (Address Resolution Protocol) 

εφαρµογές σε σύγκριση µε εκείνους των ΕRP συστηµάτων. Τέλος, προκειµένου να 

επιβεβαιωθεί η ασφάλεια του συστήµατος, οι επιχειρήσεις χρησιµοποιούσαν κυρίως 

τις τεχνικές ελέγχου παρά τις δοκιµές επικύρωσης.   

 

Οι Rezaee et al. (2001) ασχολήθηκαν µε τον έλεγχο των λογιστικών πληροφοριακών 

συστηµάτων. Η µελέτη τους επικεντρώθηκε στη γλώσσα προγραµµατισµού XBRL 

(eXtensive Business Reporting Language) που βασίζεται στην XML (eXtensible 

Markup Language) και επιτρέπει την on-line και σε πραγµατικό χρόνο επεξεργασία, 

παρουσίαση, αξιολόγηση και εξαγωγή οικονοµικών πληροφοριών. Κατά συνέπεια, οι 

εσωτερικοί και οι εξωτερικοί ελεγκτές πρέπει να χρησιµοποιούν τον συνεχή 

ηλεκτρονικό έλεγχο όταν οι οικονοµικές πληροφορίες βρίσκονται σε ηλεκτρονική 

µορφή στα λογιστικά συστήµατα πραγµατικού χρόνου. Επίσης, πρέπει να γνωρίζουν 

τις επιπτώσεις του συνεχούς ελέγχου, καθώς και τις διαδικασίες ελέγχου που µπορούν 

να εφαρµόζουν.  

 

Οι Grabski et al. (2001) ερεύνησαν τους κινδύνους και τους ελέγχους κατά την 

εισαγωγή και ενσωµάτωση των ERP συστηµάτων στις επιχειρησιακές διαδικασίες. 

Χαρακτηριστικά αναφέρουν πως η εφαρµογή τους µπορεί να προκαλέσει µνηµειώδη 

καταστροφή εάν δεν γίνει προσεκτικά. Οι βασικότεροι κίνδυνοι που προσδιορίστηκαν 

ήταν η έλλειψη ευθυγράµµισης µεταξύ των πληροφοριακών συστηµάτων και των 

επιχειρησιακών διεργασιών, η απώλεια ελέγχου λόγω της αποκεντρωµένης λήψης 

αποφάσεων, η πολυπλοκότητα στη διαχείριση σύνθετων έργων, η έλλειψη των 

απαραίτητων δεξιοτήτων και η αντίσταση των χρηστών. Οι έλεγχοι που προτάθηκαν 

να διενεργηθούν, σχετίζονταν µε τον ανασχεδιασµό των επιχειρησιακών διαδικασιών, 

τη συµµετοχή συµβούλων, τη συνεργασία µεταξύ οµάδας έργου και συµβούλων, την 

υποστήριξη από τα ανώτερα στελέχη, τους χορηγούς του έργου, την οργανωτική 

επιτροπή, τις δεξιότητες και την αφοσίωση των χρηστών, τις απαιτήσεις 

προδιαγραφών, το σχέδιο υλοποίησης, τη συχνή επικοινωνία µε τους χρήστες, τις 
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δεξιότητες των ανώτερων στελεχών, τη συµµετοχή και εκπαίδευση των χρηστών, τη 

συµµετοχή του εσωτερικού ελέγχου, τη δοκιµή του συστήµατος πριν την εφαρµογή 

του, τη παρακολούθηση του συστήµατος µετά την εφαρµογή του, τις δεξιότητες στη 

διαχείριση έργου, τη διαχείριση της αλλαγής και της µετάβασης στο νέο σύστηµα, 

την κυριότητα των χρηστών και τέλος τον σχεδιασµό του έργου σε βάθος.  

 

Οι Coffin and Patilis (2001) µελέτησαν την ικανότητα των εσωτερικών ελεγκτών να 

αξιολογούν τους ελέγχους ασφαλείας που εφαρµόζει η επιχείρηση µε σκοπό την 

προστασία των ευαίσθητων και απόρρητων πληροφοριών που αποθηκεύονται στα 

λογιστικά πληροφοριακά συστήµατα. Η µελέτη αυτή επικεντρώθηκε κυρίως στα 

συστήµατα οικονοµικών οργανισµών, όπως είναι οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές 

εταιρίες. Το συµπέρασµα στο οποίο κατέληξαν είναι ότι ο ρόλος του εσωτερικού 

ελέγχου είναι ιδιαίτερα σηµαντικός για τον προσδιορισµό των χρησιµοποιούµενων 

τεχνικών ασφαλείας προκειµένου να προσδιοριστούν η χρήση και η πρόσβαση σε 

πληροφορίες, καθώς και η συµµόρφωση µε τους ισχύοντες νόµους και κανονισµούς.  

 

Ο Nikolaou (2000) επεδίωξε να αναπτύξει ένα µοντέλο πιθανοτήτων προκειµένου να 

εξετάσει το βαθµό συσχέτισης των απαιτήσεων της επιχείρησης για οργανωσιακό 

συντονισµό και έλεγχο µε το σχεδιασµό ενός λογιστικού πληροφοριακού συστήµατος 

και το πως η συσχέτιση αυτή συµβάλλει στην αποδοτικότητα του. Τα αποτελέσµατα 

της µελέτης έδειξαν ότι η εσωτερική εξάρτηση λόγω της ανάγκης διαµοιρασµού των 

πληροφοριών σε όλες τις επιχειρησιακές λειτουργίες, της διαθεσιµότητας των πόρων, 

της δυνατότητας πρόσβασης καθώς και της οργανωσιακής δοµής, είχαν ένα 

σηµαντικό αντίκτυπο στη διαµόρφωση των απαιτήσεων για συντονισµό και έλεγχο. Η 

σχέση µεταξύ του σχεδιασµού του συστήµατος και αυτών των απαιτήσεων 

συνεισέφερε σηµαντικά στην αντίληψη για την αποδοτικότητα του ελέγχου και για 

την ακρίβεια των εξαγόµενων πληροφοριών. Ωστόσο, δεν αποδείχτηκε ότι 

συνεισφέρει στην ικανοποίηση των χρηστών σχετικά µε την ποιότητα των 

παρεχόµενων πληροφοριών.  

 

Οι Furnell and Dowland’s (2000) εξέτασαν τη προστασία των λογιστικών 

πληροφοριακών συστηµάτων έναντι της µη εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης από 

εσωτερικούς και εξωτερικούς εισβολείς. Τα αποτελέσµατα της έρευνας αποκάλυψαν 

ότι οι παραδοσιακές µέθοδοι πιστοποίησης των χρηστών και ελέγχου της πρόσβασης 
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δεν επαρκούν σε µεγάλο βαθµό και δεν παρέχουν την κατάλληλη προστασία για την 

καταπολέµηση των επιθέσεων.  

 

Οι Zviran and Haga (1999) επεδίωξαν να αξιολογήσουν τη χρήση του κωδικού 

πρόσβασης ως µία από τις συνηθέστερες µεθόδους ασφαλείας των λογιστικών 

πληροφοριακών συστηµάτων. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι παρά την 

ευρεία εφαρµογή του, ελάχιστη προσοχή δίνεται στα χαρακτηριστικά της 

πραγµατικής του χρήσης. Επίσης παρατήρησαν ότι οι περισσότεροι κωδικοί 

πρόσβασης αποτελούνται από πέντε ή λιγότερους χαρακτήρες, είναι συνήθως 

αλφαβητικοί και δεν αλλάζονται συχνά.   

 

Ο Henry (1997) ερεύνησε τη φύση και τον έλεγχο των λογιστικών πληροφοριακών 

συστηµάτων σε επιχειρήσεις του Hampton Roads στη Βιρτζίνια. Στόχος του ήταν να 

εξετάσει επτά µεθόδους ασφαλείας και σε ποιο ποσοστό αυτές εφαρµόζονται από τις 

επιχειρήσεις. Έτσι, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των 

επιχειρήσεων διατηρεί κατά κύριο λόγο εφεδρικά αντίγραφα δεδοµένων. ∆εύτερον, 

χρησιµοποιούνται κωδικοί πρόσβασης ώστε να διαµοιράζονται οι πληροφορίες µόνο 

µεταξύ εξουσιοδοτηµένων χρηστών. Τρίτον, πραγµατοποιούνται περιοδικοί έλεγχοι 

ώστε να διασφαλιστούν η ακεραιότητα και η ακρίβεια των οικονοµικών στοιχείων. 

Τέταρτον, εγκαθίστανται προγράµµατα κατά της µόλυνσης του συστήµατος από 

κακόβουλο λογισµικό. Πέµπτον, εφαρµόζεται η φυσική ασφάλεια του συστήµατος. 

Έκτον, επιλέγεται η µέθοδος εξουσιοδότησης για αλλαγές στο σύστηµα. Έβδοµον, 

χρησιµοποιείται η κρυπτογράφηση µε σκοπό την ασφάλεια των οικονοµικών 

δεδοµένων.  

 

Ο Davis (1996) διεξήγαγε µια έρευνα στηριζόµενος στον κατάλογο των απειλών που 

είχαν συντάξει το 1992 οι Loch et al. Στόχος του ήταν να εξετάσει το επίπεδο 

ασφάλειας των λογιστικών συστηµάτων που υπήρχε στις επιχειρήσεις εκείνη την 

χρονική περίοδο. Τα ευρήµατα της έρευνας αποκάλυψαν πως οι ελεγκτές των 

πληροφοριακών συστηµάτων θεωρούν ότι οι κίνδυνοι είναι ποικίλοι και διαφέρουν 

σε κάθε υπολογιστικό περιβάλλον. Πιο συγκεκριµένα, στο περιβάλλον των 

µικροϋπολογιστών, η συνηθέστερη απειλή είναι η ακούσια εισαγωγή εσφαλµένων 

δεδοµένων και ακολουθούν η ακούσια καταστροφή δεδοµένων καθώς και η µόλυνση 

από κακόβουλο λογισµικό. Στο κεντρικούς υπολογιστές, η κυριότερη απειλή είναι η 

ακούσια εισαγωγή εσφαλµένων δεδοµένων και ακολουθούν οι φυσικές καταστροφές 
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και η µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση σε δεδοµένα από τους εργαζοµένους. Τέλος, σε 

περιβάλλοντα δικτύων, η πιο συνηθισµένη απειλή είναι η µη εξουσιοδοτηµένη 

πρόσβαση σε δεδοµένα από τους εξωτερικούς και εσωτερικούς εισβολείς και η 

ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας που ξεπερνά τις τεχνικές ελέγχου. 

 

Οι Loch et al. (1992) ερεύνησαν τις απειλές που εµφανίζονται στους κεντρικούς 

υπολογιστές, στους µικροϋπολογιστές και στα δίκτυα. Ανέπτυξαν µια λίστα µε 

δώδεκα τύπους απειλών και τις µοίρασαν σε ειδικούς πληροφοριακών συστηµάτων. 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι κυριότεροι τύποι απειλών είναι οι φυσικές 

καταστροφές, η ακούσια εισαγωγή λανθασµένων δεδοµένων, η ακούσια καταστροφή 

δεδοµένων, ο ανεπαρκής έλεγχος των µέσων και η µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση 

από χάκερς. Το γενικό συµπέρασµα ήταν ότι οι µεγαλύτερες απειλές προέρχονται από 

το εσωτερικό της επιχείρησης.  

 

Συνοπτικά οι έρευνες παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 1: Συνοπτική επισκόπηση ερευνών 

Ερευνητής Θέµα Αποτελέσµατα 
Ebaid 
(2011) 

Εσωτερικός έλεγχος στις 
εισηγµένες αιγυπτιακές 
επιχειρήσεις 

∆εν υπάρχει υψηλό επίπεδο ανεξαρτησίας,  
υποστήριξη από τη διοίκηση, αλληλεπίδραση 
εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών, εξειδικευµένο 
προσωπικό. Επικεντρώνεται κυρίως στον οικονοµικό 
έλεγχο. 

Lin and 
Wang 
(2011) 

Μοντέλο επιλογής και 
αξιολόγησης του λογισµικού 
ελέγχου 

Κριτήρια επιλογής: λειτουργίες,  επεξεργασία 
δεδοµένων, τεχνική υποστήριξη, κόστος.  
Παράγοντες επιλογής: ακεραιότητα συστήµατος, 
ακρίβεια δεδοµένων, τεχνική υποστήριξη, κόστος 
απόκτησης. 

Dang et al  
(2011) 

Συνάφεια των λογιστικών 
πληροφοριών όταν υπάρχουν 
λάθη ελέγχου  

Η συνάφεια είναι µικρής αξίας όταν υπάρχουν 
σφάλµατα, ανεξαρτήτως από τη φήµη του ελεγκτή.  
 

Law 
(2011) 

Παράγοντες πρόληψης της 
απάτης 

Συµβάλλουν στη πρόληψη της απάτης: η αποδοτικότητα 
της ελεγκτικής επιτροπής και του εσωτερικού ελέγχου, η 
ανώτερη διοίκηση, οι ηθικές πολιτικές. Το είδος του 
ελεγκτή και οι προηγούµενες επιτυχίες του δεν 
αποδείχτηκε ότι συµβάλλουν. 

Salehi and 
Abdipour 
(2011) 

Εµπόδια στην εφαρµογή των 
ΛΠΣ 

Εµπόδια: οι µεσαίοι µάνατζερ, η οργανωσιακή δοµή και 
κουλτούρα, τα οικονοµικά προβλήµατα, οι ανθρώπινοι 
πόροι και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες. 

Morris  
(2011) 

Επίδραση των ERP στην 
αποδοτικότητα του 
εσωτερικού ελέγχου 

Οι επιχειρήσεις που εφάρµοζαν ERP παρουσίαζαν 
λιγότερες αδυναµίες εσωτερικού ελέγχου. 

Grande et al  
(2011) 

Σχέση ανάµεσα στη χρήση 
ΛΠΣ και στη βελτίωση της 
απόδοσης και της 
παραγωγικότητας 

Υπάρχει θετική συσχέτιση. Οι επιχειρήσεις που τα 
εφαρµόζουν, έχουν καλύτερη οικονοµική εικόνα σε 
αντίθεση µε εκείνες που δεν το κάνουν. 

Abu-Musa  
(2010) 

Επάρκεια του ελέγχου για την 
προστασία των ΛΠΣ στις 

Οι τεχνικές ελέγχου που εφαρµόζονταν επαρκούσαν σε 
ικανοποιητικό βαθµό. Έγιναν προτάσεις βελτίωσης των 
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τράπεζες της Σαουδικής 
Αραβίας 

διαδικασιών ελέγχου. 

Sajady et al   
(2008) 

Αξιολόγηση αποδοτικότητας 
των ΛΠΣ 

Τα ΛΠΣ συνέβαλλαν στη βελτίωση της λήψης 
αποφάσεων, του εσωτερικού ελέγχου, της ποιότητας των 
οικονοµικών καταστάσεων και στη διευκόλυνση της 
διαδικασίας συναλλαγών. ∆εν αποδείχθηκε  ότι η 
διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης είχε βελτιωθεί. 

Abu-Musa  
(2006) 

Απειλές των ΛΠΣ Οι συνηθέστεροι τύποι απειλών ήταν η λανθασµένη 
εισαγωγή δεδοµένων, η καταστροφή δεδοµένων, η 
µόλυνση από κακόβουλο λογισµικό, η γνωστοποίηση 
των κωδικών πρόσβασης και η διανοµή πληροφοριών σε 
µη εξουσιοδοτηµένους χρήστες.  

Abu-Musa  
(2006) 

Επάρκεια του ελέγχου για την 
προστασία των ΛΠΣ από 
παραβιάσεις και επιθέσεις 

Εξετάστηκαν οι εξής κατηγορίες ελέγχου: 
οργανωσιακός, υλικού και φυσικής πρόσβασης, 
λογισµικού και ηλεκτρονικής πρόσβασης, δεδοµένων, 
προγραµµάτων αποσύνδεσης και backup, χρησιµότητας, 
παραβίασης της κανονικής πρόσβασης, 
προγραµµατισµού, καταµερισµού των αρµοδιοτήτων και 
εκροών.  

Hayale and 
Abu Khadra 
(2006) 

Αξιολόγηση του επιπέδου 
ελέγχου των ΛΠΣ στις 
τράπεζες της Ιορδανίας 

Οι έλεγχοι για πρόληψη της απάτης και περιορισµό 
σφαλµάτων ήταν αποδοτικοί. Αδυναµίες υπήρχαν σε 
ελέγχους φυσικής πρόσβασης, λογικής πρόσβασης, 
ασφάλειας δεδοµένων, τεκµηρίωσης προτύπων, 
αποκατάστασης µετά από καταστροφή, διαδικτύου, 
επικοινωνίας και εκροών. 

