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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην σύγχρονη εποχή όπου η ταχύτητα είναι το ζητούμενο στις περισσότερες 

επιχειρηματικές λειτουργίες, η χρήση των πληροφοριακών συστημάτων δημιουργεί 

έναν τεράστιο όγκο δεδομένων σε κάθε επιχείρηση. Η παραδοσιακή Ελεγκτική στις 

περισσότερες περιπτώσεις κρίνεται πλέον ανεπαρκής και για τον λόγο αυτό 

αναπτύχθηκαν τεχνολογικά εργαλεία, μέθοδοι και προγράμματα για την απόσπαση, 

ανάλυση και έλεγχο των δεδομένων αυτών που θα μας βοηθήσουν στον έγκαιρο 

εντοπισμό σφαλμάτων ή και αποτροπή αυτών. Στην παρούσα εργασία επιδιώξαμε να 

εξετάσουμε την επίδραση των νέων τεχνολογιών στον λογιστικό έλεγχο και 

συγκεκριμένα των συστημάτων Συνεχούς Ελεγκτικής για την ταχύτερη και 

αποτελεσματικότερη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων. Μέσω της βιβλιογραφικής 

επισκόπησης, της μελέτης περιπτώσεων εφαρμογής και ερευνών για την πορεία 

υιοθέτησης των συστημάτων αυτών παρουσιάζουμε την παρούσα κατάσταση και τις 

μελλοντικές κατευθύνσεις του Συνεχούς Ελέγχου και των προϋποθέσεων για περαιτέρω 

ανάπτυξη της υιοθέτησης του. 
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ABSTRACT 

In the modern era where speed is what matters to most business functions, the use of 

information systems creates a vast amount of data in each organization. Traditional 

Audit in most cases it is now insufficient and therefore has been developed 

technological tools, methods and software for the extraction, analysis and control of 

these data, that will help us in the early detection of errors or prevent these to occure. In 

this study we sought to examine the impact of new technologies in audit and 

specifically the Continuous Auditing systems for faster and more effective internal 

audits. Through literature review, implementation case study and research on the state 

of adoption of these systems, we  present the current state and future directions of 

Continuous Auditing  and conditions for further development of its adoption. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Γενικά 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση του όρου και της έννοιας του Συνεχούς 

Ελέγχου (Continuous Auditing), όπως εξελίχθηκε τα τελευταία χρόνια. Αναλύεται ο 

σκοπός και η αναγκαιότητα της εφαρμογής του στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον, 

όπως αυτό έχει διαμορφωθεί  λόγω της παγκοσμιοποίησης, της τεχνολογικής 

ανάπτυξης, αλλά και της αυξανόμενης ανάγκης  διασφάλισης  τόσο της ακρίβειας των 

οικονομικών καταστάσεων όσο και της έγκαιρης αξιολόγησης  και διαχείρισης των 

κινδύνων για την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. 

Διάρθρωση Εργασίας  

Η εργασία καλείται να απαντήσει σε καίρια ερευνητικά ζητήματα σχετικά με την 

παρούσα κατάσταση εφαρμογής συστημάτων Συνεχούς Ελέγχου και των μελλοντικών 

κατευθύνσεων, λαμβάνοντας υπόψη την αρθογραφία των τελευταίων ετών, την μελέτη 

περιπτώσεων εφαρμογής και διεθνής έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από διάφορους 

οργανισμούς. 

Στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας γίνεται αναφορά και ανάλυση των εννοιών 

της Ελεγκτικής. Αναφέρονται τα είδη των ελέγχων και η διάκριση τους και ιδιαίτερα η 

έννοια του εσωτερικού ελέγχου και των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. Επίσης 

αναφέρονται οι έννοιες του επιχειρηματικού κινδύνου και της εταιρικής 

διακυβέρνησης.  

Στο δεύτερο μέρος περιγράφεται η ιστορική εξέλιξη, η εννοιολογική προσέγγιση και οι 

ορισμοί του Συνεχούς Ελέγχου. Επίσης περιγράφονται τα πεδία που μπορεί να 

εφαρμοστεί και τα οφέλη της εφαρμογής του. Κατόπιν παρουσιάζονται τα βασικά 

μοντέλα και η εφαρμογή των συστημάτων του Συνεχούς Ελέγχου. 

Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει την ανάλυση σημαντικών ερευνών που 

πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια για την επικρατούσα κατάσταση και τις 

μελλοντικές τάσεις που αφορούν την εφαρμογή του Συνεχούς Ελέγχου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

1.1 Ελεγκτική  
 

Η Ελεγκτική αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς κλάδους της  λογιστικής 

επιστήμης. Ασχολείται με την διατύπωση των αρχών και κανόνων που αφορούν την 

ομαλή διεξαγωγή οικονομικών ελέγχων. Αντικείμενο της συνιστά ο έλεγχος των 

διαδικασιών και των μεθόδων που εφαρμόστηκαν από την επιχείρηση κατά τη διάρκεια 

του διαχειριστικού έτους και διενεργείται από πρόσωπα ανεξάρτητα προς την 

οικονομική μονάδα
1
. 

Η Ελεγκτική τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, αν και 

απαιτητική, επαγγελματική ενασχόληση. Ενώ παραδοσιακά για την άσκηση της 

αρκούσε ένα υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων και γνώσεων σε λογιστικά και τεχνικά 

ελεγκτικά θέματα, σήμερα οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να έχουν καλές γνώσεις από 

μια σειρά συγγενών γνωστικών αντικειμένων, όπως η Οργάνωση και Διοίκηση των 

Επιχειρήσεων και η Χρηματοοικονομική, πέραν της εξοικείωσης με επιμέρους κλάδους 

οικονομικής δραστηριότητας. Επιπλέον, η ταχύτατη εισαγωγή της πληροφοριακής 

τεχνολογίας (information technology) στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων, η 

ταχύτητα των κοινωνικο-οικονομικών αλλαγών που συμβαίνουν στις ημέρες μας και οι 

αυξημένοι επιχειρηματικοί κίνδυνοι για την πορεία των επιχειρήσεων σημαίνουν ότι οι 

ελεγκτές πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με πρόσθετες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες
2
. 

Ο καθηγητής Τσιμαράς (1956) ορίζει την ελεγκτική ως «το σύνολο των αρχών, 

κανόνων και ενεργειών δια των οποίων – απορρεουσών  από βαθειάν γνώσιν της 

Οικονομικής των Εκμεταλλεύσεων ( Επιχειρήσεων), της Λογιστικής και του Δικαίου 

(Εμπορικού, Αστικού, Φορολογικού) διενεργείται η εξέλεγσις (Verification) εμπορικών 

βιβλίων, οικονομικών καταστάσεων, λογιστικών και συναφών στοιχείων, προς 

διαπίστωσιν πράξεων ή παραλείψεων και συναγωγήν ητιολογημένων συμπερασμάτων 

σχετικών οικονομικήν τινα διαχείρισην». 

Κατά τον Mattingly (1964), αντικείμενο της Ελεγκτικής είναι  « η εξέταση των βιβλίων 

μιας οικονομικής μονάδος, των δικαιολογητικών εγγράφων, των αποδεικνυόντων την 

                                                             
1 Νεγκάκης Χ.-Ταχυνάκης Π.(2013), «Σύγχρονα θέματα ελεγκτικής και εσωτερικού ελέγχου», Εκδόσεις 

Διπλογραφία, Αθήνα, σελ.3. 
2 Καραμάνης Κ. (2008), «Σύγχρονη Ελεγκτική», Εκδόσεις Ο.Π.Α., Αθήνα, σελ.47-48. 
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αλήθεια, ακρίβεια και νομιμότητα των εν αυτοίς εγγραφών, η ζήτησις των 

απαιτουμένων πληροφοριών, ως και η διενέργεια δοκιμαστικών επαληθεύσεων, πασών 

των εργασιών τούτων διεξαγόμενων εις τοιαύτην… ώστε να πεισθεί ο ελεγκτής περί 

της ακρίβειας και αληθείας των ως άνω βιβλίων και των βάσει τούτων συνταχθεισών 

οικονομικών  καταστάσεων». 

