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ΠΕΡΙΛΗΨΗ (ABSTRACT) 
 

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της σημερινής κοινωνίας θα μπορούσαμε να 

πούμε πως είναι αφενός μεν η ραγδαία και έντονη ανάπτυξη και εξέλιξη της 

τεχνολογίας και της πληροφόρησης, αφετέρου δε η παγκόσμια οικονομική κρίση που 

έχει κάνει πλέον αισθητή την παρουσία της και προβληματίζει όλη την ανθρωπότητα. 

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που συνέβαλλε στην παγκόσμια κρίση 

αποτέλεσε η αδυναμία παροχής αξιόπιστων πληροφοριών στις επιχειρήσεις. Το 

γεγονός αυτό μπορεί να συνδεθεί με τον εσωτερικό έλεγχο, αφού οι ατασθαλίες, οι 

καταχρήσεις και όλες οι διαχειριστικές ανωμαλίες έχουν δυσμενής συνέπειες για τους 

φορείς, αλλά μπορούν να αποφευχθούν με σωστό εσωτερικό έλεγχο. Επιπλέον, η 

αυξανόμενη εξάρτηση των επιχειρήσεων από τα υπολογιστικά συστήματα καθιστά 

ζωτικής σημασίας την ύπαρξη του ελέγχου των πληροφοριακών συστημάτων.  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της σημασίας και αναγκαιότητας 

του ελέγχου και η εξέταση του βαθμού σημαντικότητας του ελέγχου πληροφοριακών 

συστημάτων στις ελεγκτικές διαδικασίες. Στη παρούσα εργασία, παρουσιάζονται 

αναλυτικά με τη μορφή πίνακα τα υπάρχοντα πλαίσια πάνω στα οποία 

αναπτύσσονται τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου στις επιχειρήσεις (COCO, COSO, 

COSO ERM κλπ) και συγκρίνονται μεταξύ τους, καθώς και τα πλαίσια αναφοράς – 

νομοθεσία που σχετίζονται με τον έλεγχο των πληροφοριακών συστημάτων και την 

τεχνολογία (COBIT, Sarbanes - Oxley Act, CADBURY, ISO κ.λπ.). Τα 

αποτελέσματα της εργασίας συγκλίνουν στο αποτέλεσμα ότι όταν ο έλεγχος γίνεται 

αντικειμενικά ακολουθώντας τα πλαίσια ελέγχου που εφαρμόζονται είναι και 

αποδοτικός. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστεί η αναγκαιότητα της διπλωματικής δηλαδή τους 

στόχους και τους σκοπούς της σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο, τα πληροφοριακά 

συστήματα και τα πλαίσια αναφορών που τα αφορούν. Επίσης ακολουθεί μια 

περιγραφή του περιεχομένου και της δομής της παρούσας εργασίας. Ακόμα υπάρχει 

μία κριτική της βιβλιογραφικής επισκόπησης.  

 

1.2 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

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. Επίσης η τεχνολογία συνεχώς αναπτύσσεται και 

επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που λειτουργούν οι επιχειρήσεις, τα 

πληροφοριακά συστήματα συνεχώς ανανεώνονται.  

Οι εσωτερικοί έλεγχοι προσανατολίζονται στην ευθυγράμμιση και στην 

προσαρμογή των θεμελιωδών κανόνων της Ελεγκτικής επιστήμης με τους κανόνες 

και τους όρους που έχουν θεσπιστεί στα πλαίσια της διοίκησης της συγκεκριμένης 

οικονομικής μονάδας. Πρόκειται για μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, διαβεβαιωτική 

και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει 

τις λειτουργίες του οργανισμού. 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 και συμμόρφωση με την υπάρχουσα 

τεχνολογία. 
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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 προσέγγιση στη διατύπωση των 

βασικών εργαλείων των εσωτερικών ελεγκτών και των πληροφοριακών συστημάτων. 

Επομένως στην παρούσα εργασία ακολουθεί μία ανάλυση των πλαισίων 

αναφοράς του ελέγχου που διέπουν σήμερα όλο τον επιχειρηματικό κόσμο. 

Εξετάζεται η σημαντικότητα τους, σε ποιο τομέα συγκεκριμένα ειδικεύονται και τα 

οφέλη που προσφέρουν πάνω στο αντικείμενο. Συγκεκριμένα στην παρούσα εργασία, 

έχει κατασκευαστεί ένας συγκεντρωτικός πίνακας στον οποίο παρουσιάζονται 

αναλυτικά τα πλαίσια COSO, COBIT, COCO, CADBURY, ISO //IEC 17999:2000, 

SOX, TQM, 12 ATTRIBUTES CRITERIA, ISO 9000, DEEP LEARNING 

FRAMEWORK, BALDRIGE AWARD, COSO ERM. Τα πλαίσια αυτά έχουν 

παρουσιαστεί στον πίνακα με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουν να συγκριθούν από 

τον αναγνώστη μεταξύ τους ως προς το περιεχόμενο τους, οπότε και τις διαφορές 

τους ως προς το περιεχόμενο τους αλλά και το στόχο που εξυπηρετούν. Ακόμα  σε 

ποιο τομέα της επιχείρησης βρίκουν εφαρμογή, την διαχρονικότητα τους και τις 

μετέπειτα αναθεωρήσεις τους ώστε να συμβαδίζουν με τις ανάγκες της κάθε εποχής. 

Επίσης από τον πίνακα φαίνεται οι οργανισμοί που κινητοποιήθηκαν για την 

εφαρμογή του εκάστοτε πλαισίου και το εύρος εφαρμογής τους σε όλο τον 

επιχειρηματικό κόσμο. Άρα ο στόχος της παρούσας διπλωματικής είναι να δώσει μία 

συγκεντρωτική εικόνα των εργαλείων που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις για 

την διασφάλιση του ελέγχου που όπως αναφέραμε παραπάνω αποτελεί επιτακτική 

ανάγκη της εποχής.  

 

1.3 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Η παρούσα εργασία αποτελείται από 7 κεφάλαια. Με στόχο την παρουσίαση 

λεπτομερώς των πλαισίων αναφοράς ελέγχου η εν λόγω εργασία δομείται από τα 

παρακάτω κεφάλαια: 
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Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο αντικείμενο και το στόχο της παρούσας 

πτυχιακής εργασίας. Πιο συγκεκριμένα οριοθετείται η αναγκαιότητα που οδήγησε 

στην διενέργεια της παρούσας βιβλιογραφικής εργασίας. Στη συνέχεια παρουσιάζεται 

η διάρθρωση της εργασίας και το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την κριτική της 

βιβλιογραφικής επισκόπησης. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια εννοιολογική οριοθέτηση της ελεγκτικής. Πιο 

συγκεκριμένα παρουσιάζεται το περιεχόμενο και ο ορισμός της ελεγκτικής. Στην 

συνέχεια αναλύεται μέσα από μια εκτεταμένη βιβλιογραφική έρευνα οι 

σημαντικότερες εννοιολογικές προσεγγίσεις του εσωτερικού ελέγχου, του 

συστήματος του εσωτερικού ελέγχου και του εξωτερικού ελέγχου. Το κεφάλαιο 

ολοκληρώνεται με την έννοια της εταιρικής Διακυβέρνησης. 

Στην συνέχεια στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται όλο το θεωρητικό υπόβαθρο 

σχετικά με τα πληροφοριακά συστήματα και τον έλεγχο τους. Συγκεκριμένα δίνεται ο 

ορισμός του πληροφοριακού συστήματος, τα είδη των επιχειρηματικών – 

πληροφοριακών μοντέλων και ειδικότερα των ERP και CRM. Στη συνέχεια γίνεται 

παρουσίαση της ISACA, του IS AUDITOR. Έπειτα γίνεται μία συνοπτική αναφορά 

των προτύπων , οδηγιών και διαδικασιών των πληροφοριακών συστημάτων. Ύστερα 

παρουσιάζεται η IT GOVERNANCE, τα πρότυπα ελέγχου, πλαίσια πληροφοριακών 

συστημάτων, οι μηχανισμοί ελέγχου και διάκριση των ελέγχων. Έπειτα αναλύονται οι 

κίνδυνοι, η ασφάλεια, απειλές, μέτρα προστασίας των πληροφοριακών συστημάτων. 

Το κεφάλαιο κλείνει με τον « κύκλο ζωής ελέγχου πληροφορικής τεχνολογίας » και 

τα εργαλεία ελέγχου των πληροφοριακών συστημάτων. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται περιληπτικά κάποιες έρευνες που 

σχετίζονται με τον εσωτερικό έλεγχο και τα πληροφοριακά συστήματα. Η 

ανασκόπηση πραγματοποιήθηκε από το 1994 μέχρι και το 2009 και αναφέρεται ο 

ερευνητής - μελετητής της κάθε έρευνας, περιγράφεται το θέμα που πραγματεύεται 

και τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα στα οποία έχει καταλήξει η κάθε έρευνα. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία της παρούσας εργασίας για 

την κατασκευή του πίνακα πλαισίων αναφοράς ελέγχων , ο τρόπος, η λογική και οι 

περιορισμοί. 
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Το κυρίως μέρος της παρούσας πτυχιακής εργασίας παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 

6. Σε αυτό το κεφάλαιο αρχικά παρουσιάζεται ο πίνακας με τα πλαίσια αναφοράς 

ελέγχου με τη λογική και τους περιορισμούς που αναλύσαμε στη μεθοδολογία της 

έρευνας στο προηγούμενο κεφάλαιο. Στη συνέχεια ακολουθεί η σύγκριση των 

πλαισίων αναφοράς μεταξύ τους και συγκεκριμένα το COSO με το COCO, COSO 

ERM – COSO, COSO – SARBANES OXLEY, COBIT - ISO 17799, COBIT - 

SARBANES OXLEY, COSO – CADBURY, ISO – TQM. Ακόμα αναφέρονται οι 

ιδιαιτερότητες του COBIT και γίνεται κάποια περαιτέρω ανάλυση για τη Διοίκηση 

ολικής ποιότητας και το βραβείο Baldrige.  

Τέλος, στο τελευταίο κεφάλαιο το έβδομο παρουσιάζονται τα σημαντικότερα 

συμπεράσματα της πτυχιακής εργασίας. 

Η πτυχιακή εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση της βιβλιογραφίας, η οποία 

διακρίνεται σε ελληνική και ξενόγλωσση. 

 

1.4 ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ 

Κατά την πραγματοποίηση μιας έρευνας είναι εξαιρετικά σημαντικό να ακολουθείται 

μια κριτική στάση απέναντι στις πηγές διότι το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται άμεσα 

από την αξιοπιστία και την ακρίβεια των πληροφοριών των πηγών αυτών. 

Οι πηγές που χρησιμοποιηθήκαν για την συγγραφή κρίνονται από τον γράφοντα 

αξιόπιστες. Οι βασικότερες πηγές αποτελούνται από βιβλιογραφικές πηγές, 

επιστημονικά περιοδικά και εκδόσεις, διεθνή επιστημονική αρθογραφία, 

επιστημονικές και επαγγελματικές ενώσεις, νομολογία και λοιπές ηλεκτρονικές πηγές 

(π.χ. βάσεις δεδομένων, πηγές από το διαδίκτυο κτλ.). Οι αναφορές στους νόμους και 

τα πλαίσια θεωρούνται εξαιρετικά αξιόπιστες διότι συνιστούν νόμους και πλαίσια 

που εφαρμόζονται στην πράξη. 

Επειδή η προσωπική άποψη του γράφοντος θα μπορούσε να έχει αρνητική 

επίδραση στο τελικό αποτέλεσμα της όλης μελέτης καταβλήθηκε προσπάθεια να 

περιοριστεί η υποκειμενικότητα μέσω της ευρείας συλλογής δεδομένων και της 

σύγκρισης των διαφορετικών πηγών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΚΑΙ  ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

  

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται το περιεχόμενο της ελεγκτικής βασισμένο στην 

βιβλιογραφία. Επίσης αναλύεται το περιεχόμενο του εσωτερικού ελέγχου καθώς και 

ότι αφορά αυτόν όπως ο σκοπός , η αναγκαιότητα , τα μέσα, τα πρότυπα και οι 

διακρίσεις του εσωτερικού ελέγχου όπως και το σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου. 

Παρουσιάζεται η έννοια του εξωτερικού ελέγχου καθώς και το θεσμικό πλαίσιο και 

οι διακρίσεις του. Και το κεφάλαιο κλείνει με την ανάλυση της έννοιας της εταιρικής 

διακυβέρνησης. 

 

2.2 Η ΕΝΝΟΙΑ,ΟΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ 

 

Η έννοια του ελέγχου στις επιχειρήσεις έχει διττή σημασία, ως προς το υποκείμενο 

του ελέγχου, δηλαδή το πρόσωπο που διενεργεί τον έλεγχο. Διακρίνεται στον 

εσωτερικό έλεγχο, δηλαδή στον έλεγχο που ασκείται από άτομα που ανήκουν στο 

υπαλληλικό προσωπικό της επιχείρησης, και στον εξωτερικό έλεγχο, που ασκείται 

από άτομα ξένα και ανεξάρτητα από τον συγκεκριμένο οικονομικό οργανισμό, τον 

οποίο καλούνται να ελέγξουν. Ακόμα, για να οριοθετήσουμε καλύτερα την έννοια, 

πρέπει να τονίσουμε ότι αυτή περιλαμβάνει και το αντικείμενο του ελέγχου, δηλαδή 

το τι ελέγχεται και γιατί και ακόμα ποιοι σκοποί επιδιώκονται με τον έλεγχο, ενώ δεν 

πρέπει να αγνοούνται και οι συγκεκριμένες ελεγκτικές διαδικασίες (ή τεχνικές του 

ελέγχου) που κάθε φορά ακολουθούνται, δηλαδή το πώς διενεργείται ο έλεγχος. 

Ένας συνοπτικός και περιεκτικός ορισμός της Ελεγκτικής, θα μπορούσε να είναι 

ο εξής: «Ελεγκτική είναι σύνολο κανόνων, αρχών και ενεργειών, με βάση τις οποίες 

διενεργείται κάθε λογιστικό-διαχειριστικός έλεγχος με σκοπό τη διατύπωση 

αιτιολογημένων συμπερασμάτων σχετικά με κάποια οικονομική διαχείριση». Ένας 

άλλος ορισμός, που παρουσιάζεται στη σχετική βιβλιογραφία, είναι: «Ελεγκτική των 

επιχειρήσεων είναι σύνολο λογιστικών και οικονομοτεχνικών ενεργειών, που έχουν 

ως σκοπό την εξακρίβωση θεμάτων αναγομένων στη συναλλακτική και λειτουργική 
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δράση των επιχειρήσεων». Κατά τον ίδιο ορισμό, «η (Εφαρμοσμένη Φορολογική) 

Ελεγκτική ενδιαφέρει από την άποψη αποδείξεων, η οποία, ανάλογα με τον 

αντικειμενικό της σκοπό, είναι δυνατόν να χωριστεί σε δύο γενικές κατηγορίες: α) σε 

Ελεγκτική της χρηματικής διαχείρισης και β) σε Ελεγκτική των οικονομικών 

αποτελεσμάτων». 

Μια διαφορετική προσέγγιση, που αφορά τους στόχους, την οργάνωση και τη 

διεξαγωγή του επιθεωρησιακού ελέγχου σε μια οικονομική μονάδα, υπογραμμίζει: 

«Με τον έλεγχο, ανιχνεύονται οι ενδεχόμενες επικίνδυνες ελλείψεις, εντοπίζονται 

σημεία που προσφέρουν δυνατότητες μελλοντικής επεκτάσεως, εξουδετερώνονται οι 

σπατάλες και περιορίζονται οι δαπάνες, διαπιστώνεται αν η παραγωγική 

δραστηριότητα ανταποκρίνεται προς τα προκαθορισμένα standards παραγωγής, 

αξιολογούνται τα εφαρμοζόμενα συστήματα ελέγχου, εξασφαλίζεται η προσαρμογή 

της παραγωγικής διαδικασίας και των εργασιακών μεθόδων προς τον επιδιωκόμενο 

στόχο, ελέγχονται τα διάφορα προγράμματα εργασίας και οι στόχοι τους, μελετώνται 

καινούργιες ιδέες, καινούργιες δυνατότητες αναπτύξεως, καινούργιοι τύποι τεχνικού 

εξοπλισμού. Κοντολογίς, με την επιθεώρηση και τον έλεγχο εξακριβώνεται αν η 

επιχειρησιακή μονάδα λειτουργεί στο επιθυμητό επίπεδο αποδοτικότητας». 

 

2.3 Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

2.3.1 Ορισμός Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Εσωτερικός έλεγχος είναι ο έλεγχος που έχει οργανωθεί μέσα στην επιχείρηση 

και ασκείται από υπαλλήλους της. Τονίζεται όμως ιδιαίτερα ότι, με τον όρο 

«εσωτερικός έλεγχος» δεν εννοούμε μόνο την ιδιαίτερη υπηρεσία ελέγχου που 

υπάρχει στην επιχείρηση, αλλά εννοούμε το όλο σύστημα οργάνωσης των 

διαδικασιών εκτέλεσης των διαχειριστικών πράξεων και της λογιστικής απεικόνισης. 

Ο ορθός όρος του συστήματος αυτού είναι «σύστημα εσωτερικού ελέγχου». Με τον 

όρο αυτό εννοούμε την κατάλληλη οργάνωση των οικονομικών, λογιστικών και 

λοιπών υπηρεσιών της εταιρείας, την κατάλληλη κατανομή αρμοδιοτήτων και 

ευθυνών του προσωπικού και την εφαρμογή κανόνων και διαδικασιών, μέτρων και 

ελέγχων ώστε : 
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 Να περιορίζονται οι κίνδυνοι λαθών και άλλων ανωμαλιών κατά την 

εκτέλεση των συναλλαγών. 

 Να αποκτούν μεγαλύτερη ακρίβεια και αξιοπιστία τα περιουσιακά 

στοιχεία της επιχείρησης. 

 Να φυλάσσονται αποτελεσματικά τα περιουσιακά στοιχεία της 

επιχείρησης (π.χ. αποθέματα, χρεόγραφα ). 

Σύμφωνα με τον ορισμό του Ινστιτούτου των Αμερικανών Ορκωτών Λογιστών 

«εσωτερικό έλεγχο αποτελούν το σχέδιο οργάνωσης και όλες οι συντονισμένες 

προσπάθειες, μέθοδοι και μέτρα που υιοθετούνται εντός μιας επιχείρησης, για την 

διαφύλαξη και προστασία των περιουσιακών της στοιχείων, τον έλεγχο της ακρίβειας 

και αξιοπιστίας των λογιστικών στοιχείων, την προώθηση της αποτελεσματικότητας 

της λειτουργίας και την ενθάρρυνση της διατήρησης της προδιαγραμμένης 

επιχειρηματικής πολιτικής. 

Βασικά χαρακτηριστικά του εσωτερικού ελέγχου είναι η ύπαρξη ενός 

συστηματικού σχεδίου οργάνωσης, η ύπαρξη κατάλληλου προσωπικού και η ύπαρξη 

ικανοποιητικού αριθμού γραπτών οδηγιών. Σύμφωνα με το Ελληνικό Ινστιτούτο 

Εσωτερικών Ελεγκτών (Δικτυακός Τόπος Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών 

Ελεγκτών, 2008) ο εσωτερικός έλεγχος ορίζεται ως: ≪ μία ανεξάρτητη, 

αντικειμενική, διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, καλά σχεδιασμένη 

και οργανωμένη, που μέσω των τεχνικών και επιστημονικών προσεγγίσεων, 

αξιολογεί την επάρκεια, λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Να 

προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες του οργανισμού με σκοπό την 

αποτελεσματική αποτίμηση και διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου, τον 

περιορισμό ή εξάλειψη αυτού, που αναλαμβάνει η διοίκηση να διαχειρισθεί για την 

επίτευξη των στρατηγικών της στόχων ≫. 

Ο όρος εσωτερικός έλεγχος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ορθότητα 

λογιστικών πράξεων ή για τη διαφύλαξη περιουσιακών στοιχείων. Ακόμη 

χρησιμοποιείται για να εξετάζει και να εκτιμά τις δραστηριότητες της ανώτατης 

διοίκησης. Γενικότερα ο εσωτερικός έλεγχος δεν έχει περιορισμούς σε κύκλους 

χρηματοοικονομικούς ή λογιστικούς, αλλά ευρύνεται στους τομείς των πολιτικών και 

στρατηγικών και γενικότερα σε όλο το σύνολο της επιχείρησης. 
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2.3.2 Θέματα Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος διακρίνεται για το εύρος των υπηρεσιών που προσφέρει 

στην οικονομική μονάδα. Σε αυτά τα πλαίσια τα εξεταζόμενα θέματα κατά την 

διάρκεια του εσωτερικού ελέγχου είναι: 

 Το σύστημα Εσωτερικού ελέγχου και τα υπό συστήματα. 

 Κάθε μορφή επιχειρηματικού κινδύνου. 

 Την αποτελεσματικότερη διαχείρισή του. 

 Τις διαδικασίες για οργάνωση και αποτελεσματικότητα  

 Την πολιτική τήρηση για την εκπαίδευση του προσωπικού. 

 Τους κανόνες λειτουργίας για τη συμμόρφωση των εργαζομένων 

σύμφωνα με τις αποφάσεις της διοίκησης. 

 Τη σχέση κόστους με όφελος. 

 Οι αξιόπιστες οικονομικές καταστάσεις για την εξασφάλιση της ακρίβειας 

και πληρότητας. 

 Την συστηματική και σωστή συνεργασία και επικοινωνία των τμημάτων 

 Την απόδοση των μέσων παραγωγής 

 Την προστασία των υπηρεσιακών στοιχείων από κλοπές, απώλειες, 

φθορές. 

 

2.3.3 Αναγκαιότητα Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Οι οικονομικές μεγεθύνσεις των επιχειρήσεων οδηγούν στη δυσκολία της 

διοίκησης και στην καθιέρωση σύγχρονων μορφών μάνατζμεντ, οι οποίες εκτιμούν 

ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα άλλο τμήμα εκτός Διοίκησης, το οποίο θα διασταυρώνει 

τους σωστούς στόχους και τις στρατηγικές της επιχείρησης, θα βοηθάει στην 

επίτευξη των επιτυχών αποδόσεων, θα υπολογίζει τις αποκλίσεις, θα γνωστοποιεί 

στους υπεύθυνους τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες και θα πιστοποιεί την 

αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Με άλλα λόγια, οι πολλές 

διευθύνσεις και τα τμήματα των μεγάλων επιχειρήσεων και ο συντονισμός των 

χιλιάδων εργαζομένων, οδήγησαν τις επιχειρήσεις, σε ένα σύγχρονο management, 

που θα μπορέσει να καλύψει τις απαιτήσεις τους. 
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Επιπλέον, η μη αξιόπιστη πληροφόρηση οφείλεται σε προσωπικές αδυναμίες 

επίβλεψης λειτουργιών από τα επιβλέποντα στελέχη καθώς και τις οργανωτικές 

αδυναμίες που παρατηρούνται στους φορείς. 

Από όλα τα παραπάνω καθίσταται εμφανές ότι ο εσωτερικός έλεγχος γίνεται όλο 

και πιο αναγκαίος. Ο εσωτερικός έλεγχος με το αμάλγαμα των προσφερόμενων 

υπηρεσιών του δύναται να διαχειριστεί με αποτελεσματικότητα τις αδυναμίες τις 

επιχείρησης και να ρυθμίσει τα γεγονότα ώστε να αποδοθεί ένα θετικό αποτέλεσμα. 

 

2.3.4 Σκοπός Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Σκοπός του εσωτερικού ελέγχου είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών 

προς τη Διοίκηση, μέσω επιστημονικών αναλύσεων, με σκοπό την αξιολόγηση του 

συστήματός της και τον περιορισμό των επιχειρησιακών της κινδύνων1. 

Παράλληλα, ο εσωτερικός έλεγχος σκοπεύει όχι μόνο στη συμμόρφωση με 

κανόνες και ρυθμίσεις αλλά στην δημιουργία αρχών, πρότυπων και αξιών στα άτομα 

της επιχείρησης με αποτέλεσμα την δημιουργία ασφάλειας τόσο στους ιδιοκτήτες της 

οικονομικής μονάδας όσο και στο ευρύτερο επιχειρησιακό περιβάλλον. 

Επιμέρους στόχοι του εσωτερικού ελέγχου είναι: 

 η λειτουργία των λογιστικών τμημάτων της μονάδας σύμφωνα με την 

ορθή πολιτική της Διοίκησης. 

 το ικανοποιητικό αποτέλεσμα της εσωτερικής οργάνωσης, η εκτίμηση του 

αποτελέσματος και η επάρκεια των συστημάτων οργάνωσης και 

Διοίκησης της μονάδας. 

 η ανίχνευση τυχόν κινδύνων από κλοπές και απάτες στην οργάνωση. 

 η εισήγηση μέτρων βελτίωσης και διόρθωσης. 

 και γενικότερα η προώθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας της 

οικονομικής μονάδας
2
. 

Από όλα τα παραπάνω μπορεί να λεχθεί ότι ο εσωτερικός έλεγχος αποτελείται 

από όλα τα μέτρα, τις διαδικασίες και τις πολιτικές οι οποίες: 

1. Προωθούν την ακρίβεια και την αξιοπιστία των λογιστικών και 

επιχειρηματικών δεδομένων. 

                                                           
1
 Karagiorgos et al., 2006; Karagiorgos et al., 2009 

2
 Karagiorgos et al., 2009 
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2. Εξασφαλίζουν την περιουσία της επιχείρησης έναντι καταδολιεύσεως, απάτης, 

σπατάλης και μη αποτελεσματικής χρήσεως. 

3. Μετρούν την συμμόρφωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των 

υπηρεσιών της επιχειρήσεως προς την πολιτική αυτής. 

4. Αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των επιχειρηματικών λειτουργιών. 

 

2.3.5 Είδη Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Ύστερα από μια εκτεταμένη βιβλιογραφική έρευνα ο εσωτερικός έλεγχος 

διακρίνεται στις παρακάτω κατηγορίες: 

 Έλεγχοι Παραγωγής (Production Audits). 

Ο έλεγχος Παραγωγής αφορά την διαδικασία της παραγωγής. Σε αυτά τα πλαίσια ο 

έλεγχος παραγωγής στοχεύει στη διερεύνηση του κατά πόσο τηρούνται οι 

παραγωγικές διαδικασίες. Πιο συγκεκριμένα ο έλεγχος παραγωγής εξετάζει τον 

σωστό ανεφοδιασμό των πρώτων υλών στη διαδικασία παραγωγής, τον έλεγχο της 

ποιότητάς τους, την τήρηση της διαδικασίας της συσκευασίας, παράδοσης - 

παραλαβής των προϊόντων και γενικότερα όλες τις απαραίτητες διαδικασίες που 

αφορούν την παραγωγή προϊόντων. 

 Οικονομικοί - Λογιστικοί έλεγχοι (Financial Audits). 

Ο Λογιστικός ή οικονομικός έλεγχος πιστοποιεί την ορθότητα και την ακρίβεια των 

λογιστικών καταστάσεων. Με άλλα λόγια ο λογιστικός έλεγχος περιλαμβάνει τις 

δραστηριότητες εκείνες που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση της επιχείρησης, 

δηλαδή με τα κεφάλαια (ίδια και ξένα) που είναι απαραίτητα για την ομαλή 

λειτουργία της. Ο κίνδυνος χαμένων κεφαλαίων και ο πιστωτικός κίνδυνος 

προβάλλονται ως καθοριστικοί για την βιωσιμότητά της.  

 Διοικητικοί έλεγχοι (Management Audits). 

Ο Διοικητικός έλεγχος περιέχει κανόνες που θεσπίζει η διοίκηση, στοχεύοντας την 

επιτυχία με την μεγιστοποίηση των κερδών της και τη σωστή λειτουργία της 

αποδοτικότητας υποβάλλοντας λογιστικές καταστάσεις και στοιχεία της πορείας της 

που ελέγχονται από τον εσωτερικό ελεγκτή. Στόχος τους είναι η σωστή διοίκηση των 

τμημάτων. Εξετάζουν την ευρύτητα των λειτουργιών και αξιολογούν την 

αποτελεσματικότητα για την επίτευξη των στόχων και γενικά όλες τις 

δραστηριότητες του φορέα ως προς την διοίκηση. Επίσης εξετάζουν τη συμμόρφωση 
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των εργαζομένων προς τα σχέδια και αποφάσεις της πολιτικής διοίκησης της 

εταιρίας. Γενικότερα αξιολογούν και αξιοποιούν το ανθρώπινο δυναμικό 

προσπαθώντας να καλυτερέψουν το εργασιακό περιβάλλον και να είναι ενήμερο για 

τους στόχους της στην υλοποίηση αυτών , με στόχο το ελάχιστο δυνατό κόστος και 

το μεγαλύτερο όφελος.  

 Λειτουργικοί έλεγχοι (Operational Audits). 

Οι Λειτουργικοί έλεγχοι (Operational Audits) αποβλέπουν στο αν λειτουργεί σωστά 

και αποτελεσματικά ένα τμήμα και αν εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες διαδικασίες. 

Οι λειτουργικοί έλεγχοι που γίνονται διαπιστώνουν κατά πόσο οι διαδικασίες στον 

τρόπο λειτουργίας του συστήματος διοίκησης, είναι αποτελεσματικές κατά την 

υλοποίηση των αποφάσεων. 

2.3.6 Χαρακτηριστικά Αποτελεσματικού Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Κάθε επιχείρηση έχει διαφορετικές ανάγκες, μορφή και μέγεθος. Σε αυτά τα 

πλαίσια δεν μπορεί να θεωρηθεί κανένα συγκεκριμένο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου 

το μυστικό της επιτυχίας καθώς το επιχειρηματικό περιβάλλον δραστηριοποίησης της 

κάθε επιχείρησης είναι διαφορετικό. Ανάλογα λοιπόν, με τα χαρακτηριστικά της κάθε 

οικονομικής μονάδας δημιουργείται το κατάλληλο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου. 

Εντούτοις ορισμένα χαρακτηριστικά μπορούν να θεωρηθούν σαν κρίσιμα για την 

επιτυχία ενός Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Τέτοια λοιπόν χαρακτηριστικά 

είναι: 

1. Ανεξαρτησία 

2. Οργανωτικό Σχέδιο 

3. Ικανοποιητικό Σύστημα Εξουσιοδότησης, Αρμοδιοτήτων και Ευθυνών 

4. Λογιστική Διάρθρωση 

5. Σύγχρονη Πολιτική Προσωπικού 

6. Κατάλληλο και Λειτουργικό Προσωπικό Εσωτερικού Ελέγχου 

2.3.7  Μέσα Μελέτης Εσωτερικού Ελέγχου  

 

Για την εξέταση και μελέτη πριν την αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου της 

προς έλεγχο μονάδας,  ο ορκωτός ελεγκτής μπορεί να χρησιμοποιήσει είτε δικής του 

επινόησης μεθόδους και μέσα είτε να επιλέξει και να συνδυάσει από την ελεγκτική 

βιβλιογραφία τα παρακάτω:   
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Πηγές πληροφοριών για τη μελέτη συστήματος εσωτερικού ελέγχου.  Ο 

εξωτερικός ελεγκτής θα χρειαστεί να ανατρέξει σε πηγές για συλλογή των 

απαραίτητων πληροφοριών που θα χρειαστούν για την περιγραφή των διαφόρων 

λειτουργιών της υπό έλεγχο μονάδας,  έτσι ώστε να παραχωρήσει στη συνέχεια στη 

διαπίστωση της ύπαρξης ή μη αποτελεσματικής λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου επί 

των λειτουργιών τούτων.   

Οι πηγές αυτές μπορεί να είναι οι παρακάτω:  1) τα εγχειρίδια οργάνωσης και 

διαδικασιών,  επάνδρωσης ,  καθώς και περιγραφής αντίστοιχων καθηκόντων σε όλα 

τα επίπεδα και τις λειτουργίες της επιχείρησης. 2) η επιμέρους οργάνωση του 

λογιστηρίου όπως αυτή απεικονίζεται στα ιδιαίτερα οργανογράμματα,  καθώς και η 

περιγραφή των λειτουργιών σε αυτό.  3)  συνεντεύξεις και συζητήσεις με στελέχη 

αλλά και συγκεκριμένα σημαντικά κατά περίπτωση μέλη του προσωπικού της 

επιχείρησης,  ανεξαρτήτως επιπέδου.  4)  φάκελοι ελέγχου προηγούμενων χρήσεων.  

5)  εξέταση του καταστατικού της επιχείρησης,  καθώς και των πρακτικών γενικής 

συνελεύσεως,  διοικητικού συμβουλίου,  αλλά και της εν γένει αλληλογραφίας της 

μονάδας αν χρειαστεί.  Επιθεώρηση ,  παρατήρηση και εξοικείωση του ελεγκτή με τις 

διαδικασίες και λειτουργίες,  καθώς και τις εγκαταστάσεις και τα μέσα 

διεκπεραίωσης των ελεγχόμενων λειτουργιών και διαδικασιών.  

 

2.3.8  Ο Εσωτερικός Έλεγχος – Πρότυπα
3
 

 

Ο σκοπός των Προτύπων είναι: 

1. Να περιγράψουν τις βασικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν την πρακτική του 

Εσωτερικού Ελέγχου. 

2. Να αποτελέσουν το γενικό πλαίσιο βάσει του οποίου παρέχονται και προάγονται οι 

προστιθέμενης αξίας δραστηριότητες του Εσωτερικού Ελέγχου. 

3. Να αποτελέσουν μέτρο αξιολόγησης της απόδοσης του Εσωτερικού Ελέγχου. 

4. Να προωθήσουν τη βελτίωση σε οργανωτικές διαδικασίες και λειτουργίες. 

Τα Πρότυπα χωρίζονται σε τρία μέρη: 

                                                           
3
 http://www.hiia.gr/internal_audit_protipa.htm 
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1. Πρότυπα Χαρακτηριστικών Ιδιοτήτων (Attribute Standards - Σειρά 1000), τα οποία 

περιγράφουν τα χαρακτηριστικά των οργανισμών και των προσώπων που ασκούν 

Εσωτερικό Έλεγχο, και συγκεκριμένα: 

1000 - Σκοπός, Αρμοδιότητες, Υπευθυνότητες 

1100 - Ανεξαρτησία και Αντικειμενικότητα 

1200 - Επάρκεια Γνώσεων και Δέουσα Επαγγελματική Επιμέλεια 

1300 - Πρόγραμμα Ποιοτικής Διασφάλισης και Βελτίωσης 

2. Πρότυπα Απόδοσης (Performance Standards - Σειρά 2000), τα οποία περιγράφουν 

τη φύση των δραστηριοτήτων του Εσωτερικού Ελέγχου και παρέχουν κριτήρια βάσει 

των οποίων μπορεί να αξιολογηθεί η απόδοση του Εσωτερικού Ελέγχου. 

2000 - Διοίκηση του Εσωτερικού Ελέγχου 

2100 - Φύση Εργασιών 

2200 - Σχεδιασμός Ελεγκτικών Εργασιών 

2300 - Διενέργεια των Ελεγκτικών Εργασιών 

2400 - Επικοινωνία των Αποτελεσμάτων 

2500 - Διαδικασία Επόπτευσης 

2600 - Αποδοχή των Κινδύνων από τη Διοίκηση 

3. Πρότυπα Εφαρμογής (Implementation Standards), τα οποία εξειδικεύουν τις δύο 

πρώτες κατηγορίες Προτύπων σε συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας (π.χ. 

Έλεγχος Συμμόρφωσης, Έλεγχος Απάτης κ.λπ.) 

2.4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

2.4.1 Ορισμός Σ.Ε.Ε 

 

Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου είναι ένα σύστημα λειτουργιών και 

διαδικασιών με σωστή οργάνωση και ορθούς κανόνες λειτουργίας που εφαρμόζονται 
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από την διοίκηση μιας οικονομικής μονάδας με σκοπό να διασφαλίζει τα συμφέροντα 

του φορέα. 

Το σύστημα του εσωτερικού ελέγχου εκτείνεται και πέρα των θεμάτων που 

σχετίζονται άμεσα με τις λειτουργίες του λογιστικού συστήματος. Ο εσωτερικός 

έλεγχος καλύπτει όλη την επιχείρηση και αφορά όλες τις δραστηριότητές της. Σε 

αυτά τα πλαίσια η έννοια του συστήματος εσωτερικού ελέγχου περιλαμβάνει όλα τα 

οργανωτικά μέτρα που αναπληρώνουν τη μείωση της προσωπικής επίβλεψης και 

εξασφαλίζουν την καλή λειτουργία και προστασία της περιουσίας και των 

συμφερόντων της επιχειρήσεως. 