Hunton et al  
(2004) 

Ικανότητα των οικονοµικών 
ελεγκτών και των ελεγκτών 
ΠΣ να αξιολογούν τους 
κινδύνους των ΕRP  

Οι ελεγκτές ΠΣ ενδιαφερόντουσαν περισσότερο για τους 
κινδύνους και είχαν λιγότερη εµπιστοσύνη στις 
ικανότητες των οικονοµικών ελεγκτών να τους 
αντιλαµβάνονται. 

Ismail et al  
(2003) 

Υιοθέτηση των ΛΠΣ σε 
επιχειρήσεις µικρού και 
µεσαίου µεγέθους στη βόρεια 
περιοχή της χερσονήσου της 
Μαλαισίας 

Η απόδοση του συστήµατος ήταν συνάρτηση του έτους 
εισαγωγής του και των ετών λειτουργίας της 
επιχείρησης. ∆εν αποδείχτηκε ότι σχετιζόταν µε το 
µέγεθος της επιχείρησης και τον τύπο ηγεσίας.  

Wright and 
Wright   
(2002) 
 

Ασφάλεια των ERP 
συστηµάτων σχετικά µε τους 
κινδύνους που τα απειλούν 

Η εµφάνιση επιχειρησιακών κινδύνων  και λαθών στις 
οικονοµικές καταστάσεις ήταν απόρροια της ελλιπούς 
εκπαίδευσης των χρηστών. Οι κίνδυνοι ήταν 
διαφορετικοί στις ARP εφαρµογές. Οι επιχειρήσεις 
χρησιµοποιούσαν κυρίως τεχνικές ελέγχου παρά δοκιµές 
επικύρωσης.   

Rezaee et al  
(2001) 

Έλεγχος ΛΠΣ που επιτρέπουν 
την on-line και σε πραγµατικό 
χρόνο διαχείριση οικονοµικών 
πληροφοριών στηριζόµενα 
στην XBRL 

Οι ελεγκτές πρέπει να χρησιµοποιούν τον συνεχή 
ηλεκτρονικό έλεγχο σε ΛΠΣ πραγµατικού χρόνου. 
Επίσης, πρέπει να γνωρίζουν τις επιπτώσεις του 
συνεχούς ελέγχου και τις διαδικασίες ελέγχου που 
µπορούν να εφαρµόζουν.  

Grabski et 
al 
(2001) 

Κίνδυνοι και έλεγχοι από την 
εισαγωγή των ERP 
συστηµάτων 

Προσδιορίστηκαν οι 5 βασικοί κίνδυνοι και τα στοιχεία 
που έπρεπε να ελεγχθούν. 

Coffin and 
Patilis  
(2001) 

Ικανότητα των εσωτερικών 
ελεγκτών να αξιολογούν τους 
ελέγχους ασφαλείας στα ΛΠΣ 

Ο εσωτερικός έλεγχος είναι σηµαντικός για τον 
εντοπισµό των εφαρµοζόµενων τεχνικών ασφαλείας 
ώστε να προσδιοριστεί η πρόσβαση σε πληροφορίες και 
η συµµόρφωση µε τους ισχύοντες νόµους.  

Nikolaou 
(2000) 
 

Βαθµός συσχέτισης των 
απαιτήσεων της επιχείρησης 
µε το σχεδιασµό ενός ΛΠΣ  

Θετική συσχέτιση σχέση που συνεισέφερε στην 
αποδοτικότητα του ελέγχου αλλά όχι στην ικανοποίηση 
των χρηστών. 

Furnell and 
Dowland’s   
(2000) 

Προστασία των ΛΠΣ έναντι 
της µη εξουσιοδοτηµένης 
πρόσβασης από εισβολείς 

Οι µέθοδοι πιστοποίησης των χρηστών και ελέγχου της 
πρόσβασης δεν επαρκούν.  

Zviran and 
Haga  

Κωδικός πρόσβασης: η 
συνηθέστερη µέθοδος 

∆ίνεται ελάχιστη προσοχή στα χαρακτηριστικά της 
πραγµατικής του χρήσης. Συνήθως αποτελούνται από 
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(1999) ασφάλειας των ΛΠΣ πέντε ή λιγότερους χαρακτήρες, είναι αλφαβητικοί και 
δεν αλλάζονται συχνά.   

Henry  
(1997) 

Φύση και έλεγχος των ΛΠΣ 
σε επιχειρήσεις του Hampton 
Roads στη Βιρτζίνια. 

Οι βασικές τεχνικές ασφαλείας ήταν τα εφεδρικά 
αντίγραφα δεδοµένων, οι κωδικοί πρόσβασης, οι 
περιοδικοί έλεγχοι, τα προγράµµατα κατά της µόλυνσης 
από κακόβουλο λογισµικό, η φυσική ασφάλεια, η 
µέθοδος εξουσιοδότησης για αλλαγές στο σύστηµα και η 
κρυπτογράφηση. 

Davis  
(1996) 

Απειλές των ΛΠΣ  Προσδιορίστηκαν οι απειλές που εµφανίζονται στο 
περιβάλλον των µικροϋπολογιστών, στους κεντρικούς 
υπολογιστές και σε περιβάλλοντα δικτύων. 

Loch et al 
(1992) 
 

Απειλές των ΛΠΣ Οι βασικοί τύποι απειλών ήταν οι φυσικές καταστροφές, 
η ακούσια εισαγωγή λανθασµένων δεδοµένων, η 
ακούσια καταστροφή δεδοµένων, ο ανεπαρκής έλεγχος 
των µέσων και η µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση από 
χάκερς. 
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Κεφάλαιο 5 

Προσέγγιση - Μεθοδολογία έρευνας - Ερωτηµατολόγιο 

 

5.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται το περιεχόµενο του ερωτηµατολογίου που  

χρησιµοποιήθηκε στην έρευνα µας, καθώς και η στατιστική µέθοδος που συνέβαλλε 

στην ανάλυση του και στην εξαγωγή των ποσοστιαίων αποτελεσµάτων. Επίσης, 

αναφέρεται το δείγµα του πληθυσµού που κλήθηκε να το απαντήσει και ο τρόπος 

αποστολής του στα αρµόδια στελέχη.  

 

5.2 ∆είγµα Πληθυσµού 

Το δείγµα που χρησιµοποιήθηκε αφορά σε επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στη 

Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή στο γεωγραφικό τµήµα της ελληνικής επικράτειας που 

περιλαµβάνει τη Μακεδονία και τη Θράκη. Αρχικά, υπήρχε η σκέψη να σταλούν 

ερωτηµατολόγια σε όλη την Ελλάδα, η οποία όµως απορρίφθηκε, αφού το εύρος του 

δείγµατος θα ήταν αρκετά µεγάλο και πιθανόν να µη µας οδηγούσε σε ασφαλή 

συµπεράσµατα. Τα ερωτηµατολόγια απεστάλησαν κατά κύριο λόγο σε µη εισηγµένες 

επιχειρήσεις και λιγότερα σε εισηγµένες, αφού περιµέναµε ότι η ανταπόκριση στις 

πρώτες θα ήταν πιο άµεση. Ο κλάδος δραστηριότητας δεν αποτέλεσε περιοριστικό 

στοιχείο, γι’αυτό και στην έρευνα συµµετείχαν επιχειρήσεις ανεξαρτήτου τοµέα 

παραγωγικότητας. Το δείγµα µας περιλαµβάνει λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία, 

καθώς επίσης και επιχειρήσεις µε ενσωµατωµένο λογιστήριο και οικονοµικό τµήµα. 

Γενικότερα, οι λογιστές θεωρήθηκαν τα πιο κατάλληλα άτοµα να προσδιορίσουν τους 

κινδύνους που απειλούν τα λογιστικά συστήµατα και τους απαραίτητους ελέγχους 

που πρέπει  να εφαρµόζονται, ώστε να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία τους, µιας και 

τα χρησιµοποιούν και αλληλεπιδρούν µαζί τους καθηµερινά.  

 

5.3 Τρόπος Αποστολής 

Τα ερωτηµατολόγια απεστάλησαν στις επιχειρήσεις σε έντυπη µορφή, ηλεκτρονική 

µορφή (e-mail) και µε τηλεοµοιότυπο (fax). Αξίζει να σηµειωθεί, ότι κυρίως στις 

περιπτώσεις που εστάλησαν µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ελάχιστες ήταν οι 

επιχειρήσεις που ανταποκρίθηκαν άµεσα χωρίς να απαιτηθεί τηλεφωνική επικοινωνία. 
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5.4 Ερωτηµατολόγιο Έρευνας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η εξέταση των βασικών κατηγοριών κινδύνου 

και του βαθµού διαχείρισης τους από τις επιχειρήσεις. Επιδιώκεται επίσης η ανάδειξη 

της σηµασίας και της αποδοτικότητας των διαδικασιών ελέγχου που εφαρµόζονται. 

Τέλος, επιχειρείται ο προσδιορισµός της λειτουργικότητας του συστήµατος, όσον 

αφορά κυρίως στην ακρίβεια και στην ακεραιότητα των οικονοµικών πληροφοριών.   

 

Οι ερωτήσεις που χρησιµοποιήθηκαν είναι κλειστού τύπου, πολλαπλής επιλογής και 

βαθµολογικής κλίµακας Likert (πενταβάθµια κλίµακα), όπου ο ερωτώµενος καλείται 

να δηλώσει το βαθµό συµφωνίας ή διαφωνίας του µε µια σειρά προτάσεων σχετικά 

µε το αντικείµενο που πραγµατεύεται η έρευνα.  

 

Το ερωτηµατολόγιο σχεδιάστηκε µε τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να µη χρειαστεί οι 

συµµετέχοντες να καταναλώσουν πολύ χρόνο για τη συµπλήρωση του. Στο πλαίσιο 

αυτό, απαρτίζεται από τρία µέρη, τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω: 
 

� Το Μέρος Α, αφορά σε θέµατα σχετικά µε τους κινδύνους που απειλούν το   

λογιστικό πληροφοριακό σύστηµα και τη διαχείριση τους.  

� Το Μέρος Β, περιλαµβάνει ερωτήσεις σχετικά µε το ρόλο του ελέγχου και 

την αποδοτικότητα του. 

� Στο Μέρος Γ, εξετάζεται η λειτουργικότητα του λογιστικού πληροφοριακού 

συστήµατος σχετικά µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του και την ακρίβεια των 

οικονοµικών πληροφοριών.  

 

Το ερωτηµατολόγιο αρχίζει µε έξι ερωτήσεις (I-VI), οι οποίες αφορούν στα στοιχεία 

της κάθε επιχείρησης. Η συµπλήρωση κάποιων από αυτές είναι προαιρετική, ενώ οι 

απαντήσεις στις υπόλοιπες θεωρούνται αρκετά σηµαντικές για τη διεξαγωγή της 

έρευνας. Σε κάθε περίπτωση, διασφαλίζονται η τήρηση ανωνυµίας και εχεµύθειας, 

και παρέχονται εγγυήσεις ότι, τα αποτελέσµατα θα χρησιµοποιηθούν µόνο για 

αναλύσεις και στατιστικούς σκοπούς. Τα στοιχεία αυτά είναι η Επωνυµία της 

Επιχείρησης, ο Κλάδος ∆ραστηριότητας, ο Αριθµός Προσωπικού, η Θέση Ευθύνης 

του προσώπου που απαντάει, το Λογιστικό Πληροφοριακό Σύστηµα που 

χρησιµοποιείται καθώς και το Έτος Εισαγωγής του. 
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Το πρώτο µέρος αποτελείται από δεκατρείς ερωτήσεις (1-13), οι οποίες αναφέρονται 

στους κινδύνους που αντιµετωπίζει το λογιστικό πληροφοριακό σύστηµα. Οι 

ερωτήσεις αυτές αξιολογούνται µε βάση τη βαθµολογική κλίµακα του Likert 

(Καθόλου, Σε µικρή κλίµακα, Σε µέτρια κλίµακα, Σε µεγάλη κλίµακα, Πάρα πολύ). 

Οι θεµατικές ενότητες που εξετάζονται είναι οι παρακάτω: 
 

� Απειλές (Threats) 

� Ευπάθειες (Vulnerabilities) 

� ∆ιαχείριση Κινδύνου (Risk Management) 
 

Στην ενότητα των Απειλών (Α1), αντιστοιχούν οι ερωτήσεις 1-5 και διερευνάται ο 

βαθµός στον οποίο οι οικονοµικές πληροφορίες κινδυνεύουν να αποκαλυφθούν ή να 

καταστραφούν εξαιτίας της εσφαλµένης χρήσης ή της ηθεληµένης παραβίασης του 

συστήµατος τόσο από εσωτερικούς όσο και από εξωτερικούς χρήστες. Με γνώµονα 

αυτό, εξετάζεται ο βαθµός στον οποίο πραγµατοποιείται λανθασµένη εισαγωγή 

δεδοµένων (ερώτηση 1), καθώς και καταστροφή ή διαγραφή δεδοµένων (ερώτηση 2) 

από τους εργαζοµένους στο σύστηµα. Επίσης, ερευνάται η µη εξουσιοδοτηµένη 

πρόσβαση σε οικονοµικές πληροφορίες (ερώτηση 3), καθώς και η κλοπή απόρρητων 

και εµπιστευτικών πληροφοριών (ερώτηση 4) τόσο από το προσωπικό της 

επιχείρησης όσο και από τους εισβολείς (χάκερς). Τέλος, εξετάζεται η µόλυνση του 

συστήµατος από κακόβουλο λογισµικό (ερώτηση 5). Στο σηµείο αυτό, πρέπει να 

διευκρινιστεί ότι δεν ενδιαφέρει τους σκοπούς της παρούσας έρευνας εάν οι ενέργειες 

που παρουσιάζονται στις ερωτήσεις 1, 2 και 5 είναι ηθεληµένες ή ακούσιες.  

 

Στην ενότητα των Ευπαθειών (Α2) αντιστοιχούν οι ερωτήσεις 6-9 και διερευνούνται 

οι αδυναµίες που ενδέχεται να προκύψουν στη λειτουργία και στη διαχείριση του 

λογιστικού συστήµατος εάν η επιχείρηση δε λάβει τα κατάλληλα µέτρα ασφαλείας, 

ώστε να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του. Πιο συγκεκριµένα, ερωτάται εάν η 

επιχείρηση διατηρεί εφεδρικά αντίγραφα δεδοµένων (backups) (ερώτηση 6), καθώς 

και εάν η ταχύτητα αποκατάστασης του συστήµατος µετά από διακοπή της 

λειτουργίας του κρίνεται ικανοποιητική (ερώτηση 7). Επιπρόσθετα, ερευνάται εάν 

πραγµατοποιείται τακτικά άρνηση παροχής υπηρεσίας (denial of service) στους 

εξουσιοδοτηµένους χρήστες (ερώτηση 8), καθώς και εάν παρατηρούνται περιστατικά 

κοινωνικής µηχανικής (social engineering) µε σκοπό την αποκάλυψη απόρρητων 

πληροφοριών ή πιστοποιήσεων χρήστη (ερώτηση 9).  
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Στην ενότητα της ∆ιαχείρισης Κινδύνου (Α3) αντιστοιχούν οι ερωτήσεις 10-13 και 

εξετάζεται εάν και σε ποιο βαθµό οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να εντοπίσουν και να 

αξιολογήσουν τη πιθανή εµφάνιση των κινδύνων, ώστε να είναι σε θέση να τους 

περιορίσουν σε ένα τέτοιο ποσοστό που δε θα επηρεάζει δυσµενώς τη λειτουργία 

τους. Στα πλαίσια αυτά, ερευνάται εάν τα περιουσιακά στοιχεία και οι ενδεχόµενες 

απειλές και ευπάθειες προσδιορίζονται σε τακτικά χρονικά διαστήµατα (ερώτηση 10). 

Επίσης, ερωτάται εάν η επιχείρηση εφαρµόζει ποσοτικές και ποιοτικές µεθοδολογίες 

προκειµένου να αξιολογήσει τον κίνδυνο (ερώτηση 11). Στη συνέχεια, εκτιµάται εάν 

η διοίκηση έχει ορίσει αποτελεσµατικές διαδικασίες για την αντιµετώπιση των 

γνωστών και επαναλαµβανόµενων κινδύνων (ερώτηση 12). Τέλος, εξετάζεται εάν η 

διαχείριση κινδύνου παρέχει στη διοίκηση τις απαραίτητες πληροφορίες που 

χρειάζεται ώστε να µειώσει τον κίνδυνο σε ένα αποδεκτό επίπεδο και να εφαρµόσει 

τους κατάλληλους µηχανισµούς ασφαλείας για τη διατήρηση αυτού του επιπέδου 

(ερώτηση 13). 