Η Αμερικάνικη Ένωση Λογιστικής (American Accounting Association) ορίζει την 

Ελεγκτική ως «μια συστηματική διαδικασία αντικειμενικής συγκέντρωσης και 

αξιολόγησης ελεγκτικών τεκμηρίων, που αφορούν σε πιστοποιήσεις οικονομικών 

ενεργειών και γεγονότων, με σκοπό την εξακρίβωση του βαθμού ανταπόκρισης μεταξύ 

αυτών των πιστοποιήσεων και των προκαθορισμένων κριτηρίων, για την γνωστοποίηση 

των αποτελεσμάτων σε ενδιαφερόμενους χρήστες». 

Το αντικείμενο λοιπόν της Ελεγκτικής είναι ο έλεγχος  των επιχειρήσεων με στόχο: 

α. την πρόληψη, αποκάλυψη ή καταστολή ακούσιων ή εκούσιων λογιστικών λαθών και 

οικονομικών ατασθαλιών, και 

β. την πιστοποίηση, ύστερα από διενέργεια συστηματικού ελέγχου και ανάλογων 

δοκιμαστικών επαληθεύσεων, της αξιοπιστίας των οικονομικών δεδομένων, της  

πιστοληπτικής ικανότητας, καθώς και της ορθής εφαρμογής των κείμενων φορολογικών 

διατάξεων
3
. 

Αναλύοντας τον ορισμό της Αμερικάνικης Ένωσης Λογιστικής το πρώτο βασικό 

στοιχείο είναι οι προς έλεγχο πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές κατά κανόνα έχουν 

προετοιμαστεί από τη διοίκηση μιας οικονομικής μονάδας και συνιστούν το 

αντικείμενο ελέγχου. Για να είναι δυνατή η διενέργεια ελέγχου, οι πληροφορίες αυτές 

πρέπει να είναι σε τέτοια μορφή, ώστε να επιδέχονται έλεγχο και επιβεβαίωση. Το 

δεύτερο στοιχείο είναι τα κριτήρια ελέγχου τα οποία και εξαρτώνται από τις προς έλεγχο 

πληροφορίες. Για παράδειγμα, εάν ο έλεγχος αναφέρεται στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις μιας επιχείρησης, το κριτήριο ελέγχου είναι το εφαρμοστέο πλαίσιο 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (λογιστικά πρότυπα). Εάν ο έλεγχος αναφέρεται 

στη φορολογική δήλωση της επιχείρησης, το κριτήριο ελέγχου είναι οι σχετικές 

φορολογικές διατάξεις. Το τρίτο στοιχείο του ορισμού είναι τα τεκμήρια ελέγχου τα 

οποία αναφέρονται σε κάθε είδους στοιχεία και δεδομένα που χρησιμοποιούνται για να 

                                                             
3
Νεγκάκης Χ.-Ταχυνάκης Π.(2013), «Σύγχρονα θέματα ελεγκτικής και εσωτερικού ελέγχου», Εκδόσεις 

Διπλογραφία, Αθήνα, σελ.3.  
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εξακριβωθεί εάν οι προς έλεγχο πληροφορίες συμφωνούν με τα κριτήρια ελέγχου. Το 

τέταρτο στοιχείο του ορισμού του ελέγχου είναι ο ελεγκτής, ο οποίος θα πρέπει να είναι 

ικανός, προσοντούχος και ανεξάρτητος ειδικός επαγγελματίας. Ο ελεγκτής πρέπει να 

έχει τις γνώσεις και την εμπειρία για να κατανοεί και να εφαρμόζει τα κριτήρια ελέγχου 

και την ικανότητα προσδιορισμού των ειδών και της ποσότητας των τεκμηρίων που 

απαιτούνται, ώστε να είναι σε θέση να διατυπώσει αξιόπιστο πόρισμα επί του ελέγχου 

του, αφού εξετάσει τα ελεγκτικά τεκμήρια. Κυρίαρχο ποιοτικό χαρακτηριστικό του 

ελεγκτή είναι η ανεξάρτητη στάση (ανεξαρτησία) που θα πρέπει να τον διακρίνει κατά 

τη διενέργεια του ελέγχου. Αυτή η ανεξάρτητη στάση υπαγορεύει ο ελεγκτής να 

παραμένει ανεπηρέαστος, τόσο σε ότι αφορά στη συγκέντρωση και αξιολόγηση των 

ελεγκτικών τεκμηρίων, όσο και στη διατύπωση της επαγγελματικής του γνώμης. Το 

τελευταίο στοιχείο του ορισμού του ελέγχου είναι η έκθεση ελέγχου, δηλαδή ένα γραπτό 

κείμενο στο οποίο ο ελεγκτής εκφράζει τη γνώμη του για το εάν και κατά πόσο οι 

ελεγχθείσες πληροφορίες συμφωνούν με τα κριτήρια ελέγχου. Η έκθεση αυτή αποτελεί 

και το μέσον επικοινωνίας του ελεγκτή με τα μέρη εκείνα που κατά νόμο ή συμβατικά 

είναι χρήστες της γνώμης του ελεγκτή, για τη λήψη οικονομικών αποφάσεων
4
. 

Οι έλεγχοι δεν είναι ίδιοι για όλες τις επιχειρήσεις. Διακρίνονται ανάλογα με το εύρος, 

την περιοδικότητα, το σκοπό και την ιδιότητα του ελεγκτή. Στη συνέχεια, παρατίθενται 

τα είδη του ελέγχου που μπορούν να διενεργηθούν σε οποιαδήποτε επιχείρηση, καθώς 

και τα κριτήρια
5
 κατηγοριοποίησης τους.  

Πιο συγκεκριμένα : 

(α) Ανάλογα με την εξάρτηση του προσώπου από την ελεγχόμενη επιχείρηση, σε 

εξωτερικό και εσωτερικό έλεγχο. 

 Εξωτερικός έλεγχος (external audit) καλείται ο διενεργούμενος από πρόσωπο 

(φυσικό ή νομικό) που δεν έχει εξαρτημένη σχέση εργασίας με την επιχείρηση, 

δεν σχετίζεται οικονομικά με αυτήν, ούτε με τους μετόχους ή τη διοίκηση αυτής 

και γενικότερα πληροί το κριτήριο της ανεξαρτησίας. 

 Εσωτερικός έλεγχος (internal audit) καλείται ο διενεργούμενος από πρόσωπο 

που διαθέτει επιστημονικά και επαγγελματικά προσόντα γνώσης και εμπειρίας, 

αλλά έχει την ιδιότητα του υπαλλήλου της ελεγχόμενης εταιρίας και ταυτόχρονα 

                                                             
4
 Καραμάνης Κ. (2008), «Σύγχρονη Ελεγκτική», Εκδόσεις Ο.Π.Α., Αθήνα, σελ.48-49  

5 Καζαντζής Χ. (2006), «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος», Εκδόσεις Business Plus, Αθήνα, σελ. 81-110.  
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σχετίζεται άμεσα με τα άτομα και τα στελέχη που καθορίζουν την πορεία της. Ο 

εσωτερικός ελεγκτής είναι υποχρεωμένος να υπακούσει στον εσωτερικό 

κανονισμό και υποδείξεις της διοίκησης εταιρίας, οι οποίες μπορεί να 

αποκλίνουν από τα γενικά ελεγκτικά πρότυπα.  

