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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η αναγκαιότητα του ελέγχου οποιασδήποτε οικονομικής διαχείρισης ξένης περιουσίας 

πηγάζει από τις ατέλειες της ανθρώπινης φύσης. Τα λάθη είναι έμφυτα στον άνθρωπο. 

Ο άνθρωπος γεννιέται μαζί με τις ατέλειες και τις αδυναμίες του, με τις οποίες ζει και 

τελειώνει τη ζωή του. Βέβαια, η εξέλιξη της επιστήμης και του πολιτισμού και 

γενικότερα οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες διαβίωσης, επηρεάζουν μέχρι 

κάποιο βαθμό, θετικά ή αρνητικά, τις αδυναμίες αυτές, ωστόσο ˙ ποτέ δεν τις 

εξαφανίζουν, γιατί αυτές είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου. 

Συνεπώς, η μοναδική λύση που απομένει είναι η καταπολέμηση αυτών των λαθών 

μέσω της οργάνωσης, σε κάθε οικονομική διαχείριση ξένης περιουσίας, ουσιαστικού 

και ανεξάρτητου εξωτερικού ελέγχου, ο οποίος να συμπληρώνεται και με οργάνωση 

πλήρους συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Ο εσωτερικός έλεγχος είναι το απαραίτητο 

συμπλήρωμα οποιασδήποτε οικονομικής διαχείρισης ξένης περιουσίας. 

Επιπλέον, η αυξανόμενη εξάρτηση των επιχειρήσεων από τα υπολογιστικά συστήματα 

καθιστά ζωτικής σημασίας την ύπαρξη του ελέγχου των πληροφοριακών συστημάτων. 

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας γίνεται προσπάθεια παρουσίασης της αξίας και 

σπουδαιότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και των πληροφοριακών 

συστημάτων στις επιχειρήσεις και του μηχανισμού λειτουργίας του τόσο σε θεωρητικό 

όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Το ερευνητικό μέρος της εργασίας περιλαμβάνει την 

εμπειρική μελέτη που διεξήχθη σε ελληνικές επιχειρήσεις με θέμα τη λειτουργία του 

εσωτερικού ελέγχου σε συγκεκριμένους επιχειρησιακούς τομείς. 

Στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής εργασίας, πραγματοποιείται έρευνα , η οποία 

βασίστηκε στη διανομή ερωτηματολογίου και συλλογή δεδομένων. Τα ευρήματα μας 

καθοδηγούν στην εξαγωγή συμπερασμάτων και κατευθύνσεων για τη βελτίωση του 

εσωτερικού ελέγχου και δει του ελέγχου των πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και 

την αύξηση της αποτελεσματικότητας του κατά την εφαρμογή του στις σύγχρονες 

επιχειρήσεις της ελληνικής επικράτειας. 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Εσωτερικός Έλεγχος, Πληροφοριακά Συστήματα. 
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ABSTRACT 

 

The necessity of control of any economic management of foreign assets springs from 

the imperfections of human nature. The human errors are innate. The person is born 

with the imperfections and the weaknesses, with which he/she lives and finishes his/her 

life. Of course, the development of science and culture and generally the social and 

financial living conditions, affect to some degree, positively or negatively, these 

weaknesses˙ however, they never disappear them, because these conditions are in the 

nature of the human being. 

Consequently, the fighting off these errors via the organization of essential and 

independent external control, in each economic management of foreign assets, is the 

unique solution, which has to be supplemented by the settlement of a complete internal 

control system. The internal control is the essential supplement of any economic 

management of foreign fortune. 

Moreover, information system audit is essential due to the increasing dependence of 

enterprises to their computer systems.  

In the frames of the present work, we make an effort of a presentation of the value and 

importance of the internal control system and the computer systems in the enterprises 

the mechanism of its operation as much on a theoretical as on a practical level. The 

inquiring part of the work includes the empirical study which was carried out in Greek 

enterprises, concerning the internal control function in concrete operational sectors.  

 

A survey was conducted, as a part of this thesis, based on questionnaire distribution and 

data collection .The study ends with some conclusions and introduces recommendations 

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

when implemented by Greek modern enterprises. 

 

 

 

Key words: Internal Audit, Information System Audit. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

1.1 Εισαγωγή 

 

Στο πρώτο κεφάλαιο θα παρουσιασθεί συνοπτικά η αναγκαιότητα της διπλωματικής 

εργασίας, με αντικείμενο μελέτης τον εσωτερικό έλεγχο και τα πληροφοριακά 

συστήματα.  

 

1.2 Αναγκαιότητα Διπλωματικής Εργασίας  

 

Είναι κοινά αποδεκτό ότι ο κύριος σκοπός μιας επιχείρησης είναι να δημιουργεί αξία, 

παράγοντας αγαθά και προσφέροντας υπηρεσίες που απαιτεί η κοινωνία, 

δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό κέρδη για τους ιδιοκτήτες και τους μετόχους της 

αλλά και ευημερία για την κοινωνία. 

Βασική αποστολή της επιχείρησης είναι η συνεχής προσθήκη αξίας στην επιχείρηση 

και στον επενδυτή μέτοχο. Αυτό θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα στο πλαίσιο του 

σημερινού έντονου ανταγωνισμού που γεννά η παγκοσμιοποίηση, όπου η επιβίωση και 

η ανάπτυξη μιας επιχείρησης είναι συνάρτηση της ανταγωνιστικότητάς της. Και για να 

είναι μία επιχείρηση ανταγωνιστική απαιτείται η ύπαρξη σύγχρονου και διορατικού 

management το οποίο χαράσσει και υλοποιεί στρατηγικές, διατηρώντας όμως τις 

διαχρονικές αξίες στις οποίες η επιχείρηση παραδοσιακά πιστεύει και οι οποίες κρατούν 

την εταιρεία μέσα στο παγκόσμιο επιχειρηματικό γίγνεσθαι  

Μέρος των στρατηγικών αυτών αποτελεί και ο εσωτερικός έλεγχος  στον οποίο 

στηρίζεται ολόκληρο το σύστημα της εταιρικής διακυβέρνησης και η ύπαρξη 

πληροφοριακών συστημάτων. Η εταιρική διακυβέρνηση είναι ένα μόνο κομμάτι του 

ευρύτερου οικονομικού πλαισίου μέσα στο οποίο λειτουργούν οι εταιρείες και 

εξαρτάται από το νομικό, ρυθμιστικό και θεσμικό περιβάλλον. Ο εσωτερικός έλεγχος 

αξιολογεί και καταγράφει τις εσωτερικές διαδικασίες στην πράξη, επισημαίνει 

αδυναμίες και αποκλίσεις του συστήματος, παρέχει συμβουλές και προτείνει 

προσαρμογές. Σκοπός του εσωτερικού ελέγχου είναι η συμβολή του στην ανάπτυξη και 

εμπέδωση της εταιρικής κουλτούρας μεταξύ των τμημάτων και των στελεχών της 

εταιρείας και η προσαρμογή της εταιρείας στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

Ουσιαστικά, λοιπόν, πρόκειται για ένα μηχανισμό επιτήρησης της εφαρμογής των 

αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης, συμβάλλοντας κατά ένα μεγάλο ποσοστό στην 

προστασία της εταιρείας και στη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων της  

Από την πλευρά τους οι πληροφορίες αποτελούν  σύγχρονο και στρατηγικό όπλο κάθε 

οργανισμό, καθιστώντας το πλέον στρατηγική περιουσία. Κάθε απόφαση οικονομική 

και μη, βασίζεται σε πληροφορίες που υπάρχουν κατά τον χρόνο που λαμβάνεται η 

κάθε απόφαση. Για την λήψη ορθολογικών αποφάσεων είναι απαραίτητο οι 
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πληροφορίες που χρησιμοποιούνται να είναι ακριβείς, δίκαια απεικονισμένες και 

ελεύθερες σκοπιμοτήτων και προκαταλήψεων. Η πιο δόκιμη λύση για την εξεύρεση και 

χρήση κάποιας μορφής επισκόπησης, αξιολόγησης ελέγχου και πιστοποίησης των 

πληροφοριών από ένα ειδικό καταρτισμένο προσωπικό που θα έχει ανεξαρτησία στην 

έκφραση της γνώμης του και επαγγελματική αρτιότητα.  

Η στροφή του επιστημονικού ενδιαφέροντος σε θέματα που αφορούν  στον εσωτερικό 

έλεγχο και τα πληροφοριακά συστήματα, θεωρείται σημαντικό βήμα για την 

κατανόηση της λειτουργίας των επιχειρήσεων και την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Για 

τον λόγο αυτό κρίθηκε ουσιώδες, πριν από οποιαδήποτε λεπτομερή αναφορά σε 

εμπειρική μελέτη περιπτώσεων που αφορά σε ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες 

υπόκεινται σε εσωτερικό έλεγχο και έλεγχο πληροφοριακών συστημάτων, να γίνει μια 

βιβλιογραφική ανασκόπηση καθώς και μια πρώτη προσέγγιση στη διατύπωση των 

βασικών εργαλείων των εσωτερικών ελεγκτών και των πληροφοριακών συστημάτων, 

ήτοι: των Διεθνή Προτύπων (Standards for the Professional Practice of Internal 

Auditing), του Κώδικα Δεοντολογίας, του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών 

(ΙΙΑ), της Πιστοποίησης των Εσωτερικών Ελεγκτών καθώς και της Συνεχής 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσής τους, Διακυβέρνηση Πληροφοριακής Τεχνολογίας, 

Ελεγκτές Πληροφοριακής Τεχνολογίας και Οργανισμοί Πιστοποίησης Επαγγελματιών 

Ελεγκτών Πληροφοριακών Συστημάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

2.1. Εισαγωγή 

 

Οι σημερινές επιχειρήσεις λειτουργούν και αναπτύσσονται σε ένα ιδιαίτερα σύνθετο 

και ανταγωνιστικό περιβάλλον, το οποίο ενέχει σοβαρούς κινδύνους. Οι κίνδυνοι αυτοί 

μπορεί να προέρχονται από τον ανταγωνισμό, από το οικονομικό και επιχειρησιακό 

περιβάλλον, τη πιθανή επιχειρησιακή αποτυχία των πελατών τους, τις καινοτομίες που 

οι ίδιες αναλαμβάνουν και προωθούν, τις αποφάσεις ρυθμιστικού παρεμβατισμού από 

τις εποπτικές αρχές και τις πολλές αβεβαιότητες, που πολλές φορές είναι συνυφασμένες 

με τις συνήθεις δραστηριότητές τους. Υπάρχουν βέβαια και κίνδυνοι που σχετίζονται 

με λάθη και ανώμαλες καταστάσεις, ηθελημένες ή αθέλητες, που προέρχονται από την 

ίδια την επιχείρηση. 

Οι διοικήσεις, προκειμένου να θωρακίσουν τις επιχειρήσεις από ακούσιες ή ακούσιες 

πράξεις, ζημιογόνες ενέργειες και συμπεριφορές, που θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στα 

επιχειρησιακά τους συμφέροντα, υιοθετούν και αναπτύσσουν κατάλληλα Συστήματα 

Εσωτερικού Ελέγχου (Σ.Ε.Ε.). Ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου (System of Internal 

Control) μπορεί γενικά να ορισθεί ως το σύνολο των επιχειρησιακών δράσεων: 

 προστασίας των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης 

 διασφάλισης και ελέγχου της ακρίβειας και της αξιοπιστίας των λογιστικών της 

στοιχείων 

 προώθησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων 

της και 

 ενθάρρυνσης της πιστής τήρησης και εφαρμογής των επιχειρησιακών της 

πολιτικών. 

 

2.2. Ορισμός του Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών των ΗΠΑ (Institute of Internal 

Auditors, IIA), ο Εσωτερικός Έλεγχος ορίζεται ως: 

«Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι μία ανεξάρτητη, αντικειμενική, ασφαλής και 

συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις 

λειτουργίες του οργανισμού. Βοηθά έναν οργανισμό να επιτύχει τους αντικειμενικούς 

σκοπούς του, προσφέροντας μία συστηματική επιστημονική προσέγγιση για την 

αποτίμηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης κινδύνων, των 

συστημάτων ελέγχου και των διαδικασιών διοίκησης (εταιρικής διακυβέρνησης)». 
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2.3. Είδη Ελέγχων 

 

Ο Εσωτερικός Έλεγχος, όπως αναφέρθηκε, προσπαθεί να καλύψει ελεγκτικά όλους 

τους χώρους της επιχείρησης, χωρίς να περιορίζεται σε συγκεκριμένα αντικείμενα. Έχει 

ξεφύγει από το παραδοσιακό πλαίσιο, δηλαδή του ελέγχου μόνο επί των οικονομικών 

στοιχείων, και έχει επεκταθεί σε τόσα είδη ελέγχου όσες είναι και οι λειτουργίες της 

επιχείρησης π.χ. σε οικονομικούς, διοικητικούς, λειτουργικούς, μηχανογράφησης, 

παραγωγής, ποιοτικού ελέγχου, τεχνικούς, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και 

γενικά ελέγχους επί όλων των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. 

Η κατηγοριοποίηση των ελέγχων μπορεί να γίνει με βάση το στοιχείο στο οποίο 

επιλέγει να δώσει έμφαση ο κάθε έλεγχος. Έτσι μπορούμε να διακρίνουμε : 

I Χρηματοοικονομικός έλεγχος: Είναι ο έλεγχος που δίνει έμφαση στη διαπίστωση 

της ορθής παρουσίασης, ακρίβειας, αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων και 

οικονομικών μεγεθών. 

II Λειτουργικός έλεγχος: Με τον έλεγχο αυτό αξιολογείται κατά πόσο μια λειτουργία 

εκτελείται με βάση τις διοικητικές και επιχειρησιακές αρχές, δηλαδή σύμφωνα με 

τους κανονισμούς, τα εγχειρίδια διαδικασιών που υπάρχουν στην επιχείρηση. 

Γενικότερα, οι λειτουργικοί έλεγχοι αποβλέπουν στην λειτουργία του 

οργανογράμματος, των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου, στην εφαρμογή 

των νόμων (π.χ. Φορολογικών νόμων), στην αρμονική λειτουργία μεταξύ των 

τμημάτων και γενικότερα στην προώθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας της 

επιχείρησης. Ο Λειτουργικός Έλεγχος έχει χαρακτήρα προληπτικό και 

καθοδηγητικό. 

III Διοικητικός Έλεγχος: Με τον έλεγχο αυτό επιδιώκεται η διαρκής προσήλωση όλων 

των οργάνων της επιχείρησης στις αρχές, στις εντολές και στους στόχους της 

Διοίκησης. Επιδιώκεται η διαπίστωση του κατά πόσο οι διαδικασίες ή οι 

λειτουργίες συμβάλλουν θετικά και κατά πόσο η επιχείρηση διαχειρίζεται κατά τον 

πλέον άριστο τρόπο τους διαθέσιμους πόρους φέρνοντας αποτέλεσμα στη 

λειτουργία της επιχείρησης. 

IV Έλεγχος Συστημάτων Μηχανογράφησης Πληροφορικής: Είναι ο έλεγχος της 

λειτουργίας των μηχανογραφικών εφαρμογών, έλεγχος λειτουργίας 

μηχανογραφικών εγκαταστάσεων, δικτύων και επικοινωνιών, έλεγχος ανάλυσης 

δεδομένων. Με τον έλεγχο αυτό επιδιώκεται η επάρκεια και η αποτελεσματικότητα 

των ελεγκτικών μηχανισμών, η διαπίστωση του βαθμού ασφάλειας στην 

συγκέντρωση, στην επεξεργασία, στην μεταφορά και στη διαφύλαξη της 

πληροφορίας σε ηλεκτρονική μορφή. Ο Έλεγχος Συστημάτων Μηχανογράφησης 

είναι προληπτικού, καθοδηγητικού και κατασταλτικού χαρακτήρα. 

V Έλεγχος συμμόρφωσης: Ο έλεγχος αυτός έχει ως σκοπό στη διαπίστωση της 

συμμόρφωσης με τους προσυμφωνημένους όρους και κανόνες της επιχείρησης π.χ. 

συμμόρφωση με τους όρους των συμβάσεων δανείων, με τις διαδικασίες 

προμηθειών, των συστημάτων πληροφορικής με τις προβλεπόμενες διαδικασίες 

κ.τ.λ. 
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VI Έλεγχος Παραγωγής: Ο έλεγχος αυτός έχει ως σκοπό στη διαπίστωση της ορθής 

τήρησης των διαδικασιών σε όλο το εύρος της παραγωγικής διαδικασίας π.χ. κατά 

πόσο οι παραγόμενες ποσότητες είναι σύμφωνες με το εγκεκριμένο πρόγραμμα της 

διοίκησης, με το πρόγραμμα του ποιοτικού ελέγχου κ.τ.λ. 

VII Έλεγχος Ειδικών Θεμάτων: Ο έλεγχος αυτός έχει ως σκοπό την αντιμετώπιση 

ειδικών εξειδικευμένων προβλημάτων π.χ. έλεγχος Θυγατρικών εταιρειών. 

 

2.4.  Η Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Ο όρος «Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου» ή «Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης» (στις 

τράπεζες), χρησιμοποιείται για να αποδώσει την ανεξάρτητη και αντικειμενική 

λειτουργία της επιχείρησης που διενεργεί ελέγχους, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, 

προσθέτει αξία και βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης. 

Είναι σημαντικό στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε ότι η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου 

δεν περιορίζεται σε λογιστικούς και χρηματοοικονομικούς ελέγχους, αλλά καλύπτει 

όλο το φάσμα των λειτουργιών και των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. 

Θεμελιώδη χαρακτηριστικά της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου είναι: 

α) Η οργάνωση της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου και κυρίως η ένταξή της στο 

οργανόγραμμα μιας επιχείρησης, κατά τρόπο που να της δίνει τη δυνατότητα αναφοράς 

στα υψηλότερα επίπεδα διοίκησης, επηρεάζει θετικά την ανεξαρτησία και την 

αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας καθώς και την αποδοτικότητα της επιχείρησης. 

β) Το έργο της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου πρέπει να προγραμματίζεται και ο 

προγραμματισμός αυτός τυγχάνει της έγκρισης της διοίκησης. 

γ) Οι εσωτερικοί ελεγκτές δεν πρέπει να αντικαθιστούν στα καθήκοντά τους άλλα 

άτομα που βρίσκονται σε λειτουργικούς τομείς δράσεις, ούτε επιτρέπεται να δίνουν 

εντολές για δράση. 

Η Υπηρεσία-Διεύθυνση ή Τμήμα - Εσωτερικού Ελέγχου διενεργεί δειγματοληπτικούς 

προληπτικούς και κατασταλτικούς ελέγχους και εισηγείται για τα αποτελέσματα των 

ελέγχων αυτών στη Διοίκηση. 

Σε ποιο οργανωτικό επίπεδο βρίσκεται ο Εσωτερικός Έλεγχος, εξαρτάται από το 

οργανόγραμμα της επιχείρησης και κατ’ επέκταση, όχι μόνο από την υποδομή και το 

μέγεθος της επιχείρησης, αλλά και από το βαθμό του κύρους τον οποίο έχει και πόσο 

υπολογίσιμος είναι ο Εσωτερικός Έλεγχος από τις ελεγχόμενες μονάδες. 

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου δεν πρέπει να έχει την ίδια θέση στο οργανόγραμμα 

της εταιρείας με τις άλλες Διευθύνσεις και παράλληλα να καλείται να τις ελέγξει. 

Ανάλογα με την ένταξή της στο υψηλότερο επίπεδο του οργανογράμματος γίνεται και 

περισσότερο αποδεκτή από τις υπόλοιπες Διευθύνσεις. 
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Η θέση της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου μέσα στην επιχείρηση, εξαρτάται από το 

αν η επιχείρηση είναι εισηγμένη ή πρόκειται να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών 

Αθηνών (ΧΑΑ) ή είναι μη εισηγμένη. 

Για εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο 

Από το μέγεθος του οργανισμού εξαρτάται και η σύσταση των εποπτικών οργάνων, είτε 

αυτά επιβάλλονται από την ίδια την επιχείρηση, αποσκοπώντας στην εύρυθμη 

λειτουργία της, είτε αυτά επιβάλλονται από διάφορες νομοθετικές διατάξεις (όπως η 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με την απόφαση 5/461/24.1.2008, το νόμο 3016 ΦΕΚ 110 

Α΄/17.5.2002) σε όλες τις επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ή που 

επρόκειτο να εισαχθούν.  

 

2.5.  Ο Ρόλος του Εσωτερικού Ελέγχου στη Διαχείριση Κινδύνων 

 

Η διαχείριση κινδύνου είναι μια διαδικασία αναγνώρισης (identification), αξιολόγησης 

(assessment), διαχείρισης (management) και ελέγχου (audit), γεγονότων ή καταστάσεων 

με σκοπό την παροχή εύλογης διαβεβαίωσης ότι οι στόχοι της επιχείρησης θα 

επιτευχθούν. Η διαχείριση κινδύνου είναι θεμελιώδους σημασίας στην εννοιολογική 

προσέγγιση του εσωτερικού ελέγχου και αποτελεί βασικό στοιχείο στη φύση των 

εργασιών του εσωτερικού ελέγχου όπως αυτή αποτυπώνεται στο ελεγκτικό πρότυπο 

2100. 

Συγκεκριμένα το πρότυπο 2100 αναφέρει: «Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου πρέπει 

να διεξάγει εκτιμήσεις και να συμβάλλει στη βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης 

κινδύνων, συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και των διαδικασιών διακυβέρνησης». 

Η διαχείριση των κινδύνων είναι ευθύνη της διοίκησης, η οποία για να διασφαλίσει ότι 

οι σκοποί της επιχείρησης θα επιτευχθούν, πρέπει προηγουμένως να εξασφαλίσει ότι 

λειτουργούν αποτελεσματικά οι διαδικασίες διαχείρισης των κινδύνων. Το διοικητικό 

συμβούλιο και η επιτροπή ελέγχου έχουν έναν εποπτεύοντα ρόλο στο κατά πόσο οι 

διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων αρχικά λειτουργούν, και κατ’ επέκταση εάν είναι 

επαρκείς και αποτελεσματικές. 

Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου είναι συμβουλευτικός, τόσο στη διοίκηση όσο και 

στην επιτροπή ελέγχου ερευνώντας, αξιολογώντας και εισάγοντας μεθόδους 

διαχείρισης των κινδύνων και ελεγκτικά μέτρα για τον περιορισμό των κινδύνων 

αυτών. Ο Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου οφείλει να κατανοεί τις προσδοκίες και τις 

απαιτήσεις που έχει η διοίκηση της επιχείρησης από την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου 

σε θέματα διαχείρισης κινδύνων. Οι προσδοκίες αυτές εφόσον συζητηθούν και 

συμφωνηθούν με την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, πρέπει να κωδικοποιηθούν και να 

αποτελέσουν τμήμα των καταστατικών της επιτροπής ελέγχου και της υπηρεσίας 

εσωτερικού ελέγχου. Ο ρόλος της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου στη διαδικασία 

διαχείρισης των κινδύνων ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης μπορεί να αλλάζει κατά 

διαστήματα και να κυμαίνεται από: 
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 Κανένα ρόλο μέχρι 

 Έλεγχο της διαδικασίας διαχείρισης των κινδύνων ως μέρος του ελεγκτικού 

πλάνου μέχρι 

 Συνεχή υποστήριξη και ανάμειξη στην διαδικασία διαχείρισης κινδύνων με 

συμμετοχή σε ελεγκτικές επιτροπές, δραστηριότητες επίβλεψης και αναφορές 

μέχρι . 

 Διοίκηση και συντονισμό της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων. 

Σε τελική ανάλυση, η διοίκηση και η επιτροπή ελέγχου προσδιορίζουν τον ρόλο της 

υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου στη διαδικασία διαχείρισης κινδύνων. Βέβαια η άποψη 

της διοίκησης για τον ρόλο του εσωτερικού ελέγχου στη διαδικασία διαχείρισης 

κινδύνων προσδιορίζεται από παράγοντες όπως η κουλτούρα του οργανισμού, οι 

ικανότητες του προσωπικού της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου, τοπικές συνήθειες και 

έθιμα της χώρας. 

Α. Ο ρόλος της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου σε οργανισμούς που δεν έχουν 

διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων. 

Εάν ένας οργανισμός δεν έχει θέσει σε εφαρμογή διαδικασία διαχείρισης των κινδύνων, 

το τμήμα εσωτερικού ελέγχου οφείλει να θέσει το ζήτημα στη διοίκηση του 

οργανισμού, φέρνοντας παράλληλα προτάσεις για την οργάνωση τέτοιας διαδικασίας. 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να αναζητήσουν κατεύθυνση από τη διοίκηση και το 

διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού - επιχείρησης για το ρόλο της υπηρεσίας 

εσωτερικού ελέγχου στη διαδικασία διαχείρισης των κινδύνων. Στα καταστατικά της 

υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου και της επιτροπής ελέγχου, πρέπει να προσδιορίζεται ο 

ρόλος τους στη διαδικασία διαχείρισης κινδύνων. 

Εφόσον ζητηθεί, οι εσωτερικοί ελεγκτές μπορούν να έχουν επιδραστικό (proactive) 

ρόλο στην αρχική εφαρμογή μιας διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων παρέχοντας και 

συμβουλευτικού χαρακτήρα υπηρεσίες. Βέβαια εάν αυτή η υποστήριξη και βοήθεια της 

υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου υπερβεί το όριο των διαβεβαιωτικών (assurance) και 

συμβουλευτικών (consulting) δραστηριοτήτων, η αντικειμενικότητα του εσωτερικού 

ελέγχου μπορεί να αμφισβητηθεί. Στην περίπτωση που αυτό συμβεί οι εσωτερικοί 

ελεγκτές οφείλουν συμμορφούμενοι με τα πρότυπα να γνωστοποιήσουν την αλλοίωση 

της αντικειμενικότητας. 

Επιδραστικός (Proactive) ρόλος στην ανάπτυξη και διοίκηση της διαδικασίας 

διαχείρισης κινδύνων, δεν σημαίνει ότι η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου έχει την ευθύνη 

(ιδιοκτήτης του κινδύνου, ownership of risks) της διαχείρισης των κινδύνων. Για 

αποφευχθεί κάτι τέτοιο η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου πρέπει να ζητήσει από τη 

διοίκηση του οργανισμού να αναλάβει την ευθύνη για την αναγνώριση, περιορισμό, 

επίβλεψη και την «ιδιοκτησία» των κινδύνων. Σύμφωνα με το ελεγκτικό πρότυπο 2110 

για την διαχείριση κινδύνου, η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου οφείλει να βοηθάει τον 

οργανισμό αναγνωρίζοντας και αξιολογώντας τους σημαντικούς τομείς που εκθέτουν 

σε κίνδυνο και να συνεισφέρουν στην βελτίωση της διαχείρισης κινδύνων και των 

συστημάτων ελέγχου. 

Β. Συμβουλευτική Οδηγία (Practice Advisory) 2110- 1 : Αξιολόγηση της Επάρκειας 

των Διαδικασιών Διαχείρισης Κινδύνων 
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I Η διαχείριση κινδύνων αποτελεί σημαντική ευθύνη της διοίκησης. Για να 

επιτύχει τους επιχειρησιακούς αντικειμενικούς σκοπούς της, η διοίκηση πρέπει 

να εξασφαλίζει ότι υπάρχουν και λειτουργούν ασφαλείς διαδικασίες διαχείρισης 

κινδύνων. Ο ρόλος των συμβουλίων και των επιτροπών ελέγχου είναι εποπτικός. 

Οφείλουν να διασφαλίζουν ότι υπάρχουν οι κατάλληλες διαδικασίες διαχείρισης 

κινδύνων και ότι αυτές οι διαδικασίες είναι επαρκείς και αποτελεσματικές. 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να βοηθούν την διοίκηση και την επιτροπή 

ελέγχου εξετάζοντας, αξιολογώντας, αναφέροντας και προτείνοντας βελτιώσεις 

σχετικά με την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών 

διαχείρισης κινδύνων. 