 

Το δεύτερο µέρος αποτελείται από οκτώ ερωτήσεις (14-21), οι οποίες αναφέρονται 

στον έλεγχο του λογιστικού πληροφοριακού συστήµατος.  Το µέρος αυτό απαρτίζεται 

από τρεις υποενότητες, οι οποίες περιλαµβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και 

εφαρµογής της βαθµολογικής κλίµακας του Likert (Καθόλου, Σε µικρή κλίµακα, Σε 

µέτρια κλίµακα, Σε µεγάλη κλίµακα, Πάρα πολύ). Οι υποενότητες αυτές είναι οι 

εξής: 
 

� Τύποι Ελεγκτών και Αρµόδιοι Ελέγχου 

� Αντικείµενο και Ρόλος Ελέγχου 

� Αποδοτικότητα Ελέγχου 
 

Στην υποενότητα των Τύπων Ελεγκτών και Αρµοδίων Ελέγχου (Β1) αντιστοιχούν 

οι ερωτήσεις 14-16 και εξετάζονται τα είδη των ελεγκτών που διενεργούν τον έλεγχο, 

καθώς και τα διοικητικά στελέχη στα οποία απευθύνονται. Ειδικότερα, ερωτάται εάν 

η αξιολόγηση του συστήµατος πραγµατοποιείται από εσωτερικούς ελεγκτές, 

εξωτερικούς ελεγκτές ή και τα δύο είδη ελεγκτών συνεργάζονται προς αυτήν την 

κατεύθυνση (ερώτηση 14). Στη περίπτωση που πραγµατοποιείται από εσωτερικούς 

ελεγκτές, ερωτάται εάν υπάρχει ξεχωριστό τµήµα εσωτερικού ελέγχου στην 

επιχείρηση ή είναι κοµµάτι του τµήµατος λογιστικής, ή του τµήµατος πληροφορικής 

ή άλλου τµήµατος, το οποίο καλείται να προσδιορίσει ο ερωτώµενος (ερώτηση 15). 
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Επίσης, ερευνάται σε ποιο επίπεδο διοίκησης αναφέρεται ο ελεγκτής και ζητείται από 

τον ερωτώµενο να επιλέξει εάν πρόκειται για το διοικητικό συµβούλιο, την ελεγκτική 

επιτροπή, τον CEO (Chief Executive Officer) ή άλλο στέλεχος, το οποίο καλείται να 

προσδιορίσει (ερώτηση 16).  

 

Η υποενότητα του Αντικειµένου και Ρόλου Ελέγχου (Β2) αποτελείται από τις 

ερωτήσεις 17-18, οι οποίες αναφέρονται στο σκοπό του ελέγχου, καθώς και στις 

διαδικασίες ελέγχου που εφαρµόζονται από τις επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριµένα, ο 

ερωτώµενος καλείται να επιλέξει µε σειρά προτεραιότητας εάν ο έλεγχος ασχολείται 

µε τον οικονοµικό και εσωτερικό έλεγχο, τη διαχείριση κινδύνου, τη συµβουλευτική 

ή την εταιρική διακυβέρνηση (ερώτηση 17). Ακόµη, ζητείται από τον ερωτώµενο να 

προσδιορίσει µε σειρά προτεραιότητας εάν η εφαρµογή των διαδικασιών ελέγχου 

αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων της επιχειρηµατικής οντότητας, στην 

αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων, στη διαφύλαξη των περιουσιακών της 

στοιχείων ή στη συµµόρφωση µε ισχύοντες νόµους και κανονισµούς (ερώτηση 18). 

 

Η υποενότητα της Αποδοτικότητας Ελέγχου (Β3) απαρτίζεται από τις ερωτήσεις 19-

21. Στο σηµείο αυτό, διερευνάται η ικανότητα του ελέγχου να εντοπίζει τους 

κινδύνους που ενδέχεται να επηρεάσουν την εύρυθµη λειτουργία της επιχείρησης 

(ερώτηση 19). Επίσης, εξετάζεται εάν η επιχείρηση αξιολογεί την αποδοτικότητα του 

ελέγχου ούτως ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος (ερώτηση 20). Τέλος, ερευνάται εάν η  

επιχείρηση εφαρµόζει τις υποδείξεις του ελεγκτή (ερώτηση 21).  

 

Το τρίτο µέρος του ερωτηµατολογίου περιλαµβάνει δώδεκα ερωτήσεις (22-33), που 

σχετίζονται µε τη λειτουργικότητα του λογιστικού πληροφοριακού συστήµατος.  

∆ιαχωρίζεται σε τρεις υποενότητες, οι οποίες απαρτίζονται από ερωτήσεις κλειστού 

τύπου, πολλαπλής επιλογής και εφαρµογής της βαθµολογικής κλίµακας του Likert 

(Καθόλου, Σε µικρή κλίµακα, Σε µέτρια κλίµακα, Σε µεγάλη κλίµακα, Πάρα πολύ) 

αντίστοιχα. Οι υποενότητες αυτές είναι οι ακόλουθες: 
 

� Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

� Ακρίβεια, Επικαιρότητα και Ασφάλεια Πληροφοριών 

� Αποδοτικότητα του Λογιστικού Πληροφοριακού Συστήµατος 
 

Η υποενότητα των Τεχνικών Χαρακτηριστικών (Γ1) αποτελείται από τις ερωτήσεις 

22-25 και αφορά στις βασικές τεχνικές ιδιότητες του συστήµατος. Ειδικότερα, 
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ερωτάται εάν το λογιστικό πληροφοριακό σύστηµα έχει αγοραστεί από την 

επιχείρηση (ερώτηση 22), καθώς και εάν λειτουργεί σε πραγµατικό χρόνο (real-time) 

(ερώτηση 23).  Ακόµη, ερευνάται εάν διαθέτει υπηρεσία για online παρουσίαση των 

υπολοίπων των λογαριασµών γενικού καθολικού (ερώτηση 24) και εάν παρέχει 

online και σε πραγµατικό χρόνο οικονοµικές καταστάσεις (ερώτηση 25).   

 

Στην υποενότητα της Ακρίβειας, Επικαιρότητας και Ασφάλειας Πληροφοριών 

(Γ2) αντιστοιχούν οι ερωτήσεις 26-29. Στο σηµείο αυτό, διερευνάται εάν οι 

οικονοµικές πληροφορίες που παρέχονται είναι πλήρεις και ακριβείς (ερώτηση 26), 

καθώς και εάν οι οικονοµικές καταστάσεις που εκτυπώνονται, στηρίζονται σε 

ενηµερωµένες πληροφορίες (ερώτηση 27).  Επιπρόσθετα, ερωτάται εάν τηρούνται τα 

χρονοδιαγράµµατα για τη σύνταξη των περιοδικών οικονοµικών καταστάσεων 

(ερώτηση 28). Τέλος, ο ερωτώµενος καλείται να προσδιορίσει εάν η επιχείρηση 

χρησιµοποιεί τις τεχνικές ασφαλείας της κρυπτογράφησης, του κωδικού πρόσβασης, 

των ψηφιακών υπογραφών ή των αντιπυρικών ζωνών (firewalls), προκειµένου να 

προστατεύσει το σύστηµα της από τη µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση (ερώτηση 29). 

 

Τέλος, στην υποενότητα της Αποδοτικότητας του Λογιστικού Πληροφοριακού 

Συστήµατος (Γ3) περιλαµβάνονται οι ερωτήσεις 30-33. Εδώ, εξετάζεται κατά πόσο 

το σύστηµα είναι φιλικό (ερώτηση 30) και εύκολο (ερώτηση 31) στη χρήση. Ακόµη, 

ερευνάται εάν η ταχύτητα ανάκτησης των δεδοµένων είναι ικανοποιητική (ερώτηση 

32), καθώς και εάν οι παρεχόµενες οικονοµικές πληροφορίες συµβάλλουν στη λήψη 

αποφάσεων από τα στελέχη (ερώτηση 33).  

 

5.5 Μεθοδολογία Στατιστικής Ανάλυσης Ερωτηµατολογίου 

Για τη στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των απαντήσεων του ερωτηµατολογίου 

χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο λογισµικού SPSS (Statistical Package for 

Social Sciences). Τα αριθµητικά δεδοµένα που προέκυψαν, καταχωρήθηκαν στο εν 

λόγω λογισµικό, µε σκοπό να εξαχθούν τα γραφήµατα (ράβδοι και πίτες) που θα 

συνέβαλλαν στην οπτικοποίηση των ευρηµάτων και στην ασφαλέστερη εξαγωγή 

συµπερασµάτων.  
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Κεφάλαιο 6 

Αποτελέσµατα Έρευνας 
 

6.1 Εισαγωγή 
 

 

Μετά τη συλλογή των απαντηµένων ερωτηµατολογίων, σειρά έχει η επεξεργασία και 

η παρουσίαση των αποτελεσµάτων που προκύπτουν. Στο παρόν κεφάλαιο παρέχονται 

περιγραφικά στοιχεία και γραφήµατα, όπως διαµορφώθηκαν µέσα από τη στατιστική 

ανάλυση που προσφέρει το λογισµικό πακέτο SPSS. Στόχος της χρήσης τους είναι η 

βαθύτερη και ευκολότερη κατανόηση των αποτελεσµάτων από τον αναγνώστη.  

 

6.2 Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Ερωτηµατολογίου 
 

Για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας, απεστάλησαν ερωτηµατολόγια σε 200 

εισηγµένες και µη επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας, από τις οποίες ανταποκρίθηκαν 

οι 52, δηλαδή ποσοστό της τάξης του 26% επί του συνόλου. Συγκεκριµένα, από τις 

52 αυτές επιχειρήσεις, οι 4 ανήκουν στον κλάδο της Κλωστοϋφαντουργίας (7,7%), οι 

18 είναι λογιστικά γραφεία (34,6%), 5 ανήκουν στον κλάδο της Υγείας (9,6%),  5 

στον κλάδο των Τροφίµων και Ποτών (9,6%), 8 στον κλάδο του Εµπορίου (15,4%), 6 

στον κλάδο των Βιοµηχανικών Προϊόντων (11,5%), 4 στον Κατασκευαστικό-Τεχνικό 

κλάδο (7,7%) και 2 στον κλάδο του Πολιτισµού (3,8%), όπως φαίνεται και στον 

παρακάτω πίνακα.  
 

Πίνακας 2: Κλάδος δραστηριότητας των επιχειρήσεων που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ως προς την ιδιότητα των ερωτηθέντων και τη θέση εργασίας τους στην επιχείρηση, 4  

δήλωσαν πως είναι διευθυντικά στελέχη (7,7%), 6 δήλωσαν πως απασχολούνται ως 
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Προϊστάµενοι Μηχανοργάνωσης (IT Supervisor) (11,5%), 14 ως Βοηθοί Λογιστών 

(26,9%), 10 ως Λογιστές (19,2%), 16 ως Προϊστάµενοι Λογιστηρίου (30,8%), και 2 

ως Υπεύθυνοι Logistics (3,8%), όπως παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί. 
 

 

 

 

 

Πίνακας 3: Θέση εργασίας των ερωτηθέντων που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Σχετικά µε το λογιστικό πληροφοριακό σύστηµα που χρησιµοποιούν οι επιχειρήσεις, 

2 επέλεξαν να εφαρµόσουν το ERP Momentum (3,8%), 8 το X-Line ERP (15,4%), 4 

το Singular Eurofasma (7,7%), 2 το Softone ERP (3,8%), 4 το Singular Logic (7,7%), 

8 το Entersoft ERP (15,4%), 11 το Epsilon Net (21,2%), 6 το Κεφάλαιο (11,5%) και 7 

το Atlantis (13,5%), όπως φαίνεται στον πίνακα 4. 
 
 

 

                                                             

Πίνακας 4:  Το ΛΠΣ που χρησιµοποιούν οι επιχειρήσεις που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέρος Α: Κίνδυνοι του Λογιστικού Πληροφοριακού Συστήµατος 
 

Η πρώτη ερώτηση του ερωτηµατολογίου που υπάγεται στην ενότητα των Απειλών, 

προσπαθεί να διερευνήσει σε ποιο βαθµό πραγµατοποιείται λανθασµένη εισαγωγή 

δεδοµένων από τους εργαζοµένους στο σύστηµα. Με βάση τον πίνακα που ακολουθεί 

καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι πρόκειται για µια συνηθισµένη µορφή απειλής, 

αφού το ποσοστό εµφάνισης της είναι υψηλό. Πιο αναλυτικά, εµφανίζεται σε µεγάλο 
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βαθµό στο 19,2% των επιχειρήσεων (µεγάλη κλίµακα 15,4% και πάρα πολύ 3,8%) 

και σε µέτρια κλίµακα στο 26,9%. Σε µικρή κλίµακα πραγµατοποιείται στο 50% των 

επιχειρήσεων, ενώ µόλις ένα µικρό ποσοστό της τάξης επίσης του 3,8% δηλώνει πως 

δεν παρατηρεί τέτοιο φαινόµενο. 
 

Ερώτηση 1: Σε ποιο βαθµό πραγµατοποιείται λανθασµένη εισαγωγή δεδοµένων  

από τους εργαζοµένους στο σύστηµα; 
 

Πίνακας 5: Κατανοµή συχνότητας για την 1η ερώτηση 

 

 

 

 

 

 
 

Με τη βοήθεια του SPSS, παρουσιάζονται τα παραπάνω αποτελέσµατα µε τη µορφή 

διαγράµµατος ράβδων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1: Γράφηµα ράβδων για την 1η ερώτηση 

 

 

 

 

 

 

 

Η δεύτερη ερώτηση της ενότητας των Απειλών, εξετάζει το βαθµό στον οποίο οι 

εργαζόµενοι διαγράφουν ή καταστρέφουν δεδοµένα και οικονοµικά στοιχεία από το 

σύστηµα είτε ακούσια είτε ηθεληµένα. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι το φαινόµενο 

αυτό παρουσιάζεται σε µικρό ποσοστό στο 57,7% των επιχειρήσεων (µικρή και 

µεσαία κλίµακα 42,3% και 15,4% αντίστοιχα), δεν παρατηρείται καθόλου στο 30,8%, 

ενώ το 11,5% (µεγάλη κλίµακα 7,7% και πάρα πολύ 3,8%) αντιµετωπίζει σοβαρό 

πρόβληµα. 
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Ερώτηση 2: Σε ποιο βαθµό πραγµατοποιείται καταστροφή ή διαγραφή δεδοµένων  

από τους εργαζοµένους στο σύστηµα; 
 

Πίνακας 6: Κατανοµή συχνότητας για την 2η ερώτηση 

 

 

 

 

 

 

 

Με τη βοήθεια του SPSS, απεικονίζονται τα παραπάνω στοιχεία διαγραµµατικά µε τη 

µορφή ράβδων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Εικόνα 2: Γράφηµα ράβδων για την 2η ερώτηση 

 

Η τρίτη ερώτηση προσπαθεί να διαπιστώσει σε ποιο βαθµό πραγµατοποιείται µη 

εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση σε δεδοµένα από εργαζοµένους ή εισβολείς. Σύµφωνα 

µε τα ευρήµατα της έρευνας, αυτή η µορφή απειλής δε παρατηρείται καθόλου στις 

ερωτώµενες επιχειρήσεις σε ποσοστό που αγγίζει το 53,8% επί του συνόλου. Ωστόσο, 

εµφανίζεται σε µικρή κλίµακα στο 23,1% των επιχειρήσεων και σε µέτρια κλίµακα 

στο 15,4%. Μόλις το 7,7% των ερωτηθέντων δηλώνουν πως η εµφάνιση του εν λόγω 

φαινοµένου είναι έντονη. 

 

Ερώτηση 3: Σε ποιο βαθµό πραγµατοποιείται µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση  

σε δεδοµένα  από εσωτερικούς χρήστες ή εισβολείς;  
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Πίνακας 7: Κατανοµή συχνότητας για την 3η ερώτηση 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Με τη χρήση του SPSS, παρουσιάζονται τα παραπάνω αποτελέσµατα µε τη µορφή 

διαγράµµατος ράβδων. Στο σηµείο αυτό πρέπει να σηµειωθεί ότι σε περίπτωση που 

µια τιµή είναι µηδέν (πάρα πολύ), δεν εµφανίζεται στη γραφική απεικόνιση. 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
 

 

 

Εικόνα 3: Γράφηµα ράβδων για την 3η ερώτηση 
 

 

 

 

 

Η τέταρτη ερώτηση ερευνά το βαθµό στον οποίο πραγµατοποιείται κλοπή απόρρητων 

πληροφοριών από το σύστηµα τόσο από εργαζοµένους όσο και από εισβολείς. Με 

βάση τον πίνακα 8, τα ευρήµατα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, αφού το 65,4% των 

επιχειρήσεων αναφέρει πως δεν έχει παρατηρηθεί καθόλου αυτό το φαινόµενο. 