Διευκρινίζεται ότι η έννοια του εσωτερικού ελέγχου δεν πρέπει να συγχέεται με την 

έννοια των εσωτερικών δικλίδων διεύθυνσης (internal control system). Η σύγχυση αυτή 

έχει δημιουργηθεί καθώς στην ελληνική βιβλιογραφία οι αγγλικοί όροι internal control 

και internal audit συχνότατα, αλλά εσφαλμένα, αποδίδονται και οι δυο με τον ελληνικό 

όρο εσωτερικός έλεγχος, χωρίς δηλαδή να γίνεται διάκριση μεταξύ του audit (έλεγχος) 

και του control (δικλίδες διεύθυνσης). Οι εσωτερικές δικλίδες διεύθυνσης (controls) 

είναι ένα πλέγμα μηχανισμών και διαδικασιών στο ευρύτερο πλαίσιο οργάνωσης της 

επιχείρησης που η διοίκηση έχει θέσει σε λειτουργία για να είναι σε θέση να 

παρακολουθεί, να εποπτεύει και να κατευθύνει την επιχείρηση στην προσπάθεια για την 

επίτευξη των στόχων της. Οι δικλίδες αυτές λειτουργούν προληπτικά (ex-ante), σε 

αντίθεση τόσο με τον εσωτερικό, όσο και με τον εξωτερικό έλεγχο που λειτουργούν εκ 

των υστέρων
6
. 

(β) Ανάλογα με το εύρος, σε γενικούς και ειδικούς ελέγχους. 

 Γενικοί καλούνται οι έλεγχοι που αφορούν το σύνολο των δραστηριοτήτων της 

εταιρίας, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) 

και αποσκοπούν στην έκφραση γνώμης για την ορθή απεικόνιση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την τήρηση των διαδικασιών για την 

επίτευξη του σκοπού της. 

 Ειδικοί καλούνται οι έλεγχοι που αφορούν συγκεκριμένους λογαριασμούς ή 

τομείς και διαδικασίες της εταιρίας (π.χ. έλεγχος ταμείου, πελατών, κλπ), 

συνήθως πραγματοποιούνται αιφνιδιαστικά και αποβλέπουν στην αποκάλυψη 

λαθών, εσκεμμένων ή μη, στην ορθή τήρηση των λογαριασμών ή των 

διαδικασιών. 

(γ) Ανάλογα με την περιοδικότητα, σε μόνιμους, τακτικούς και έκτακτους ελέγχους. 

 Μόνιμοι, καλούνται όσοι διενεργούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσης. 

                                                             
6 Καραμάνης Κ. (2008), «Σύγχρονη Ελεγκτική», Εκδόσεις Ο.Π.Α., Αθήνα, σελ.51 
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  Τακτικοί, καλούνται αυτοί που διενεργούνται σε τακτικά χρονικά διαστήματα 

(έτος, εξάμηνο, τρίμηνο). 

 Έκτακτοι καλούνται όσοι διενεργούνται σε τυχαία χρονική στιγμή. 

(δ) Ανάλογα με το σκοπό που επιτελούν, σε προληπτικούς και κατασταλτικούς 

ελέγχους. 

 Προληπτικοί είναι όσοι διενεργούνται με σκοπό την πρόληψη λαθών κατά την 

τήρηση των λογαριασμών και των διαδικασιών. 

 Κατασταλτικοί είναι αυτοί που διενεργούνται μετά από την εκτέλεση μιας 

πράξης και αποβλέπουν στην εύρεση και καταστολή εκούσιων ή ακούσιων 

σφαλμάτων. 

(ε) Ανάλογα με το νομοθετικό πλαίσιο που τους επιβάλλει, σε υποχρεωτικούς και 

προαιρετικούς ελέγχους. 

 Υποχρεωτικοί είναι όσοι επιβάλλονται από νομοθετικές διατάξεις, δικαστικές ή 

άλλες κρατικές υπηρεσίες. 

 Προαιρετικοί είναι αυτοί που επιβάλλονται από τη διοίκηση ή τους μετόχους 

για δική τους χρήση. 

(στ) Ανάλογα με τον τομέα που διερευνούν, σε διαχειριστικούς, διοικητικούς και 

φορολογικούς ελέγχους. 

 Διαχειριστικοί είναι όσοι έχουν ως αντικείμενο την διαχείριση των οικονομικών 

της εταιρίας. 

 Διοικητικοί είναι όσοι ασχολούνται με την διαπίστωση της ορθής και πιστής 

εφαρμογής των ακολουθουμένων διαδικασιών. 

 Φορολογικοί είναι όσοι αποβλέπουν στην ορθή τήρηση της φορολογικής 

νομοθεσίας και των φορολογικών υποχρεώσεων
7
. 

 

                                                             
7
 Νεγκάκης Χ.-Ταχυνάκης Π.(2013), «Σύγχρονα θέματα ελεγκτικής και εσωτερικού ελέγχου»,  Εκδόσεις 

Διπλογραφία, Αθήνα, σελ.3. 
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1.2 Εταιρική διακυβέρνηση και έλεγχος 
 

Ο όρος εταιρική διακυβέρνηση (corporate governance) αποτελεί μια πολυδιάστατη 

έννοια που έχει εισαχθεί στη ζωή των μεγάλων επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια. 

Πολυδιάστατη καθώς προσεγγίζεται πρακτικά και επιστημονικά (ερευνητικά) από πέντε 

βασικές οπτικές: Λογιστική, Ελεγκτική, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομική 

και Δίκαιο. Η έννοια αυτή σχετίζεται με την έννοια του ελέγχου, αφού ο έλεγχος, από 

μια ευρύτερη οπτική γωνία, μπορεί να θεωρηθεί ως ένας μηχανισμός εταιρικής 

διακυβέρνησης. 

Μέχρι σήμερα  δεν έχει επιτευχθεί ένας κοινά αποδεκτός ορισμός του όρου εταιρική 

διακυβέρνηση. Γενικά πάντως, ο όρος εταιρική διακυβέρνηση  αναφέρεται στο πλέγμα 

μηχανισμών, διαδικασιών και δομών (δικλίδες) με το οποίο μια επιχείρηση διοικείται 

και κατευθύνεται, για την αύξηση της περιουσίας των μετόχων και τη διασφάλιση των 

θεμιτών συμφερόντων άλλων ομάδων ενδιαφερομένων. Ουσιαστικά με την εταιρική 

διακυβέρνηση γίνεται προσπάθεια αντιμετώπισης των προβλημάτων που 

δημιουργούνται από το διαχωρισμό της ιδιοκτησίας (κύριος-principal) από τη διοίκηση 

της επιχείρησης (αντιπρόσωπος-agent). Ο όρος καλύπτει επίσης τη σχέση μεταξύ της 

επιχείρησης και της διοίκησης της με άλλες ομάδες ενδιαφερομένων, όπως δανειστές, 

εργαζόμενοι και ευρύτερο κοινό. Οι ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης αναφέρονται 

στο πρόβλημα του ηθικού κινδύνου (moral hazard) των μελών της διοίκησης, λόγω 

σύγκρουσης των συμφερόντων τους με αυτά των μετόχων.  Αναφέρονται επίσης στο 

ζήτημα του κινδύνου δυσμενούς επιλογής (adverse selection), λόγω ασυμμετρίας στην 

πληροφόρηση για τις εταιρικές υποθέσεις μεταξύ διοίκησης και μετόχων ή και άλλων 

ενδιαφερομένων , όπως οι δανειστές (La Porta et al,2000)
8
.  

Οι δικλίδες εταιρικής διακυβέρνησης μπορεί, είτε να αναπτύσσονται με πρωτοβουλία 

της ίδιας της επιχείρησης ή να επιβάλλονται από την κοινωνία και το κράτος. Βασικό 

χαρακτηριστικό κάθε συστήματος  εταιρικής διακυβέρνησης είναι η επίβλεψη όλων 

των ενεργειών της διοίκησης και η καθιέρωση διαφάνειας στη λήψη αποφάσεων και 

στη λειτουργία της επιχείρησης. Σε κάθε τέτοιο σύστημα, παίζουν κεντρικό ρόλο μια 

σειρά από φυσικά πρόσωπα ή συλλογικά όργανα, όπως τα μέλη της εκτελεστικής 

διοίκησης, το διοικητικό συμβούλιο, η επιτροπή ελέγχου και άλλες επιτροπές του 

διοικητικού συμβουλίου με συναφές αντικείμενο, οι εσωτερικοί και οι εξωτερικοί 

ελεγκτές.  