Το σύστημα του εσωτερικού ελέγχου μιας επιχείρησης προσομοιάζει με το 

νευρικό σύστημα του ανθρώπου δηλαδή διακλαδώνεται σε όλη την επιχείρηση 

μεταφέροντας εντολές και αντιδράσεις από και προς τη διοίκηση της επιχειρήσεως. 

Υπό αυτό το πρίσμα, το σύστημα του εσωτερικού ελέγχου περιλαμβάνει μια σειρά 

υποσυστημάτων : 

 Τον εσωτερικό έλεγχο που αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του 

συστήματος αυτού, καθώς και επιμέρους λειτουργίες του. 

 Συγκεκριμένο οργανόγραμμα με πλήρη ανάπτυξη 

 Εγχειρίδια από γραπτές εξετάσεις 

 Βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο προγραμματισμό και λογισμό 

 Πολιτική αγορών – προμηθειών 

 Πολιτική προσωπικού 

 Διαχείριση χαρτοφυλακίου και παγίων 

 Κύκλο παραγωγής προϊόντων – υπηρεσιών κ.λπ. 

Επιμέρους στόχοι περιλαμβάνουν την προστασία των περιουσιακών στοιχείων 

της μονάδος και την προώθηση της αποτελεσματικότητας των διαφόρων λειτουργιών 

της. Δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο σύστημα εσωτερικού ελέγχου για όλες τις 

επιχειρήσεις , γιατί η κάθε επιχείρηση είναι μοναδική. Αυτό εξαρτάται από διάφορους 

παράγοντες όπως είναι το μέγεθος της επιχείρησης, οι αντικειμενικοί στόχοι της , η 

οργανωτική της διάρθρωση κ.τ.λ. Η αναγκαιότητα ύπαρξης ενός Συστήματος 

Εσωτερικού Ελέγχου, η πληρότητα, το μέγεθος και η έκταση αυτού σε μια 

επιχείρηση, καθορίζεται από τις δραστηριότητες, την πολυπλοκότητα του 

αντικειμένου εκμετάλλευσης και των συναλλαγών, την εκπαίδευση και την 

εξειδίκευση του προσωπικού, καθώς και μια σειρά άλλων παραγόντων. 
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2.4.2 Βασικές Αρχές Σ.Ε.Ε. 

 

Οι βασικές αρχές Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, έχουν ως σκοπό να βάλουν 

τους εσωτερικούς ελεγκτές στη δομή και στη φιλοσοφία των λειτουργιών του ίδιου 

του συστήματος, ώστε να αποκτήσουν τις κατάλληλες ικανότητες και γνώσεις για την 

καλύτερη αξιολόγηση των λειτουργιών του. 

Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιες βασικές αρχές ενός Σ.Ε.Ε. : 

I. Κατάλληλη στελέχωση.  

II. Αποκέντρωση της διοίκησης. 

III. Διαχωρισμός καθηκόντων και ευθυνών. 

IV. Παροχή εξουσιοδοτήσεων. 

V. Διασφάλιση των συναλλαγών. 

VI. Επιτήρηση και επιθεώρηση της εργασίας. 

VII. Έγκαιρη και τακτική ενημέρωση. 

VIII. Έκταση ελέγχων ανάλογα με τον κίνδυνο. 

IX. Θέσπιση τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου. 

2.4.3 Στοιχεία Σ.Ε.Ε 

 

Τα βασικά στοιχεία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης τα 

οποία μπορεί να έχουν εφαρμογή και σε κάθε τμήμα της ξεχωριστά είναι τα 

ακόλουθα : 

1. Το γενικό οργανόγραμμα της επιχείρησης και η τρέχουσα στελέχωσή του. 

2. Τα εγχειρίδια διαδικασιών που συνδέονται ή επηρεάζουν τη λογιστική 

λειτουργία. 

3. Τα μέσα προστασίας και ασφάλειας των περιουσιακών στοιχείων. 

4. Τα συγγενή συστήματα πληροφόρησης ( στατιστικές μελέτες ). 

5. Το τμήμα των εξωτερικών ελεγκτών για συνεχή αξιολόγηση της οργανωτικής 

υποδομής της μονάδας. 

6. Το ευρύτερο Σύστημα Πληροφόρησης της Διοίκησης. 

7. Το πλήρες και ενήμερο καταστατικό. 

2.4.4  Μέθοδοι μελέτης - αξιολόγησης Σ.Ε.Ε. 

 

α. Ερωτηματολόγιο. 
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β. Διάγραμμα ροής.  

γ. Περιγραφικές εκθέσεις. 

δ.  Τεστ.       

2.5 Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ 

 

2.5.1 Εννοιολογικό Πλαίσιο του Εξωτερικού Ελέγχου 

 

Ο εξωτερικός έλεγχος διενεργείται στο λογιστικό σύστημα μιας μονάδας, αλλά 

και σε άλλα επιμέρους οργανωτικά συστήματα, τα οποία μπορούν εμμέσως να 

επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του λογιστικού συστήματος, με την χρήση 

ελεγκτικών standards αλλά και άλλων μεθόδων τις οποίες θα κρίνει κατά περίπτωση 

αναγκαίες ο ελεγκτής. 

2.5.2 Θεσμικό Πλαίσιο του Εξωτερικού Ελέγχου 

 

Στον εξωτερικό έλεγχο, οι ορκωτοί ελεγκτές, διενεργούν τον έλεγχο κυρίως στο 

λογιστικό σύστημα της οικονομικής μονάδας, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που 

είναι διεθνώς αναγνωρισμένο. 

Σύμφωνα με το εν λόγω πλαίσιο: 

I. Πιστοποίηση της ορθότητας: αντικειμενικός σκοπός του ελέγχου είναι κυρίως η 

πιστοποίηση της ορθότητας της παρουσίασης της οικονομικής μονάδας στις 

λογιστικές καταστάσεις αυτής, βάση των γενικών αποδεικτικών λογιστικών αρχών. 

II. Έκθεση του ελεγκτή: η πιστοποίηση αυτή αναγράφεται στην έκθεση του 

ελεγκτή, η οποία αποτελεί το προϊόν επαγγελματικής και προσεκτικής εφαρμογής των 

ελεγκτικών , καθώς και κάθε άλλων μέσων και μεθόδων που είναι αναγκαία. 

III. Σχετική έγγραφη εντολή: όλοι οι έλεγχοι αναλαμβάνονται μαζί με την σχετική 

έγγραφη εντολή, αλλά και χωρίς ικανή εξουσιοδότηση, στην οποία αναφέρεται το 

είδος ή ο σκοπός του ζητούμενου ελέγχου. 

IV. Ελεγκτικό προσωπικό: κατά την διάρκεια του ελέγχου, το ελεγκτικό 

προσωπικό θα πρέπει να διατηρεί αμεροληψία, αντικειμενικότητα, ανεξαρτησία, 

αξιοπρέπεια και επαγγελματική ευθύνη, έναντι το ελεγχόμενου. 

V. Εξειδικευμένα άτομα: κάθε έλεγχος και κάθε εργασία σχετική με αυτόν, θα 

πρέπει να αναλαμβάνεται από εξειδικευμένα άτομα, κατάλληλα προς την τεχνική 
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εκπαίδευση και ικανότητα ως ελεγκτές. Ο ελεγκτής που την αναλαμβάνει φέρει την 

τελική ευθύνη για τον έλεγχο. δικαίωμα υπογραφής έχουν μόνο αυτοί που κατέχουν 

την άδεια ορκωτού λογιστή όπου για να την αποκτήσουν περνούν από εξετάσεις 

γραπτές. Επίσης και η εμπειρία καθορισμένης χρονικής διάρκειας, παίζει ρόλο στη 

διεξαγωγή ελέγχου υπό την εποπτεία ελεγκτή με άδεια. 

VI. Επαγγελματική βελτίωση: ο ορκωτός ελεγκτής θα πρέπει να είναι σωστός, 

υπεύθυνος και ικανός. Θα πρέπει να προσπαθεί συνέχεια να βελτιώνει την 

επαγγελματική και επιστημονική του κατάρτιση και ποιότητα των υπηρεσιών του. Θα 

πρέπει να είναι αντικειμενικός δίκαιος και ικανός να εξυπηρετήσει τους ελεγχόμενους 

πελάτες του, στα πλαίσια των δυνατοτήτων του και σύμφωνα με τις ευθύνες του προς 

την κοινωνία και το θεσμό του ανεξάρτητου ελεγκτή. Ως προς τους συναδέλφους του 

θα πρέπει να φέρεται σωστά και να εργάζεται με τρόπο ώστε να προάγει καλές 

σχέσεις και συνεργασία μεταξύ των μελών του επαγγέλματος. 

2.5.3 Πλαίσιο Εργασίας του Εξωτερικού Ελέγχου 

 

Γενικότερα ο εξωτερικός ελεγκτής έχει μεγάλη ευθύνη ως προς τους γύρω του. 

Στα πλαίσια της εν λόγω ευθύνης, ο εξωτερικός ελεγκτής πρέπει να συμπεριφέρεται 

άψογα, με τρόπο που να υπηρετήσει την κοινωνία. Επιπρόσθετα, ο εξωτερικός 

ελεγκτής Πρέπει να είναι οργανωτικός και πάντα να κάνει προκαθορισμένες κινήσεις 

εφαρμόζοντας το διεθνώς αναγνωρισμένο πλαίσιο. 

Σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο πλαίσιο θα πρέπει να ακολουθούνται τα 

παρακάτω στάδια: 

1. Σχεδιασμός του ελέγχου. Ο υπεύθυνος ελεγκτής θα πρέπει να προγραμματίσει, 

σε συνεννόηση με τον ελεγχόμενο, τόσο τον χρόνο έναρξης του ελέγχου όσο και την 

κατάλληλη κατανομή εκείνων των φάσεων αυτού, ώστε ο έλεγχος τελικά να μην 

αποβεί σε βάρος, ούτε των ελεγκτών αλλά ούτε των ελεγχόμενων. Υπάρχουν στάδια 

και μεγέθη των λογιστικών καταστάσεων, των οποίων ο έλεγχος μπορεί να αρχίσει, 

έτσι ώστε να μειωθεί ο φόρτος εργασίας κατά την τελική φάση, που ακολουθεί του 

κλεισίματος των λογιστικών βιβλίων και της σύνταξης λογιστικών καταστάσεων από 

την ελεγχόμενη μονάδα. Η ανάθεση τμημάτων, ο προϋπολογισμός και ο επιμερισμός 

του συνολικού ελέγχου αυτού στο κατάλληλο ελεγκτικό προσωπικό γίνεται με τη 

βοήθεια ειδικών, για κάθε κλάδο επιχειρήσεων, ελεγκτικών οδηγιών και 

προγραμμάτων. Γι’ αυτό ο έμπειρος ελεγκτής χρησιμοποιεί τα φύλλα εργασίας 
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προηγούμενων ελέγχων, αν έχουν εγκριθεί από την ίδια ελεγκτική εταιρεία ή και 

προκαταρκτικές επαφές και συνεντεύξεις με το κατάλληλο προσωπικό της 

ελεγχόμενης μονάδας για ενημέρωση τουλάχιστον του φακέλου με τα γενικά στοιχεία 

της μονάδας. 

2. Αξιολόγηση εσωτερικής οργάνωσης και ελέγχου. Γενικά, η μελέτη και 

αξιολόγηση της εσωτερικής οργάνωσης της ελεγχόμενης μονάδας, αλλά και εκείνων 

των τμημάτων της, ειδικότερα του λογιστηρίου, της μηχανογράφησης και των 

αποθηκών, που άπτονται περισσότερο του διενεργούμενου ελέγχου, είναι το δεύτερο 

στάδιο μετά τον βασικό σχεδιασμό. Η εσωτερική οργάνωση περιλαμβάνει: το 

οργανόγραμμα της μονάδας, τις περιγραφές θέσεων εργασίας των διαφόρων 

τμημάτων, τα εγχειρίδια διαδικασιών και οδηγιών δράσεως, καθώς κάθε τεχνική ή 

μεθοδολογία και πολιτική προς την επίτευξη των στόχων της μονάδας γενικά ή και 

επιμέρους τμημάτων αυτής. Τον ελεγκτή περισσότερο ενδιαφέρει η εσωτερική 

οργάνωση του λογιστηρίου και ο τρόπος λειτουργίας αυτού (ειδικότερα η λειτουργία 

του συγκεκριμένου λογιστικού συστήματος). 

3. Ανασκόπηση και επίβλεψη του ελέγχου. Για κάθε φάση και κάθε τομέα του 

ελέγχου, ο υπεύθυνος του ελέγχου θα πρέπει να προϋπολογίσει ικανό χρόνο για 

επίβλεψη και έλεγχο της εργασίας των υφισταμένων σε κάθε επίπεδο. 

Κατά την διάρκεια και των τριών σταδίων εξέχουσα σημασία διαδραματίζουν 

τόσο τα φύλλα εργασίας όσο και τα ικανά τεκμήρια. Ειδικότερα, από την μία πλευρά, 

το γεγονός του ελέγχου, καθώς και ο τρόπος διεξαγωγής αυτού αλλά και των 

λεπτομερειών επί των οποίων ο ελεγκτής στήριξε την εκφρασθείσα απ' αυτόν γνώμη, 

πρέπει να προκύπτει μέσα από τα φύλλα εργασίας. Τα φύλλα εργασίας αποτελούν, 

επίσης, και ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία σε περίπτωση που θα αμφισβητηθεί το 

πόρισμα του ελεγκτή ή τμήματα αυτού. Από την άλλη πλευρά, τα τεκμήρια που θα 

συλλέγουν από επιθεώρηση, παρατήρηση, ερωτήσεις, επιβεβαιώσεις και 

υπολογισμούς, θα πρέπει να είναι ικανά για να στηρίξουν τη γνώμη του ελεγκτή. Η 

διαδικασία αυτή συντελείται σε δύο στάδια, το πρώτο έγκειται στην συλλογή των 

τεκμηρίων και το δεύτερο στην αξιολόγηση αυτών. 

2.5.4 Είδη Εξωτερικών Ελέγχων 

 

Με βάση το στοιχείο που επιλέγει κάθε ελεγκτής να δώσει έμφαση οι έλεγχοι 

διακρίνονται σε: 
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 Χρηματοοικονομικοί έλεγχοι 

Ο χρηματοοικονομικός έλεγχος είναι ο έλεγχος για την διαπίστωση της ορθής 

παρουσίασης στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των οικονομικών μεγεθών που 

αφορούν στην χρηματοοικονομική θέση και στα αποτελέσματα της δράσεως των 

οικονομικών μονάδων. Ο χρηματοοικονομικός έλεγχος ελέγχει βασικά την αξιοπιστία 

και αποτελεσματικότητα του λογιστικού συστήματος της ελεγχόμενης μονάδας στην 

μέτρηση και παρουσίαση των χρηματοοικονομικών μεγεθών και των αποτελεσμάτων 

της. 

 Λειτουργικοί έλεγχοι 

Κατά τον λειτουργικό έλεγχο επιδιώκεται να αξιολογηθεί κατά πόσο μια λειτουργία, 

συνολική ή αποσπασματική και όχι απαραίτητα χρηματοοικονομικής φύσεως, 

εκτελείται σύμφωνα με κάποια δεοντολογικά ή επιστημονικά κριτήρια και αρχές του 

συγκεκριμένου κλάδου, αλλά και σύμφωνα με τις γενικότερες επιχειρησιακές και 

διοικητικές αρχές (κανονισμούς, εγχειρίδια διαδικασιών, ελέγχους πληροφόρηση, 

κ.λπ.). 

 Έλεγχοι αποδοτικότητας 

Ο έλεγχος αποδοτικότητας κυρίως απασχολεί τους εσωτερικούς ελεγκτές και 

ενδιαφέρεται για το αν μια διαδικασία ή λειτουργία σε έναν οργανισμό φέρνει θετικά 

αποτελέσματα σ’ αυτόν. 

 Έλεγχοι συμμόρφωσης 

Ο έλεγχος συμμόρφωσης σκοπό έχει την διαπίστωση της συμμόρφωσης μ κάποιους 

προσυμφωνημένους όρους ή προδιαγεγραμμένες διαδικασίες των εμπλεκόμενων 

μερών (π.χ. συμμόρφωση προς τους όρους δανειακών συμβολαίων, συμβολαίων 

συνεργασίας ή χρήσης δικαιωμάτων ευρεσιτεχνιών, επιχορηγήσεων, προδιαγραφών 

έργων, κ.λπ.). 

 Ειδικοί έλεγχοι 

Ειδικός έλεγχος μπορεί να είναι κάθε έλεγχος ο οποίος δεν εμπίπτει σε μια από τις 

παραπάνω συγκεκριμένες κατηγορίες, αρκεί να έχει την ικανότητα ο ελεγκτής να τον 

διεκπεραιώσει. Σ' αυτούς ανήκει και ο δικαστικός έλεγχος του άρθρου 634 του 

Κώδικα Πολιτικής δικονομίας, που πραγματοποιούν εμπειρογνώμονες εξωτερικοί 

ελεγκτές. 
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2.6 ΤΙ ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» 

 

Η εταιρική διακυβέρνηση είναι µια διαδικασία. Σύμφωνα µε το COSO που θα 

παρουσιάσουμε παρακάτω, παίρνουμε τον ορισμό : «Η εταιρική διακυβέρνηση των 

δημοσίων (εισηγμένων στο χρηματιστήριο) εταιρειών είναι µια διαδικασία, που 

διενεργείται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, τη διεύθυνση και άλλο 

προσωπικό, εφαρμόζεται µε µια ενιαία στρατηγική σε όλη την επιχείρηση και είναι 

σχεδιασμένη ώστε να παρέχει διασφάλιση για την επίτευξη ορισμένων στόχων, όπως: 

- διαφάνεια και αξιοπιστία των δημοσίων αναφορών 

- συμμόρφωση µε τους νόμους και τους κανονισμούς 

- αναγνώριση και υποστήριξη των δικαιωμάτων των μετόχων 

- προστασία και αύξηση της αξίας του μετοχικού κεφαλαίου 

- ορθή λειτουργία της επιχείρησης (αξιολόγηση της διεύθυνσης, κοινωνική ευθύνη, 

ευγενής άμιλλα – ανταγωνισμός, ευημερία, αποτελεσματικότητα των λειτουργιών)» 

«Ο επιχειρηματικός κόσμος έχει βγει εκτός ελέγχου, έχοντας μπερδέψει την 

επιτυχία µε τον πλούτο και την εξωτερική εικόνα µε την ηγεσία. Κινδυνεύουμε να 

καταστρέψουμε την ίδια την έννοια της εταιρείας και του οργανισμού.» Λόγια του 

Bill George, ανώτατου στελέχους της Medtronic, πρωτοπόρο στην ιατρική 

τεχνολογία. 

Πηγάζουν από τα συνεχόμενα σκάνδαλα του επιχειρηματικού κόσμου και τους 

χρηματοοικονομικούς εξευτελισμούς που τυραννούν ένα εύρος εταιρειών τα 

τελευταία χρόνια. 

Η κακή εταιρική διακυβέρνηση είναι ο λόγος για τον οποίο εκατομμύρια 

άνθρωποι αναγνωρίζουν τα ονόματα Jeffrey Skilling, Bernie Ebbers, Dennis 

Kozlowski και τα ονόματα των εταιρειών που αυτοί διεύθυναν : Enron, WorldCom, 

Tyco. Αυτά τα πρώην στελέχη, που πλέον εκτίουν τις ποινές τους στη φυλακή, 

πληρώνουν το τίμηµα της κακής εταιρικής διακυβέρνησης. Σε κάθε µια από τις 

παραπάνω περιπτώσεις, οι κατάλληλοι και σωστοί χειρισμοί θα μπορούσαν να έχουν 

εξαλείψει τα προβλήματα που είχαν δημιουργήσει τα ίδια τα στελέχη. Δυστυχώς 

όμως για τους επενδυτές, τους πελάτες και το ευρύ κοινό, οι κακές επιχειρηματικές 

πρακτικές συνεχίζονται καθώς προστίθενται όλο και περισσότερες αγωγές στη 

μακριά λίστα των εταιρικών σκανδάλων. 

Ακόμα και όταν δεν ασκούνται ποινικές διώξεις, ο αριθμός των αναθεωρημένων 

χρηματοοικονομικών αναφορών των δημοσίων εταιρειών στις ΗΠΑ έχει 
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διπλασιαστεί από το 2003, σκαρφαλώνοντας από 500 το 2003 στις 1070 το 2006 

(χωρίς βέβαια να οφείλονται όλες οι αναθεωρήσεις σε κακή εταιρική διακυβέρνηση). 

Γινόμαστε μάρτυρες της μεγαλύτερης αλλαγής στην εταιρική διακυβέρνηση. Η 

απώλεια της εμπιστοσύνης των επενδυτών και η ανάγκη για μεγαλύτερη ευθύνη από 

την πλευρά των εταιρειών είναι τα βασικά θέματα συζήτησης σε πολιτικό, 

οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Αυτές οι θέσεις παρακίνησαν µια σειρά από 

νομοθετικές και ρυθμιστικές ενέργειες που στόχο είχαν να επαναφέρουν την 

αξιοπιστία στους οργανισμούς. Είναι όμως προφανές ότι δεν αρκεί µόνο η εφαρμογή 

των κανόνων και η συμμόρφωση µε ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές σε αυτό το νέο 

περιβάλλον. Χρειάζεται και η δημιουργία μιας μακροπρόθεσμης πολιτικής και μιας 

δέσμευσης η οποία ξεκινά από τα ανώτερα κλιμάκια της επιχείρησης και διαχέεται σε 

όλα τα επίπεδα. 

Η πολιτική αυτή αντανακλάται στην ανάπτυξη του κώδικα συμπεριφοράς της 

επιχείρησης, που ουσιαστικά θα συνοψίζει τις προθέσεις της και θα διέπει τον τρόπο 

λειτουργίας, ο οποίος µε τη σειρά του πηγάζει από τη συμπεριφορά στελεχών και 

υπαλλήλων. Γίνεται λοιπόν κατανοητή η ανάγκη για τη δημιουργία ενός πλαισίου 

μέσα στο οποίο µια επιχείρηση, όχι µόνο θα αναπτύσσει τις δραστηριότητές της, 

αλλά θα εξασφαλίζει την αξιοπιστία και την ακεραιότητά τους, ακολουθώντας 

πρακτικές σωστής εταιρικής διακυβέρνησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ  

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  – ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 
 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η σπουδαιότητα του ελέγχου των πληροφοριακών συστημάτων είναι εμφανής και 

μέσω των ποικίλων επαγγελματικών προτύπων και πλαισίων που έχουν θεσπιστεί και 

θα παρουσιάσουμε στο κεφάλαιο 6 της παρούσας εργασίας. Στο παρόν κεφάλαιο 

γίνεται μια λεπτομερής ανάλυση των πληροφοριακών συστημάτων και των εννοιών 

και των σχετικών θεμάτων που έχουν να κάνουν με τον έλεγχο τους ώστε να γίνει 

εύκολα κατανοητό πως δεν πρόκειται για μια απλή διαδικασία αλλά πως οι έλεγχοι 

είναι ποικίλοι ανάλογα με την κάθε περίπτωση και οι απαιτήσεις διαφορετικές, όπως 

άλλωστε ορίζουν και τα διάφορα μοντέλα εσωτερικού ελέγχου. Συγκεκριμένα στο 

παρόν κεφάλαιο παραθέτεται ο ορισμός του πληροφοριακού συστήματος, η έννοια 

των επιχειρηματικών πληροφοριακών συστημάτων και η διάκριση τους, η ISACA , o 

IS Auditor. Ακόμα εξετάζονται τα πρότυπα πληροφοριακής τεχνολογίας, η 

διακυβέρνηση τεχνολογίας πληροφορίας, τα πρότυπα και πλαίσια ελέγχου. Επίσης 

παρουσιάζονται οι μηχανισμοί, τα είδη, εργαλεία έλεγχου. Επιπλέον τίθεται το θέμα 

της ασφάλειας, των κινδύνων και απειλών των πληροφοριακών συστημάτων και 

παρουσιάζεται ο κύκλος ζωής έλεγχου πληροφοριακής τεχνολογίας. 

 

3.2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

Είναι προφανές ότι οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες αλλά και όλο το ηλεκτρονικό εμπόριο 

όπως και όλες οι συναλλαγές που γίνονται γύρω μας στηρίζονται πάνω στα 

πληροφοριακά συστήματα και συνεπώς δε θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για έλεγχο 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών χωρίς να περιλαμβάνουμε σε αυτόν τον έλεγχο 

πληροφοριακών συστημάτων. 

«Ένα σύστημα πληροφοριών μπορεί να οριστεί τεχνικά ως ένα σύνολο 

αλληλοσχετιζόμενων στοιχείων, τα οποία συλλέγουν (ή ανακτούν), επεξεργάζονται 

αποθηκεύουν, και διανέμουν πληροφορίες που υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων 

και τον έλεγχο σε έναν οργανισμό. Επιπλέον της υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων, 

στο συντονισμό, και στον έλεγχο, τα συστήματα πληροφοριών μπορούν επίσης να 
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βοηθάνε τα στελέχη και το προσωπικό στην ανάλυση προβλημάτων, στην απεικόνιση 

σύνθετων θεμάτων, και στη δημιουργία νέων προϊόντων
4
». 

Τρεις είναι οι δραστηριότητες με τις οποίες ένα σύστημα πληροφοριών παράγει 

τις πληροφορίες που χρειάζεται η οργάνωση για να παίρνει αποφάσεις, να ελέγχει 

λειτουργίες, να αναλύει προβλήματα, και να δημιουργεί νέα προϊόντα ή υπηρεσίες. 

Αυτές είναι η είσοδος, η επεξεργασία και η έξοδος. 

 

Το τριεπίπεδο μοντέλο 

Για να κατανοηθεί που υφίσταται/ απαιτείται έλεγχος τεχνολογίας πληροφοριών 

μέσα στην επιχείρηση, είναι απαραίτητη η εκτίμηση τουλάχιστον τριών στοιχείων/ 

επιπέδων: 

• Διοίκηση - Εκτελεστικά στελέχη (executive management) 

• Επιχειρησιακές διαδικασίες (business process) και 

• Υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφορικής (IT services). 

Η διοίκηση καθιερώνει και ενσωματώνει τη στρατηγική στις επιχειρησιακές 

δραστηριότητες. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, τίθενται οι στόχοι, καθιερώνονται οι 

πολιτικές και λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με το πώς θα επεκταθούν και θα 

διαχειριστούν οι πόροι της οργάνωσης. Από πλευράς τεχνολογίας πληροφοριών, 

τίθενται οι πολιτικές και άλλες ευρείες επιχειρηματικές οδηγίες και επικοινωνούνται 

σε όλη την οργάνωση. 

Οι έλεγχοι σε επιχειρησιακό επίπεδο θέτουν το ύφος και την κουλτούρα της 

οργάνωσης. Οι έλεγχοι τεχνολογίας πληροφοριών σε επιχειρησιακό επίπεδο είναι 

μέρος του γενικού ελεγκτικού περιβάλλοντος μιας επιχείρησης και περιλαμβάνουν: 

• Στρατηγικές και σχέδια 

• Πολιτικές και διαδικασίες 

• Δραστηριότητες αξιολόγησης του κινδύνου 

• Κατάρτιση και εκπαίδευση 

• Εξασφάλιση ποιότητας 

• Εσωτερικό έλεγχο 

Οι επιχειρησιακές διαδικασίες είναι ο μηχανισμός της οργάνωσης που προσδίδει 

αξία στα ενδιαφερόμενα μέλη/ συμμέτοχους (stakeholders) της. Οι εισροές, η 

επεξεργασία και τα αποτελέσματα είναι λειτουργίες των επιχειρησιακών διαδικασιών. 

                                                           
4
 Laudon & Laudon 



24 
 

Οι επιχειρησιακές διαδικασίες αυτοματοποιούνται και ενσωματώνονται με τα 

σύνθετα και ιδιαίτερα αποδοτικά συστήματα τεχνολογίας πληροφοριών όλο και 

περισσότερο. 

Οι έλεγχοι που ενσωματώνονται μέσα στις διαδικασίες εφαρμογών υποστηρίζουν 

άμεσα τους στόχους του οικονομικού ελέγχου. Τέτοιοι έλεγχοι μπορούν να βρεθούν 

στις περισσότερες οικονομικές εφαρμογές συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων 

συστημάτων όπως το SAP
5
 και το Oracle

6
 καθώς επίσης και των μικρότερων off-the-

shelf - OTS
7
 συστημάτων όπως το ACCPAC. Οι έλεγχοι περιλαμβάνουν: 

• Πληρότητα 

• Ακρίβεια 

• Ύπαρξη/ έγκριση 

• Παρουσίαση/ κοινοποίηση 

Οι υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών, ή αλλιώς το τεχνολογικό υπόβαθρο, 

διαμορφώνουν την επιχείρηση ώστε να διεξάγει διαδικασίες. Παρέχονται σε 

ολόκληρη την οργάνωση και δεν διαχωρίζονται στις επιμέρους διαδικασίες ή αλλού 

στην επιχειρησιακή μονάδα. Οι υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών περιλαμβάνουν 

συνήθως τη διαχείριση δικτύων, τη διαχείριση βάσεων δεδομένων, τη διαχείριση 

λειτουργικών συστημάτων, τη διαχείριση αποθήκευσης, τη διαχείριση 

εγκαταστάσεων (λογισμικού ή/ και συστημάτων) και τη διοίκηση ασφάλειας, και 

ρυθμίζονται συχνά από μια κεντρική λειτουργία. 

Οι έλεγχοι που ενσωματώνονται μέσα στις διαδικασίες τεχνολογίας πληροφοριών 

που παρέχουν ένα αξιόπιστο λειτουργικό περιβάλλον και υποστηρίζουν την 

αποτελεσματική λειτουργία των ελέγχων εφαρμογής περιλαμβάνουν: 

                                                           
5
 Το σύστημα SAP είναι μια συλλογή λογισμικών που εκτελεί τις τυποποιημένες 

επιχειρησιακές λειτουργίες για τις εταιρίες. Το σύστημα έχει γίνει πολύ δημοφιλές επειδή 

παρέχει μια πλήρη λύση στις τυποποιημένες επιχειρησιακές απαιτήσεις όπως η λογιστική, η 

οικονομική διαχείριση, και το ανθρώπινο δυναμικό. Ενσωματώνει την έννοια του 

προγραμματισμού επιχειρηματικών πόρων (Enterprise Resource Planning - ERP) και του 

ανασχεδιασμού επιχειρηματικών διαδικασιών (Business Planning Reengineering) σε μια 

ολοκληρωμένη λύση για τις επιχειρησιακές εφαρμογές. 
6
 Το σύστημα Oracle αποτελεί μία βάση δεδομένων που συνηθίζεται να συνοδεύει την αγορά 

ενός συστήματος SAP. 
7
 Γενικά, τα off -the-shelf συστήματα παράγονται για να ικανοποιήσουν τις αντιληπτές 

ανάγκες μιας ιδιαίτερης αγοράς ή ενός τομέα. Αυτό σημαίνει ότι παρέχουν ένα τύπο με το 

σύνολο των γενικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων και, για τις πιο σύνθετες εφαρμογές, 

προσαρμογές εγκατάστασης. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται ότι το λογισμικό που αγοράζετε 

κάνει την εργασία αλλά απαιτεί την αλλαγή μερικών από τους τρόπους με τους οποίους 

εργάζεστε. 
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• Ανάπτυξη προγράμματος 

• Αλλαγές προγράμματος 

• Πρόσβαση στα προγράμματα και τα δεδομένα 

• Λειτουργίες υπολογιστών 

Όλο και περισσότερο, τα συστήματα τεχνολογίας πληροφοριών αυτοματοποιούν 

τις επιχειρησιακές διαδικασίες. Με αυτό τον τρόπο, αυτά τα συστήματα 

αντικαθιστούν συχνά τις χειρωνακτικές δραστηριότητες ελέγχου με άλλες 

αυτοματοποιημένες ή αυτό-εξαρτώμενες. Κατά συνέπεια, τα προγράμματα 

συμμόρφωσης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους ελέγχους που προάγονται από αυτά 

τα συστήματα ώστε να συμβαδίζουν με τις αλλαγές στις επιχειρησιακές διαδικασίες 

και τις νέες λειτουργίες συστημάτων. 

 

3.3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 

3.3.1 Είδη επιχειρηματικών πληροφοριακών συστημάτων 

 

Σήμερα, τα συστήματα που χρησιμοποιούν οι εταιρείες κρίνονται περισσότερο 

βάση των λειτουργιών τους παρά βάση των χρηστών τους. Τα νέα αυτά συστήματα 

περιλαμβάνουν τα: 1) Υπολογιστικά εταιρικά συστήματα (enterprise computing), τα 

οποία αναφέρονται σε πληροφοριακά συστήματα που υποστηρίζουν τις ευρείες 

διεργασίες της επιχείρησης και τη διαχείριση των δεδομένων της επιχείρησης. 2) 

Συστήματα συναλλαγματικών διεργασιών (Transaction processing systems), τα οποία 

επεξεργάζονται τα δεδομένα που παράγονται από τις καθημερινές διεργασίες της 

επιχείρησης. 3) Συστήματα υποστήριξης (business support systems), τα οποία 

παρέχουν βοήθεια και υποστήριξη, όσων αφορά τη σχετική με την εργασία 

πληροφορία, σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης. 4) Συστήματα γνώσης (knowledge 

management systems) ή αλλιώς expert systems. Συνδυάζουν μια βάση γνώσης με 

κανόνες ώστε να καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα παρέχεται η γνώση. 5) 

Συστήματα παραγωγικότητας χρήστη (user productivity systems), τα οποία αυξάνουν 

τη παραγωγικότητα του χρήστη. Οι εταιρείες παρέχουν στους υπαλλήλους κάθε 

επιπέδου τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα.  
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3.3.2 CRM system  

 

Ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα ηλεκτρονικά επιχειρησιακά 

συστήματα είναι το σύστημα CRM. Το CRM, σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων 

επιχειρήσεων Ovum, είναι ένα σύστημα διοίκησης που επιτρέπει στον οργανισμό να 

εντοπίσει, να προσελκύσει και να αυξήσει τον αριθμό των «αφοσιωμένων» και 

επικερδών πελατών του, κάνοντας ορθή διαχείριση των πελατειακών σχέσεων. 

Το CRM στηρίζεται στην εκτεταμένη χρήση βάσεων δεδομένων, όπου η εταιρεία 

τηρεί ένα πλήθος από πληροφορίες οι οποίες χρησιμοποιούνται είτε για να αυξηθούν 

οι πωλήσεις της είτε για να εξυπηρετηθεί καλύτερα η ήδη υπάρχουσα πελατεία της.  

 

3.3.3 ERP SYSTEM 

 

 Το ERP είναι ακρωνύμιο του «Enterprise Resource Planning» Σχεδιασμός 

επιχειρηματικών πόρων.  

 Είναι ένα εργαλείο για να εκτελούνται οι καθημερινές εργασίες της 

επιχείρησης.  

 Αποτελείται από µια σειρά modules (πχ. Λογιστήριο, Αποθήκες, Παραγωγή, 

Προσωπικό κλπ). 

 Κάθε module μοιράζεται µε τα άλλα τις πληροφορίες που φυλάσσονται σε µια 

βάση δεδομένων.  

 Το ERP βοηθάει να πέσουν τα τείχη μεταξύ των τμηµάτων μιας εταιρίας. 

 Οι πιο διαδεδομένοι λόγοι που χρειαζόμαστε ένα ERP σύστημα είναι οι εξής: 

• Ενιαία οικονομική πληροφόρηση 

• Ολοκληρωμένη παρακολούθηση των πελατών και των παραγγελιών τους 

• Τυποποίηση και επιτάχυνση της παραγωγής 

• Περιορισμός των αποθεμάτων 

• Τυποποίηση της διαχείρισης προσωπικού 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ERP 

 Μείωση του διοικητικού κόστους 

 Μείωση της επένδυσης 

 Μείωση των αδρανών χρόνων παραγωγής 

 Ορθολογικότερα μεγέθη παραγγελιών και παρτίδων παραγωγής 
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 Αποτελεσματικότερος Συντονισμός. 

Τα ανωτέρω έχουν ως συνέπεια 

• Μείωση των αποθεμάτων. 

• Μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης-διεκπεραίωσης. 

• Περισσότερη διαφάνεια για τον πελάτη. 

• Περισσότερη προσαρμοστικότητας στις ανάγκες του πελάτη. 