Επίσης, το 23,1% δηλώνει πως έχει διαπιστωθεί κλοπή σηµαντικών οικονοµικών 

δεδοµένων σε µικρή κλίµακα, ενώ ένα µικρότερο ποσοστό της τάξης του 11,5% 

αντιµετωπίζει τέτοιου είδους απώλεια σε µέτρια κλίµακα.  
 

Ερώτηση 4: Σε ποιο βαθµό πραγµατοποιείται κλοπή απόρρητων πληροφοριών  

από εσωτερικούς χρήστες ή εισβολείς; 
 

Πίνακας 8: Κατανοµή συχνότητας για την 4η ερώτηση 
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Με τη χρήση του πακέτου SPSS, παρουσιάζονται τα ανωτέρω αριθµητικά στοιχεία µε 

τη µορφή διαγράµµατος ράβδων.  

 

 

 

 

 

 

 

           

Εικόνα 4: Γράφηµα ράβδων για την 4η ερώτηση 

 

Η πέµπτη ερώτηση του ερωτηµατολογίου, η οποία είναι και η τελευταία που υπάγεται 

στην ενότητα των Απειλών, αφορά στο βαθµό µόλυνσης του λογιστικού συστήµατος 

από κακόβουλο λογισµικό. Όπως φαίνεται και στον ακόλουθο πίνακα, ο κίνδυνος 

αυτός δεν έχει εκδηλωθεί καθόλου στο 38,5% των επιχειρήσεων που συµµετείχαν 

στην έρευνα. Επιπρόσθετα, παρουσιάζεται σε µικρή κλίµακα στο 42,3% των 

επιχειρήσεων, σε µέτρια κλίµακα στο 15,4% και σε µεγάλη κλίµακα στο 3,8%. Αυτό 

σηµαίνει ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εφαρµόσουν αποτελεσµατικότερες τεχνικές 

ασφαλείας, όπως είναι οι αντιπυρικές ζώνες (firewalls) και το λογισµικό antivirus και 

antispyware.  

 

Ερώτηση 5: Σε ποιο βαθµό πραγµατοποιείται κλοπή απόρρητων πληροφοριών  

από εσωτερικούς χρήστες ή εισβολείς; 
 

Πίνακας 9: Κατανοµή συχνότητας για την 5η ερώτηση 

 

 

 

 

 

 

Με τη βοήθεια του SPSS, απεικονίζονται τα εν λόγω αριθµητικά στοιχεία µε τη 

µορφή διαγράµµατος ράβδων.  
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Εικόνα 5: Γράφηµα ράβδων για την 5η ερώτηση 

\ 

Συσχέτιση για τις ερωτήσεις 3 και 4 
 

 

Στο σηµείο αυτό, µπορούµε να προβούµε σε µια πιο σύνθετη ανάλυση και να 

συσχετίσουµε µεταξύ τους δύο είδη απειλών που θεωρούµε σηµαντικά. Στόχος είναι 

να ελέγξουµε εάν η αύξηση ή η µείωση ενός από τους δύο συντελεστές συσχέτισης, 

έχει αντίκτυπο στη συµπεριφορά του άλλου. Έτσι, επιλέγουµε να εξετάσουµε εάν η 

µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση στο σύστηµα συνδέεται µε την κλοπή απόρρητων 

οικονοµικών πληροφοριών. Με βάση τα αποτελέσµατα του πίνακα 10, καταλήγουµε 

στα εξής συµπεράσµατα:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
           

             Πίνακας 10: Συντελεστές συσχέτισης Pearson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Οι µεταβλητές των οποίων υπολογίστηκε η συσχέτιση υπάρχουν στις γραµµές 

και στις στήλες του ανωτέρω πίνακα. Έχουµε µόνο δύο µεταβλητές, οπότε 

δηµιουργήθηκε µια µήτρα συσχέτισης 2x2.  

� Η διαγώνιος της µήτρας αποτελείται από τη συσχέτιση της κάθε µεταβλητής 

µε τον εαυτό της, πράγµα που όπως είναι φυσικό δίνει συντελεστή συσχέτισης 

1. ∆εν υπάρχει επίπεδο σηµαντικότητας επειδή η τιµή αυτή δεν µεταβάλλεται 

ποτέ. 
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� Η συσχέτιση των µεταβλητών Access και Theft είναι +0,989. Το πρόσηµο + 

σηµαίνει θετική συσχέτιση, δηλαδή οι τιµές µιας µεταβλητής αυξάνονται όταν 

αυξάνονται και οι τιµές της άλλης. 

� Χρησιµοποιήθηκαν 52 ζεύγη τιµών για το συντελεστή συσχέτισης. 

� Το ακριβές επίπεδο σηµαντικότητας δίνεται µε τρία δεκαδικά ψηφία (,000). 

Επίσης, ζητήθηκε επίπεδο σηµαντικότητας διπλής ουράς (2-tailed). 

� Ο υπολογιστής έχει επισηµάνει µε ** ότι η συσχέτιση είναι σηµαντική σε 

επίπεδο σηµαντικότητας 0.01 (1%) 

 
 

Από την παραπάνω ανάλυση συµπεραίνουµε ότι, υπάρχει σηµαντική θετική σχέση 

µεταξύ µη εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης και κλοπής απόρρητων πληροφοριών. 

Περιστατικά παράνοµης πρόσβασης σηµατοδοτούν σε υψηλό βαθµό πως οι χρήστες 

επιδιώκουν να κλέψουν εµπιστευτικές οικονοµικές πληροφορίες. 

 

 

Γράφηµα ∆ιασποράς 

 

 

 

 

 

 

                       
 

                

                                                                                                                                                                                                            Εικόνα 6: Γράφηµα διασποράς 

 

Σύµφωνα µε το παραπάνω γράφηµα διασποράς παρατηρούµε τα εξής: 

� Η διασπορά των σηµείων είναι µάλλον µικρή πράγµα που σηµαίνει ότι 

υπάρχει υψηλή συσχέτιση (κάτι που άλλωστε βεβαιώσαµε πριν µε τον 

υπολογισµό των συντελεστών συσχέτισης). 

� Η κλίση της διασποράς δείχνει µια µάλλον ευθεία γραµµή, ένδειξη ότι 

υπάρχει µια περισσότερο γραµµική συσχέτιση παρά καµπυλόγραµµη. Σε 

περίπτωση που η συσχέτιση ήταν καµπυλόγραµµη, οι συντελεστές συσχέτισης 

Pearson που χρησιµοποιήσαµε µπορεί να ήταν παραπλανητικοί. 
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� Η ευθεία πηγαίνει από κάτω αριστερά προς τα επάνω δεξιά, γεγονός που 

σηµαίνει ότι υπάρχει θετική συσχέτιση (όπως επαληθεύσαµε προηγουµένως). 
 

Έτσι, αφού εξετάστηκε το γράφηµα διασποράς µεταξύ µη εξουσιοδοτηµένης 

πρόσβασης και κλοπής απόρρητων πληροφοριών, παρατηρούµε πως δεν προκύπτουν 

ενδείξεις µη γραµµικής σχέσης ή έντονα αποκλίνουσες τιµές. 

 

Η έκτη ερώτηση που ανήκει στην ενότητα των Ευπαθειών, επιχειρεί να διερευνήσει 

τη συχνότητα που οι επιχειρήσεις λαµβάνουν τα backups και διατηρούν µε αυτόν τον 

τρόπο εφεδρικά αντίγραφα δεδοµένων. Ιδιαίτερα αισιόδοξα είναι τα αποτελέσµατα 

που παρουσιάζονται διαγραµµατικά παρακάτω, αφού το 65,4% των επιχειρήσεων 

παίρνει backups σε µεγάλο βαθµό (µεγάλη κλίµακα και πάρα πολύ 30,8% και 34,6% 

αντίστοιχα), το 23,1% σε µέτριο βαθµό και µόλις το 11,5% σε µικρότερο βαθµό. 

Σηµαντικό ωστόσο είναι, πως δεν υπάρχουν επιχειρήσεις που να µη διατηρούν 

καθόλου εφεδρικά αντίγραφα. 
 

Ερώτηση 6: Σε ποιο βαθµό διατηρεί η επιχείρηση εφεδρικά αντίγραφα δεδοµένων; 
 

Πίνακας 11: Κατανοµή συχνότητας για την 6η ερώτηση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS, τα ανωτέρω στοιχεία απεικονίζονται 

διαγραµµατικά µε τη µορφή ράβδων.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   Εικόνα 7: Γράφηµα ράβδων για την 6η ερώτηση 
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Η ερώτηση 7 προσπαθεί να διαπιστώσει σε ποιο βαθµό η ταχύτητα αποκατάστασης 

του συστήµατος µετά από βλάβη ή διακοπή της λειτουργίας του είναι ικανοποιητική. 

Σύµφωνα µε τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, το 53,8% δείχνει πολύ ικανοποιηµένο 

σχετικά µε την ικανότητα του συστήµατος να επανέρχεται στην ορθή λειτουργία του 

µετά από καταστροφή, ενώ το 26,9% δηλώνει και αυτό αρκετά ευχαριστηµένο. 

Ωστόσο, το 19,2% είναι σχεδόν δυσαρεστηµένο (µικρή κλίµακα και καθόλου 11,5% 

και 7,7% αντίστοιχα), γεγονός που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη, ώστε να 

εφαρµοστούν οι κατάλληλες τεχνικές βελτίωσης.  
 

Ερώτηση 7: Σε ποιο βαθµό η ταχύτητα αποκατάστασης του συστήµατος µετά από 

διακοπή της λειτουργίας του είναι ικανοποιητική; 
 

Πίνακας 12: Κατανοµή συχνότητας για την 7η ερώτηση 

 

 

 

 

 

 

Με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS, τα ανωτέρω αριθµητικά δεδοµένα 

παρουσιάζονται διαγραµµατικά µε τη µορφή ράβδων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 8: Γράφηµα ράβδων για την 7η ερώτηση 

 

Η όγδοη ερώτηση ερευνά το βαθµό που πραγµατοποιείται άρνηση υπηρεσίας (denial 

of service) στους εξουσιοδοτηµένους χρήστες. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της 

έρευνας, ένα µεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων της τάξης του 48,1% δεν αντιµετωπίζει 
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καθόλου αυτό το πρόβληµα, ενώ το 28,8% αναφέρει πως εκδηλώνεται σε µικρό 

βαθµό. Το 11,5% δηλώνει πως η αδυναµία αυτή εµφανίζεται στο σύστηµα του σε 

µέτρια κλίµακα, ενώ σηµαντικό είναι το ποσοστό που ανέρχεται επίσης στο 11,5% 

(µεγάλη κλίµακα 7,7% και πάρα πολύ 3,8% αντίστοιχα) και δηλώνει πως παρατηρεί 

σε µεγάλο βαθµό καθυστερήσεις στη διαθεσιµότητα των υπηρεσιών.  
 

Ερώτηση 8: Σε ποιο βαθµό πραγµατοποιείται άρνηση υπηρεσίας (denial of service) 

στους εξουσιοδοτηµένους χρήστες; 
  

Πίνακας 13: Κατανοµή συχνότητας για την 8η ερώτηση 

 

 

 

 

 

 

 

Με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS, τα ανωτέρω αριθµητικά δεδοµένα 

παρουσιάζονται διαγραµµατικά µε τη µορφή ράβδων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\\\ 

Εικόνα 9: Γράφηµα ράβδων για την 8η ερώτηση 

 

Η ένατη ερώτηση που είναι η τελευταία της ενότητας των Ευπαθειών, επιχειρεί να 

προσδιορίσει σε ποιο βαθµό εντοπίζονται περιστατικά κοινωνικής µηχανικής (social 

engineering) µε σκοπό την αποκάλυψη απόρρητων πληροφοριών ή πιστοποιήσεων 

χρήστη. Με βάση τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, το 55,8% των επιχειρήσεων δεν 

εµφανίζει αυτήν την αδυναµία, ενώ το 21,2% παρατηρεί την εκδήλωση τέτοιων 
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περιστατικών σε µικρή κλίµακα. Επιπρόσθετα, το 17,3% δηλώνει πως περιστατικά 

εκµετάλλευσης εύπιστων στελεχών παρουσιάζονται σε µέτρια κλίµακα, ενώ το 5,8% 

αναφέρει πως αυτό συµβαίνει σε µεγάλο βαθµό.  
 

Ερώτηση 9: Σε ποιο βαθµό παρατηρούνται περιστατικά social engineering µε σκοπό την 

αποκάλυψη απόρρητων πληροφοριών ή πιστοποιήσεων χρήστη;  

  

Πίνακας 14: Κατανοµή συχνότητας για την 9η ερώτηση 

 

 

 

 

 

 

Με τη χρήση του SPSS, τα παραπάνω αποτελέσµατα παρουσιάζονται µε τη µορφή 

διαγράµµατος ράβδων.  

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

Εικόνα 10: Γράφηµα ράβδων για την 9η ερώτηση 

 

Περιγραφικά Στατιστικά Στοιχεία για τις ερωτήσεις 6 έως 9 

Με τη βοήθεια του SPSS µπορούµε να εξάγουµε ορισµένα περιγραφικά στατιστικά 

στοιχεία που θεωρούµε σηµαντικά για τις τέσσερις ευπάθειες που προσδιορίστηκαν 

προηγουµένως. Με τον όρο στατιστικά στοιχεία αναφερόµαστε στους αριθµούς που 

υπολογίζονται από τα δεδοµένα και η τιµή τους αντιπροσωπεύει κάποια συµπεριφορά 

ή τάση του δείγµατος (Κυριαζόπουλος, 2009). Με γνώµονα αυτό, τα µέτρα κεντρικής 

τάσης είναι η παράµετρος mean που δίνει τη µέση τιµή, η παράµετρος median που 

δίνει τη διάµεσο και η mode που δίνει την επικρατούσα τιµή του δείγµατος. 
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Συνηθισµένα είναι τα µέτρα µεταβλητότητας και κυρίως η παράµετρος variance που 

δείχνει τη διακύµανση, η standard deviation που δείχνει την τυπική απόκλιση (τη 

τετραγωνική ρίζα της διακύµανσης) και η range που δείχνει το εύρος των τιµών του 

δείγµατος. Τέλος, η minimum είναι η χαµηλότερη και η maximum η µεγαλύτερη 

τιµή µιας µεταβλητής, ενώ sum είναι το άθροισµα των τιµών µιας µεταβλητής.                     
 

Πίνακας 15: Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέσα από την ανάλυση των περιγραφικών στοιχείων, και κυρίως από τη παρατήρηση 

της τυπικής απόκλισης, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η µεγαλύτερη αδυναµία 

που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις σχετίζεται µε την ταχύτητα αποκατάστασης του 

συστήµατος µετά από διακοπή της λειτουργίας του. Ακολουθούν οι αδυναµίες στο 

σύστηµα που προκαλούνται από την εµφάνιση περιστατικών social engineering, ενώ 

τις διαδέχονται οι ευπάθειες από περιπτώσεις άρνησης παροχής υπηρεσίας. Τέλος, τα 

προβλήµατα µε το backup είναι µικρότερα, αφού σε µεγάλο ποσοστό οι επιχειρήσεις 

προσπαθούν να τηρούν εφεδρικά αντίγραφα.  

 

Η ερώτηση 10 επιδιώκει να διαπιστώσει µε ποια συχνότητα η επιχείρηση προβαίνει σε 

προσδιορισµό των απειλών που ελλοχεύουν, των ευπαθειών που ενυπάρχουν και των 

περιουσιακών στοιχείων που κινδυνεύουν από την εµφάνιση απειλών ή ευπαθειών. 

Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της έρευνας, το 51,9% των ερωτώµενων επιχειρήσεων δεν 

προβαίνει καθόλου σε ανάλυση κινδύνου (15,4%) είτε προβαίνει σε µικρό µόνο βαθµό 

(36,5%). Αντίθετα, το 28,8% των επιχειρήσεων αναλύει τους κινδύνους που απειλούν 

το σύστηµα σε σχετικά τακτά χρονικά διαστήµατα, ενώ το 19,2% (µεγάλη κλίµακα 

15,4% και πάρα πολύ 3,8%) δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτήν τη διαδικασία.  
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Ερώτηση 10: Σε ποιο βαθµό ο προσδιορισµός των περιουσιακών στοιχείων, των 

απειλών και των ευπαθειών πραγµατοποιείται σε τακτικά χρονικά διαστήµατα; 
 

Πίνακας 16: Κατανοµή συχνότητας για την 10η ερώτηση 

 

 

 

 

 

 

 

Τα ανωτέρω αποτελέσµατα αναπαρίστανται µε τη µορφή ραβδογράµµατος παρακάτω 

µε τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

       Εικόνα 11: Γράφηµα ράβδων για την 10η ερώτηση 

 

Η ενδέκατη ερώτηση εξετάζει σε ποιο βαθµό οι επιχειρήσεις εφαρµόζουν ποιοτικές 

και ποσοτικές µεθοδολογίες προκειµένου να αξιολογήσουν και να εκτιµήσουν τον 

κίνδυνο. Όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα, ένα σηµαντικό ποσοστό της τάξης 

του 57,7% επί του συνόλου, δεν εφαρµόζει καθόλου τέτοιες µεθοδολογίες (23,1%) ή 

τις εφαρµόζει σε µικρό βαθµό (34,6%). Επίσης, το 23,1% τις χρησιµοποιεί σε µέτρια 

κλίµακα, ενώ το υπόλοιπο 19,2% τις χρησιµοποιεί σε υψηλό βαθµό, θεωρώντας τες 

αναπόσπαστο κοµµάτι της διαδικασίας εκτίµησης του κινδύνου που είναι εκτεθειµένη 

η επιχείρηση.   
 

Ερώτηση 11: Σε ποιο βαθµό η επιχείρηση εφαρµόζει ποσοτικές και ποιοτικές 

µεθοδολογίες προκειµένου να αξιολογήσει τον κίνδυνο; 
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Πίνακας 17: Κατανοµή συχνότητας για την 11η ερώτηση 

 

 

 

 

 

 

 

Τα παραπάνω δεδοµένα αναπαρίστανται µε τη µορφή ραβδογράµµατος µέσω του 

στατιστικού πακέτου SPSS. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 12: Γράφηµα ράβδων για την 11η ερώτηση 

 

Η δωδέκατη ερώτηση επιδιώκει να διερευνήσει το βαθµό στον οποίο η διοίκηση έχει 

ορίσει αποτελεσµατικές διαδικασίες για την αντιµετώπιση των γνωστών και των  

επαναλαµβανόµενων κινδύνων. Με βάση τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, ένα 

σηµαντικό ποσοστό της τάξης του 23,1% (σε µεγάλη κλίµακα 15,4% και πάρα πολύ 

7,7%) δηλώνει πως έχει ορίσει πλήρως τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθούνται σε 

περίπτωση επανεµφάνισης ενός γνωστού τύπου κινδύνου, ενώ το 34,6% δηλώνει πως 

αυτό γίνεται σε µέτρια κλίµακα. Ακόµα, το 30,8% αναφέρει πως τέτοιες πρακτικές 

έχουν προσδιοριστεί σε µικρό βαθµό, ενώ το 11,5% πως δεν έχουν οριστεί καθόλου.  

 

Ερώτηση 12: Σε ποιο βαθµό η διοίκηση έχει ορίσει αποτελεσµατικές διαδικασίες για 

την αντιµετώπιση των γνωστών και επαναλαµβανόµενων κινδύνων; 
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Πίνακας 18: Κατανοµή συχνότητας για την 12η ερώτηση 

 

 

 

 

 

 

 

Τα ανωτέρω αριθµητικά στοιχεία απεικονίζονται µε τη µορφή διαγράµµατος ράβδων 

µέσα από τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Εικόνα 13: Γράφηµα ράβδων για την 12η ερώτηση 

 

Η ερώτηση 13 που είναι η τελευταία ερώτηση της ενότητας ∆ιαχείρισης Κινδύνου, 

αλλά και του πρώτου µέρους του ερωτηµατολογίου, ερευνά το βαθµό στον οποίο η 

διαχείριση κινδύνου παρέχει στη διοίκηση τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες 

προκειµένου να µειώσει τον κίνδυνο σε ένα αποδεκτό επίπεδο και να εφαρµόσει τους 

κατάλληλους µηχανισµούς ασφαλείας για τη διατήρηση αυτού του επιπέδου. Έτσι, το 

36,5% των ερωτηθέντων (µεγάλη κλίµακα 32,7% και πάρα πολύ 3,8%) θεωρεί πως η 

αξία και η χρησιµότητα των πληροφοριών που προσφέρει η διαχείριση κινδύνου είναι 

ιδιαίτερα σηµαντικές και µεγάλες. Το 32,7% τη χαρακτηρίζει µέτριας χρησιµότητας, 

ενώ το 23,1% χαµηλής χρησιµότητας. Παράλληλα, το 7,7% των επιχειρήσεων θεωρεί 

πως δε συνεισφέρει καθόλου στη λήψη αποφάσεων για τον περιορισµό και την 

αντιµετώπιση του κινδύνου.  

 

Ερώτηση 13: Σε ποιο βαθµό η διαχείριση κινδύνου παρέχει στη διοίκηση τις 

απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται ώστε να µειώσει τον κίνδυνο σε ένα αποδεκτό 

επίπεδο και να εφαρµόσει κατάλληλους µηχανισµούς ασφαλείας για τη διατήρηση του; 
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Πίνακας 19: Κατανοµή συχνότητας για την 13η ερώτηση 

 

 

 

 

 

 

Τα παραπάνω αριθµητικά δεδοµένα παρουσιάζονται µε τη µορφή ραβδογράµµατος 

µέσα από τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Εικόνα 14: Γράφηµα ράβδων για την 13η ερώτηση 

 

Μέρος Β: Έλεγχος του Λογιστικού Πληροφοριακού Συστήµατος 
 

 

Η ερώτηση 14 της ενότητας Τύποι Ελεγκτών και Αρµόδιοι Ελέγχου, αποτελεί την 

πρώτη ερώτηση του δεύτερου µέρους του ερωτηµατολογίου. Εδώ, ερευνάται το είδος 

των ελεγκτών που πραγµατοποιεί την αξιολόγηση του λογιστικού συστήµατος. Όπως 

φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, το 38,5% των επιχειρήσεων αναθέτουν τον 

έλεγχο σε εσωτερικό ελεγκτή, ενώ το 15,4% ζητάει τη βοήθεια εξωτερικού ελεγκτή. 

Παρόλα αυτά, το 46,2% χρησιµοποιεί και τα δύο είδη ελεγκτών προκειµένου να 

διασφαλίσει την έλλειψη σφαλµάτων.  
 

Ερώτηση 14: Η αξιολόγηση του συστήµατος της επιχείρησης πραγµατοποιείται από 

εσωτερικούς ελεγκτές, εξωτερικούς ελεγκτές ή και τα δύο είδη ελεγκτών;    
 

Πίνακας 20: Κατανοµή συχνότητας για την 14η ερώτηση 
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Τα παραπάνω αποτελέσµατα παρουσιάζονται µε τη µορφή γραφήµατος πίτας µε τη 

βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS. 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Εικόνα 15: Γράφηµα πίτας για την 14η ερώτηση 

 

Η ερώτηση 15 επιχειρεί να διερευνήσει εάν η επιχείρηση διαθέτει ξεχωριστό τµήµα 

εσωτερικού ελέγχου ή ο έλεγχος αποτελεί κοµµάτι άλλου τµήµατος στην περίπτωση 

που ασκείται από εσωτερικούς ελεγκτές. Από τα 52 ερωτηµατολόγια που συλλέξαµε, 

τα 44 αναφέρουν πως τον έλεγχο αναλαµβάνουν µόνο εσωτερικοί ελεγκτές ή και τα 

δύο είδη ελεγκτών. Σαν αποτέλεσµα, το δείγµα αυτό προσδιόρισε πως το 27,3% των 

επιχειρήσεων διαθέτει ξεχωριστό τµήµα εσωτερικού ελέγχου, ενώ το υπόλοιπο 

ποσοστό πως είναι µέρος άλλου τµήµατος ανάλογα µε το οργανόγραµµα που τηρεί η 

κάθε επιχείρηση. Με γνώµονα αυτό, το 50% των επιχειρήσεων υπάγει τον έλεγχο στο 

τµήµα λογιστικής, το 9,1% στο τµήµα πληροφορικής, ενώ το 13,6% θεωρεί ότι 

υπάγεται στις αρµοδιότητες της διεύθυνσης.  

 

Ερώτηση 15: Εάν πραγµατοποιείται από εσωτερικούς ελεγκτές, τότε υπάρχει ξεχωριστό 
τµήµα εσωτερικού ελέγχου στην επιχείρηση ή είναι κοµµάτι άλλου τµήµατος;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Πίνακας 21: Κατανοµή συχνότητας για την 15η ερώτηση 

 

 

 

 

 

 

Με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS, τα ανωτέρω στοιχεία παρουσιάζονται 

µε τη µορφή γραφήµατος πίτας. 
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                                                 Εικόνα 16: Γράφηµα πίτας για την 15η ερώτηση 

 

Η ερώτηση 16 επιδιώκει να διαπιστώσει σε ποιο επίπεδο διοίκησης αναφέρεται ο 

ελεγκτής αφού ολοκληρώσει τον έλεγχο του λογιστικού πληροφοριακού συστήµατος. 

Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της έρευνας, το 42,3% των ερωτηθέντων δηλώνει πως ο 

ελεγκτής αναφέρεται στον διευθύνοντα σύµβουλο (Chief Executive Officer – CEO), 

το 34,6% στο διοικητικό συµβούλιο, το 11,5% στην ελεγκτική επιτροπή και το 

υπόλοιπο 11,5% στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, όπως χαρακτηριστικά φαίνεται και 

από τον πίνακα που ακολουθεί.  
 

 
 

Ερώτηση 16: Σε ποιο επίπεδο διοίκησης αναφέρεται ο ελεγκτής;                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Πίνακας 22: Κατανοµή συχνότητας για την 16η ερώτηση 

 

 

 

 

 

 

 

Με τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS, τα παραπάνω αριθµητικά δεδοµένα 

αναπαρίστανται µε τη µορφή γραφήµατος πίτας. 
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                                               Εικόνα 17: Γράφηµα πίτας για την 16η ερώτηση 

 

Η ερώτηση 17 επιχειρεί να διερευνήσει το ρόλο του ελέγχου από την πλευρά των 

σηµερινών επιχειρήσεων. Με γνώµονα αυτό, παρατέθηκαν τέσσερις επιλογές και 

ζητήθηκε από τους ερωτώµενους να τις αξιολογήσουν µε σειρά προτεραιότητας. Για 

κάθε µία από αυτές τις επιλογές, ορίστηκε ένας συντελεστής βαρύτητας, ώστε να 

οδηγηθούµε στη διαµόρφωση του τελικού αποτελέσµατος. Με βάση τις απαντήσεις 

που δοθήκαν, καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι το κύριο αντικείµενο του ελέγχου 

είναι ο οικονοµικός και εσωτερικός έλεγχος µε ποσοστό 33,9%. ∆εύτερη έρχεται η 

συµβουλευτική µε ποσοστό 23,2% και την ακολουθεί η εταιρική διακυβέρνηση µε 

ποσοστό 22,9%. Τελευταία στην κατάταξη βρίσκεται η διαχείριση κινδύνου µε 

ποσοστό 20%.  

 

Ερώτηση 17: Με τι ασχολείται ο έλεγχος στην επιχείρηση σας; 
 

Πίνακας 23: Κατανοµή συχνότητας για την 17η ερώτηση 

 

 

 

 

 

 

Με τη χρήση του πακέτου SPSS, τα παραπάνω αποτελέσµατα απεικονίζονται µε τη 

µορφή γραφήµατος πίτας. 
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                                           Εικόνα 18: Γράφηµα πίτας για την 17η ερώτηση 

 

Η ερώτηση 18 επιδιώκει να διαπιστώσει τον σκοπό των διαδικασιών ελέγχου που 

εφαρµόζουν οι σηµερινές επιχειρήσεις. Στο σηµείο αυτό, προσδιορίστηκαν επίσης 

τέσσερα κριτήρια και οι συµµετέχοντες στην έρευνα κλήθηκαν να τα αριθµήσουν µε 

σειρά προτεραιότητας. Ακόµη, για κάθε ένα από αυτά τα κριτήρια, ορίστηκε ένας 

συντελεστής βαρύτητας προκειµένου να διαµορφωθεί το τελικό αποτέλεσµα. 

Ειδικότερα, σύµφωνα µε τα ευρήµατα της έρευνας, ο βασικός στόχος των πρακτικών 

και διαδικασιών ελέγχου είναι η διασφάλιση της αξιοπιστίας των οικονοµικών 

καταστάσεων σε ποσοστό 27,5%. ∆εύτερη έρχεται η συµµόρφωση της επιχείρησης 

µε τους ισχύοντες νόµους και κανονισµούς σε ποσοστό 27,1%, ενώ ακολουθεί η 

επίτευξη των στόχων της επιχειρηµατικής οντότητας σε ποσοστό 26,7%. Ωστόσο, η 

διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων φαίνεται ότι είναι µικρότερης σηµασίας για 

τις επιχειρήσεις, αφού έρχεται τελευταία µε ποσοστό 18,7%. 

 

Ερώτηση 18: Οι διαδικασίες ελέγχου που εφαρµόζονται στην επιχείρηση σας έχουν 

σκοπό να διασφαλίσουν:         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Πίνακας 24: Κατανοµή συχνότητας για την 18η ερώτηση 
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Με τη χρήση του SPSS, τα ανωτέρω στοιχεία παρουσιάζονται µε τη µορφή 

γραφήµατος πίτας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Εικόνα 19: Γράφηµα πίτας για την 18η ερώτηση 

 

Η ερώτηση 19 εξετάζει εάν ο έλεγχος είναι σε θέση να εντοπίσει τους κινδύνους που 

ενδέχεται να επηρεάσουν την εύρυθµη λειτουργία της επιχείρησης και να διαταράξουν 

την οµαλή της πορεία. Όπως φαίνεται και στον ακόλουθο πίνακα, το 65,4% (σε 

µεγάλη κλίµακα 46,2% και πάρα πολύ 19,2%) των ερωτηθέντων πιστεύει πως η 

εφαρµογή του ελέγχου συµβάλλει προς αυτήν την κατεύθυνση σε υψηλό βαθµό. Το 

26,9% θεωρεί πως ο έλεγχος µπορεί να προσδιορίσει τους κινδύνους που απειλούν το 

λογιστικό πληροφοριακό σύστηµα σε µια µέτρια κλίµακα, ενώ το υπόλοιπο 7,7% πως 

συνεισφέρει προς αυτόν τον σκοπό σε χαµηλό βαθµό. 

 

Ερώτηση 19: Σε ποιο βαθµό ο έλεγχος εντοπίζει τους κινδύνους που ενδέχεται να 

επηρεάσουν την εύρυθµη λειτουργία της επιχείρησης; 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Πίνακας 25: Κατανοµή συχνότητας για την 19η ερώτηση 

 

 

 

 

 

 

Με τη χρήση του SPSS, τα παραπάνω αριθµητικά δεδοµένα απεικονίζονται µε τη 

µορφή γραφήµατος ράβδων. 
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Εικόνα 20: Γράφηµα ράβδων για την 19η ερώτηση 

 

Η ερώτηση 20 ερευνά σε ποιο βαθµό η επιχείρηση αξιολογεί την αποδοτικότητα του 

ελέγχου προκειµένου να περιοριστεί ο κίνδυνος. Σύµφωνα µε τις απαντήσεις των 

ερωτηθέντων, το 42,3% εκτιµά την αποδοτικότητα του ελέγχου σε µέτρια κλίµακα, 

ενώ το 34,6% σε µεγάλη κλίµακα. Επίσης, σηµαντικό είναι το ποσοστό του 23,1% το 

οποίο λαµβάνει σε πάρα πολύ υψηλό βαθµό υπόψη του το πόσο αποδοτικός είναι ο 

έλεγχος που διενεργείται, ώστε να είναι σε θέση να µειώσει τους κινδύνους που 

εµφανίζονται ή ελλοχεύουν. Γενικότερα, τα αποτελέσµατα στην παρούσα ερώτηση 

είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, αφού δεν υπήρχαν επιχειρήσεις να δηλώσουν πως δεν 

αξιολογούν καθόλου την αποδοτικότητα του ελέγχου ή το κάνουν σε µικρό βαθµό. 

 

Ερώτηση 20: Σε ποιο βαθµό η επιχείρηση αξιολογεί την αποδοτικότητα του ελέγχου 

ούτως ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος; 
 

 

Πίνακας 26: Κατανοµή συχνότητας για την 20η ερώτηση 

 

 

 

 

 

Με τη βοήθεια του SPSS, τα παραπάνω αριθµητικά στοιχεία αναπαρίστανται µε τη 

µορφή γραφήµατος ράβδων. 
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Εικόνα 21: Γράφηµα ράβδων για την 20η ερώτηση 

 

Η ερώτηση 21 επιχειρεί να διερευνήσει σε ποιο βαθµό η επιχείρηση συµµορφώνεται 

και εφαρµόζει τις υποδείξεις που ορίζει ο ελεγκτής. Στο σηµείο αυτό, τα ευρήµατα 

είναι επίσης πολύ ενθαρρυντικά, αφού το 57,7% δηλώνει πως υλοποιεί τις προτάσεις 

του ελεγκτή σε υψηλό βαθµό, ενώ το 19,2% το κάνει σε πάρα πολύ υψηλό βαθµό. 