                                                             
8 Καραμάνης Κ. (2008), «Σύγχρονη Ελεγκτική», Εκδόσεις Ο.Π.Α., Αθήνα, σελ.127 
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Τα τελευταία χρόνια, το θέμα της εταιρικής διακυβέρνησης είναι στην επικαιρότητα για 

μια σειρά από λόγους. Ένας πρώτος λόγος είναι η συχνή και αιφνίδια κατάρρευση 

μεγάλων επιχειρήσεων λόγω λογιστικών σκανδάλων, απατών, συγκεκαλυμμένης 

διαχείρισης ή εσφαλμένων επιχειρηματικών αποφάσεων. Ένας δεύτερος λόγος είναι η  

παγκοσμιοποίηση των διεθνών χρηματαγορών, των επιχειρήσεων και των ρυθμιστικών 

κανόνων. Ένας τρίτος λόγος είναι η αυξανόμενη επιρροή στις εταιρικές υποθέσεις 

διαφόρων εξωτερικών ομάδων συμφερόντων, των μέσων μαζικής επικοινωνίας και 

γενικότερα της κοινής γνώμης. 

 

1.3 Επιχειρηματικός κίνδυνος 
 

Στη σχετική βιβλιογραφία, η έννοια του επιχειρηματικού κινδύνου ορίζεται ως η 

πιθανότητα να μην επιτύχει τους στόχους της μια επιχείρηση. Πιο αναλυτικά, 

επιχειρηματικός κίνδυνος είναι η πιθανότητα να συμβεί στο μέλλον ένα γεγονός το 

οποίο θα επηρεάσει την ικανότητα της επιχείρησης να επιτύχει τους επιχειρηματικούς 

σκοπούς της και να εφαρμόσει τις στρατηγικές της. Δηλαδή, ο επιχειρηματικός 

κίνδυνος αναφέρεται τόσο στην πιθανότητα ότι κάτι κακό θα συμβεί, όσο και στην 

πιθανότητα ότι κάτι καλό δεν θα συμβεί. Συνεπώς, συνυφασμένη με την έννοια του 

κινδύνου είναι τόσο η έκθεση στον κίνδυνο ζημίας (downside risk) όσο και το 

ενδεχόμενο για κέρδος (upside potential). Το δεύτερο σκέλος (η πιθανότητα κέρδους)  

είναι μια πλευρά της έννοιας του κινδύνου στην οποία πολλές φορές δε δίνεται η 

δέουσα σημασία. 

Τα διάφορα είδη επιχειρηματικού κινδύνου μπορούν να ομαδοποιηθούν σε δυο 

κατηγορίες: τους εξωτερικούς και τους εσωτερικούς ως προς την επιχείρηση κινδύνους. 

Οι εξωτερικοί κίνδυνοι προέρχονται από το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί και 

γενικά είναι δύσκολο να ελεγχθούν. Παραδείγματα εξωτερικών κινδύνων είναι τα εξής: 

α) Οι μεταβολές στις προτιμήσεις των καταναλωτών, τις διαθέσεις και τις απόψεις της 

κοινής γνώμης, τις επικρατούσες κοινωνικές και πολιτισμικές ιδέες κλπ. 

β) Η αλλαγή νομοθετικού πλαισίου ή της κυβέρνησης. 

γ) Οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι (μόλυνση περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές οργανώσεις, 

κλπ). 



9 
 

δ) Οι κίνδυνοι φυσικών καταστροφών (πυρκαγιά, σεισμός, πλημμύρα, κλπ). 

ε) Οι δημογραφικές τάσεις. 

στ) Οι οικονομικές και ευρύτερες γεωπολιτικές συνθήκες και εξελίξεις. 

ζ) Το επίπεδο ανταγωνισμού. 

η) Οι εξελίξεις στην τεχνολογία. 

Σε αντίθεση με τους εξωτερικούς, οι εσωτερικοί κίνδυνοι συνδέονται πιο στενά με την 

ίδια την επιχείρηση και έχουν να κάνουν με τις διάφορες λειτουργίες της. Τέτοιοι 

κίνδυνοι μπορεί να σχετίζονται με: 

α) Τα παραγόμενα προϊόντα ή τις προσφερόμενες υπηρεσίες. 

β) Την παραγωγική διαδικασία. 

γ) Το εργατικό και υπαλληλικό προσωπικό. 

δ) Τις σχέσεις με πελάτες. 

ε) Τις σχέσεις με προμηθευτές. 

Η αντιμετώπιση των κινδύνων μιας επιχείρησης συχνά γίνεται μ’ έναν τρόπο μάλλον 

πρόχειρο και χωρίς σύστημα ή κεντρικό έλεγχο. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης 

είναι η επιχείρηση, είτε να μην διαχειρίζεται κατάλληλα όλους τους κινδύνους, ή ακόμη 

να μην γνωρίζει το ύψος της συνολικής έκθεσης της σε αυτούς. Σήμερα έχει γίνει 

κατανοητό από τη διοίκηση ότι ένα καλά δομημένο και ολοκληρωμένο σύστημα 

διαχείρισης κινδύνων είναι ουσιώδες για την επιτυχία μιας επιχείρησης. Επιπλέον, 

μέτοχοι, επενδυτές και αναλυτές απαιτούν πληροφόρηση για τα εταιρικά συστήματα 

διαχείρισης του επιχειρηματικού κινδύνου, ενώ οι αρχές εποπτείας, σε εθνικό και 

διεθνές επίπεδο, καθιστούν τη διοίκηση της επιχείρησης υπεύθυνη για την επάρκεια 

των συστημάτων αυτών. 

Η διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου περιλαμβάνει την ταυτοποίηση, τη μέτρηση 

και την κατάλληλη αντιμετώπιση των σχετικών κινδύνων. Η επιτυχής εκτέλεση αυτού 

του  έργου προϋποθέτει τον συντονισμό των διαφόρων λειτουργικών τμημάτων της 

επιχείρησης (οικονομική διεύθυνση, παραγωγή, πωλήσεις και μάρκετινγκ, στρατηγική 
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διοίκηση,  διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού, κλπ) και αποτελεί μια βασική παράμετρο 

για την επιτυχή πορεία της. 

Θεωρώντας τον επιχειρηματικό κίνδυνο ως την αβεβαιότητα για τη μελλοντική πορεία 

μιας επιχείρησης, η διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου (Enterprise Risk 

Management) μπορεί να ορισθεί ως μια διαδικασία αποφάσεων και μέτρων που 

στοχεύουν στη μείωση της διαφοράς (διακύμανση) μεταξύ των επιδιωκόμενων 

(μελλοντικών) στόχων και των αποτελεσμάτων που τελικά επιτυγχάνονται. Δηλαδή, 

διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου είναι η διαδικασία σχεδιασμού, οργάνωσης, 

διεύθυνσης και ελέγχου των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης με σκοπό την 

ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων του επιχειρηματικού κινδύνου στην 

καθαρή θέση και τα κέρδη. Ο σκοπός της διαχείρισης βέβαια μπορεί να επεκτείνεται 

και στην εκμετάλλευση των συνθηκών αβεβαιότητας στο περιβάλλον λειτουργίας της 

επιχείρησης για την ενίσχυση της καθαρής θέσης και των κερδών της επιχείρησης
9
. 