Η διοίκηση και το συμβούλιο είναι υπεύθυνοι για τις διαδικασίες διαχείρισης 

κινδύνων και τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου του οργανισμού. Ωστόσο, οι 

εσωτερικοί ελεγκτές ασκώντας ένα συμβουλευτικό ρόλο μπορούν να 

βοηθήσουν τον οργανισμό στην αναγνώριση, αξιολόγηση και υλοποίηση 

μεθοδολογιών διαχείρισης κινδύνων και συστημάτων ελέγχου ώστε να 

αντιμετωπιστούν αυτοί οι κίνδυνοι. 

II Η ανάπτυξη αξιολογήσεων και αναφορών για τις διαδικασίες διαχείρισης 

κινδύνων του οργανισμού αποτελεί κανονικά κύρια ελεγκτική προτεραιότητα. Η 

αξιολόγηση των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων είναι διαφορετική από την 

απαίτηση από τους ελεγκτές, να χρησιμοποιούν την ανάλυση κινδύνων για να 

προγραμματίζουν ελέγχους. Ωστόσο, οι πληροφορίες από μια γενική διαδικασία 

διαχείρισης κινδύνων, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης των ζητημάτων 

της διοίκησης και του συμβουλίου, μπορεί να βοηθήσουν τον εσωτερικό 

ελεγκτή στον σχεδιασμό των ελεγκτικών λειτουργιών. 

III Κάθε οργανισμός μπορεί να επιλέξει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία για να 

υλοποιήσει την διαδικασία διαχείρισης κινδύνων. Ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει 

να εξακριβώσει εάν η μεθοδολογία έχει γίνει κατανοητή από ομάδες ή πρόσωπα 

‘κλειδιά’ που συμμετέχουν στην εταιρική διακυβέρνηση, μεταξύ των οποίων το 

συμβούλιο και η επιτροπή ελέγχου. 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να είναι πεπεισμένοι ότι οι διαδικασίες διαχείρισης 

κινδύνων του οργανισμού ανταποκρίνονται σε πέντε βασικούς αντικειμενικούς σκοπούς 

για να διαμορφώσουν άποψη για τη συνολική επάρκεια των διαδικασιών διαχείρισης 

κινδύνων.  

 Οι πέντε βασικοί αντικειμενικοί σκοποί μιας διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων είναι: 

 Να αναγνωριστούν και να ιεραρχηθούν οι κίνδυνοι που απορρέουν από 

επιχειρησιακές στρατηγικές και δραστηριότητες. 

 Η διοίκηση και το συμβούλιο να έχουν προσδιορίσει το επίπεδο των κινδύνων 

που είναι αποδεκτό από τον οργανισμό, συμπεριλαμβανομένης της αποδοχής 

κινδύνων που έχουν σχεδιαστεί για την πραγματοποίηση των στρατηγικών 

σχεδίων του οργανισμού. 

 Να έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί δραστηριότητες μετριασμού των κινδύνων, 

για να επιτευχθεί μείωση ή διαχείριση με άλλο τρόπο των κινδύνων, σε επίπεδα 

που έχουν προσδιοριστεί ως αποδεκτά από τη διοίκηση και το συμβούλιο. 
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 Να διεξάγονται σταθερές λειτουργίες παρακολούθησης για να 

επαναξιολογηθούν περιοδικά οι κίνδυνοι και η αποτελεσματικότητα των 

συστημάτων εσωτερικού ελέγχου στη διαχείριση των κινδύνων. 

 Το συμβούλιο και η διοίκηση να λαμβάνουν περιοδικές αναφορές των 

αποτελεσμάτων των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων. Οι διαδικασίες 

εταιρικής διακυβέρνησης του οργανισμού πρέπει να παρέχουν περιοδική 

κοινοποίηση στους έχοντες έννομο συμφέρον για τους κινδύνους, τις 

στρατηγικές αντιμετώπισης κινδύνων και τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου. 

I Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να αναγνωρίζουν ότι μπορεί να υπάρχουν 

σημαντικές παραλλαγές στις τεχνικές που χρησιμοποιούνται από διάφορους 

οργανισμούς σχετικά με τις πρακτικές διαχείρισης κινδύνων. Οι διαδικασίες 

διαχείρισης κινδύνων πρέπει να είναι σχεδιασμένες σύμφωνα με τη φύση των 

δραστηριοτήτων του οργανισμού. 

Ανάλογα με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων του οργανισμού, οι διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων μπορεί 

να είναι: Α) Επίσημες ή ανεπίσημες Β) Ποσοτικές ή υποκειμενικές Γ ) 

Ενσωματωμένες στις επιχειρησιακές μονάδες ή συγκεντρωμένες σε κάποιο 

εταιρικό επίπεδο. 

Η συγκεκριμένη διαδικασία που χρησιμοποιείται από έναν οργανισμό πρέπει να 

ταιριάζει στην κουλτούρα, το διοικητικό ύφος και τους επιχειρησιακούς 

αντικειμενικούς σκοπούς του οργανισμού. Για παράδειγμα, η χρήση από τον 

οργανισμό προϊόντων κεφαλαιαγορών θα απαιτούσε τη χρήση εργαλείων 

ποσοτικής διαχείρισης κινδύνων. Μικρότεροι, λιγότερο πολύπλοκοι οργανισμοί 

μπορεί να χρησιμοποιούν μια άτυπη επιτροπή διαχείρισης κινδύνων για να 

συζητούν το προφίλ κινδύνων του οργανισμού και να θέτουν σε εφαρμογή 

περιοδικές ενέργειες. Ο ελεγκτής πρέπει να καθορίζει ότι η επιλεγμένη 

μεθοδολογία είναι περιεκτική και κατάλληλη για τη φύση των δραστηριοτήτων 

του οργανισμού. 

II Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να αποκτούν επαρκή στοιχεία για να 

διασφαλίσουν ότι οι πέντε βασικοί αντικειμενικοί σκοποί των διαδικασιών 

διαχείρισης κινδύνων έχουν επιτευχθεί, έτσι ώστε να διαμορφώσουν άποψη για 

την επάρκεια των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων. 

Κατά την συγκέντρωση τέτοιων στοιχείων, ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να λάβει 

υπόψη του τα ακόλουθα είδη ελεγκτικών διαδικασιών: 

I Να ερευνά και να επισκοπεί σχετικό υλικό και πληροφορίες προηγούμενων 

περιπτώσεων σχετικά με μεθοδολογίες διαχείρισης κινδύνων, ως βάση για να 

αξιολογήσει αν η χρησιμοποιούμενη από τον οργανισμό διαδικασία είναι 

κατάλληλη και αντιπροσωπεύει τις βέλτιστες πρακτικές για τον κλάδο. 

II Να ερευνά και να επισκοπεί τις τρέχουσες εξελίξεις, τάσεις και πληροφορίες του 

κλάδου σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του οργανισμού, αλλά 

και άλλες κατάλληλες πηγές πληροφόρησης, για να καθορίσει τους κινδύνους 

και τις εκθέσεις σε κινδύνους που μπορεί να επηρεάσουν τον οργανισμό και τα 

σχετικά συστήματα ελέγχου που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση, 

παρακολούθηση και επαναξιολόγηση αυτών των κινδύνων. 
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III Να επισκοπεί τις επιχειρησιακές πολιτικές και τα πρακτικά του διοικητικού 

συμβουλίου και της επιτροπής ελέγχου για να προσδιορίσει τις επιχειρησιακές 

στρατηγικές του οργανισμού, τη φιλοσοφία και τη μεθοδολογία διαχείρισης 

κινδύνων, την διάθεση ανάληψης κινδύνων και το επίπεδο αποδοχής κινδύνων. 

IV Να επισκοπεί προηγούμενες αναφορές εκτίμησης κινδύνων που έχουν 

συνταχθεί από τη διοίκηση και τους εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές, 

καθώς και από κάθε άλλη πηγή που μπορεί να έχει εκδώσει τέτοιες αναφορές. 

V Να διενεργεί συνεντεύξεις με την μεσαία και ανώτερη διοίκηση για να 

προσδιορίσει τους αντικειμενικούς σκοπούς των επιχειρησιακών μονάδων, τους 

σχετικούς κινδύνους και τις δραστηριότητες της διοίκησης για μετριασμό των 

κινδύνων και παρακολούθηση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. 

VI Να συνδυάζει πληροφορίες για να αξιολογεί ανεξάρτητα, την 

αποτελεσματικότητα των λειτουργιών μετριασμού, παρακολούθησης και 

κοινοποίησης των κινδύνων και των σχετικών συστημάτων ελέγχου. 

VII Να επισκοπεί την καταλληλότητα των γραμμών αναφοράς για τις λειτουργίες 

παρακολούθησης κινδύνων. 

VIII Να επισκοπεί την επάρκεια και την αμεσότητα της υποβολής αναφορών για τα 

αποτελέσματα της διαχείρισης κινδύνων. 

IX Να επισκοπεί την πληρότητα της ανάλυσης κινδύνων που διενεργεί η διοίκηση, 

των ενεργειών που αναλαμβάνονται για την επίλυση προβλημάτων που 

προκύπτουν από διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων και να προτείνει βελτιώσεις. 

X Να προσδιορίζει την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών αυτό-αξιολόγησης 

της διοίκησης μέσα από παρατηρήσεις, απευθείας δοκιμές των συστημάτων 

εσωτερικού ελέγχου και εποπτικών διαδικασιών, εξέταση της ακρίβειας των 

πληροφοριών που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά την παρακολούθηση των 

λειτουργιών και άλλες κατάλληλες τεχνικές. 

XI Να επισκοπεί θέματα που αφορούν τους κινδύνους και ενδεχομένως 

επισημαίνουν ελλείψεις των πρακτικών διαχείρισης κινδύνων και, όποτε 

απαιτείται, να συζητά με τη διοίκηση, την επιτροπή ελέγχου και το διοικητικό 

συμβούλιο. Εάν ο ελεγκτής πιστεύει ότι η διοίκηση έχει αποδεχτεί ένα επίπεδο 

κινδύνου που είναι ασύμφωνο με τη στρατηγική και τις πολιτικές διαχείρισης 

κινδύνων του οργανισμού ή θεωρείται μη αποδεκτό για τον οργανισμό, ο 

ελεγκτής πρέπει να αναφερθεί στο Πρότυπο 2600 για την Αποδοχή Κινδύνων 

από τη Διοίκηση και σε οποιεσδήποτε σχετικές οδηγίες για επιπλέον 

καθοδήγηση. 
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2.6. Προσδιορισμός και Αξιολόγηση των Κινδύνων 

 

Τα στάδια διαχείρισης των κινδύνων : 

 Προσδιορισμός - Αναγνώριση Η διαδικασία διαχείρισης κινδύνων ξεκινάει με 

μια μέθοδο για την αναγνώριση των κινδύνων που ένας οργανισμός πιθανόν να 

κληθεί να αντιμετωπίσει. Στην διαδικασία αυτή πρέπει να λάβουν μέρος όλα τα 

τμήματα του οργανισμού που έχουν τις ειδικές γνώσεις, την ευθύνη και 

επίδραση πάνω στους κινδύνους αυτούς. Όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι πρέπει να 

αναγνωριστούν και να καταγραφούν. 

 Αξιολόγηση Το επόμενο στάδιο είναι η αξιολόγηση της σημαντικότητας όλων 

των κινδύνων που έχουν αναγνωριστεί. Η αξιολόγηση αυτή περιστρέφεται γύρω 

από δύο διαστάσεις. Την επίδραση (impact) και την πιθανότητα (likelihood). 

Έχοντας τις δύο αυτές διαστάσεις, η διοίκηση του οργανισμού καλείται να 

αξιολογήσει τους πιθανούς κινδύνους, όχι μόνο με γνώμονα το μέγεθος της 

αρνητικής επίδρασης αλλά και την πιθανότητα εμφάνισης της επίδρασης αυτής. 

 Διαχείριση Έχοντας την κατάλληλη γνώση ο οργανισμός αξιολογεί ποιοι 

κίνδυνοι είναι σημαντικοί και ποιοι λιγότερο σημαντικοί. Η διαδικασία της 

διαχείρισης των κινδύνων απαιτεί την ανάπτυξη στρατηγικών αντιμετώπισης 

των κινδύνων με τη μεγάλη αρνητική επίδραση και την υψηλή πιθανότητα 

εμφάνισης. 

 Επανέλεγχος Η συνολική διαδικασία διαχείρισης των κινδύνων και τα 

αποτελέσματά της πρέπει να ελέγχονται συνεχώς. Αυτό σημαίνει συνεχή 

ενημέρωση και επικαιροποίηση των στρατηγικών διαχείρισης κινδύνων και των 

διαδικασιών που εφαρμόζονται. 

Ο παραπάνω κύκλος (αναγνώριση, αξιολόγηση, διαχείριση, επανέλεγχος) κάνει 

ξεκάθαρο ότι οι αποφάσεις σ’ έναν οργανισμό λαμβάνονται με βάση το είδος των 

συστημάτων ελέγχου που πρέπει να εφαρμόζονται, και πως οι κίνδυνοι είναι δυνατόν 

να διατηρηθούν σε ένα αποδεκτό επίπεδο. 

 

2.7. Περιορισμός Κινδύνων μέσω Συστημάτων Ελέγχου  

 

Οι πιθανοί κίνδυνοι με τους οποίους έρχεται αντιμέτωπος ένας οργανισμός οδηγούν 

στον προσδιορισμό και εφαρμογή συστημάτων ελέγχου, για τον περιορισμό αν όχι την 

εξάλειψη των κινδύνων που διακυβεύουν τους στόχους του οργανισμού. Τα συστήματα 

ελέγχου αφού προσδιοριστούν και εφαρμοστούν, επανελέγχονται για την 

αποτελεσματικότητά τους και κοινοποιούνται στους έχοντες έννομο συμφέρον στον 

οργανισμό. 

Το μοντέλο - πλαίσιο συστημάτων ελέγχου περιλαμβάνει συγκεκριμένες ελεγκτικές 

ρουτίνες και διαδικασίες που κατευθύνουν τον οργανισμό στην επίτευξη των στόχων 
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του. Στο σχήμα που παρουσιάζει το μοντέλο διαχείρισης κινδύνων μπορούμε να 

προσθέσουμε τα είδη της αντίδρασης -ελέγχου στους κινδύνους για τη διασφάλιση της 

επίτευξης των στόχων του οργανισμού. 

I Τερματισμός: Στην περίπτωση που ο κίνδυνος έχει πολύ μεγάλη επίδραση στον 

οργανισμό, υψηλή πιθανότητα εμφάνισης και δεν είναι δυνατή ή είναι εξαιρετικά 

μη συμφέρουσα η διατήρησή του, η μόνη λύση είναι ο τερματισμός του. Αυτό 

συμβαίνει στο βαθμό που ο οργανισμός έχει αυτή την επιλογή, αποφεύγοντας με 

αυτό το τρόπο όλες τις δυσάρεστες συνέπειες αλλά ταυτόχρονα και τις ευκαιρίες 

που συνόδευαν τον κίνδυνο αυτό. 

II Έλεγχος: Εδώ αναφερόμαστε στο βασικό όπλο άμυνας ενάντια στον κίνδυνο. 

III Στον προσδιορισμό και εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών ελέγχου που 

επιτρέπουν στον οργανισμό, σύμφωνα με το προφίλ κινδύνου που θέλει να 

υιοθετήσει, να ακολουθήσει ανάλογη στρατηγική, αυξομειώνοντας τους 

ελεγκτικούς μηχανισμούς. 

IV Μεταφορά: Όταν οι κίνδυνοι έχουν πολύ μεγάλη επίδραση στον οργανισμό 

αλλά η πιθανότητα εμφάνισής τους είναι χαμηλή, μια ενδεδειγμένη στρατηγική 

διαχείρισης είναι η διασπορά τους. 

V Διαχείριση Απροόπτου: Μια αποτελεσματική αντίδραση σε κινδύνους που 

έχουν σχετικά μεγάλη επίδραση αλλά χαμηλή πιθανότητα εμφάνισης, βασίζεται 

στη προετοιμασία της ανταπόκρισης σε περίπτωση που οι κίνδυνοι 

επαληθευτούν. 

VI Ανάληψη Περισσότερου Κινδύνου: Όταν και οι δύο παράγοντες (επίδραση και 

πιθανότητα) είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αυτό 

είναι θετικό. Η διαχείριση κινδύνων περιλαμβάνει τη γνώση, του σε ποιο σημείο 

να διαθέτει ο οργανισμός τους πολύτιμους πόρους του. Κίνδυνοι με χαμηλή 

επίδραση και πιθανότητες πιθανόν να σηματοδοτούν την ανάγκη για 

περισσότερες επενδύσεις ή πρωτοποριακές αλλαγές. 

VII Αναφορά: Όταν τα συστήματα ελέγχου δεν είναι σε θέση να διατηρήσουν τους 

κινδύνους σε ένα αποδεκτό επίπεδο, πρέπει η πληροφορία αυτή να κοινοποιείται 

στους έχοντες έννομο συμφέρον στον οργανισμό, ενημερώνοντάς τους ότι κάτι 

τέτοιο ενδέχεται να επηρεάσει την επίτευξη των στόχων. 

VIII Ανοχή: Στις περιπτώσεις που ύστερα από αξιολόγηση προκύπτει, ότι τόσο τα 

επίπεδα επίδρασης από τους ενδεχόμενους κινδύνους, όσο και η πιθανότητα 

εμφάνισης τους είναι εξαιρετικά χαμηλή και το γεγονός αυτό δεν υποδηλώνει 

απώλεια ευκαιριών ή απειλή, ο οργανισμός μπορεί να ανεχθεί-αποδεχθεί αυτούς 

τους κινδύνους. 

IX Διεξαγωγή Έρευνας: Υπάρχει περίπτωση να απαιτείται περισσότερη έρευνα για 

να εξεταστούν σε βάθος οι συνέπειες των κινδύνων στη συνολική λειτουργία 

του οργανισμού. 
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X Επικοινωνία: Ορισμένοι σοβαροί κίνδυνοι (υψηλής επίδρασης και πιθανότητας) 

για να αξιολογηθούν και να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά, απαιτείται 

συμμετοχή από μέρη που δεν ανήκουν στο τμήμα διαχείρισης των κινδύνων. 

XI Έλεγχος Συμμόρφωσης: Ο έλεγχος συμμόρφωσης είναι ένα εργαλείο 

διαχείρισης κινδύνων που συχνά παραβλέπεται. Η γνώση από πλευράς του 

οργανισμού των τομέων στους οποίους τα συστήματα ελέγχου είναι 

καθοριστικά στο περιορισμό των κινδύνων και η εξασφάλιση ότι τα συστήματα 

αυτά λειτουργούν αποτελεσματικά, είναι ο έλεγχος συμμόρφωσης. 

 

2.8. Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων (Enterprise Risk Management, ERM) 

 

Κάθε γεγονός (συμβάν) μπορεί να έχει είτε θετική, είτε αρνητική επίδραση, είτε και τα 

δύο. Τα γεγονότα με αρνητική επίδραση αντιπροσωπεύουν τους κινδύνους που 

εμποδίζουν τη δημιουργία αξίας και στρατεύονται ενάντια στην επίτευξη των 

επιχειρησιακών στόχων. Τα γεγονότα με θετική επίδραση  ίσως αντισταθμίζουν εκείνα 

με την αρνητική  και αντιπροσωπεύουν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Οι ευκαιρίες 

είναι η πιθανότητα ότι ένα γεγονός θα συμβεί και θα επηρεάσει θετικά την επίτευξη των 

στόχων υποστηρίζοντας τη δημιουργία αξίας ή τη διατήρηση της υπάρχουσας. Το ERM 

ασχολείται με τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που έχουν επίδραση στη δημιουργία ή 

διατήρηση αξίας και ορίζεται ως εξής: 

Το ERM είναι μία διαδικασία που επηρεάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τη 

Διοίκηση και το Προσωπικό της επιχείρησης. Εφαρμόζεται στη διαμόρφωση της 

επιχειρησιακής στρατηγικής με σκοπό: α)να προσδιορίσει πιθανά γεγονότα που 

ενδέχεται να επηρεάσουν την οικονομική μονάδα, β)να διαχειριστεί τους κινδύνους, 

ώστε να είναι σε αποδεκτά από τον οργανισμό επίπεδα γ)να παρέχει εύλογη 

διαβεβαίωση αναφορικά με την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων. 

Όπως ήδη προαναφέρθηκε το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων (ERM), δίνει τη 

δυνατότητα στη διοίκηση να διαχειριστεί αποτελεσματικά την αβεβαιότητα, και τους 

σχετικούς κινδύνους και ευκαιρίες, αυξάνοντας την ικανότητα της να δημιουργεί 

(προσθέτει) αξία. Η αξία μεγιστοποιείται όταν η διοίκηση καθορίζει στρατηγική και 

στόχους, για να πετύχει τη χρυσή τομή μεταξύ της ανάπτυξης και των σχετικών 

κινδύνων, και να αξιοποιήσει αποδοτικά και αποτελεσματικά τους διαθέσιμους 

επιχειρησιακούς πόρους. Το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων (ERM) καλύπτει: 

 Ευθυγράμμιση βαθμού αποδοχής κινδύνων με επιχειρησιακή στρατηγική - Η 

διοίκηση λαμβάνει υπόψη της το βαθμό αποδοχής κινδύνων, όταν εξετάζει 

εναλλακτικές στρατηγικές και αναπτύσσει μηχανισμούς διαχείρισης κινδύνων. 

 Αναβάθμιση των αποφάσεων αντίδρασης στους κινδύνους - Το πλαίσιο 

διαχείρισης κινδύνων (ERM) προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ 

εναλλακτικών αντιδράσεων στους κινδύνους (περιορισμός, αποφυγή, αποδοχή). 

 Περιορισμός των απροόπτων και απωλειών - Οι οργανισμοί με το ERM έχουν 

την δυνατότητα να προβλέπουν πιθανά γεγονότα και να προγραμματίζουν τις 
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αντιδράσεις τους, περιορίζοντας τα απρόβλεπτα κόστη. 

 Προσδιορισμός και διαχείριση πολλαπλών και αλληλοσχετιζόμενων 

επιχειρησιακών κινδύνων -Κάθε επιχείρηση έρχεται αντιμέτωπη με πολλούς 

κινδύνους που επιδρούν ο καθένας σε διαφορετικό τμήμα του οργανισμού. Το 

ERM διευκολύνει την αποτελεσματική ανταπόκριση σε αλληλοσχετιζόμενες 

επιδράσεις και πολλαπλούς κινδύνους. 

 Εκμετάλλευση ευκαιριών - Έχοντας λάβει υπόψη ένα μεγάλο εύρος πιθανών 

γεγονότων, η διοίκηση είναι σε θέση να αντιληφθεί και να επωφεληθεί των 

εμφανιζομένων ευκαιριών. 

 Αναβάθμιση της αξιοποίησης των κεφαλαίων - Λαμβάνοντας αξιόπιστες 

πληροφορίες αναφορικά με τους κινδύνους, η διοίκηση έχει τη δυνατότητα να 

αξιολογήσει καλύτερα τις συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες. 

Το πλαίσιο ERM (Enterprise Risk Management) είναι προσανατολισμένο στην επίτευξη 

των επιχειρησιακών στόχων, οι οποίοι είναι χωρισμένοι σε 4 κατηγορίες: 

 Στρατηγικοί (Strategic) - στόχοι συνδεδεμένοι με την υποστήριξη της 

αποστολής της επιχείρησης. 

 Λειτουργικοί (Operations) - αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των 

επιχειρησιακών πόρων. 

 Αναφορών (Reporting) - Αξιοπιστία των αναφορών. 

 Συμμόρφωση (Compliance) - Συμμόρφωση με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. 

 

2.9. Ο Ρόλος των Εσωτερικών Ελεγκτών στη Διαχείριση Συστημάτων Ελέγχου 

 

Ο ρόλος των εσωτερικών ελεγκτών στην διαχείριση των συστημάτων ελέγχου 

προσδιορίζεται από το πρότυπο διεξαγωγής 2120 (συστήματα εσωτερικού ελέγχου): 

Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου πρέπει να βοηθά τον οργανισμό να διατηρεί 

αποτελεσματικά συστήματα εσωτερικού ελέγχου, αξιολογώντας την 

αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα τους και προωθώντας τη διαρκή βελτίωση. 

Ο ρόλος των εσωτερικών ελεγκτών είναι διακριτός από εκείνον της διοίκησης και 

περιλαμβάνει: 

 Αξιολόγηση των περιοχών με το υψηλότερο βαθμό κινδύνου. 

 Συμβουλή υποστήριξη της διοίκησης για το βαθμό επαρκούς και 

αποτελεσματικής λειτουργίας για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. 

 Προτάσεις για βελτίωση των συστημάτων ελέγχου ξεκαθαρίζοντας παράλληλα 

τους κινδύνους που αναδύονται εάν δεν ληφθούν τα προτεινόμενα μέτρα. 

 Παρακολούθηση του ελεγκτικού έργου με σκοπό να εντοπίσουν το κατά πόσο η 

διοίκηση ενήργησε σύμφωνα με τις κοινά συμφωνημένες προτάσεις. 

Σύμφωνα με τη συμβουλευτική οδηγία 2120.Α1-1 (αξιολόγηση και υποβολή αναφορών 

που αφορούν διαδικασίες ελέγχου): 
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Η ανώτερη διοίκηση και το συμβούλιο περιμένουν ότι ο επικεφαλής εσωτερικού 

ελέγχου θα εκτελέσει επαρκείς ελεγκτικές εργασίες και θα συγκεντρώσει και άλλες 

διαθέσιμες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια του έτους, έτσι ώστε να διαμορφώσει μια 

κρίση για την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών διαχείρισης 

κινδύνων και συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. 

Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει κατά κανόνα να αναπτύσσει ένα 

προτεινόμενο σχέδιο ελέγχων για το επόμενο έτος, που να εξασφαλίζει ότι θα 

αποκτηθούν επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των 

διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και συστημάτων ελέγχου. Το σχέδιο ελέγχων πρέπει 

να δίνει ιδιαίτερη σημασία στις λειτουργίες που επηρεάζονται περισσότερο από τις 

πρόσφατες ή τις αναμενόμενες αλλαγές.  Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να 

αξιολογήσει την κάλυψη του προτεινόμενου σχεδίου από δύο σκοπιές: 

I Την επάρκεια σε όλες τις οντότητες του οργανισμού και 

II Την συμπερίληψη διαφόρων ειδών συναλλαγών και επιχειρησιακών 

διαδικασιών. 

Εάν το φάσμα του προτεινόμενου σχεδίου ελέγχου είναι ανεπαρκές και δεν επιτρέπει 

την έκφραση διαβεβαίωσης σχετικά με τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων και των 

συστημάτων ελέγχου του οργανισμού, ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να 

πληροφορήσει την ανώτερη διοίκηση και το συμβούλιο σχετικά με την αναμενόμενη 

ανεπάρκεια, τις αιτίες της και τις ενδεχόμενες συνέπειες. 

Η πρόκληση για τον εσωτερικό έλεγχο είναι να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα 

του συστήματος διαχείρισης κινδύνων του οργανισμού και των συστημάτων 

εσωτερικού ελέγχου, με βάση τη συνάθροιση πολλών μεμονωμένων αξιολογήσεων. 

Αυτές οι αξιολογήσεις, κατά ένα μεγάλο μέρος αποκομίζονται από έργα εσωτερικού 

ελέγχου, αυτό-αξιολόγησης της διοίκησης και τις εργασίες του εξωτερικού ελεγκτή. 

Με τη πρόοδο των έργων, οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να κοινοποιούν έγκαιρα τα 

ευρήματα στα κατάλληλα επίπεδα διοίκησης, έτσι ώστε να μπορεί άμεσα να αναληφθεί 

δράση για τη διόρθωση ή τον μετριασμό των συνεπειών των διαπιστωμένων 

ανακολουθιών ή αδυναμιών των συστημάτων ελέγχου. 

 

2.10. Η έννοια του συστήματος 

 

Πληροφοριακό σύστημα είναι ένα οργανωμένο σύνολο το οποίο αποτελείται από έξι 

στοιχεία: 

 άνθρωποι (το σύνολο των ανθρώπων που εργάζονται με το πληροφοριακό 

σύστημα σε διάφορους ρόλους όπως χρήστες ,διαχειριστές κ.τ.λ.) 

 διαδικασίες (το σύνολο των οδηγιών για τη χρήση και συνδυασμό όλων των 

στοιχείων υποδομής ενός ΠΣ) 

 database (βάση δεδομένων) 

 software (λογισμικό) 
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 hardware (υλικός εξοπλισμός) 

 network (δίκτυο) 

Ένα Πληροφοριακό σύστημα βοηθάει στον έλεγχο, στο συντονισμό, στην ανάλυση 

προβλημάτων, στη λήψη αποφάσεων και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων. 