Με άμεση επίπτωση στην αύξηση 

 του Κύκλου εργασιών 

 των κερδών 

 του μεριδίου της αγοράς 

 της παραγωγικότητας 

Πίσω από το πρόγραμμα υπάρχει η κατασκευαστική εταιρία που πρέπει να 

διαθέτει : 

 Γνώση του νομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 

 Γνώση της επιχειρηματικής κουλτούρας του πελάτη. 

 Πεπειραμένους τεχνικούς στην χρήση των εργαλείων, του λογισμικού, και 

στην ανάλυση των αναγκών του πελάτη. 

 Βιωσιμότητα. 

 Ικανότητα να παρέχει μακροχρόνια υποστήριξη και συντήρηση. 

 Η θέληση και η επιχειρηματική σκοπιμότητα να βελτιώνει και να 

επεκτείνει το προϊόν. 

 

3.3.4 Πώς τα ERP βοηθούν στη διενέργεια των Εσωτερικών Ελέγχων 

 

1. Περιβάλλον έλεγχου 

Η τυποποιημένη και συνεκτική δομή των διαδικασιών είναι ενσωματωμένη στο 

ίδιο το πρόγραμμα του ERP. 

2. Αξιολόγηση των κίνδυνων 

 Έγκαιρη επισήμανση των αποκλίσεων 

 Πληροφόρηση της Διοίκησης 

 Ένα αποτελεσματικό Workflow αναλύει το μέγεθος και τις επιπτώσεις 

των κίνδυνων. 

3. Δραστηριότητες Έλεγχου 
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 Οι επιθεωρήσεις βοηθούνται από εργαλεία  

• ενσωματωμένα στο ERP όπως η λειτουργία “Qurey by forms” 

(Ερωτήσεις µέσω φορμών) ή  

• πρόσθετα εργαλεία που συνδέονται µε αυτό (OLAP, Excel)  

 επιτρέπουν διασταυρώσεις στοιχείων και έκτακτες ad hoc αναφορές. 

 Οι εγκρίσεις δίνονται µε ηλεκτρονική υπογραφή. 

 Το workflow φροντίζει για την αποστολή των κατάλληλων μηνυμάτων 

στα εξουσιοδοτημένα για την έγκριση πρόσωπα. 

 Οι διαδικασίες και οι πολιτικές τηρούνται γιατί ενσωματώνονται σε 

πίνακες ή σε προγράμματα του ERP. 

 H υπηρεσία εσωτερικού έλεγχου ελέγχει µόνο την σωστή σύνταξη και 

συντήρηση των παραμέτρων. 

 Τα ευαίσθητα δεδομένα φυλάσσονται στην database του ERP και είναι 

διαθέσιμα µόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες 

 Οι μεταβολές βασικών δεδομένων καταχωρούνται σε «ημερολόγια 

μεταβολών» (logs). 

 Ανάλογα µε τις διαπιστώσεις ενεργοποιούνται διαδικασίες workflow µε 

ειδικές ειδοποιήσεις µέσω e-mail. 

4.Παρακολούθηση 

Ο κατασκευαστής του σωστού ERP πρέπει και οφείλει να εγγυάται τον σωστό 

σχεδιασμό του συστήματος παρακολούθησης. Οι παράμετροι ελέγχονται από την 

διοίκηση της επιχείρησης. Οι διαδικασίες μεταβολής του απαιτούν την έγκριση της 

υπηρεσίας εσωτερικού έλεγχου. Τα διάφορα Logs παρέχουν πληροφόρηση για το εάν 

οι διαδικασίες εκτελούνται κανονικά (χρόνος, συχνότητα, εμβέλεια, παραδοτέα, 

κόστος). 

Οι κανόνες του διέπουν τις διαδικασίες είναι  

 καθολικοί,  

 αδιαμφισβήτητοι  

 ενσωματωμένοι στο Σύστημα  

 προσπελάσιμοι (ως πληροφορία) σε κάθε εμπλεκόμενο  

 προσπελάσιμοι (για μεταβολές) μόνον σε εξουσιοδοτημένα άτομα.  Δεν 

απαιτούν έντυπους κανονισμούς µε εκδόσεις που πρέπει να αποσύρονται 

κατά την κυκλοφορία της νέας έκδοσης κλπ. 

 είναι επομένως αποτελεσματικοί 
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5.Πληροφόρηση και επικοινωνία 

 Τα ERP παράγουν αναφορές µε λειτουργικά, οικονομικά στοιχεία 

σύμφωνα µε τους κείμενους νόμους και κανονισμούς  

 Ειδική Τεχνολογία υπόμνησης και ενημέρωσης µέσω e-mail  

 Οι διαδικασίες και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των στελεχών, 

φυλαγμένα στην βάση και ελεγχόμενα, διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες 

παρέχονται όποτε πρέπει και σε όσους πρέπει και μόνον. 

Ακόμα Τα ERPs βελτιώνουν κατά πολύ την εταιρική διακυβέρνηση καθιστώντας 

ευκρινέστερες τις πληροφορίες, βελτιώνοντας σημαντικά τον εσωτερικό έλεγχο και 

τις διαδικασίες του και καθιστούν έτσι την επιχείρηση πιο αποδοτική. 

3.4 H ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - INFORMATION SYSTEMS AUDIT AND 

CONTROL ASSOCIATION (ISACA) 

 
Η εξειδικευμένη φύση του ελέγχου συστημάτων πληροφοριών και οι απαραίτητες 

δεξιότητες ώστε να εκτελεστούν λογιστικοί έλεγχοι επί αυτών απαιτεί ιδιαίτερα 

πρότυπα εφαρμογής (αυστηρά και μόνο για έλεγχο πληροφοριακών συστημάτων). 

Ένας από τους στόχους της Information Systems Audit and Control Association 

(ISACA)
8
 είναι να προωθηθούν συνολικά τα εφαρμόσιμα πρότυπα για να 

ικανοποιηθεί αυτή η ανάγκη. Η ανάπτυξη και η διάδοση των προτύπων ελέγχου 

πληροφοριακών συστημάτων είναι ακρογωνιαίος λίθος της επαγγελματικής 

συμβολής της ISACA στα ενδιαφερόμενα μέρη του ελέγχου. 

Η Information Systems Audit and Control Association - ISACA βρίσκεται στο 

Rolling Meadows, του Ιλινόις, ένα προάστιο του Σικάγου, και έχει περισσότερα από 

50.000 μέλη αρμόδια για την ασφάλεια, τον έλεγχο και την έρευνα υπολογιστών όσον 

αφορά στην επιχείρηση, στη βιομηχανία, στις ακαδημαϊκές και κυβερνητικές 

οντότητες σε πάνω από 140 χώρες. Υπάρχουν 170 τοπικά παραρτήματα της ISACA 

διάσπαρτα σε 60 χώρες. Η ISACA υποστηρίζει το διεθνώς αναγνωρισμένο επάγγελμα 

του Certified Information Systems Auditor (πιστοποιημένου ελεγκτή πληροφοριακών 

συστημάτων) - CISA προορισμένο για τους πεπειραμένους ελεγκτές συστημάτων 

πληροφοριών. Επίσης πραγματοποιεί διάφορες εκπαιδευτικές διασκέψεις και εκδίδει 

το διμηνιαίο περιοδικό IS Audit and Control Journal. Η ISACA έχει καθιερώσει και 

                                                           
8
 http://www.isaca.org/ 
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ένα ίδρυμα (Foundation) για την έρευνα στον τομέα του IS audit όπως ίδρυσε το IT 

Governance Institute
9
 (Ίδρυμα Διακυβέρνησης Τεχνολογίας Πληροφοριών), ως ένα 

ινστιτούτο μελετών για τους ρόλους και τις σχέσεις μεταξύ της τεχνολογίας 

πληροφοριών και της επιχειρηματικής διακυβέρνησης
10

. 

 

3.5 Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (IS 

AUDITOR) 

 

Επαγγελματική αντικειμενικότητα (Professional Objectivity): Πριν ακόμα δεσμευθεί, 

ο IS auditor πρέπει να διαβεβαιώσει με εύλογο τρόπο ότι οποιαδήποτε ενδιαφέροντα 

που μπορεί να έχει με τον οργανισμό που ελέγχεται δεν θα εξασθένιζαν την 

αντικειμενικότητα του ελέγχου με κανένα τρόπο. Σε περίπτωση εμφάνισης 

οποιωνδήποτε πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων, αυτές (οι συγκρούσεις) πρέπει 

να διαβιβαστούν ρητά στη διεύθυνση του ιδρύματος και γραπτή έγκριση της 

διεύθυνσης πρέπει να ληφθεί (από τον ελεγκτή) πριν την αποδοχή της ανάθεσης. 

Ικανότητα (Competence): Ο IS auditor πρέπει να έχει τις απαραίτητες τεχνικές 

και λειτουργικές (operational) δεξιότητες και τη γνώση για να διεξαγάγει τον έλεγχο 

της τεχνολογίας που υιοθετείται και των κινδύνων που συνδέονται με τις 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Ο IS auditor πρέπει να καθορίσει εάν η τεχνολογία και τα 

προϊόντα ευθυγραμμίζονται με τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης. 

Ειδικότερα, τέτοιοι έλεγχοι θα απαιτούσαν τη γνώση των διαδικασιών και των 

κινδύνων που συνδέονται με αυτές, γνώση των νόμων και κανονισμών μαζί με 

τεχνικές γνώσεις απαραίτητες για την αξιολόγηση πτυχών όπως οι τεχνολογίες as web 

hosting/web housing, οι τεχνολογίες κρυπτογράφησης, η αρχιτεκτονική ασφάλειας 

δικτύων και οι τεχνολογίες ασφάλειας, όπως τα firewalls, η ανίχνευση παρείσφρησης 

και η προστασία από ιούς. Όπου η συμβουλή από ειδήμονες ή η εισαγωγή 

εξειδίκευσης είναι απαραίτητη, πρέπει να γίνει κατάλληλη χρήση των εξωτερικών 

επαγγελματικών πόρων. Το γεγονός ότι οι ειδικοί εξωτερικοί πόροι είναι πιθανό να 

χρησιμοποιηθούν πρέπει να διαβιβαστεί (ενημερωτικά) στη διεύθυνση της εταιρείας 

εγγράφως. 

                                                           
9
 http://www.itgi.org/ 

10
 http://www.isaca-psc.org/ 
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3.6 ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (IS AUDITING STANDARDS) 

 

Το πλαίσιο εργασίας που εισάγουν τα IS Auditing Standards (με την ευρεία έννοια) 

παρέχει οδηγίες πολλαπλών επιπέδων: 

• Τα Πρότυπα (Standards) (στενή έννοια) καθορίζουν τις υποχρεωτικές 

απαιτήσεις για το έλεγχο πληροφοριακών συστημάτων και την υποβολή εκθέσεων. 

Συγκεκριμένα: 

S1. Καταστατικό ελέγχου (Audit Charter) 

S2. Ανεξαρτησία (Independence) 

S3. Επαγγελματικό ήθος και πρότυπα (Professional ethics and standards) 

S4. Επαγγελματική ικανότητα (Professional Competence) 

S5. Προγραμματισμός - Σχεδιασμός (Planning) 

S6. Εκτέλεση του ελεγκτικού έργου (Performance of Audit Work) 

S7. Σύνταξη της έκθεσης (Reporting) 

S8: Συνέχιση των ενεργειών του ελέγχου (Follow up activities) 

• Οι οδηγίες (Guidelines) παρέχουν την καθοδήγηση της εφαρμογής των 

ελεγκτικών προτύπων. Ο IS auditor θα πρέπει να λάβει υπόψη του τις Οδηγίες για α) 

να προσδιορίσει πώς θα επιτύχει την εφαρμογή των προτύπων, β) να χρησιμοποιήσει 

επαγγελματική κρίση στην εφαρμογή τους και γ) να προετοιμαστεί για να 

δικαιολογήσει οποιαδήποτε αποχώρηση. Συγκεκριμένα: 

G1: Χρησιμοποιώντας την δουλειά άλλων ελεγκτών και ειδικών (Using the 

Work of Other Auditors and Experts). 

G2. Απαραίτητα στοιχεία τεκμηρίωσης (Audit Evidence Requirement). 

G3. Χρήση τεχνικών ελέγχου με την βοήθεια υπολογιστών (Use of Computer 

Assisted Audit Techniques (CAATs)) 

G4. Ανάθεση του ελέγχου των πληροφοριακών συστημάτων σε τρίτους 

δηλαδή σε ελεγκτές που δεν ανήκουν στο προσωπικό της εταιρίας. (Outsourcing 

of IS Activities to Other Organizations) 

G5. Καταστατικό του ελέγχου (Audit Charter) 

G6. Ουσιώδη σημεία του ελέγχου πληροφοριακών συστημάτων (Materiality 

Concepts for Auditing Information) 

G7. Ο επαγγελματισμός των ελεγκτών σύμφωνα με την Ένωση Έρευνας και 

Ελέγχου Πληροφοριακών Συστημάτων (ISACA) (Due Professional Care) 
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G8. Τεκμηρίωση του ελέγχου (Audit Documentation) 

G9. Εξέταση για τυχόν παρατυπίες (Audit Considerations for Irregularities) 

G10. Επιλογή δείγματος ελέγχου (Audit Sampling) 

G11. Επίδραση των γενικών ελέγχων των πληροφοριακών συστημάτων 

(Effect of Pervasive IS Controls) 

G12. Σχέσεις που αναπτύσσει ο ελεγκτής αλλά ταυτόχρονα και η 

ανεξαρτησία με την εταιρία που ελέγχει (Organizational Relationship and 

Independence) 

G13. Εκτίμηση του κινδύνου κατά το στάδιο του προγραμματισμού του 

ελέγχου (Use of Risk Assessment in Audit Planning) 

G14. Επιθεώρηση της εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος 

(Application Systems Review) 

G15. Πρόγραμμα - Σχέδιο Ελέγχου (Planning) 

G16. Επίδραση από «τρίτους» στον έλεγχο πληροφοριακών συστημάτων 

(Effect of Third Parties on an Organization’s IT Controls) 

G17. Οι συνέπειες της παράβασης του όρου της ανεξαρτησίας του ελεγκτή. 

(Effect of Non-audit Role on the IS Auditor's Independence) 

G18. Διοίκηση των πληροφοριακών συστημάτων (IT Governance) 

G19. Παρατυπίες και παράνομες ενέργειες (Irregularities and Illegal Acts) 

G20. Σύνταξη έκθεσης (Reporting) 

G21.Πηγές σχεδιασμού-προγραμματισμού της εταιρίας (Enterprise Resource 

Planning (ERP) Systems Review) 

G22. Επικοινωνία με τον πελάτη μέσω διαδικτύου (Business-to-consumer 

(B2C) E-commerce Review) 

G23. Κύκλος ζωής - ανάπτυξης του συστήματος (System Development Life 

Cycle (SDLC) Reviews) 

G24. Τραπεζικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου (Internet Banking) 

G25. Ιδιωτικό δίκτυο εντός του διαδικτύου (Review of Virtual Private 

Networks) 

G26. Αναδόμηση της παραγωγικής διαδικασίας (Business Process 

Reengineering (BPR) Project Reviews) 

G27. Κινητοί υπολογιστές (Mobile Computing) 

G28. Χρήση των στοιχείων του υπολογιστή στο δικαστήριο (Computer 

Forensics) 
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G29. Έλεγχος μετά την εγκατάσταση των πληροφοριακών συστημάτων 

(Post-implementation Review) 

G30. Ικανότητα (Competence) 

G31. Εχεμύθεια - μυστικότητα (Privacy) 

• Οι διαδικασίες (Procedures) παρέχουν παραδείγματα των διαδικασιών που 

πιθανόν να ακολουθήσει ο IS auditor κατά τη δέσμευση του σε έναν έλεγχο. Οι 

διαδικασίες δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη εξολοκλήρου σε κάθε είδους έλεγχο 

διαδικασιών και δοκιμών ούτε όμως να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε 

διαδικασίες και δοκιμές που πρόκειται εύλογα να επιτύχουν τα ίδια αποτελέσματα. 

Για τον προσδιορισμό της καταλληλότητας οποιασδήποτε συγκεκριμένης 

διαδικασίας, ομάδας διαδικασιών ή η δοκιμών, οι IS auditors πρέπει να 

χρησιμοποιούν την επαγγελματική κρίση τους στις ειδικές περιστάσεις που 

παρουσιάζονται από ιδιαίτερα συστήματα πληροφοριών ή από το περιβάλλον 

τεχνολογίας. Τα έγγραφα διαδικασιών παρέχουν πληροφορίες για το πώς να 

ανταποκριθούν στα πρότυπα κατά την ελεγκτική εργασία, αλλά δεν θέτουν τις 

απαιτήσεις. Συνοπτικά: 

P1. Διαδικασία μέτρησης αξιολόγησης του κινδύνου (IS Risk Assessment 

Measurement Procedure P1) 

P2. Ηλεκτρονική υπογραφή και διαχείριση key (Digital Signature and Key 

Management Procedure) 

P3. Συστήματα ανίχνευσης παρείσφρυσης (Intrusion Detection Systems (IDS) 

Review Procedure) 

P4. Πολιτική αντιμετώπισης ιών και κακόβουλων λογικών (Virus and Other 

Malicious Code Procedure) 

P5. Ελέγχου της διαδικασίας αυτό-αξιολόγησης κινδύνου (Control Risk Self-

assessment Procedure (CRSA)) 

P6. Διαδικασία των Firewalls (Firewalls Procedure) 

P7. Διαδικασία παρατυπιών και παράνομων πράξεων (Irregularities and 

Illegal Acts Procedure) 

P8. Διαδικασία ανάλυσης τρωτών σημείων και ασφάλειας με δοκιμές 

αξιολόγησης διείσδυσης (Security Assessment–Penetration Testing and 

Vulnerability Analysis Procedure) 
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P9. Διαδικασία της αξιολόγησης μεθοδολογιών κρυπτογράφησης του 

διευθυντικού ελέγχου (Evaluation of Management Control Οver Encryption 

Methodologies Procedure) 

P10. Έλεγχος αλλαγής επιχειρησιακής εφαρμογής (Business Application 

Change Control) 

 

3.7 ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ                  

(IT GOVERNANCE) 

 

Για πολλές επιχειρήσεις, οι πληροφορίες και η τεχνολογία που τις υποστηρίζουν 

αντιπροσωπεύουν τα πολυτιμότερα, αλλά συχνά τα λιγότερο κατανοητά στοιχεία 

ενεργητικού τους. Οι επιτυχημένες επιχειρήσεις αναγνωρίζουν τα οφέλη της 

τεχνολογίας πληροφοριών και τη χρησιμοποιούν για να αυξήσουν την αξία των 

ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders) τους. Αυτές οι επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται 

επίσης και διαχειρίζονται τους σχετιζόμενους κινδύνους με την τεχνολογία 

πληροφοριών, όπως η αυξανόμενη νομοθετική συμμόρφωση και η εξάρτηση πολλών 

κρίσιμων επιχειρησιακών διαδικασιών τεχνολογίας πληροφοριών. 

Οι ανάγκες α) για διαβεβαίωση της αξίας της τεχνολογίας πληροφοριών, β) της 

διαχείρισης κινδύνων σχετικών με την τεχνολογία πληροφοριών και γ) των 

αυξανόμενων απαιτήσεων για τον έλεγχο των πληροφοριών, γίνονται κατανοητές 

πλέον ως βασικά στοιχεία της επιχειρηματικής διακυβέρνησης. Η αξία, ο κίνδυνος 

και ο έλεγχος αποτελούν τον πυρήνα της διακυβέρνησης τεχνολογίας πληροφοριών 

(IT governance). 

Η διακυβέρνηση τεχνολογίας πληροφοριών είναι ευθύνη της διεύθυνσης και του 

διοικητικού συμβουλίου, και αποτελείται από την ηγεσία, τις οργανωτικές δομές και 

τις διαδικασίες που εξασφαλίζουν ότι η τεχνολογία πληροφοριών της επιχείρησης 

στηρίζει και επεκτείνει τις στρατηγικές και τους στόχους της οργάνωσης. 

 

3.8 ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Το 2001 το Συμβούλιο Ελεγκτικών Προτύπων (Auditing Standards Board - ASB) του 

Αμερικανικού Ινστιτούτου AICPA θέσπισε το SAS No.94 με τίτλο “The effect of 



35 
 

information technology on the auditor’s considerations of internal control in a 

financial statement audit”. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό απαιτείται από τους ελεγκτές να 

είναι γνώστες της πληροφορικής τεχνολογίας σχετικές με τον εσωτερικό έλεγχο. 

        Το Sarbanes Oxley Act το 2002, που θα δούμε και παρακάτω, με ρυθμίσεις του 

για τους ελεγκτές κινήθηκε προς την ίδια κατεύθυνση. Καθώς οι εσωτερικοί έλεγχοι 

περιλαμβάνουν και έλεγχο πληροφοριακών συστημάτων είναι πιθανό οι απαιτήσεις 

για ολοένα και πιο εξειδικευμένες γνώσεις των συστημάτων πληροφορικής από τους 

εσωτερικούς ελεγκτές να αυξάνονται σημαντικά και να απαιτούνται μέσω κανόνων 

και οδηγιών των αρμόδιων φορέων ελέγχου. 

        Το Συμβούλιο Ελεγκτικών Προτύπων (Auditing Standards Board)του American 

Institute of Certified Public Accountants –AICPA, εκδίδει δηλώσεις ελεγκτικών 

προτύπων συμβάλλοντας στο έργο των ελεγκτών. 

        Αρκετοί από αυτούς τους οδηγούς σχετίζονται με τη μέτρηση και διαχείριση 

κινδύνων των πληροφοριακών συστημάτων και τον εσωτερικό έλεγχο. Ειδικότερα, τα 

SAS (Statements on Auditing Standards) σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο 

παρουσιάζονται παρακάτω. 

        SAS No. 55: Το Πρότυπο αυτό θεσπίστηκε το 1988 και ήταν το πρώτο που 

τόνισε την ανάγκη των ελεγκτών να κατανοήσουν τον εσωτερικό έλεγχο. Με το 

πρότυπο αυτό ορίστηκε ο εσωτερικός έλεγχος και τα κυριότερα σημεία που πρέπει να 

εξετάζονται. 

        SAS No. 78: Πρόκειται για αναθεώρηση του SAS No. 55 το 1996, η οποία 

ακολούθησε τη σύσταση του COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission ) και των στοιχείων εσωτερικού ελέγχου που αυτό τόνισε. 

        SAS No. 94: Εκδόθηκε το 2001, όπως προαναφέρθηκε. Αναφέρεται στην 

επιρροή της πληροφορικής τεχνολογίας στο έργο των εσωτερικών ελέγχων. Το 

πρότυπο αυτό αναγνώρισε τη σπουδαιότητα της πληροφορικής τεχνολογίας και τα 

αποτελέσματα της στην πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων. 

        SAS No. 95: Εκδόθηκε το 2002. Σύμφωνα με αυτό τονίζεται η μεγάλη ανάγκη 

κατανόησης μιας επιχείρησης και του περιβάλλοντός της, περιλαμβάνοντας και τον 

εσωτερικό έλεγχο. Ακόμη, απαιτείται εκτίμηση και διαχείριση του κινδύνου καθώς 

αυτό συντελεί και σε καλύτερες διαδικασίες ελέγχου. 
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3.9 ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ, ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 

1l.ITIL
11

 - IT Infrastructure Library (British Office of Government Commerce). 

Αποτελεί μία συλλογή από τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης υπηρεσιών 

πληροφορικής (διεργασίες - διαχείριση ποιότητας - διανομή -υποστήριξη -ασφάλεια). 

2.Οι BS7799 απαιτήσεις ασφάλειας ιδρύθηκαν από τη Βρετανική κυβέρνηση. 

Είναι ο πατέρας του σημερινού ISO/IEC 17799
12

(θα αναλύσουμε παρακάτω).  

3.CASPR
13

 (Commonly Accepted Security Practices and Regulations). Κύριος 

στόχος τους είναι να παρασχεθεί ένα σύνολο καλύτερων πρακτικών που μπορούν να 

εφαρμοστούν παγκοσμίως σε οποιαδήποτε οργάνωση ανεξάρτητα από τη βιομηχανία, 

το μέγεθος ή την αποστολή της. 

4. FISCAM
14

 - Federal Information System Controls Audit Manual (εκδόθηκαν 

από το Government Accountability Office (G.A.O.) 

5. ISO/IEC TR 13335 κατευθυντήριες γραμμές για τη διεύθυνση όσον αφορά 

στην ασφάλεια της τεχνολογίας πληροφοριών. Αποτελεί διεθνές πρότυπο, περιέχει 

περισσότερο τεχνικές πληροφορίες σχετικές όχι μόνο με το σχεδιασμό της 

διαχείρισης κινδύνων αλλά και την εφαρμογή και συντήρηση ενός ασφαλούς 

περιβάλλοντος. Παρόλα αυτά όπως και το ISO 17799 δεν ορίζει τα μέσα για την 

υλοποίηση των μέτρων ασφαλείας. Οι κατευθυντήριες γραμμές τοποθετημένες 

χρονολογικά είναι: 

• ISO/IEC TR 13335-1:1996 Information technology - Part 1: Concepts and 

models for IT Security. 

• ISO/IEC TR 13335-2: Information technology - Guidelines for the management 

of IT Security (GMITS). 

• ISO/IEC TR 13335-2:1997 Information technology - Part 2: Managing and 

planning IT Security. 

• ISO/IEC TR 13335-3:1998 Information technology - Part 3: Techniques for the 

management of IT Security. 

• ISO/IEC TR 13335-4:2000 Information technology - Part 4: Selection of 

safeguards. 

                                                           
11

 http://www.itil.org.uk/ 
12

 http://www.standardsdirect.org/ 
13

 http://www.caspr.org/ 
14

 http://www.gao.gov/ 



37 
 

• ISO/IEC TR 13335-5:2001 Information technology - Part 5: Management 

guidance on network security. 

6.ISO/TR 13569 Αποτελεί διεθνές πρότυπο και είναι μία τεχνική αναφορά που 

περιέχει οδηγίες, προτεινόμενους ελέγχους και λύσεις ασφαλείας για οργανισμούς 

του οικονομικού τομέα (τράπεζες, χρηματοοικονομικές εταιρίες). 

7.ISO/IEC 15408
15

 Αποτελεί διεθνές πρότυπο, είναι περισσότερο γνωστό ως 

Common Criteria (CC), χρησιμοποιείται ως αναφορά και προσδιορισμός κριτηρίων 

για την εκτίμηση και την διαβεβαίωση της ασφάλειας των προϊόντων και υπηρεσιών 

της πληροφορικής. 

8.TickIT
16

 (TickIT Office British Standards Institute). Παρέχει ένα πλαίσιο 

πιστοποίησης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας του λογισμικού. 

9.OCTAVE
17

 (Canergie Mellon Software Engineering Institute, με επιχορήγηση 

από την κυβέρνηση των Η.Π.Α.). Αποτελεί ένα σύνολο από αρχές και τεχνικές για 

την υλοποίηση της ασφάλειας στους οργανισμούς. 

10.NIST Series 800
18

, FIPS (National Institute of Standards and Technology) 

Παρέχουν πληροφορίες για τη δημιουργία περιβάλλοντος ασφαλείας των 

πληροφοριακών συστημάτων. To NIST, αναπτύσσει πρότυπα και οδηγίες που 

επικυρώνονται από την κυβέρνηση των Η.Π.Α. 

11.PCAOB
19

 (Public Company Accounting Oversight Board) standards (Η.Π.Α.). 

Πρότυπα εξωτερικού ελέγχου δημοσίων επιχειρήσεων. 

12.SAS
20

 (Statement on Audit Standards). Αποτελούν μία σειρά από πρότυπα που 

έχουν εκδοθεί από το American Institute of Certified Public Accountants και αφορούν 

κυρίως σε εξωτερικό έλεγχο. 

13.SIAS
21

 (Statements on Internal Auditing Standards). Αποτελούν επίσης μία 

σειρά από πρότυπα που εκδόθηκαν από το Institute of Internal Auditors. 

Συντάχθηκαν με σκοπό να βοηθήσουν τους εσωτερικούς ελεγκτές να φέρουν σε 

πέρας τις σχετικές τους ευθύνες. 

                                                           
15

 http://www.commoncriteria.org/ 
16

 http://www.tickit.org/ 
17

 http://www.cert.org/octave 
18

 http://csrc.nist.gov/ 
19

 http://www.pcaob.org/ 
20

 http://www.bvfls.aicpa.org/ 
21

 http://www.theiia.org/ 
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14.SISAS
22

 (Statement on Information System Auditing Standards), IS. Audit 

Standards. Αποτελούν πρότυπα ελέγχου των πληροφοριακών συστημάτων και έχουν 

εκδοθεί από την Information Systems Audit Control Association. 

15.GAGAS
23

, IMTEC, OP, AIMD. Αποτελούν πρότυπα ελέγχου διακυβέρνησης 

οργανισμών, προγραμμάτων και γενικών δραστηριοτήτων, που εκδόθηκαν από το 

General Accounting Office (G.A.O.) με την υποστήριξη της κυβερνήσεως των 

Η.Π.Α. 

16.CICA
24

 (Canadian Institute of Chartered Accountants) Handbooks. Παρέχουν 

οδηγίες στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα (Καναδά), σύμφωνα με βέλτιστες 

επιχειρησιακές πρακτικές και τη νομοθεσία του Καναδά. 

17.MOF
25

 (Microsoft Operations Framework). Παρέχει τις οδηγίες που 

επιτρέπουν στις οργανώσεις να επιτύχουν την αξιοπιστία, τη διαθεσιμότητα, την 

υποστήριξη, και την διαχείριση των συστημάτων (προϊόντων και των τεχνολογιών) 

της Microsoft. Είναι ένα υποσύνολο του ITIL με λίγες προσθήκες. 

18.ISF
26

 (Information Security Forum). Συγκεντρώνει τη γνώση και την εμπειρία 

των παγκόσμιων κορυφαίων οργανώσεων για να ικανοποιήσει την αυξανόμενη 

ζήτηση για λύσεις στα προβλήματα ασφάλειας πληροφοριών. 

19.ANSI
27

 (American National Standards Institute) 

20.GASSP
28

 (Generally Accepted System Security Principles) του I2SF 

(International Information Security Foundation). 

21.RCF 1244 Site Security Handbook
29

 from IETF (Internet Engineering Task 

Force). 

22.SysTrust™ 
30

 αναφέρεται στις αξιώσεις πληροφοριακών συστημάτων και 

εκδίδεται από το AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) 

 

                                                           
22

 http://www.isaca.org/ 
23

 http://www.gao.gov/ 
24

 http://www.cica.ca/ 
25

 http://www.microsoft.com/mof/ 
26

 http://www.securityforum.org/ 

27
 http://webstore.ansi.org. 

28
 http://web.mit.edu/security/www/gassp1.html/ 

29
 http://ietf.org/ 

30
 http://www.aicpa.org/ 
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3.10 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Οι αιτίες ελέγχου συστημάτων και υποδομών έχουν σχέση με την αξιοπιστία των 

πληροφοριών και την προστασία του περιεχομένου των πληροφοριακών συστημάτων 

και των αρχείων της επιχείρησης. 

Ειδικότερα, ο έλεγχος υλοποιείται για τους εξής λόγους
31

 : 

 την ασφάλεια των πληροφοριών 

 την εξακρίβωση και την ενίσχυση της αξιοπιστίας των πληροφοριών και των 

πηγών γνώσεων 

 τη βελτιστοποίηση στη χρήση του τεχνολογικού εξοπλισμού, της 

τεχνολογικής υποδομής, των πόρων και του λογισμικού 

 την προστασία των ατομικών ελευθεριών σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο 

της αρχής προστασίας δεδομένων 

 την εξασφάλιση έναντι του κινδύνου πειρατικού λογισμικού 

 την αποφυγή οικονομικής και διαχειριστικής απάτης 

 την προστασία των πόρων της επιχείρησης από εσωτερικούς και εξωτερικούς 

κινδύνους και πιθανούς εισβολείς. 

Το επόμενο σχήμα (Σχήμα 1) απεικονίζει ένα τυπικό δίκτυο πληροφορικής σε μια 

επιχείρηση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31

 Κυριαζόγλου Ι., “Έλεγχος Συστημάτων Πληροφορικής EDP/ IT Auditing”, εκδόσεις 

Anubis, Αθήνα 2001, σελ.96 
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  Πηγή : GAO Analysis and Microsoft Visio TM 

 

  Εύκολα διαπιστώνει κανείς πως τα συνδεδεμένα μέρη είναι πολλά. Αυτό 

σημαίνει πως οποιοδήποτε σφάλμα σε κάποιο από αυτά επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα 

και τα υπόλοιπα. Για να επιτευχθεί λοιπόν ορθά η λειτουργία του συστήματος και 

κατ’ επέκταση και της επιχείρησης απαιτούνται συχνοί και ολοκληρωμένοι έλεγχοι. 

  Οι μηχανισμού ελέγχου πληροφοριακών συστημάτων έχουν αναπτυχθεί για να 

επιβεβαιώσουν ότι οι επιχειρησιακοί στόχοι της διοίκησης του συστήματος είναι 

επιτεύξιμοι και οποιαδήποτε ανεπιθύμητα γεγονότα σχετικά με την ασφάλεια θα 

αποφευχθούν ή θα εντοπιστούν και θα διορθωθούν. Διακρίνονται σε πολιτικές, 

διαδικασίες, πρακτικές και οργανωσιακές δομές και είναι μέσα με τα οποία 

υλοποιούνται οι σκοποί του ελέγχου. 

  Οι τελευταίοι αποτελούν ένα σύνολο σαφών δηλώσεων σχετικά με τα επιθυμητά 

αποτελέσματα εφαρμογής των μηχανισμών ελέγχου σ’ ένα πληροφοριακό σύστημα. 

Περιλαμβάνουν στόχους ασφάλειας των συστημάτων, διαβεβαίωσης της 

αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των λειτουργιών τους, στόχους 

συμμόρφωσης με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο καθώς και στόχους ανάκτησης 

με την ανάπτυξη πλάνων λήψης αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτησης δεδομένων, 

στόχους συνέχειας, όπως η ανάπτυξη πλάνων αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων. 

 Οι μηχανισμοί ελέγχου έχουν εφαρμογή σε όλες τις δραστηριότητες ενός 

οργανισμού. Οι διαδικασίες ελέγχου περιλαμβάνουν πολιτικές και πρακτικές που 

έχουν εγκριθεί από τη Διοίκηση με στόχο την εύλογη διασφάλιση των στόχων 

ελέγχου που έχουν τεθεί. Η κατηγοριοποίηση των μηχανισμών ελέγχου γίνεται σε 

προληπτικούς, διαγνωστικούς και επανορθωτικούς. Παρακάτω απεικονίζονται οι 

διάφορες κατηγορίες
32

 με τα χαρακτηριστικά τους και ορισμένα παραδείγματα 

εφαρμογών τους.  

                                   Πίνακας 1: Είδη μηχανισμών ελέγχου 

                                                           
32

 Κάτσικας Σωκράτης Κ., Γκρίτζαλης Δημήτρης, Γκρίτζαλης Στέφανος, “Ασφάλεια 

Πληροφοριακών Συστημάτων”, εκδόσεις νέων τεχνολογιών, 2004, σελ. 430 - 431 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Προληπτικοί    -Εντοπίζουν προβλήματα πριν  την 

εκδήλωσή τους 

- Ελέγχουν τη λειτουργία και την είσοδο 

-Διαχωρισμός καθηκόντων 

-Συστήματα ελέγχου λογικής  και 

φυσικής πρόσβασης  στο 
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3.11 ΕΙΔΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Ο έλεγχος των πληροφοριακών συστημάτων διαχωρίζεται σε διάφορες 

κατηγορίες. Τα κύρια στάδια ελέγχου σε ένα πληροφοριακό σύστημα αφορούν την 

ασφάλεια, την εισροή, την επεξεργασία και εκροή δεδομένων και πληροφοριών, τις 

βάσεις δεδομένων, το backup και την ανάκτηση πληροφοριών. 

  Κάθε επιχείρηση ανάλογα με τις δυνατότητές της και τα διάφορα 

χαρακτηριστικά προβαίνει σε διαφορετικού επιπέδου ελέγχους. Αυτό σημαίνει πως 

μια μεγάλη επιχείρηση με πολυάριθμο εργατικό δυναμικό και υψηλό κύκλο εργασιών 

με δραστηριότητες που στηρίζονται στα πληροφοριακά συστήματα θα επενδύσει 

πολύ μεγαλύτερο ποσοστό κεφαλαίων στην ασφάλεια και τον έλεγχό τους συγκριτικά 

με μια μικρομεσαία επιχείρηση. 