Επιπρόσθετα, το 23,1% εφαρµόζει αυτές τις προτάσεις σε µέτρια κλίµακα. Όπως 

συνέβη και στην ερώτηση 20, έτσι και εδώ, δεν υπήρχε καµία αρνητική απάντηση ή 

απάντηση που να υποδεικνύει ότι γίνεται µόνο σε µικρή κλίµακα. 

 

Ερώτηση 21: Σε ποιο βαθµό η επιχείρηση εφαρµόζει τις υποδείξεις του ελεγκτή; 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

Πίνακας 27: Κατανοµή συχνότητας για την 21η ερώτηση 

 

 

 

 

 

 

Με τη βοήθεια του SPSS, τα ανωτέρω αποτελέσµατα απεικονίζονται µε τη µορφή 

γραφήµατος ράβδων. 
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Εικόνα 22: Γράφηµα ράβδων για την 21η ερώτηση 

 

Μέρος Γ: Λειτουργικότητα του Λογιστικού Πληροφοριακού Συστήµατος 
 

 

 

 

Η ερώτηση 22 εξετάζει εάν το λογιστικό πληροφοριακό σύστηµα έχει αγοραστεί από 

την επιχείρηση. Όπως παρατηρούµε και στο ραβδόγραµµα που ακολουθεί, το 100% 

των ερωτηθέντων απάντησε ότι αγόρασε ένα πακέτο λογισµικού και δεν ανάπτυξε το 

σύστηµα που χρησιµοποιεί. Εξάλλου, το αποτέλεσµα αυτό ήταν αναµενόµενο, εάν 

κάνουµε µια σύντοµη αναδροµή στην αρχή του παρόντος κεφαλαίου και δούµε ξανά 

πως όλα τα πληροφοριακά συστήµατα που αναφέρθηκαν πως εφαρµόζονται στα 

Στοιχεία Επιχείρησης ήταν εµπορικά πακέτα λογισµικού που πωλούνται ευρέως. 

 

Ερώτηση 22: Το λογιστικό πληροφοριακό σύστηµα έχει αγοραστεί από την επιχείρηση; 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
                                                                                                                                                                                                         

Εικόνα 23: Γράφηµα ράβδων για την 22η ερώτηση 
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Η ερώτηση 23 προσπαθεί να ερευνήσει εάν το λογιστικό πληροφοριακό σύστηµα που 

εφαρµόζεται από τις σηµερινές επιχειρήσεις, λειτουργεί σε πραγµατικό χρόνο (real-

time). Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της έρευνας, το 69,2% των ερωτηθέντων έδωσε 

θετική απάντηση στην εν λόγω ερώτηση, ενώ το υπόλοιπο 30,8% έδωσε αρνητική 

απάντηση. Συµπεραίνουµε ότι ένα σηµαντικό ποσοστό χρησιµοποιεί Online, real-

time συστήµατα, ενώ οι υπόλοιποι εφαρµόζουν συστήµατα επεξεργασίας δεδοµένων 

κατά δεσµίδες (batch) ή κατά δεσµίδες σε απευθείας σύνδεση (online batch). 

 

Ερώτηση 23: Το λογιστικό πληροφοριακό σύστηµα λειτουργεί σε πραγµατικό χρόνο; 

                                                                                                                                                                                                                   

Πίνακας 28: Κατανοµή συχνότητας για την 23η ερώτηση 

 

 

 

 

Με τη βοήθεια του SPSS, τα παραπάνω αριθµητικά στοιχεία απεικονίζονται µε τη 

µορφή γραφήµατος πίτας. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                  

 

Εικόνα 24: Γράφηµα πίτας για την 23η ερώτηση 

 

Η ερώτηση 24 επιδιώκει να διαπιστώσει εάν το λογιστικό πληροφοριακό σύστηµα 

που χρησιµοποιούν οι επιχειρήσεις διαθέτει υπηρεσία για την online παρουσίαση των 

υπολοίπων των λογαριασµών γενικού καθολικού. Η ερώτηση αυτή σχετίζεται µε την 

προηγούµενη σε κάποιο βαθµό, γι’αυτό και τα αποτελέσµατα είναι κατά κάποιο 

τρόπο αναµενόµενα, αφού συνήθως τα συστήµατα που λειτουργούν σε πραγµατικό 
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χρόνο περιλαµβάνουν τέτοιες υπηρεσίες. Έτσι, το 61,5% των ερωτηθέντων έδωσε 

θετική απάντηση, ενώ το υπόλοιπο 38,5% έδωσε αρνητική απάντηση. 

 

 Ερώτηση 24: ∆ιαθέτει υπηρεσία για την online παρουσίαση των υπολοίπων 

 των λογαριασµών γενικού καθολικού; 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Πίνακας 29: Κατανοµή συχνότητας για την 24η ερώτηση 

 

 

 

 

Με τη βοήθεια του SPSS, τα ανωτέρω αποτελέσµατα αναπαρίστανται µε τη µορφή 

γραφήµατος πίτας. 

 

 

 

 

 

        

                                                                                                                                     

 

 

                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Εικόνα 25: Γράφηµα πίτας για την 24η ερώτηση 

 

Η ερώτηση 25 επιχειρεί να διερευνήσει εάν το λογιστικό πληροφοριακό σύστηµα που 

αγόρασαν οι επιχειρήσεις, παρέχει σε απευθείας σύνδεση και σε πραγµατικό χρόνο 

οικονοµικές καταστάσεις. Όπως παρατηρούµε, τα αποτελέσµατα είναι ίδια µε εκείνα 

της προηγούµενης ερώτησης, δηλαδή το 61,5% των ερωτηθέντων αποκρίθηκε θετικά, 

ενώ το 38,5% αρνητικά. Σαν αποτέλεσµα, καταλήγουµε στο συµπέρασµα, πως οι δύο 

ερωτήσεις είναι αλληλένδετες και εφόσον ένα λογιστικό σύστηµα προσφέρει online 

παρουσίαση υπολοίπων γενικού καθολικού, παρέχει επίσης και online παρουσίαση 

οικονοµικών καταστάσεων.   

 

Ερώτηση 25: Προσφέρει online και σε πραγµατικό χρόνο οικονοµικές καταστάσεις; 
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Πίνακας 30: Κατανοµή συχνότητας για την 25η ερώτηση 

 

 

 

 

 

Με τη βοήθεια του SPSS, τα ανωτέρω αποτελέσµατα αναπαρίστανται µε τη µορφή 

γραφήµατος πίτας. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Εικόνα 26: Γράφηµα πίτας για την 25η ερώτηση 

 

 

Η ερώτηση 26 ερευνά εάν οι οικονοµικές πληροφορίες που παρέχονται από το 

λογιστικό πληροφοριακό σύστηµα είναι πλήρεις και ακριβείς. Στην ερώτηση αυτή, το 

100% των ερωτηθέντων έδωσε θετική απάντηση, γεγονός που υποδεικνύει την 

ικανοποίηση τους σχετικά µε το σύστηµα που επέλεξαν να εφαρµόσουν.  

 

Ερώτηση 26: Οι οικονοµικές πληροφορίες είναι πλήρεις και ακριβείς; 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                  

 

Εικόνα 27: Γράφηµα ράβδων για την 26η ερώτηση 
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Η ερώτηση 27 προσπαθεί να διαπιστώσει εάν οι οικονοµικές καταστάσεις που 

παράγονται από το λογιστικό πληροφοριακό σύστηµα βασίζονται σε ενηµερωµένες 

πληροφορίες. Και σε αυτήν την ερώτηση το 100% των συµµετεχόντων στην έρευνα 

αποκρίθηκε θετικά, γεγονός που δείχνει ότι θεωρούν το σύστηµα αξιόπιστο και δεν 

έχουν παρατηρηθεί σφάλµατα κατά τη χρήση του. 
 

Ερώτηση 27: Οι οικονοµικές καταστάσεις βασίζονται σε ενηµερωµένες πληροφορίες; 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                              

Εικόνα 28: Γράφηµα ράβδων για την 27η ερώτηση 

 

Η ερώτηση 28 επιχειρεί να ερευνήσει εάν τηρούνται τα χρονοδιαγράµµατα για τη 

σύνταξη των περιοδικών οικονοµικών καταστάσεων. Και εδώ επίσης, το 100% των 

ερωτηθέντων έδωσε θετική απάντηση. Με βάση αυτά τα στοιχεία, µπορούµε να 

συµπεράνουµε ότι οι χρήστες είναι ευχαριστηµένοι από το επιλεγόµενο σύστηµα και 

θεωρούν πως όλες οι πληροφορίες που αυτό παρέχει στηρίζονται στις αρχές της 

επικαιρότητας και της συνέχειας.  
 

Ερώτηση 28: Τηρούνται τα χρονοδιαγράµµατα για τη σύνταξη  

των περιοδικών οικονοµικών καταστάσεων; 

 

 

 

 

 

                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

Εικόνα 29: Γράφηµα ράβδων για την 28η ερώτηση 



Κίνδυνοι και Έλεγχοι των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστηµάτων 
Κυριαζοπούλου Χριστιάνα 

  

                                                                                                             Σελίδα 84 από 106 

Η ερώτηση 29 προσπαθεί να ερευνήσει ποια τεχνική ασφαλείας χρησιµοποιούν κατά 

κύριο λόγο οι επιχειρήσεις προκειµένου να προστατέψουν το λογιστικό τους σύστηµα 

από τη µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση εσωτερικών χρηστών και εισβολέων. Όπως 

παρατηρούµε και στον πίνακα που ακολουθεί, το δείγµα µας δεν αποτελείται από 52 

απαντήσεις αλλά από 58. Αυτό συµβαίνει διότι 6 ερωτώµενες επιχειρήσεις δήλωσαν 

πως χρησιµοποιούν 2 τεχνικές ασφαλείας. Σύµφωνα λοιπόν µε τα παρακάτω στοιχεία, 

το 58,6% των επιχειρήσεων διαθέτει κωδικό πρόσβασης κατά την είσοδο του στο 

σύστηµα, ενώ το 34,5% έχει εγκαταστήσει αντιπυρικές ζώνες (firewalls). Επίσης, το 

3,4% χρησιµοποιεί την τεχνική της κρυπτογράφησης, ενώ αντίστοιχο ποσοστό έχει 

υιοθετήσει την τεχνική των ψηφιακών υπογραφών.  

 

Ερώτηση 29: Ποια τεχνική χρησιµοποιείται για να περιοριστεί η πρόσβαση  

από µη εξουσιοδοτηµένους χρήστες; 

 

Πίνακας 31: Κατανοµή συχνότητας για την 29η ερώτηση 

 

 

 

 

 

 

Με τη βοήθεια του SPSS, τα παραπάνω αποτελέσµατα απεικονίζονται µε τη µορφή 

γραφήµατος πίτας. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                    

 

 

Εικόνα 30: Γράφηµα πίτας για την 29η ερώτηση 
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Η ερώτηση 30 επιχειρεί να διαπιστώσει σε ποιο βαθµό το σύστηµα είναι φιλικό προς 

το χρήστη. Με βάση τα ευρήµατα της έρευνας, το 46,2% των ερωτηθέντων δηλώνει 

ότι είναι προσιτό προς το χρήστη σε υψηλό βαθµό, ενώ το 30,8% πως αυτό συµβαίνει 

σε πάρα πολύ υψηλό βαθµό. Ακόµη το 23,1% αναφέρει πως είναι φιλικό σε µέτρια 

κλίµακα, ενώ δεν υπάρχει καµία αρνητική απάντηση ή απάντηση που να αναφέρει 

πως είναι προσιτό σε χαµηλό βαθµό.  

 

Ερώτηση 30: Σε ποιο βαθµό το σύστηµα είναι φιλικό προς το χρήστη; 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            \\ 

Πίνακας 32: Κατανοµή συχνότητας για την 30η ερώτηση 

 

 

 

 

 

Με τη βοήθεια του SPSS, τα παραπάνω αριθµητικά στοιχεία απεικονίζονται µε τη 

µορφή γραφήµατος ράβδων. 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
 

 

 

                                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 31: Γράφηµα ράβδων για την 30η ερώτηση 

 

Η ερώτηση 31 προσπαθεί να προσδιορίσει σε ποιο βαθµό το σύστηµα είναι εύκολο 

στη χρήση. Όπως φαίνεται και στον ακόλουθο πίνακα, το 80,8% (σε µεγάλη κλίµακα 

50% και πάρα πολύ 30,8%) των ερωτηθέντων απάντησε πως είναι εύκολο σε υψηλό 

βαθµό, ενώ το 19,2% πως αυτό ισχύει σε µέτρια κλίµακα. Ωστόσο, δεν υπήρξαν 

απαντήσεις που να δηλώνουν ότι συµβαίνει σε µικρό βαθµό ή πως το σύστηµα είναι 

τελείως δύσχρηστο. 
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Ερώτηση 31: Σε ποιο βαθµό το σύστηµα είναι εύκολο στη χρήση; 
 

 

 

 

 

Πίνακας 33: Κατανοµή συχνότητας για την 31η ερώτηση 
 

 

 

 

 
 

Με τη βοήθεια του SPSS, τα ανωτέρω αποτελέσµατα παρουσιάζονται µε τη µορφή 

ραβδογράµµατος. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 32: Γράφηµα ράβδων για την 31η ερώτηση 

 

 
 

Παλινδρόµηση για τις ερωτήσεις 30 και 31 
 
 

                                                                                                                   

Πίνακας 34: Παλινδρόµηση για τις ερωτήσεις 30 και 31 
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Στην απλή γραµµική παλινδρόµηση µε δύο µεταβλητές, συνηθίζεται να εµφανίζουµε 

την εξίσωση της παλινδρόµησης µε ένα συντελεστή κλίσης β και µία τεταγµένη α. 

Παρόλο που το στατιστικό πακέτο SPSS δεν ακολουθεί αυτή την ορολογία, στον 

πίνακα 34 εµφανίζονται όλες οι πληροφορίες που χρειαζόµαστε. Πιο αναλυτικά: 
 

 

� Το σύµβολο Β δείχνει τη κλίση. Εδώ, η κλίση της ευθείας παλινδρόµησης 

ονοµάζεται Unstandardized Coefficient (µη κανονικοποιηµένος συντελεστής). 

Ο συντελεστής αυτός µεταξύ της φιλικότητας και της ευκολίας στη χρήση του 

συστήµατος είναι 0,761 και βρίσκεται κάτω από το Β. Αυτό σηµαίνει ότι για 

κάθε αύξηση κατά 1 στον οριζόντιο άξονα, η τιµή στον κατακόρυφο άξονα 

αυξάνεται κατά 0,761. 

� Το 95% διάστηµα εµπιστοσύνης για τον συντελεστή µεταξύ φιλικότητας και 

ευκολίας κυµαίνεται µεταξύ 0,747 και 0,775. Το διάστηµα αυτό δίνει το εύρος 

των κλίσεων της ευθείας παλινδρόµησης µέσα στο οποίο µπορούµε να 

είµαστε κατά 95% βέβαιοι ότι θα βρίσκεται και η κλίση για όλο τον πληθυσµό 

εκτός από το συγκεκριµένο δείγµα. 

� Η τεταγµένη α αναφέρεται ως σταθερά από το SPSS. Η σταθερά αυτή είναι 

2,065. Πρόκειται για το σηµείο στο οποίο η ευθεία παλινδρόµησης τέµνει τον 

κατακόρυφο άξονα. 

� Το 95% διάστηµα εµπιστοσύνης για τη σταθερά είναι 1,924 µέχρι 2,205. Αυτό 

σηµαίνει πως, µε βάση το δείγµα µας η σταθερά του πληθυσµού είναι βέβαιο 

κατά 95% ότι θα βρίσκεται στο ίδιο διάστηµα τιµών. 

� Η στήλη Beta δίνει την τιµή 0,999. Αυτός είναι ο συντελεστής συσχέτισης 

Pearson µεταξύ των δύο µεταβλητών. 