Κάθε πληροφοριακό σύστημα πρέπει να προσδιορίζει, αποδοτικά και αποτελεσματικά, 

τις ανθρώπινες ανάγκες αυτών που χρησιμοποιούν το πληροφοριακό σύστημα και 

επεξεργάζεται όλες τις πληροφορίες με αποτέλεσμα την ικανοποίηση των αναγκών 

αυτών. Αυτό γίνεται πραγματικότητα με: 

 την πιο αποτελεσματική ανάκτηση, αποθήκευση, επεξεργασία, παρουσίαση και 

διάδοση των πληροφοριών, 

 την παροχή των απαραίτητων μέσων και του κατάλληλου περιβάλλοντος 

μάθησης στους εμπλεκόμενους χρήστες ώστε να βελτιωθεί η 

αποτελεσματικότητα της διαδικασίας λήψης απόφασης 

 την υποστήριξη των διαδικασιών λειτουργίας, ελέγχου και στρατηγικού 

σχεδιασμού την επιχείρησης ή του οργανισμού. 

Τα πληροφοριακά συστήματα χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις: 

 Για ταχύτατη και ακριβή επεξεργασία των δεδομένων 

 Λόγω μεγάλης αποθηκευτικής ικανότητας 

 Ταχύτατη επικοινωνία μεταξύ τοποθεσιών 

 Άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες που πρέπει να αντλήσει η επιχείρηση για την 

δραστηριότητά της 

 Λόγω δυνατότητας συντονισμού ατόμων, ομάδων και οργανισμών 

 Για την υποστήριξη των αποφάσεων που θα ληφθούν από την επιχείρηση 

 Για αυτοματοποίηση και βελτίωση των διαδικασιών και των ροών εργασιών 

 Για καλύτερη αξιοποίηση των πολύτιμων δεδομένων της επιχείρησης 

 Για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης 

Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες και εμπλεκόμενοι φορείς με τα πληροφοριακά 

συστήματα, όπως οι χρήστες αυτών, οι υπεύθυνοι λειτουργίας και ανάπτυξής τους, το 

απαραίτητο υλικό για την ύπαρξη και υποστήριξη των συστημάτων αυτών, όπως επίσης 

και διάφοροι εξωτερικοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τα συστήματα αυτά 
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2.11. Είδη πληροφοριακών συστημάτων 

 

Υπάρχουν πολλά είδη πληροφοριακών συστημάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

ανάλογα με τις ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητες της επιχείρησης. 

Τα σημαντικότερα πληροφοριακά συστήματα είναι τα εξής: 

 SCMS (Supplier and Contract Management System ) Συστήματα Διαχείρισης 

Αλυσίδας Εφοδιασμού) 

 KMS (Knowledge Management Systems ) Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης) 

 OAS (Office Automation Systems ) Συστήματα Αυτοματοποίησης Γραφείου) 

 TPS (Transaction Processing Systems ) Συστήματα Επεξεργασίας Συναλλαγών) 

 ERP (Enterprise resource planning ) Συστήματα Eνδοεπιχειρησιακού 

Σχεδιασμού) 

 ESS (Executive Support Systems ) Συστήματα Υποστήριξης Διοίκησης) 

 DSS (Decision Support Systems ) Συστήματα Υποστήριξης Απόφασης) 

 MIS (Management Information Systems ) Διοικητικά Συστήματα 

Πληροφόρησης) 

 AIS (Accounting Information Systems ) Λογιστικό Συστήματα Πληροφόρησης) 

Το ποιό ή ποια από τα παραπάνω πληροφοριακά συστήματα θα επιλέξει η επιχείρηση 

εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες. Υπάρχουν θετικά αλλά και αρνητικά για το 

καθένα σύστημα, ανάλογα βέβαια την επιχείρηση. 

Ας δούμε όμως αναλυτικά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των 

πληροφοριακών αυτών συστημάτων 

 

2.12. Διακυβέρνηση Πληροφοριακής Τεχνολογίας  

 

Η εταιρική διακυβέρνηση ορίζεται ως η διαδικασία καθορισμού και υλοποίησης 

εταιρικής στρατηγικής προκειμένου να εξασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων και η 

αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων. Η διακυβέρνηση της πληροφοριακής 

τεχνολογίας είναι η διαδικασία ελέγχου των πόρων πληροφοριακής τεχνολογίας 

(πληροφοριών, συστημάτων επικοινωνίας και τεχνολογίας) ενός οργανισμού και 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής διακυβέρνησης. Η διακυβέρνησης της 

πληροφορικής αποσκοπεί αφενός στον καθορισμό στρατηγικής για την πληροφοριακή 
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τεχνολογία η οποία θα πρέπει να εναρμονίζεται και να προωθεί τους επιχειρηματικούς 

στόχους και διαδικασίες, και αφετέρου στην διαχείριση και την αξιολόγηση των 

κινδύνων πληροφοριακής τεχνολογίας.  

Στην αναζήτησης μιας περιγραφής, η οποία να αποδίδει την ακριβή σημασία της 

Πληροφοριακής Διακυβέρνησης, βρίσκουμε τον εξής βασικό ορισμό: «Πληροφοριακή 

Διακυβέρνηση ονομάζουμε εκείνες τις διαδικασίες βάσει των οποίων λαμβάνονται οι 

βέλτιστες αποφάσεις γύρω από επενδύσεις και στρατηγικούς σχεδιασμούς στον χώρο 

της πληροφοριακής τεχνολογίας, οι οποίες θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται πλήρως με 

την εταιρική στρατηγική». Πέρα από απλά καλή επιχειρηματική πρακτική, η 

διακυβέρνηση της πληροφοριακής τεχνολογίας μπορεί να αποτελέσει πηγή 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

 

2.13. Ελεγκτές Πληροφοριακής Τεχνολογίας  

 

Οι ελεγκτές πληροφοριακής τεχνολογίας διασφαλίζουν την διακυβέρνηση της 

πληροφοριακής τεχνολογίας, αξιολογούν τους κινδύνους και υλοποιούν ή 

παρακολουθούν τους ελέγχους σε σχέση με τους κινδύνους αυτούς. Το επίπεδο 

γνώσεων και οι ρόλοι τους εξαρτώνται από την θέση τους εντός ή εκτός της 

επιχείρησης και οι ίδιοι μπορούν να εργαστούν είτε ως εσωτερικοί είτε ως εξωτερικοί 

ελεγκτές. Βασική αρμοδιότητα των ελεγκτών ΠΤ είναι να παρέχουν διασφάλιση σε 

οτιδήποτε αφορά τα πληροφοριακά συστήματα και πιο συγκεκριμένα να : 

 αξιολογούν ελέγχους που γίνονται σε συγκεκριμένες εφαρμογές, όπως 

ebusiness, ERP συστήματα, ή άλλο λογισμικό 

 παρέχουν διασφάλιση σχετικά με συγκεκριμένες διεργασίες 

 παρέχουν διασφάλιση σε τρίτους 

 πραγματοποιούν ελέγχους διείσδυσης, αποκτώντας πρόσβαση σε 

πληροφοριακούς πόρους ώστε να ανακαλύπτουν αδυναμίες που σχετίζονται με 

την ασφάλεια 

 υποστηρίζουν χρηματοοικονομικούς ελέγχους, αξιολογώντας κινδύνους που 

μπορεί να επηρεάζουν την αξιοπιστία των συστημάτων χρηματοοικονομικών 

αναφορών 

 συμβάλλουν στην διερεύνηση της απάτης βασισμένη στην πληροφοριακή 

τεχνολογία 

Οι Ελεγκτές Πληροφοριακών Συστημάτων, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ISACA 

θα πρέπει να ασκούν τα καθήκοντά τους, βασιζόμενοι σε έναν κώδικα επαγγελματικής 

δεοντολογίας Ο κώδικας αυτός, τους παρέχει καθοδήγηση και ευθυγράμμιση σε θέματα 

αποτελεσματικού ελέγχου των θεματικών περιοχών πληροφορικής από την άποψη 

διενέργειας αυτού σε πιο ισχυρή ηθική και νομική βάση. Με βάση των κώδικα αυτό, ο 

ελεγκτής πληροφοριακών συστημάτων οφείλει να  
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 εναρμονίζεται και να εκτελεί όλες τις εργασίες με τα επαγγελματικά πρότυπα, 

τις αρχές και τις διαδικασίες του επαγγέλματος ελέγχου 

 να ασκεί τα καθήκοντά του και να υπηρετεί τα ενδιαφέροντα όλων των 

συντελεστών που σχετίζονται με θέματα ελέγχου με εντιμότητα, ειλικρίνεια, 

χωρίς να συμμετέχει σε παράνομες ή ανήθικες δραστηριότητες 

 να διατηρεί την εμπιστευτικότητα όλων των πληροφοριών που κατέχει, να μην 

τις χρησιμοποιεί για προσωπικό του όφελος και χωρίς γραπτή έγκριση των 

αρμόδιων στελεχών ή του διοικητικού συμβουλίου 

 να διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα ώστε να διασφαλίζει την επαγγελματική 

του επάρκεια και να τηρεί τις αρχές της αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας 

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων του 

 να συντάσσει και να κοινοποιεί στα ενδιαφερόμενα μέρη έκθεση ελέγχου, 

σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διαδικασίες ελέγχου, όπου να αναφέρει τα 

ευρήματα για κάθε ελεγχόμενη θεματική ενότητα ή επιχειρηματική λειτουργία 

 

2.14. Οργανισμοί Πιστοποίησης Επαγγελματιών Ελεγκτών Πληροφοριακών 

Συστημάτων 

 

Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία μιας εταιρείας είναι οι πληροφορίες της. Η 

ακεραιότητα, διαθεσιμότητα, εμπιστευτικότητα και αξιοπιστία αυτών των πληροφοριών 

και των συστημάτων που τις δημιουργούν είναι κρίσιμοι παράγοντες για την επιτυχία 

της επιχείρησης. Με τη συνεχή αύξηση της πολυπλοκότητας των συστημάτων και των 

απειλών στο χώρο της πληροφορικής, οι οργανισμοί αναζητούν επαγγελματίες που 

έχουν την αποδεδειγμένη ελεγκτική εμπειρία και τις γνώσεις ώστε να είναι σε θέση να 

αναγνωρίσουν και να εκτιμήσουν τους κινδύνους που απορρέουν από την ανάπτυξη, 

εφαρμογή και λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων μέσα στην επιχείρηση, να 

εξετάζουν την επάρκεια των ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών (controls), και να 

προτείνουν, όπου χρειάζεται, τις κατάλληλες βελτιώσεις. 

Για την κατάρτιση, τη συνεχή επιμόρφωση των ελεγκτών πληροφοριακών συστημάτων 

και την αναγνώριση της ελεγκτικής εμπειρίας και των γνώσεων που απαιτούνται, 

υπάρχει ένας αριθμός εκπαιδευτικών οργανισμών που παρέχουν ειδικά πιστοποιητικά 

και άδειες, οι οποίες εκτός της διεθνούς αναγνώρισης που τυγχάνουν, δημιουργούν τις 

συνθήκες και βοηθούν στην επαγγελματική ανέλιξη των πιστοποιημένων 

επαγγελματιών. Βασικοί οργανισμοί πιστοποίησης είναι οι εξής : 

το Ινστιτούτο Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής ISACA (Information Systems Audit 

and Control Association- 1969) που παρέχει την πιστοποίηση Ελεγκτών 

Πληροφοριακών Συστημάτων CISA (Certified Information Systems Auditor. Άλλες 

πιστοποιήσεις που παρέχονται από τον συγκεκριμένο οργανισμό, είναι η πιστοποίηση 

Υπεύθυνου Ασφάλειας Πληροφοριών CISM (Certified Information Security 

Management), η πιστοποίηση στην Διακυβέρνηση της Πληροφοριακής Τεχνολογίας 

CGEIT (Certified in the Governance of Enterprise IT), και τέλος η πιστοποίηση στον 
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Έλεγχο Κινδύνων και Πληροφοριακών Συστημάτων CRISC (Certified in Risk and 

Information Systems Control)  

 το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών IIA (Institute of Internal Auditors- 1941), που 

παρέχει το πιστοποιητικό Εσωτερικού Ελεγκτή CIA (Certified Internal Auditor). Άλλα 

πιστοποιητικά που προσφέρονται από το IIA είναι στον έλεγχο αυτοαξιολόγησης 

(CCSA- Certification in Control Self- Assessment), στην ελεγκτική διακυβέρνησης 

(CGAP- Certified Government Auditing Professional), και στην ελεγκτική 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (CFSA- Certified Financial Services Auditor) .Η 

πιστοποίηση CIA καλύπτει 4 γνωστικές περιοχές: (1) διεργασία εσωτερικού ελέγχου, 

(2) δεξιότητες εσωτερικού ελέγχου, (3) διαχειριστικός έλεγχος και πληροφοριακά 

συστήματα και (4) περιβάλλον ελέγχου. Η τρίτη γνωστική περιοχή περιλαμβάνει 

θέματα όπως (1) στρατηγικές, πολιτικές και διαδικασίες πληροφοριακών συστημάτων, 

(2) δίκτυα και τηλεπικοινωνίες, (3) επεξεργασία δεδομένων, (4) ανάπτυξη, απόκτηση 

και διατήρηση συστημάτων, (5) ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων και σχεδιασμός 

επίλυσης έκτατων αναγκών. Συνεπώς, η πιστοποίηση των Εσωτερικών Ελεγκτών CIA 

διασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο γνώσεων σχετικά με θέματα που αφορούν τον 

έλεγχο της πληροφοριακής τεχνολογίας, επιτρέποντας σε αυτούς να συμμετέχουν στην 

αξιολόγηση κινδύνων και ελέγχων πληροφοριακής τεχνολογίας. 

 η Ένωση Επικυρωμένων Εξεταστών Απάτης ACFE (Association of Certified 

Fraud Examiners- 1988), που παρέχει την αντίστοιχη πιστοποίηση CFE σε 

επαγγελματίες που ειδικεύονται στην απάτη. 

 το Αμερικανικό Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών AICPA (American Institute of 

Certified Public Accountants- 1957), που παρέχει την αντίστοιχη άδεια CPA 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, η οποία καλύπτει μεταξύ άλλων θέματα που 

σχετίζονται και με τον έλεγχο πληροφοριακής τεχνολογίας καθώς και την 

πιστοποίηση Επαγγελματία Πληροφοριακής Τεχνολογίας CITP (Certified 

Information Technology Professional), η απόκτηση της οποίας αποδεικνύει τις 

εξειδικευμένες γνώσει ενός CPA σε θέματα πληροφοριακής τεχνολογίας. 

 Ο Διεθνής Οργανισμός Πιστοποίησης Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων 

(ISC)
2
 (International Information Systems Security Certification Consortium-

1988), που παρέχει την αντίστοιχη Πιστοποίηση Ασφάλειας Πληροφορικών 

Συστημάτων CISSP (Certified Information Systems Security Professional). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 

 

3.1. Εισαγωγή 

 

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να παρουσιασθούν περιληπτικά κάποιες έρευνες που 

σχετίζονται με τον εσωτερικό έλεγχο και τα πληροφοριακά συστήματα. Στις 

παραγράφους που ακολουθούν αναφέρεται ο ερευνητής - μελετητής της κάθε έρευνας, 

περιγράφεται το θέμα που πραγματεύεται και τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα 

στα οποία έχει καταλήξει η κάθε έρευνα. 

 

3.2. Βιβλιογραφική Επισκόπηση 

 

Το 1998 οι Rezaee και Reinstein μελέτησαν την επίδραση της πληροφοριακής 

τεχνολογίας στις ελεγκτικές δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, η μελέτη τους 

επικεντρώθηκε στα βασικά σημεία του SAS 80, που προσφέρουν καθοδήγηση στους 

ελεγκτές για την συγκέντρωση επαρκών αποδεικτικών στοιχείων ώστε να ελέγξουν 

πληροφοριακά συστήματα. Οι Rezaee και Reinstein υποστήριξαν πως η πληροφοριακή 

τεχνολογία συνέβαλλε στην απλοποίηση της εισαγωγής πληροφοριών για τις 

συναλλαγές και των γενικότερων διαδικασιών και επιπλέον κατέστησε περισσότερο 

κριτική την αξιολόγηση των σχετικών ελέγχων και αποτελεσμάτων. Η συγκέντρωση 

των απαιτούμενων στοιχείων για τη λήψη μιας τεκμηριωμένης απόφασης προϋποθέτει 

να δοθούν απαντήσεις σε κάποια ζητήματα, όπως πού θα αναζητηθούν τα στοιχεία 

αυτά, ποιες ελεγκτικές διαδικασίες θα ληφθούν υπόψη και πώς θα αξιολογηθούν οι 

διαδικασίες αυτές. 

Μέσω της έκθεσης που δημοσίευσε το 2000 το Public Oversight Board 

εκφράστηκαν ανησυχίες σχετικά με την ικανότητα των ελεγκτών να αξιολογούν ορθά 

τους κινδύνους που προκύπτουν από την ραγδαία εξέλιξη των πληροφοριακών 

συστημάτων. Το POB παρότρυνε τους ελεγκτές να διευρύνουν τις γνώσεις τους σχετικά 

με τα πληροφοριακά συστήματα κάτι το οποίο θα διευκόλυνε τους ίδιους στην 

ανάπτυξη αποτελεσματικότερων ελεγκτικών προσεγγίσεων. Επιπλέον το POB 

αναγνώρισε την ανάγκη προσέλκυσης και διατήρησης προσωπικού ειδικευμένων 

τεχνικών πληροφορικής για την υποστήριξη του ελέγχου και τέλος επιβεβαίωσε ότι 

ολοένα και περισσότερο οι ελεγκτές θα διαπιστώσουν πως είναι απαραίτητο να 

κατανοήσουν πλήρως τους κινδύνους που συνδέονται με τα νέα και προηγμένα 

πληροφοριακά συστήματα καθώς και τους ελέγχους που απαιτούνται για την 

αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών. 

Οι Hermanson et al., το 2000 διεξήγαγαν μια έρευνα για να εξετάσουν τις 

δραστηριότητες των εσωτερικών ελεγκτών που σχετίζονταν με την πληροφοριακή 

τεχνολογία, σε επιχειρήσεις των Η.Π.Α. Από τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν 
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από περισσότερους από 100 διευθυντές εσωτερικού ελέγχου, προέκυψε ότι οι 

εσωτερικοί ελεγκτές επικεντρώνονται κυρίως στους «παραδοσιακούς» κινδύνους και 

καθιερωμένους ελέγχους, όπως αυτούς που αφορούν την διαφύλαξη των περιουσιακών 

στοιχείων της πληροφοριακής τεχνολογίας, την ακεραιότητα των δεδομένων, την 

ασφάλεια, ενώ ελάχιστη προσοχή δίνουν σε άλλους κινδύνους όπως για παράδειγμα σε 

αυτούς που σχετίζονται με την ανάπτυξη και προμήθεια των συστημάτων. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν, ακόμα, πως η διενέργεια αξιολόγησης της πληροφοριακής 

τεχνολογίας από τους εσωτερικούς ελεγκτές σχετίζεται και επηρεάζεται από πολλούς 

παράγοντες, όπως τη φύση του στόχου ελέγχου, την επικράτηση ειδικών ελεγκτών 

πληροφοριακών συστημάτων και υπολογιστών στο προσωπικό εσωτερικού ελέγχου 

καθώς και την ύπαρξη νέων πληροφοριακών συστημάτων. 

Οι Rishel και Ivancevich, το 2003 υποστήριξαν πως οι μέχρι τώρα βασικές 

υπευθυνότητες των εσωτερικών ελεγκτών περιορίζονταν σε θέματα διαχείρισης 

κινδύνων και ελέγχου κυρίως κατά την προ-υλοποίηση και κατά τις φάσεις 

παρακολούθησης των έργων πληροφοριακής τεχνολογίας. Μέσω της μελέτης τους, οι 

Rishel και Ivancevich υποστήριξαν πως οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να δώσουν 

προσοχή στην διαμόρφωση των συστημάτων και στις υλοποιήσεις της πληροφοριακής 

τεχνολογίας προκειμένου να διασφαλιστεί η καταλληλότητα των ελέγχων. 

Επιπρόσθετα, οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να επικοινωνούν με το τμήμα 

πληροφορικής για να διαβεβαιώσουν πως τα νέα συστήματα και οι μετατροπές στα 

υφιστάμενα συστήματα είναι επαρκώς τεκμηριωμένες, καθώς η ορθή τεκμηρίωση είναι 

απαραίτητη στον εσωτερικό έλεγχο ως προς την αξιολόγηση των ελέγχων και 

κινδύνων. 

Οι Meredith και Akers επιχείρησαν το 2003 να ερευνήσουν εάν και κατά πόσο η 

διαβούλευση επιδρά στην ανεξαρτησία της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου. Για το 

λόγο αυτό ζήτησαν και εξέτασαν τις απόψεις 241 διευθυνόντων συμβούλων (chief 

executive officers- CEOs) σχετικά με τη συμμετοχή του εσωτερικού ελέγχου στην 

ανάπτυξη συστημάτων, και συγκεκριμένα εξετάστηκε εάν μια τέτοια συμμετοχή θέτει 

σε κίνδυνο την ανεξαρτησία του εσωτερικού ελεγκτή και εάν οι ελεγκτές θα πρέπει να 

ενεργούν ως σύμβουλοι σε έργα ανάπτυξης συστημάτων. Τα αποτελέσματα της μελέτης 

έδειξαν ότι τους CEOs ενδιαφέρει περισσότερο η διατήρηση της ανεξαρτησίας της 

λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου παρά το εάν οι ελεγκτές οι ενεργήσουν ως 

σύμβουλοι σε έναν οργανισμό. Οι ερωτηθέντες ήταν ουσιαστικά αδιάφοροι όσον αφορά 

τη συμμετοχή του εσωτερικού ελέγχου στη φάση του προγραμματισμού και του 

σχεδιασμού ενώ δεν υποστήριξαν τη συμμετοχή του εσωτερικού ελέγχου στη φάση της 

ανάπτυξης, υλοποίησης και συντήρησης. Τα αποτελέσματα της σύγκρισης των 

αντιλήψεων μεταξύ των CEOs και των ανώτερων στελεχών ελέγχου (chief audit 

executives- CAEs) δείχνουν ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο αυτών 

κατηγοριών σχετικά με τις προσδοκίες τους. Οι CEOs έδωσαν μεγαλύτερη σημασία 

στην ανεξαρτησία, ενώ οι CAEs τόνισαν την ανάγκη οι εσωτερικοί ελεγκτές να 

ενεργούν ως σύμβουλοι. 

Οι Hadden et al. το  2003 διερεύνησαν τα προσόντα και τις δραστηριότητες των 

επιτροπών ελέγχου, των εσωτερικών και των εξωτερικών ελεγκτών όσον αφορά στη 

διαχείριση του κινδύνου πληροφοριακής τεχνολογίας (IT risk management). Τα 

αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι οι ελεγκτικές επιτροπές φαίνεται να προσφέρουν 

περιορισμένη εποπτεία που σχετίζεται με τους κινδύνους πληροφοριακής τεχνολογίας, 

ενώ και οι ίδιοι τους πιστεύουν πως θα πρέπει να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στον εν 

λόγω τομέα. Όσον αφορά στους εσωτερικούς ελεγκτές, τα αποτελέσματα έδειξαν πως η 

συμμετοχή αυτών στον έλεγχο των πληροφοριακών συστημάτων βαθμολογήθηκε ως 
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«άνω του μετρίου», ενώ αντίστοιχα η συμμετοχή των εξωτερικών ελεγκτών 

βαθμολογήθηκε ως «μέτρια». 

Το 2004, οι Hunton et al. διεξήγαγαν μια έρευνα για να εξετάσουν, να κατανοήσουν και 

να αξιολογήσουν το βαθμό στον οποίο οι χρηματοοικονομικοί ελεγκτές και οι ελεγκτές 

πληροφοριακών συστημάτων ήταν σε θέση να αναγνωρίσουν τους κινδύνους ελέγχου 

που σχετίζονται με τα συστήματα ERP. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οικονομικοί 

ελεγκτές ενδιαφέρονται σαφώς λιγότερο για τους ERP κινδύνους σε σχέση με τους 

ελεγκτές πληροφοριακών συστημάτων, ενώ και οι δεύτεροι αμφισβητούν την ικανότητα 

των χρηματοοικονομικών ελεγκτών να αναγνωρίσουν τους κινδύνους που ενέχουν τα 

συστήματα ERP, κάτι το οποίο θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην 

ποιότητα του ελέγχου. 

Ο Abu-Musa το 2006 εξέτασε τις απειλές των λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων 

(computerized accounting information systems- CAIS) στις Σαουδικές επιχειρήσεις. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι σχεδόν οι μισές από τις Σαουδικές επιχειρήσεις που 

ανταποκρίθηκαν στην έρευνα υπέστησαν οικονομικές απώλειες εξαιτίας των 

εσωτερικών και εξωτερικών παραβιάσεων ασφαλείας των CAIS. Επιπλέον, μέσα από 

την έρευνα αναδείχθηκαν οι πιο σημαντικές απειλές για την ασφάλεια των CAIS στις 

Σαουδικές επιχειρήσεις και αυτές είναι η τυχαία ή σκόπιμη εισαγωγή λανθασμένων, μη 

έγκυρων δεδομένων, η ακούσια καταστροφή δεδομένων από τους υπαλλήλους, η 

γνωστοποίηση των κωδικών πρόσβασης των εργαζομένων, η εισαγωγή ιών στα CAIS, 

η καταστροφή των εξαγόμενων δεδομένων, η παράνομη προβολή των εγγράφων, 

καθώς και οι εκτυπώσεις και η διανομή πληροφοριών σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Η 

μελέτη παρουσιάζει μερικές προτάσεις προκειμένου να ενισχυθούν οι έλεγχοι 

ασφαλείας της πληροφοριακής τεχνολογίας και να αποκτήσουν επίγνωση των θεμάτων 

ασφαλείας των CAIS οι Σαουδικές επιχειρήσεις για την αποτελεσματικότερη διαχείριση 

των κινδύνων πληροφοριακής τεχνολογίας και τελικά την καλύτερη προστασία των 

CAIS. 

Οι Bierstaker et al. το 2006 πραγματοποίησαν μια έρευνα για να αξιολογηθεί ο βαθμός 

στον οποίο χρησιμοποιούνται μέθοδοι ανίχνευσης και πρόληψης απάτης. Για το λόγο 

αυτό, ερωτήθηκαν 86 λογιστές, εσωτερικοί ελεγκτές και πιστοποιημένοι εξεταστές 

(κατά της) απάτης από τους οποίους ζητήθηκε και η άποψή τους σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα των μεθόδων αυτών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι αντιπυρικές 

ζώνες (firewalls), η προστασία από ιούς καθώς και η προστασία των κωδικών 

πρόσβασης, η επισκόπηση και βελτίωση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου 

αποτελούν τους πιο συνηθισμένους τρόπους και μέτρα καταπολέμησης της απάτης. 