 

1.4  Εσωτερικός έλεγχος  
 

Ένας σημαντικός προβληματισμός που τίθεται σε κάθε μορφής επιχείρηση είναι το 

γεγονός της μειωμένης δυνατότητας της διοίκησης να έχει την άμεση επίβλεψη όλων 

των ενεργειών και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Καθώς το μέγεθος και η 

πολυπλοκότητα των επιχειρήσεων αναπτύσσεται, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη 

θέσπισης μέτρων και διαδικασιών με τις οποίες θα διασφαλίζεται τόσο η εύρυθμη όσο 

και η αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης. Αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων 

είναι η δημιουργία ενός σημαντικού εργαλείου ελέγχου και ανάλυσης δεδομένων που 

αφορά τις λειτουργίες και δραστηριότητες των εταιριών. Το εργαλείο αυτό είναι ο 

εσωτερικός οικονομικός, λογιστικός και διαχειριστικός έλεγχος ή καλύτερα, το 

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου
10

. 

Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών έχει δώσει τον ορισμό του εσωτερικού ελέγχου, ο 

οποίος δηλώνει τους βασικούς σκοπούς, τη φύση, αλλά και το πεδίο δράσης του 

εσωτερικού ελέγχου. Σύμφωνα με αυτόν: «Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου είναι 

ανεξάρτητη, αντικειμενική και συμβουλευτική υπηρεσία, σχεδιασμένη και 

οργανωμένη, ώστε να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες του οργανισμού. 

                                                             
9 Καραμάνης Κ. (2008), «Σύγχρονη Ελεγκτική», Εκδόσεις Ο.Π.Α., Αθήνα, σελ.207-8 
10

 Νεγκάκης Χ.-Ταχυνάκης Π.(2013), «Σύγχρονα θέματα ελεγκτικής και εσωτερικού ελέγχου»,  Εκδόσεις 

Διπλογραφία, Αθήνα, σελ.100-101. 
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Μέσω τεχνικών και επιστημονικών προσεγγίσεων
11

, αξιολογεί την επάρκεια 

λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, στοχεύει στην εκτίμηση και 

διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου, τον περιορισμό ή την εξάλειψη του, 

βοηθώντας τον οργανισμό να εκπληρώσει τους στρατηγικούς και επιχειρησιακούς του 

στόχους».  

Αντικειμενικός σκοπός της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου είναι η παροχή 

εξειδικευμένων και επιστημονικά τεκμηριωμένων υπηρεσιών προς τη διοίκηση της 

επιχείρησης για την ορθή και αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων της, 

παρέχοντας της αναλύσεις, εκτιμήσεις συστάσεις και παρατηρήσεις επί των 

λειτουργιών, συναλλαγών και δοσοληψιών της εταιρίας.  

Παράλληλα αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στην εισαγωγή των προτύπων του 

Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών
12

,σύμφωνα με τα οποία αντικειμενικός σκοπός της 

υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου είναι: « η βοήθεια προς τα μέλη του οργανισμού στην 

αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους. Για το σκοπό αυτό η υπηρεσία 

εσωτερικού ελέγχου τους εφοδιάζει με αναλύσεις, αξιολογήσεις συστάσεις συμβουλές 

και πληροφορίες που αφορούν τις ελεγχόμενες δραστηριότητες». Στον αντικειμενικό 

αυτό σκοπό της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου συμπεριλαμβάνεται και η άσκηση 

αποτελεσματικού ελέγχου σε λογικό κόστος. 

Συμπεραίνει λοιπόν κανείς, ότι ο βασικότερος στόχος της υπηρεσίας εσωτερικού 

ελέγχου είναι η διαμόρφωση του συστήματος διαδικασιών της επιχείρησης, σύστημα το 

οποίο αποβλέπει στην κατάλληλη οργάνωση των οικονομικών, λογιστικών, 

μηχανογραφικών και λοιπών υπηρεσιών της επιχείρησης, στην κατάλληλη κατανομή 

των αρμοδιοτήτων και ευθυνών του προσωπικού της, στην προστασία των 

περιουσιακών της στοιχείων στη διασφάλιση της ακρίβειας και αξιοπιστίας των 

λογιστικών εγγραφών και των βιβλίων της, καθώς και στην αποτελεσματική λειτουργία 

της επιχείρησης, εξασφαλίζοντας την μακροβιότητα της
13

. 

                                                             
11 Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (2012), «Διεθνή Πρότυπα για την επαγγελματική εφαρμογή του εσωτερικού 

ελέγχου», σελ.78 
12  Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (2012), «Διεθνή Πρότυπα για την επαγγελματική εφαρμογή του εσωτερικού 
ελέγχου», σελ.79 
13 Νεγκάκης Χ.-Ταχυνάκης Π.(2013), «Σύγχρονα θέματα ελεγκτικής και εσωτερικού ελέγχου»,  Εκδόσεις 
Διπλογραφία, Αθήνα, σελ.100-101 
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Σύμφωνα με μια έρευνα
14

 που πραγματοποίησε μια από τις τέσσερις μεγαλύτερες  

ελεγκτικές-συμβουλευτικές  εταιρίες  παγκοσμίως (Ernst & Young, GIAS, 2007) , ο 

ρόλος του εσωτερικού ελέγχου αλλάζει.  Δεν αρκείται πλέον στον έλεγχο των 

λειτουργιών των οργανισμών  και της τήρησης των κανονισμών, αλλά αποκτά και 

συμβουλευτικό χαρακτήρα προς την διοίκηση για να προτείνει αλλαγές , κατάργηση ή 

προσθήκη νέων διαδικασιών ή λειτουργιών που θα προσθέτουν αξία στην 

επιχειρηματική δραστηριότητα.   

 

 1.5 Συστήματα εσωτερικού ελέγχου 
 

Σε μια επιχείρηση ως  σύστημα εσωτερικού ελέγχου (internal control system) νοείται το 

επηρεαζόμενο από την διοίκηση και το προσωπικό της σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει 

την κατάλληλη οργάνωση των λειτουργιών της, την κατανομή αρμοδιοτήτων και 

ευθυνών, την χρηματοοικονομική και λογιστική της οργάνωση, καθώς και όλα τα μέτρα 

και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται με σκοπό την παροχή λογικής διασφάλισης 

για: 

(α) τη διαφύλαξη των περιουσιακών της στοιχείων, 

(β) την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και αξιοπιστία των λογιστικών της στοιχείων και 

των οικονομικών της καταστάσεων, 

(γ) τη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας και της 

οικονομικότητας όλων των δραστηριοτήτων της και 

(δ) την ενθάρρυνση και τη μέτρηση της συμμόρφωσης της επιχείρησης στις 

στρατηγικές και πολιτικές της διοίκησης, καθώς και στους σχετικούς με τη λειτουργία 

της νόμους, διατάξεις και κανονισμούς
15

. 

Ο βασικός σκοπός του συστήματος εσωτερικού ελέγχου κάθε οικονομικής οντότητας 

είναι η προσφορά βοήθειας για την επίτευξη των αντικειμενικών της στόχων κατά τον 

αποδοτικότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο. Μπορεί επίσης να βοηθήσει σημαντικά 

την οντότητα να συμμορφωθεί με τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς για την 

                                                             
14 Ernst & Young, “Global Internal Audit Survey – A current state analysis with insights into future trends and 
leading practices”, 2007 
15 Καζαντζής Χ. (2006), «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος», Εκδόσεις Business Plus, Αθήνα, σελ. 248-249.  
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αποφυγή αρνητικών συνεπειών από τυχόν παραβάσεις ή παραλείψεις. Για 

αναλυτικότερους στόχους του συστήματος εσωτερικού ελέγχου σημειώνονται τα εξής: 

α) η προστασία των φυσικών και μη περιουσιακών στοιχείων μιας οντότητας από 

κλοπή ή καταστροφή. 

β) η παροχή προς την διοίκηση ενός ευρύτατου φάσματος ακριβών και αξιόπιστων 

πληροφοριών για την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. 

γ) αποκλεισμός και αποθάρρυνση της σπατάλης και αντιοικονομικής χρησιμοποίησης 

όλων των παραγωγικών συντελεστών. 

δ) διασφάλιση συμμόρφωσης του προσωπικού με τις κανονιστικές διατάξεις, τις 

εγκυκλίους, τις στρατηγικές και πολιτικές που έχει επιλέξει η οντότητα  καθώς και με 

τους σχετικούς με τη λειτουργία νόμους και κανονισμούς. 