  Γενικότερα, με ένα αποτελεσματικό εσωτερικό έλεγχο ελαχιστοποιείται ο 

επιχειρησιακός και ελεγκτικός κίνδυνος. Όταν εξετάζονται οι λειτουργίες ελέγχου 

ενός πληροφοριακού συστήματος είναι ζωτικής σημασίας για τον ελεγκτή να 

κατανοήσει αν ο ελεγκτικός κίνδυνος είναι μέσα σε επιτρεπτά όρια. Και τούτο διότι, 

σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει να υπάρξουν τροποποιήσεις ως προς τον τρόπο και το 

βαθμό ελέγχου. 

στο σύστημα 

 -Προσπαθούν να προβλέψουν πιθανά 

προβλήματα πριν την εκδήλωση τους και 

να κάνουν τις απαραίτητες διορθώσεις 

-Προλαμβάνουν την εκδήλωση του 

αποτελέσματος ενός λάθους,  μιας 

παράλειψης ή μιας κακόβουλης ενέργειας 

 

πληροφοριακό σύστημα και  τις 

εγκαταστάσεις του 

-Υιοθέτηση κατάλληλων διαδικασιών 

 για αυθεντικοποίηση των 

συναλλαγών 

 

Διαγνωστικοί 

 

-Εντοπίζουν προβλήματα μετά  την 

εκδήλωσή τους 

-Αναφέρουν την εκδήλωση  του 

προβλήματος 

 

-Διαχωρισμός καθηκόντων 

-Αθροίσματα ελέγχου και πολλαπλός 

έλεγχος υπολογισμών 

-Συναγερμός για μη-εξουσιοδοτημένη 

είσοδο σε ένα κέντρο υπολογιστών 

 

Επανορθωτικοί -Ελαχιστοποιούν την επίδραση μιας 

απειλής 

-Επιδιορθώνουν προβλήματα  που 

ανακαλύφθηκαν από διαγνωστικούς  

μηχανισμούς ελέγχου 

-Διορθώνουν λάθη  που προέρχονται από 

αστοχία  υλικού-λογισμικού 

-Μεταβάλλουν τα πληροφοριακά 

συστήματα για να ελαχιστοποιήσουν 

μελλοντικές εμφανίσεις του προβλήματος 

 

 

-Συστήματα εντοπισμού εισβολών 

-Πλάνο αντιμετώπισης  έκτακτων 

αναγκών 

-Αντίγραφα ασφαλείας 

-Άμεση διακοπή της πρόσβασης σε 

 υπολογιστικούς πόρους σε  

περίπτωση μη-εξουσιοδοτημένης 

 πρόσβασης 

-Επικαιροποίηση του λειτουργικού 

συστήματος με τις νεότερες εκδόσεις 
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  Παρακάτω παρουσιάζονται τα διάφορα είδη ελέγχου. 

 

3.11.1 Γενικοί Έλεγχοι (GENERAL CONTROLS) 

 

Κάθε επιχείρηση ανάλογα με τις ανάγκες της και τους αντικειμενικούς της 

στόχους σχηματίζει το δικό της πλαίσιο ελέγχου. Σύμφωνα με το παραπάνω, κάθε 

σύστημα εσωτερικού ελέγχου διαφοροποιείται από επιχείρηση σε επιχείρηση. 

Εντούτοις, υπάρχουν κάποιες γενικές αρχές που διέπουν το σχεδιασμό ενός επαρκούς 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Οι γενικοί έλεγχοι εφαρμόζονται στο γενικό 

περιβάλλον του οργανισμού και αφορούν την επάρκεια του ολικού συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου. Έχουν γενική επίδραση στην αποτελεσματικότητα του συνόλου 

των ελέγχων που εφαρμόζονται στην επιχείρηση. 

 Στο σημείο αυτό θα αναφερθούν συνοπτικά ορισμένα αναγκαία βήματα που 

πρέπει να υλοποιηθούν ως προς τον έλεγχο του γενικού περιβάλλοντος της 

επιχείρησης
33

 

Απαιτείται εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της 

πολιτικής ασφαλείας των πληροφοριακών συστημάτων. Οι ελάχιστες ενέργειες που 

πρέπει να βρίσκουν εφαρμογή σε όλα τα πληροφοριακά συστήματα είναι οι εξής : 

 Ο χρησιμοποιούμενος κωδικός πρόσβασης πρέπει να αλλάζει περιοδικά. 

 Υπάρχει ένα ελάχιστο όριο χαρακτήρων σχετικά με την έκταση του κωδικού 

 Απαιτείται ένας συνδυασμός αριθμών και γραμμάτων στο σχηματισμό του 

 Δεν εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή κατά την πληκτρολόγηση του 

 Το αρχείο του να είναι κρυπτογραφημένο με τέτοιο τρόπο ώστε κανείς να μη 

μπορεί να το αναγνώσει 

 Υπάρχει μια περίοδος εξήντα ή λιγότερων ημερών για τη λήξη του. 

 Ύστερα από τρεις συνήθως αποτυχημένες προσπάθειες πρόσβασης δεν 

επιτρέπεται είσοδος στο σύστημα. 

 Οι ενέργειες του χρήστη ύστερα από ένα χρονικό διάστημα αδράνειας περίπου 

πέντε λεπτών τερματίζονται. 

 Ταυτόχρονες προσβάσεις δεν επιτρέπονται. 

 Οι χρήστες δεν πρέπει να κοινοποιούν ή να μοιράζονται τους κωδικούς 

                                                           
33

 Champlain Jack J. , “Auditing Information Systems”, John Wiley & Sons, Inc., pg 28 
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πρόσβασης με άλλους χρήστες. 

 Οι αποτυχημένες προσπάθειες πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα και 

άλλα γεγονότα που συνδέονται με τη λογική ασφάλεια, όπως για παράδειγμα 

η πρόσθεση και η διαγραφή χρηστών, η αναδημιουργία κωδικών, η 

επανεκκίνηση του συστήματος, καταγράφονται και διατηρούνται στο 

σύστημα και ελέγχονται τακτικά από το προσωπικό ασφαλείας του 

συστήματος. 

 Πλήρη αναπτυγμένα και ελεγχόμενα backup και διαδικασίες επανάκτησης 

των αρχείων πρέπει να υπάρχουν ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχιση των 

εργασιών ύστερα από κάποιο ατυχές γεγονός διακοπής τους. 

 Νέα πληροφοριακά συστήματα πρέπει να σχεδιάζονται ώστε να υλοποιούνται 

οι προσφερόμενοι έλεγχοι από τα αρμόδια άτομα. 

 Είναι αναγκαίος ο έλεγχος των πιο πρόσφατων αναφορών σχετικά με τις 

πολιτικές και διαδικασίες που εφαρμόζονται. Στις ΗΠΑ το format και 

διάφορες άλλες διαδικασίες ελέγχου θεσπίστηκαν με το Ελεγκτικό Πρότυπο 

SAS 70 του AICPA. 

 Αν το πληροφοριακό σύστημα έχει αγοραστεί και υποστηρίζεται από έναν 

πωλητή απαιτείται έλεγχος του συστήματος χρησιμοποιώντας τις πιο 

πρόσφατες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που ελέγχθηκαν από 

εξωτερικούς ελεγκτές του πωλητή. Γενικά πρέπει να εξεταστούν οι 

λειτουργίες και τα διάφορα χαρακτηριστικά του. Βέβαια, η αξιοπιστία του 

συστήματος θα πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά πριν την αγορά του ώστε να 

μη σπαταληθεί άσκοπα το κεφάλαιο της επιχείρησης. 

 Έλεγχος απαιτείται και σε οποιαδήποτε συμφωνία αγοράς του λογισμικού 

αλλά και σε άλλες που ρυθμίζουν διάφορα θέματα, όπως οι ανάγκες για 

service, ώστε η επιχείρηση να μην έρθει αντιμέτωπη με δυσάρεστες 

καταστάσεις. 

Οι γενικοί έλεγχοι διακρίνονται σε
34

: 

 Διοικητικοί Έλεγχοι 

 Έλεγχοι για περιορισμό της φυσικής πρόσβασης σε πληροφοριακά συστήματα 

(Physical Access Controls) 

 Έλεγχοι για περιορισμό της λογικής πρόσβασης σε δεδομένα 

                                                           
34

 Νικολάου Ανδρέας Ι., “ Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα”, τόμος Α’, εκδόσεις Μπένου, Αθήνα 

1999, σελ.191 
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(Logical access controls) 

 Έλεγχοι αποθήκευσης δεδομένων 

  Πρότυπα τεκμηρίωσης 

 Έλεγχοι μετάδοσης δεδομένων μέσω δικτύου 

 Έλεγχοι περιβάλλοντος προσωπικών υπολογιστών 

 

3.11.2 Έλεγχοι Εφαρμογών (APPLICATION CONTROLS) 

 

Οι έλεγχοι εφαρμογών σχετίζονται με συγκεκριμένες δραστηριότητες που 

εκτελούνται στο επίπεδο κάθε συστήματος. Παράδειγμα αποτελεί η ενημέρωση ενός 

αρχείου πελατών ή η ανάκληση δεδομένων από ένα αρχείο ανοικτών τιμολογίων και 

η ετοιμασία μιας αναφοράς ανεξόφλητων απαιτήσεων. Διακρίνονται σε ελέγχους 

εισόδου, επεξεργασίας και αναφορών ανάλογα με το στάδιο που αναφέρονται στον 

κύκλο επεξεργασίας δεδομένων. 

Στο σημείο αναφέρονται τα προαναφερόμενα είδη ελέγχου που εντάσσονται στο 

γενικότερο πλαίσιο των ελέγχων εφαρμογών: 

 Έλεγχοι στο στάδιο εισόδου στοιχείων στο σύστημα (INPUT CONTROLS) 

 Έλεγχοι στο στάδιο επεξεργασίας στοιχείων (PROCESSING CONTROLS) 

 Έλεγχοι στο στάδιο εξαγωγής πληροφοριών από το σύστημα (OUTPUT 

CONTROLS) 

 

3.11.3 Έλεγχοι συνεχείας (CONTINUITY CONTROLS) 

 

Οι ελεγκτές πληροφοριακών συστημάτων μπορούν να προσθέσουν αξία στην 

επιχείρηση αν λάβουν υπόψη τους όλους τους κινδύνους και τους ελέγχους σχετικά 

με τη συνέχεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας της επιχείρησης. Σχετικοί 

έλεγχοι: 

 BACKUP CONTROLS 

 

3.11.4 Έλεγχοι αποκατάστασης ζημιών (DISASTER RECOVERY CONTROLS) 

 

Τα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων είναι αναγκαίο να προλαμβάνουν μια 

καταστροφή παρά να περιμένουν να λάβει αυτή χώρα και έπειτα να αναζητούν 
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τρόπους επανάκτησης. Γι’ αυτό θα πρέπει να οργανώνουν σχέδια για τυχόν αποτυχίες 

και να τα ελέγχουν περιοδικά. Το ίδιο ισχύει και για τον τομέα των πληροφοριακών 

συστημάτων. Θα πρέπει να έχουν αναπτυχθεί ορισμένα σενάρια και σε περίπτωση 

εμφάνισης κάποιου προβλήματος να θέσουν σε εφαρμογή το καταλληλότερο. 

Ως προς την αποκατάσταση των δεδομένων μιας βάσης έπειτα από απώλειες 

υπάρχουν διάφορες τεχνικές. Ειδικότερα υπάρχει η τεχνική
35

 : 

 “πατέρα-γιου” (father-son) 

 διπλής εγγραφής (dual recording) 

 αποτύπωσης (dumping) 

 ημερολογιακής καταγραφής (logging) 

 παραμένουσας αποτύπωσης (residual dumping) 

 διαφορικών αρχείων (differential files) 

 

3.12 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 

Οι εξελίξεις στην πληροφορική τεχνολογία και η αυξημένη χρήση του Internet 

απαιτεί από τους μάνατζερ, λογιστές και όλους τους υπεύθυνους να είναι καλύτεροι 

γνώστες του σχεδιασμού, της λειτουργίας και του ελέγχου ενός πληροφοριακού 

συστήματος. 

 Η ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων αύξησε την ταχύτητα διενέργειας 

των επιχειρηματικών διαδικασιών και αύξησαν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των 

επιχειρήσεων. Εντούτοις, δημιούργησε πολλούς κινδύνους σχετικά με την 

πληροφορική τεχνολογία και ορισμένοι από αυτούς μπορεί να οδηγούν σε 

καταστροφικά για την επιχείρηση αποτελέσματα όπως η καταστροφή, η παραποίηση 

ή η κλοπή σημαντικών οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης.36 

 Οι κίνδυνοι για τα πληροφοριακά συστήματα προέρχονται από ποικίλες πηγές. 

Αν αγνοηθούν, μπορούν να καταστρέψουν την αξιοπιστία και ακρίβεια των 
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χρηματοοικονομικών πληροφοριών και να οδηγήσουν σε λάθος αποφάσεις πολλούς 

μετόχους αλλά και διοικητικά στελέχη. Ως κίνδυνος ορίζεται η πιθανότητα αρνητικής 

έκβασης ενός γεγονότος. Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πολυάριθμους κινδύνους. 

 Θέματα όπως η πρόσβαση στο δίκτυο της επιχείρησης, η ασφάλεια του, η 

ακεραιότητα των δεδομένων, η διαχείριση των κεφαλαίων στον τομέα της 

πληροφορικής, η απόκτηση και ανάπτυξη του λογισμικού αποτελούν καίρια σημεία 

που εγκυμονούν κινδύνους και θα πρέπει να προσεχθούν από τη διοίκηση της 

επιχείρησης
37

. 

 Μια επιχειρηματική μονάδα για να επιτύχει στην στοχοθέτηση, ολοκλήρωση και 

εκπλήρωση των έργων της πρέπει να επικεντρώνεται στην ελαχιστοποίηση ή θετική 

επίλυση των γενικών παραγόντων κινδύνου, των συγκεκριμένων κινδύνων 

πληροφορικής και των διοικητικών μέτρων προστασίας της. 

 Αναλυτικότερα, ως προς τη διεξαγωγή ανάλυσης κινδύνων πρέπει να μελετώνται 

και να καταγράφονται αναλυτικά όλοι οι γενικοί παράγοντες κινδύνου προερχόμενοι 

από το εξωτερικό αλλά και εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και έπειτα να 

εξετάζονται ανά κατηγορία και περίπτωση ως προς τη διαχείρισή τους. 

 Σε κάθε στάδιο λειτουργίας τους ελλοχεύουν κίνδυνοι. Συγκεκριμένα, στο 

σημείο συλλογής δεδομένων, είναι σημαντικό να καθιερώνονται συστήματα ελέγχου 

που βεβαιώνουν την αξιόπιστη μεταφορά ολοκληρωμένων δεδομένων. Στο σημείο 

επεξεργασίας των δεδομένων εγκυμονούν πάλι κίνδυνοι στα πληροφοριακά 

συστήματα. 

 Η δημιουργία μη νόμιμων προγραμμάτων, η πρόσβαση ή η διαγραφή αρχείων, οι 

ιοί ή η τροποποίηση αρχείων μπορεί να οδηγήσουν σε εσφαλμένα αποτελέσματα.
38

 

Κίνδυνοι στη διαχείριση της βάσης δεδομένων μπορεί να περιλαμβάνουν την 

παράνομη πρόσβαση που οδηγεί στην αλλαγή, αλλοίωση, φθορά, διαγραφή ή 

καταστροφή ή κλοπή δεδομένων. Κίνδυνοι υπάρχουν και αναφέρονται και στη φάση 

αναφοράς των αποτελεσμάτων από τα δεδομένα που επεξεργάστηκαν. Για 

παράδειγμα, η κλοπή ή η λάθος χρήση των εξερχόμενων πληροφοριών θα μπορούσε 

να πλήξει τη φήμη και την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. 
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 Ένα από τα κύρια βήματα της αντιμετώπισης των κινδύνων σχετικά με τα 

πληροφοριακά συστήματα είναι ο καθορισμός τους. Και είναι βέβαιο πως το εύρος 

τους είναι πολύ μεγάλο, όπως η έλλειψη διαθεσιμότητας, ακεραιότητας, ακρίβειας, 

συνέπειας των δεδομένων εκούσια ή ακούσια. Δεύτερο στάδιο είναι η εκτίμηση των 

πιθανών λόγων έκθεσης σε κίνδυνο. Για παράδειγμα με ποιο τρόπο θα μπορούσε 

κανείς σκόπιμα ή μη να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες της εταιρείας και μάλιστα 

πώς θα ήταν εφικτό να τις παραποιήσει. Τέλος, ένα ακόμη στάδιο είναι ο καθορισμός 

των αποδεκτών επιπέδων κινδύνου. Γι’ αυτό, απαιτείται υπολογισμός της 

πιθανότητας ζημίας μιας επιχείρησης αλλά και εκτίμηση του επιπέδου ζημίας από 

συγκεκριμένο κίνδυνο σε χρηματικές μονάδες. 

  Ειδικότερα, το αναμενόμενο επίπεδο κινδύνου δίνεται από τον τύπο
39

 : 

  Αναμενόμενη            Εκτιμώμενη ζημία            % Πιθανότητα 

  αξία κινδύνου  =  από συγκεκριμένο κίνδυνο  *      ζημίας 

Expected value =   Estimated Loss from              % Likelihood 

       of risk                    Specific Risk               *          of  Loss 

 

Θα πρέπει να τονιστεί πως οι μάνατζερ πρέπει να αποφασίσουν για το ποιο είναι 

το αποδεκτό επίπεδο κινδύνου και να στραφούν σε προσπάθειες διαχείρισης τους. 

 Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν και οι δείκτες κινδύνου. Αποτελούν με άλλα 

λόγια το κάτοπτρο ενός εσωτερικού ή αντικειμένου ελέγχου. Κάθε επιχείρηση μπορεί 

να σημειώσει την παρουσία ή απουσία δεικτών κινδύνου για κάθε διαδικασία και 

έπειτα να επιλέξει αν θα προβεί ή όχι σε έλεγχο τους. Το τελευταίο εξαρτάται από το 

αν ο κίνδυνος, ύστερα από την ανάλυση που θα γίνει, κυμαίνεται σε επιτρεπτά ή όχι 

επίπεδα. 

 Η μέτρηση του επιπέδου των κινδύνων είναι σημαντική καθώς επιτρέπει τους 

ελεγκτές να μεγιστοποιούν την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητά τους. Ένας 

από τους ποικίλους τρόπους μέτρησης του κινδύνου είναι ο υπολογισμός της 

αναμενόμενης αξίας της ζημίας, όπως προαναφέρθηκε. 

Άλλος τρόπος είναι η αξιολόγηση κάθε δείκτη κινδύνου σχετικά με το πόσο 

σημαντικός είναι για τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης. 
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 Θα πρέπει να αναφερθεί πως ένα από τα κύρια και αναγκαία στοιχεία που θα πρέπει 

να προσεχτεί για την πλήρη παροχή ασφαλείας από τα διάφορα είδη κινδύνων είναι 

πως η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέσει μέρος των πόρων της για το σκοπό αυτό. 

Ωστόσο, θα πρέπει να εξασφαλίσει τουλάχιστον τα υποτυπώδη επίπεδα ασφάλειας 

των συστημάτων πληροφορικής
40

. 

Το Institute of Internal Auditors ανέπτυξε μια μεθοδολογία σχετικά με τη 

διαχείριση των κινδύνων πληροφορικής τεχνολογίας. Τα βήματα είναι τα ακόλουθα
41

: 

 Καθορισμός των επιχειρηματικών στόχων για τους οποίους πρέπει να 

προσδιοριστούν οι έλεγχοι. 

 Καθορισμός των καίριων στοιχείων που απαιτούνται να υλοποιηθούν ώστε να 

είναι επιτεύξιμοι οι επιχειρηματικοί στόχοι. 

 Καθορισμός της λειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων. 

 Καθορισμός των σημαντικών εφαρμογών πληροφορικής τεχνολογίας που 

χρήζουν ελέγχου. 

 Καθορισμός των κινδύνων και των στόχων ελέγχου. 

 Σχεδιασμός ενός αποτελεσματικού πλάνου ελέγχου. 

Στο σημείο αυτό κρίνεται αναγκαίο να αναλυθούν ορισμένα είδη κινδύνων 

σχετικά με την πληροφορική τεχνολογία γενικότερα και τα πληροφοριακά συστήματα 

ειδικότερα. 

Οι πιο κρίσιμοι παράγοντες κινδύνου είναι
42

 : 

 Η ανθρώπινη συμπεριφορά 

 Η δυσλειτουργία εξοπλισμού και συστημάτων 

 Η απόκλιση από τους κανόνες πρότυπης λειτουργίας 

 Η ανεπαρκής εξέταση της επιρροής των εξωτερικών δυνάμεων 

 Η μη αποδοτική αξιοποίηση των πόρων της επιχείρησης όπως τα κεφάλαια, το 

προσωπικό, ο εξοπλισμός, η τεχνολογία, το δίκτυο διανομής. 

Διάφορες κατηγορίες κινδύνων είναι οι επιχειρησιακοί (business risks), οι ελεγκτικοί 
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(audit risks), οι κίνδυνοι ασφάλειας (security risks) και συνέχειας της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας (continuity risks). 

3.13 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 

      Στο παρελθόν το ζήτημα ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων ήταν 

υποτιμημένο και δεν θεωρούνταν ότι χρήζει μεγάλης ανάλυσης. Κάτι τέτοιο βέβαια, 

δεν ισχύει στο παρόν. 

      Ο αυξημένος ανταγωνισμός και οι συνεχείς αλλαγές σε διεθνές επίπεδο σε όλους 

τους τομείς και ειδικότερα σε τομείς τεχνολογίας και πληροφορικής, θέτει νέες 

βάσεις και στο ρόλο των επιχειρήσεων. Αυτό σημαίνει ότι επηρεάζει και τους 

ελεγκτές και τους μάνατζερ που είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο και την ορθή 

λειτουργία της επιχείρησης, αντίστοιχα. Παράλληλα, αυξάνονται και οι κίνδυνοι για 

απάτες και κακόβουλες ενέργειες. Παράδειγμα τέτοιων νέων απειλών εντοπίζεται σε 

ανησυχίες ασφάλειας εξαιτίας του αυξημένου αριθμού των εργαζομένων που 

χρησιμοποιούν και εργάζονται με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών εκτός 

γραφείου.
43

 

      Η ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων σχετίζεται με τις οργανωτικές 

μεταβλητές που λαμβάνονται για την προστασία και τον έλεγχο των πόρων των 

πληροφοριακών συστημάτων, έτσι ώστε να μειώνονται οι κίνδυνοι από τις διάφορες 

απειλές που υπάρχουν
44

. 

      Οι πόροι των πληροφοριακών συστημάτων περιλαμβάνουν ανθρώπους, 

διαδικασίες, τεχνολογία (hardware, software, netware) και διάφορες δραστηριότητες. 

Επίσης, ένας από τους σημαντικότερους πόρους είναι και τα δεδομένα ή οι 

πληροφορίες που μεταφέρονται και επεξεργάζονται από τα πληροφοριακά 

συστήματα. 

      Το ζήτημα της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων είναι καίριο και 

περίπλοκο. Αποτελεί σημαντικό θέμα και για το AICPA (American Institute of 

Certified Public), κατατάσσοντας το ως πιο σημαντικό τεχνολογικό ζήτημα που 
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επηρεάζει και το επάγγελμα των λογιστών. 

     Το θέμα της ασφάλειας των λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων απασχολεί 

και τους ελεγκτές αλλά και τους μάνατζερ όπως προαναφέρθηκε. Αναπτύχθηκε ένα 

μοντέλο για την αντιστάθμιση του κινδύνου του εσωτερικού ελέγχου που θα 

βοηθούσε τους μάνατζερ στην παραγωγική και ορθή λήψη αποφάσεων σχετικά με 

την εισαγωγή των μεταβολών του εσωτερικού ελέγχου σ’ ένα πληροφοριακό 

σύστημα
45

. 

Η έννοια της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων συνδέεται άρρηκτα με 

τρεις βασικές έννοιες: 

 Εμπιστευτικότητα (configuration) 

Πρόληψη μη εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης πληροφοριών, δηλαδή, πρόληψη 

από μη εξουσιοδοτημένη ανάγνωση. 

 Ακεραιότητα (integrity) 

Πρόληψη μη εξουσιοδοτημένης μεταβολής πληροφοριών, δηλαδή, πρόληψη 

από μη εξουσιοδοτημένη εγγραφή ή διαγραφή, συμπεριλαμβανομένης και της 

μη εξουσιοδοτημένης δημιουργίας δεδομένων. 

 Διαθεσιμότητα (availability) 

Διαθεσιμότητα είναι η ιδιότητα του να είναι προσπελάσιμες και χωρίς 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση οι υπηρεσίες ενός λογιστικού πληροφοριακού 

συστήματος, όταν τις χρειάζεται μια εξουσιοδοτημένη οντότητα. Ως προς την 

ασφάλεια, εννοείται η παρεμπόδιση κακόβουλων επιθέσεων που αποσκοπούν 

στο να παρακωλύσουν την πρόσβαση των νόμιμων χρηστών σε ένα 

πληροφοριακό σύστημα. 

Υπάρχουν ορισμένες δευτερεύουσες έννοιες της ασφάλειας των πληροφοριακών 

συστημάτων : 

 Εξουσιοδοτημένη χρήση (authorized use) 

Μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα μπορούν να χρησιμοποιούν το υπολογιστικό 

σύστημα ή τις περιφερειακές συσκευές του και μόνο σύμφωνα με ένα 

προκαθορισμένο τρόπο. 
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 Αυθεντικοποίηση μηνυμάτων (message authentication) 

Η επιθυμία να γνωρίζει κανείς με βεβαιότητα κατά τη λήψη ενός μηνύματος 

μέσω δικτύου ότι το άτομο που το σύστημα αξιώνει ότι έστειλε το μήνυμα ότι 

πράγματι το έστειλε. 

 Μη - απάρνηση (non repudiation) 

Η επιθυμία να γνωρίζει κανείς με βεβαιότητα κατά πόσο ένα άτομο παρέλαβε 

ένα μήνυμα που στάλθηκε, έτσι ώστε να μην μπορεί να απαρνηθεί την 

παραλαβή του. 

 Απόδοση ευθυνών (accountability) 

Για την αντιμετώπιση πιθανών παραβάσεων της ασφάλειας υπεύθυνοι πρέπει 

να είναι οι χρήστες. Αυτό γίνεται με την ασφαλή αναγνώριση των χρηστών 

και τη διατήρηση εγγραφών ελέγχου για τα συμβάντα που αφορούν την 

ασφάλεια. 

 Αξιοπιστία (reliability) και σιγουριά (safety) 

Η ασφάλεια συνδέεται με τις δύο παραπάνω έννοιες καθώς έχει να κάνει με 

συστήματα που πρέπει να λειτουργούν κανονικά σε αντίξοες συνθήκες. 

 

3.14 ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ –ΑΠΕΙΛΕΣ 

 

  Το 1997 ο Davis εξέτασε 355 λογιστές και κατέγραψε τις απαντήσεις τους ως 

προς τους κινδύνους που πιστεύουν ότι υπάρχουν σχετικά με τα πληροφοριακά 

συστήματα. 

  Οι κίνδυνοι αυτοί αναφέρονται παρακάτω : 

 Τυχαία καταστροφή δεδομένων από τους υπαλλήλους 

 Ιοί 

 Ανεπαρκής έλεγχος 

 Τυχαία είσοδος «επιβλαβών» δεδομένων από υπαλλήλους 

 Φυσικές και πολιτικές καταστροφές, όπως η φωτιά, οι πλημμύρες ή ο πόλεμος 

 Πιο ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις σε σχέση με τις εφαρμοστέες πρακτικές 

ελέγχου 

 Μη ξεκάθαρος διαχωρισμός των καθηκόντων μεταξύ πληροφοριακών 

συστημάτων και λογιστικής 

  Παραβίαση της πρόσβασης στα δεδομένα και τα συστήματα πληροφορικής 
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 Επίσης, λάθη software ή hardware, μεταφοράς δεδομένων αποτελούν 

επιπρόσθετες απειλές για τα πληροφοριακά συστήματα. 

Ένα πληροφοριακό σύστημα μπορεί να εκτεθεί σε κίνδυνο αν υπάρξει μη 

εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή τροποποίηση δεδομένων. Μπορεί επίσης να έχει ένα 

ευάλωτο σημείο που αν αξιοποιηθεί κατάλληλα να προκαλέσει απώλειες ή ζημίες. Οι 

ευπάθειες
46

 διακρίνονται σε : 

 φυσικές 

Αφορούν το φυσικό περιβάλλον, όπως για παράδειγμα τα κτίρια και οι χώροι 

των μηχανογραφικών κέντρων. 

 εκ φύσεως 

Αφορούν φυσικές καταστροφές και περιβαλλοντικές απειλές. 

 υλικού και λογισμικού 

Πιθανές δυσλειτουργίες του υλικού και του λογισμικού μπορεί να 

προκαλέσουν την διακοπή παροχής των υπηρεσιών ενός πληροφοριακού 

συστήματος είτε λόγω ενδογενών σφαλμάτων είτε λόγω εσφαλμένης 

εγκατάστασης των συστατικών μερών του. 

 μέσων 

Η κλοπή ή καταστροφή μαγνητικών μέσων και εκτυπωτικών καταστάσεων 

μπορεί να προκαλέσει την απώλεια ή διαρροή ευαίσθητων δεδομένων. 

 εκπομπών 

Είναι πιθανή η υποκλοπή εκπεμπόμενων σημάτων από συστήματα και δίκτυα 

υπολογιστών και η αποκωδικοποίησή τους με σκοπό την υφαπαργή κρίσιμων 

πληροφοριών ή την παρεμπόδισή της ομαλής λειτουργίας τους. 

 επικοινωνιών 

Η σύνδεση ενός υπολογιστή σε ανοικτό δίκτυο αυξάνει τον κίνδυνο 

διείσδυσης από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα μέρη. 

 ανθρώπινες 

Ο ανθρώπινος παράγοντας διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ασφάλεια 

των πληροφοριακών συστημάτων. 
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3.15 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

Τα μέτρα προστασίας είναι διαδικασίες και ενέργειες που περιορίζουν τις 

ευπάθειες ενός πληροφοριακού συστήματος. Περιλαμβάνουν τη φυσική ασφάλεια 

του συστήματος, δηλαδή την προστασία ολόκληρου του εξοπλισμού του υπολογιστή, 

την ασφάλεια του υπολογιστικού συστήματος με την έννοια της ασφάλειας των 

πληροφοριών του υπολογιστή που διαχειρίζεται άμεσα το λειτουργικό σύστημα. 

Ακόμη περιλαμβάνουν την ασφάλεια των βάσεων δεδομένων και των δικτύων 

επικοινωνιών. 

  Η αποτελεσματικότητα των μέτρων προστασίας εξαρτάται από τη σωστή 

χρησιμοποίησή τους και τον αρχικό καθορισμό και εντοπισμό του μεγέθους του 

προβλήματος. Οι περιοδικές αναθεωρήσεις, η αλληλοεπικάλυψη των μέτρων και η 

επαρκής και εύκολη χρήση των μέτρων προστασίας συντελούν στην 

αποτελεσματικότητα αυτών των μεθόδων. 

Οι κατηγορίες των μέτρων προστασίας
47

 είναι : 

 Μέτρα προσπέλασης συστήματος, τα οποία εξασφαλίζουν ότι οι μη 

εξουσιοδοτημένοι χρήστες δεν εισάγονται στο σύστημα. 

 Μέτρα προσπέλασης δεδομένων, που ελέγχουν ποια άτομα μπορούν να έχουν 

πρόσβαση, ποια δεδομένα και με ποιο σκοπό. Οι εφαρμογές των βάσεων 

δεδομένων απαιτούν τυπικά έναν υψηλό βαθμό λεπτομέρειας του ελέγχου 

προσπέλασης. 

 Διαχείριση συστήματος και ασφάλειας, ορίζοντας τις υπευθυνότητες του 

διαχειριστή συστήματος. 

 Σχεδιασμός συστήματος, με βάση την αξιοποίηση βασικών χαρακτηριστικών 

και δυνατοτήτων ασφάλειας του υλικού και λογισμικού. 

Οι τύποι μέτρων προστασίας
48

 για την πρόληψη της εκμετάλλευσης των 

ευπαθειών ενός πληροφοριακού συστήματος είναι : 

 Κρυπτογράφηση (encryption) 

 Μέτρα Λογισμικού (software controls) 

                                                           
47

 Πάγκαλος Γ., Μαυρίδης Ι., “Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων”, 

εκδόσεις Ανικούλα, 2002, σελ.26 

48
 Πάγκαλος Γ., Μαυρίδης Ι., “Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων”, 

εκδόσεις Ανικούλα, 2002, σελ.27 
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 Μέτρα Υλικού (hardware controls) 

 Φυσικά Μέτρα Υλικού (physical controls) 

 Πολιτικές Ασφάλειας (security policies) 

 Η κρυπτογράφηση αναφέρεται στο μετασχηματισμό των δεδομένων ώστε να 

είναι ακατάληπτα από εξωτερικούς παρατηρητές. 

 Τα μέτρα λογισμικού αναφέρονται σε προγράμματα που πρέπει να είναι ασφαλή 

και αξιόπιστα για αποτροπή εξωτερικών επιθέσεων. 

 Τα μέτρα υλικού αποτελούν συσκευές διάφορες για να βοηθούν στην ασφάλεια 

υπολογιστών. 

 Τα φυσικά μέτρα υλικού αποτελούν τα λιγότερο δαπανηρά μέτρα για την 

ασφάλεια των συστημάτων. 

 Οι πολιτικές ασφαλείας αποτελούν κάποια άλλα μέτρα ασφάλειας όπως για 

παράδειγμα ο έλεγχος προσπέλασης. 

 

3.16 ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 

Όλοι οι ελεγκτές πληροφοριακών συστημάτων ακολουθούν μια κυκλική διαδικασία 

που καλείται “κύκλος ζωής ελέγχου πληροφορικής τεχνολογίας” (information 

technology audit life cycle).
49

 

Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν : 

1. σχεδιασμό (planning) 

Αρχικό μέλημα του ελεγκτή ενός πληροφοριακού συστήματος είναι η εξέταση των 

στόχων της επιχείρησης και της γενικότερης εταιρικής διακυβέρνησης σε πρώτο 

επίπεδο και η κατάσταση λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος. 

      Πριν τη διεξαγωγή οπουδήποτε ελέγχου, απαιτείται ο σχεδιασμός ενός πλάνου 

ελέγχου (audit plan) με βραχυπρόθεσμο αλλά και μακροπρόθεσμο χαρακτήρα. Ο 

βραχυπρόθεσμος σχεδιασμός εξετάζει θέματα ελέγχου τα οποία αφορούν το άμεσο 

μέλλον μέχρι ένα έτος, ενώ ο μακροπρόθεσμος εξετάζει στοιχεία βάσει επικείμενων 

αλλαγών στη στρατηγική του πληροφοριακού συστήματος της επιχείρησης. Το πλάνο 

ελέγχου περιγράφει τις απαιτούμενες ενέργειες ελέγχου, το χρονοδιάγραμμα των 

                                                           
49 Hunton James E., Bryant Stephanie M., Bagranoff Nancy A., “Core Concepts of Information 

Technology Auditing”, Wiley, 2004, pg 208 
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ενεργειών, οικονομικά στοιχεία και επιπτώσεις από τη διενέργεια του ελέγχου στην 

επιχείρηση.
50

 

      Κατά τον σχεδιασμό του ελέγχου, ο ελεγκτής πρέπει να έχει συνολική εικόνα για 

το αντικείμενο του ελέγχου και να είναι οικείος με τις λειτουργίες και πρακτικές που 

συνδέονται με τον έλεγχο. Βέβαια, απαιτείται και αναθεώρησή του με μεγαλύτερο 

περιθώριο αναθεώρησης το ένα έτος, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες στρατηγικές της 

επιχείρησης και τις όποιες μεταβολές του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντός 

της. 

      Τέλος, στις απαιτούμενες ενέργειες περιλαμβάνεται και η ανάλυση 

επικινδυνότητας μέσω εντοπισμού κινδύνων και ευπαθειών. 

Χαρακτηριστικά το Πρότυπο 050.010 του ISACA (Σχεδιασμός Ελέγχου) 

αναφέρει: “Ο ελεγκτής πληροφοριακών συστημάτων πρέπει να σχεδιάζει το 

ελεγκτικό έργο, να καθορίζει τον ελεγκτικό σκοπό και να ενεργεί με βάση τα 

ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα”. 