Τέλος, η έρευνα που πραγματοποίησε ο Abu-Musa το 2008 είχε ως στόχο να εξετάσει 

αφενός την επίδραση της αναδυόμενης πληροφοριακής τεχνολογίας στις 

δραστηριότητες των εσωτερικών ελεγκτών και αφετέρου κατά πόσο οι αξιολογήσεις 

της πληροφοριακής τεχνολογίας που πραγματοποιούνται στις Σαουδικές επιχειρήσεις 

ποικίλλουν, με βάση τους στόχους της αξιολόγησης και τα οργανωσιακά 

χαρακτηριστικά. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι θα πρέπει οι εσωτερικοί 

ελεγκτές να ενισχύσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους σχετικά με τα πληροφοριακά 

συστήματα (CIS) για τον σχεδιασμό, τη διοίκηση, την εποπτεία και την επανεξέταση 

των εργασιών που εκτελούνται. Επιπλέον, τα αποτελέσματα συμφωνούν με αυτά της 

μελέτης των Hermanson et al. στο ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές εστιάζουν τη προσοχή 

τους κυρίως στους «παραδοσιακούς» κινδύνους και ελέγχους, όπως η ακεραιότητα των 

δεδομένων, η προστασία προσωπικών δεδομένων και ασφάλεια, η διαφύλαξη των 

περιουσιακών στοιχείων και των επεξεργαστικών εφαρμογών. Λιγότερη προσοχή 
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διαπιστώθηκε πως δίδεται στις δραστηριότητες ανάπτυξης και προμήθειας 

συστημάτων. Η πραγματοποίηση των αξιολογήσεων πληροφοριακής τεχνολογίας από 

τους εσωτερικούς ελεγκτές συνδέεται με πολλούς παράγοντες, όπως οι στόχοι του 

ελέγχου, το είδος της επιχείρησης, ο αριθμός των ελεγκτών πληροφοριακών 

συστημάτων στο προσωπικό εσωτερικού ελέγχου, καθώς και η ύπαρξη νέων 

πληροφοριακών συστημάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

4.1. Εμπειρική και θεωρητική προσέγγιση της εργασίας 

 

Αφού λοιπόν προηγήθηκε η βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικά με την έννοια του 

εσωτερικού ελέγχου, τον ρόλο της στην διαχείριση των κινδύνων και τα πληροφοριακά 

συστήματα. Θα ακολουθήσει το εμπειρικό κομμάτι της διπλωματικής εργασία. Μ’ αυτό 

τον τρόπο θα διερευνηθεί το θέμα της εργασίας και θα εξετάσουμε τι συμβαίνει στην 

πράξη. 

Η έρευνα μας έχει ως αντικείμενο την ανάδειξη του εσωτερικού ελέγχου, την 

αναγκαιότητα του στη διαχείρισης των κινδύνων και την σχέση του με τα 

πληροφοριακά συστήματα.   

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ελληνικές επιχειρήσεις με τη μέθοδο των 

ερωτηματολογίων. Οι ερωτήσεις ήταν αρκετές και οργανώθηκαν σε ενότητες, κάθε μία 

από τις οποίες αναφέρεται σε συγκεκριμένο τμήμα του εσωτερικού ελέγχου και των 

πληροφοριακών συστημάτων.  

Συγκεκριμένα, στην ενότητα Περιβάλλον Ελέγχου αντιστοιχούν οι ερωτήσεις 1-3 και 

διερευνάται μέσα από αυτές η γενικότερη  λειτουργία της Διοίκησης και της Εταιρικής 

Διακυβέρνησης. Το Περιβάλλον Ελέγχου, αναφέρεται στην επίγνωση από τους 

Διοικούντες και τους Διοικούμενους της σημασίας κάποιων παραγόντων, όπως της 

οργανωτικής δομής και της ανάθεσης αρμοδιοτήτων. Ειδικότερα, εξετάζεται η ύπαρξη  

υπηρεσίας εσωτερικού έλεγχου στην οργανωτική  δομή της εταιρίας (ερ.1), όπως 

επίσης και η ύπαρξη ενιαίου Εγχειριδίου Διαδικασιών που να έχει αποτυπωμένες τις 

εργασίες και τον τρόπο εκτελέσεώς τους (ερ.3 ). Ακόμη, ερωτάται αν έχει γίνει 

περιγραφή καθηκόντων των θέσεων εργασίας σε όλα τα επίπεδα (ερ. 2).  

Η ενότητα  Αξιολόγηση των Κινδύνων και περιλαμβάνει τις ερωτήσεις 4-10. 

Πρόκειται για ένα σημαντικό κομμάτι του εσωτερικού ελέγχου, καθώς όλες οι 

επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μια σειρά κινδύνων που θα μπορούσαν να μετατραπούν σε 

απειλή για την ύπαρξή τους, θα πρέπει, αντιμετωπίζοντας τυχόν απειλές, να 

διατηρήσουν την οικονομική τους ευρωστία, την ποιότητα των προϊόντων και 

υπηρεσιών τους. Στόχος είναι η μείωση των κινδύνων και πρωταρχικός παράγων προς 

αυτήν την κατεύθυνση είναι ο καθορισμός ρεαλιστικών επιχειρηματικών στόχων που 

να αναπροσαρμόζονται αναλόγως τις τρέχουσες εξελίξεις (Ερωτήσεις 5,6,7). Επόμενο 

βήμα είναι η διεξαγωγή και διενέργεια εμπεριστατωμένων μελετών αξιολόγησης των 

επιχειρηματικών κινδύνων, οπότε και ερωτάται αν υπάρχει και κοινοποιείται στους 

εργαζόμενους συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης των κινδύνων (Ερώτηση 4). 

Έπειτα προστέθηκαν κάποιες ερωτήσεις για να αναδειχθεί η σημασία της διενέργειας 

εσωτερικών ελέγχων όχι μόνο σε προκαθορισμένα τακτά χρονικά διαστήματα, αλλά και 

όταν οι συνθήκες το απαιτούν, δηλαδή σε έκτακτες περιπτώσεις (Ερώτηση 9,10). 

Περαιτέρω, οι Δραστηριότητες Ελέγχου ,που αντιστοιχεί στις ερωτήσεις 11-14 είναι 

εκείνες οι πολιτικές, οι διαδικασίες και οι μηχανισμοί που ενισχύουν το έργο της 

Διοίκησης,  λειτουργούν ως εξασφάλιση ότι οι στόχοι ακολουθούνται πιστά , γίνεται σε 

βάθος έρευνα των στοιχείων επιδεικνύοντας την απαιτούμενη  διεισδυτικότητα  και 

διασφαλίζεται η διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων .Υπάρχουν σε όλα τα επίπεδα 
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και τμήματα της επιχείρησης και περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, 

όπως οι εγκρίσεις και οι επαληθεύσεις. Έτσι αρχικά ερωτάται αν υπάρχουν και έχουν 

γνωστοποιηθεί τα επίπεδα και όρια των εγκρίσεων ή ευθυνών (Ερώτηση11). Αυτές οι 

«Δραστηριότητες Ελέγχου» εφαρμόζονται είτε μέσω χειρωνακτικών διαδικασιών, είτε 

μέσω αυτοματοποιημένων πληροφοριακών συστημάτων, οπότε και ερωτήθηκε αν 

εγγυάται μια επαρκή και ποιοτική λογιστική οργάνωση. (Ερώτηση 12,13). Τέλος, η 

έρευνα σε βάθος των στοιχείων για τις πληροφορίες που παράγονται και προέρχονται ή 

τυχόν έγγραφες αναφορές αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι των Δραστηριοτήτων 

ελέγχου, καθώς πρέπει να επιδεικνύεται η απαιτούμενη διεισδυτικότητα (Ερώτηση 14). 

Η ενότητα Λειτουργία και ασφάλεια των  πληροφοριακών συστημάτων  

αντιστοιχούν οι ερωτήσεις 15-20. Η διοίκηση κάθε οικονομικής  μονάδας  προκειμένου 

να εφαρμόσει και να ελέγξει ορθά τα συστήματα, τους μηχανισμούς, τις πολιτικές και 

τις διαδικασίες της, πρέπει να δέχεται απ’ ευθείας  τον εσωτερικό ελεγκτή  γραπτή 

αναφορά  που να  παρουσιάσει  και να αναλύσει με σαφήνεια  τα πορίσματα των 

διενεργούμενων ελέγχων κατά λειτουργική δραστηριότητα, τις  προτάσεις βελτίωσης 

των λειτουργικών δραστηριοτήτων και των συστημάτων και να γίνεται επίβλεψη . 

Εξετάζει, την θεσμοθέτηση συστήματος αναφοράς των αρμοδιοτήτων και των 

συμβάντων της  Διεύθυνσης Πληροφορικής προς την διοίκηση της εταιρίας 

(ερω.15).Εξετάζει την ύπαρξη και συντήρηση μητρώο τεκμηρίωσης, καταγραφής 

εξοπλισμού, λογισμικού, μέσων αποθήκευσης ,εκπαίδευσης χρηστών , διασφάλιση 

πρόσβασης  από εξουσιοδοτημένο προσωπικού και μέτρα ασφάλειας για να 

διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία, προστασία των δεδομένων της πληροφορικής 

διερευνάται εάν και κατά ποιο τρόπο τηρούνται πολιτικές και διαδικασίες προκειμένου 

να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων και η αποφυγή 

περιπτώσεων εμφάνισης καταστροφικού γεγονότος (ερ.20,24) . 

Το ερωτηματολόγιο εστάλη σε εκατόν είκοσι (120) επιχειρήσεις μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, μέσω προσωπικής επαφής και μέσω fax. Από αυτές ανταποκρίθηκαν 

μόνο οι τριάντα (30). 

Για τη στατιστική ανάλυση των απαντήσεων του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκε 

το στατιστικό πακέτο SPSS 19 (Statistical Package for Social Sciences), που αποτελεί 

ένα ολοκληρωμένο στατιστικό πακέτο λογισμικού.  

Στατιστική συμπερασματολογία μιας μεταβλητής 

Η όποια στατιστική συμπερασματολογία που ακολουθεί την περιγραφική στατιστική 

εξαρτάται άμεσα από τη διάκριση των μεταβλητών σε ποσοτικές ή ποιοτικές και από 

την κατανομή που ακολουθούν οι μεταβλητές που εμπλέκονται σε αυτή .Η επιλογή των 

ελέγχων που χρησιμοποιούνται εξαρτάται από το αν  η μεταβλητή ακολουθεί κανονική 

κατανομή ή όχι. Αν ακολουθεί κανονική κατανομή τότε χρησιμοποιούμε παραμετρικά 

τεστ, καθώς έχουν μεγαλύτερη ισχύ(μικρότερο σφάλμα τύπου β το λάθος που κάνουμε 

αν δεχτούμε την Ηο ενώ είναι λάθος) και γι’ αυτό προτιμούνται έναντι των μη-

παραμετρικών. Εναλλακτικά, επιτρέπεται η χρήση παραμετρικών τεχνικών όταν το 

μέγεθος του δείγματος είναι αρκετά μεγάλο (>30). 

Στην έρευνα μας το δείγμα είναι μεγαλύτερο του τριάντα (30) και μας δίνεται η 

δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε παραμετρικούς ελέγχους . 
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Περιγραφική στατιστική δύο μεταβλητών 

Η ύπαρξη δυο ή περισσοτέρων μεταβλητών σε μια έρευνα, οδηγεί εύλογα στην 

αναζήτηση της (πιθανής) μεταξύ τους σχέσης. Εξετάζεται η συμπεριφορά των τιμών 

μιας μεταβλητής σε σχέση με τις τιμές κάποιας άλλης. Στην έρευνα μας έχουμε μόνο 

ποιοτικές μεταβλητές, γι’ αυτό θα χρησιμοποιήσουμε  την διαδικασία crosstabs και τον 

έλεγχο Χ
2 

καθώς και θα υπολογίσουμε τον συντελεστή συσχέτισης για την καταγραφή 

της δύσης και του βαθμού συνάφειας δυο μεταβλητών. Το τεστ Chi-square αφορά την 

πραγματοποίηση ελέγχου ανεξαρτησίας των δύο μεταβλητών και ο συντελεστής 

συσχέτισης του Spearman υπολογίζεται ως ένα μέτρο της έντασης της σχέσης μεταξύ 

δύο μεταβλητών στην περίπτωση που και οι δύο είναι διάταξης. 

Στην ανάλυση μας θα χρησιμοποιήσουμε και τον παραμετρικό έλεγχο ANOVA. 

Ένας πειραματικός σχεδιασμός κατά τον οποίο κάθε επίπεδο μιας ανεξάρτητης 

μεταβλητής συνδυάζεται με κάθε επίπεδο των υπολοίπων ανεξάρτητων μεταβλητών 

ονομάζεται παραγοντικός σχεδιασμός. 

Η παραγοντική ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) είναι το παραμετρικό στατιστικό 

κριτήριο που χρησιμοποιείται στον παραγοντικό σχεδιασμό για την μελέτη των 

επιδράσεων των ανεξάρτητων μεταβλητών στην εξαρτημένη, καθώς και των 

αλληλεπιδράσεων τους. Η ANOVA με δύο ανεξάρτητες μεταβλητές δίνει τρία πηλίκα 

διακύμανσης F (FA, FB και FA*B). Τα δύο πρώτα αναφέρονται στις επιδράσεις των δύο 

παραγόντων δηλαδή στο αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των μέσων 

όρων των συνθηκών καθενός παράγοντα. Πιο συγκεκριμένα δείχνουν αν υπάρχει 

μεμονωμένη επίδραση καθεμίας από τις ανεξάρτητες μεταβλητές στην εξαρτημένη. Το 

τρίτο πηλίκο FA*B της παραγοντικής ανάλυσης διακύμανσης επιτρέπει την μελέτη των 

αλληλεπιδράσεων των ανεξάρτητων μεταβλητών. Μια σημαντική αλληλεπίδραση 

υπάρχει όταν η επίδραση του ενός παράγοντα είναι διαφορετική για την κάθε μια 

συνθήκη του άλλου παράγοντα. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

5.1. Γενικά 

 

Οι εξεταζόμενες επιχειρήσεις  

 

Αρχικά θα παρατεθούν τα αποτελέσματα των ερωτήσεων που αφορούν κάποια 

προσωπικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων, που θεωρήθηκαν 

ενδιαφέροντα αλλά και σχετικά με την έρευνα. Όσον αφορά το χώρο στον οποίο 

δραστηριοποιείται η κάθε επιχείρηση, διαπιστώθηκε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των 

επιχειρήσεων που εξετάζονται (1/2 των επιχειρήσεων) ανήκει στο τομέα λιανικής 

πώλησης/μεταποίησης, δεύτερο στην κατάταξη έρχεται ο  τομέας των οικονομικών το 

μικρότερο ποσοστό ανήκει στον τομέα παροχής υπηρεσιών. 

Δραστηριότητα 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ΜΕΤΑΠΟΙ

ΗΣΗ/ 

ΛΙΑΝΙΚΗ 

ΠΩΛΗΣΗ 

19 59,4 61,3 61,3 

ΟΙΚΟΝΟΜ

ΙΚΑ 
7 21,9 22,6 83,9 

ΥΠΗΡΕΣΙ

ΩΝ 
5 15,6 16,1 100,0 

Total 31 96,9 100,0  

Missing System 1 3,1   

Total 32 100,0   
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Οι περισσότερες επιχειρήσεις που διαθέτουν τμήμα εσωτερικού ελέγχου εδρεύουν στην 

Αθήνα, όπως εύλογα παρατηρείται στον επόμενο πίνακα. Αναλυτικά, οι 16 από τις 

εξεταζόμενες επιχειρήσεις εδρεύουν  στην πρωτεύουσα, οι 7 στην Θεσσαλονίκη και οι 

8 στην υπόλοιπη Ελλάδα 

 

Έδρα 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΑΘΗΝΑ 16 50,0 51,6 51,6 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ

ΚΗ 

7 21,9 22,6 74,2 

ΛΟΙΠΗ 

ΕΛΛΑΔΑ 

8 25,0 25,8 100,0 

Total 31 96,9 100,0  

Missing System 1 3,1   

Total 32 100,0   
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Η απεικόνιση του υπαλληλικού προσωπικού των εξεταζόμενων επιχειρήσεων, στον 

πίνακα που ακολουθεί, δείχνει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των απαντήσεων που 

λάβαμε έχουν αριθμό προσωπικό μικρότερο από 500 υπαλλήλους.  

 

Αριθμός προσωπικού 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <500 13 40,6 41,9 41,9 

500-1000 10 31,3 32,3 74,2 

1000-2000 5 15,6 16,1 90,3 

>2000 3 9,4 9,7 100,0 

Total 31 96,9 100,0  

Missing System 1 3,1   

Total 32 100,0   
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Η θέση του ερωτώμενου στην  επιχείρηση παρουσιάζεται στο ακόλουθο πίνακα, 

παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό  απαντήσεων δόθηκε  από  άτομα που 

ανήκουν στο χώρο του εσωτερικού  ελέγχου και επομένως θα μπορέσουμε να βγάλουμε 

ένα αξιόπιστο αποτέλεσμα. 

Θέση ερωτώμενου 

 
Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Άλλος 11 34,4 35,5 35,5 

Προϊστάμενος 

εσωτερικού ελέγχου 

7 21,9 22,6 58,1 

Διεύθυνση 

εσωτερικού ελέγχου 

9 28,1 29,0 87,1 

Εσωτερικός ελεγκτής 4 12,5 12,9 100,0 

Total 31 96,9 100,0  

Missing System 1 3,1   

Total 32 100,0   
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5.2. Ανάλυση 

 

Περιβάλλον ελέγχου 

 

 Ερώτηση1 

 

Μια άρτια οργανωτική δομή προσφέρει το απαραίτητο πλαίσιο για το σωστό 

προγραμματισμό, τον ακριβή συντονισμό και τον πλήρη έλεγχο των δραστηριοτήτων 

της επιχείρησης. Έτσι συμβάλλει εμμέσως στην αποτελεσματική λειτουργία του 

εσωτερικού ελέγχου. 

Στην ερώτηση αν υπάρχει στην οργανωτική δομή της εταιρίας τμήμα ή υπηρεσία 

εσωτερικού ελέγχου στελεχωμένη με εξειδικευμένο προσωπικό εσωτερικών ελεγκτών  

κατάλληλο για να διεκπεραιώσει εσωτερικό λειτουργικό και λογιστικό έλεγχο λάβαμε 

τις εξής απαντήσεις  
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Υπάρχει τμήμα εσωτερικού ελέγχου με εξειδικευμένο προσωπικό; 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΚΑΘΟΛΟΥ 1 3,1 3,2 3,2 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

7 21,9 22,6 25,8 

ΜΕΤΡΙΑ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

4 12,5 12,9 38,7 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

13 40,6 41,9 80,6 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6 18,8 19,4 100,0 

Total 31 96,9 100,0  

Missing System 1 3,1   

Total 32 100,0   
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Το  40,6 % των εταιριών απάντησαν ότι υπάρχει στην οργανωτική δομή της εταιρίας 

του τμήμα εσωτερικού ελέγχου  σε μεγάλη κλίμακα και  ένα 18,8% απάντησε σε πάρα 

πολύ μεγάλη ,συνολικά  το 59,4% είναι το ποσοστό των εταιριών που τον εσωτερικό 

έλεγχο  τον διενεργεί εξειδικευμένο προσωπικό. Από τις εταιρίες που λάβαμε τις 

απαντήσεις μικρή και μέτρια συνολικά ποσοστό 34,4% διενεργείται ο εσωτερικός 

έλεγχος  από τους προϊσταμένους του τμήματος λογιστηρίου. 

Ένα ποσοστό 3,1% διαθέτουν στην οργανωτική δομή της εταιρίας τμήμα αλλά δεν 

λειτουργεί και δεν διενεργείται κανένας έλεγχος. Υπάρχει γιατί ορίζεται από τον νόμο. 

Οι νόμοι - αποφάσεις που σχετίζονται άμεσα με τον Εσωτερικό Έλεγχο είναι: 

α) Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/14.11.2000 περί κανόνων συμπεριφοράς 

των εταιρειών που έχουν εισάγει τις μετοχές τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 

(Χ.Α.Α.) και των συνδεμένων με αυτές προσώπων. 

Θέτει για πρώτη φορά ένα θεσμικό πλαίσιο για τον εσωτερικό έλεγχο. Σύμφωνα με το 

άρθρο 12 της παραπάνω απόφασης, «κάθε εταιρεία οφείλει να διαθέτει τμήμα 

εσωτερικού ελέγχου το οποίο θα αποσκοπεί στη συνεχή παρακολούθηση της 

λειτουργίας της εταιρείας και θα έχει την ευθύνη να ενημερώνει εγγράφως, σε τακτά 

χρονικά διαστήματα, το διοικητικό συμβούλιο για την εφαρμογή του κανονισμού 

εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας». Επίσης στο άρθρο αυτό αναφέρονται: 

 ότι ο επικεφαλής του τμήματος  εσωτερικού ελέγχου διορίζεται από το 

διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας 

 στις βασικές αρμοδιότητες του τμήματος 

 ότι επιβάλλεται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της εταιρίας να 

περιγράφονται οι αρμοδιότητες, η σύνθεση, ο τρόπος επικοινωνίας με τα λοιπά 

τμήματα της εταιρίας και οι όροι λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου 
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Ερώτηση 2 

 

 Ο εσωτερικός έλεγχος αποδίδει καλύτερα όταν εφαρμόζεται σε οργανωτικά σχήματα 

που επιτρέπουν το σαφή διαχωρισμό των καθηκόντων και των ευθυνών μεταξύ των 

διαφόρων στελεχών ή που αποθαρρύνουν τη συνεργασία με σκοπό την καταδολίευση ή 

κατάχρηση ή που ενισχύουν την αμοιβαία βοήθεια και συνεργασία μεταξύ των 

διαφόρων τμημάτων της επιχείρησης. Επίσης είναι πιο αποδοτικός όταν τα οργανωτικά 

σχήματα καθορίζουν με σαφήνεια τη θέση και τις υποχρεώσεις κάθε υπαλλήλου και τις 

σχέσεις του με τα ανώτερα κλιμάκια της ιεραρχίας. 

Στην ερώτηση αν υπάρχει περιγραφή καθηκόντων θέσεων εργασίας σε όλα τα επίπεδα, 

διαπιστώσαμε  ότι ποσοστό  πάνω από το 75% απάντησε θετικά 

 

Υπάρχει περιγραφή καθηκόντων; 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΚΑΘΟΛΟΥ 1 3,1 3,2 3,2 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

6 18,8 19,4 22,6 

ΜΕΤΡΙΑ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

2 6,3 6,5 29,0 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

16 50,0 51,6 80,6 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6 18,8 19,4 100,0 

Total 31 96,9 100,0  

Missing System 1 3,1   

Total 32 100,0   
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Παρατηρούμε ότι το ποσοστό των εταιριών που απάντησαν ότι λειτουργεί σε μικρή 

κλίμακα η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχουν είναι 18,8% πλησιάζει το ποσοστό που 

απάντησε ότι  υπάρχει μικρή κλίμακα στην περιγραφή των θέσεων εργασίας. 

 

Ερώτηση 3 

 

Στην ερώτηση αν διαθέτει η επιχείρηση συγκεκριμένο εγχειρίδιο διαδικασιών με 

αποτυπωμένες τις εργασίες και τον τρόπο εκτέλεσης δόθηκαν καταφατικές απαντήσεις  
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Διαθέτει η επιχείρηση ενιαίο εγχειρίδιο διαδικασιών; 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΚΑΘΟΛΟΥ 1 3,1 3,2 3,2 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

6 18,8 19,4 22,6 

ΜΕΤΡΙΑ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

5 15,6 16,1 38,7 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

13 40,6 41,9 80,6 

ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΥ 

6 18,8 19,4 100,0 

Total 31 96,9 100,0  

Missing System 1 3,1   

Total 32 100,0   

 

 

Παρατηρώντας το διάγραμμα ποσοστό 75% των εταιριών διαθέτουν ενιαίο εγχειρίδιο 

διαδικασιών και χρησιμοποιείται σε μεγάλες κλίμακες .Το ποσοστό των εταιριών που 

δεν διαθέτουν εγχειρίδιο  είναι το ποσοστό των εταιριών που δεν διαθέτουν 

οργανόγραμμα και ανάθεση αρμοδιοτήτων. 
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Ερώτηση 4 

 

Σύμφωνα με τον Krell (2005), η εκτίμηση του κινδύνου που αντιμετωπίζει ένας 

οργανισμός είναι μείζονος σημασίας για την επιτυχία των λειτουργιών εσωτερικού 

ελέγχου και του οργανισμού. Οι εσωτερικοί ελεγκτές δεν πρέπει απλά να είναι σε θέση 

να εκτιμούν τους κινδύνους, αλλά να προβαίνουν και σε συνεχή ανάλυση του κινδύνου. 

Η αξιολόγηση του κινδύνου είναι ο προσδιορισμός και η ανάλυση των κινδύνων που 

σχετίζονται με την επίτευξη των στόχων, σχηματίζοντας μια βάση στον τρόπο 

διαχείρισης τους. Ο επόμενος πίνακας αντιπροσωπεύει τη συχνότητα και το ποσοστό 

των απαντήσεων που αφορούν στην εφαρμογή ή μη διαδικασίας εκτίμησης κινδύνου 

από τις επιχειρήσεις. 

 

Υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων; 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΚΑΘΟΛΟΥ 1 3,1 3,2 3,2 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

2 6,3 6,5 9,7 

ΜΕΤΡΙΑ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

10 31,3 32,3 41,9 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

13 40,6 41,9 83,9 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 5 15,6 16,1 100,0 

Total 31 96,9 100,0  

Missing System 1 3,1   

Total 32 100,0   
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Συμπεραίνεται ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων εσωτερικών ελεγκτών ασκούν μια 

τυποποιημένη, καθιερωμένη ανάλυση του κινδύνου σε πολλούς τομείς της επιχείρησης, 

ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο τον συνεχή έλεγχο σε όσο το δυνατόν περισσότερο 

τομείς ταυτόχρονα. Παρακάτω δίνεται  έμφαση στα μέλη που συμμετέχουν στην 

αξιολόγηση του κινδύνου, στους τομείς εφαρμογής της διαδικασίας αυτής καθώς και 

στους κύριους στόχους για τους οποίους υιοθετείται η διαδικασία αυτή. 

 

Ερώτηση 5 

 

Ο ακρογωνιαίος λίθος της εκτέλεσης μιας διαδικασίας στα πλαίσια κάθε επιχείρησης 

είναι η οργάνωση της κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτύχει τους στρατηγικούς και 

οικονομικούς της στόχους. Οι οικονομικοί στόχοι μιας επιχείρησης υλοποιούνται πάντα 

σε συνάρτηση με την επίτευξη των ποιοτικών της στόχων. Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι 

μιας επιχείρησης δίνουν μια γεύση της στρατηγικής της πρόθεσης. Αμέσως μετά 

παρατίθεται το διάγραμμα που αφορά στους κύριους στόχους της διαδικασίας 

εκτίμησης κινδύνου όπως αυτοί προκύπτουν από τις απαντήσεις των εσωτερικών 

ελεγκτών. Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στηρίχθηκαν σε μια κλίμακα της τάξεως 

από 1 έως 4, όπου 1=Πολύ Χαμηλά, 2=Χαμηλά, 3=Υψηλά και 4=Πολύ Υψηλά, με 

σκοπό να διαμορφωθεί κατά κάποιο τρόπο η ιεραρχία σύμφωνα με την οποία οι 

ελληνικές επιχειρήσεις, στο σύνολό τους, θέτουν τους στόχους αυτούς. 
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Statistics 

 Οι κύριοι 

στόχοι 

εκτίμησης 

κινδύνου 

βρίσκονται 

στην 

ανάπτυξη 

μιας 

συστηματική

ς 

προσέγγισης 

για την 

διαχείριση 

κινδύνου 

Στην χρήση 

των 

ευρημάτων 

της 

εκτίμησης 

κινδύνου 

στα πλαίσιο 

σχ. ετήσιου 

προγράμμα

τος 

Η ένταξη 

των 

κινδύνων 

σε 

ανεξάρτη

τους 

ελέγχους 

Η 

συμμόρφω

ση με 

ρυθμιστικέ

ς 

απαιτήσεις 

Η αναφορά 

κινδύνων 

από το 

εξωτερικό 

περιβάλλον 

N 

Va

lid 
31 31 31 31 31 

Mi

ssi

ng 

1 1 1 1 1 

Percentil

es 

25 2,0000 3,0000 3,0000 1,0000 3,0000 

50 3,0000 4,0000 4,0000 1,0000 4,0000 

75 4,0000 4,0000 4,0000 2,0000 4,0000 
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Οι κύριοι στόχοι εκτίμησης κινδύνου βρίσκονται στην  ανάπτυξη μιας 

συστηματικής προσέγγισης για την διαχείριση κινδύνου 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
9 28,1 29,0 29,0 

ΜΕΤΡΙΑ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
8 25,0 25,8 54,8 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
10 31,3 32,3 87,1 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 4 12,5 12,9 100,0 

Total 31 96,9 100,0  

Missing System 1 3,1   

Total 32 100,0   
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Στην χρήση των ευρημάτων της εκτίμησης κινδύνου στα πλαίσιο σχ. 