� Η στήλη Sig περιέχει τα παρατηρηθέντα επίπεδα στατιστικής σηµαντικότητας, 

που χρησιµεύουν για να βγάλουµε συµπεράσµατα σχετικά µε τη στατιστική 

σηµαντικότητα των παραµέτρων α και β. Οι υποθέσεις που ελέγχονται εδώ, 

όσον αφορά τις παραµέτρους α και β είναι οι Ηο:α=0 Η1:α≠0 και Ηο:β=0 

Η1:β≠0. Εφόσον και οι δύο τιµές σηµαντικότητας είναι µικρότερες του 0,05 

συµπεραίνουµε ότι και οι δύο µηδενικές υποθέσεις απορρίπτονται. Συνεπώς 

και οι δύο συντελεστές είναι στατιστικά σηµαντικοί και απαραίτητοι για το 

µοντέλο. 

� Η ευθεία της παλινδρόµησης είναι Υ = 0,761Χ + 2,065, δηλαδή Φιλικότητα = 

0,761 * Ευκολία + 2,065. 
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Γράφηµα ∆ιασποράς Παλινδρόµησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Εικόνα 33: Γράφηµα διασποράς παλινδρόµησης  

 
 

Όταν υπολογίζουµε τη παλινδρόµηση είναι ωφέλιµο να εξετάζουµε και ένα γράφηµα 

διασποράς των µεταβλητών µας, αφού µπορεί να µας δώσει χρήσιµες πληροφορίες. 

Πιο συγκεκριµένα, παρατηρούµε ότι: 

 

� Η ευθεία παλινδρόµησης µε την κλίση της από κάτω προς τα πάνω, µαρτυρά 

µια θετική σχέση µεταξύ των δύο µεταβλητών. 

� Τα σηµεία των δεδοµένων φαίνονται αρκετά κοντά στην ευθεία αυτή, πράγµα 

που σηµαίνει ότι ο συντελεστής συσχέτισης πρέπει να είναι µια αρκετά 

µεγάλη θετική τιµή (πράγµατι είναι 0,999) και το διάστηµα εµπιστοσύνης για 

την κλίση της ευθείας σχετικά µικρό. 

� Το γράφηµα διασποράς για τη σχέση µεταξύ φιλικότητας και ευκολίας στη 

χρήση του συστήµατος δείχνει µια θετική γραµµική σχέση µεταξύ των δύο 

µεταβλητών. Η εξίσωση είναι Υ = 2,065 + 0,761Χ.  

 

Η ερώτηση 32 εξετάζει σε ποιο βαθµό η ταχύτητα ανάκτησης των δεδοµένων του 

συστήµατος είναι ικανοποιητική. Σε αυτήν την ερώτηση, το 46,2% των επιχειρήσεων 

που συµµετείχαν στην έρευνα δήλωσε πως είναι ικανοποιηµένο σε υψηλό βαθµό, ενώ 

το 15,4% σε πάρα πολύ υψηλό βαθµό. Ακόµη, το 38,5% είναι ευχαριστηµένο σε 

µέτρια κλίµακα. Και εδώ επίσης, δεν υπήρξε απάντηση που να δηλώνει µικρό βαθµό 

ικανοποίησης ή ολοκληρωτική δυσαρέσκεια. 
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Ερώτηση 32: Σε ποιο βαθµό η ταχύτητα ανάκτησης των δεδοµένων 

 είναι ικανοποιητική; 
                                                                                                              

 

 

 
 

 

Πίνακας 35: Κατανοµή συχνότητας για την 32η ερώτηση 

 

 

 

 

 
 

Με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS, τα παραπάνω στοιχεία απεικονίζονται 

µε τη µορφή ραβδογράµµατος. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

 

Εικόνα 34: Γράφηµα ράβδων για την 32η ερώτηση 

 

 

Η ερώτηση 33 είναι η τελευταία ερώτηση του ερωτηµατολογίου. Σε αυτό το σηµείο, 

ερευνάται ο βαθµός που οι οικονοµικές πληροφορίες του συστήµατος βοηθούν τους 

χρήστες και την ανώτερη διοίκηση στη λήψη αποφάσεων για την ολοκλήρωση µιας 

διεργασίας, για τη χάραξη µιας στρατηγικής ή για τη παρακολούθηση της πορείας της 

επιχείρησης. Σύµφωνα µε την απαντήσεις των ερωτηθέντων, το 53,8% δηλώνει ότι 

συµβάλλουν σε υψηλό βαθµό στη λήψη αποφάσεων, ενώ το 26,9% πως συµβάλλουν 

σε πάρα πολύ υψηλό βαθµό. Επιπρόσθετα, το 19,2% αναφέρει πως η συνεισφορά 

τους περιορίζεται σε µια µέτρια κλίµακα. Ωστόσο, είναι αξιοσηµείωτο πως δεν 

υπάρχουν απαντήσεις που να τονίζουν πως η συµβολή αυτή είναι µικρή ή µηδαµινή.  
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Ερώτηση 33: Σε ποιο βαθµό οι παρεχόµενες οικονοµικές πληροφορίες  

συµβάλλουν στη λήψη αποφάσεων; 

                             
 

 

 

Πίνακας 36: Κατανοµή συχνότητας για την 33η ερώτηση 

 

 

 

 

 

 

Με τη βοήθεια του SPSS, τα παραπάνω αριθµητικά αποτελέσµατα απεικονίζονται µε 

τη µορφή διαγράµµατος ράβδων. 
                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 35: Γράφηµα ράβδων για την 33η ερώτηση 
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Κεφάλαιο 7 

Συµπεράσµατα και Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα 

 

7.1 Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά τα συµπεράσµατα της διπλωµατικής 

εργασίας, όπως προκύπτουν τόσο από τη βιβλιογραφική επισκόπηση όσο και από την 

ανάλυση των απαντήσεων του ερωτηµατολογίου. Επίσης, παρατίθενται προτάσεις για 

µελλοντική έρευνα στο συγκεκριµένο αντικείµενο µελέτης, µε σκοπό τη βελτίωση 

της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου και των πρακτικών ελέγχου των λογιστικών 

πληροφοριακών συστηµάτων που εφαρµόζουν οι επιχειρήσεις. 

 

7.2 Εξαγωγή Συµπερασµάτων 

7.2.1 Συµπεράσµατα Βιβλιογραφικής Επισκόπησης 

Η τωρινή δοµή των επιχειρήσεων και η διάρθρωση των λειτουργιών τους, οι ραγδαίες 

τεχνολογικές εξελίξεις, η αύξηση του οικονοµικού εγκλήµατος, καθώς και οι συνεχείς 

απόπειρες απάτης, είναι µερικοί µόνο από τους παράγοντες που καθιστούν αναγκαίο 

τον έλεγχο και τον διαρκή προσδιορισµό των κινδύνων που ελλοχεύουν και απειλούν 

τα λογιστικά πληροφοριακά συστήµατα. 

 

Τα λογιστικά συστήµατα, όπως και κάθε πληροφοριακό σύστηµα, είναι ευάλωτα σε 

επιθέσεις που προκαλούνται από εξωτερικούς ή εσωτερικούς χρήστες. Οι άνθρωποι 

αυτοί, εκµεταλλευόµενοι τις δυνατότητες που προσφέρει η πληροφορική τεχνολογία, 

είτε επιδιώκουν να µολύνουν το σύστηµα µε κακόβουλο λογισµικό είτε επιδίδονται σε 

υποκλοπές µε σκοπό την απόσπαση εµπιστευτικών πληροφοριών. ∆εν είναι λίγες οι 

φορές ωστόσο, που προκαλούν άρνηση υπηρεσίας ή προσπαθούν να προσελκύσουν 

ευκολόπιστα στελέχη προς αυτήν την κατεύθυνση.  

 

Τέτοιους είδους κακόβουλες ενέργειες διευκολύνονται σε σηµαντικό βαθµό από την 

ύπαρξη αδυναµιών στο σχεδιασµό, την εφαρµογή, τη λειτουργία ή τη διαχείριση του 

συστήµατος. Ευπάθειες σχετικά µε την αποκατάσταση του συστήµατος µετά από 

διακοπή της λειτουργίας του ή µε την έλλειψη εφεδρικών αντιγράφων δεδοµένων, 

µπορούν να επιτρέψουν τη µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση εισβολέων στους πόρους 

του.  
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Γενικότερα, οι απειλές που δέχεται το λογιστικό σύστηµα είναι καθηµερινές. Ωστόσο, 

δεν είναι πάντα ηθεληµένες ώστε να αποβλέπουν στη κλοπή, καταστροφή, διαγραφή ή 

τροποποίηση απόρρητων οικονοµικών στοιχείων. Με γνώµονα αυτό, απειλή αποτελεί 

και η εσφαλµένη εισαγωγή δεδοµένων που οφείλεται σε λάθη πληκτρολόγησης, 

καθώς και η βλάβη σε περιουσιακά στοιχεία που οφείλεται στις καιρικές συνθήκες ή 

σε φυσικά φαινόµενα.  

 

Σαν αποτέλεσµα, βασική προτεραιότητα των επιχειρήσεων έχει γίνει η ασφάλεια των 

λογιστικών τους συστηµάτων µέσω της ορθής διαχείρισης του κινδύνου. Στόχος είναι 

ο προσδιορισµός και η αξιολόγηση των απειλών και των ευπαθειών που εµφανίζονται, 

καθώς και των περιουσιακών στοιχείων που πλήττονται, προκειµένου να περιοριστεί ο 

κίνδυνος σε ένα αποδεκτό επίπεδο. Για τον υπολογισµό της απώλειας που θα υποστεί 

η επιχείρηση από την έκθεση της στον κίνδυνο, έχουν αναπτυχθεί ποικίλες 

µεθοδολογίες, τόσο ποιοτικές όσο και ποσοτικές. 

 

Προκειµένου να αποφευχθούν οι δυσµενείς συνέπειες από την υλοποίηση µιας 

απώλειας, κρίνεται αναγκαία η τακτική εφαρµογή διαδικασιών ελέγχου. Οι έλεγχοι 

που συνήθως εφαρµόζονται, ταξινοµούνται σε γενικούς και ελέγχους εφαρµογών. Οι 

γενικοί έλεγχοι εξετάζουν την ανάπτυξη του συστήµατος και τη διαχείριση του, το 

υλικό που χρησιµοποιείται, την αποθήκευση δεδοµένων, τη µετάδοση δεδοµένων 

µέσω δικτύων, τη προστασία των προσωπικών υπολογιστών, τη λήψη backup, τη 

δυνατότητα αποκατάστασης του συστήµατος µετά από βλάβη, καθώς επίσης και το 

περιορισµό της φυσικής και λογικής πρόσβασης σε µη εξουσιοδοτηµένους χρήστες. 

Αντίθετα, οι έλεγχοι εφαρµογών περιλαµβάνουν ελέγχους στα δεδοµένα που 

εισάγονται, επεξεργάζονται και εξάγονται από το σύστηµα.  Οι έλεγχοι επίσης µπορεί 

να είναι προληπτικοί, διαγνωστικοί  ή επανορθωτικοί. 

 

Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από την πλευρά των ελεγκτών προκειµένου να 

διασφαλίσουν πως η διαδικασία ελέγχου που εφαρµόζουν δεν εµπεριέχει κινδύνους 

και συµβάλλει στη διατήρηση της ακεραιότητας και της ακρίβειας των οικονοµικών 

πληροφοριών. Με άλλα λόγια, ο ελεγκτής είτε ακούσια είτε ηθεληµένα µπορεί να 

παραβλέψει ορισµένα στοιχεία, µε αποτέλεσµα οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χρήστες 

των οικονοµικών καταστάσεων να λαµβάνουν παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά 

µε την κατάσταση και τη πορεία της επιχείρησης.  
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7.2.2 Συµπεράσµατα Ανάλυσης Ερωτηµατολογίου 

Μέσα από τη στατιστική ανάλυση των απαντήσεων του ερωτηµατολογίου µπορέσαµε 

να αποκτήσουµε µια πληρέστερη εικόνα σχετικά µε το αντικείµενο που µελετά η 

παρούσα έρευνα. Προς αυτήν την κατεύθυνση συνέβαλλαν σηµαντικά οι ερωτήσεις 

βαθµολογικής κλίµακας του Likert («Καθόλου», «Σε µικρή κλίµακα», «Σε µέτρια 

κλίµακα», «Σε µεγάλη κλίµακα» και «Πάρα Πολύ»), κλειστού τύπου και πολλαπλής 

επιλογής που χρησιµοποιηθήκαν για την εξαγωγή αποτελεσµάτων. Αβίαστα λοιπόν 

προκύπτουν τα παρακάτω συµπεράσµατα.   
 

Στο πρώτο µέρος του ερωτηµατολογίου και πιο συγκεκριµένα στην ενότητα Α1, οι 

απαντήσεις όσον αφορά τη συχνότητα εµφάνισης ορισµένων τύπων απειλών, ήταν 

αρνητικές στο µεγαλύτερο ποσοστό τους («καθόλου» και «σε µικρή κλίµακα»). Η 

συνηθέστερη µορφή απειλής αποδείχτηκε η εσφαλµένη εισαγωγή δεδοµένων στο 

σύστηµα από το προσωπικό, ενώ ακολουθεί η καταστροφή και διαγραφή δεδοµένων. 

Τρίτη έρχεται η µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση από εργαζοµένους ή εισβολείς και τη 

διαδέχεται η µόλυνση από κακόβουλο λογισµικό. Τελευταία εµφανίζεται η κλοπή 

απόρρητων και εµπιστευτικών πληροφοριών.  
 

Στην ενότητα Α2 προσδιορίστηκαν οι συνηθέστερες ευπάθειες που αντιµετωπίζει το 

σύστηµα κατά τη διαχείριση του. Η κυριότερη αδυναµία που εντοπίστηκε, σχετίζεται 

µε τη ταχύτητα αποκατάστασης του µετά από διακοπή της λειτουργίας του. Λιγότερο 

συχνά παρουσιάζονται περιπτώσεις άρνησης υπηρεσίας (denial of service) και ακόµα 

πιο σπάνια είναι τα περιστατικά κοινωνικής µηχανικής (social engineering). Επίσης, 

έλλειψη backup δε παρατηρήθηκε αφού οι επιχειρήσεις σε µικρότερο ή µεγαλύτερο 

βαθµό φροντίζουν να τηρούν εφεδρικά αντίγραφα δεδοµένων.  
 

Στην ενότητα Α3 που αφορά στη διαχείριση κινδύνου, το µεγαλύτερο ποσοστό των 

απαντήσεων κυµάνθηκε ανάµεσα στη µικρή και µέτρια κλίµακα. Ειδικότερα, η 

ανάλυση κινδύνου που περιλαµβάνει προσδιορισµό των απειλών, των ευπαθειών και 

των περιουσιακών στοιχείων, καθώς επίσης και η εκτίµηση του χρησιµοποιώντας 

ποσοτικές και ποιοτικές µεθοδολογίες, πραγµατοποιούνται σε µικρό κυρίως βαθµό. 

Ακόµη, ο καθορισµός τυποποιηµένων διαδικασιών για την αντιµετώπιση γνωστών 

κινδύνων έχει υιοθετηθεί σε µικρή ή µέτρια κλίµακα. Ωστόσο, η πλειοψηφία δηλώνει 

πως η διαχείριση κινδύνου συµβάλλει θετικά στο περιορισµό του και στην εφαρµογή 

κατάλληλων µηχανισµών ασφαλείας ώστε να διατηρηθεί σε ένα αποδεκτό επίπεδο.     
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Στο δεύτερο µέρος και συγκεκριµένα στην ενότητα Β1, το 46,2% των ερωτηθέντων 

δήλωσε πως η αξιολόγηση του συστήµατος της επιχείρησης λαµβάνει χώρα τόσο από 

εσωτερικούς όσο και από εξωτερικούς ελεγκτές. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις που 

αναθέτουν τον έλεγχο µόνο σε εσωτερικούς ελεγκτές ανέφεραν πως σε ποσοστό 50% 

αυτός υπάγεται λειτουργικά στο τµήµα λογιστικής, ενώ το 27,3% διαθέτει ξεχωριστό 

τµήµα εσωτερικού ελέγχου. Επιπρόσθετα, αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος, το 42,3% 

των ελεγκτών αναφέρει τα ευρήµατα και τις προτάσεις του πρώτα στον διευθύνοντα 

σύµβουλο (CEO) και έπειτα στο διοικητικό συµβούλιο µε ποσοστό 34,6%.  

 

Στην ενότητα Β2 προσδιορίζονται ο ρόλος και ο σκοπός του ελέγχου του λογιστικού 

συστήµατος. Με βάση τα ευρήµατα της έρευνας, κύριο αντικείµενο του έλεγχου είναι 

ο οικονοµικός και εσωτερικός έλεγχος, ενώ ακολουθούν µε αξιόλογη ποσοστιαία 

διαφορά η συµβουλευτική, η εταιρική διακυβέρνηση και η διαχείριση του κινδύνου. 