      Ο οδηγός 050.010.020 του ISACA παρέχει πιο ακριβείς οδηγίες σχετικά με το 

σχεδιασμό. Ειδικότερα τονίζει πως ο ελεγκτής πρέπει να εφαρμόζει τις ακόλουθες 

οδηγίες κατά το στάδιο σχεδιασμού : 

 Να καθορίσει το σκοπό και τους στόχους που οφείλει να επιτύχει. 

 Να παρουσιάσει ένα σχέδιο ελέγχου που θα ακολουθήσει. 

 Να κατανοήσει το στόχο της επιχείρησης, το συνολικό περιβάλλον και τους 

επιχειρηματικούς, χρηματοοικονομικούς και ελεγκτικούς κινδύνους. 

 Να καθορίσει το βαθμό στον οποίο η επιχείρηση στηρίζεται σε “outsourcing”, 

δηλαδή στον έλεγχο από εξωτερικό ελεγκτή ή από άτομο εντός επιχείρησης. 

 Να αναπτύξει το πρόγραμμα ελέγχου με καθορισμό συγκεκριμένων 

ελεγκτικών διαδικασιών που θα πρέπει να ακολουθήσει. 

 Να καταγράψει τα ελεγκτικά φύλλα ελέγχου με το σχέδιο και το πρόγραμμα 

ελέγχου αλλά και άλλα στοιχεία απαραίτητα που είναι απαραίτητα για ν’ 

αποδείξουν ότι έχουν γίνει κατανοητές οι λειτουργίες και το λειτουργικό 

περιβάλλον της ελεγχόμενης επιχείρησης.  

 

2. προσδιορισμό κινδύνων (risk assessment) 

Ένα σημαντικό στοιχείο κατά τη διαδικασία ελέγχου είναι ο προσδιορισμός του 
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 Federal Information System Controls Audit Manual (FISCAM) : Exposure Draft”, GAO Reports, 

31/7/2008, pg 1-609 
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κινδύνου. Πολλοί ελεγκτές χρησιμοποιούν μια προσέγγιση ελέγχου βασισμένη στον 

κίνδυνο για να διεξάγουν τον έλεγχο. Η ερώτηση που τίθεται είναι “Τι μπορεί να πάει 

λάθος;” Αυτό σημαίνει ότι πρώτα καθορίζονται τα σημεία που θεωρούνται πιο 

κρίσιμα κατά τις διαδικασίες ελέγχου και έπειτα υπολογίζονται τα στοιχεία που θα 

οδηγήσουν πιθανώς σε σφάλματα και παραβλέψεις. Με αυτό τον τρόπο ο ελεγκτής 

διαπιστώνει τους ελέγχους που πρέπει να διενεργηθούν ώστε να διασφαλιστεί η 

ακεραιότητα της διαδικασίας ελέγχου. 

 Εντούτοις, μια προσέγγιση κινδύνου απαιτεί από τον ελεγκτή να έχει μια πλήρη 

κατανόηση της ελεγχόμενης οικονομικής μονάδας, των στόχων του περιβάλλοντος 

αλλά και της λειτουργίας της. Χωρίς την πλήρη αυτή κατανόηση ο ελεγκτής μπορεί 

να αποτύχει στον ορθό καθορισμό και τη διενέργεια των εσωτερικών ελέγχων. 

 Ασφαλώς, ο εσωτερικός έλεγχος είναι ευθύνη της διοίκησης. Οι επιχειρήσεις 

αναγνωρίζοντας και ενισχύοντας αυτή την ευθύνη συντελούν στην καλύτερη και 

αποτελεσματικότερη διενέργεια των ελέγχων. 

 

3. ανάπτυξη ελεγκτικού προγράμματος (development of the audit 

program) 

Δεν υπάρχει πρότυπο ελεγκτικό πρόγραμμα για τον έλεγχο των πληροφοριακών 

συστημάτων καθώς οι ελεγκτικές διαδικασίες πρέπει να είναι σύμφωνες με το 

λογισμικό, την αρχιτεκτονική και τοπολογία δικτύου και διάφορα άλλα 

χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης. 

Τα ελεγκτικά προγράμματα είναι γενικά και γίνονται οι ανάλογες προσαρμογές 

σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Ένα γενικό ελεγκτικό 

πρόγραμμα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία
51

 : 

 το σκοπό ελέγχου 

 τους στόχους ελέγχου 

 τις διαδικασίες ελέγχου 

 διοικητικές λεπτομέρειες όπως ο σχεδιασμός και η αναφορά 

Το ελεγκτικό πρόγραμμα που θα καταγραφεί σε φύλλα εργασίας λειτουργεί σαν 

φόρμα του συνολικού έργου. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, το ελεγκτικό 

πρόγραμμα παρέχει καταγραφή του ποιος διενήργησε τις ελεγκτικές διαδικασίες και 

                                                           
51 Hunton James E., Bryant Stephanie M., Bagranoff Nancy A., “Core Concepts of 

Information Technology Auditing”, Wiley, 2004, pg 210 
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αναφορές στα φύλλα ελέγχου όπου τα αποτελέσματα κάθε τεστ και κάθε σταδίου 

ελέγχου είναι ορατά. 

 

4. συλλογή δεδομένων (gathering evidence) 

 

Η συλλογή στοιχείων αποτελεί τον πυρήνα του ελεγκτικού έργου και τη βάση 

στην οποία στηρίζεται η διατύπωση γνώμης του ελεγκτή. Τα στοιχεία πρέπει να είναι 

επαρκή, αξιόπιστα, σχετικά και χρήσιμα για την αποτελεσματική υλοποίηση των 

στόχων του ελέγχου. 

Σύμφωνα με την οδηγία 060.020.030 του ISACA αρκετά είδη αποδεικτικών 

στοιχείων πρέπει να συλλέγονται σαν μέρος του ελεγκτικού έργου. 

 Αυτά περιλαμβάνουν : 

 Διαδικασίες και άλλες λειτουργίες των πληροφοριακών συστημάτων όπως το 

backup των δεδομένων. 

 Αναπαράσταση των παρεχόμενων από την ελεγχόμενη εταιρεία flowcharts, 

γραπτών πολιτικών και διαδικασιών. 

 Καταγραφή στοιχείων όπως για παράδειγμα όλες οι σχετικές πληροφορίες για 

τα προγράμματα πρόσβασης. 

 ανάλυση των διαδικασιών CAATs
52

 (Computer assisted audit techniques). 

 

 Αν ο ελεγκτής δε συλλέξει τα απαραίτητα δεδομένα, το έργο του δε θα είναι 

επαρκές και ακριβές. Τα δεδομένα που παρέχονται από εξωτερικές πηγές θεωρούνται 

πιο αξιόπιστα σε σύγκριση με αυτά από το εσωτερικό της ελεγχόμενης επιχείρησης. 

 Αναμφίβολα, τα δεδομένα αυτά πρέπει να είναι ποιοτικά με την έννοια ότι δεν 

απαιτείται συλλογή και έλεγχος όλων των στοιχείων αλλά εξέταση ενός δείγματος για 

την διεξαγωγή ελέγχων και συμπερασμάτων. 

                                                           
52 Ο όρος CAATs αναφέρεται στις τεχνικές ελέγχου που βασίζονται στον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή. Υπάρχει και ο όρος CAATTs (Computer assisted audit tools and techniques). Ο 

όρος αυτός έχει δύο “T” και αναφέρεται στις τεχνικές και τα εργαλεία ελέγχου με βάση τον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή. Χρησιμοποιούνται και οι δυο όροι αλλά έχουν μικρή διαφορά ως 

προς την ερμηνεία. 

 Ο όρος CAATTs είναι ευρύτερος και περιλαμβάνει στοιχεία που μπορούν να ομαδοποιηθούν 

σε δυο κατηγορίες : 1) λογισμικό που χρησιμοποιείται για ν’ αυξήσει την παραγωγικότητα 

του ελεγκτή και λογισμικό που χρησιμοποιείται για την παρουσίαση και ανάλυση των 

δεδομένων και 2) τεχνικές για αύξηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της 

διεξαγωγής της ελεγκτικής διαδικασίας. 

Ο όρος CAATs από την άλλη πλευρά, αναφέρεται συνήθως μόνο στο δεύτερο σκέλος ή σε 

τεχνικές που χρησιμοποιούνται για αύξηση της αποτελεσματικότητας του ελέγχου. 
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 Λόγω της σπουδαιότητας του ζητήματος της συλλογής δεδομένων θα υπάρξει 

αναλυτικότερη αναφορά σε παρακάτω κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. 

 

5. διεξαγωγή συμπερασμάτων (forming conclusions) 

Τα συμπεράσματα που εξάγονται μετά τη συλλογή και επεξεργασία του 

αναγκαίου και κατάλληλου δείγματος συγκαταλέγονται στο πέμπτο στάδιο του 

κύκλου ζωής του ελέγχου των πληροφοριακών συστημάτων. Ειδικότερα, 

διαπιστώνεται αρχικά αν οι στόχοι ελέγχου υλοποιήθηκαν και αν οι ελεγκτικές 

διαδικασίες ήταν επαρκείς. Ασφαλώς, εντοπίζονται και τυχόν ατέλειες και σφάλματα 

των πληροφοριακών συστημάτων ως προς τις τεχνικές και πολιτικές ασφαλείας τους. 

Ο ελεγκτής καθορίζει αν τα πληροφοριακά συστήματα είναι επαρκή και 

εξασφαλίζουν την ακεραιότητα των δεδομένων και κατά πόσο λειτουργούν με βάση 

τους ισχύοντες νόμους. 

Βέβαια, η διοίκηση της επιχείρησης με τα συμπεράσματα του ελέγχου δε θα 

πρέπει να βρεθεί απροετοίμαστη και έκπληκτη. Σε αντίθετη περίπτωση, αυτό 

σημαίνει πως δεν είχε γνώση για την ισχύουσα κατάσταση των πληροφοριακών 

συστημάτων της επιχείρησης που διαχειρίζεται. 

 

6. προετοιμασία ελεγκτικής γνώμης (preparing audit opinion) 

Όπως δεν υπάρχει πρότυπο πρόγραμμα ελέγχου πληροφοριακών συστημάτων, 

έτσι δεν υπάρχει και πρότυπη αναφορά ελέγχου. Μερικά είδη ελέγχου 

πληροφοριακών συστημάτων έχουν συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία 

περιλαμβάνονται σε τέτοιες αναφορές ελέγχου. 

  Το περιεχόμενο της έκθεσης πρέπει να είναι οργανωμένο με τέτοιο τρόπο ώστε 

η διοίκηση αλλά και οι υπεύθυνοι των συστημάτων πληροφορικής να μπορούν να 

λάβουν μια σαφή εικόνα της κατάστασης που επικρατεί. 

  Ορισμένες γενικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναφορά ελέγχου 

παρέχονται από την οδηγία 070.010.010 του ISACA. Τα στοιχεία που θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται σε μια αναφορά ελέγχου πληροφοριακών συστημάτων είναι τα 

εξής: 

 Το όνομα της ελεγχόμενης επιχείρησης. 

 Ένας τίτλος, μια υπογραφή και η ημερομηνία ελέγχου. 

 Η δήλωση των στόχων ελέγχου και του βαθμού υλοποίησης τους. 

 Ο σκοπός της διενέργειας ελέγχου περιλαμβάνοντας το λειτουργικό 
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ελεγχόμενο πεδίο, την περίοδο ελέγχου και τα στοιχεία ελέγχου. 

 Παραδοχή ενός περιορισμού στη διαδικασία ελέγχου που εμπόδισε την πλήρη 

ικανοποίηση ενός στόχου. 

 Καθορισμός του πως θα διανεμηθεί η αναφορά ελέγχου. 

 Τα πρότυπα και τα κριτήρια με βάση τα οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος. 

 Μια λεπτομερής εξήγηση όλων των σημαντικών στοιχείων που 

διαπιστώθηκαν. 

 Ένα συμπέρασμα σχετικά με τις περιοχές ελέγχου των πληροφοριακών 

συστημάτων. 

 Προτάσεις για την επίλυση προβλημάτων ή βελτίωση διαδικασιών. 

 Σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα του ελέγχου. 

 

7. συνέχιση της διαδικασίας (following up) 

Το τελικό στάδιο του κύκλου ζωής του ελέγχου ενός πληροφοριακού συστήματος 

είναι το λεγόμενο “following up”. Μετά τη διενέργεια ελέγχων, της διεξαγωγής 

συμπερασμάτων και την διατύπωση γνώμης ο ελεγκτής προβαίνει σε προβλέψεις για 

τυχόν ευμετάβλητες ή ανεπαρκείς καταστάσεις που ενδέχεται να εμφανιστούν στο 

μέλλον.
53

 Για παράδειγμα, αν διαπιστώθηκε ένα πολύ σημαντικό στοιχείο 

ανεπάρκειας στο πληροφοριακό σύστημα, ο ελεγκτής οφείλει να σχεδιάσει 

επανέλεγχο του μέσα σε χρονικό διάστημα έστω τριάντα ημερών για να εξετάσει αν 

έχει επιλυθεί ή όχι το πρόβλημα. Ασφαλώς, το χρονικό διάστημα βελτίωσης και 

επίλυσης κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος του προβλήματος. 

 Οι λεγόμενες διαδικασίες “following up” καθορίζονται μεταξύ ελεγκτή και 

ελεγχόμενης επιχείρησης σχετικά με την έκταση και το χρονικό διάστημα 

υλοποίησης.   

3.17 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 

Ένα ζήτημα που προκύπτει κατά τον έλεγχο των πληροφοριακών συστημάτων 

είναι κατά πόσο η ίδια η διαδικασία του ελέγχου εμπεριέχει κινδύνους όπως 
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αναλύσαμε και παραπάνω. Ο ελεγκτικός κίνδυνος είναι από τα πιο σημαντικά θέματα 

του ελέγχου των πληροφοριακών συστημάτων, αφού ένας συνδυασμός μικρών 

απειλών ενδέχεται να μετατραπεί υπό ορισμένες συνθήκες σε σημαντικό κίνδυνο. 

  Διακρίνεται
54

 σε : 

 εγγενή (inherent risk) 

 κίνδυνο μηχανισμού ελέγχου (control risk) 

 κίνδυνο διάγνωσης (detection risk) 

 ολικό ελεγκτικό κίνδυνο (overall audit risk) 

  Ο εγγενής κίνδυνος σχετίζεται με μια υπάρχουσα αδυναμία σε συνδυασμό με 

άλλες έτσι ώστε να είναι πιθανό να αποβεί σημαντικός για την ασφάλεια ενός 

πληροφοριακού συστήματος, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν ανάλογοι αντισταθμιστικοί 

μηχανισμοί ελέγχου. 

  Ο κίνδυνος μηχανισμού ελέγχου σχετίζεται με τη μη πρόληψη ή έγκαιρη 

διάγνωση από το σύστημα των υφισταμένων μηχανισμών ελέγχου. 

  Ο κίνδυνος διάγνωσης είναι εκείνος σύμφωνα με τον οποίο ο ελεγκτής 

χρησιμοποιεί μια ανεπαρκή ελεγκτική διαδικασία καταλήγοντας σε λανθασμένα 

συμπεράσματα. 

  Τέλος, ο ολικός ελεγκτικός κίνδυνος αποτελεί τον συνδυασμό των παραπάνω 

κατηγοριών ελεγκτικών κινδύνων που αποτιμάται για κάθε στόχο ελέγχου. 

 

3.18 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  

 

Κατά τον έλεγχο των πληροφοριακών συστημάτων χρησιμοποιούνται πολλά 

εργαλεία για την καλύτερη κατανόηση των ελέγχων. Αυτά τα εργαλεία 

περιλαμβάνουν αφηγηματικές περιγραφές εσωτερικού ελέγχου, διαγράμματα ροής 

και ερωτηματολόγια. 

Αναλυτικότερη παρουσίαση αυτών των εργαλείων γίνεται στη συνέχεια της 

παρούσης εργασίας.  

 

                                                           
54 Κάτσικας Σωκράτης Κ., Γκρίτζαλης Δημήτρης, Γκρίτζαλης Στέφανος, “Ασφάλεια 

Πληροφοριακών Συστημάτων”, εκδόσεις νέων τεχνολογιών, 2004, σελ. 436 
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3.18.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (INTERNAL 

CONTROL NARRATIVES) 

 

Οι αφηγήσεις αφορούν κείμενα που περιγράφουν τρόπους ελέγχου 

συγκεκριμένων κινδύνων. Απαιτείται να περιγράφουν την προέλευση και διάθεση 

κάθε εγγράφου (ηλεκτρονικού ή μη), τα βήματα κάθε διαδικασίας καθώς και τους 

εσωτερικούς ελέγχους. 

Είναι μια ευέλικτη μέθοδος αν και παρουσιάζει αρκετά αρνητικά στοιχεία. Η 

επιτυχία της περιγραφικής έκθεσης εξαρτάται από την ικανότητα του ελεγκτή να 

επικοινωνεί γραπτά. 

Οι περιγραφικές εκθέσεις ακολουθούν συνηθέστερα τη φυσική ροή κάθε 

κατηγορίας δραστηριοτήτων. Με την κατάρτιση αυτής της έγγραφης περιγραφής των 

ελεγκτικών διαδικασιών καθορίζουν συνήθως κάθε σημαντικό στοιχείο του 

εσωτερικού ελέγχου. 

 

3.18.2 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ (FLOWCHARTS) 

 

  Οι ελεγκτές έχουν πολλά γραφικά εργαλεία που τους διευκολύνουν στην 

καταγραφή των εσωτερικών ελέγχων. Οι εικόνες είναι περισσότερο ευκολονόητες 

συγκριτικά με τις γραπτές αναφορές. Τα διαγράμματα επίσης είναι ευκολότερα σε 

εφαρμογή και κατανόηση. Η πιο κοινή τεχνική για την καταγραφή εσωτερικών 

ελέγχων είναι το διάγραμμα ροής. Πρόκειται για ένα σύστημα που υποδεικνύει τα 

σημεία ελέγχου. Χρησιμοποιούνται σύμβολα και βέλη για να καταδειχθούν έγγραφα, 

ροές δεδομένων και στάδια της διαδικασίας ελέγχου
55

. Ασφαλώς, η δημιουργία 

διαγραμμάτων ροής γίνεται ευκολότερη με τη χρήση κατάλληλων λογισμικών. Τα 

χρησιμοποιούμενα σύμβολα είναι ποικίλα. 

  Σε αντίθεση με τη δημιουργία τους η ερμηνεία τους είναι εύκολη. 

Σημαντικότερο στοιχείο όλων είναι να είναι εύκολα κατανοητά, γιατί ο σκοπός τους 

είναι να διευκολύνει και όχι να δυσχεραίνει τα ενδιαφερόμενα άτομα.  

                                                           
55 Viator Ralph E., Deutsch Robert A., Boomer Gary L., Brock Terry, Elliott 

Raymond W., Hardie Hugh E., Johston Randolph P., MacBain Mary, Metzler James 

C., Needle Sheldon, Steed Val, Scherer Stephen J., “Computers / Technology”, 

Journal of Accountancy, December 1992, Vol. 174, Issue 6, pg 117-119 
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3.18.3 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

     (INTERNAL CONTROL QUESTIONNAIRES) 

 

Αναγκαίο στοιχείο για έναν ελεγκτή πληροφοριακών συστημάτων είναι το 

ερωτηματολόγιο εσωτερικού ελέγχου. Από το ερωτηματολόγιο αυτό θα αντλήσει 

δεδομένα είτε για το διάγραμμα ροής είτε για τις αφηγήσεις εσωτερικού ελέγχου. Ο 

ελεγκτής θα προβεί σε ερωτήσεις σχετικά με ποικίλες εφαρμογές, διαδικασίες αλλά 

και τους κινδύνους. 

Παραδείγματα ερωτήσεων αποτελούν οι παρακάτω : 

 Η επιχείρηση απαιτεί από τους χρήστες να συμπληρώνουν μια φόρμα για την 

άσκηση άδειας ως προς την εφαρμογή των αλλαγών που επιθυμούν για 

κάποιο πρόγραμμα ενός πληροφοριακού συστήματος; 

 Οποιαδήποτε αλλαγή στο σύστημα γίνεται έπειτα από την παραχώρηση 

άδειας από τα αρμόδια άτομα; 

Ένα από τα πλεονεκτήματα του ερωτηματολογίου είναι ότι επιβεβαιώνουν ότι οι 

ελεγκτές παραβλέπουν κάποιο επίπεδο ελέγχου όταν εκτιμούν πολλούς κινδύνους. 

Ακόμη, δίνεται η δυνατότητα σύγκρισης των απαιτήσεων. Τέλος, οι απαιτήσεις 

ασκούν βοηθητικό ρόλο στους ελεγκτές ως προς τη δημιουργία περιγραφικών 

εκθέσεων ή την κατασκευή διαγραμμάτων ροής. 

 

3.18.4 ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Η αποτελεσματικότητα και ικανότητα του συστήματος εξετάζεται με βάση 

ορισμένα δεδομένα που συλλέγονται. Τα δεδομένα αυτά προέρχονται άμεσα από το 

πληροφοριακό σύστημα ή αναδεικνύονται με την έρευνα του ελεγκτή. Κάθε 

πληροφοριακό σύστημα ανάλογα με την οργάνωση και λειτουργία του παράγει 

αποδεικτικά στοιχεία περισσότερο ή λιγότερο επαρκή για την διενέργεια του ελέγχου. 

 Η συλλογή δεδομένων μπορεί να γένει μέσω : 

 δειγματοληπτικής έρευνας 

 συνεντεύξεων και ερωτηματολογίων 

 λειτουργίας λογισμικού 

 λειτουργίας υλικού 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 

 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να παρουσιασθούν περιληπτικά κάποιες έρευνες 

που σχετίζονται με τον εσωτερικό έλεγχο και τα πληροφοριακά συστήματα. Η 

ανασκόπηση πραγματοποιήθηκε από το 1994 μέχρι και το 2009 και 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. 

4.2 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

Το 1994 ο Ali, Ν.Α. διεξήγαγε μια έρευνα με αντικείμενο μελέτης την επιρροή 

της πίεσης του χρονικού προϋπολογισμού στη λειτουργία και ποιότητα του 

εσωτερικού ελέγχου, τη συμπεριφορά των εσωτερικών ελεγκτών απέναντι σε αυτά. 

Για τις ανάγκες της έρευνας στάλθηκε ένα ερωτηματολόγιο σε περίπου 650 

Εσωτερικού Ελεγκτές, μέλη του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, και το ποσοστό 

των απαντήσεων ήταν σχεδόν το 42%. Συμπερασματικά, η έρευνα αυτή έδειξε τη 

δυσλειτουργική συμπεριφορά των εσωτερικών ελεγκτών υπό την πίεση του χρονικού 

προϋπολογισμού.   Ο   έλεγχος  συμμόρφωσης  και  ο  χρηματοοικονομικός  έλεγχος 

παρουσιάσθηκαν πιο ευπαθείς σε αυτή την τακτική, ενώ ο λειτουργικός έλεγχος 

λιγότερο. 

Σε έρευνα που  διεξήχθη  το 1995 από τους Colbert, J.L. Alderman εξετάστηκε 

κατά πόσο γίνεται επιλογή διαφορετικής προσέγγισης ελέγχου αναλόγως της 

αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας που μπορεί να έχει. Το αποτέλεσμα της 

έρευνας έδειξε ότι η προσέγγιση που βασίζεται στις διαδικασίες είναι πιο εύκολη, ενώ 

ο έλεγχος που βασίζεται στην προσέγγιση που υπολογίζει τον κίνδυνο είναι πιο 

αποδοτικός και αποτελεσματικός. 

Το 1998 οι Rezaee και Reinstein μελέτησαν την επίδραση της πληροφοριακής 

τεχνολογίας στις ελεγκτικές δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, η μελέτη τους 
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επικεντρώθηκε στα βασικά σημεία του SΑS 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 ΡΟΒ 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 ΡΟΒ 

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 

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 
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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. 

Το 2000 παρουσιάστηκε μια έρευνα των Booth, Matolscy και Wieder η οποία 

μεταξύ άλλων αποσκοπούσε στο να εξετάσει κατά πόσο η εφαρμογή των 

πληροφοριακών συστημάτων συνδέεται με την υιοθέτηση ή τη μη υιοθέτηση 

καινούργιων λογιστικών πρακτικών από την επιχείρηση. Η έρευνα 

πραγματοποιήθηκε σε 800 μεγάλες επιχειρήσεις στην Αυστραλία, οι οποίες είχαν 

εφαρμόσει πληροφοριακά συστήματα. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν, ότι 

πληροφοριακά συστήματα αποτελούν ολοκληρωμένες πηγές δεδομένων για διάφορες 

λογιστικές και μη πρακτικές αλλά δε μπορούν από μόνα τους να αποτελέσουν 

κίνητρο για την υιοθέτηση αυτών των πρακτικών. 

Μια νέα έρευνα διεξήχθη το 2001 από τους Loukis, E και Spinellis, D. Σκοπός 

αυτής της έρευνας ήταν να αναδείξει τη σημασία της ασφάλειας των συστημάτων 

πληροφορικής και των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο ελληνικό τομέα 

καθώς σχετίζονται συχνά με ευαίσθητες και σημαντικές πληροφορίες και αποτελούν 

άλλες φορές μέρος κρίσιμων υποδομών και κατά πόσο έχει δοθεί η απαραίτητη 

προσοχή στους δημόσιους οργανισμούς. Για τις ανάγκες της έρευνας στάλθηκαν 

ερωτηματολόγια σε ένα δείγμα 90 ελληνικών δημόσιων οργανισμών και το ποσοστό 

των απαντήσεων ήταν περίπου 59%. Έτσι αποδείχθηκε, ότι οι οργανισμοί στον 

ελληνικό δημόσιο τομέα έχουν μόνο ένα βασικό επίπεδο ευαισθητοποίησης σε 

θέματα ασφαλείας των πληροφοριακών συστημάτων. Αυτό που φαίνεται να τους 

απασχολεί περισσότερο είναι η εμπιστευτικότητα των ψηφιακών δεδομένων παρόλο 

που μόνο ένα μικρό ποσοστό έχει αναπτύξει μια ολοκληρωμένη συστηματική 

προσέγγιση απέναντι στην ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων και των 

διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου. Τελικό συμπέρασμα αυτής της έρευνας ήταν 

πρέπει να επιτευχθεί κατάλληλη εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού ως προς την 

υψηλού επιπέδου ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων, χωρίς βέβαια να 

υποβιβάζεται ο ίδιος ο ανθρώπινος παράγοντας. 

Σε ένα άρθρο των Granlud και Malmi το 2002, παρουσιάζεται μια έρευνα που 

πραγματοποίησαν οι ίδιοι στη Φιλανδία και πήραν μέρος 10 επιχειρήσεις οι οποίες 
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είχαν ήδη υιοθετήσει την έννοια των πληροφοριακών συστημάτων και τα είχαν 

εφαρμόσει στην πράξη. Σκοπός της έρευνας ήταν να εξερευνηθούν οι επιδράσεις των 

ολοκληρωμένων επιχειρησιακών πληροφοριακών συστημάτων στο πεδίο του 

εσωτερικού ελέγχου και στη δουλειά των λογιστών της επιχείρησης. Τα στοιχεία 

συγκεντρώθηκαν μέσω συνεντεύξεων στο διάστημα 1999 με 2000 και έδειξαν ότι 

μέχρι τότε, η μεμονωμένη εφαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων είχαν 

οδηγήσει τις επιχειρήσεις σε σχετικά μικρές αλλαγές σε σύγκριση με τις προηγμένες 

τεχνικές ελέγχου. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι τα ολοκληρωμένα 

πληροφοριακά συστήματα εσωτερικού ελέγχου ακόμη και από την πλευρά της 

λογιστικής έχουν κρατήσει τις επιχειρήσεις σε θέσεις ισχύος στο παιχνίδι του 

ανταγωνισμού. 

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 

(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 θα 

ενεργήσουν ως σύμβουλοι σε έναν οργανισμό. Οι ερωτηθέντες ήταν ουσιαστικά 
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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 (ΙΤ 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 «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 ΕRP. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οικονομικοί ελεγκτές ενδιαφέρονται σαφώς λιγότερο για 

τους ΕRP 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 ΕRP, κάτι το οποίο θα 

μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα του ελέγχου. 

Οι Newman και Westrup με τη σειρά τους το 2005, πραγματοποίησαν μια έρευνα 

η οποία πραγματευόταν τη σχέση των ERP συστημάτων με αυτούς που τα 

χρησιμοποιούν και στη συγκεκριμένη έρευνα αυτά τα άτομα ανήκαν στο οικονομικό 

τμήμα της επιχείρησης. Βασιζόμενοι σε οικονομολόγους της Μεγάλης Βρετανίας, 

εφάρμοσαν ένα τεχνολογικό μοντέλο το οποίο έδειχνε πώς ήταν προγραμματισμένα 
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τα ERP συστήματα να δουλεύουν και πώς οι διάφοροι οι ειδικοί τα κάνουν να 

δουλεύουν για το δικό τους όφελος και συγχρόνως αναπτύσσουν τα συστήματα αυτά 

όλο και περισσότερο. Η έρευνα έδειξε ότι υπάρχει μεγάλη σύνδεση και σχέση μεταξύ 

των ERP συστημάτων και των ατόμων του οικονομικού τμήματος μιας επιχείρησης 

και ακόμα περισσότερο ότι η αξία αυτών των συστημάτων είναι πλέον πολύ μεγάλη 

όχι μόνο για το οικονομικό τμήμα, αλλά για όλα τα τμήματα μιας επιχείρησης. 

Ένα χρόνο μετά (2006) οι Burnady P., Hass S. και Abdolmohammadi J., έκαναν 

την έρευνα με τίτλο ‘A survey of internal auditors to establish the scope of common 

body of knowledge study in 2006’. Οι ερευνητές ανέπτυξαν ένα ερωτηματολόγιο σ’ 

ένα μικρό δείγμα από έμπειρους εσωτερικούς ελεγκτές σε όλο τον κόσμο. Οι τρεις 

ομάδες που συμμετείχαν στην συγκέντρωση των δεδομένων ήταν Αμερική, Ασία και 

Ευρώπη / Αφρική και συλλέχτηκαν εξήντα τρεις απαντήσεις, τα συμπεράσματα ήταν 

αξιόλογα σε σχέση με το μέλλον του εσωτερικού ελέγχου. Το σημαντικότερο ήταν η 

πεποίθηση ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να τηρούν και να εφαρμόζουν τα διεθνή 

πρότυπα που είναι σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο, ώστε η εφαρμογή της 

ελεγκτικής διαδικασίας να είναι ίδια εντός της επιχείρησης και εκτός σε παγκόσμια 

κλίμακα. 

Το 2006, οι Allegrini, M.et al διεξήγαγαν μία ακόμη έρευνα με επίκεντρο 

ανάλυσης την επεκτατική άποψη του εσωτερικού ελέγχου σε όλο τον κόσμο. Ο 

στόχος της επισκόπησης της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας για τον εσωτερικό έλεγχο ήταν 

να καταγραφεί πώς η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου αλλάζει απέναντι στις 

μεταβολές των παγκόσμιων επιχειρηματικών πρακτικών. Η έρευνα αυτή στηρίχθηκε 

στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία με επικέντρωση στις εξελίξεις που είχαν επιπτώσεις στο 

διευρυμένο πεδίο εφαρμογής του εσωτερικού ελέγχου, στις μεταβαλλόμενες 

δεξιότητες που πρέπει να έχουν οι εσωτερικοί ελεγκτές και στο ρόλο τους στην 

ενδυνάμωση της καλής εταιρικής διακυβέρνησης. Από τη μελέτη αυτή φάνηκε ότι η 

λογοτεχνία φανερώνει μεταβολές στις δραστηριότητες που εκτελούν οι εσωτερικοί 

ελεγκτές, δημιουργούνται συνεχώς νέες ευκαιρίες και προκλήσεις λόγω της 

αυξανόμενης πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών συναλλαγών, του δυναμικού 

ρυθμιστικού περιβάλλοντος στην Ευρώπη και σημαντικών επιτευγμάτων στην 

πληροφοριακή τεχνολογία. Παρόλο που το 2004 ανανεώθηκαν τα απαραίτητα 

επαγγελματικά πρότυπα των εσωτερικών ελεγκτών κάτι που ήρθε ως απάντηση στο 

συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, αναγκαία κρίνεται η περαιτέρω ανανέωση τους 
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στο μέλλον για την ανταπόκριση των δεξιοτήτων και γνώσεων των εσωτερικών 

ελεγκτών στις τρέχουσες εξελίξεις, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας. 

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 άποψη 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. 

Το 2008 ο Αhmad, Α.Α., προέβη στη συγγραφή ενός άρθρου, με σκοπό την 

εμπειρική διερεύνηση της επιρροής της αναδυόμενης πληροφοριακής τεχνολογίας 

στις δραστηριότητες των εσωτερικών ελεγκτών και την εξέταση του βαθμού στον 

οποίον ποικίλουν οι αξιολογήσεις των πληροφοριακών συστημάτων στους 

οργανισμούς της Σαουδικής Αραβίας, βασισμένες σε οργανωσιακά χαρακτηριστικά 
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και αντικειμενικές εκτιμήσεις. Στάλθηκαν περίπου 700 ερωτηματολόγια σε 

διάφορους αραβικούς οργανισμούς εκ των οποίων απαντήθηκαν τα 218 δηλαδή ένα 

ποσοστό της τάξης 31,1%. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι εσωτερικοί 

ελεγκτές πρέπει να βελτιώσουν τη γνώση και τις τεχνικές τους πάνω στα 

μηχανογραφημένα πληροφοριακά συστήματα, για την επίτευξη καλύτερου 

σχεδιασμού, καθοδήγησης, επίβλεψης και κρίσης της εκτελεσθείσας εργασίας. 

Επίσης διαπιστώθηκε, ότι ο Εσωτερικός Έλεγχος επικεντρώνεται κυρίως σε 

παραδοσιακά πληροφοριακά συστήματα κινδύνων και ελέγχων. Η σχέση όμως του 

Εσωτερικού Ελέγχου με την αξιολόγηση των πληροφοριακών συστημάτων σχετίζεται 

με το σκοπό των ελέγχων, τον τύπο της επιχείρησης, τον αριθμό του εξειδικευμένου 

προσωπικού του στα πληροφοριακά συστήματα και την ύπαρξη νέων 

πληροφοριακών συστημάτων. 

Επίσης το 2008 οι Norman, Wier και Archilles εξέτασαν 290 εσωτερικούς 

ελεγκτές μέσω της συμπλήρωσης ενός case study σχετικό με ποικίλους παράγοντες 

κινδύνου αλλά καις στηριζόμενο στο ερωτηματολόγιο Ethics Position Quostinnaire. 

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν αυτή των υποθέσεων. Σύμφωνα με 

αποτελέσματα της έρευνας η γνώση και η κατανόηση της απάτης αποτελεί βοηθητικό 

και σημαντικό στοιχείο για τους εσωτερικούς ελεγκτές ως προς τον εντοπισμό της 

απάτης. Βέβαια διαπιστώθηκε πως η ηθική υπόσταση του εσωτερικού ελεγκτή και ο 

βαθμός τήρησης ανεξάρτητης στάσης συντελεί ουσιωδώς στο προαναφερθέν ζήτημα. 

Παρόλο αυτά, υπήρχαν ορισμένοι περιορισμοί ως προς τη μέτρηση ορισμένων 

μεταβλητών, όπως για παράδειγμα ο βαθμός γνώσης και ικανότητας εντοπισμού της 

απάτης. Περιορισμό αποτέλεσε και η επιλογή του δείγματος, καθώς προερχόταν 

αποκλειστικά από τις νοτιοανατολικές Η.Π. Α. 

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 δεξιότητες 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 
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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 

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. 