ετήσιου προγράμματος 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
6 18,8 19,4 19,4 

ΜΕΤΡΙΑ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
8 25,0 25,8 45,2 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
12 37,5 38,7 83,9 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 5 15,6 16,1 100,0 

Total 31 96,9 100,0  

Missing System 1 3,1   

Total 32 100,0   
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Η ένταξη των κινδύνων σε ανεξάρτητους ελέγχους 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 1 3,1 3,2 3,2 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
6 18,8 19,4 22,6 

ΜΕΤΡΙΑ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
6 18,8 19,4 41,9 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
14 43,8 45,2 87,1 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 4 12,5 12,9 100,0 

Total 31 96,9 100,0  

Missing System 1 3,1   

Total 32 100,0   
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Η συμμόρφωση με ρυθμιστικές απαιτήσεις 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 1 3,1 3,2 3,2 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
4 12,5 12,9 16,1 

ΜΕΤΡΙΑ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
10 31,3 32,3 48,4 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
11 34,4 35,5 83,9 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 5 15,6 16,1 100,0 

Total 31 96,9 100,0  

Missing System 1 3,1   

Total 32 100,0   
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Η αναφορά κινδύνων από το εξωτερικό περιβάλλον 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
5 15,6 16,1 16,1 

ΜΕΤΡΙΑ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
9 28,1 29,0 45,2 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
11 34,4 35,5 80,6 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6 18,8 19,4 100,0 

Total 31 96,9 100,0  

Missing System 1 3,1   

Total 32 100,0   
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Η δημιουργία αξίας 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 1 3,1 3,2 3,2 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
2 6,3 6,5 9,7 

ΜΕΤΡΙΑ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
7 21,9 22,6 32,3 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
11 34,4 35,5 67,7 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 10 31,3 32,3 100,0 

Total 31 96,9 100,0  

Missing System 1 3,1   

Total 32 100,0   
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Άλλος στόχος 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 20 62,5 64,5 64,5 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
4 12,5 12,9 77,4 

ΜΕΤΡΙΑ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
3 9,4 9,7 87,1 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
3 9,4 9,7 96,8 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 1 3,1 3,2 100,0 

Total 31 96,9 100,0  

Missing System 1 3,1   

Total 32 100,0   
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Τα αποτελέσματα των πινάκων και του διαγράμματος δείχνουν ότι η πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων προσέγγισε με ενδιαφέρον το συγκεκριμένο ζήτημα. Όσον αφορά την 

ανάπτυξη μιας συστηματικής μεθόδου η οποία θα χρησιμοποιείται από τη διοίκηση για 

τη διαχείριση του κινδύνου το 68,8% των ερωτώμενων τοποθετούν τη διεξαγωγή μιας 

συστηματικής διαδικασίας εκτίμησης κινδύνου σε μεγάλες κλίμακες. Ακόμα, 

παρατηρείται ότι το 28,1% των επιχειρήσεων δε μεριμνά ιδιαίτερα για την 

πραγματοποίηση αυτού του στόχου (κλίμακα 2=Πολύ Χαμηλά). Το βασικό είναι ότι ο 

στόχος αυτός προϋποθέτει τη δέσμευση της διοίκησης και των υψηλόβαθμων στελεχών 

ότι ο κίνδυνος θα αποτιμάται μεθοδικά και σε τακτική βάση. 

Αναλύοντας τη διαδικασία macro risk assessment, διαπιστώνεται ότι για το 53,1% των 

επιχειρήσεων, η χρήση των ευρημάτων της εκτίμησης κινδύνου ως βασικός παράγοντας 

σχεδιασμού του ετήσιου προγράμματος ελέγχου αποτελεί έναν πολύ υψηλό στρατηγικό 

στόχο (κλίμακα 4,5). Με λίγα λόγια αποτελεί ένα όραμα του τι προσπαθεί να ελέγξει η 

επιχείρηση στη διάρκεια ενός έτους και του πως θα οργανώσει αυτήν την προσπάθεια-

πρόγραμμα ελέγχου. Παράλληλα, το 25% των υπό εξέταση επιχειρήσεων τοποθετεί 

αυτόν τον στόχο σε μια κλίμακα μικρότερη (κλίμακα 3) ενώ διακρίνεται και ένα 18,8% 

του συνόλου το οποίο εκφράζει χαμηλό ενδιαφέρον για την υλοποίηση αυτού του 

στόχου (κλίμακα 2=Χαμηλά). Επιπλέον, η διαγραμματική απεικόνιση δείχνει ότι η 

ένταξη των κινδύνων σε ανεξάρτητους, σταδιακούς ελέγχους και κυρίως ελέγχους 

συμμόρφωσης με κανονισμούς και ρυθμίσεις περιλαμβάνεται στους υψηλούς στόχους 

του 56,3% των εταιρειών (κλίμακα 5). Πολύ μικρή σημασία στην επίτευξη της μεθόδου 

micro risk assessment μέσω της εφαρμογής μιας συγκεκριμένης διαδικασίας εκτίμησης 

κινδύνου δίνεται από το 21,9% των ερωτώμενων (κλίμακα 1,2). Βέβαια, σε αυτό το 

σημείο πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο εσωτερικός έλεγχος δεν υποκαθιστά τους επιτελείς 

ή τα γραφεία οργάνωσης, για να συντάσσει κανονισμούς και διαδικασίες, αλλά βοηθάει 

αυτά τα όργανα να υιοθετούν τους κανόνες και τις ρυθμίσεις λειτουργίας. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι το 15,6% και το 34,4% των συμμετεχόντων εσωτερικών 

ελεγκτών διεξάγει τη διαδικασία εκτίμησης κινδύνου σε συνεργασία με τα αρμόδια 

στελέχη της επιχείρησης, καθορίζοντας τη συμμόρφωση με τις ρυθμιστικές απαιτήσεις 

ως πολύ υψηλό και υψηλό στόχο αντίστοιχα (κλίμακα 5=Πολύ Υψηλά & κλίμακα 

4=Υψηλά). Το 3,1% και 12,5% των επιχειρήσεων προφανώς δε δίνει μεγάλη σημασία 

στην ολοκλήρωση αυτού του στόχου, αφού κατατάσσει την προσαρμογή στις 

απαιτούμενες ρυθμιστικές αλλαγές στις κλίμακες 1 και 2 αντίστοιχα. Η αναφορά 

κινδύνων που προέρχονται από τα εξωτερικά εμπλεκόμενα μέρη συνεκτιμάται από την 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων στους υψηλότερους στόχους. Βάσει των ποσοστιαίων 

αποτελεσμάτων, το 34,4% των ερωτηθέντων ιεραρχεί την επιδίωξη αυτή στην κλίμακα 

4 και το 18,8% στην κλίμακα 5. Οι περισσότεροι εσωτερικοί ελεγκτές κατανοούν ότι η 

πλήρης συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στη διαδικασία εκτίμησης κινδύνου είναι 

δυνατό να θεωρηθεί ότι έχει επιτευχθεί μόνο όταν έχει γίνει συνείδηση όλων ότι η 

σειρά «εκτίμηση κινδύνου-σχεδιασμός ελέγχου- διεξαγωγή ελέγχου-διόρθωση και 

αξιολόγηση ελέγχου» είναι μια συνεχής διεργασία (τύπου έλικα) που οδηγεί στη συνεχή 

βελτίωση του οργανισμού. Λαμβάνοντας υπόψη το 15,6% του συνόλου καθιερώνει την 

έκθεση των κινδύνων που προκύπτουν από το εξωτερικό περιβάλλον ως χαμηλό στόχο 

της διαδικασίας εκτίμησης του επιχειρησιακού και ελεγκτικού κινδύνου (κλίμακα 

2=Χαμηλά)˙ συνεπώς, το υπόλοιπο 28,1% του συνόλου θέτει το στόχο αυτό σε μέτρια 

κλίμακα. 
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Σύμφωνα με το 34,4% των ερωτώμενων, η εκτέλεση της διαδικασίας εκτίμησης 

κινδύνου μπορεί να συνεισφέρει σε σημαντικό βαθμό στη δημιουργία αξίας για την 

επιχείρηση (κλίμακα 4). Ακόμη, αξιοσημείωτο είναι ότι το 31,3% των ερωτηθέντων 

διεκπεραιώνει τη διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου με απώτερο εκτός των άλλων 

στόχο τη δημιουργία επιχειρησιακής αξίας. Είναι ευρέως γνωστό ότι η αξία 

συσχετίζεται με την ποιότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα. Αυτό 

συνεπάγεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων στην έρευνα εσωτερικών 

ελεγκτών επιδιώκει η διαδικασία εκτίμησης κινδύνου να εξασφαλίζει ότι η μετέπειτα 

διαχείριση του κινδύνου από τα εμπλεκόμενα μέρη επιτελείται σωστά και ότι αυτή θα 

εκτελείται συνέχεια σωστά με υψηλότερο σκοπό την απόδοση αξίας στην επιχείρηση. 

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση αυτού του τμήματος, επισημαίνεται το ενδιαφέρον που 

έδειξαν οι ερωτώμενοι στην εκπλήρωση ορισμένων άλλων στόχων της διαδικασίας 

εκτίμησης κινδύνου, όπως είναι: η αστική ευθύνη που προκαλεί η χρήση των δικτύων, 

η άμεση αναγνώριση τυχόν αδυναμιών σχεδιασμού του ελέγχου καθώς και η 

διερεύνηση έκτακτων περιοχών που χρήζουν ελέγχου. 

 

Ερώτηση 6 

 

Ο καθορισμός των στόχων συνδέεται άμεσα με την αξιολόγηση των κινδύνων. Η 

ερώτηση 6 είναι ουσιώδης σημασίας καθώς θα πρέπει να καταρτίζεται κάποιο σχέδιο 

από την διοίκηση για την επίτευξη των τιθέμενων στόχων ώστε μα βάση τον 

προγραμματισμό αυτό  να μειώνεται η πιθανότητα  κινδύνου και σφάλματος. 

Παρατηρώντας τα αποτελέσματα, διαπιστώνουμε ότι  οι επιχειρήσεις στο μεγαλύτερο 

μέρος τους (ποσοστό 75%) καταρτίζουν σχέδιο ,ποσοστό  18,8 % καθορίζουν ένα 

πλάνο και ένα μικρό ποσοστό 3,1% των επιχειρήσεων δεν ασχολούνται καθόλου με τον 

σχεδιασμό, ίδιο ποσοστό με τις επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ενιαίο εγχειρίδιο με 

αποτυπωμένες τις εργασίες και τον τρόπο εκτέλεσης τους 
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Καταρτίζεται στρατηγική εσωτερικού ελέγχου για τους στόχους; 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΚΑΘΟΛΟΥ 1 3,1 3,2 3,2 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

6 18,8 19,4 22,6 

ΜΕΤΡΙΑ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

7 21,9 22,6 45,2 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

13 40,6 41,9 87,1 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 4 12,5 12,9 100,0 

Total 31 96,9 100,0  

Missing System 1 3,1   

Total 32 100,0   
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Ερώτηση 7 

 

Σε αυτή την ερώτηση επιδιώκεται να δούμε κατά πόσο οι εσωτερικοί ελεγκτές δίνουν 

σημασία στην εφαρμογή της διαδικασίας εκτίμησης κινδύνου σε συγκεκριμένους τομείς 

της επιχείρησης. Διευκρινίζεται ότι οι ερωτώμενοι είχαν τη δυνατότητα επιλογής άνω 

της μιας απάντησης, γεγονός που δικαιολογεί τα ποσοστά του διαγράμματος το οποίο 

εξετάζεται στη συνέχεια. 

Η διαδικασία εκτίμησης κινδύνου έχει εφαρμοσθεί στον τομέα της παραγωγής; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 1 3,1 3,2 3,2 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
6 18,8 19,4 22,6 

ΜΕΤΡΙΑ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
7 21,9 22,6 45,2 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
16 50,0 51,6 96,8 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 1 3,1 3,2 100,0 

Total 31 96,9 100,0  

Missing System 1 3,1   

Total 32 100,0   
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Η διαδικασία εκτίμησης κινδύνου έχει εφαρμοσθεί στην έρευνα κ ανάπτυξη; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 6 18,8 19,4 19,4 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
14 43,8 45,2 64,5 

ΜΕΤΡΙΑ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
10 31,3 32,3 96,8 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
1 3,1 3,2 100,0 

Total 31 96,9 100,0  

Missing System 1 3,1   

Total 32 100,0   
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Η διαδικασία εκτίμησης κινδύνου έχει εφαρμοσθεί στα οικονομικά; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
7 21,9 22,6 22,6 

ΜΕΤΡΙΑ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
10 31,3 32,3 54,8 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
9 28,1 29,0 83,9 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 5 15,6 16,1 100,0 

Total 31 96,9 100,0  

Missing System 1 3,1   

Total 32 100,0   
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Η διαδικασία εκτίμησης κινδύνου έχει εφαρμοσθεί στην λογιστική; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
7 21,9 22,6 22,6 

ΜΕΤΡΙΑ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
10 31,3 32,3 54,8 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
11 34,4 35,5 90,3 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 3 9,4 9,7 100,0 

Total 31 96,9 100,0  

Missing System 1 3,1   

Total 32 100,0   
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Η διαδικασία εκτίμησης κινδύνου έχει εφαρμοσθεί στους οργανωτικούς . και 

ανθρώπινους πόρους; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
12 37,5 38,7 38,7 

ΜΕΤΡΙΑ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
11 34,4 35,5 74,2 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
7 21,9 22,6 96,8 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 1 3,1 3,2 100,0 

Total 31 96,9 100,0  

Missing System 1 3,1   

Total 32 100,0   
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Η διαδικασία εκτίμησης κινδύνου έχει εφαρμοσθεί στο μάρκετινγκ και 

πωλήσεις; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
6 18,8 19,4 19,4 

ΜΕΤΡΙΑ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
6 18,8 19,4 38,7 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
9 28,1 29,0 67,7 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 10 31,3 32,3 100,0 

Total 31 96,9 100,0  

Missing System 1 3,1   

Total 32 100,0   
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Η διαδικασία εκτίμησης κινδύνου έχει εφαρμοσθεί στις παραγγελίες; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
4 12,5 12,9 12,9 

ΜΕΤΡΙΑ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
8 25,0 25,8 38,7 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
10 31,3 32,3 71,0 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 9 28,1 29,0 100,0 

Total 31 96,9 100,0  

Missing System 1 3,1   

Total 32 100,0   
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Η διαδικασία εκτίμησης κινδύνου έχει εφαρμοσθεί σε άλλο τομέα; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 2 6,3 6,5 6,5 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
5 15,6 16,1 22,6 

ΜΕΤΡΙΑ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
9 28,1 29,0 51,6 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
9 28,1 29,0 80,6 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6 18,8 19,4 100,0 

Total 31 96,9 100,0  

Missing System 1 3,1   

Total 32 100,0   
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Παρατηρήσεις: 

 

Το ½ των εσωτερικών ελεγκτών πρόβαλε μια γενική απάντηση στο συγκεκριμένο 

ζήτημα, λαμβάνοντας υπόψη τον ισχυρισμό ότι εκτιμά τον κίνδυνο σε όλες τις 

λειτουργίες της επιχείρησης (παραγωγή, έρευνα και ανάπτυξη, οικονομικά, λογιστική, 

οργανωσιακοί και ανθρώπινοι πόροι, μάρκετινγκ και πωλήσεις, παραγγελίες, 

πληροφοριακή υποδομή). Σημαντικό ήταν το ποσοστό των επιχειρήσεων το οποίο 

διεξάγει τη διαδικασία εκτίμησης κινδύνου, εκτός των άλλων και στο οικονομικό 

τμήμα, ελέγχει δηλαδή επαρκώς κάθε χρηματοοικονομική πληροφορία καθώς και εάν 

γίνεται σωστή διαχείριση των διαθεσίμων. Ακόμα, αξιοσημείωτη είναι η οικειότητα 

που αποκτούν οι εσωτερικοί ελεγκτές στην ανάλυση κινδύνου σχετικά με τα λογιστικά 

πληροφοριακά συστήματα βάσει του αποτελέσματος ότι το 78,2% των ελεγκτών 

εφαρμόζει τη διαδικασία εκτίμησης κινδύνου σε αυτά. Άλλωστε, οι εσωτερικοί 

ελεγκτές κατά την διεκπεραίωση των καθηκόντων τους εμπλέκονται αρκετά με 

προγραμματιστές υπολογιστών αφού και οι δύο ανήκουν στο υπαλληλικό προσωπικό 

της εταιρείας. 

Ακόμα μία διαπίστωση είναι η χαμηλή εφαρμογής εκτίμησης κινδύνου στους τομείς 

α)έρευνα και ανάπτυξη και β) οργανωσιακοί και ανθρώπινοι πόροι. Οι ελληνικές 

επιχειρήσεις δε πρέπει να ξεχνούν ότι οι οικονομικές, βιομηχανικές, ρυθμιστικές και 

επιχειρηματικές συνθήκες συνεχώς αλλάζουν ˙ γι’ αυτό το λόγο χρειάζονται οι 

κατάλληλοι μηχανισμοί για την αναγνώριση και το χειρισμό των κινδύνων που 

σχετίζονται με την αλλαγή. Με λίγα λόγια θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι 

κυριότεροι κίνδυνοι που σχετίζονται με την αλλαγή και που είναι εκτός των άλλων η 

ταχεία ανάπτυξη και η προσαρμογή σε αυτήν, το νέο προσωπικό σε συνδυασμό με την 

κουλτούρα του οργανισμού, η εταιρική αναδιάρθρωση που επηρεάζει το  διαχωρισμό 
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των καθηκόντων καθώς και η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στα πληροφοριακά 

συστήματα που μπορεί να αλλάξει τους κινδύνους που σχετίζονται με τον εσωτερικό 

έλεγχο. 

Ερώτηση 8 

Η συγκεκριμένη ερώτηση προϋποθέτει ότι η εφαρμογή της διαδικασίας εκτίμησης 

κινδύνου από τις επιχειρήσεις είναι πετυχημένη. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η 

δυνατότητα παρουσίασης μιας σαφής εικόνας των κύριων παραγόντων που 

λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τους εσωτερικούς ελεγκτές κατά τη συμμετοχή τους 

στη διεξαγωγή της συγκεκριμένης διαδικασίας. Η απαίτηση της συγκεκριμένης 

ερώτησης ίσως προκαλεί και την καχυποψία των εσωτερικών ελεγκτών διότι  Ανά  

Παρατηρήσεις: 

Η κλίμακα 1 έως 5 αναδεικνύει το βαθμό σημαντικότητας που προσδίδουν οι 

συμμετέχοντες στους παράγοντες: σαφής καθορισμός των επιχειρησιακών στόχων, 

κουλτούρα και τάσεις της επιχείρησης σχετικά με τους ελέγχους και τους κινδύνους, 

ανάπτυξη ενός τυποποιημένου μοντέλου εκτίμησης κινδύνου και υποστήριξη της 

διοίκησης σε υψηλό βαθμό, ως κριτήριο για την επίτευξη των επιδιώξεων, οι οποίες 

καθορίζονται κατά το στάδιο σχεδιασμού της διαδικασίας εκτίμησης του κινδύνου από 

τις επιχειρήσεις.  

 

Κατά την εφαρμογή της εκτίμησης του κινδύνου υπάρχει σαφής διαχωρισμός 

των επιχειρησιακών στόχων; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
5 15,6 16,1 16,1 

ΜΕΤΡΙΑ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
10 31,3 32,3 48,4 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
10 31,3 32,3 80,6 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6 18,8 19,4 100,0 

Total 31 96,9 100,0  

Missing System 1 3,1   

Total 32 100,0   
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Κατά την εφαρμογή της εκτίμησης του κινδύνου υπάρχει κουλτούρα κ τάσεις 

της επιχείρησης για ελέγχους; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
5 15,6 16,1 16,1 

ΜΕΤΡΙΑ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
10 31,3 32,3 48,4 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
11 34,4 35,5 83,9 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 5 15,6 16,1 100,0 

Total 31 96,9 100,0  

Missing System 1 3,1   

Total 32 100,0   

 

 



62 
 

 

 

Κατά την εφαρμογή της εκτίμησης του κινδύνου υπάρχει ανάπτυξη ενός 

τυποποιημένου μοντέλου εκτίμησης κινδύνου; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
4 12,5 12,9 12,9 

ΜΕΤΡΙΑ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
9 28,1 29,0 41,9 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
12 37,5 38,7 80,6 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6 18,8 19,4 100,0 

Total 31 96,9 100,0  

Missing System 1 3,1   

Total 32 100,0   
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Κατά την εφαρμογή της εκτίμησης του κινδύνου υπάρχει υποστήριξη της 

διοίκησης σε υψηλό βαθμό; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
7 21,9 22,6 22,6 

ΜΕΤΡΙΑ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
7 21,9 22,6 45,2 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
11 34,4 35,5 80,6 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6 18,8 19,4 100,0 

Total 31 96,9 100,0  

Missing System 1 3,1   

Total 32 100,0   
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Από την έρευνα εξάγεται ότι το 50,1% των εξεταζόμενων ελληνικών επιχειρήσεων 

θεωρούν ότι ο ξεκάθαρος προσδιορισμός των επιχειρησιακών στόχων αποτελεί τον 

βασικότερο παράγοντα επιτυχίας της διαδικασίας εκτίμησης κινδύνου (κλίμακα 

4,5).Συγκριτικά σημαντικό είναι και το ποσοστό των επιχειρήσεων που κατατάσσει τον 

εν λόγω παράγοντα στην κλίμακα 3. Αντίθετα, υπάρχουν 5 επιχειρήσεις (15,6% των 

επιχειρήσεων) που δίνουν τη χαμηλότερη κλίμακα στο σαφή καθορισμό των 

οργανωσιακών στόχων. 

Όσον αφορά την εταιρική κουλτούρα και τις τάσεις μιας επιχείρησης απέναντι στους 

ελέγχους και στους ελεγκτικούς κινδύνους, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων (50% 

αυτών) πιστεύει ότι από τον συγκεκριμένο παράγοντα εξαρτάται σε “Υψηλό” βαθμό η 

επίτευξη των στόχων που προδιαγράφονται κατά τη διαδικασία εκτίμησης κινδύνου 

(κλίμακα 4,5). Βάσει αυτού του συμπεράσματος θα μπορούσε να σχολιάσει κανείς ότι 

στις περισσότερες εξεταζόμενες εταιρείες, οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι προβλέψιμοι 

στους προφανείς κινδύνους όπου θα εμφανιστούν, όπως για παράδειγμα ο κίνδυνος 

όπου υποθάλπεται στην περίπτωση όπου η κρυπτογράφηση των κωδικών πρόσβασης 

γίνεται κατά τη διάρκεια όπου ο υποψήφιος χρήστης είναι στο internet ή απλούστερα 

είναι στο τοπικό εσωτερικό δίκτυο της εταιρείας, δηλαδή στο intranet. 

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου μιας επιχείρησης είναι διοικητικά ανεξάρτητη από 

μονάδες με εκτελεστικές αρμοδιότητες και από υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την 

πραγματοποίηση ή λογιστικοποίηση των συναλλαγών. Εντούτοις, συμπεραίνεται ότι η 

ουσιαστική υποστήριξη της διοίκησης, δηλαδή οι ενέργειες και η ενημερότητα των 

ανώτερων και επιτελικών στελεχών όσον αφορά τον εσωτερικό έλεγχο, βοηθάει σε 

σημαντικό βαθμό τις επιχειρήσεις να εφαρμόσουν με αποτελεσματικό τρόπο τη 

διαδικασία εκτίμησης κινδύνου. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την έρευνα, το 21,9% 

,το 34,4% και το 18,8% του συνόλου των επιχειρήσεων συνιστούν ότι η ενίσχυση των 

διοικητικών στελεχών συνεισφέρει στην εκπλήρωση των στόχων για τους οποίους 



65 
 

πραγματοποιείται η διαδικασία εκτίμησης κινδύνου, σε κλίμακα μέτρια ,μεγάλη και 

πάρα πολύ μεγάλη. Άλλωστε, όπως έχει διαπιστωθεί το 84,4% των εξεταζόμενων 

επιχειρήσεων ήδη εφαρμόζει μια τυποποιημένη διαδικασία εκτίμησης του κινδύνου 

(Βλ. ανάλυση τέταρτης ερώτησης παρόντος εγγράφου, «Έχετε εισάγει στην επιχείρησή 

σας μια τυποποιημένη διαδικασία εκτίμησης κινδύνου; Για πόσο καιρό εφαρμόζεται η 

διαδικασία αυτή στην επιχείρησή σας;»), ποσοστό το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο 

87,5 των επιχειρήσεων που εντάσσουν την ανάπτυξη μιας τυποποιημένης διαδικασίας 

εκτίμησης κινδύνου σε επίπεδα Πολύ Υψηλής και Υψηλής  και Μέτρια σπουδαιότητας. 

έγκαιρη απάντηση. 

 

Ερώτηση 9 

 

Ένας μηχανισμός εσωτερικού ελέγχου που συμβάλλει στην ορθή λειτουργία του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου είναι η αξιολόγηση των επιδόσεων της εταιρίας σε 

σχέση με τους στόχους που έχει θέση και η αναπροσαρμογή τους ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα, ποσοστό ύψους . 

 

Καθορίζονται επιμέρους στόχοι που αναπροσαρμόζονται ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα; 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΚΑΘΟΛΟΥ 1 3,1 3,2 3,2 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

2 6,3 6,5 9,7 

ΜΕΤΡΙΑ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

9 28,1 29,0 38,7 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

14 43,8 45,2 83,9 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 5 15,6 16,1 100,0 

Total 31 96,9 100,0  

Missing System 1 3,1   

Total 32 100,0   
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-  

 

Ερώτηση 10 

 

Η ελαχιστοποίηση των κινδύνων θα πρέπει να αποτελεί έναν από τους στόχους των 

επιχειρήσεων. Για την επίτευξη του στόχου, είναι σημαντικό να εκτελούνται έκτακτοι 

έλεγχοι πέραν των τακτικών και προγραμματισμένων προκειμένου να προλαμβάνονται 

δυσάρεστες καταστάσεις, αλλά και να αυξάνεται η παραγωγικότητα των υπαλλήλων. 

Τα αποτελέσματα στην έρευνα είναι ικανοποιητικά, καθώς έναν μικρό ποσοστό των 

επιχειρήσεων απάντησαν στις δυο πρώτες βαθμίδες της κλίμακας.  
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Διενεργείται εσωτερικός έλεγχος όχι μόνο σε τακτές αλλά κ έκτακτες 

περιπτώσεις; 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

5 15,6 16,1 16,1 

ΜΕΤΡΙΑ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

7 21,9 22,6 38,7 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

13 40,6 41,9 80,6 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6 18,8 19,4 100,0 

Total 31 96,9 100,0  

Missing System 1 3,1   

Total 32 100,0   
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Το τρίτο συστατικό στοιχείο του εσωτερικού ελέγχου σχετίζεται με τις 

«Δραστηριότητες Ελέγχου») και περιλαμβάνει τις ερωτήσεις 11-15.  

 

Ερώτηση 11 

 

Η ερώτηση αυτή αναφέρεται στην ύπαρξη και γνωστοποίηση των επιπέδων και ορίων 

των εγκρίσεων ή ευθυνών των εργαζομένων. Έτσι, από τον πίνακα που ακολουθεί 

διακρίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό εργαζομένων θεωρεί ότι υπάρχουν και έχουν 

γνωστοποιηθεί σχετικά επίπεδα και όρια εγκρίσεων/ευθυνών. Ειδικότερα, ποσοστό 

ύψους 15,6% σε αυτήν την ερώτηση απάντησαν «Πάρα πολύ», ποσοστό 40,6% 

απάντησαν «Σε μεγάλη κλίμακα», ποσοστό ύψους 25% απάντησαν «Σε μέτρια 

κλίμακα» και 15,6 «Σε μικρή κλίμακα». Κανένας δεν απάντησε «Καθόλου», πράγμα 

πολύ θετικό 

 

Υπάρχουν κ έχουν γνωστοποιηθεί όρια εγκρίσεων; 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

5 15,6 16,1 16,1 

ΜΕΤΡΙΑ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

8 25,0 25,8 41,9 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΜΑΚΑ 

13 40,6 41,9 83,9 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 5 15,6 16,1 100,0 

Total 31 96,9 100,0  

Missing System 1 3,1   

Total 32 100,0   

     



69 
 

 

 

Ερώτηση 12 

 

Με την ερώτηση αυτή διερευνάται κατά  πόσο  η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου που 

λειτουργεί στην εταιρία σας διασφαλίζει την διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων 

της  και εγγυάται μια επαρκή και ποιοτική λογιστική οργάνωση. Το ποσοστό συνολικά 

για τις βαθμίδες μέτρια, μεγάλη και πάρα πολύ είναι 84,4%,ποσοστό υψηλό που 

αποδεικνύει ότι η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου προσδίδει αξία στην επιχείρηση και 

είναι απαραίτητο συστατικό της. 
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Διασφαλίζει ο εσωτερικός έλεγχος διαφύλαξης των περιουσιακών στοιχείων; 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

3 9,4 9,7 9,7 

ΜΕΤΡΙΑ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

8 25,0 25,8 35,5 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

13 40,6 41,9 77,4 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6 18,8 19,4 96,8 

10,00 1 3,1 3,2 100,0 

Total 31 96,9 100,0  

Missing System 1 3,1   

Total 32 100,0   
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Ερώτηση 13 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος ελέγχει τα ελεγκτικά συστήματα και τις διαδικασίες, τα 

μηχανογραφικά συστήματα, τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και τις 

διατάξεις, και τους κατασταλτικούς ελέγχους μονάδων (π.χ. έλεγχος λογαριασμών 

όψεως, χορήγηση μπλοκ επιταγών) και την αξιολόγηση των μονάδων του δικτύου (π.χ. 