Επίσης, διαπιστώθηκε πως ο έλεγχος αποσκοπεί πρωτίστως στην αξιοπιστία των 

οικονοµικών καταστάσεων και έπειτα µε µικρή µόνο διαφορά στη συµµόρφωση µε 

τους ισχύοντες νόµους και κανονισµούς και στη συνέχεια στην επίτευξη των στόχων 

της επιχειρηµατικής οντότητας. Τέλος, στόχος µικρότερης σηµασίας των διαδικασιών 

ελέγχου φαίνεται να είναι η διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. 

 

Στην ενότητα Β3 αξιολογείται η αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών ελέγχου που 

εφαρµόζονται. Πιο αναλυτικά, το 65,4% των ερωτηθέντων πιστεύει πως ο έλεγχος 

µπορεί σε υψηλό βαθµό να εντοπίσει τους κινδύνους που εµφανίζονται και απειλούν 

την εύρυθµη λειτουργία της επιχειρηµατικής οντότητας. Με γνώµονα αυτό, οι 

επιχειρήσεις είτε σε µέτρια είτε σε µεγάλη κλίµακα αξιολογούν την αποδοτικότητα 

του ενώ εφαρµόζουν σε µεγάλο βαθµό τις υποδείξεις του ελεγκτή.  

 

Στο τρίτο µέρος του ερωτηµατολογίου και ειδικότερα στην ενότητα Γ1 εξετάστηκαν 

οι τεχνικές προδιαγραφές του συστήµατος. Σύµφωνα µε τις απαντήσεις που δόθηκαν, 

είναι φανερό πως καµία από τις ερωτώµενες επιχειρήσεις δεν ανέπτυξε το δικό της 

σύστηµα προσαρµόζοντας το επακριβώς στις ανάγκες της, αλλά αντίθετα όλες 

αγόρασαν ένα τυποποιηµένο πακέτο λογισµικού.  

 

Επιπλέον στην ίδια ενότητα, σχεδόν το 70% των ερωτηθέντων δήλωσε πως το 

λογιστικό του σύστηµα λειτουργεί σε πραγµατικό χρόνο. Έτσι, καταλήγουµε στο 

συµπέρασµα ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις χρησιµοποιούν Online, real-time συστήµατα 
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που ενισχύουν την αµφίδροµη επικοινωνία και επιστρέφουν αµέσως τα αποτελέσµατα 

από την επεξεργασία των δεδοµένων κατά τη διάρκεια µιας αλληλεπίδρασης. Το 

υπόλοιπο 30% εφαρµόζει συστήµατα επεξεργασίας δεδοµένων κατά δεσµίδες (batch) 

ή κατά δεσµίδες σε απευθείας σύνδεση (online batch). Στη συνέχεια, µεγάλο ήταν το 

ποσοστό των ερωτηθέντων που αποκρίθηκαν πως το λογιστικό τους σύστηµα παρέχει 

τη δυνατότητα παρουσίασης των υπολοίπων των λογαριασµών γενικού καθολικού 

και των οικονοµικών καταστάσεων σε απευθείας σύνδεση και σε πραγµατικό χρόνο. 

Το γεγονός αυτό κρίνεται αναµενόµενο ως κάποιο βαθµό, εάν λάβουµε υπόψη µας τα 

αποτελέσµατα που παρατέθηκαν προηγουµένως. 

 

Στην ενότητα Γ2 η συντριπτική πλειοψηφία των συµµετεχόντων στην έρευνα δήλωσε 

πως οι πληροφορίες που περιέχονται στις οικονοµικές καταστάσεις είναι πλήρεις, 

ακριβείς, επίκαιρες και ενηµερώνονται συνεχώς. Επιπρόσθετα, η ασφάλεια αυτών 

των πληροφοριών διασφαλίζεται κυρίως µε τη χρήση κωδικών πρόσβασης και εν 

συνεχεία µε την εφαρµογή αντιπυρικών ζωνών (firewalls). Ωστόσο, σε ελάχιστες 

περιπτώσεις χρησιµοποιούνται οι τεχνικές της κρυπτογράφησης και των ψηφιακών 

υπογραφών.  

 

Τέλος, στην ενότητα Γ3 αξιολογείται η αποδοτικότητα του λογιστικού συστήµατος. 

Σύµφωνα µε τη πλειοψηφία των ερωτηθέντων, το εφαρµοζόµενο σύστηµα είναι σε 

υψηλό βαθµό φιλικό και εύκολο στη χρήση, ενώ παράλληλα η ταχύτητα ανάκτησης 

των δεδοµένων κρίνεται και αυτή ικανοποιητική σε µεγάλη κλίµακα. Επίσης, οι 

παρεχόµενες οικονοµικές πληροφορίες συµβάλλουν και αυτές σε υψηλό βαθµό στη 

λήψη αποφάσεων από τη διοίκηση και τους µετόχους σχετικά µε τη πορεία της 

επιχείρησης.  

 

Περαιτέρω έρευνα θα µπορούσε να διεξαχθεί για κάθε µέρος του ερωτηµατολογίου 

ξεχωριστά ώστε να προσδιοριστούν σε βάθος η λειτουργικότητα, οι κίνδυνοι και οι 

έλεγχοι των λογιστικών πληροφοριακών συστηµάτων.   
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Αξιότιµοι/ες Κύριοι/Κυρίες, 

Το ερωτηµατολόγιο που ακολουθεί, αποτελεί µέρος της έρευνας που πραγµατοποιείται στα 
πλαίσια εκπόνησης της διπλωµατικής µου εργασίας, µε τίτλο «Κίνδυνοι και Έλεγχοι των 
Λογιστικών Πληροφοριακών Συστηµάτων», για το διατµηµατικό πρόγραµµα µεταπτυχιακών 
σπουδών στα «Πληροφοριακά Συστήµατα» του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.  

Στο παρελθόν. η λογιστική τήρηση των συναλλαγών µιας επιχείρησης γινόταν χειρόγραφα. 
Τις τελευταίες δεκαετίες όµως, µε τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και την ανάπτυξη των 
λογιστικών πληροφοριακών συστηµάτων, το χειρόγραφο σύστηµα αντικαταστάθηκε από το 
µηχανογραφηµένο. Το οφέλη ήταν ιδιαίτερα σηµαντικά για τις επιχειρήσεις, αφού η αλλαγή 
αυτή συνέβαλλε στην εξοικονόµηση χρόνου, στην αποφυγή λαθών και στη µεγαλύτερη 
ασφάλεια των συναλλαγών. Ωστόσο, το νέο σύστηµα απειλείται από ποικίλους κινδύνους 
γι’αυτό και έχουν οριστεί µηχανισµοί ελέγχου για να διασφαλίσουν την ακεραιότητα του και 
το απόρρητο των οικονοµικών πληροφοριών που αποθηκεύονται σε αυτό. 

Το παρόν ερωτηµατολόγιο, έχει σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µη χρειαστεί να 
καταναλώσετε παραπάνω από 8-10 λεπτά για τη συµπλήρωση του.  

Απαρτίζεται από τις παρακάτω ενότητες: 

� Το Μέρος Α, περιλαµβάνει ερωτήσεις σχετικά µε τους κινδύνους του λογιστικού 
πληροφοριακού συστήµατος και τη διαχείριση τους.  

� Το Μέρος Β, αφορά στον έλεγχο του λογιστικού πληροφοριακού συστήµατος.  
� Στο Μέρος Γ, εξετάζεται η λειτουργικότητα του λογιστικού πληροφοριακού 

συστήµατος.  
 

Οι απαντήσεις σας µπορούν να αποσταλούν: 
� ηλεκτρονικά στο christikir@hotmail.com   (ή στο  mis1024@uom.gr)   
� µέσω φαξ στο 2310 235267 
� ταχυδροµικά ή µε courier µε δική µου χρέωση στη διεύθυνση:  
       Κυριαζοπούλου Χριστιάνα, Ηροδότου 3, ΤΚ 55133, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη 
 

Σε περίπτωση που δε γνωρίζετε µε ακρίβεια κάποιες απαντήσεις ή θεωρείτε το περιεχόµενο 
τους άκρως εµπιστευτικό και απόρρητο, παρακαλώ να αγνοήσετε τις συγκεκριµένες 
ερωτήσεις και να συνεχίσετε µε τις υπόλοιπες του ερωτηµατολογίου.  

Σας διαβεβαιώνω πως για τα στοιχεία που θα µου αποστείλετε θα τηρηθεί απόλυτη ανωνυµία 
και εχεµύθεια, και θα χρησιµοποιηθούν µόνο για αναλύσεις και στατιστικούς σκοπούς. 
Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας θα αποσταλεί στις επιχειρήσεις που θα συµµετάσχουν 
στη διεξαγωγή της αντίγραφο των αποτελεσµάτων.  

Αναµένοντας την ανταπόκρισή σας, σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. 

 

Με εκτίµηση, 
Κυριαζοπούλου Χριστιάνα  

Φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Πληροφοριακών Συστηµάτων 
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 
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I.  Επωνυµία επιχείρησης (Προαιρετικά)                                         .................................. 
II.   Κλάδος δραστηριότητας                                                                  .................................. 
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VI.  Το λογιστικό πληροφοριακό σύστηµα που χρησιµοποιείτε             .................................. 
 

Μέρος Α: Κίνδυνοι του Λογιστικού Πληροφοριακού Συστήµατος 
Αξιολογήστε τις παρακάτω προτάσεις σηµειώνοντας  x  στο αντίστοιχο τετραγωνάκι 

 

Α.1 Απειλές (Threats) 
 
Σε ποιο βαθµό πραγµατοποιείται: 
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1. Λανθασµένη εισαγωγή δεδοµένων από τους εργαζοµένους στο 
σύστηµα      

2. Καταστροφή ή διαγραφή δεδοµένων από τους εργαζοµένους στο 
σύστηµα      

3. Μη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση σε δεδοµένα από εσωτερικούς 
χρήστες ή εισβολείς      

4. Κλοπή απόρρητων πληροφοριών από εσωτερικούς χρήστες ή 
εισβολείς      

5. Μόλυνση του συστήµατος από κακόβουλο λογισµικό      

 

Α.2 Ευπάθειες (Vulnerabilities) 
 
Σε ποιο βαθµό: 
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6. ∆ιατηρεί η επιχείρηση εφεδρικά αντίγραφα δεδοµένων (backups)      

7. Η ταχύτητα αποκατάστασης του συστήµατος µετά από διακοπή 
της λειτουργίας του είναι ικανοποιητική      

8. Πραγµατοποιείται άρνηση υπηρεσίας (denial of service) στους 
εξουσιοδοτηµένους χρήστες      

9. Παρατηρούνται περιστατικά social engineering µε σκοπό την 
αποκάλυψη απόρρητων πληροφοριών ή πιστοποιήσεων χρήστη      

 

Α.3 ∆ιαχείριση κινδύνων (Risk management) 
 
Σε ποιο βαθµό: 
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10. Ο προσδιορισµός των περιουσιακών στοιχείων, των απειλών και 
των ευπαθειών πραγµατοποιείται σε τακτικά χρονικά διαστήµατα      

11. Η επιχείρηση εφαρµόζει ποσοτικές και ποιοτικές µεθοδολογίες 
προκειµένου να αξιολογήσει τον κίνδυνο      

12. Η διοίκηση έχει ορίσει αποτελεσµατικές διαδικασίες για την 
αντιµετώπιση των γνωστών και επαναλαµβανόµενων κινδύνων      

13. Η διαχείριση κινδύνου παρέχει στη διοίκηση τις απαραίτητες 
πληροφορίες που χρειάζεται ώστε να µειώσει τον κίνδυνο σε ένα 
αποδεκτό επίπεδο και να εφαρµόσει κατάλληλους µηχανισµούς 
ασφαλείας για τη διατήρηση του      

Στοιχεία επιχείρησης 
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Μέρος Β: Έλεγχος του Λογιστικού Πληροφοριακού Συστήµατος 
 

Β.1 Τύποι ελεγκτών και αρµόδιοι ελέγχου 
∆ηλώστε µε  ή υπογραµµίστε την απάντησή σας 

 

14. Η αξιολόγηση του συστήµατος της επιχείρησης πραγµατοποιείται συνήθως από:  

εσωτερικούς ελεγκτές     εξωτερικούς ελεγκτές     και τα δύο είδη ελεγκτών  
 

15. Εάν πραγµατοποιείται από εσωτερικούς ελεγκτές, τότε υπάρχει ξεχωριστό τµήµα 

εσωτερικού ελέγχου στην επιχείρηση ή είναι κοµµάτι άλλου τµήµατος;  

τµήµα εσωτερικού ελέγχου  κοµµάτι του τµήµατος λογιστικής  
κοµµάτι του τµήµατος πληροφορικής  άλλο   (…………………………..)  
 

16. Σε ποιο επίπεδο διοίκησης αναφέρεται ο ελεγκτής; 

διοικητικό συµβούλιο    ελεγκτική επιτροπή    
CEO (Chief executive officer)  άλλο   (…………………………..)  
 

Β.2 Αντικείµενο και ρόλος ελέγχου 
Αριθµήστε µε σειρά προτεραιότητας από το 1 έως το 4 την απάντησή σας 

 

17. Με τι ασχολείται ο έλεγχος στην επιχείρηση σας;  

οικονοµικός και εσωτερικός έλεγχος  διαχείριση κινδύνου  
συµβουλευτική  εταιρική διακυβέρνηση  
 

18. Οι διαδικασίες ελέγχου που εφαρµόζονται στην επιχείρηση σας έχουν σκοπό να 

διασφαλίσουν: 

την επίτευξη των στόχων της 
επιχειρηµατικής οντότητας 

 την αξιοπιστία των οικονοµικών 
καταστάσεων 

 

τη διαφύλαξη των περιουσιακών 
στοιχείων 

 τη συµµόρφωση µε τους ισχύοντες 
νόµους και κανονισµούς 

 

 

Β.3 Αποδοτικότητα ελέγχου 
Αξιολογήστε τις παρακάτω προτάσεις σηµειώνοντας  x  στο αντίστοιχο τετραγωνάκι 
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19. Ο έλεγχος εντοπίζει τους κινδύνους που ενδέχεται να 
επηρεάσουν την εύρυθµη λειτουργία της επιχείρησης      

20. Η επιχείρηση αξιολογεί την αποδοτικότητα του ελέγχου ούτως 
ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος      

21. Η επιχείρηση εφαρµόζει τις υποδείξεις του ελεγκτή      
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Μέρος Γ: Λειτουργικότητα του Λογιστικού Πληροφοριακού Συστήµατος 
 

Γ.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά 
∆ηλώστε µε  ή υπογραµµίστε την απάντησή σας 

 

22. Το λογιστικό πληροφοριακό σύστηµα έχει αγοραστεί από την επιχείρηση; 
Ναι  Όχι  

                                              
23. Λειτουργεί σε πραγµατικό χρόνο (real-time); 

Ναι  Όχι  
                                            

24. ∆ιαθέτει υπηρεσία για online παρουσίαση των υπολοίπων των λογαριασµών γενικού 
καθολικού; 

Ναι  Όχι  
 

25. Παρέχει online και σε πραγµατικό χρόνο οικονοµικές καταστάσεις;   
Ναι  Όχι  

                        
Γ.2 Ακρίβεια, επικαιρότητα και ασφάλεια πληροφοριών 

∆ηλώστε µε  ή υπογραµµίστε την απάντησή σας 
 

26. Οι οικονοµικές πληροφορίες είναι πλήρεις και ακριβείς; 
Ναι  Όχι  

 
27. Οι οικονοµικές καταστάσεις βασίζονται σε ενηµερωµένες πληροφορίες;  

Ναι  Όχι  
 
28. Τηρούνται τα χρονοδιαγράµµατα για τη σύνταξη των περιοδικών οικονοµικών 

καταστάσεων;        
Ναι  Όχι  

 
29. Ποιες τεχνικές χρησιµοποιούνται για να περιοριστεί η πρόσβαση από µη 

εξουσιοδοτηµένους χρήστες;  
κρυπτογράφηση  κωδικός πρόσβασης  
ψηφιακές υπογραφές  αντιπυρικές ζώνες (firewalls)  

 
Γ.3 Αποδοτικότητα του λογιστικού πληροφοριακού συστήµατος 

Αξιολογήστε τις παρακάτω προτάσεις σηµειώνοντας  x  στο αντίστοιχο τετραγωνάκι 
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30. Το σύστηµα είναι φιλικό προς το χρήστη      

31. Το σύστηµα είναι εύκολο στη χρήση      

32. Η ταχύτητα ανάκτησης δεδοµένων είναι ικανοποιητική      

33. Οι παρεχόµενες οικονοµικές πληροφορίες συµβάλλουν στη λήψη 
αποφάσεων      

 

Σας ευχαριστώ πολύ για τη συµµετοχή σας στην έρευνα και για το χρόνο που αφιερώσατε. 