Τέλος, Στην μελέτη του ο Jan A. Pfister (2009) με τίτλο «Managing 

Organizational Culture for Effective Internal Control» δείχνει μια διαφορετική 

προοπτική για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου. Σε 

περιόδους οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, το περιεχόμενο αυτής της 

έρευνας είναι χρυσός. Ενώ ο επιχειρηματικός κόσμος προσπαθεί με τυπικές 

διαδικασίες συμμόρφωσης, με συστήματα παροχής κινήτρων και άλλες «τεχνικές»- 

τρόπους για να εξασφαλίσει έναν αποτελεσματικό εσωτερικό έλεγχο, η μελέτη τονίζει 

μια διαφορετική προοπτική: Πώς οι διαχειριστικές αρχές και τις πρακτικές που 

επηρεάζουν την οργανωσιακή κουλτούρα, θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του 

ελέγχου! Μια νέα θεωρία. Η έρευνα βασίζεται σε συνεντεύξεις από ανώτερα στελέχη 

(π.χ. διευθυντές, ελεγκτές) από περισσότερα από 18 καταξιωμένες εταιρίες του 

κλάδου των ΗΠΑ και της Ελβετίας, και με την βοήθεια της θεωρίας από τα πεδία της 

κοινωνιολογίας και της κοινωνικής ψυχολογίας. Σε αντίθεση με την σύγχρονη 

λογιστική, όπου η κουλτούρα προσφέρει ένα πλαίσιο για τον έλεγχο, η κουλτούρα θα 

επηρεάσει τον μηχανισμό ελέγχου. Η μελέτη προσφέρει καινοτόμες ιδέες τόσο για 

ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες και περιλαμβάνει: α) ένα νέο πλαίσιο για την 

έρευνα για την ανάλυση των δεσμών μεταξύ κουλτούρας και ελέγχου, β) τις δηλώσεις 

από ανώτερο επίπεδο στελέχη της eBay, Google, Hewlett Packard, Intel, Levi Strauss 

& Co , Microsoft,  Motorola, Novartis και πολλά άλλα, γ) ένα πρακτικό εργαλείο για 

την άμβλυνση των αδυναμιών του εσωτερικού ελέγχου, δ) την ολοκληρωμένη θεωρία 

για την διαφθορά.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστεί η διαδικασία, ο τρόπος, η λογική, οι 

περιορισμοί της κατασκευής του πίνακα που παραθέτεται στο επόμενο κεφάλαιο και 

αποτελεί το κεντρικό μέρος της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Ο πίνακας είναι 

μία παρουσίαση των κυρίως χρησιμοποιούμενων πλαισίων αναφοράς ελέγχου και 

συγκεκριμένα αποτελεί μία συγκεντρωτική αναφορά των πλαισίων που σχετίζονται 

άμεσα ή έμμεσα με τον εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο των επιχειρήσεων, τον 

έλεγχο των πληροφοριακών συστημάτων, την χρήση των πληροφοριακών 

συστημάτων στη διαδικασία του ελέγχου καθώς και άλλους παράγοντες σχετικούς με 

τον έλεγχο όπως η ποιότητα, η εταιρική διακυβέρνηση, η διαχείριση κινδύνου. 

Καταρχάς στο κεφάλαιο 2 και στο κεφάλαιο 3 δώσαμε μία βιβλιογραφική εκτενής 

αναφορά στον εσωτερικό έλεγχο και τα πληροφοριακά συστήματα καθώς και όλες τις 

σχετικές έννοιες με αυτά, διότι κατά την ανάλυση στο επόμενο κεφάλαιο 

αναφέρονται αυτές οι έννοιες και μπορούν να βοηθήσουν την κατανόηση των 

πλαισίων που περιγράφονται στον πίνακα, από τον αναγνώστη. Στο κεφάλαιο 4 

παρουσιάστηκαν έρευνες πάνω στη σχέση του ελέγχου με τα πληροφοριακά 

συστήματα. Ύστερα από μία εκτενής μελέτη της βιβλιογραφίας καθώς και 

προσφάτων διπλωματικών εργασιών δεν έχει παρατηρηθεί κάποια αντίστοιχη 

αναφορά ή κάποιος αντίστοιχος πίνακας με τη συγκέντρωση των πλαισίων όπως 

παρατίθενται στο επόμενο κεφάλαιο. Ο λόγος με τον οποίο παρατίθενται τα πλαίσια 

με την παρακάτω μεθοδολογία είναι ώστε να μπορεί ο αναγνώστης να διαπιστώσει 

ομοιότητες, διαφορές και σχέσεις μεταξύ των πλαισίων ελέγχου. 

Ο πίνακας πλαισίων αποτελείται από 9 στήλες.  

Η πρώτη συμπεριλαμβάνει τα πλαίσια αναφοράς ελέγχου. Συγκεκριμένα το 

πλαίσιο αναφοράς εσωτερικού ελέγχου COSO   - όπως και το αντίστοιχο που 

περιλαμβάνει και το ERM (Enterprise Risk Management)  δηλαδή την διαχείριση 

κινδύνου, το COSO ERM-, το πλαίσιο COCO εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, 

το πλαίσιο Cadbury σχετικά με τον έλεγχο ασφαλείας των εσωτερικών ελέγχων,  το 

πλαίσιο αναφοράς Cobit για σκοπούς ελέγχου πληροφοριακών συστημάτων που 

χρησιμοποιείται από ελεγκτές, το ISO/IEC 17799:2000 για την ασφάλεια των 

πληροφοριακών συστημάτων ,το ISO 9000 σχετικά με τον έλεγχο της ποιότητας και 
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κατ’ επέκταση τις σωστές διαδικασίες ελέγχου, ο αμερικάνικος νόμος πλαίσιο 

Sarbanes – Oxley Act σχετικά με τον έλεγχο των επιχειρήσεων, το πλαίσιο TQM που 

σχετίζεται με τη Διασφάλιση Ολικής ποιότητας οπότε αφορά και τις διαδικασίες 

ελέγχου, το Deep Learning Framework για τα κριτήρια που θέλουν να μετατρέψουν 

την επιχείρηση σε οργανισμούς μάθησης και οπότε και σωστής ελεγκτικής 

συμπεριφοράς, το 12 Attributes (criteria) σύμφωνα με το οποίο βάση το πόσο 

εφαρμόζονται αυτά τα 12 κριτήρια υπάρχει έλεγχος της επιχείρησης και τέλος το 

Baldrige Award για την διασφάλιση της ποιότητας των επιχειρήσεων. 

Η δεύτερη στήλη παρουσιάζει το πότε εκδόθηκαν ή εφαρμόστηκαν τα παραπάνω 

πλαίσια ώστε να γίνει μία σύγκρισή της παλαιότητας και την διαχρονική εφαρμογή 

τους. 

Η Τρίτη στήλη του πίνακα αναφέρει τους εκδότες, εμπνευστές οργανισμούς και 

μη που εφάρμοσαν, θέσπισαν, επινόησαν και στήριξαν τα παραπάνω πλαίσια και στη 

τέταρτη στήλη τους οργανισμούς, υπηρεσίες που συμμετείχαν και στήριξαν την 

εφαρμογή τους. 

Η Πέμπτη στήλη παρουσιάζει τον ορισμό του εσωτερικού ελέγχου όπως αυτός 

δόθηκε από τα πλαίσια αναφορών ελέγχου ή η σχέση του πλαισίου με τον εσωτερικό 

έλεγχο όπου αυτό ήταν εφικτό. 

Η έκτη στήλη παρουσιάζει τα βασικότερα σημεία του κάθε πλαισίου δηλαδή το 

περιεχόμενο τους και τι πρεσβεύουν , με λίγα λόγια τι « είναι » το κάθε πλαίσιο. 

Η έβδομη στήλη παραθέτει τα σημεία σταθμούς για κάθε πλαίσιο, δηλαδή της 

μετέπειτα εκδόσεις, αναδιατυπώσεις, αναθεωρήσεις, τα σημαντικότερα τμήματα, 

εκθέσεις ώστε να παρατηρηθεί η εξέλιξη και ανάπτυξη του εύρους των θεμάτων που 

καλύπτει κάθε πλαίσιο αναφοράς ελέγχου.  

Η όγδοη στήλη παρουσιάζει τις συνιστώσες, κριτήρια, άξονες που εφαρμόζεται 

στο κάθε πλαίσιο, οι αρχές στις οποίες βασίζονται, τα θέματα που διαπραγματεύονται 

κ.λπ. Όπου υπάρχει σύνδεση, αλληλεξάρτηση , επιρροή των συνιστωσών 

παρουσιάζεται στη συνέχεια του κεφαλαίου με τη μορφή εικόνων. 
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Η ένατη και τελευταία στήλη δείχνει που βρίσκουν εφαρμογή τα παραπάνω 

πλαίσια στη σημερινή πραγματικότητα δηλαδή τις χώρες που εφαρμόζονται και το 

εύρος επιρροής τους.  

Μετά την παράθεση του πίνακα παρουσιάζονται οι σημαντικότερες διαφορές 

μεταξύ των πλαισίων και συγκεκριμένα αυτών που σχετίζονται περισσότερο ως προς 

το αντικείμενο τους καθώς η σημαντικότητα κάποιων από αυτών στον έλεγχο των 

επιχειρήσεων και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν. 

Στο μέλλον θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένας αντίστοιχος πίνακας όπου θα 

παρουσιάζονται περισσότερα πλαίσια ελέγχου, ίσως σύγκριση σε περισσότερα 

τμήματα τους, πιθανώς μία παρουσίαση αυτών ανά χώρα ή ανά ήπειρο, καθώς και 

αυτών που εμφανίζονται συγκεκριμένα στην Ελλάδα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ – ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο αρχικά παρουσιάζεται ο πίνακας με τα πλαίσια αναφοράς 

ελέγχου με τη λογική και τους περιορισμούς που αναλύσαμε στη μεθοδολογία της 

έρευνας στο προηγούμενο κεφάλαιο. 

Στη συνέχεια ακολουθεί η σύγκριση των πλαισίων αναφοράς μεταξύ τους και 

συγκεκριμένα το COSO με το COCO, COSO ERM – COSO, COSO –     

SARBANES OXLEY, COBIT - ISO 17799, COBIT - SARBANES OXLEY, COSO 

– CADBURY, ISO – TQM. Ακόμα αναφέρονται οι ιδιαιτερότητες του COBIT και 

γίνεται κάποια περαιτέρω ανάλυση για τη Διοίκηση ολικής ποιότητας και το βραβείο 

Baldrige. 

 

 

 

6.2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Στις σελίδες 76 – 80 παρατίθεται ο πίνακας Πλαισίων αναφοράς ελέγχου με την δομή 

που αναλύθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο :                          
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ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

- ΑΞΟΝΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ- 

ΑΡΧΕΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

COSO                           

COMMITTEE OF 

SPONSORING 

ORGANIZATIONS OF 

THE TREADWAY 

COMMISSION

Δημιουργήθηκε στις 

Ηνωμένες Πολιτείες 

το 1985, τέθηκε σε 

εφαρμογή το 

Σεπτέμβριο του 

1992.

Εθνική Επιτροπή 

Καταπολέμησης της 

Ψευδούς Οικονομικής 

Πληροφόρησης 

(National

Commission on 

Fraudulent Financial 

Reporting)

American Accounting 

Association (Αμερικανική 

Ένωση Λογιστικής), 

American Institute of 

Certified Public Accountants 

(Αμερικανικό Ίδρυμα 

Πιστοποιημένων Δημόσιων 

Λογιστών), Institute of 

Internal Auditors ( Ίδρυμα 

Εσωτερικών Ελεγκτών), 

Institute of Management 

Accountants (Ίδρυμα 

Διοικητικών Λογιστών)  και 

Financial Executive Institute 

(Διεθνείς Οικονομικούς

Υπαλλήλους Ανωτέρου 

Επιπέδου)

Eίναι μία διεργασία η οποία 

διενεργείται από το διοικητικό 

συμβούλιο, την διεύθυνση και το λοιπό 

προσωπικό του οργανισμού, 

σχεδιασμένη ώστε να παρέχει την 

λογική διαβεβαίωση αναφορικά με την 

επίτευξή των αντικειμενικών στόχων 

στις ακόλουθες κατηγορίες: 1. 

αποδοτικότητα και 

αποτελεσματικότητα των λειτουργιών 

2. αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών 

αναφορών 3. συμμόρφωση με τους 

ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Αποτελείται από 4 τόμους. Ο πρώτος περιλαμβάνει μια περίληψη προς τα 

εκτελεστικά στελέχη, τα διοικητικά συμβούλια και τους νομοθέτες. O 

δεύτερος τόμος παρουσιάζει το πλαίσιο, ορίζει τον εσωτερικό έλεγχο, και 

καθορίζει τα κριτήρια με τα οποία η διοίκηση, το συμβούλιο και τα λοιπά 

ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να αξιολογήσουν τα συστήματα ελέγχου. O 

τρίτος τόμος αποτελεί ένα συμπληρωματικό έγγραφο που παρέχει οδηγίες 

στους οργανισμούς οι οποίοι δημοσιεύουν εκθέσεις σχετικά με τον 

εσωτερικό έλεγχο για την προετοιμασία των δημοσιευμένων οικονομικών 

καταστάσεων. Ο τέταρτος τόμος περιλαμβάνει εργαλεία αξιολόγησης τα 

οποία αναδεικνύουν τα στοιχεία που μπορούν να είναι χρήσιμα στην 

πραγματοποίηση της αξιολόγησης ενός Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.

Τo COSO framework, έχει υιοθετηθεί ως ένα γενικά αποδεκτό πλαίσιο για 

τον εσωτερικό έλεγχο, ενώ σήμερα αναγνωρίζεται ευρέως ως το πραγματικό 

κριτήριο, με βάση το οποίο οι οργανώσεις μετρούν την αποτελεσματικότητα 

των Συστημάτων Εσωτερικού τους Ελέγχου. Είναι σήμερα το πιο 

διαδεδομένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου καθώς αποτελεί ένα δυναμικό και 

εξελισσόμενο μοντέλο, το οποίο συχνά εμπλουτίζεται ανάλογα με τις 

εισηγήσεις που υποβάλλονται στην Επιτροπή. 

Το 1996 εκδόθηκε το Internal Control 

Issues in Derivatives Usage.  Στα μέσα 

του 2006, η επιτροπή Treadway 

έδωσε στο κοινό την έκθεση της με 

τίτλο Internal Contrοl over Financial 

reporting Guidance for Smaller Public 

Companies, σε μια προσπάθεια να 

υποβοηθήσει τις μικρότερες 

οικονομικές μονάδες να εφαρμόσουν 

τις αρχές και κατευθύνσεις που 

καθιέρωνε η αρχική έκθεση του.  

Ακολουθείται το Guidance on 

Monitoring Internal Control Systems 

που δημοσιεύθηκε το 2009. Στο τέλος 

του 2010, το COSO ανακοίνωσε την 

ανανεωμένη Έκθεση Internal Control 

– Integrated Framework.

1. το περιβάλλον μέσα στο 

οποίο λειτουργεί η επιχείρηση 

(The control environment),

2. η εκτίμηση του κινδύνου 

(Risk assessment),

3. οι ελεγκτικές 

δραστηριότητες (Control 

activities),

4. η πληροφόρηση και 

επικοινωνία (Information and 

Communication), και

5. η παρακολούθηση και ο 

έλεγχος (Monitoring)

Είναι διαδεδοµένο στον ιδιωτικό 

τοµέα της Ευρώπης, αλλά και 

από τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ 

µε διεθνείς δραστηριότητες

COBIT                       

CONTROL 

OBJECTIVES FOR 

INFORMATION AND 

RELATED 

TECHNOLOGY

1996
ISACA( Information 

Systems Audit and 

Control Association)

 IT Governance Institute και 

Information Systems Audit 

and Control Foundation.

Είναι ένα σύνολο πολιτικών, 

διαδικασιών, πρακτικών και 

οργανωσιακών δομών σχεδιασμένων 

να παρέχουν ασφάλεια σχετικά με το 

ότι οι επιχειρηματικοί στόχοι θα 

υλοποιηθούν και οποιεσδήποτε 

αρνητικές καταστάσεις θα 

παρεμποδιστούν, θα εξαλειφθούν ή θα 

διορθωθούν.

Αποστολή του ήταν να «ερευνήσει, αναπτύξει, δηµοσιεύσει και προωθήσει 

ένα επίσηµο, έγκυρο, διεθνές σύνολο γενικώς αποδεκτών προτύπων για την 

τεχνολογία των πληροφοριακών συστηµάτων, για καθηµερινή χρήση από 

τους διευθυντές και τους ελεγκτές, πλαίσιο αναφοράς για σκοπούς ελέγχου 

Πληροφοριακών Συστημάτων και βασικές πρακτικές" που υποστηρίζουν την 

αποτελεσματική εφαρμογή της Εταιρικής Διακυβέρνησης μέσω της 

Πληροφορικής. Τα συστατικά του πλαισίου Αναφοράς COBIT είναι:

1. Εκτελεστική Περίληψη

2. Πλαίσιο Αναφοράς 

3. Σκοποί Ελέγχου 

4. Οδηγίες Εφαρμογής προς τη Διοίκηση 

5. Οδηγίες Εφαρμογής Ελέγχου

6. Εργαλειοθήκη Υλοποίησης

Από την αρχική του έκδοση το 1996, 

στη δεύτερη το 1998, το 2000, το 

COBIT Steering Committee και το 

Ινστιτούτο Διακυβέρνησης 

Πληροφορικής Τεχνολογίας 

εξέδωσαν την τρίτη έκδοση του 

COBIT η οποία πρόσθεσε 

κατευθυντήριες γραμμές διοίκησης 

για την επίτευξη των στόχων της 

επιχείρησης. Το 2003 ακόμα μία on-

line έκδοση. το COBIT ανανεώνεται 

συχνά προκειµένου να είναι συνεχώς 

επίκαιρο, το Δεκέμβριο του 2005 η 

τέταρτη έκδοση ενώ τον 05/2007 

δηµοσιεύθηκε το COBIT 4.1. 

Τελευταία έκδοση το COBIT 5 που 

εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2012.

Περιλαµβάνει 34 διαδικασίες 

υψηλού επιπέδου που 

καλύπτουν 310 στόχους 

ελέγχου, οι οποίοι 

κατηγοριοποιούνται σε 4 

τοµείς : Σχεδιασµός και 

Οργάνωση (Planning and 

Organization), Προµήθεια και 

Υλοποίηση (Acquisition and 

Implementation) , Παράδοση 

και Υποστήριξη (Delivery and 

Support), Παρακολούθηση και 

Αξιολόγηση (Monitoring and 

Evaluation).

Σε όλο τον κόσμο, Ιδιωτικό και 

Δημόσιο τομέα

CoCo                                  

CRITERIA ON 

CONTROL

1995

CICA Καναδικό 

Ινστιτούτο 

Ορκωτών 

Λογιστών 

(Guidance on 

control)

-

 Ως «τα στοιχεία εκείνα ενός 

οργανισµού (περιλαµβάνοντας τους 

πόρους τα συστήµατα, τις διαδικασίες, 

την κουλτούρα, την οργανωτική δοµή 

και τα καθήκοντα) τα οποία αν 

ληφθούν υπόψη µαζί, υποστηρίζουν 

τους ανθρώπους στην επίτευξη των 

αντικειµενικών σκοπών στις ακόλουθες 

κατηγορίες:

την αποδοτικότητα και 

αποτελεσµατικότητα των λειτουργιών, 

την αξιοπιστία των 

χρηµατοοικονοµικών αναφορών, 

την συµµόρφωση µε τους ισχύοντες 

νόµους και κανονισµούς».

Σκοπός του πλαισίου είναι η παροχή βοήθειας για τη βελτίωση του ελέγχου 

των Οργανισμών. Περιγράφει λοιπόν και ορίζει τον έλεγχο καθορίζοντας μια 

σειρά κριτηρίων για την αποτελεσματικότητά του, παρέχοντας με τον τρόπο 

αυτό ένα πλαίσιο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους οργανισμούς για 

την ανάπτυξη, αξιολόγηση και αλλαγή του ελέγχου. Το παρόν πλαίσιο 

απευθύνεται στα άτομα που είναι υπεύθυνα ή ενδιαφερόμενα για τον έλεγχο 

των οργανισμών όπως :

Τα διοικητικά συμβούλια και λοιπά σώματα διακυβέρνησης.

Τα ανώτερα διοικητικά στελέχη καθώς και τα στελέχη πρώτης γραμμής.

Τους ιδιοκτήτες, επενδυτές και δανειστές των οργανισμών.

Τους ελεγκτές.

-

1. Σκοπός (Purpose)

2. Δέσμευση (Commitment)

3. Ικανότητα (Capability)

4. Παρακολούθηση και 

μάθηση ( Monitoring and 

Learning)    που 

περιλαμβάνουν 20 κριτήρια

Χρησιµοποιείται από τον 

ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα 

στον Καναδά
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ΑΡΧΕΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Cadbury
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ του 

1994

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

CADBURRY ΣΤΗΝ 

ΑΓΓΛΙΑ

Συμβούλιο Financial Aspects 

of Corporate Governance του 

Ινστιτούτου των Chartered 

Accountants στην Αγγλία και 

Ουαλία, Financial Reporting 

Council και Χρηματιστήριο 

Λονδίνου

Σαν ένα συνολικό σύστημα ελέγχων, 

χρηματοοικονομικών και άλλων που 

ορίστηκαν για την παροχή ασφαλείας 

αναφορικά με : αποτελεσματικές και 

αποδοτικές λειτουργίες, εσωτερικούς 

χρηματοοικονομικούς ελέγχους, 

συμμόρφωση με νόμους και διατάξεις 

αλλά και με πολιτικές κάθε εταιρείας.

Σύμφωνα με το Cadburry:• Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος των 

εταιρειών θα πρέπει να διαχωρίζονται

• Τα συμβούλια θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον τρεις μη εκτελεστικούς 

διευθυντές, δύο εκ των οποίων θα πρέπει να μην έχουν κανένα οικονομικό ή 

προσωπικό δεσμό με στελέχη

• Κάθε συμβούλιο πρέπει να έχει μια ελεγκτική επιτροπή, αποτελούμενη από 

μη εκτελεστικά μέλη 

• Όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να είχαν καθιερώσει αποτελεσματικές 

Επιτροπές Ελέγχου μέχρι το τέλος του 1994

• Πρέπει να συσταθούν τυπικά με γραπτή αναφορά

• Πρέπει να αποτελείτε από τουλάχιστον τρία μέλη και η ιδιότητα μέλους 

πρέπει να περιοριστεί στους μη – εκτελεστικούς διευθυντές. 

• Ο διευθυντής οικονομικών, οι εξωτερικοί ελεγκτές και ο διευθυντής 

εσωτερικού ελέγχου πρέπει να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις, αλλά όχι ως 

μέλη της επιτροπής ελέγχου. •Η Επιτροπή πρέπει να διοργανώνει 

συνεδριάσεις με τους εξωτερικούς ελεγκτές τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

• Η Επιτροπή πρέπει να έχει ρητή δικαιοδοσία να ερευνήσει οποιαδήποτε 

θέματα μέσα στα πλαίσια αναφοράς της και πρέπει να διαθέτει τους 

απαραίτητους  πόρους.

• Τα καθήκοντα της Επιτροπής πρέπει να καθοριστούν λαμβάνοντας υπόψη 

τις ανάγκες της επιχείρησης. 

• Ελεγχος του περιβάλλοντος 

της επιχείρησης

• Καθορισμός και εκτίμηση 

των κινδύνων και των στόχων 

ελέγχου

• Πληροφόρηση και 

επικοινωνία

• Έλεγχος των διαδικασιών

• Παρατήρηση των 

αποτελεσμάτων και 

διορθωτικές κινήσεις που 

βελτιώνουν τις διαδικασίες

Από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις 

Ηνωμένες Πολιτείες, την 

Παγκόσμια Τράπεζα και άλλους

ISO/IEC 17799:2000 2000
∆ιεθνή Οργανισµό 

Τυποποίησης  (ΙSO)

 Οι συντάκτες του σχεδίου 

για την αναθεώρηση αυτή 

είναι ο Oliver Weissman από 

τη Γερμανία, και Angelika 

Plate από το Ηνωμένο 

Βασίλειο.

Το ISO / IEC 17799 είναι ένας κώδικας πρακτικής/πολιτικής που 

αναπτύχθηκε στη Μεγάλη Βρετανία. Προσφέρει οδηγίες και κατευθύνσεις 

για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων. Παρέχει υψηλού 

επιπέδου περιγραφές των κρισιμότερων περιοχών όταν ένας οργανισμός 

εισάγει, επιβάλει και συντηρεί ένα τέτοιο σύστημα. Παραθέτει µια σειρά 

καλών πρακτικών και ορίζει ότι «ανάλογα µε την ιδιαιτερότητα του κάθε 

οργανισμού, μπορεί να µην εφαρμόζονται όλες οι οδηγίες ή να χρειάζονται 

πρόσθετοι έλεγχοι».

Συνοπτικά, δεν αναλύει θέματα όπως συμμόρφωση, έλεγχος πρόσβασης, 

ασφάλεια προσωπικού και περιουσιακών στοιχείων, διαχείριση επικοινωνίας 

αλλά αποτελεί κατά κύριο λόγο κατευθυντήριες γραμμές, ώστε να βοηθήσει 

την ανώτερη διεύθυνση να αποκτήσει µια γενικότερη εποπτεία των βασικών 

ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την υιοθέτηση πληροφοριακών 

συστημάτων. Είναι ουσιαστικά ένα σύνολο προτύπων για τη διεύθυνση που 

σχετίζεται µε τη «µη – τεχνική» πλευρά ενός ΙΤ συστήματος. Οι ΗΠΑ δεν 

έχουν συγκεκριμένη άποψη γύρω από την υιοθέτηση του ISO 17799, αλλά 

υποστηρίζουν θερμά την αναθεώρησή του.

ISO 17799/2005

Αναλυτικότερα, το ISO 17799 

είναι οργανωµένο σε 10 

βασικά τµήµατα :                        

1. Συνεχής επιχειρηµατική 

δραστηριότητα                          

2. Έλεγχος πρόσβασης              

3. Ανάπτυξη και συντήρηση 

του συστήµατος                          

4. Προστασία περιβάλλοντος               

5. Συµµόρφωση                             

6. Ασφάλεια προσωπικού              

7. Ασφάλεια του οργανισµού               

8.∆ιαχείριση υπολογιστικού 

συστήµατος και δικτύων 

9. Κατηγοριοποίηση και 

προστασία των περιουσιακών 

στοιχείων                                                                  

10. Πολιτική ασφαλείας 

Ευρέως διαδεδομένο
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ΠΛΑΙΣΙΑ 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΚΔΟΣΗΣ - 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ
ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

- ΑΞΟΝΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ- 

ΑΡΧΕΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Sarbanes – Oxley Act           

( SOX )

30 ΙΟΥΛΙΟΥ του 

2002

 United States federal 

law (Νόμος)

Ονομάστηκε από τους 

ιδρυτές και υποστηρικτές του 

U.S. Senator Paul Sarbanes 

(D-MD) and U.S. 

Representative Michael G. 

Oxley (R-OH)

• Ίδρυση του PCAOB, το οποίο: επιβλέπει τον έλεγχο των δηµοσίων 

εταιρειών, καθιερώνει ελεγκτικά πρότυπα και κανόνες, επιθεωρεί τις 

ελεγκτικές εταιρείες

• Υποχρεωτική τήρηση των σχετικών εγγράφων για 7 χρόνια

• Υποχρεωτική συνεργασία 2 συνεταίρων για την επικύρωση ενός ελέγχου

• Αξιολόγηση (από τους ελεγκτές) των εσωτερικών διαδικασιών που έχουν 

αναπτύξει οι εταιρείες για να ελέγχουν την εγκυρότητα των οικονοµικών 

αρχείων που αφορούν συναλλαγές

• Ανεξαρτησία των ελεγκτών

• Επικύρωση εκθέσεων από τη διεύθυνση

• Παραίτηση από το δικαίωµα του bonus σε περιπτώσεις ανάκλησης και 

αναθεώρησης των απολογισµών

• Απαγόρευση λήψης προσωπικών δανείων από τα στελέχη

• Ενηµέρωση για αλλαγές στην ιδιοκτησία µετοχών

• Υποστήριξη και χρηµατοδότηση ερευνών

• Επιβολή ποινών σε πρόσωπα τα οποία εκουσίως έχουν καταστρέψει, 

αλλάξει, αποκρύψει, παραποιήσει αρχεία ή έχουν υπογράψει µη 

συµµορφούµενες µε τη νοµοθεσία χρηµατοοικονοµικές αναφορές

• Προστασία ατόµων που καταγγέλλουν παράνοµες πράξεις σε εταιρείες ή 

συµµετέχουν βοηθητικά σε σχετικές έρευνες

Σηµείο σταθµός στη νοµοθεσία 

Sarbanes – Oxley είναι το τµήµα 404. 

Το οποίο προβλέπει ότι στους 

ετήσιους απολογισµούς πρέπει να 

περιλαµβάνεται και µια «έκθεση 

εσωτερικού ελέγχου» η οποία 

συγκεντρώνει : Την αξιολόγηση της 

διεύθυνσης για την 

αποτελεσµατικότητα της δοµής 

εσωτερικών ελέγχων για τα 

οικονοµικά ζητήµατα και την 

επικύρωση του ελεγκτή για την 

επάρκεια της αξιολόγησης του 

διευθυντή της επιχείρησης. Ακόμα 

σημαντικά τα τμήματα  Section 302: 

Disclosure controls, 303: Improper 

Influence on Conduct of Audits, 401: 

Disclosures in periodic reports (Off-

balance sheet items), 404: Assessment 

of internal control, 404 and smaller 

public companies, 802: Criminal 

penalties for influencing US Agency 

investigation/proper administration, 

906: Criminal Penalties for CEO/CFO 

financial statement certification και 

1107: Criminal penalties for retaliation 

against whistleblowers

Ολόκληρο το σύμφωνο 

περιέχει 11 συνολικά 

ενότητες, μία εκ των οποίων 

αναφέρεται αποκλειστικά στην 

ανεξαρτησία του ελέγχου ενώ 

αναφορές γίνονται και για την 

ποιότητα του έργου που 

παρέχουν οι εξωτερικοί 

ελεγκτές

Διαδεδομένο σε όλες τις 

επιχειρήσεις.

TQM                                       

Total Quality 

Management

Αναπτύχθηκε στην 

Ιαπωνία το 1950, 

αρκετά χρόνια 

αργότερα 

εξαπλώθηκε στην 

Αµερική και µόλις 

την δεκαετία του '80 

εµφανίστηκε και 

στην Ευρώπη.

Η ποιότητα εξαρτάται καθοριστικά από 

το σύστημα διασφάλισης ποιότητας. 

Αυτό µε τη σειρά του λειτουργεί µε µια 

πολιτική που καθορίζει τα βασικά 

στοιχεία της διαδικασίας ελέγχου, 

δηλαδή το τι θα ελέγξουμε, πώς, πότε 

και πού. Η αποτελεσματική άσκηση 

ελέγχου ποιότητας δεν βοήθα µόνο 

στην τήρηση των προδιαγραφών, αλλά 

συμβάλλει και στην αποκάλυψη των 

αιτιών κακής ποιότητας. Από τους 

ορισμούς των εννοιών του συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου και διασφάλισης 

ποιότητας διακρίνουμε τη χρήση του 

όρου “διαδικασία” και στους δύο. Αυτό 

δείχνει από τη µία ότι οι περισσότερες 

επιχειρήσεις υιοθετούν µια προσέγγιση 

βασισμένη στις διαδικασίες για τη 

διαχείριση των λειτουργιών τους και 

ότι τα δύο προαναφερόμενα συστήματα 

έχουν µια κοινή συνισταμένη: τον 

καθορισμό των διαδικασιών τους. Ο 

προσανατολισμός αυτός λοιπόν προς 

τον καθορισμό των διαδικασιών μιας 

επιχείρησης ονομάζεται διαχείριση 

επιχειρηματικών διαδικασιών (Business 

Process Management). 

Η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι µια φιλοσοφία διοίκησης η οποία 

πρεσβεύει ότι η ποιότητα είναι ευθύνη όλων των εµπλεκόµενων µελών και 

όλων των λειτουργιών µέσα στον οργανισµό. Υποστηρίζει ότι η επίτευξη 

του ελέγχου ποιότητας είναι αυτοσκοπός και αναµένεται από οποιονδήποτε 

να συµβάλλει στην συνολική βελτίωση της ποιότητας (Τσιότρας, 2002). 

«Ολική» καλείται γιατί προτείνει την εµπλοκή όλων των συντελεστών της 

επιχείρησης και ιδιαίτερα των εργαζοµένων στην παραγωγική διαδικασία και 

«ποιότητα», γιατί θέτει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της επιχείρησης, 

όχι το κέρδος µε τη στενή έννοια του όρου, αλλά την ποιότητα των 

παραγόµενων προϊόντων και των παρεχόµενων υπηρεσιών, σεβόµενη ως εκ 

τούτου τον πελάτη.

Ως µια φιλοσοφία διοίκησης η 

∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας 

περιλαµβάνει ορισµένες 

βασικές αρχές οι οποίες 

αναφέρονται τόσο στο ρόλο 

της διοίκησης, όσο και στον 

συντονισµό και την 

ολοκλήρωση των λειτουργιών 

της επιχείρησης. 

1. Συγκριτική 

αξιολόγηση(benchmarking)

2. Σχεδιασµός διαδικασιών

3. Ικανοποίηση των πελατών

4. Ενεργή συµµετοχή των 

εργαζοµένων

5. Συνεχής προσπάθεια στην 

κατεύθυνση βελτίωσης της 

ποιότητας των προϊόντων

Είναι γενικά αποδεκτό μοντέλο 

Διοίκησης.
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ΠΛΑΙΣΙΑ 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΚΔΟΣΗΣ - 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ
ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

- ΑΞΟΝΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ- 

ΑΡΧΕΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

12 Attributes (criteria) 1987
Canadian 

Comprehensive 

Auditing Foundation. 

Το CCAF / FCVI Πλαίσιο Αναφοράς για την Απόδοση είναι η πιο σημαντική 

καναδική προσπάθεια στην αντιμετώπιση του "value-for-money" θέμα τόσο 

στο δημόσιο όσο και στον μη κερδοσκοπικό τομέα. Προβάλλει 12 

"χαρακτηριστικά της αποτελεσματικότητας" που υποδηλώνει ότι οι 

οργανισμοί μπορούν να ελεγχθούν από την άποψη του πόσο καλά 

εκδηλώνουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Το σύστημα περιλαμβάνει την 

ανάπτυξη δεικτών για τα 12 χαρακτηριστικά της αποτελεσματικότητας.

Το 2007 υπήρξε μία αναθεώρηση του 

πλαισίου για το Δημόσιο Τομέα.

12 χαρακτηριστικά                                                                                                  

1. Διεύθυνση Διαχείρισης 

2. Συνάφεια

3. Καταλληλότητα 

4. Η επίτευξη των 

επιδιωκόμενων 

αποτελεσμάτων

5. Αποδοχή                                    

6. Δευτερεύουσες Επιπτώσεις

7. Κόστος και 

Παραγωγικότητα

8. Ανταπόκριση

9. Οικονομικά Αποτελέσματα

10. Εργασιακό περιβάλλον

11. Προστασία των 

Περιουσιακών Στοιχείων

12. Παρακολούθηση και 

υποβολή εκθέσεων

Είναι διαδεδοµένο στο δηµόσιο 

τοµέα στον Καναδά όσο και στο 

μη κερδοσκοπικό τομέα σε 

Καναδά και Αμερική. Τελευταία 

χρόνια και Ευρώπη.

ISO 9000 1987
∆ιεθνή Οργανισµό 

Τυποποίησης  (ΙSO)

Τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται από µια επιχείρηση για τη διασφάλιση 

αλλά και ως μέτρο για την αξιολόγηση της ποιότητας, είναι αυτά της σειράς 

ISO 9000 (Τσιότρας, 2002). Η συμμόρφωση µε τη σειρά προτύπων ISO 

9000 υποδηλώνει τη χρήση εγγράφων και προτυποποιηµένων διαδικασιών 

για την παραγωγή των προϊόντων ή υπηρεσιών. Οι διαδικασίες που 

υπόκεινται σε έλεγχο είναι πιθανότερο να αποδώσουν µη ελαττωματικά 

προϊόντα. Για το λόγο αυτό, η σειρά προτύπων ISO 9000 είναι υπεύθυνη για 

την ομοιομορφία των προϊόντων και τη συμμόρφωση µε τις προδιαγραφές.

Η σειρά ISO 9000 αποτελείται από 

πέντε σε αριθµό διεθνή πρότυπα:

1. ISO 9000: Προδιαγραφές 

διοίκησης ποιότητας και διασφάλισης 

ποιότητας- οδηγίες για επιλογή και 

χρήση.

2. ISO 9001: Συστήματα ποιότητας- 

Μοντέλο για τη διασφάλιση της 

ποιότητας στο σχεδιασµό, παραγωγή, 

εγκατάσταση και εξυπηρέτηση 

(υπηρεσίες). 

3. ISO 9002: Συστήματα ποιότητας- 

Μοντέλο για τη διασφάλιση 

ποιότητας στην παραγωγή, 

εγκατάσταση και εξυπηρέτηση. 