έκθεση η οποία απευθύνεται στην Επιτροπή Ελέγχου και στη Διοίκηση). Περαιτέρω, 

διερευνά ειδικά θέματα, ελέγχει τις θυγατρικές και μετοχικού ενδιαφέροντος εταιρείες 

του ομίλου, αναλαμβάνει τη διαχείριση διαθεσίμων χρηματαγοράς, κεφαλαιαγοράς και 

παραγώγων, εξετάζει την εκμετάλλευση της περιουσίας της εταιρείας και αξιολογεί την 

επάρκεια και αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (π.χ. εάν 

βρέθηκε από τους εσωτερικούς ελεγκτές κάποιο εύρημα). Τέλος, στο πεδίο δράσης των 

μελών του εσωτερικού ελέγχου περιλαμβάνονται: η εκτίμηση ελεγκτικών αναγκών (π.χ. 

business plan), η αξιολόγηση επιχειρηματικού κινδύνου, η εξέταση της απάτης και ο 

συντονισμός με εξωτερικούς ελεγκτές (π.χ. υπογραφή ισολογισμού από εξωτερικούς 

ελεγκτές με στόχο την αλληλοσυμπλήρωση των εργασιών) και φυσικά η υποβολή 

εκθέσεων και πορισμάτων. 

 

 

Πόσο ποσοστό προσχεδιασμένης ετήσιας δραστηριότητας ελέγχου 

αφιερώνει στο χρηματοοικονομικό έλεγχο και οικονομικές καταστάσεις; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

<15% 12 37,5 38,7 38,7 

15%-30% 15 46,9 48,4 87,1 

31%-45% 4 12,5 12,9 100,0 

Total 31 96,9 100,0  

Missing System 1 3,1   

Total 32 100,0   
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Πόσο ποσοστό προσχεδιασμένης ετήσιας δραστηριότητας ελέγχου αφιερώνει στο 

έλεγχο των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

<15% 24 75,0 77,4 77,4 

15%-30% 6 18,8 19,4 96,8 

31%-45% 1 3,1 3,2 100,0 

Total 31 96,9 100,0  

Missing System 1 3,1   

Total 32 100,0   
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Πόσο ποσοστό προσχεδιασμένης ετήσιας δραστηριότητας ελέγχου αφιερώνει σε 

εξέταση απάτης; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

<15% 24 75,0 77,4 77,4 

15%-30% 6 18,8 19,4 96,8 

31%-45% 1 3,1 3,2 100,0 

Total 31 96,9 100,0  

Missing System 1 3,1   

Total 32 100,0   
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Πόσο ποσοστό προσχεδιασμένης ετήσιας δραστηριότητας ελέγχου αφιερώνει σε 

εκτίμηση κινδύνου ; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

<15% 20 62,5 64,5 64,5 

15%-30% 11 34,4 35,5 100,0 

Total 31 96,9 100,0  

Missing System 1 3,1   

Total 32 100,0   
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Πόσο ποσοστό προσχεδιασμένης ετήσιας δραστηριότητας ελέγχου αφιερώνει σε 

έκτακτα έργα ; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

<15% 23 71,9 74,2 74,2 

15%-30% 6 18,8 19,4 93,5 

46%-60% 2 6,3 6,5 100,0 

Total 31 96,9 100,0  

Missing System 1 3,1   

Total 32 100,0   
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Πόσο ποσοστό προσχεδιασμένης ετήσιας δραστηριότητας ελέγχου αφιερώνει στο 

έλεγχο συμμορφώσεως στους νόμους ; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

<15% 7 21,9 22,6 22,6 

15%-30% 22 68,8 71,0 93,5 

31%-45% 2 6,3 6,5 100,0 

Total 31 96,9 100,0  

Missing System 1 3,1   

Total 32 100,0   
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Πόσο ποσοστό προσχεδιασμένης ετήσιας δραστηριότητας ελέγχου αφιερώνει στο 

λειτουργικό έλεγχο ; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

<15% 22 68,8 71,0 71,0 

15%-30% 7 21,9 22,6 93,5 

31%-45% 1 3,1 3,2 96,8 

61%-100% 1 3,1 3,2 100,0 

Total 31 96,9 100,0  

Missing System 1 3,1   

Total 32 100,0   
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Στο παραπάνω διάγραμμα γίνεται μια προσπάθεια απεικόνισης του ποσοστού της 

προσχεδιασμένης ετήσιας δραστηριότητας ελέγχου που πραγματοποιείται από τους 

εσωτερικούς ελεγκτές, επιμερισμένο σε συγκεκριμένες επιχειρησιακές λειτουργίες. 

Όπως φαίνεται και από το υπόμνημα του διαγράμματος, για την εμφάνιση των 

αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε μια κλίμακα από 1 έως 5, όπου 1 παριστάνει το 

ποσοστό των συμμετεχόντων που αφιερώνουν ποσοστό μικρότερο του 15% για 

εσωτερικό έλεγχο σε μερικές από τις αναγραφόμενες λειτουργίες, 2 το ποσοστό των 

εσωτερικών ελεγκτών που εκμεταλλεύεται ένα ποσοστό κυμαινόμενο ανάμεσα στο 

15% και 30% του συνολικού ελέγχου για αυτές τις λειτουργίες , 3 το ποσοστό αυτών 

που ξοδεύουν ποσοστό 31% έως 45% σε ορισμένες ελεγκτικές δραστηριότητες, 4 το 

ποσοστό των ερωτηθέντων οι οποίοι αφιερώνουν ποσοστό μεταξύ του 46% και 60% 

του ελέγχου σε κάποιες δραστηριότητες του ελεγκτικού περιβάλλοντος και 5 το 

ποσοστό του συνόλου των ερωτώμενων που απάντησαν ότι διαθέτουν μεγαλύτερο 

ποσοστό του 60% του ελέγχου σε συγκεκριμένους τομείς, περιορίζοντας κατά συνέπεια 

με αυτό τον τρόπο τον ετήσιο έλεγχο στους υπόλοιπους τομείς της επιχείρησης. 

Σύμφωνα με την ομαδοποίηση των ποσοστιαίων απαντήσεων που μας έδωσαν οι 

εσωτερικοί ελεγκτές, το 46,9% των επιχειρήσεων ανήκει στην κλίμακα 2, δηλαδή 

αφιερώνει ένα ποσοστό 15% έως 30% του προσχεδιασμένου ετήσιου ελέγχου στον 

έλεγχο που τηρείται για τη δημοσίευση των  χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Σε 

αντίθεση, υπάρχουν 4 επιχειρήσεις (12,5% του συνόλου των επιχειρήσεων) οι οποίες 

διαθέτουν στο εν λόγω τομέα ένα σχετικά μεγαλύτερο ποσοστό, το οποίο κυμαίνεται 

από 46% έως 60% του ετήσιου ελέγχου και στοχεύουν στην όσο το δυνατόν ορθή 

παρουσίαση των καταστάσεων Αποτελεσμάτων Χρήσης και του Ισολογισμού. 

Όσον αφορά τον έλεγχο των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης, παρατηρείται ότι 

το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων (75% του συνόλου) ανήκουν στην κλίμακα 1 

η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό μικρότερο του 15% της συνολικής ελεγκτικής 
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δραστηριότητας. Κατά μια άποψη το ποσοστό που αφιερώνεται σε αυτόν τον τομέα 

θεωρείται συγκριτικά μικρό. Όλες οι εξεταζόμενες επιχειρήσεις τηρούν 

μηχανογραφημένα τη λογιστική τους ˙ εντούτοις, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι 

εσωτερικοί θεωρούν πως δεν είναι υποχρεωμένοι να ελέγχουν τον προγραμματισμό των 

λογισμικών τους. Κατά μια άλλη άποψη, το ποσοστό των επιχειρήσεων που αναφέρεται 

στη συγκεκριμένη δραστηριότητα ελέγχου φανερώνει ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές 

επιδιώκουν να ενστερνιστούν των εξελίξεων των πληροφοριακών συστημάτων καθώς 

και τις βελτιώσεις που επιφέρουν στη διεξαγωγή των εργασιών τους τα πληροφοριακά 

συστήματα. Κατά τη γνώμη μας αυτό πρέπει να βρίσκει απήχηση στη συνεργασία των 

εσωτερικών ελεγκτών με τρίτα μέρη, όπως είναι οι εξωτερικοί ελεγκτές, δηλαδή στο 

λεγόμενο “outsourcing”. Κάθε τύπος ελεγκτή και εν συνεχεία σε κάθε τύπο ελέγχου 

πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα πληροφοριακά εργαλεία και οι τεχνικές ελέγχου για να 

υπάρξει μεγαλύτερη απόδοση και αποτελεσματικότητα. Όπως αναφέρουν και οι 

Ahmand A. και Musa Abu to 2004, οι μη εξελιγμένοι τρόποι λογιστικής 

στρογγυλοποίησης τη σημερινή εποχή σημαίνουν και ευκαιρία για απάτη. Και μια που 

γίνεται λόγος για απάτη, μέσω της έρευνας προκύπτει ότι το 75% των εσωτερικών 

ελεγκτών, εξετάζει το φαινόμενο της απάτης σε ποσοστό μικρότερο του 15% της 

ετήσιας συνολικής δραστηριότητας ελέγχου. Μία εκδοχή για το ποσοστό το οποίο 

αφιερώνεται στην απάτη είναι ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές από την πλευρά τους, με το 

δίκιο τους, θεωρούν ότι η αναζήτηση απατών ανήκει στις αρμοδιότητες των 

εξωτερικών ελεγκτών. Τώρα κατά πόσο ένας εξωτερικός ελεγκτής μπορεί να εντοπίσει 

εύκολα μια απάτη μόνο με το πολύ δύο φορές το μήνα επίσκεψής του στο λογιστήριο 

των ελεγχόμενων επιχειρήσεων όπου ουσιαστικά ελέγχει τα οριστικά ισοζύγια αυτό 

είναι άλλη υπόθεση. Με βάση τα δεδομένα του διαγράμματος, αξιοπρόσεκτο είναι και 

το ποσοστό των επιχειρήσεων που διαθέτει το ποσοστό της κλίμακας 1 σε πρακτικές 

εκτίμησης κινδύνου, το 62,5% του συνόλου των επιχειρήσεων. Αναφορικά με τα 

έκτακτα έργα, όπως είναι οι έκτακτοι οικονομικοί έλεγχοι, το 71,9% των 

συμμετεχόντων ανήκει στην κλίμακα 1, το 18,8% στην κλίμακα 2 ενώ υπάρχει και δύο 

επιχειρήσεις (6,3% του συνόλου των επιχειρήσεων) η οποία διαθέτει συγκριτικά υψηλό 

ποσοστό του ετήσιου ελέγχου στην επιθεώρηση των έκτακτων έργων, λαμβάνοντας 

υπόψη ότι ανάγεται στην κλίμακα 4 (46% έως 60% του ετήσιου ελέγχου). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη προσχεδιασμένη ετήσια δραστηριότητα ορισμένων 

επιχειρήσεων) ορίζονται και άλλοι έλεγχοι, όπως για παράδειγμα οι έλεγχοι των 

συμβάσεων πώλησης περιουσιακών στοιχείων, οι οποίοι κατά την κρίση μας θα 

μπορούσαν να ενταχθούν στον τομέα που σχετίζεται με τον έλεγχο συμμόρφωσης με 

νόμους ή κανόνες. Βέβαια, ο τελευταίος τομέας εμφανίζει σημαντικό ποσοστό 

επιχειρήσεων (68,8% του συνόλου), το οποίο ανήκει στην κλίμακα 2 καθώς και δύο 

επιχειρήσεις (6,1% του συνόλου) η οποία κατατάσσεται στην κλίμακα 3, γεγονός που 

σημαίνει ότι στις ελληνικές επιχειρήσεις γίνεται ιδιαίτερη προσπάθεια συμμόρφωσης με 

τους ισχύοντες νόμους, τους κανονισμούς και τις συνεχόμενα αναθεωρημένες ανά 

επιχείρηση εγκυκλίους. 

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση των αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης ερώτησης, 

επισημαίνεται ότι στον τομέα του λειτουργικού ελέγχου σαφώς προκύπτει ότι 

απεικονίζονται γραφικά όλες οι κλίμακες. Σε αυτό τον τομέα ξεχωρίζει και μια 

επιχείρηση (3,1% του συνόλου) της οποίας ο ερωτώμενος δηλώνει ότι ο λειτουργικός 

έλεγχος καλύπτει το 100% της προσχεδιασμένης ετήσιας δραστηριότητας ελέγχου. 

Χαρακτηριστικά, ο εσωτερικός ελεγκτής όπου αντιπροσωπεύει αυτήν την επιχείρηση 

επιλέγει να απαντήσει στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου μέσω διεξαγωγής 

προσωπικής συνέντευξης, οποία δηλώνει ότι «ο ελεγκτής οφείλει να γνωστοποιεί στη 

διοίκηση το συντομότερο δυνατό την ύπαρξη των σημαντικών αδυναμιών στη 
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λειτουργία του λογιστικού συστήματος και του συστήματος εσωτερικού ελέγχου καθώς 

και να συνυπολογίζει το εκτιμηθέν επίπεδο του κινδύνου δυσλειτουργίας των δικλείδων 

ασφαλείας για κάθε κύρια κατηγορία υπολοίπων ή συναλλαγών», παραπέμποντας μας 

την ίδια στιγμή στο ελεγκτικό πρότυπο 4401 που αφορά στην αξιολόγηση κινδύνων και 

δικλείδων ασφαλείας σε μηχανογραφημένα περιβάλλοντα. Η απάντηση του 

συνεντευξιαζόμενου μπορεί να μην ήταν ουσιαστική και σαφής ωστόσο, κατά κάποιο 

τρόπο μας δείχνει ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές ενδιαφέρονται και ενημερώνονται για τα 

πρότυπα που ακολουθούν οι εξωτερικοί ελεγκτές στον έλεγχό τους. 

 

Ερώτηση 14 

 

Στην ερώτηση αν η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου ερευνά σε βάθος τα στοιχεία που 

επεξεργάζεται επιδεικνύοντας  την απαιτούμενη διεισδυτικότητα στο ερευνούμενο θέμα 

μας πήραμε ενθαρρυντικά αποτελέσματα καθώς ποσοστό  31,3 % απάντησε μέτρια,  

ποσοστό 43,8% απάντησε μεγάλη κλίμακα , ποσοστό 6,3% πάρα  πολύ, και 15,6% σε 

μικρή κλίμακα ενώ δεν υπάρχει επιχείρηση που να απαντήσει καθόλου.  

 

Ερευνά σε βάθος τα στοιχεία επιδεικνύοντας απαιτούμενη διεισδυτικότητα; 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

5 15,6 16,1 16,1 

ΜΕΤΡΙΑ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

10 31,3 32,3 48,4 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

14 43,8 45,2 93,5 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 2 6,3 6,5 100,0 

Total 31 96,9 100,0  

Missing System 1 3,1   

Total 32 100,0   
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 

Ερώτηση 15 

 

Στην ερώτηση αν έχει θεσμοθετηθεί σύστημα αναφοράς των αρμοδιοτήτων και 

συμβάντων της διεύθυνσης πληροφορικής προς την διοίκηση του οργανισμού το 

μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων απάντησε σε μεγάλη κλίμακα, αξιοσημείωτο 

είναι το ποσοστό που απάντησαν πάρα πολύ (28,1%) και μικρό  ποσοστό 3,1% και  

6,3% απάντησε καθόλου και σε μικρή κλίμακα. 
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Έχει θεσμοθετηθεί σύστημα αναφοράς των συμβάντων της διεύθυνσης 

πληροφορικής; 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΚΑΘΟΛΟΥ 1 3,1 3,2 3,2 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

2 6,3 6,5 9,7 

ΜΕΤΡΙΑ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

7 21,9 22,6 32,3 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

12 37,5 38,7 71,0 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 9 28,1 29,0 100,0 

Total 31 96,9 100,0  

Missing System 1 3,1   

Total 32 100,0   
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Ερώτηση 16 

 

Η ερώτηση αυτή εξετάζει  αν υπάρχει και συντηρείται μητρώο καταγραφής 

εξοπλισμού, λογισμικού και άδειες χρήσης καθώς και μέσων αποθήκευσης (κασέτες, 

δισκέτες , cd) , επομένως διασφαλίζεται η προστασία της πληροφορικής περιουσίας της 

επιχείρησης.  

 Από τον πίνακα και το ραβδόγραμμα παρατηρούμε ότι οι απαντήσεις κυμαίνονται στις 

τρεις υψηλότερες βαθμίδες της κλίμακας.  

 

Υπάρχει κ συντηρείται μητρώο τεκμηρίωσης, καταγραφής εξοπλισμού; 

 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΜΑΓΑΛΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

7 21,9 22,6 22,6 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

12 37,5 38,7 61,3 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 12 37,5 38,7 100,0 

Total 31 96,9 100,0  

Missing System 1 3,1   

Total 32 100,0 
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Ερώτηση 17 

 

Ποσοστό 90,7% αξιολογεί θετικά την υποστήριξη των συστημάτων τους  μέσω της 

εκπαίδευσης και συνεχούς κατάρτισης των χρηστών και το βαθμό πρακτικής τους 

άσκησης σε εξομοιωμένο περιβάλλον  με τα προγράμματα, τον εξοπλισμό και τις 

διαδικασίες που πρόκειται να λειτουργήσουν στην πράξη 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

Εξασφαλίζεται η εκπαίδευση των χρηστών; 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

2 6,3 6,5 6,5 

ΜΕΤΡΙΑ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

6 18,8 19,4 25,8 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

9 28,1 29,0 54,8 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 14 43,8 45,2 100,0 

Total 31 96,9 100,0  

Missing System 1 3,1   

Total 32 100,0   
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Ερώτηση 18 

 

Η ερώτηση αυτή σχετίζεται  με την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων, κατά 

πόσο υπάρχουν καταγεγραμμένες διαδικασίες για την διασφάλιση πρόσβασης μόνο του 

εξουσιοδοτημένου προσώπου .Ποσοστό 40,6% απάντησαν ότι υπάρχουν 

καταγεγραμμένες διαδικασίες  σε πάρα πολύ μεγάλη κλίμακα, ποσοστό 37,5 απάντησαν 

σε μεγάλη κλίμακα, ποσοστό 15,6 σε μέτρια κλίμακα και έναν μικρό ποσοστό 3,1% σε 

μικρή κλίμακα. 

 

Υπάρχουν καταγεγραμμένες διαδικασίες για διασφάλιση της πρόσβασης μόνο σε 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο; 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

1 3,1 3,2 3,2 

ΜΕΤΡΙΑ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

5 15,6 16,1 19,4 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

12 37,5 38,7 58,1 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 13 40,6 41,9 100,0 

Total 31 96,9 100,0  

Missing System 1 3,1   

Total 32 100,0   
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Ερώτηση 19 

 

Η επόμενη ερώτηση αφορά τον σχεδιασμό επίλυσης έκτακτων αναγκών 

Συγκεκριμένα εξετάζει αν εφαρμόζονται και ελέγχονται μέτρα ασφάλειας, όπως 

μηχανισμοί πρόληψης και αντιμετώπισης περιπτώσεων μη εξουσιοδότησης πρόσβασης, 

καταστροφής από φυσικά αίτια, προβλήματα από διακοπή λειτουργιάς και παροχή 

υπηρεσιών. Όπως φαίνεται στον πίνακα 40,6% απάντησαν ότι εφαρμόζουν σε πάρα 

πολύ μεγάλη κλίμακα, ποσοστό 28,1% απάντησαν μέτρια και μεγάλη, ενώ δεν είχαμε 

καμία απάντηση στην κλίμακα καθόλου και μικρή. 
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Εφαρμόζονται μέτρα ασφάλειας; 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΜΕΤΡΙΑ 

ΚΛΙΑΜΑΚΑ 

9 28,1 29,0 29,0 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

9 28,1 29,0 58,1 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 13 40,6 41,9 100,0 

Total 31 96,9 100,0  

Missing System 1 3,1   

Total 32 100,0   

 

Οι επιχειρήσεις κρίνουν ότι είναι απαραίτητο να προβλέπονται πολιτικές, μέθοδοι και 

διαδικασίες αντιγραφής και φύλαξης των προγραμμάτων και των πληροφοριών των 

εφαρμογών. Είναι αναγκαίο να εκτελούνται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές ούτως 

ώστε να υπάρχει η διασφάλιση ότι σε περίπτωση διακοπής βλάβης ή δυσλειτουργίας να 

υπάρχει η δυνατότητα επαναλειτουργίας των εφαρμογών και του συστήματος 
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Ερώτηση 20 

 

Προβλέπεται πολιτική κ διαδικασία αντιγραφής; 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΜΕΤΡΙΑ 

ΚΛΙΑΜΑΚΑ 

8 25,0 25,8 25,8 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

6 18,8 19,4 45,2 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 17 53,1 54,8 100,0 

Total 31 96,9 100,0  

Missing System 1 3,1   

Total 32 100,0   
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Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων 

 

Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων θα εφαρμόσουμε κάποιους ελέγχους μεταξύ των 

μεταβλητών του δείγματος, για να δούμε κατά πόσο σχετίζονται μεταξύ τους.  

Αρχικά εφαρμόζουμε τον έλεγχο Χ
2  

ανάμεσα στα δημογραφικά στοιχεία του 

ερωτηματολογίου και τις απαντήσεις των ερωτήσεων που αφορούν το περιβάλλον 

ελέγχου και την αξιολόγηση κινδύνων.  

Ξεκινώντας, διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει σχέση  εξάρτησης ανάμεσα στον αριθμό 

προσωπικού και την ύπαρξη στην οργανωτική δομή της εταιρίας υπηρεσία εσωτερικού 

ελέγχου στελεχωμένη με εξειδικευμένο προσωπικό  κατάλληλο για να διεκπεραίωση 

εσωτερικό λειτουργικό και λογιστικό έλεγχο, καθώς  Pearson Chi-Square= 0,231>0,05. 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 15,188
a
 12 ,231 

Likelihood Ratio 17,464 12 ,133 

Linear-by-Linear Association ,024 1 ,878 

N of Valid Cases 31   

a. 19 cells (95,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

,10. 
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Ας δούμε αν υπάρχει σχέση ανάμεσα στον αριθμό προσωπικού και στην περιγραφή 

καθηκόντων θέσεων σε όλα τα επίπεδα , Pearson Chi-Square= 0,576>0,05,επομένως 

δεν υπάρχει σχέση εξάρτησης στις 2 μεταβλητές ..  

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 10,451
a
 12 ,576 

Likelihood Ratio 12,320 12 ,420 

Linear-by-Linear Association ,601 1 ,438 

N of Valid Cases 31   

a. 18 cells (90,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

,10. 
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Ομοίως με τις παραπάνω απαντήσεις, δεν υπάρχει σχέση ανάμεσα στον αριθμού 

προσωπικού και της ύπαρξης ενιαίου εγχειρίδιου διαδικασιών με αποτυπωμένες τις 

εργασίες και τον τρόπο εκτέλεσης τους. 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 12,682
a
 12 ,393 

Likelihood Ratio 13,623 12 ,325 

Linear-by-Linear Association ,032 1 ,858 

N of Valid Cases 31   

a. 19 cells (95,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

,10. 

 

 



93 
 

 

 

Στην ανάλυση που προηγήθηκε για την διερεύνηση των σχέσεων του αριθμού 

προσωπικού και των ερωτήσεων του περιβάλλοντος ελέγχου δεν υπάρχει καμία 

εξάρτηση. Αυτό που  θα περίμενε κανείς μια σχέση ανάμεσα στις δύο μεταβλητές, 

σκεπτόμενος ότι όσο ποιο πολλά άτομα απασχολεί μια επιχείρηση τόσο πιο αναγκαίο 

καθίσταται να υπάρχει οργανόγραμμα προκειμένου να καθορίζονται σαφώς οι τομείς 

ευθύνης και να περιγράφονται αναλυτικά τα καθήκοντα όλων των υπαλλήλων.  

Στην ύπαρξη σχέση εξάρτησης ανάμεσα στον αριθμό προσωπικού και την κοινοποίηση 

συγκεκριμένης διαδικασίας για την αξιολόγηση των κινδύνων, το τεστ έδωσε 

αποτέλεσμα 0,538>0,05, επομένως δεν υπάρχει εξάρτηση.  

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 10,896
a
 12 ,538 

Likelihood Ratio 12,299 12 ,422 

Linear-by-Linear Association ,382 1 ,537 

N of Valid Cases 31   
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 10,896
a
 12 ,538 

Likelihood Ratio 12,299 12 ,422 

Linear-by-Linear Association ,382 1 ,537 

N of Valid Cases 31   

a. 19 cells (95,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

,10. 

 

 

 

 

Στην συνέχεια θα αναζητήσουμε την πιθανή σχέση ανάμεσα στην κατηγορία 

δραστηριότητας και  στην ύπαρξη της οργανωτικής δομής της εταιρίας υπηρεσία 

ελέγχου στελεχωμένη με εξειδικευμένο προσωπικό  κατάλληλο για να διεκπεραίωση 

εσωτερικό λειτουργικό και λογιστικό έλεγχο 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 13,149
a
 8 ,107 

Likelihood Ratio 14,757 8 ,064 

Linear-by-Linear Association 1,424 1 ,233 

N of Valid Cases 31   

a. 14 cells (93,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

,16. 

 

Η στάθμη σημαντικότητας του δίπλευρου τεστ Pearson Chi-Square=0,107>0,05 και 

άρα δεχόμαστε την Ηο υπόθεση, ότι είναι ανεξάρτητες οι δυο μεταβλητές. Έτσι, η 

δραστηριότητα της κάθε επιχείρησης δεν καθορίζει την ύπαρξη οργανωτικής δομής της.  

 

 

 

Συνεχίζουμε την έρευνα μας, με τις μεταβλητές κατηγορία δραστηριότητας και την 

ύπαρξη περιγραφής καθηκόντων, από την τιμή του τεστ διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει 

σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών. Αναμενόμενο το αποτέλεσμα μετά το συμπέρασμα 

που προέκυψε από την προηγούμενη ερώτηση. 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 14,882
a
 8 ,061 

Likelihood Ratio 16,285 8 ,038 

Linear-by-Linear Association 2,221 1 ,136 

N of Valid Cases 31   

a. 14 cells (93,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

,16. 

 

 

 

Στην ανεξαρτησία σχέσης ανάμεσα στην κατηγορία δραστηριότητας και στην ύπαρξη 

ενιαίου εγχειριδίου διαδικασιών με αποτυπωμένες τις εργασίες καταλήγει το 

αποτέλεσμα του τεστ. 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 12,576
a
 8 ,127 

Likelihood Ratio 13,508 8 ,096 

Linear-by-Linear Association 3,915 1 ,048 

N of Valid Cases 31   

a. 14 cells (93,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

,16. 