Το σύστημα του εσωτερικού ελέγχου αποτελείται από ελεγκτικούς μηχανισμούς και 

δικλίδες ελέγχου που στοχεύουν στην εύρυθμη λειτουργία της  οικονομικής οντότητας. 

Πιο συγκεκριμένα, η ύπαρξη των δικλίδων ασφαλείας του εσωτερικού ελέγχου 

στοχεύει στην έγκαιρη επισήμανση και αντιμετώπιση των κινδύνων που πιθανόν να 

αντιμετωπίσει  η οντότητα και δρα με τρεις τρόπους: οργανωτικά, προληπτικά και 

κατασταλτικά. Ειδικότερα,  

 Οι οργανωτικές δικλίδες εσωτερικού ελέγχου αφορούν στη βασική οργάνωση 

των δραστηριοτήτων της οντότητας, εξετάζοντας τις εσωτερικές διαδικασίες 

λειτουργίας αναφορικά με τους στόχους, τους κανονισμούς προσωπικού, τα 

συστήματα διασφάλισης ποιότητας, κλπ. 

 Οι προληπτικές δικλίδες εσωτερικού ελέγχου αφορούν στην ανάδειξη λαθών 

όσων αφορά στην ορθή λειτουργία των διαδικασιών της οντότητας, 

 Οι κατασταλτικές δικλίδες εσωτερικού ελέγχου αφορούν στην παρέμβαση του 

εσωτερικού ελέγχου σε περιπτώσεις που εντοπιστούν αποκλίσεις από την ορθή 

λειτουργία της οντότητας, καθώς και σε μέτρα που μπορεί να ληφθούν για την 

αντιμετώπιση τους. 

Προκειμένου να αποφέρουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, οι δικλίδες εσωτερικού 

ελέγχου,  θα πρέπει να έχουν γίνει κατανοητές και αποδεκτές από το σύνολο του 
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προσωπικού της οντότητας και να διακρίνονται από σαφήνεια, πληρότητα, 

αντικειμενικότητα και εγκυρότητα
16

. 

Ιστορικά, η δομή του συστήματος έχει παρακολουθήσει τις εξελίξεις στον τρόπο 

διεξαγωγής των συναλλαγών, την εισαγωγή της πληροφοριακής τεχνολογίας στην 

καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων και οργανισμών, αλλά και την επιστημονική 

γνώση και τα πορίσματα της ακαδημαϊκής έρευνας σε συναφείς τομείς και αναγνωρίζει 

τα παρακάτω πέντε δομικά συστατικά στοιχεία: 

α) Το περιβάλλον των δικλίδων (control environment). Αποτελεί τον θεμέλιο λίθο επί 

του οποίου οικοδομείται το όλο σύστημα εσωτερικών δικλίδων. 

β) Αξιολόγηση των υφιστάμενων κινδύνων και των επιπτώσεων τους (Risk Assessment). 

Η αξιολόγηση αυτή γίνεται από την διοίκηση, αφού προηγουμένως καθοριστούν 

συμβατοί μεταξύ τους επιχειρηματικοί στόχοι σε πολλαπλά επίπεδα ιεράρχησης, με 

κεντρικό σημείο τις πιθανές επιπτώσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

γ) Δραστηριότητες δικλίδων (Control activities).Οι δραστηριότητες αυτές  διασφαλίζουν 

ότι οι αποφασισμένες από την διοίκηση δράσεις που απαιτούνται για την αντιμετώπιση 

των εντοπισμένων κινδύνων και την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων, πράγματι 

εκτελούνται αποτελεσματικά. 

δ)Πληροφόρηση και επικοινωνία (Information and communication). Ένα άρτιο σύστημα 

ροής πληροφοριών και γνωστοποίησης ρόλων και υπευθυνότητας είναι απαραίτητο για 

την ομαλή λειτουργία των διαφόρων επιχειρηματικών διαδικασιών. 

ε) Παρακολούθηση (Monitoring). Η παρακολούθηση του συστήματος δικλίδων σε 

τακτά διαστήματα, από την διοίκηση, είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση 

επικαιροποίησης και άμεσης προσαρμογής του συστήματος στις αλλαγές του 

περιβάλλοντος. 

Οι δραστηριότητες δικλίδων (control activities) συνθέτουν τις πολιτικές, αλλά και τις 

διάφορες ενέργειες, τις διαδικασίες, τους μηχανισμούς και τα μέτρα που λαμβάνονται 

με σκοπό να διασφαλισθεί ότι οι στόχοι της επιχείρησης και οι οδηγίες της διοίκησης 

                                                             
16

 Νεγκάκης Χ.-Ταχυνάκης Π.(2013), «Σύγχρονα θέματα ελεγκτικής και εσωτερικού ελέγχου»,  Εκδόσεις 

Διπλογραφία, Αθήνα, σελ.124. 
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σχετικά με την διαχείριση των σχετικών κινδύνων και την προετοιμασία των 

οικονομικών καταστάσεων ακολουθούνται πιστά
17

. 

Πολλοί είναι οι παράγοντες που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα του 

εσωτερικού ελέγχου. Οι σημαντικότεροι από αυτούς είναι: 

α) Προσωπικό με επαγγελματική επάρκεια και ευσυνειδησία. 

β) Οργανωτική δομή. 

γ) Καλοσχεδιασμένο λογιστικό σύστημα 

δ) Περιορισμένη πρόσβαση στα περιουσιακά στοιχεία από άτομα χωρίς εξουσιοδότηση. 

ε) Λειτουργία υπηρεσίας εσωτερικών ελεγκτών
18

. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                             
17 Καραμάνης Κ. (2008), «Σύγχρονη Ελεγκτική», Εκδόσεις Ο.Π.Α., Αθήνα, σελ.399-400. 
18 Καζαντζής Χ. (2006), «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος», Εκδόσεις Business Plus, Αθήνα, σελ. 259. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 
 

2.1 Ιστορική εξέλιξη του Συνεχούς Ελέγχου 
 

Ο στόχος της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης είναι να παρέχει πληροφορίες που 

είναι χρήσιμες τόσο για την διοίκηση, όσο και για τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους, 

ώστε να λαμβάνονται αποφάσεις για την ορθή κατανομή των πόρων. Η 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση για να είναι χρήσιμη, θα πρέπει να είναι έγκαιρη και 

έγκυρη απαλλαγμένη  από ουσιώδη λάθη, παραλείψεις και εξαπατήσεις. Στην 

οικονομία του πραγματικού χρόνου, η έγκαιρη και αξιόπιστη χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση είναι κρίσιμης σημασίας για τις  καθημερινές επιχειρηματικές αποφάσεις 

που αφορούν το στρατηγικό σχεδιασμό, την απόκτηση κεφαλαίων, την πιστοληπτική 

ικανότητα, την συνεργασία με προμηθευτές, και ούτω καθεξής. Η ανάπτυξη των 

λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων, όπως τα Enterprise Resource Planning 

(ERP), κατάφερε να εξασφαλίσει την παραγωγή της πληροφόρησης σε πραγματικό 

χρόνο. Ωστόσο, η πρακτική του παραδοσιακού λογιστικού ελέγχου δεν έχει συμβαδίσει 

με την οικονομία του «πραγματικού χρόνου». Η παραδοσιακή διαδικασία λογιστικού 

ελέγχου απαιτεί πολύ εργασία και χρόνο, γεγονός που περιορίζει τη συχνότητα των 

ελέγχων σε περιοδική βάση και διενεργείται μια φορά το χρόνο. Αυτοί οι περιορισμοί 

του χρόνου και της προσπάθειας μπορούν να μειωθούν με την χρήση μεθόδων 

Συνεχούς Ελέγχου. Ο Συνεχής Έλεγχος ενισχύει τις υπηρεσίες ελέγχου, καθιστώντας τη 

διαδικασία ελέγχου πιο αποδοτική και αποτελεσματική με τη χρήση της τεχνολογίας 

και του αυτοματισμού. Η αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της 

διαδικασίας ελέγχου επιτρέπει την πιο συχνή ή σε πραγματικό χρόνο διενέργεια 

ελέγχων  και ως εκ τούτου, ενισχύει την αξιοπιστία των εν λόγω πληροφοριών
19

. 