4. ISO 9003: Συστήματα ποιότητας- 

Μοντέλο για τη διασφάλιση 

ποιότητας στην τελικά επιθεώρηση 

και δοκιµή 

5. ISO 9004: διοίκηση ποιότητας και 

στοιχεία συστήματος ποιότητας- 

κατευθυντήριες γραµµές. Η 

παραπάνω σειρά προτύπων 

αναθεωρήθηκε το Νοέμβριο του 2000 

και το 2008.

 

Εφαρµόζεται σε περισσότερες 

από 40000 επιχειρήσεις ανά τον 

κόσµο και αυξάνεται η 

εφαρµογή του σε αµερικανικές 

επιχειρήσεις που δείχνουν 

ενδιαφέρον για τις ευρωπαϊκές 

αγορές

Deep Learning 

Framework 
1990 Peter Senge

Το Deep learning Framework λειτουργεί με επίκεντρο την επίλυση των 

προβλημάτων της ομάδας χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της συστήματικης 

σκέψης  για να μετατραπούν οι επιχειρήσεις σε οργανισμούς μάθησης. Οι 

πέντε αρχές αντιπροσωπεύουν προσεγγίσεις (θεωρίες και μεθόδους) για την 

ανάπτυξη τριών βασικών ικανοτήτων μάθησης: την προώθηση της 

φιλοδοξίας, την ανάπτυξη στοχαστικής συζήτησης, την κατανόηση και την 

πολυπλοκότητα.

1995 5th discipline  fieldbook

Οι πέντε αρχές του που 

αναλύονται στο βιβλίο είναι:

1. Personal mastery 

Προσωπική εκμάθηση 

2. Mental models Τα νοητικά 

μοντέλα 

3. Building shared vision 

Δημιουργία κοινού οράματος 

4. Team learning Εκμάθηση 

ομάδας 

5. Systems thinking 

Συστήματα σκέψης 

Παγκοσμίως γνωστό. Κυρίως 

στην Αμερική.
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ΠΛΑΙΣΙΑ 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΚΔΟΣΗΣ - 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ
ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

- ΑΞΟΝΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ- 

ΑΡΧΕΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Baldrige Award 1987

Malcolm Baldrige 

Γραµµατέας εµπορίου 

από το 1981 έως το 

1987

Το βραβείο ποιότητας Malcolm Baldrige θεσπίστηκε από τον Πρόεδρο των 

Ηνωµένων Πολιτειών Ronald Reagan τον Αύγουστο του 1987 και προάγει 

τρία σηµαντικά χαρακτηριστικά:

επίγνωση της ποιότητας ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα, 

κατανόηση των απαιτήσεων για επίτευξη της τελειότητας σχετικά µε την 

ποιότητα, και κοινοποίηση της πληροφορίας και των πλεονεκτηµάτων που 

προέρχονται από την επιτυχηµένη εφαρµογή στρατηγικών της ποιότητας

Θεωρείται ότι είχε εξαιρετική επίδραση στην βελτίωση και στην αύξηση της 

παραγωγικότητας κατά την εκτέλεση των διοικητικών καθηκόντων του στην 

κυβέρνηση. Το βραβείο δίδεται σε πέντε κατηγορίες:

Βιοµηχανία

Υπηρεσίες

Μικρές επιχειρήσεις (όχι πάνω από 500 άτοµα)

Εκπαίδευση (από το 1999)

Υπηρεσίες Υγείας (από το 1999)

Επτά κατηγορίες κριτηρίων περιλαµβάνονται και βάσει αυτών αξιολογείται η 

στρατηγική ποιότητας της επιχείρησης κατά την εφαρµογή µεθόδων 

βελτίωσης της ποιότητας.

7 θέματα 28 εξεταζόμενα 

αντικειμενα 93 παράγοντες 

Κριτήρια του Βραβείου 

Malcolm Baldrige

1. Ηγεσία

2. Πληροφορία και Ανάλυση

3. Στρατηγικός Σχεδιασµός 

Ποιότητας

4. Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

∆υναµικού και ∆ιοίκηση

5. ∆ιοίκηση της ∆ιαδικασίας 

Ποιότητας

6. Ποιότητα και Λειτουργικά 

Αποτελέσµατα

7. Εστίαση στον Πελάτη και 

Ικανοποίηση του Πελάτη

Χρησιµοποιείται κυρίως από 

εταιρείες του ιδιωτικού τοµέα 

στην Αµερική.

COSO ERM                     

COMMITTEE OF 

SPONSORING 

ORGANIZATIONS OF 

THE TREADWAY 

COMMISSION 

ENTERPRICE RISC 

MANAGEMENT

Σεπτέµβριο του 2004 

COMMITTEE OF 

SPONSORING 

ORGANIZATIONS 

OF THE TREADWAY 

COMMISSION

Το πλαίσιο C.O.S.O. E.R.M, προσδιορίζει τη διαχείριση επιχειρηματικών 

κινδύνων ως «μια διαδικασία η οποία επηρεάζεται από το διοικητικό 

συμβούλιο, τη διεύθυνση και το λοιπό προσωπικό, περιλαμβάνει τον 

εσωτερικό έλεγχο και εφαρμόζεται σε όλη την έκταση της επιχείρησης, 

σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει τη λογική και βέβαιη 

διαβεβαίωση αναφορικά με την επίτευξη των στόχων στις ακόλουθες 

κατηγορίες:

1. την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των λειτουργιών

2. την αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών αναφορών και

3. τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανόνες.»

 Ο σκελετός COSO – ERM περιέχει πολλές αλληλένδετες έννοιες:

- Κάθε οργανισµός λειτουργεί για να προσφέρει αξία στους µετόχους του

- ταυτόχρονα όµως βρίσκεται αντιµέτωπος µε την αβεβαιότητα

- συνεπώς η διεύθυνση έχει την ευθύνη να αποφασίσει πιο επίπεδο 

αβεβαιότητας είναι επιτρεπτό, αναγνωρίζοντας ότι η αβεβαιότητα µπορεί να 

προσφέρει τόσο αξία όσο και ρίσκο

- εξαλείφοντας εντελώς τον κίνδυνο (αν ποτέ αυτό ήταν εφικτό) θα απέκλειε

τις ευκαιρίες για βελτίωση της αξίας

- το ίδιο φυσικά θα έκανε και η απροσεξία στην ανάληψη ρίσκων

• Effective Enterprise Risk Oversight: 

The Role of the Board of Directors. 

(2009)

• Strengthening Enterprise Risk 

Management for Strategic Advantage. 

(2009)

• COSO's 2010 Report on ERM: 

Current State of Enterprise Risk 

Oversight and Market Perceptions of 

COSO's ERM Framework (2010)

• Board Risk Oversight – A Progress 

Report: Where Boards of Directors 

Currently Stand in Executing their 

Risk Oversight Responsibilities.  

(2010)

• Developing Key Risk Indicators to 

Strengthen Enterprise Risk 

Management. (2011)

• Embracing Enterprise Risk 

Management: Practical Approaches for 

Getting Started. (2011)

• Enterprise Risk Management - 

Understanding and Communicating 

Risk Appetite (2012)

• Enhancing Board Oversight by 

Avoiding and Challenging Traps and 

Biases in Professional Judgement 

(2012)

• Enterprise Risk Management for 

Cloud Computing. (2012)

1. Εσωτερικό περιβάλλον 

(Internal Environment).

2. Καθορισμός των στόχων 

(Objectives Setting).

3. Προσδιορισμός των 

γεγονότων (Event 

Identification).

4. Εκτίμηση του κινδύνου 

(Risk assessment).

5. Αντιμετώπιση του κινδύνου 

(Risk Response).

6. Δραστηριότητες του 

ελέγχου (Control Activities).

7. Πληροφορία και 

επικοινωνία (Information and 

Communication).

8. Παρακολούθηση 

(Monitoring).

Είναι διαδεδοµένο στον ιδιωτικό 

τοµέα της Ευρώπης, αλλά και 

από τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ 

µε διεθνείς δραστηριότητες

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (5/5): ΠΛΑΙΣΙΑ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ - ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
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6.3 ΣΎΓΚΡΙΣΗ C.O.S.O. INTERNAL CONTROL FRAMEWORK – 

C.O.CO 

 

Μεταξύ των δύο πλαισίων υπάρχουν μεγάλες περιοχές αλληλοκάλυψης και ταύτισης 

καθότι οι κατευθυντήριες γραμμές που παρέχει το C.O.CO. βασίζονται στις έννοιες 

που παρουσιάζονται και αναπτύσσονται στο C.O.S.O. 

Το γεγονός αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι τα δύο πλαίσια ταυτίζονται απόλυτα 

μεταξύ τους. Οι κυριότερες διαφορές όπως αυτές είναι οι ακόλουθες: 

6.3.1 Ορισμός και πεδίο εφαρμογής 

 

Το C.O.S.O. ορίζει τον εσωτερικό έλεγχο ως «µία διεργασία η οποία διενεργείται 

από το διοικητικό συμβούλιο, την διεύθυνση και το λοιπό προσωπικό του 

οργανισμού, σχεδιασμένη ώστε να παρέχει την λογική διαβεβαίωση αναφορικά µε 

την επίτευξή των αντικειμενικών σκοπών στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των λειτουργιών 

 αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών αναφορών 

 συμμόρφωση µε τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς» 

Το C.O.CO. ορίζει τον έλεγχο ως «τα στοιχεία εκείνα ενός οργανισμού 

(περιλαμβάνοντας τους πόρους τα συστήματα, τις διαδικασίες, την κουλτούρα, την 

οργανωτική δομή και τα καθήκοντα) τα οποία αν ληφθούν υπόψη μαζί, υποστηρίζουν 

τους ανθρώπους στην επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών στις ακόλουθες 

κατηγορίες: 

 την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των λειτουργιών 

 την αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών αναφορών 

 την συμμόρφωση µε τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς». 

Από την παραπάνω παρουσίαση των ορισμών του εσωτερικού ελέγχου προκύπτει 

ότι και τα δύο πλαίσια αναφέρονται στην επίτευξη των ίδιων αντικειμενικών στόχων, 

το C.O.S.O. ωστόσο προσδιορίζει τον εσωτερικό έλεγχο ως διαδικασία. Σε πλήρη 

συνέπεια µε τον ορισμό του, το C.O.CO. περιλαμβάνει στο πεδίο του ελέγχου 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της διεύθυνσης τα οποία το C.O.S.O. παραλείπει όπως 

τον καθορισμό των στόχων, τον στρατηγικό σχεδιασμό και την διαχείριση κινδύνου 

καθώς και την λήψη διορθωτικών ενεργειών. 
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Το C.O.CO. είναι σαφές σχετικά µε μερικές έννοιες οι οποίες δεν αναφέρονται µε 

σαφήνεια στο C.O.S.O.: 

1. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την αναγνώριση και την μετρίαση του κινδύνου ο 

οργανισμός να αποτύχει στην επίτευξη της ικανότητας για την αναγνώριση και την 

εκμετάλλευση των ευκαιριών. 

2. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την αναγνώριση και την μετρίαση του κινδύνου 

αποτυχίας ενός οργανισμού να επιτύχει ανθεκτικότητα, προσαρμοστικότητα, 

ικανότητα ανταπόκρισης και υιοθέτησης των απροσδόκητων κινδύνων και ευκαιριών, 

και της λήψης αποφάσεων µε βάση ενδείξεις και όχι βέβαιες πληροφορίες. 

3. Tο C.O.CO. περιλαμβάνει δύο κριτήρια τα οποία δεν εκφράζονται µε σαφήνεια 

στο C.O.S.O.. Σχετίζονται µε την αμοιβαία ευθύνη μεταξύ των ανθρώπων και την 

περιοδική πρόκληση των υποθέσεων. Επιπλέον, η έννοια της παρακολούθησης 

περιλαμβάνει την παρακολούθηση της απόδοσης των λειτουργιών του οργανισμού. 

6.3.2 Κρίση της αποτελεσματικότητας 

 

Σύμφωνα µε το C.O.S.O. ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να αξιολογηθεί 

αποτελεσματικά σε κάθε µια από τις τρεις κατηγορίες στόχων αντίστοιχα, εάν το 

διοικητικό συμβούλιο και η διεύθυνση έχουν την λογική διαβεβαίωση ότι: 

 κατανοούν τον βαθμό στον οποίο στον οποίο οι λειτουργικοί 

αντικειμενικοί σκοποί του οργανισμού έχουν επιτευχθεί. 

 οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί µε 

αξιοπιστία. 

 υπάρχει συμμόρφωση µε τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. 

O προσδιορισμός αν ένα συγκεκριμένο σύστημα ελέγχου είναι αποτελεσματικό 

αποτελεί µια υποκειμενική κρίση η οποία απορρέει από µια εκτίμηση εάν τα πέντε 

στοιχεία (περιβάλλον ελέγχου, εκτίμηση κινδύνου, δραστηριότητες ελέγχου, 

πληροφορία και επικοινωνία και παρακολούθηση) υπάρχουν και λειτουργούν 

αποτελεσματικά. Η αποδοτική τους λειτουργία παρέχει την λογική διαβεβαίωση 

αναφορικά µε την επίτευξη μιας η περισσοτέρων κατηγοριών αντικειμενικών στόχων. 

Συνεπώς τα στοιχεία αυτά αποτελούν επίσης κριτήρια για έναν αποτελεσματικό 

εσωτερικό έλεγχο. 
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Το C.O.CO. διαφέρει σε τρεις σημαντικές πτυχές: 

1. Η κρίση της αποτελεσματικότητας τελείται σε σχέση µε ένα συγκεκριμένο 

στόχο (π.χ. εξυπηρέτηση πελατών) και όχι σε µια κατηγορία στόχων (π.χ. 

αποτελεσματικότητα των λειτουργιών). 

2. Το C.O.CO. ορίζει ότι η εκτίμηση πρέπει να γίνεται µε βάση είκοσι 

συγκεκριμένα κριτήρια. Το C.O.S.O. από την άλλη πλευρά ζητά η εκτίμηση να 

γίνεται για κάθε ένα από τα πέντε στοιχεία και παρέχει θέματα προς εξέταση για κάθε 

στοιχείο. Όλα τα θέματα που προτείνει το C.O.S.O. περιλαμβάνονται άμεσα ή έμμεσα 

στο C.O.CO. εκτός ίσως από τα ακόλουθα: 

 τη δεκτικότητα της διεύθυνσης στις προτάσεις των εργαζομένων για 

τρόπους βελτίωσης της παραγωγικότητας, της ποιότητας ή άλλων 

παρόμοιων βελτιώσεων. 

 το βαθμό στον οποίο το προσωπικό κατά την άσκηση των συνήθων 

δραστηριοτήτων αποκτά αποδείξεις ότι το σύστημα εσωτερικού ελέγχου 

εξακολουθεί να λειτουργεί. 

 το βαθμό στον οποίο τρίτα μέρη έχουν λάβει γνώση των ηθικών προτύπων 

του οργανισμού. 

 το βαθμό στον οποίο εκπαιδευτικά σεμινάρια και λοιπές συσκέψεις 

παρέχουν επαρκή ανατροφοδότηση ότι οι διαδικασίες ελέγχου 

λειτουργούν αποτελεσματικά. 

 την καταλληλότητα του επιπέδου τεκμηρίωσης - έγγραφης απόδειξης. 

3. Τα C.O.CO. περιλαμβάνει το ακόλουθο ορισμό του αποτελεσματικού ελέγχου: 

έλεγχος είναι οτιδήποτε κάνει έναν οργανισμό αξιόπιστο στην επίτευξη των στόχων 

του. Ο έλεγχος είναι αποτελεσματικός στον βαθμό στον οποίο παρέχει την λογική 

διαβεβαίωση ότι ο οργανισμός θα πετύχει τους στόχους του ή στον βαθμό που οι 

υπολειπόμενοι κίνδυνοι αποτυχίας του οργανισμού να επιτύχει τους σκοπούς του 

κρίνονται αποδεκτοί. 

Στο COCO, η αποτελεσματικότητα των εσωτερικών ελέγχων δεν έγκειται µόνο 

στις δημοσιοποιούμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις όπως στο COSO, αλλά και 

στις εσωτερικές αναφορές. Ομοίως δίνεται βάση και στη συμμόρφωση µε τους 

εσωτερικούς κανονισμούς και όχι µόνο στις ισχύουσες διατάξεις/νομοθεσίες.             
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                            Σχήμα 2 : Μοντέλο εσωτερικού ελέγχου COCO 

 

6.4 ΣΥΓΚΡΙΣΗ C.O.S.O. E.R.M. & C.O.S.O. Ι.C. FRAMEWORK 

 

Η θέσπιση από το 2002 του νόμου Sarbanes - Oxley στην Αμερική (και 

αντίστοιχων νόμων/διατάξεων σε άλλες χώρες), δημιούργησε την απαίτηση για 

επέκταση του πλαισίου διαχείρισης του κινδύνου, σε θέματα πιστοποίησης του 

εσωτερικού ελέγχου, με στόχο να παρέχεται μια ευρύτερη και πιο σταθερή εστίαση 

στα ευρύτερα θέματα αντιμετώπισης των κινδύνων. Έτσι το COSO ERM πλαίσιο που 

αναπτύχθηκε τελικά, δεν προορίζεται και δεν αντικαθιστά το COSO Internal Control 

πλαίσιο, αλλά αντιθέτως το ενσωματώνει και το συμπληρώνει προκειμένου οι 

επιχειρήσεις να είναι πλέον σε θέση να επανεξετάσουν το πλαίσιο διαχείρισης 

επιχειρηματικού κινδύνου, ικανοποιώντας ταυτόχρονα και τις ανάγκες του 

εσωτερικού ελέγχου, για να επιτύχουν μια πληρέστερη αντιμετώπιση των κινδύνων.  

Όσον αφορά το εύρος των πλαισίων, το πλαίσιο διαχείρισης επιχειρηματικών 

κινδύνων είναι αρκετά ευρύτερο από το πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου υποδεικνύοντας 

την εστίαση του εσωτερικού ελέγχου στον οποιονδήποτε κίνδυνο. 

Το πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου συγκεκριμενοποιεί τρεις κατηγορίες στόχων, 

τους επιχειρησιακούς, των χρηματοοικονομικών αναφορών και της συμμόρφωσης. Η 

κατηγορία των αναφορών έχει άμεση σχέση με την αξιοπιστία των δημοσιευμένων 

οικονομικών καταστάσεων. 

Στο πλαίσιο που αφορά τη διαχείριση κινδύνων η κατηγορία των αναφορών 

επεκτείνεται σημαντικά έτσι ώστε να καλύπτει όλες τις αναφορές που αναπτύσσονται 
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σχετικά με την οντότητα, τόσο για το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό της 

περιβάλλον. Επίσης, το εύρος αυτό επεκτείνεται από τις χρηματοοικονομικές 

αναφορές προκειμένου να καλύψει όχι μόνο τις οικονομικές πληροφορίες αλλά και 

τις μη οικονομικές εξίσου. 

Το C.O.S.O. E.R.M. προσθέτει επιπλέον μια ακόμη κατηγορία στόχων δηλαδή, 

τους στρατηγικούς οι οποίοι σχεδιάζονται στο ανώτατο επίπεδο του οργανισμού. Οι 

στρατηγικοί στόχοι καθορίζονται με βάση το όραμα ή την αποστολή ενώ οι στόχοι 

των λειτουργιών, των αναφορών και της συμμόρφωσης πρέπει να ευθυγραμμίζονται 

μαζί τους. Στο ίδιο επίπεδο σχεδιασμού τοποθετείται και η διαχείριση των 

επιχειρηματικών κινδύνων οι οποίοι αποτελούν συστατικό στοιχείο του καθορισμού 

της στρατηγικής. 

Το πλαίσιο διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων εισάγει την έννοια του 

αποδεκτού ποσού κινδύνου (risk appetite) και την αποδοχή του κινδύνου (risk 

tolerance). Το αποδεκτό ποσό του κινδύνου αποτελεί το εύρος του ποσού του 

κινδύνου που ο οργανισμός είναι διατεθειμένος να αναλάβει στην εκπλήρωση της 

αποστολής του ενώ η αποδοχή του κινδύνου είναι το αποδεκτό επίπεδο απόκλισης 

από την επίτευξη των στόχων του οργανισμού. 

Μια άλλη έννοια που δεν προβλέπεται στο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου είναι η 

θέση του χαρτοφυλακίου του κινδύνου. Εκτός από την εστίαση στον κίνδυνο κατά 

την εξέταση της επίτευξης των στόχων της οντότητας σε μεμονωμένη βάση, είναι 

απαραίτητο να εξετάζονται και οι σύνθετοι κίνδυνοι που έχουν σχέση με την 

προοπτική του «χαρτοφυλακίου». 

Με την ενισχυμένη εστίαση στον κίνδυνο, το πλαίσιο διαχείρισης 

επιχειρηματικών κινδύνων επεκτείνει την συνιστώσα της εκτίμησης του κινδύνου του 

πλαισίου εσωτερικού ελέγχου, δημιουργώντας τέσσερις άλλες συνιστώσες που είναι ο 

καθορισμός των στόχων (ο οποίος αποτελεί προϋπόθεση για τον εσωτερικό έλεγχο), ο 

προσδιορισμός των γεγονότων, η εκτίμηση του κινδύνου, και η αντιμετώπιση του 

κινδύνου. 

Λόγω της καθοριστικής σημασίας του διοικητικού συμβουλίου και της σύνθεσής 

του, το πλαίσιο διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων επεκτείνει τη σύσταση του 

πλαισίου εσωτερικό ελέγχου για τουλάχιστον ένα κρίσιμο αριθμό ανεξάρτητων 
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μελών, γεγονός που δηλώνει ότι προκειμένου η διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων 

να είναι αποτελεσματική, το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 

μια πλειοψηφία ανεξάρτητων μελών. 

Τα δύο πλαίσια αναγνωρίζουν ότι οι κίνδυνοι εμφανίζονται σε κάθε επίπεδο της 

οντότητας και προκύπτουν από ποικίλους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες. 

Επίσης εξετάζουν τον προσδιορισμό του κινδύνου στα πλαίσια του πιθανού 

αντίκτυπου στην επίτευξη των στόχων. 

Το πλαίσιο διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων προσεγγίζει την έννοια των 

πιθανών συμβάντων προσδιορίζοντας ένα γεγονός ως το γεγονός ή το περιστατικό 

που προέρχεται από εσωτερικές ή εξωτερικές πηγές, οι οποίες επηρεάζουν την 

εφαρμογή της στρατηγικής ή την επίτευξη των στόχων. Τα πιθανά γεγονότα με θετικό 

αντίκτυπο αντιπροσωπεύουν τις ευκαιρίες, ενώ εκείνα με αρνητικό αντίκτυπο 

αντιπροσωπεύουν τους κινδύνους. Η διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων 

περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των πιθανών γεγονότων χρησιμοποιώντας ένα 

συνδυασμό τεχνικών που εξετάζουν εξίσου τις παλαιότερες και τις αναδυόμενες 

τάσεις, καθώς και τα αίτια που προκαλούν τα γεγονότα. 

Παρότι και τα δύο πλαίσια απαιτούν την εκτίμηση του κινδύνου με όρους 

πιθανότητας , στο ότι δηλαδή ένας δεδομένος κίνδυνος όπως και ο πιθανός 

αντίκτυπός του είναι πιθανόν να εμφανιστεί, το συγκεκριμένο πλαίσιο διαχείρισης 

επιχειρηματικών κινδύνων προτείνει μια πιο επιθετική εκτίμηση του κινδύνου. Οι 

κίνδυνοι διακρίνονται σε εγγενείς και υπολειμματικούς και μετρώνται κατά 

προτίμηση στην ίδια μονάδα μέτρησης η οποία ισχύει και για τους στόχους με τους 

οποίους σχετίζονται. Οι χρονικοί ορίζοντες πρέπει να είναι συνεπείς με τις 

στρατηγικές και τους στόχους της οντότητας. Επίσης, το πλαίσιο διαχείρισης 

επιχειρηματικών κινδύνων δίνει μεγάλη προσοχή στους αλληλοσυνδεόμενους 

κινδύνους, περιγράφοντας πώς ένα και μόνο γεγονός μπορεί να δημιουργήσει 

πολλαπλάσιους κινδύνους. 

Το πλαίσιο διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων προσδιορίζει τέσσερις 

κατηγορίες αντιμετώπισης του κινδύνου, την αποφυγή, τη μείωση, το μοίρασμα, και 

την αποδοχή. Ως τμήμα της διαχείρισης επιχειρηματικού κινδύνου, η διοίκηση 

εξετάζει τις πιθανές αντιμετωπίσεις των κατηγοριών αυτών με πρόθεση την επίτευξη 

ενός επιπέδου υπολειπόμενου κινδύνου που να ευθυγραμμίζεται πλήρως με την ανοχή 
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κινδύνου της οντότητας. Μετά την εξέταση των αντιμετωπίσεων του κίνδυνου είτε σε 

εξατομικευμένη είτε σε ομαδική βάση, η διοίκηση εξετάζει τη συνολική επίδραση 

των αντιμετωπίσεων του κινδύνου σε όλα τα τμήματα της οντότητας. 

Τα δύο πλαίσια (risk appetite και risk tolerance) παρουσιάζουν τις 

δραστηριότητες του ελέγχου ως μέσο υποβοήθησης της διασφάλισης και ότι οι 

αντιμετωπίσεις των κινδύνων πραγματοποιούνται από τη διοίκηση. Το πλαίσιο 

διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων ωστόσο, τονίζει ρητά ότι σε μερικές 

περιπτώσεις οι δραστηριότητες ελέγχου είναι από μόνες τους μια μορφή 

αντιμετώπισης κινδύνου. 

Επίσης το πλαίσιο διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων επεκτείνεται στη 

συνιστώσα της πληροφορίας και επικοινωνίας του εσωτερικού ελέγχου, δίνοντας 

έμφαση στην εκτίμηση των στοιχείων που προκύπτουν από παρελθόντα, παρόντα και 

πιθανά μέλλοντα γεγονότα. Τα ιστορικά στοιχεία επιτρέπουν στην οντότητα να 

εντοπίσει την πραγματική απόδοση σε σχέση με τους στόχους, τα σχέδια, και τις 

προσδοκίες, και παρέχει πληροφορίες για την απόδοση της οντότητας στις 

προηγούμενες περιόδους υπό ποικίλες και διαφορετικές συνθήκες. Η παρούσα ή 

τρέχουσα κατάσταση δεδομένων παρέχει σημαντικές πρόσθετες πληροφορίες και νέα 

στοιχεία σχετικά με πιθανά μελλοντικά γεγονότα και ανάλογους παράγοντες, 

ενδυναμώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ανάλυση των πληροφοριών. Η υποδομή 

των πληροφοριών αντλεί και προσλαμβάνει τα δεδομένα με βάση ένα χρονικό 

πλαίσιο, στηριζόμενη στη λεπτομέρεια, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της 

οντότητας για τον, όσο το δυνατόν, πιο ακριβή προσδιορισμό των γεγονότων, 

εκτίμηση και περιορισμό των κινδύνων σε αποδεκτά επίπεδα. 

Τόσο το ένα πλαίσιο διαχείρισης όσο και το άλλο δίνουν μεγάλη σημασία στους 

ρόλους και τις ευθύνες των διαφόρων μερών που αποτελούν κομμάτι του συνόλου 

των πληροφοριών επειδή παρέχουν σημαντικές πληροφορίες, χρήσιμες στον 

εσωτερικό έλεγχο αλλά και στη διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων. Το 

πλαίσιο διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων περιγράφει καθαρά το ρόλο και τις 

ευθύνες των στελεχών της διαχείρισης των κινδύνων και επεκτείνεται με τη σειρά του 

και στο επίπεδο του διοικητικού συμβουλίου της οντότητας.         
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                                       Εικόνα 1 : Σύγκριση COSO με COSO ERM 

 

6.5 ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ C.O.CO. ΣΤΗΝ 

ΔΟΜΗ ΤΟΥ C.O.S.O. 

 

Τα κριτήρια του C.O.CO. μπορούν να αναδιοργανωθούν μέσα στη δομή των 5 

στοιχείων του C.O.S.O. με τον ακόλουθο τρόπο
1
 : .  

Περιβάλλον ελέγχου 

 Κοινές ηθικές αξίες περιλαμβάνοντας την ακεραιότητα πρέπει να 

καθιερωθούν, να μεταβιβαστούν και να εξασκηθούν σε όλο τον 

οργανισμό.  

 Οι πολιτικές και πρακτικές στο επίπεδο των ανθρωπίνων πόρων πρέπει να 

είναι συνεπείς με τις ηθικές αξίες του οργανισμού και την επίτευξη των 

στόχων του.  

                                                           
1
 C.O.CO, Criteria of Control Committee. (1996) Guidance on Control, Canadian 

Institute Of Certified Auditors. 
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 Η διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων στο σύγχρονο περιβάλλον 

εσωτερικού ελέγχου  

 Η εξουσιοδότηση, ευθύνη και υπευθυνότητα πρέπει να είναι ξεκάθαρα 

ορισμένες και σε συνέπεια με τους στόχους του οργανισμού, ώστε οι 

αποφάσεις και οι δράσεις να αναλαμβάνονται από τα κατάλληλα άτομα. 

 Μια ατμόσφαιρα αμοιβαίας εμπιστοσύνης πρέπει να καλλιεργηθεί ώστε 

να υποστηρίζει την ροή της πληροφορίας μεταξύ των ατόμων και τη 

αποτελεσματική απόδοση στην επίτευξη των στόχων του οργανισμού. 

 Τα άτομα πρέπει να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και 

εργαλεία για την υποστήριξη της επίτευξης των στόχων του οργανισμού 

Εκτίμηση κινδύνου 

 Αντικειμενικοί στόχοι πρέπει να εγκαθίστανται και να κοινοποιούνται.  

 Οι ουσιαστικοί εσωτερικοί και εξωτερικοί κίνδυνοι που αντιμετωπίζει ο 

οργανισμός πρέπει να αναγνωρίζονται και να εκτιμούνται.  

 Σχέδια για την καθοδήγηση των προσπαθειών επίτευξης των στόχων του 

οργανισμού πρέπει να καταρτίζονται και να κοινοποιούνται.  

 Οι αντικειμενικοί στόχοι και τα σχετικά με αυτούς σχέδια πρέπει να 

περιλαμβάνουν μετρήσιμους στόχους απόδοσης και δείκτες. 

 Το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον πρέπει να επιβλέπεται για την 

απόκτηση πληροφοριών που ενδέχεται να επισημάνουν την ανάγκη για 

την επανεκτίμηση των στόχων ή του ελέγχου του οργανισμού. 

Δραστηριότητες ελέγχου 

 Πολιτικές σχεδιασμένες για να υποστηρίξουν την επίτευξη των στόχων 

και την διαχείριση των κινδύνων πρέπει να αναπτυχθούν, να κοινωνηθούν 

και να αποτελέσουν αντικείμενο πρακτικής, ώστε τα άτομα να 

κατανοήσουν τι αναμένεται από αυτά και πιο είναι το εύρος των 

ελευθεριών δράσης.  

 Οι αποφάσεις και οι δράσεις των διαφόρων μερών του οργανισμού πρέπει 

να είναι συντονισμένες.  

 Οι δραστηριότητες του ελέγχου πρέπει να είναι σχεδιασμένες ως 

αναπόσπαστο κομμάτι του οργανισμού λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους, 
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τους κινδύνους για την επίτευξη τους και τη διασυνδεσιμότητα των 

στοιχείων του ελέγχου. 

Πληροφορία και επικοινωνία 

 Οι διαδικασίες επικοινωνίας πρέπει να υποστηρίζουν τις αξίες του 

οργανισμού και την επίτευξη των σκοπών του.  

 Η διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων στο σύγχρονο περιβάλλον 

εσωτερικού ελέγχου  

 Επαρκής και σχετικές πληροφορίες πρέπει να αναγνωρίζονται και να 

μεταβιβάζονται με επίκαιρο τρόπο ώστε να επιτρέπουν στα άτομα να 

εκτελούν τις ανατεθείσες σε αυτά υπευθυνότητες. 

 Σχέδια καθοδήγησης των προσπαθειών για την επίτευξη των στόχων του 

οργανισμού πρέπει να καταρτίζονται και να ανακοινώνονται. 

 Οι ανάγκες πληροφοριών και τα πληροφοριακά συστήματα πρέπει να 

επαναξιολογούνται καθώς οι αντικειμενικοί στόχοι αλλάζουν και 

ανεπάρκειες στις αναφορές εντοπίζονται. 

Παρακολούθηση 

 Η απόδοση πρέπει να παρακολουθείται σε αντιπαραβολή με τους στόχους 

και τους δείκτες που έχουν καθοριστεί με βάση τους σκοπούς και τα 

σχέδια του οργανισμού. 

 Οι υποθέσεις πίσω από τους αντικειμενικούς σκοπούς του οργανισμού 

πρέπει σε περιοδικά διαστήματα να αμφισβητούνται. 

 Διαδικασίες ακολουθίας πρέπει να εγκαθιδρύονται και να εκτελούνται 

ώστε να διασφαλίζεται ότι η ενδεδειγμένη αλλαγή ή δράση επιτελείται. 

 Η διοίκηση πρέπει περιοδικά να εκτιμά την αποτελεσματικότητα του 

ελέγχου του οργανισμού και να επικοινωνεί τα αποτελέσματα στα άτομα 

που είναι υπεύθυνα για αυτόν. 

6.6 Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ C.O.S.O. ΣΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ EΛΕΓΧΟ – 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ C.O.S.O. – SARBANES - OXLEY  

 

Με την αυξημένη πίεση της νομοθεσίας των Sarbanes - Oxley στους οργανισμούς 

προκειμένου να δίνουν μεγάλη προσοχή στην αποτελεσματικότητα των συστημάτων 

εσωτερικού ελέγχου που διαθέτουν, η χρήση ενός αναγνωρισμένου και γενικώς 
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αποδεκτού πλαισίου - υποδομής δεν είναι μόνο σημαντική, αλλά και απαιτούμενη. Η 

πλειοψηφία των οργανισμών έχει επιλέξει το C.O.S.O. Integrated Framework για το 

σκοπό αυτό. 

Σκεπτικό του C.O.S.O., γύρω από το οποίο αναπτύσσεται το πλαίσιο δράσης, 

είναι η υποβοήθηση για την επίτευξη των στόχων μιας εταιρείας. Παρόλα αυτά 

πολλοί είναι αυτοί που αμφιβάλλουν για την πραγματική αξία της επένδυσης στην 

υιοθέτηση ενός τέτοιου πλαισίου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το έργο που 

απαιτείται για την εξασφάλιση των αξιόπιστων οικονομικών καταστάσεων είναι 

τεράστιο, σε σύγκριση με το χρονικό διάστημα το οποίο η εκάστοτε επιχείρηση έχει 

στη διάθεση της για το σκοπό αυτό, και χωρίς πάντα να υπάρχει η βεβαιότητα ότι η 

συμμόρφωση με τους νόμους έγινε με το σωστό τρόπο. 

Όπως έδειξαν σχετικές έρευνες το κόστος συμμόρφωσης με το SOX ήταν 

ιδιαίτερα αυξημένο, και οι επιχειρήσεις έψαχναν τρόπους να κάνουν τη διαδικασία 

φθηνότερη και ταχύτερη. Από την αντίθετη πλευρά όμως, δεν ήταν λίγες και οι 

επιχειρήσεις οι οποίες στράφηκαν στην αναζήτηση μεθόδων για έναν άλλο σκοπό, για 

να μπορούν να χρησιμοποιούν τέτοιου είδους υποδομές - πλαίσια εσωτερικών 

ελέγχων που θα ενίσχυαν τους συνολικούς στόχους του οργανισμού και όχι μόνο την 

εγκυρότητα των οικονομικών/λογιστικών τους εκθέσεων. 

Έτσι λοιπόν πολλοί οργανισμοί δεν έχουν εκμεταλλευτεί ακόμα αυτό το πλαίσιο, 

καθώς θεωρούν πολύ δύσκολη την εφαρμογή του. Ένας πρωταρχικός λόγος είναι και 

το ότι όταν θεσπίστηκε το SOX, το πλαίσιο C.O.S.O. απασχολούσε κυρίως τους 

εσωτερικούς ελεγκτές και χρησιμοποιούσε ορολογία η οποία προφανώς δεν 

διευκόλυνε την υπόλοιπη επιχειρηματική κοινότητα. Με τον καιρό, οι επιχειρήσεις 

άρχισαν να εστιάζουν περισσότερο στους στόχους παρά στις δραστηριότητες. Με 

απλά λόγια έγινε σημαντικότερο το «γιατί οι άνθρωποι δρουν όπως δρουν» παρά το 

«τι  ακριβώς  κάνουν».   Η  προσέγγιση   αυτή   θα  εξασφαλίσει  ότι  μέσα  σε   μια 

επιχείρηση, οι άνθρωποι λειτουργούν/εκτελούν τα καθήκοντα τους με το σωστό 

δεοντολογικό τρόπο, χρησιμοποιώντας καταλλήλως τους διαθέσιμους πόρους, που 

τελικά είναι και ο στόχος της νομοθεσίας Sarbanes - Oxley. 