 

 

 

 

Ο έλεγχος Pearson Chi-Square ανάμεσα στις μεταβλητές δραστηριότητα και την 

κοινοποίηση συγκεκριμένης διαδικασίας αξιολόγησης κινδύνων μας οδήγησε στο 

συμπέρασμα ότι υπάρχει σχέση εξάρτησης ανάμεσα στις δυο μεταβλητές .Θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό συμβαίνει λόγω της φύσης της δραστηριότητας. 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 20,503
a
 8 ,009 

Likelihood Ratio 21,549 8 ,006 

Linear-by-Linear Association 3,415 1 ,065 

N of Valid Cases 31   

a. 13 cells (86,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

,16. 

 

 

 

 

Ο έλεγχος της σχέσης ανάμεσα στην δραστηριότητα της επιχείρησης και την 

στρατηγική εσωτερικού ελέγχου και σχέδιο εσωτερικού ελέγχου για την επίτευξη των 

τιθέμενων στόχων μας έδειξε την ανεξαρτησία των δύο μεταβλητών. 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 12,939
a
 8 ,114 

Likelihood Ratio 14,529 8 ,069 

Linear-by-Linear Association ,064 1 ,800 

N of Valid Cases 31   

a. 14 cells (93,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

,16. 

 

 

 

Συνεχίζοντας την ανάλυση των αποτελεσμάτων, θα εφαρμόσουμε τον έλεγχο Χ
2
 

ανάμεσα στην ερώτηση 1 στην ύπαρξη στην οργανωτική δομή της εταιρίας υπηρεσία 

εσωτερικού ελέγχου στελεχωμένη με εξειδικευμένο προσωπικό εσωτερικών ελεγκτών 

κατάλληλο για να διεκπεραίωση εσωτερικό λειτουργικό και λογιστικό έλεγχο και στην 

περιγραφή θέσεων εργασίας σε όλα τα επίπεδα. 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 59,195
a
 16 ,000 

Likelihood Ratio 40,261 16 ,001 

Linear-by-Linear Association 17,922 1 ,000 

N of Valid Cases 31   

a. 24 cells (96,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

,03. 

 

 

 

Όπως παρατηρούμε από τους πίνακες Chi-Square=0,000<0,05 επομένως οι δυο 

μεταβλητές δεν είναι ανεξάρτητες , υπάρχει συσχέτιση μεταξύ τους .Αναμενόμενο το 

αποτέλεσμα σκεπτόμενος ότι η ύπαρξη περιγραφής καθηκόντων αποτελεί χρήσιμο 

εργαλείο της υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου για να διεκπεραίωση εσωτερικό 

λειτουργικό και λογιστικό έλεγχο.  
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Ανάλογο με το προηγούμενο συμπέρασμα θα αναμέναμε για την σχέση ανάμεσα στην 

ερώτηση 1 στην ύπαρξη στην οργανωτική δομή της εταιρίας υπηρεσία εσωτερικού 

ελέγχου στελεχωμένη με εξειδικευμένο προσωπικό εσωτερικών ελεγκτών κατάλληλο 

για να διεκπεραίωση εσωτερικό λειτουργικό και λογιστικό έλεγχο και στην ύπαρξη 

ενιαίου εγχειριδίου διαδικασιών με αποτυπωμένες τις εργασίες και τον τρόπο εκτέλεσης 

τους  

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 31,645
a
 16 ,011 

Likelihood Ratio 35,513 16 ,003 

Linear-by-Linear 

Association 

15,962 1 ,000 

N of Valid Cases 31   

a. 24 cells (96,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,03 
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Σημαντικό κομμάτι της έρευνας είναι και η εξέταση της σχέσης ανάμεσα στην 

οργανωτική δομή της εταιρίας υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου στελεχωμένη με 

εξειδικευμένο προσωπικό εσωτερικών ελεγκτών κατάλληλο για να διεκπεραίωση 

εσωτερικό λειτουργικό και λογιστικό έλεγχο και στον καταρτισμό από την αρμόδια 

υπηρεσία στρατηγική εσωτερικού ελέγχου και σχέδιο εσωτερικού ελέγχου για την 

επίτευξη των τιθέμενων στόχων. 

Οι δύο μεταβλητές συσχετίζονται καθώς Chi-Square<0,05. Το εξειδικευμένο 

προσωπικό της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου μεγάλη βαρύτητα δίνει στην ύπαρξη 

στρατηγικού σχεδίου αναγκαίο για την υλοποίηση των στόχων. 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 27,139
a
 12 ,007 

Likelihood Ratio 31,165 12 ,002 

Linear-by-Linear 

Association 

10,753 1 ,001 

N of Valid Cases 30   

a. 19 cells (95,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,07. 

 

 



103 
 

Σημαντικό συσχέτιση υπάρχει ανάμεσα στην οργανωτική δομή της εταιρίας υπηρεσία 

εσωτερικού ελέγχου στελεχωμένη με εξειδικευμένο προσωπικό εσωτερικών ελεγκτών 

κατάλληλο για να διεκπεραίωση εσωτερικό λειτουργικό και λογιστικό έλεγχο και στον 

καθορισμό επιμέρους στόχων που αναπροσαρμόζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, 

όπως δείχνουν οι πίνακες που ακολουθούν. Η δυνατότητα αναπροσαρμογή των στόχων 

μιας εταιρίας σε αναγκαίο χρόνο αποτελεί δυνατό σημείο και όπλο των εσωτερικών 

ελεγκτών για την διενέργεια ελέγχων. 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 28,332
a
 16 ,029 

Likelihood Ratio 21,488 16 ,161 

Linear-by-Linear 

Association 

7,748 1 ,005 

N of Valid Cases 31   

a. 24 cells (96,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,03. 
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Ας συνεχίσουμε με την ενδεχόμενη σχέση ανάμεσα στην ύπαρξη στην οργανωτική 

δομή της εταιρίας υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου στελεχωμένη με εξειδικευμένο 

προσωπικό εσωτερικών ελεγκτών κατάλληλο για να διεκπεραίωση εσωτερικό 

λειτουργικό και λογιστικό έλεγχο και στην διενέργεια εσωτερικών ελέγχων όχι μόνο σε 

τακτές αλλά και σε έκτακτες περιπτώσεις. Φαίνεται στον πίνακα ότι οι δύο μεταβλητές 

είναι ανεξάρτητες. 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 16,552
a
 12 ,167 

Likelihood Ratio 19,499 12 ,077 

Linear-by-Linear 

Association 

3,538 1 ,060 

N of Valid Cases 31   

a. 19 cells (95,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,16. 
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Ας δούμε αν υπάρχει σχέση ανάμεσα στην ερώτηση 1 στην ύπαρξη στην οργανωτική 

δομή της εταιρίας υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου στελεχωμένη με εξειδικευμένο 

προσωπικό εσωτερικών ελεγκτών κατάλληλο για να διεκπεραίωση εσωτερικό 

λειτουργικό και λογιστικό έλεγχο και στην άποψη ότι η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου 

που λειτουργεί στην εταιρία διασφαλίζει τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων και 

εγγυάται μια επαρκή και ποιοτική λογιστική οργάνωση . 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 29,555
a
 16 ,020 

Likelihood Ratio 29,794 16 ,019 

Linear-by-Linear Association ,995 1 ,318 

N of Valid Cases 31   

a. 24 cells (96,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

,03. 
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Παρατηρώντας τους πίνακες φαίνεται ότι υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στις μεταβλητές. 

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι λογικό, η προστασία των περιουσιακών στοιχείων 

κατοχυρώνεται από την ύπαρξη ενός  εξειδικευμένου προσωπικού στην υπηρεσία 

εσωτερικού ελέγχου. 

Υπάρχει σχέση ανάμεσα στην ερώτηση 1 στην ύπαρξη στην οργανωτική δομή της 

εταιρίας υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου στελεχωμένη με εξειδικευμένο προσωπικό 

εσωτερικών ελεγκτών κατάλληλο για να διεκπεραίωση εσωτερικό λειτουργικό και 

λογιστικό έλεγχο και στην άποψη ότι η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου ερευνά σε βάθος 

τα στοιχεία που επεξεργάζεται επιδεικνύοντας την απαιτούμενη διεισδυτικότητα, καθώς  

Χ
2 

=0,024 . 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 23,501
a
 12 ,024 

Likelihood Ratio 25,938 12 ,011 

Linear-by-Linear Association 10,473 1 ,001 

N of Valid Cases 31   

a. 19 cells (95,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

,06. 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Θα συνεχίσουμε την έρευνα μας με την αναζήτηση σχέσης ανάμεσα στην ερώτηση 15 

αν έχει θεσμοθετηθεί σύστημα αναφοράς αρμοδιοτήτων και συμβάντων της διεύθυνσης 

πληροφορικής προς την διοίκηση του οργανισμού με τις ερωτήσεις 16-17-18-19-20 με 

την ύπαρξη και συντήρηση μητρώου τεκμηρίωσης καταγραφής εξοπλισμού, 

λογισμικού, μέσων αποθήκευσης, την εκπαίδευση των χρηστών, τις καταγεγραμμένες 

διαδικασίες πρόσβασης εξουσιοδοτημένου προσώπου, τα μέτρα ασφάλειας και η 

διαδικασία αντιγραφής. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα που ακολουθεί υπάρχει εξαρτημένη σχέση ανάμεσα 

στις μεταβλητές θεσμοθέτηση σύστημα αναφοράς αρμοδιοτήτων και συμβάντων της 

διεύθυνσης πληροφορικής προς την διοίκηση του οργανισμού και την ύπαρξη και 

συντήρηση μητρώου τεκμηρίωσης καταγραφής εξοπλισμού. 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 19,861
a
 8 ,011 

Likelihood Ratio 23,503 8 ,003 

Linear-by-Linear Association 14,467 1 ,000 

N of Valid Cases 31   

a. 15 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

,23. 
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Η θεσμοθετηθεί σύστημα αναφοράς αρμοδιοτήτων και συμβάντων της διεύθυνσης 

πληροφορικής προς την διοίκηση του οργανισμού και την ύπαρξη και η εκπαίδευση 

των χρηστών είναι εξαρτημένες μεταβλητές καθώς Chi-Square<0,05 . 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 22,432
a
 12 ,033 

Likelihood Ratio 21,777 12 ,040 

Linear-by-Linear Association 11,787 1 ,001 

N of Valid Cases 31   

a. 19 cells (95,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

,06. 
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Η θεσμοθετηθεί σύστημα αναφοράς αρμοδιοτήτων και συμβάντων της διεύθυνσης 

πληροφορικής προς την διοίκηση του οργανισμού και η εφαρμογή μέτρων ασφαλείας, 

είναι μεταβλητές που έχουν συσχέτιση μεταξύ τους. 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 17,567
a
 8 ,025 

Likelihood Ratio 22,162 8 ,005 

Linear-by-Linear Association 13,505 1 ,000 

N of Valid Cases 31   

a. 14 cells (93,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

,29. 
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Όπως φαίνεται από τον πίνακα Chi-Square <0,05 επομένως η θεσμοθετηθεί σύστημα 

αναφοράς αρμοδιοτήτων και συμβάντων της διεύθυνσης πληροφορικής προς την 

διοίκηση του οργανισμού και η πολιτική για την διαδικασία αντιγραφής. 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 22,083
a
 8 ,005 

Likelihood Ratio 27,063 8 ,001 

Linear-by-Linear Association 15,749 1 ,000 

N of Valid Cases 31   

a. 14 cells (93,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

,19. 
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Το τελευταίο μέρος της ανάλυσης περιλαμβάνει τον έλεγχο one way anova,μια γενική 

τεχνική που χρησιμοποιείται για να εξετάσουμε την υπόθεση ότι οι μέσοι ανάμεσα σε 

δύο ή περισσότερες ομάδες είναι ίσοι με την παραδοχή ότι τα δείγματα του πληθυσμού 

κατανέμονται κανονικά. Επιλεκτικά επιλέγουμε κάποιες μεταβλητές ως ανεξάρτητη 

μεταβλητή την ύπαρξη στην οργανωτική δομή της εταιρίας τμήμα εσωτερικού ελέγχου 

στελεχωμένο με εξειδικευμένο προσωπικό εσωτερικών ελεγκτών κατάλληλο για να 

διεκπεραιώσει  εσωτερικό λειτουργικό και λογιστικό έλεγχο  και ως εξαρτημένες τις 

ακόλουθες την περιγραφή καθηκόντων θέσεων εργασίας σε όλα τα επίπεδα, την ύπαρξη 

και κοινοποίηση συγκεκριμένης διαδικασίας για την αξιολόγηση των κινδύνων, την 

κατάρτιση από την αρμόδια υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου και σχέδιο εσωτερικού 

ελέγχου για την επίτευξη των τιθέμενων στόχων, των καθορισμό επιμέρους στόχων που 

αναπροσαρμόζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και την διενέργεια εσωτερικών 

ελέγχων όχι μόνο σε τακτές αλλά και σε έκτακτες περιπτώσεις, για να καταλήξουμε σε 

κάποια συμπεράσματα καθώς όλες οι παραπάνω μεταβλητές αφορούν την οργάνωση 

και την σωστή λειτουργία της επιχείρησης. 

Όσον αφορά τις συσχετίσεις της μεταβλητής 1 της ύπαρξης στην οργανωτική δομή της 

εταιρίας τμήμα εσωτερικού ελέγχου στελεχωμένο με εξειδικευμένο προσωπικό 

κατάλληλο να διεκπεραίωση εσωτερικό λειτουργικό και λογιστικό έλεγχο με τις 

υπόλοιπες μεταβλητές όπως εμφανίζονται στους πίνακες που ακολουθούν στατιστικά 

σημαντικές είναι όταν sig.<0.05.Ας πάρουμε για παράδειγμα την ύπαρξη με 

εξειδικευμένο προσωπικό στο τμήμα εσωτερικού ελέγχου και την ύπαρξη ενιαίου 

εγχειρίδιου διαδικασιών sig.0.003<0.05 παρατηρούμε θετικές συσχετίσεις που σημαίνει 

ότι όσο αυξάνεται η μία μεταβλητή αυξάνεται και η άλλη, για να γίνει κατανοητό στην 

πρώτη μεταβλητή 1 ερωτώμενοι απάντηση καθόλου ,επτά απάντησαν σε μικρή 

κλίμακα, 4 απάντησαν σε μέτρια κλίμακα,13 απάντησαν σε μεγάλη και 6 πάρα πολύ. 

Στην ερώτηση αν διαθέτουν ενιαίο εγχειρίδιο συμβαίνει κάτι αντίστοιχα, αφού οι 

απαντήσεις ακολουθούν την ίδια πορεία 1 ερωτώμενοι απάντηση καθόλου ,έξι 

απάντησαν σε μικρή κλίμακα, 5 απάντησαν σε μέτρια κλίμακα,13 απάντησαν σε 

μεγάλη και 6 πάρα πολύ. Υπάρχει δηλαδή θετική συσχέτιση μεταξύ των δύο 
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μεταβλητών. Οι μεταβλητές που δεν είναι στατιστικά σημαντικές sig>0.05 είναι η 

μεταβλητή 1 με τις μεταβλητές της ύπαρξης περιγραφής καθηκόντων, της 

συγκεκριμένης διαδικασίας αξιολόγησης κινδύνων και της κατάρτισης στρατηγικής 

εσωτερικού ελέγχου για τους στόχους. 

ANOVA 

 
Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Υπάρχει περιγραφή 

καθηκόντων; 

Between 

Groups 

27,316 4 6,829 18,152 ,000 

Within 

Groups 

9,781 26 ,376 
  

Total 37,097 30    

Υπάρχει συγκ. διαδ. αξιολ. 

κινδύνων; 

Between 

Groups 

16,634 4 4,159 10,085 ,000 

Within 

Groups 

10,721 26 ,412 
  

Total 27,355 30    

Καταρτίζεται στρατ. 

Εσωτερικού ελέγχου για τους 

στόχους; 

Between 

Groups 

16,001 4 4,000 5,927 ,002 

Within 

Groups 

17,548 26 ,675 
  

Total 33,548 30    

Καθορίζονται επιμέρους 

στόχοι που 

αναπροσαρμόζονται ανά 

τακτά χρονικά διαστήματα; 

Between 

Groups 

9,733 4 2,433 3,644 ,017 

Within 

Groups 

17,364 26 ,668 
  

Total 27,097 30    

Διενεργείται εσωτερικός 

έλεγχος όχι μόνο σε τακτές 

αλλά κ έκτακτες περιπτώσεις; 

Between 

Groups 

5,840 4 1,460 1,632 ,196 

Within 

Groups 

23,256 26 ,894 
  

Total 29,097 30    
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Συνεχίζοντας θα επιχειρήσουμε να συγκρίνουμε τους μέσους όρους των 

δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, χρησιμοποιούμε ανάλυση ANOVA κατά ένα 

παράγοντα, καθώς η κύρια δραστηριότητα είναι ανεξάρτητη, υπό την έννοια ότι κάθε 

συμμετέχων ανήκει μόνο σε μία δραστηριότητα (ομάδα) και συνεπώς συνεισφέρει σε 

μία μόνο παρατήρηση. Το ζητούμενο στοιχείο σε αυτή την περίπτωση είναι οι 

διακυμάνσεις των δραστηριοτήτων να είναι σχετικά ίσες. Σε περίπτωση, που δεν ισχύει 

αυτή η συνθήκη, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι εμφανίζονται αποκλίσεις 

ανάμεσα στις απόψεις των στελεχών, σχετικά με την εφαρμογή των πληροφοριακών 

συστημάτων. Ως παράγοντα διαμόρφωσης των αποτελεσμάτων επιλέγεται αρχικά την 

μεταβλητή δραστηριότητα και ακολούθως τον αριθμό του προσωπικού και εξαρτημένες 

μεταβλητές που επιλέγονται είναι η θεσμοθέτηση συστήματος αναφοράς των 

αρμοδιοτήτων και συμβάντων της διεύθυνσης πληροφορικής προς την διοίκηση του 

οργανισμού ,η εξασφάλιση της εκπαίδευσης των χρηστών, η εφαρμογή μέτρων 

ασφαλείας, η ύπαρξη κ συντήρηση μητρώου τεκμηρίωσης καταγραφής εξοπλισμού, η 

πολιτική και διαδικασία αντιγραφής. Η επιλογή των πέντε αυτών εξαρτημένων έλαβε 

χώρα με δεδομένο, ότι αποτελούν τα βασικά στοιχεία της λειτουργίας και ασφάλειας 

των πληροφοριακών συστημάτων. Μελετώντας αυτές τις μεταβλητές μπορεί να 

καταστεί κατανοητό, κατά πόσο υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κύριων 

δραστηριοτήτων τους και του αριθμού προσωπικού στην εφαρμογή τους. 

Στον πίνακα που ακολουθεί συγκρίνουμε τις μεταβλητές που εμφανίζονται στην πρώτη 

στήλη με τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων που εξετάσθηκαν. 
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ANOVA 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Έχει θεσμοθετηθεί 

σύστημα αναφοράς 

των συμβάντων της 

διεύθυνσης 

πληροφορικής; 

Between 

Groups 
,926 2 ,463 ,651 ,529 

Within 

Groups 
19,913 28 ,711 

  

Total 20,839 30    

Εξασφαλίζεται η 

εκπαίδευση των 

χρηστών; 

Between 

Groups 
5,066 2 2,533 3,164 ,058 

Within 

Groups 
22,418 28 ,801 

  

Total 27,484 30    

Εφαρμόζονται 

μέτρα ασφάλειας; 

Between 

Groups 
1,180 2 ,590 ,814 ,453 

Within 

Groups 
20,304 28 ,725 

  

Total 21,484 30    

Υπάρχει κ 

συντηρείται μητρώο 

τεκμηρίωσης, 

καταγραφής 

εξοπλισμού; 

Between 

Groups 
1,890 2 ,945 1,623 ,215 

Within 

Groups 
16,304 28 ,582 

  

Total 18,194 30    

Προβλέπεται 

πολιτική κ 

διαδικασία 

αντιγραφής; 

Between 

Groups 
2,474 2 1,237 1,740 ,194 

Within 

Groups 
19,913 28 ,711 

  

Total 22,387 30    

 

 

Ο παραπάνω πίνακας παρουσιάζει τα αποτελέσματα του ελέγχου της διακύμανσης, 

μεταξύ των δραστηριοτήτων, καθώς και εντός των δραστηριοτήτων. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης  

Σημειώνεται ότι ο έλεγχος F, προκύπτει ως το πηλίκο τετράγωνο μεταξύ των 

δραστηριοτήτων με το μέσω τετράγωνο εντός των δραστηριοτήτων. Η μεταβλητή F 

είναι σχετικά μικρή 0,651 για την περίπτωση της θεσμοθέτησης συστήματος αναφοράς 

των συμβάντων της διεύθυνσης πληροφορικής, καθώς όπως φαίνεται από τα 

αποτελέσματα σχεδόν όλες οι  δραστηριότητες των επιχειρήσεων εφαρμόζουν 

μεθόδους θεσμοθέτησης συστήματος αναφοράς. Για το λόγο αυτό το επίπεδο 

σημαντικότητας ανέρχεται σε 0,529.Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι και στον παραπάνω 

Levene test το μόνο στοιχείο που αντιστέκεται στην ανάλυση ANOVA με λιγότερο 
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διαφοροποιημένη διακύμανση, είναι η θεσμοθέτηση συστήματος αναφοράς των 

συμβάντων της διεύθυνσης πληροφορικής Μεγάλη διαφορά όμως υπάρχει στην 

ανάλυση του λόγου F, για την εξασφάλιση εκπαίδευσης χρηστών (3,164), με τον έλεγχο 

να είναι στατιστικά σημαντικό(0,058).Συνεπώς υπάρχει σημαντική διαφορά στην 

εξασφάλιση εκπαίδευσης χρηστών μεταξύ των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων. Η 

διαφορά αυτή είναι σαφώς μικρότερη, για την περίπτωση της εφαρμογής μέτρων 

ασφαλείας και στην ύπαρξη και συντήρηση μητρώου τεκμηρίωσης καταγραφής 

εξοπλισμού και διαδικασία αντιγραφής. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί θα συγκρίνουμε τις ίδιες μεταβλητές με τον αριθμό 

προσωπικού. 

 

 
ANOVA 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Έχει θεσμοθετηθεί 

σύστημα αναφοράς των 

συμβάντων της 

διεύθυνσης 

πληροφορικής; 

Between 

Groups 
6,408 3 2,136 3,996 ,018 

Within 

Groups 
14,431 27 ,534 

  

Total 20,839 30    

Εξασφαλίζεται η 

εκπαίδευση των 

χρηστών; 

Between 

Groups 
6,307 3 2,102 2,680 ,067 

Within 

Groups 
21,177 27 ,784 

  

Total 27,484 30    

Εφαρμόζονται μέτρα 

ασφάλειας; 

Between 

Groups 
4,615 3 1,538 2,462 ,084 

Within 

Groups 
16,869 27 ,625 

  

Total 21,484 30    

Υπάρχει κ συντηρείται 

μητρώο τεκμηρίωσης, 

καταγραφής εξοπλισμού; 

Between 

Groups 
3,824 3 1,275 2,395 ,090 

Within 

Groups 
14,369 27 ,532 

  

Total 18,194 30    

Προβλέπεται πολιτική κ 

διαδικασία αντιγραφής; 

Between 

Groups 
2,018 3 ,673 ,892 ,458 

Within 

Groups 
20,369 27 ,754 

  

Total 22,387 30    

 

Όπως παρατηρούμε από τον πίνακα η μεταβλητή F είναι σχετικά μικρή 0,892 για την 

περίπτωση της πρόβλεψης πολιτικής διαδικασίας αντιγραφής καθώς όπως φαίνεται από 

τα αποτελέσματα σχεδόν όλες οι κατηγοριοποιήσεις με βάση τον αριθμό προσωπικού 

των επιχειρήσεων εφαρμόζουν σχεδόν ίδια πολιτική διαδικασία αντιγραφής. Για το 

λόγο αυτό το επίπεδο σημαντικότητας ανέρχεται σε 0,458. Μεγάλη διαφορά όμως 

υπάρχει στην ανάλυση του λόγου F, των μεταβλητών θεσμοθέτησης συστήματος 

αναφοράς των συμβάντων της διεύθυνσης πληροφορικής (3,996),εξασφάλιση 

εκπαίδευσης χρηστών (2,68), εφαρμογή μέτρων ασφαλείας (2,68),ύπαρξη και 

συντήρηση μητρώου τεκμηρίωσης καταγραφής εξοπλισμού (2,462) με τον έλεγχο 

σημαντικότητας(sig). Συνεπώς υπάρχει σημαντική διαφορά στην χρήση των παραπάνω 

μεταβλητών μεταξύ των ομάδων προσωπικού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΕΡΕΥΝΑ 

 

6.1. Συμπεράσματα ανάλυσης ερωτηματολογίου 

 

Όταν οι μετοχές μιας εταιρείας διαπραγματεύονται στη χρηματιστηριακή αγορά, τότε η 

υπηρεσία του εσωτερικού ελέγχου έχει ως εκ των πρωταρχικών της στόχων, να ελέγχει, 

να εκτιμά και να επισημαίνει στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά πόσο οι 

συναλλαγές και η γενικότερη δραστηριότητα της εταιρείας καθώς και των βασικών 

μετόχων, των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των στελεχών της επιχείρησης 

λαμβάνουν χώρα χωρίς να θίγονται τα συμφέροντα των επενδυτών/μετόχων της 

εταιρείας και περαιτέρω δίχως να απειλείται η διαφάνεια και η ομαλή λειτουργία της 

χρηματιστηριακής αγοράς. 

Όταν ο εσωτερικός έλεγχος διενεργείται από τμήμα εσωτερικού ελέγχου με 

επαγγελματίες εσωτερικούς ελεγκτές , οι οποίοι διαθέτουν βαθειά κατανόηση της 

επιχειρηματικής κουλτούρας, των συστημάτων και των διαδικασιών ελέγχου, τότε το 

τμήμα εσωτερικού ελέγχου είναι σε θέση να παρέχει διασφαλίσεις ότι οι μηχανισμοί 

εσωτερικού ελέγχου είναι επαρκείς για την εξάλειψη του κινδύνου, ότι οι εταιρικές 

διαδικασίες είναι ικανοποιητικές και εντέλει ότι οι οργανωσιακοί στόχοι 

εκπληρώνονται. Ένα αποτελεσματικό τμήμα εσωτερικού  ελέγχου δρα ως ανεξάρτητη, 

αντικειμενική υπηρεσία διασφάλισης των περιουσιακών στοιχείων, σχεδιασμένη να 

ερευνά σε βάθος τα στοιχεία που επεξεργάζεται, να καθορίζει στόχους και να τους 

αναπροσαρμόζει, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις οργανωσιακές 

λειτουργίες. 

Παράλληλα, η ανεπαρκής στελέχωση εκπαίδευση και ανεξαρτησία του τμήματος 

εσωτερικού ελέγχου μειώνει την αποτελεσματικότητα στην τέλεση του έργου του με 

συνέπεια την μείωση της ικανότητας διασφάλισης της αξιοπιστίας των λογιστικών 

καταχωρήσεων. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο για τους επενδυτές, τις 

τράπεζες και κάθε μέρος που έχει οικονομικές συναλλαγές με την εταιρία. Η δέσμευση 

των εργαζομένων με την ύπαρξη της περιγραφής των καθηκόντων και το ενιαίο 

εγχειρίδιο διαδικασιών με αποτυπωμένες τις εργασίες του δημιουργεί ένα περιβάλλον 

ελέγχου μη ευάλωτο σε διαφθορά, δολιεύσεις και μείωση των περιστατικών της απάτης 

Με τον περιορισμό της απάτης μειώνονται τα κόστη και βελτιώνεται η κερδοφορία της 

επιχείρησης. 

Επομένως, οι εσωτερικοί ελεγκτές πιέζονται για την πρόληψη και την αντιμετώπιση 

των φαινομένων της απάτης.  

Σημαντική είναι η επιρροή των πληροφοριακών συστημάτων στη λειτουργία του 

εσωτερικού ελέγχου, η οποία οδηγεί σε αύξηση των συνεχών ελέγχων. Οι συνεχείς 

έλεγχοι χαρακτηρίζονται απαραίτητοι αφού ανταποκρίνονται στις προσπάθειες 

ενδυνάμωσης της επενδυτικής πίστης. 
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Από την πρωτογενή έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις ελληνικές επιχειρήσεις, είναι 

δυνατόν να εξαχθούν κάποια χρήσιμα συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα αυτά αφορούν 

κυρίως το κομμάτι της διαδικασίας εκτίμησης του κινδύνου. 