 Η Συνεχής Ελεγκτική έχει τις ρίζες της στη δεκαετία του 1950 όπου άρχισαν να 

χρησιμοποιούνται οι ηλεκτρονικές επεξεργασίες δεδομένων (Electronic  Data 

Processing). Η επεξεργασία γινόταν κατά παρτίδες δεδομένων και ο ελεγκτής 

συνέκρινε τα στοιχεία που εισάγονταν στα προγράμματα των υπολογιστών (inputs), με 

τα δεδομένα των αποτελεσμάτων που εξάγονταν (outputs,) σε μια παράλληλη 

διαδικασία με την πραγματοποίηση του παραδοσιακού ελέγχου. Οι διάτρητες κάρτες 

των υπολογιστών που χρησιμοποιούσαν παρείχαν μία γραπτή αναφορά που μπορούσε 

εύκολα να αναλυθεί  (Rezaee et al, 2001). Ο ελεγκτής υπολόγιζε πρώτα ένα 

                                                             
19

  Vasarhelyi, Miklos, and David Y. Chan. "Innovation and Practice of Continuous Auditing" International Journal 

of Accounting Information Systems. (Special Issue on Research Methods) 12, (2011) 152-160. 
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αναμενόμενο αποτέλεσμα και το συνέκρινε με το αποτέλεσμα που του προσέφερε το 

υπολογιστικό σύστημα, γνωστό στην βιβλιογραφία ως   «έλεγχος γύρω από τον 

υπολογιστή». Η προσέγγιση αυτή ήταν αποτελεσματική μόνο όταν ο έλεγχος γινόταν σε 

απλές διαδικασίες (Cerullo & Cerullo, 2003). 

   Την δεκαετία του 1960 η τεχνολογία των υπολογιστών αναβαθμίστηκε και πολλοί 

οργανισμοί υιοθέτησαν την χρήση τους. Παράλληλα αναπτύχθηκαν και συστήματα που 

θα βοηθούσαν τους ελεγκτές στα καθήκοντα τους . Τα συστήματα αυτά 

πραγματοποιούσαν ελέγχους μαθηματικής ακρίβειας και σύγκρισης δεδομένων από τα 

αρχεία των υπολογιστικών προγραμμάτων και τα αποκαλούσαν  Γενικά Ελεγκτικά 

Προγράμματα (Generalized Audit Systems). Αλλάζει λοιπόν η νοοτροπία των ελεγκτών 

και δημιουργείται μία νέα προσέγγιση στην χρήση υπολογιστικών συστημάτων, από 

τον «έλεγχο γύρω από τον υπολογιστή» που λειτουργούσε συμπληρωματκά, σε «έλεγχο 

μέσω του υπολογιστή» όπου πλέον χρησιμοποιούνται τα δεδομένα από τα αρχεία των 

υπολογιστών ως  αντικείμενα του ελέγχου (Ramamoorti & Weidenmier, 2004). Η 

προσέγγιση «έλεγχος γύρω από τον υπολογιστή απαξιώνεται και ονομάζεται πλέον  

«Black box». Λαμβάνοντας υπόψη την λογική των νέων συστημάτων δημιουργούνται  

νέες ανάγκες  για γνώσεις πληροφορικής από τους ελεγκτές (Cerullo et al, 2003). Η 

εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για την εξέλιξη αυτοματοποιημένων ελέγχων που 

ξεκίνησαν με την εγκατάσταση και εφαρμογή των Ενσωματωμένων Ενοτήτων Ελέγχου 

(Embedded Audit Modules) στα πληροφοριακά συστήματα των οργανισμών. Ωστόσο 

για την εποχή υπήρχαν δυσκολίες στην εγκατάσταση και διατήρηση τους και 

χρησιμοποιήθηκαν από σχετικά μικρό αριθμό οργανισμών. 

   Παράλληλα έως και τα μέσα της  δεκαετίας  του 1980
 
η  ανάγκη για κωδικοποίηση 

των αναφορών που προκύπτουν από τους ελέγχους  των συναλλαγών, ως κοινή βάση 

για την μελέτη και την επαλήθευση τους , οδήγησαν στην εξέλιξη των Ελεγκτικών 

Εργαλείων και Τεχνικών Υποβοηθούμενων από Πληροφοριακά Συστήματα (Computer 

Assisted Audit Tools and Techniques). Η βασική παραδοχή ήταν πως η χρήση των εν 

εξέλιξη αυτοματοποιημένων αναλύσεων θα βοηθούσε τους ελεγκτές στην αναγνώριση 

των περιοχών με τον μεγαλύτερο κίνδυνο, ως προπομπό για τον καθορισμό των 

ελεγκτικών τους σχεδιασμών. Το μεγαλύτερο μέρος της κοινότητας των ελεγκτών όμως 

δεν ήταν έτοιμο για αυτή  τη προσέγγιση κατά την περίοδο εκείνη. Εκτός από την 

έλλειψη εύκολης πρόσβασης στο κατάλληλο λογισμικό, τα τεχνικά μέσα και την 

τεχνογνωσία, που θα τους βοηθούσε να ανταποκριθούν στην πρόκληση της ανάλυσης 

των δεδομένων (Data Analysis), δεν υπήρξε εκ μέρους των διοικήσεων των 
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οργανισμών οργανωσιακή υποστήριξη και δέσμευση προς αυτή τη νέα προσέγγιση και 

μεθοδολογία του ελέγχου. 

   Κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1990, στα πλαίσια του επαγγέλματος του 

ελεγκτή παγκοσμίως , υπήρξε μεγάλη αύξηση στη διάδοση της υιοθέτησης των λύσεων 

της ανάλυσης δεδομένων, οι οποίες θεωρήθηκαν κρίσιμο εργαλείο για την  υποστήριξη 

των ελέγχων και της αποτελεσματικότητας τους . Αυτή η πρακτική χρησιμοποιήθηκε 

για να εξεταστούν οι συναλλαγές και να εντοπιστούν περιπτώσεις που έλαβαν χώρα 

λόγω έλλειψης κάποιου ελέγχου ή μη αποτελεσματικής λειτουργίας κάποιου 

υπάρχοντος . Η ανάπτυξη των συστημάτων Σχεδιασμού Επιχειρηματικών Πόρων 

(Enterprise Resource Planning), έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αύξηση της χρήσης της 

ανάλυσης δεδομένων όχι μόνο για ελεγκτικούς σκοπούς αλλά και για άλλες διοικητικές  

και επιχειρηματικές λειτουργίες των οργανισμών. 

   Ακόμη και σήμερα με όλη αυτή την τεχνολογική υποστήριξη , η διαδικασία του 

παραδοσιακού ελέγχου βασίζεται σε αντιπροσωπευτικά δείγματα και όχι στην ανάλυση 

του συνόλου των δεδομένων, με την ανάλυση τους να πραγματοποιείται πολύ αργότερα 

από την πραγματοποίηση της συναλλαγής/δραστηριότητας, με αποτέλεσμα η 

αξιολόγηση του επιχειρηματικού κινδύνου και τα προβλήματα ενός αποτελεσματικού 

ελέγχου να κλιμακώνονται και να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις επιχειρηματικές 

επιδόσεις. 