Σε όλη αυτή την προσπάθεια, ο ρόλος του εσωτερικού ελεγκτή είναι κρίσιμος. 

Συμβάλλει στην ευρύτερη διάδοση του C.O.S.O. μέσα στον οργανισμό με τους εξής 

τρόπους: 
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 Εκπαιδεύει τα μέλη σε θέματα αναγνώρισης και διαχείρισης ρίσκων, μέσω 

της επιβολής των κατάλληλων ελέγχων. 

 Διευκολύνει   τον   οργανισμό   στην   ανάπτυξη   νέων   πλάνων   

αντιμετώπισης κινδύνων, η οποία γίνεται κύριο μέλημα για όλα τα άτομα 

σε κάθε βαθμίδα. 

 Βοηθά   στη   δημιουργία   και   εφαρμογή   βοηθητικών   εργαλείων   

μέσα στην επιχείρηση, τα οποία περιλαμβάνουν κοινή κατανοητή γλώσσα 

επικοινωνίας, μεθόδους αξιολόγησης κινδύνων κι ελέγχων, αφού έχει 

πλήρη αντίληψη και γνώση των καθημερινών δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης. 

 Εκτιμά το ίδιο το σύστημα των εσωτερικών ελέγχων (πχ αξιολογεί το 

περιβάλλον ελέγχου και τις δραστηριότητες ελέγχου του οργανισμού, 

δηλαδή τα συστατικά του πλαισίου C.O.S.O.). 

 Συμβάλλει στην επικοινωνία, την πληρότητα και εγκυρότητα των 

πληροφοριών και την αποδοτικότητα των συστημάτων παρακολούθησης. 

Στη συνέχεια ο εσωτερικός ελεγκτής, έχοντας υπόψη τη διάρθρωση του πλαισίου 

C.O.S.O. που προαναφέραμε (με τις τρεις διαστάσεις κλπ), μπορεί να βοηθήσει τη 

διεύθυνση να κατανείμει σωστά τους πόρους της σε κάθε ένα από τα 5 συστατικά του 

εσωτερικού ελέγχου και να προσαρμόσει το πλαίσιο όπως ταιριάζει στην επιχείρηση. 

Ουσιαστικά πρέπει να προσπαθήσει να εξαλείψει την αντίληψη ότι ο εσωτερικός 

έλεγχος είναι δουλειά του ελεγκτή και μόνο, και να στρέψει το ενδιαφέρον όλης της 

οντότητας στην κατεύθυνση αυτή. 

Το πλαίσιο C.O.S.O. μπορεί να αποδώσει αξία στην επιχείρηση, η οποία δεν έχει 

παρά να αναρωτηθεί μερικά βασικά ζητήματα: 

1. Πώς η επιχείρηση «μετρά» την επιτυχία; 

2. Γνωρίζουν τα άτομα ποιος είναι ο δεοντολογικός τρόπος εργασίας; Αν ναι, 

έχουν τους απαιτούμενους πόρους; 

3. Η επιχείρηση γνωρίζει τα όρια της; 

4. Οι εργαζόμενοι γνωρίζουν το ρόλο τους μέσα στον οργανισμό; 

5. Υπάρχουν κανόνες που ρυθμίζουν την αντιδεοντολογική συμπεριφορά; 

Τελικά, διαπιστώνουμε ότι η χρήση του C.O.S.O. οδηγεί σε μια ολοκληρωτική 

αλλαγή της κουλτούρας του οργανισμού. Αυτό σημαίνει αλλαγή στις αξίες του, 

καθώς οι άνθρωποι και οι πράξεις τους πλέον καθοδηγούνται από τις αξίες αυτές. 
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Αλλάζει ο τρόπος σκέψης και δράσης της διεύθυνσης, αφού με το να εστιάζει ως επί 

το πλείστον στους στόχους και τη διαχείριση ρίσκων, αναγνωρίζει την αξία της 

ύπαρξης ενός ισχυρού συστήματος εσωτερικών ελέγχων. Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν 

ενεργό ρόλο στο έργο αυτό και αποκτούν την αίσθηση της ευθύνης, βελτιώνοντας 

συνεχώς ελέγχους και διαδικασίες. Όσο η υποδομή ελέγχου του οργανισμού ωριμάζει 

και εξελίσσεται, οι εσωτερικοί ελεγκτές μπορούν να εστιάσουν στις δραστηριότητες 

εκείνες που επηρεάζουν την αξία της επιχείρησης, διευκολύνοντας τη μετάβαση της 

σε ένα μεθοδευμένο τρόπο λειτουργίας. 

6.7 ΠΕΡΙΟΡΙΣMΟΙ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ COBIT 

 

Πολλά έχουν ειπωθεί όσον αφορά στη σημαντικότητα του Sarbanes-Oxley Act 

και του εσωτερικού ελέγχου γενικότερα. Παρόλα αυτά λίγα έχουν λεχθεί για το 

σημαντικό ρόλο που διαδραματίζεται από τα πληροφοριακά συστήματα σε αυτό τον 

τομέα. Για παράδειγμα ο Sarbanes-Oxley Act απαιτεί από τις εταιρίες την επιλογή και 

υλοποίηση ενός κατάλληλου πλαισίου εσωτερικού ελέγχου. Το COSO αν και 

κατέστη το πλαίσιο μεγαλύτερης αποδοχής προς συμμόρφωση των εταιριών με το 

Sarbanes-Oxley Act δεν συμβάλει στη βοήθεια των εταιριών για σχεδιασμό και 

υλοποίηση της τεχνολογίας πληροφοριών. 

Κατά συνέπεια, IT Governance Institute της ISACA (βλέπε παρ. 3.4 παραπάνω) 

έχει μελετήσει την έκδοση του COSO για να παράσχει πρόσθετες οδηγίες 

τεχνολογίας πληροφοριών σχετικά με τους τομείς μεγαλύτερης σπουδαιότητας του 

εσωτερικού ελέγχου όπως των οικονομικών εκθέσεων, και να μοιραστεί την 

αποκομιζόμενη γνώση σχετικά με τη συμμόρφωση της τεχνολογίας πληροφοριών με 

το Sarbanes-Oxley Act. 

Το IT Governance Institute εκδίδει το Control Objectives for Information and 

related Technology - COBIT (Στόχοι Ελέγχου Πληροφοριών και Σχετικής 

Τεχνολογίας) το πλέον αποδεκτό και διαδεδομένο πλαίσιο με τις βέλτιστες πρακτικές 

για τη διακυβέρνηση και τον έλεγχο της πληροφορικής μέσα στην επιχείρηση. 

Το πλαίσιο ελέγχου COBIT συμβάλλει στην επιτυχή ανταπόκριση της 

τεχνολογίας πληροφοριών επί των επιχειρησιακών απαιτήσεων: 

• Κάνοντας σύνδεση της τεχνολογίας πληροφοριών με τις επιχειρησιακές 

απαιτήσεις 
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• Οργανώνοντας τις δραστηριότητες τεχνολογίας πληροφοριών σε ένα γενικά 

αποδεκτό πρότυπο διαδικασίας 

• Προσδιορίζοντας τους σημαντικότερους πόρους τεχνολογίας πληροφοριών ώστε 

να επιδιωχθεί η μόχλευση τους 

• Καθορίζοντας τους στόχους του διοικητικού ελέγχου που θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη. 

Για να απαλλάξει αυτές τις ευθύνες, καθώς επίσης και για να επιτύχει τους 

στόχους της, η διεύθυνση πρέπει να κατανοήσει τη θέση της αρχιτεκτονικής 

τεχνολογίας πληροφοριών και να αποφασίσει το είδος διακυβέρνησης και τον έλεγχο 

που θα πρέπει να παρέχει. 

                                       Σχήμα 3 : Αλληλεπίδραση στο πλαίσιο COBIT  
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Το Control Objectives for Information and related Technology - COBIT παρέχει 

ορθές πρακτικές γύρω από ένα πλαίσιο περιοχών και διαδικασιών και παρουσιάζει τις 

δραστηριότητες σε μια διαχειριζόμενη και λογική δομή. Οι ορθές πρακτικές του 

COBIT αντιπροσωπεύουν την ομοφωνία εμπειρογνωμόνων, εστιάζονται κυρίως στον 

έλεγχο και λιγότερο στη διευθυντική εκτέλεση. Αυτές οι πρακτικές βοηθούν τη 

βελτιστοποίηση των εν δυνάμει επενδύσεων σε τεχνολογία πληροφοριών, την 

εξασφάλιση παροχής υπηρεσιών και την παροχή ενός μέτρου έναντι του οποίου να 

κρίνεται πότε τα πράγματα πηγαίνουν στραβά. 

Οι επιχειρήσεις πρέπει να ικανοποιήσουν απαιτήσεις ποιότητας, ασφάλειας και 

εμπιστοσύνης των πληροφοριών τους, όπως κάνουν και με όλα τα στοιχεία του 

ενεργητικού τους. Η διεύθυνση επίσης για να ανταποκριθεί στις επιχειρησιακές 

απαιτήσεις τεχνολογίας πληροφοριών, πρέπει να επενδύσει στους πόρους που 

απαιτούνται για να δημιουργηθεί τεχνική επάρκεια (π.χ. ένα σύστημα 

προγραμματισμού των επιχειρησιακών πόρων - resource planning system) για την 

υποστήριξη μιας επιχειρησιακής ικανότητας (π.χ. για την εφαρμογή μιας αλυσίδας 

ανεφοδιασμού) για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος (π.χ., αυξανόμενες 

πωλήσεις και οικονομικά οφέλη). 

 Απαιτεί αναδιοργάνωση της οπτικής των οντοτήτων του οργανισµού που 

εμπλέκονται στην εφαρμογή του (key players) 

 Το COBIT είναι ένα πλαίσιο που πρέπει να προσαρμοστεί στον 

συγκεκριμένο οργανισμό 

 Το COBIT συνιστάται να χρησιμοποιηθεί εκ παραλλήλου µε άλλες 

ελεγκτικές προσεγγίσεις 

 Οι Οδηγίες Εφαρμογής προς τη Διοίκηση είναι γενικές και πρέπει να 

προσαρμοστούν ανάλογα 
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                                      Εικόνα 2 : Κύβος του COBIT 

 

6.8 COBIT & ISO 17799 

 

Τα δύο παραπάνω πλαίσια δεν συναγωνίζονται το ένα το άλλο καθώς το COBIT 

είναι γενικότερο του ISO και αφορά τη διακυβέρνηση και τον έλεγχο των 

πληροφοριακών συστημάτων, ενώ το ISO επικεντρώνεται στον τομέα της ασφάλειας. 

6.9 COBIT & SARBANES – OXLEY 

 

Οι δημόσιες επιχειρήσεις που υπόκεινται στις επιταγές της νομοθεσίας Sarbanes – 

Oxley, παροτρύνονται να υιοθετήσουν το COBIT και/ή το COSO, αν και 

προκειμένου να συμμορφωθούν µε το SOX είναι προτιμότερο να επιλέξουν το 

COSO. Το COBIT προσεγγίζει τον έλεγχο των ΙΤ συστημάτων παρακολουθώντας 

τον από τη σκοπιά της πληροφορίας – όχι µόνο οικονομικά δεδομένα. 

Οι στόχοι του COSO εστιάζουν στη αποτελεσματικότητα των λειτουργιών, τις 

αξιόπιστες αναφορές και τη συμμόρφωση µε νομοθεσίες. Τα δύο αυτά πλαίσια, 

λοιπόν, έχουν διαφορετικούς αποδέκτες : το COSO αφορά όλα τα µέλη της 
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διεύθυνσης, ενώ το COBIT αναφέρεται κυρίως στους υπεύθυνους πληροφοριακών 

συστημάτων και λογισμικού. 

Θεωρήσαμε σκόπιμο να αναφέρουμε όλα τα προηγούμενα περί πληροφοριακών 

συστημάτων και ασφάλειας, καθώς η ΙΤ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη µε τον τομέα της 

αναφοράς χρηματοοικονομικών εκθέσεων, καθώς χρησιμοποιείται για την 

αποθήκευση, επεξεργασία και διαχείριση οικονομικών δεδομένων κι εγγράφων. Κατά 

συνέπεια, οι οργανισμοί πρέπει να έχουν επαρκή συστήματα ελέγχων για τις 

πληροφορίες και ορισμένες φορές (πχ στις ΗΠΑ από το SEC) υποχρεούνται να 

χρησιμοποιούν για το σκοπό αυτό ένα αναγνωρισμένο πλαίσιο. Το COBIT είναι το 

πιο διαδεδομένο από αυτά. 

6.10 ΣΥΓΚΡΙΣΗ COSO ΚΑΙ CADBURRY 

 

Έλεγχος του περιβάλλοντος της επιχείρησης 

Σύμφωνα με το COSO παρέχει μια ατμόσφαιρα στην οποία οι άνθρωποι 

διεξάγουν τις δραστηριότητές τους και την εκτέλεση των καθηκόντων του ελέγχου 

τους. Χρησιμεύει ως το θεμέλιο για τις άλλες συνιστώσες  

Ενώ στο CADBURRY η διοίκηση πρέπει να στείλει ένα σαφές μήνυμα σε όλο το 

προσωπικό ότι οι αρμοδιότητες ελέγχου πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη, ότι 

καθένας προσωπικά έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο στο σύστημα ελέγχου και ότι κάθε 

ρόλος σχετίζεται με το ρόλο των άλλων. 

 

Εκτίμηση του κινδύνου 

 

Σύμφωνα με το COSO η διοίκηση πρέπει να αξιολογήσει τους κινδύνους για την 

επίτευξη των καθορισμένων στόχων.  

Ενώ στο CADBURRY είναι η διαδικασία με την οποία η διοίκηση εντοπίζει τους 

κινδύνους που προκύπτουν από τις εργασίες του οργανισμού και, δεδομένου ότι οι 

πόροι είναι πάντα περιορισμένοι, καθορίζει τις προτεραιότητες για τον έλεγχο και 

συγκεκριμένους στόχους ελέγχου.  
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Ελεγκτικές Δραστηριότητες 

 

Σύμφωνα με το COSO εφαρμόζονται ώστε να διασφαλιστεί ότι οι οδηγίες 

διαχείρισης για την αντιμετώπιση των κινδύνων διεξάγονται όπως πρέπει.  

Ενώ στο CADBURRY είναι οι λεπτομερείς πολιτικές και τις διαδικασίες που 

αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων του ελέγχου της εταιρείας και να παρέχουν 

στη διαχείριση με εύλογη βεβαιότητα ότι οι προτεραιότητες τους για τον εσωτερικό 

έλεγχο διασφαλίζονται. Λειτουργούν σε όλο τον οργανισμό, ενδεχομένως 

καλύπτοντας όλα τα επίπεδα.  

 

Παρακολούθηση 

 

Σύμφωνα με το COSO η όλη διαδικασία παρακολουθείται και τροποποιείται 

σύμφωνα με τις συνθήκες. 

Ενώ στο CADBURRY η παρακολούθηση και διορθωτικές ενέργειες θα πρέπει να 

παράγουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα ελέγχου 

για το οποίο είναι υπεύθυνοι είναι αποτελεσματικό στην πράξη. Η παρακολούθηση 

γίνεται σε υψηλότερο επίπεδο από ό, τι συνήθως ελέγχεται, μάλιστα ενσωματώνεται 

στη ρουτίνα ημέρας και περιλαμβάνει ένα μεγαλύτερο βαθμό ανεξαρτησίας από 

εκείνους που λειτουργούν τις διαδικασίες.  

 

6.11 ΔΙΟΊΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ένα σύγχρονο 

«μοντέλο διοίκησης», που η επιτυχία του εξαρτάται από την αποτελεσματικότερη 

επίτευξη του άριστου συνδυασμού όλων των συντελεστών της παραγωγής που 

συμμετέχουν σε µια επιχείρηση (Γιώργος Ιωάννου 2005). Και αυτό θα μπορούσε µε 

τη σειρά του να χαρακτηριστεί όχι µόνο δύναμη αλλά και αδυναμία. Για να είναι 

άριστος ο συνδυασμός όλων των µελών της επιχείρησης θα πρέπει και αυτοί µε τη 

σειρά τους να κατανοήσουν και να αποδεχθούν τη φιλοσοφία της ∆ιοίκησης Ολικής 

Ποιότητας. Σύμφωνα µε τον Τσιότρα 2002, η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας όχι µόνο 

βασίζεται σε ανθρώπους αλλά και υπηρετεί ανθρώπους. Γίνεται σαφές ότι όχι µόνο 
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τα µέλη και οι εργαζόμενοι αποτελούν κρίκο της επιχείρησης αλλά και οι τελικοί 

πελάτες η γνώμη των οποίων λαμβάνεται υπόψη στην εξέλιξη του συστήματος. 

Απ' ότι είδαμε παραπάνω στον πίνακα, η Ολική Ποιότητα σημαίνει πολύ 

περισσότερα από την παραγωγή ενός προϊόντος που θα καλύπτει τις ανάγκες του 

καταναλωτή. Σημαίνει το επίπεδο ικανοποίησης των εργαζομένων στην επιχείρηση, 

το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών, την τάξη, οργάνωση, και ασφάλεια στο χώρο 

εργασίας, τη φροντίδα και προστασία του περιβάλλοντος, τη φροντίδα για την 

αποφυγή σπατάλης στη χρήση υλικών και ενέργειας, τη συνεχή καινοτομία και 

ανανέωση, τις ανθρώπινες σχέσεις μέσα στην επιχείρηση, αλλά και µε τους πελάτες 

και τους προμηθευτές και τη συμμετοχή της επιχείρησης στο κοινωνικό και 

οικονομικό της περιβάλλον. Δηλαδή, η Ολική Ποιότητα σημαίνει ποιότητα ζωής η 

οποία όμως είναι άρρηκτα συνδεδεμένη µε την αποτελεσματικότητα, τον 

εκσυγχρονισμό και την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. Σύμφωνα µε την άποψη 

του Τσιότρα (2002), ως σύστημα διασφάλισης ποιότητας ορίζουμε την οργάνωση, τα 

αναγκαία μέσα και το προσωπικό που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση της 

διασφάλισης ποιότητας. Συνεπώς ο αποτελεσματικός έλεγχος της ποιότητας αποτελεί 

την βασική προϋπόθεση για την βελτίωση της. 

Τα πλεονεκτήματα από την υιοθέτηση ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας 

και εσωτερικού ελέγχου είναι πολλά για µια επιχείρηση και όπως αναφέρεται σε 

άρθρο των Γκοτζαµάνη και Τσιότρα (2001), µε αυτόν τον τρόπο οι επιχειρήσεις 

μπορούν να οργανώσουν καλύτερα και να εκσυγχρονίσουν τις δραστηριότητες τους. 

Αυτό επιτυγχάνεται, όπως είπαμε και παραπάνω στον πίνακα, µε τη σαφή περιγραφή 

των διαδικασιών αλλά και των καθηκόντων και ευθυνών των εργαζομένων και της 

διοίκησης. Επίσης, στο ίδιο άρθρο, αναφέρεται ως πλεονέκτημα η διαχείριση της 

ποιότητας µε προληπτικό τρόπο µε έμφαση στην πρόληψη λαθών, και όχι ο 

εντοπισμός των τελευταίων και έπειτα η διόρθωση τους. Η έννοια της πρόληψης, 

όπως αναφέρεται στο άρθρο, εκτιμάται ιδιαίτερα από τους συγγραφείς και τη σχετική 

βιβλιογραφία καθώς η νέα ανταγωνιστική πρόκληση των επιχειρήσεων είναι ο 

συνδυασμός της υψηλής ποιότητας του χαμηλού κόστους. Έτσι λοιπόν, για να είναι 

επιτυχής ο παραπάνω συνδυασμός, πρέπει να ληφθούν προληπτικά μέτρα διαχείρισης 

της ποιότητας και όχι διορθωτικά καθώς τα τελευταία όχι µόνο αυξάνουν το κόστος 

αλλά παράλληλα δεν προσθέτουν επιπλέον αξία στο παραγόμενο προϊόν.  
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Βλέπουμε ότι ένα σύστημα διασφάλισης ποιότητας και εσωτερικού ελέγχου 

μπορεί να αποτελέσει το κλειδί της επιτυχίας για µια επιχείρηση και ένα από τα 

στοιχεία που θα την βοηθήσουν να ανταπεξέλθει απέναντι στον συνεχώς αυξανόμενο 

ανταγωνισμό. Με την χρήση ενός τέτοιου συστήματος επιτυγχάνεται η σταθερότητα 

της ποιότητας και η αξιοπιστία των παρεχομένων προϊόντων.  

Η υιοθέτηση της διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών αποτελεί απόρροια 

τόσο της παγκοσμιοποίησης και της συνεχούς ανάπτυξης της τεχνολογίας όσο και του 

ανταγωνισμού και της διεύρυνσης των ορίων των επιχειρήσεων.  Λέγοντας 

διαδικασία, αναφερόμαστε στη μετατροπή των εισροών σε εκροές. Είναι ο τρόπος µε 

τον οποίο όλοι οι πόροι μίας επιχείρησης χρησιμοποιούνται µε αξιόπιστο, 

επαναλαμβανόμενο και συνεκτικό τρόπο για την επίτευξη των στόχων του (Zairi, 

1997). Σύμφωνα µε το ίδιο άρθρο, η διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών 

ορίζεται ως µία προσέγγιση µε χαρακτηριστικό την ανάλυση και τη συνεχή βελτίωση 

των θεμελιωδών δραστηριοτήτων της επιχείρησης όπως η παραγωγή, η προώθηση 

και οι πωλήσεις. Επίσης αναφέρονται οι εξής αρχές ή κανόνες που πρέπει να 

ακολουθούνται κατά τη διαχείριση των επιχειρηματικών διαδικασιών: 

 Οι κύριες δραστηριότητες της επιχείρησης πρέπει να χαρτογραφηθούν και 

τεκμηριώνονται ορθά. 

 Μέσω των οριζόντιων δεσμών που υπάρχουν μεταξύ των 

δραστηριοτήτων, ο πελάτης είναι αυτός στον οποίο εστιάζει µια 

επιχείρηση. 

 Η επιτυχία εξαρτάται όχι µόνο από το ίδιο το σύστημα διαχείρισης 

επιχειρηματικών διαδικασιών αλλά και από τις τεκμηριωμένες 

διαδικασίες. Έτσι εξασφαλίζεται πειθαρχία, συνεκτικότητα και 

επανάληψη στις επιδόσεις της ποιότητας. 

 Η διαδικασία της μέτρησης είναι η λέξη κλειδί για την αξιολόγηση της 

απόδοσης κάθε μεμονωμένης διαδικασίας και των στόχων. 

 Υποστηρίζεται η επίλυση των προβλημάτων µε απώτερο στόχο τη 

βελτιστοποίηση και την αποκόμιση των επιπλέων ωφελειών. 

Ουσιαστικά, προϋποθέτει την αλλαγή της κουλτούρας και της νοοτροπίας 

ολόκληρης της επιχείρησης. Απλά και µόνο η χρήση καλά δομημένων συστημάτων 

δεν οδηγεί στην επιτυχία. 
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6.12 ISO ΚΑΙ TQM 

 

Εδώ θα μπορούσαμε να κάνουμε µία αναφορά των πλεονεκτημάτων της 

υιοθέτησης και εφαρμογής ενός προτύπου ISO. Σύμφωνα µε άρθρο των Γκοτζαµάνη 

και Τσιότρα (2001), ένα πρότυπο μπορεί να προσφέρει στην επιχείρηση ένα καλά 

δομημένο “εργαλείο” ώστε να ξεκινήσει µε την ποιότητα. 

Η εφαρμογή του προτύπου μπορεί να μειώσει το χάσμα που υπάρχει μεταξύ του 

έως τώρα περιβάλλοντος διαχείρισης ποιότητας και της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

καθώς πλέον το ενδιαφέρον μετατοπίζεται από το τελικό προϊόν στις διαδικασίες. 

Σύμφωνα µε το ίδιο άρθρο, αυξάνεται η ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σε 

θέματα ποιότητας, μειώνονται οι διακυμάνσεις σε θέματα ποιότητας και αυξάνεται η 

ικανοποίηση του πελάτη και η εμπιστοσύνη αυτού απέναντι στην επιχείρηση. 

Ωστόσο όμως παρακάτω αναφέρονται και μερικά μειονεκτήματα που συνεπάγεται η 

χρήση ενός προτύπου διασφάλισης ποιότητας από µία επιχείρηση όπως είναι η 

εύκολη και γρήγορη πιστοποίηση χωρίς πραγματική δέσμευση για ποιότητα και χωρίς 

συνεχή βελτίωση των διαδικασιών και της ικανοποίησης του πελάτη. 

Δίκαια αναφέρεται στο συγκεκριμένο άρθρο ότι η μακροπρόθεσμη 

αποτελεσματικότητα και η πραγματική αξία των προτύπων έγκειται στο γεγονός ότι 

δεν βασίζονται στο περιεχόμενο και τις απαιτήσεις τους αλλά στον τρόπο που θα 

υιοθετηθούν και θα εφαρμοστούν από τις εταιρείες. Το κλειδί της επιτυχίας είναι η 

πραγματική δέσμευση των επιχειρήσεων για συνεχή βελτίωση της ποιότητας και 

ικανοποίησης του πελάτη.  

Iso 9000 

Σύμφωνα µε τη βιβλιογραφία και ειδικότερα µε το βιβλίο του Τσίοτρα (2002), η 

σειρά ISO 9000 αποτελείται από πέντε σε αριθμό διεθνή πρότυπα που έχουν σχέση 

µε τη διοίκηση της ποιότητας, τα συστήματα ποιότητας και τη διασφάλιση ποιότητας 

και είναι συνοπτικά τα εξής: 

1. ISO 9000: Προδιαγραφές διοίκησης ποιότητας και διασφάλισης ποιότητας- 

οδηγίες για επιλογή και χρήση. 

2. ISO 9001: Συστήματα ποιότητας- Μοντέλο για τη διασφάλιση της ποιότητας 

στο σχεδιασμό, παραγωγή, εγκατάσταση και εξυπηρέτηση (υπηρεσίες).  
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3. ISO 9002: Συστήματα ποιότητας- Μοντέλο για τη διασφάλιση ποιότητας στην 

παραγωγή, εγκατάσταση και εξυπηρέτηση. Το συγκεκριμένο πρότυπο είναι το πιο 

ευρέως διαδεδομένο στις ελληνικές επιχειρήσεις. 

4. ISO 9003: Συστήματα ποιότητας- Μοντέλο για τη διασφάλιση ποιότητας στην 

τελικά επιθεώρηση και δοκιμή  

5. ISO 9004: διοίκηση ποιότητας και στοιχεία συστήματος ποιότητας- 

κατευθυντήριες γραμμές. Περιέχει λεπτομερείς καταλόγους µε τα στοιχεία που 

συνθέτουν το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ενώ είναι µόνο για εσωτερική χρήση, 

δηλαδή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συμφωνίες μεταξύ προμηθευτή και πελάτη. 

Η παραπάνω σειρά προτύπων αναθεωρήθηκε το Νοέμβριο του 2000 και αποτελείται 

πλέον από τα εξής τρία έγγραφα: 

1. ISO 9000:2000: Βασικές έννοιες και λεξιλόγιο 

2.ISO 9001:2000: Απαιτήσεις (αντικαθιστά τα ISO 9000, ISO 9002 και ISO 

9003) 

3. ISO 9004:2000: Οδηγίες για τη βελτίωση της απόδοσης (δεν προορίζεται για 

πιστοποίηση επιχειρήσεων). 

Όπως αναφέρθηκε και στον πίνακα μετά από την αναθεώρηση του 2000, 

ακολούθησε η δεύτερη αναθεώρηση της σειράς των προτύπων το 2008. Τονίζεται δε 

ιδιαίτερα ότι οι αλλαγές δεν είναι μεγάλης έκτασης και δεν εισάγονται νέες 

απαιτήσεις. 

6.13 ΒΡΑΒΕΙΟ BALDRIGE 

 

Όπως αναφέρει ο Jennett το βραβείο δεν αναφέρεται σε κάποιο συγκεκριμένο 

προϊόν ή υπηρεσία ούτε αποτελεί οπισθογράφηση για κάποιο προϊόν ή υπηρεσία της 

επιχείρησης. Δίνεται σε εκείνες τις επιχειρήσεις που διαθέτουν παγκόσμιας κλάσης 

συστήματα για τη διοίκηση των ανθρώπων και των διαδικασιών τους. Η ανώτερη 

διοίκηση παρέχει τη ώθηση για την δημιουργία των αξιών, των προσδοκιών, των 

στόχων, και των συστημάτων µε σκοπό την καθοδήγηση και τη διατήρηση της 

αναζήτησης της τελειότητας της ποιότητας ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των 

πελατών και να βελτιωθεί η απόδοση της επιχείρησης. Η διοίκηση των διαδικασιών 
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της ποιότητας, η ανάπτυξη και διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού, ο στρατηγικός 

σχεδιασμός για την ποιότητα, η πληροφορία και η ανάλυση παρέχουν ένα σύστημα το 

οποίο αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη άρτια καθορισμένων σχεδιασμένων 

διαδικασιών που οδηγούν στην ικανοποίηση των πελατών και στην εκπλήρωση των 

απαιτήσεων της επιχειρηματικής απόδοσης. Τα λειτουργικά αποτελέσματα και τα 

αποτελέσματα της ποιότητας παρέχουν µία βάση δεδομένων για την μέτρηση της 

προόδου (Tummala & Tang, 1996). 

Οι περισσότερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τα κριτήρια του Βραβείου 

ποιότητας Malcolm Baldrige ως ένα προσχέδιο πάνω στο οποίο θα επιτεύξουν την 

βελτίωση της ποιότητας στο σημείο που θα είναι όσο το δυνατόν ανταγωνιστικές 

στην αγορά που απευθύνονται, χωρίς να διαγωνίζονται για το βραβείο. 

Επιπροσθέτως, όπως τόνισε ο Reimann (1989), το βραβείο μπορεί να προσαρμοστεί 

στις ανάγκες του εκάστοτε οργανισμού. Όπως αναφέρει ο Garvin (1991), το βραβείο 

Malcolm Baldrige όχι µόνο κωδικοποιεί τις αρχές της διοίκησης της ποιότητας σε 

καθαρή και προσβάσιμη γλώσσα, αλλά παρέχει στις επιχειρήσεις µία κατανοητή 

δομή πάνω στην οποία μπορούν να εκτιμήσουν την πρόοδο τους.  

 

Σχήμα 4 : Το μοντέλο του βραβείου Malcolm Baldrige (πηγή : Baldrige, 2006) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Η οικονομική αβεβαιότητα που είναι αποτέλεσμα της παγκόσμιας οικονομικής 

κρίσης διακατέχει όλες τις επιχειρήσεις ανά τον κόσμο. Τα τελευταία χρόνια 

«εμφανίζονται» συνέχεια οικονομικά σκάνδαλα. Επιχειρήσεις παγκοσμίας κλίμακας 

όπως η Enron αλλά και μικρότερες εταιρίες στην καθημερινότητα μας, αναγκάζονται 

να διακόψουν τη λειτουργία τους. Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει την επιτακτική 

ανάγκη ενός αξιοκρατικού ελέγχου σε όλα τα επίπεδα και καθιστούν την ελεγκτική 

επιστήμη αναγκαία. Επίσης η συνεχής ανάπτυξη της τεχνολογίας και των 

πληροφοριακών συστημάτων έχει θετικές συνέπειες στον έλεγχο διότι τα συστήματα 

ελέγχου εκσυγχρονίζονται, αλλά και αρνητικές συνέπειες διότι συνεχώς 

παρουσιάζονται νέοι κίνδυνοι της ασφαλείας του ελέγχου. Επομένως είναι αναγκαίο 

να εφαρμοστούν αποτελεσματικά τα πλαίσια ελέγχου αναφοράς και να 

εκσυγχρονίζονται συνέχεια.  

Η παρούσα εργασία παρουσίασε και σύγκρινε αυτά τα πλαίσια ελέγχου αναφοράς 

και τη σημαντικότητα τους. Συγκεκριμένα τα πλαίσια παρέχουν έναν τρόπο 

κατανόησης των οργανισμών. Περιλαμβάνοντας διαφορετικά κριτήρια, το καθένα 

αναδεικνύει κάποιες πτυχές του ελέγχου περισσότερο από άλλα. Τα κριτήρια στα 

πλαίσια παρέχουν μια βάση για την κατανόηση του ελέγχου σε μια εταιρεία και για 

την πραγματοποίηση κρίσης σχετικά με την αποτελεσματικότητα του ελέγχου. Τα 

πλαίσια παρέχουν μια συστηματική βήμα προς βήμα μέθοδο για την αξιολόγηση και 

την αντιμετώπιση της επάρκειας των ελέγχων σε πολλαπλές διαστάσεις μιας 

επιχείρησης. Τα πλαίσια παρέχουν μια τυπική διαδικασία αναθεώρησης. Επίσης τα 

πλαίσια αποτελούν ένα εργαλείο που βοηθά τη διοίκηση και τους ελεγκτές να 

αξιολογούν την επάρκεια των ελέγχων σε διάφορες διαστάσεις της επιχείρησης. 

Βοηθούν να δώσουν μια εικόνα του πόσο καλά όλα τα στοιχεία ελέγχου σε όλα τα 

επίπεδα εργάζονται. Φτιάχνουν μια εικόνα που εστιάζει σε αυτό που είναι σημαντικό 

για τους χρήστες. Η ευελιξία επιτρέπεται και η δημιουργικότητα είναι απαραίτητη.  

Διασφαλίζουν ότι όλο το προσωπικό έχει λάβει ένα σαφές μήνυμα από την 

ανώτερη διοίκηση ότι οι αρμοδιότητες ελέγχου πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη. 

Εξασφαλίζουν ότι τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου παρακολουθούνται μέσα από 

μια διαδικασία που αξιολογεί την ποιότητα των επιδόσεων του συστήματος 

διαχρονικά. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου 
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αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου, και ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονται οι 

έλεγχοι μπορεί να εξελιχθεί. Tο νέο προσωπικό θα πρέπει να είναι άρτια 

εκπαιδευμένο σε διαδικασίες και να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει νέους κινδύνους. 

Πρέπει να σημειωθεί, ότι κανένα πλαίσιο – ακόμα και αν εφαρμοστεί ακριβώς 

όπως ορίζεται – δεν μπορεί να εγγυηθεί την 100% διασφάλιση της πληροφορίας. 

Αντίθετα, υπάρχει μεγάλη εξάρτηση από νόμους, κανονισμούς και αποφάσεις της 

ίδιας της επιχείρησης γύρω από το επίπεδο του αποδεκτού κινδύνου και τη διαχείρισή 

του, που μπορούν να επηρεάσουν τα συστήματα αυτά. 

Τα πλαίσια παρέχουν ένα τρόπο να κατανοούμε τους οργανισμούς και µέσω της 

ομαδοποίησης ορισμένων λειτουργιών (ή και ελέγχων), «υπογραμμίζονται» οι 

κρισιμότερες από αυτές. Είναι µια μεθοδική προσέγγιση για την εξακρίβωση της 

επάρκειας των ελέγχων σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού και αποτελούν βασικό 

εργαλείο για τη διεύθυνση και τους ελεγκτές στο έργο της αξιολόγησης, αφού τους 

παρέχουν µια συνολική εικόνα της υπάρχουσας κατάστασης, της λειτουργίας, των 

ελλείψεων και αδυναμιών. 

Θα μπορούσε κανείς να επισημάνει ότι ένα μειονέκτημα των προαναφερθέντων 

πλαισίων είναι το γεγονός ότι στρέφονται σχεδόν αποκλειστικά γύρω από επίσημους, 

αντικειμενικούς, ποσοτικά μετρήσιμους και προγραμματισμένους ελέγχους. Πολλές 

φορές όμως, ακόμα και ανεπίσημοι, υποκειμενικοί έλεγχοι μπορούν να δώσουν 

σημαντικές πληροφορίες για την πορεία μιας εταιρείας, για παράδειγμα το κατά πόσο 

τα μέλη συνεργάζονται αρμονικά. Πάντως, ακόμα και αν δεν συμπεριλαμβάνουν 

υποκειμενικούς ελέγχους, η τήρηση τους «κατά γράμμα» και η εφαρμογή τους σε 

βάθος μπορούν να βοηθήσουν όλες τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν με αισιοδοξία 

το μέλλον.   
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