Η κυριότερη ερώτηση για το Περιβάλλον Ελέγχου είναι να υπάρχει στην επιχείρηση 

οργανωμένο τμήμα εσωτερικού ελέγχου, στην οποία το 59,4% των επιχειρήσεων 

απάντησαν θετικά, ενώ  40,6% απάντησαν αρνητικά. Τα ποσοστά δείχνουν ότι υπάρχει 

εφαρμογή του εσωτερικό ελέγχου στην Ελλάδα, ωστόσο θα μπορούσαμε να πούμε ότι, 

δεδομένης της κατάστασης στο παγκόσμιο στερέωμα θα έπρεπε το ποσοστό εφαρμογής 

να είναι τουλάχιστο κοντά στο 80%.Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης για την επένδυση 

στη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου, κυρίως από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που 

κατά κύριο λόγο δεν εφαρμόζουν εσωτερικό έλεγχο. O αριθμός προσωπικού και η 

κατηγορία δραστηριότητας δεν καθορίζουν την εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου σε 

αυτές. Οι υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να ενισχυθούν ως προς το 

περιεχόμενο, την αποστολή, το προσωπικό και την μεθοδολογία τους. Τα πρότυπα 

σύνταξης εκθέσεων ελέγχου θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά και έτσι η διαδικασία 

διενέργειας ελέγχων να βασίζεται στην διαχείριση κινδύνων και όχι σε εμπειρικές 

προσεγγίσεις. 

Συμπεραίνεται ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων εσωτερικών ελεγκτών (ποσοστό 87,5%) 

ασκούν μια τυποποιημένη, καθιερωμένη ανάλυση του κινδύνου σε πολλούς τομείς της 

επιχείρησης (παραγωγή, έρευνα και ανάπτυξη, οικονομικά, λογιστική, οργανωσιακοί 

πόροι , μάρκετινγκ και πωλήσεις, παραγγελίες, πληροφοριακά συστήματα )ενισχύοντας 

με αυτό τον τρόπο τον συνεχή έλεγχο σε όσο το δυνατόν περισσότερο τομείς 

ταυτόχρονα. Αναφορικά με την εκτίμηση του κινδύνου, θα είχε ενδιαφέρον να 

μελετηθεί ο λόγος για τον οποίο δεν γίνεται εκτίμηση των κινδύνων σε κάποιες 

επιχειρήσεις, συγκεκριμένα ποσοστό 3,1% των επιχειρήσεων  απάντησαν ότι δεν 

εφαρμόζει  καθόλου διαδικασία εκτίμησης κινδύνου στον τομέα της παραγωγής και 

έναν ποσοστό 18,8% στον τομέα έρευνα και ανάπτυξη. 

Ένας μηχανισμός εσωτερικού ελέγχου, που δεν θα πρέπει να αγνοείται από τις 

διοικήσεις είναι το σχέδιο στόχων, στο οποίο θα αναφέρονται σαφώς οι επιδιώξεις και 

το πρόγραμμα ενεργειών και δράσεων για τις επιχειρήσεις. Να εξετάζεται, δηλαδή ο 

βαθμός επίτευξης των στόχων και βάσει αυτού να γίνεται επαναπροσδιορισμός των 

στόχων και των ενεργειών. Αναλύοντας τη διαδικασία macro risk assessment, 

διαπιστώνεται ότι για το 53,1% των επιχειρήσεων, η χρήση των ευρημάτων της 

εκτίμησης κινδύνου ως βασικός παράγοντας σχεδιασμού του ετήσιου προγράμματος 

ελέγχου αποτελεί έναν πολύ υψηλό στρατηγικό στόχο Με λίγα λόγια αποτελεί ένα 

όραμα του τι προσπαθεί να ελέγξει η επιχείρηση στη διάρκεια ενός έτους και του πως 

θα οργανώσει αυτήν την προσπάθεια-πρόγραμμα ελέγχου. Πολύ μικρή σημασία στην 

επίτευξη της μεθόδου micro risk assessment μέσω της εφαρμογής μιας συγκεκριμένης 

διαδικασίας εκτίμησης κινδύνου δίνεται από το 21,9% των ερωτώμενων .Αξιοσημείωτο 

είναι ότι το 15,6% και το 34,4% των συμμετεχόντων εσωτερικών ελεγκτών διεξάγει τη 

διαδικασία εκτίμησης κινδύνου σε συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη της επιχείρησης, 

καθορίζοντας τη συμμόρφωση με τις ρυθμιστικές απαιτήσεις ως πολύ υψηλό και υψηλό 

στόχο αντίστοιχα Το 3,1% και 12,5% των επιχειρήσεων προφανώς δε δίνει μεγάλη 

σημασία στην ολοκλήρωση αυτού του στόχου, αφού κατατάσσει την προσαρμογή στις 

απαιτούμενες ρυθμιστικές αλλαγές στις κλίμακες 1 και 2 αντίστοιχα. Η αναφορά 

κινδύνων που προέρχονται από τα εξωτερικά εμπλεκόμενα μέρη συνεκτιμάται από την 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων στους υψηλότερους στόχους. Οι περισσότεροι 

εσωτερικοί ελεγκτές κατανοούν ότι η πλήρης συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στη 

διαδικασία εκτίμησης κινδύνου είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι έχει επιτευχθεί μόνο όταν 

έχει γίνει συνείδηση όλων.  
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Δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητο το γεγονός ότι ποσοστό 21,9% απάντησε 

ότι δεν διαθέτουν ή διαθέτουν σε μικρή κλίμακα οργανόγραμμα για την περιγραφή των 

καθηκόντων και τον διαχωρισμό των ευθυνών των εργαζομένων .Θα ήταν χρήσιμο 

εργαλείο για την επιτυχή πορεία της επιχείρησης η ύπαρξη επίσημων και γραπτών 

διαδικασιών βάσει των οποίων εξασφαλίζεται η επαρκής περιγραφή των αρμοδιοτήτων 

και ο αποτελεσματικός διαχωρισμός των καθηκόντων του προσωπικού. 

Ο εσωτερικός έλεγχος δεν περιορίζεται στο παραδοσιακό οικονομικό έλεγχο δηλαδή 

στον έλεγχο επί των οικονομικών καταστάσεων και μόνο αλλά προσφέρει τις υπηρεσίες 

του σε επίπεδο συμβουλευτικού χαρακτήρα σ’ ένα ευρύτερο πεδίο λειτουργιών και 

δραστηριοτήτων. Έτσι, ένας από τους βασικούς τύπους εσωτερικού ελέγχου αποτελεί 

και ο έλεγχος των πληροφοριακών συστημάτων μέσω του οποίου διασφαλίζεται η 

διαφύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού, η ακεραιότητα των δεδομένων, η 

αποτελεσματική λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων για την επίτευξη των 

στόχων της επιχείρησης και η αποδοτική κατανάλωση των πόρων. Από την ανάλυση 

φαίνεται πως οι επιχειρήσεις ακολουθούν διαδικασίες και λαμβάνουν σε μεγάλο βαθμό 

μέτρα για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των πληροφοριακών τους 

συστημάτων. Δίνεται περισσότερο προσοχή στην υλοποίηση καταγεγραμμένων 

διαδικασιών για την διασφάλιση πρόσβασης μόνο από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, στην 

εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση των χρηστών σε μέθοδοι και διαδικασίες 

αντιγραφής και φύλαξης των προγραμμάτων και των πληροφοριών των εφαρμογών. 

Είναι αναγκαίο να εκτελούνται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές ούτως ώστε να 

υπάρχει η διασφάλιση ότι σε περίπτωση διακοπής βλάβης ή δυσλειτουργίας να υπάρχει 

η δυνατότητα επαναλειτουργίας των εφαρμογών και του συστήματος.  Ίσως θα έπρεπε 

να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην διαδικασία ασφάλειας μετάδοσης δεδομένων, καθώς 

φαίνεται να απουσιάζουν .Όλα τα προαναφερθέντα ειδικά μέτρα είναι απαραίτητα στις 

εταιρείες, κυρίως όταν αυτές πρόκειται να υποστηρίξουν το ηλεκτρονικό εμπόριο και 

τις ψηφιακές επιχειρηματικές τους διεργασίες. Όσο αφορά τον σχεδιασμό επίλυσης 

έκτακτων αναγκών οι απαντήσεις ήταν θετικές και κατά συνέπεια ικανοποιητικές, οι -

επιχειρήσεις μεριμνούν για την τήρηση εφεδρικών αντιγράφων και μηχανισμών 

πρόληψης και αντιμετώπισης προβλημάτων που θα συμβάλουν στην ανάκαμψη από 

οποιαδήποτε καταστροφή. Η ανάγκη αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν 

επιχειρήσεις που εξαρτώνται σε τόσο μεγάλο βαθμό από υπολογιστές για την 

επεξεργασία των επιχειρηματικών συναλλαγών τους, ώστε να χάσουν την δυνατότητα 

χρήσης των  υπολογιστικών τους συστημάτων για μερικές μέρες, μπορούν να υποστούν 

ολοκληρωτική απώλεια της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. 

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως οι ελεγκτές εστιάζουν την 

προσοχή στους κινδύνους που σχετίζονται με την ασφάλεια των πληροφοριακών 

συστημάτων και την επίλυση έκτακτων αναγκών, ενώ θα έπρεπε ίσως να δοθεί έμφαση 

και στην συμβολή των ελεγκτών πληροφοριακών συστημάτων, το βαθμό συμμόρφωσης 

με την επιχειρηματική στρατηγική και τις καταγεγραμμένες επιχειρησιακές πολιτικές, 

τα πρότυπα και τις διαδικασίες και τον βαθμό συμμόρφωσης με τις διαπιστώσεις των 

πορισμάτων των ελέγχων, καθιστώντας έτσι αποτελεσματικότερο τον έλεγχο 

πληροφοριακών συστημάτων και κατ’ επέκταση βελτιώνοντας τη λειτουργία του 

εσωτερικού ελέγχου. 
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6.2. Προτάσεις 

Οι επιχειρήσεις, λόγω της ένταξης ειδικών διαδικασιών στο σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου επωφελούνται σε αρκετά θέματα και μάλιστα σε υψηλό βαθμό ενώ οι 

αδυναμίες που προκύπτουν δε κρίνονται από τους εσωτερικούς ελεγκτές σημαντικές 

καθώς, σύμφωνα με την άποψή τους, προκύπτουν σε χαμηλό ή και πολύ χαμηλό βαθμό. 

Η ανάπτυξη του συστήματος εσωτερικού ελέγχου όμως σε μια επιχείρηση ή έναν 

οργανισμό αφορά τόσο την πλευρά του οργανισμού όσο και την πλευρά του ευρύτερου 

κοινωνικού περιβάλλοντος. 

Ο νόμος 3016/2002 παρότι χρήσιμος σε μια πολυμετοχική επιχείρηση πιθανώς να 

υπάρξει ανάγκη εμπλουτισμού του στο μέλλον με περισσότερες διατάξεις, οι οποίες θα 

διέπουν τις σχέσεις μεγαλομετόχων και μικρομετόχων. Αυτό θα είχε ως συνέπεια να 

δημιουργηθεί πρόσφορο κλίμα για επενδύσεις από θεσμικούς επενδυτές που θα 

διοχετεύσουν τα χρήματά τους στον ελληνικό χώρο. Ο νόμος 3016/2002 απλώς 

ρυθμίζει ένα σύγχρονο θέμα με παραδοσιακές μεθόδους. Δίνει λύσεις σε ζητήματα που 

ήδη αντιμετωπίζονται από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς ή και από τις ίδιες τις εταιρείες 

χωρίς την ύπαρξη κανονιστικής ρύθμισης. Η ελληνική νομοθεσία θα πρέπει να έχει ως 

στόχο τη βελτίωση του μηχανισμού εσωτερικού ελέγχου, ώστε οι δυνάμεις της αγοράς 

να απελευθερωθούν υπέρ του κοινωνικού συμφέροντος. Η εφαρμογή των αρχών 

εσωτερικού ελέγχου βέβαια συνεπάγεται επιβάρυνση στο κόστος λειτουργίας τους. 

Όμως τα μακροπρόθεσμα οφέλη μιας τέτοιας στρατηγικής δίνουν σε μια επιχείρηση 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων καθώς και χαμηλότερο κόστος 

χρηματοδότησης. 

Σε περιπτώσεις όπου οι διεργασίες διαχείρισης κινδύνων δεν είναι αξιόπιστες, ο 

εσωτερικός έλεγχος χρειάζεται να αναλαμβάνει τη δική του εκτίμηση του κινδύνου, 

από κοινού με τη διεύθυνση, για τον προσδιορισμό του ακριβούς επιπέδου της 

απαιτούμενης εργασίας και μετά να εστιαστεί στο πώς η διοίκηση διασφαλίζει ότι η 

διαδικασία διαχείριση κινδύνων λειτουργεί όπως ήταν η πρόθεση της. Στις περιπτώσεις 

που οι διεργασίες διαχείρισης των κινδύνων είναι επαρκείς και ενσωματωμένες, ο 

εσωτερικός έλεγχος στοχεύει να στηριχθεί, όπου δυνατόν, στην άποψη του οργανισμού 

για τους κινδύνους προκειμένου να καθορίσει την ελεγκτική εργασία που χρειάζεται να 

εκτελέσει. Σε ένα λιγότερο ώριμο περιβάλλον διαχείρισης κινδύνων, οπού η ανάθεση 

μεμονωμένων κινδύνων εστιάζεται κυρίως σε ολοκληρωμένα συστήματα, διεργασίες ή 

επιχειρηματικές μονάδες, ο εσωτερικός έλεγχος χρειάζεται να αναθεωρεί τους 

επιχειρηματικούς στόχους και τις διεργασίες διαχείρισης κινδύνων μέσα σε καθεμία 

από τις ελεγχόμενες οντότητες. Οι κύριοι στόχοι της διαδικασίας εκτίμησης κινδύνου 

πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη εξ’ αρχής. Δε πρέπει να υπάρχει παρέκκλιση 

από τον κύριο σκοπό. Εστιάζοντας σε ελέγχους των εγγενών κινδύνων πάνω από το 

αποδεκτό επίπεδο του κινδύνου, κάποιοι έλεγχοι που προηγουμένως θεωρούνταν 

σημαντικοί από τη διοίκηση, με την νέα προσέγγιση μπορεί να εξαφανιστούν. Ο 

τακτικός συνεπώς έλεγχος των εσωτερικών ασφαλιστικών μηχανισμών αποτελεί 

βασική προϋπόθεση της αποτελεσματικής τους λειτουργίας. Η έλλειψη οργανωμένης 

πολιτικής διαχείρισης κινδύνων και η ανυπαρξία ενός υγιούς συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου μπορούν να αποβούν καταστροφικές για οποιονδήποτε οικονομικό οργανισμό 

ανεξάρτητα από το μέγεθος, την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται και τα στελέχη 

που τον διοικούν. 

Ένα αρνητικό αποτέλεσμα των κανονιστικών απαιτήσεων αποτελεί ότι οι εσωτερικοί 

ελεγκτές εργάζονται στενά με την εσωτερική διοίκηση και τους εξωτερικούς ελεγκτές. 

Αυτή η στενή σχέση ίσως να απειλήσει τους ακρογωνιαίους λίθους του εσωτερικού 
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ελέγχου, δηλαδή την αντικειμενικότητα και την ανεξαρτησία. Για τη διατήρηση αυτών 

των σημαντικών χαρακτηριστικών πρέπει οι εσωτερικοί ελεγκτές να έχουν 

αποτελεσματικές διαπροσωπικές ικανότητες, όπως ομαδικότητα και διαχείριση 

σχέσεων. 

Στο κομμάτι των πληροφοριακών συστημάτων μια αποτελεσματική ελεγκτική 

λειτουργία θα πρέπει να εστιάζεται στους κινδύνους που απορρέουν από την ανάπτυξη, 

ενσωμάτωση και λειτουργία τους, να εξετάζει την επάρκεια των ελεγκτικών 

μηχανισμών και διαδικασιών και να προτείνει, όπου χρειάζεται, τις κατάλληλες 

τροποποιήσεις. Επιπλέον, θα πρέπει να αξιολογεί τον βαθμό συμμόρφωσης με την 

επιχειρησιακή στρατηγική και τις καταγεγραμμένες επιχειρησιακές πολιτικές, τα 

πρότυπα και τις διαδικασίες και να παρακολουθεί τον βαθμό συμμόρφωσης με τις 

διαπιστώσεις των πορισμάτων των ελέγχων. Τέλος, θα πρέπει να υπάρχει 

ολοκληρωμένη εικόνα για την λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων ώστε να 

δίνεται η δυνατότητα επαρκούς ενημέρωσης σε τακτική βάση της ελεγκτικής 

επιτροπής. 

Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα οφείλουν να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην 

ανάπτυξη της ηθικής και της ακεραιότητας των μελλοντικών εσωτερικών ελεγκτών 

υιοθετώντας στα προγράμματα σπουδών τους τις αντίστοιχες θεματικές ενότητες. 
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Θεσσαλονίκη, 2011 

 

Αξιότιμοι/ες Κύριοι/Κυρίες, 

 

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο εξωτερικό περιβάλλον όπου οι απαιτήσεις αυξάνονται 

και δεδομένο ότι οι επιχειρήσει ς και οι οργανισμοί έχουν αυξήσει την υποστήριξη των 

πληροφοριακών συστημάτων στην οργανωσιακή υποδομή όλων των τμημάτων τους 

κρίνεται επιτακτική η διενέργεια  εσωτερικού ελέγχου των επιχειρήσεων , για να 

ανταποκριθούν σε καινούριες προκλήσεις, προβαίνοντας σε σημαντικές αλλαγές, μέσω 

της επισκόπησης της αποτελεσματικότητας της υφιστάμενης δομής τους, ώστε να είναι 

σε θέση να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην ποιοτική αναβάθμιση του Συστήματος 

Εταιρικής Διακυβέρνησης και κατ’ επέκταση στην εξασφάλιση των μετόχων των 

οργανισμών, αλλά και όλων των φορέων – ενδιαφερομένων που έχουν νόμιμο 

συμφέρον σε αυτόν. 

 

Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία, το σκοπό της οποίας καλείται να 

εξυπηρετήσει το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί θα αναδειχθεί η εξέχουσα σημασία 

των Πληροφοριακών Συστημάτων και του Εσωτερικού Ελέγχου για τις επιχειρήσεις 

τόσο από συμβουλευτική άποψη, όσο και από άποψη αξιολόγησης και ελέγχου. Τέλος, 

θα αναδειχθούν πιθανές διαφορές και περιθώρια βελτίωσης στην αντιμετώπιση 

συγκεκριμένων περιπτώσεων μεταξύ των επιχειρήσεων. 

Η εμπειρίας σας ως στέλεχος επιχειρήσεων, θα συνέβαλε τα μέγιστα στην διεξαγωγή 

της παρούσας διπλωματικής εργασίας και εξαγωγή ουσιωδών συμπερασμάτων. 

Το παρόν ερωτηματολόγιο έχει σχεδιασθεί με τρόπο που να διευκολύνει την ταχεία 

συμπλήρωσή του. 

mailto:smaf1032@uom.gr
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Απαρτίζεται από δυο (2) μέρη: 

1. Το Α μέρος αφορά θέματα σε σχέση με τα Συστατικά Στοιχεία του Εσωτερικού 

Ελέγχου: 

Περιβάλλον Ελέγχου – Αξιολόγηση Κινδύνων – Δραστηριότητες Ελέγχου – 

2. Το Β μέρος αφορά θέματα σχετικά με τα Λειτουργία και Ασφάλεια των 

Πληροφοριακών Συστημάτων  

Θα σας ήμουν ευγνώμων εάν διαθέτατε περίπου 10 λεπτά για τη συμπλήρωσή του 

παρόντος ερωτηματολογίου. Οι απαντήσεις μπορούν να αποσταλούν: 

_ ηλεκτρονικά στο  smaf1032@uom.grή dinaparm@yahoo.gr 

_ μέσω fax στο 2382041428 

-Οι απαντήσεις που θα ληφθούν από τα ερωτηματολόγια, θα αξιοποιηθούν 

συγκεντρωτικά και θα είναι εμπιστευτικές σε επίπεδο συγκεκριμένης επιχείρησης 

-Αν κάποια ερώτηση θεωρηθεί άκρως εμπιστευτική ή δεν γνωρίζετε την απάντηση, 

τότε παρακαλώ να μην απαντηθεί και να συνεχίσετε με τις επόμενες. 

-.Αναμένοντας την ανταπόκρισή σας, σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. 

 

Με εκτίμηση 

Παρμακίδου Κωνσταντία μεταπτυχιακή φοιτήτρια 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
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Στοιχεία Επιχείρησης 

 

 Επωνυμία ………………………………………. 

 Έτος Ίδρυσης (Προαιρετικά): ………………………………………. 

Θέση Ευθύνης που κατέχετε (Προαιρετικά): ………………………………………. 

Κατηγορία δραστηριότητας…………………………………………… 

Αριθμός προσωπικού………………………………………………………. 

 Έτος εισαγωγής εσωτερικού ελέγχου (Προαιρετικά):……………………. 

 

Αξιολογήστε τις παρακάτω προτάσεις σημειώνοντας με Χ το αντίστοιχο τετραγωνίδιο 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Σε ποιο βαθμό 

 

Κ
α

θ
ό
λ
ο
υ

 

Σ
ε 

μ
ικ

ρ
ή

 

κ
λ
ίμ

α
κ

α
 

Σ
ε 

μ
έτ

ρ
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κ
λ
ίμ

α
κ

α
 

Σ
ε 

μ
εγ

ά
λ
η

 

κ
λ
ίμ

α
κ

α
 

Π
ά

ρ
α

 π
ο
λ
ύ

 

1. Υπάρχει στην οργανωτική δομή της 

εταιρίας τμήμα ή υπηρεσία 

εσωτερικού ελέγχου στελεχωμένη μ ε 

εξειδικευμένο προσωπικό εσωτερικών 

ελεγκτών κατάλληλο για την 

διεκπεραίωση εσωτερικού 

λειτουργικού και λογιστικού ελέγχου; 

 

     

2. Υπάρχει περιγραφή καθηκόντων 

θέσεων εργασίας σε όλα τα επίπεδα; 

 

 

     

3. Διαθέτει η επιχείρηση ενιαίο 

εγχειρίδιο διαδικασιών με 

αποτυπωμένες τις εργασίες και τον 

τρόπο εκτέλεσης; 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 

     

4. Υπάρχει  και κοινοποιείται 

συγκεκριμένη διαδικασία για την 

αξιολόγηση των κινδύνων; 

 

     

5. Οι κύριοι στόχοι της διαδικασίας 

εκτίμησης κινδύνου βρίσκονται: 

 

i. Η ανάπτυξη μιας συστηματικής 

προσέγγισης η οποία θα 

χρησιμοποιείται από τη διοίκηση για 

τη διαχείριση κινδύνου 

ii. Η χρήση των ευρημάτων της 

εκτίμησης κινδύνου στα πλαίσια 

σχεδιασμού του ετήσιου 

προγράμματος ελέγχου 

iii. Η ένταξη των κινδύνων σε 

ανεξάρτητους ελέγχους, κυρίως 

ελέγχους συμμόρφωσης με 

κανονισμούς και ρυθμίσεις (micro risk 

assessment) 

iv. Η συμμόρφωση με ρυθμιστικές 

απαιτήσεις 

v. Η αναφορά κινδύνων που προκύπτουν 

από το εξωτερικό περιβάλλον 

vi. Η δημιουργία αξίας για την 

επιχείρηση 

vii. Άλλος στόχος (παρακαλώ 

διευκρινίστε) 

 

 

     

6. Καταρτίζεται από την αρμόδια 

υπηρεσία στρατηγική εσωτερικού 

ελέγχου και σχέδιο εσωτερικού 

ελέγχου για την επίτευξη των 

τιθέμενων στόχων; 
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7. Σε ποιους τομείς της επιχείρησης 

έχετε εφαρμόσει τη διαδικασία 

εκτίμησης κινδύνου; 

 

Σε όλες τις λειτουργίες της 

επιχείρησης 

Παραγωγή 

Έρευνα και Ανάπτυξη 

Οικονομικά 

Λογιστική 

Οργανωσιακοί και ανθρώπινοι πόροι 

Μάρκετινγκ και πωλήσεις 

Παραγγελίες 

Πληροφοριακά συστήματα 

Άλλος τομέας (παρακαλώ 

διευκρινίστε) 

 

     

8. Αν κρίνεται ικανοποιητική την 

εφαρμογή της εκτίμησης του κινδύνου 

βαθμολογείστε τους ακόλουθους  

παράγοντες: 

i. Σαφής καθορισμός των 

επιχειρησιακών στόχων 

ii. Κουλτούρα και τάσεις της επιχείρησης 

σχετικά με τους ελέγχους και τους 

κινδύνους 

iii. Ανάπτυξη ενός τυποποιημένου 

μοντέλου εκτίμησης κινδύνου 

iv. Υποστήριξη της διοίκησης σε υψηλό 

βαθμό 
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9. Καθορίζονται επιμέρους στόχοι που 

αναπροσαρμόζονται ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα ; 

     

10. Διενεργείται εσωτερικός έλεγχος όχι 

μόνο σε τακτές αλλά και σε έκτακτες 

περιπτώσεις; 

     

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ      

11. Υπάρχουν και έχουν γνωστοποιηθεί 

τα επίπεδα και όρια των 

εγκρίσεων/ευθυνών; 

     

12. Πιστεύετε ότι η υπηρεσία εσωτερικού 

έλεγχου που λειτουργεί στην εταιρία 

σας διασφαλίζει τη διαφύλαξη των 

περιουσιακών της στοιχείων και 

εγγυάται μια επαρκή και ποιοτική 

λογιστική οργάνωση; 

 

     

13. Αναφέρατε το ποσοστό της 

προσχεδιασμένης ετήσιας 

δραστηριότητας ελέγχου το οποίο 

αφιερώνετε στους παρακάτω τομείς 

ελέγχου. 

Ποσοστό (%) 

 

Χρηματοοικονομικός έλεγχος για τη 

δημοσίευση των οικονομικών 

καταστάσεων 

Έλεγχος των πληροφοριακών 

συστημάτων διοίκησης 

Λειτουργικός έλεγχος 

Έλεγχος Συμμόρφωσης με νόμους ή 

κανόνες 

Έκτακτα έργα 

Εξέταση απάτης 

Εκτίμηση κινδύνου 

Άλλοι έλεγχοι (παρακαλώ 
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διευκρινίστε) 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 

14. Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου 

ερευνά σε βάθος τα στοιχεία που 

επεξεργάζεται επιδεικνύοντας την 

απαιτούμενη διεισδυτικότητα στο 

ερευνούμενο θέμα; 

 

     

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

     

15. Έχει θεσμοθετηθεί σύστημα αναφοράς 

των αρμοδιοτήτων και συμβάντων της 

διεύθυνσης πληροφορικής προς την 

διοίκηση του οργανισμού; 

     

16. Υπάρχει και συντηρείται μητρώο 

τεκμηρίωσης, καταγραφής 

εξοπλισμού, λογισμικού, μέσων 

αποθήκευσης ; 

     

17. Εξασφαλίζεται η εκπαίδευση των 

χρηστών και συμπληρώνεται με 

πρακτική άσκηση σε εξομοιωμένο 

περιβάλλον με τα προγράμματα, τον 

εξοπλισμό και τις διαδικασίες που 

πρόκειται να λειτουργήσουν στην 

πράξη; 

     

ΑΣΦΑΛΕΙΑ      

18. Υπάρχουν καταγεγραμμένες 

διαδικασίες για την διασφάλιση 

πρόσβασης μόνο του 

εξουσιοδοτημένου 

προσωπικού(κλειδιά, κάρτες 

ασφαλείας ); 

     

19. Εφαρμόζονται και ελέγχονται μέτρα 

ασφαλείας όπως μηχανισμοί 

πρόληψης και αντιμετώπισης 

περιπτώσεων μη εξουσιοδοτημένης 

πρόσβασης, καταστροφή από φυσικά 

αίτια, προβλήματα από διακοπή 

λειτουργίας και παροχή υπηρεσιών; 
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20. Προβλέπεται πολιτική και διαδικασίας 

αντιγραφής (backup procedures); 

     

 

Σας ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή σας στην έρευνα και για το χρόνο που 

διαθέσατε. 
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