   Η πρώτη εφαρμογή Συνεχούς Ελέγχου (Continuous Auditing) αναπτύχθηκε στην 

εταιρία τηλεπικοινωνιών  ΑΤ & T Bell Laboratories το 1989, γνωστή ως Continuous 

Process Auditing System (CPAS). Το σύστημα αυτό αναπτύχθηκε από τους  Vasarhelyi 

και Halper για να παρέχει μετρήσεις , παρακολούθηση και ανάλυση των πληροφοριών 

για την τιμολόγηση των λογαριασμών της εταιρίας . Εδώ πρωτοεισήχθησαν και οι 

βασικές έννοιες των μετρήσεων  (metrics), αναλύσεων (analytics) και προειδοποιήσεων 

(alarms), που στόχο είχαν την αξιολόγηση των λειτουργιών του οργανισμού και την 

διασφάλιση της ακεραιότητας  των στοιχείων ελέγχου.  

   Κατόπιν, υπήρξαν εφαρμογές συνεχούς ελέγχου και σε άλλους οργανισμούς, αλλά η 

υιοθέτηση συστημάτων αυτού του είδους  εξελίχθηκε με αργούς ρυθμούς  ως και τις 

αρχές  τις δεκαετίας του 2000, κυρίως λόγω του υψηλού κόστους και της τεχνογνωσίας 

που απαιτούνταν.  
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2.2 Ορισμοί – Εννοιολογική προσέγγιση του Συνεχούς Ελέγχου 
 

Ένας ξεκάθαρος ορισμός του Συνεχούς Ελέγχου, θα αποτελούσε ένα πλεονεκτικό 

σημείο εκκίνησης  για την κατανόηση του σχεδιασμού αυτού του είδους συστημάτων. 

Ωστόσο η βιβλιογραφία προσφέρει πολλούς αλληλεπικαλυπτόμενους και πολλές φορές 

ανταγωνιστικούς ορισμούς για τον Συνεχή Έλεγχο. Σύμφωνα με τον Οργανισμό 

Ελέγχου Πληροφοριακών Συστημάτων (ISACA) ο Συνεχής Έλεγχος ορίζεται ως  «η 

συλλογή ελεγκτικών τεκμηρίων από τον ορκωτό ελεγκτή σχετικά με τα συστήματα και 

τις συναλλαγές σε συνεχή βάση εν μέσω μιας περιόδου». Ο Blundell διαφοροποιεί τον 

Συνεχή Έλεγχο για εσωτερικούς και εξωτερικούς  ελεγκτές (στο έργο του Continuous 

Auditing technologies & models). Για τους εξωτερικούς ελεγκτές αποτελεί «μια 

διαδικασία συλλογής και αξιολόγησης  των ηλεκτρονικών τεκμηρίων προκειμένου να 

εκδώσει ελεγκτική γνώμη», ενώ χρησιμοποιείται από τους  εσωτερικούς  ελεγκτές για 

την «αξιολόγηση των επιχειρηματικών λειτουργιών  και την  γνωστοποίηση  στη 

διοίκηση των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης των διαδικασιών». Κατά τον 

Vasarhelyi ο οποίος θεωρείται πως δημοσίευσε την πρώτη έρευνα για τον Συνεχή 

Έλεγχο το 1991 τον ορίζει ως  «έναν έλεγχο που πραγματοποιείται αμέσως μετά ή πολύ 

κοντά στον χρόνο που πραγματοποιήθηκε ένα γεγονός (Mc Cann,2009). Το Καναδικό 

Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών (CICA) και  το Αμερικάνικο Ινστιτούτο 

Πιστοποιημένων Ορκωτών Ελεγκτών (AICPA) ορίζουν τον Συνεχή Έλεγχο ως  «μια 

μεθοδολογία που βοηθά τους ανεξάρτητους ελεγκτές στην σύνταξη της έκθεσης τους  

χρησιμοποιώντας μια σειρά από αναφορές που εκδόθηκαν ταυτόχρονα με ή μέσα σε 

σύντομο χρονικό διάστημα από την στιγμή που πραγματοποιήθηκαν  οι πράξεις που 

αποτελούν αντικείμενο ελέγχου (CICA/AICPA 1999). Ο Rezaee ορίζει τον Συνεχή 

Έλεγχο ως «μια συστηματική  διαδικασία συλλογής ηλεκτρονικών τεκμηρίων ως βάση 

που θα δικαιολογούσε μια ορθή άποψη για την απεικόνιση των χρηματοοικονομικών 

αναφορών που εκδόθηκαν από ένα λογιστικό σύστημα σε πραγματικό χρόνο χωρίς την 

χρήση παραστατικών (Rezaee, 2001). Οι Helms και  Maucino τον ορίζουν ως «ένα 

λογισμικό πρόγραμμα που χρησιμοποιούν οι ελεγκτές για να εντοπίσουν συγκεκριμένες 

ανωμαλίες μεταξύ των συναλλαγών που υποβάλλονται σε έλεγχο σε πραγματικό ή πολύ 

κοντά σε πραγματικό χρόνο. Οι ανωμαλίες αυτές θα μπορούσαν να εξαιρεθούν από το 

σύστημα και να διερευνηθούν αμέσως ή να αναφερθούν στις εκθέσεις των ελεγκτών για 

περαιτέρω διερεύνηση (Helms et al, 1999). Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA) 

ορίζει τον Συνεχή Έλεγχο ως «οποιαδήποτε μέθοδος που χρησιμοποιείται από τους 
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ελεγκτές για την εκτέλεση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με ελέγχους σε συχνότερη 

ή συνεχή βάση. Αποτελεί την συνέχεια των δραστηριοτήτων του ελέγχου που 

διευρύνονται από την συνεχή αξιολόγηση των ελέγχων σε συνεχή αξιολόγηση των 

κινδύνων». Στον παγκόσμιο οδηγό τεχνολογικού ελέγχου (GTAG 3) που εξέδωσε το 

Ινστιτούτο  ορίζει επιπλέον  τον Συνεχή Έλεγχο ως «μια μέθοδο που περισσότερο 

χρησιμοποιείται από εσωτερικούς ελεγκτές για την πραγματοποίηση εκτιμήσεων 

κινδύνου και ελέγχου αυτόματα σε συχνή βάση». Ωστόσο ο ορισμός, στον οδηγό 

(GTAG 3), συμπεριλαμβάνει και κάποιες άλλες ελεγκτικές δραστηριότητες που 

πραγματοποιούνται παράλληλα, σε πραγματικό χρόνο ή κοντά σε πραγματικό χρόνο. Η 

Συνεχής Καταγραφή/Παρακολούθηση (Continuous Monitoring): Μια διαδικασία που  

πραγματοποιεί η διοίκηση για να διασφαλίσει ότι οι πολιτικές , τα συστήματα και οι 

επιχειρηματικές της διαδικασίες λειτουργούν αποτελεσματικά και η οποία περιλαμβάνει 

τον καθορισμό των αντικειμένων ελέγχου και την διασφάλιση της ακεραιότητας των 

στοιχείων που απεικονίζονται στις αναφορές του οργανισμού.  Η Συνεχής Αξιολόγηση 

των Δικλίδων (Continuous Control Assessment):  Μια διαδικασία που επικεντρώνεται 

στην πρώιμη ανίχνευση των αδυναμιών του ελέγχου και η Συνεχής Αξιολόγηση 

Κινδύνου (Continuous Risk Assessment): Μια διαδικασία η οποία εντοπίζει τις 

διαδικασίες  ή τα συστήματα που αντιμετωπίζουν υψηλότερα από τα αναμενόμενα 

επίπεδα κινδύνου (Coderre, 2005). 

   Παρά το γεγονός ότι οι ορισμοί αυτοί διαφέρουν ως προς τη σημασιολογία, όλοι 

μοιράζονται την ιδέα της εκτέλεσης ελεγκτικών διαδικασιών πολύ σύντομα από την 

πραγματοποίηση των γεγονότων. 

 

2.2.1 Τα κύρια στοιχεία του Συνεχούς Ελέγχου  

Το κλειδί για την κατανόηση των εννοιών των κύριων χαρακτηριστικών γύρω από τον 

συνεχή έλεγχο αποτελεί  το γεγονός ότι ο έλεγχος και ο κίνδυνος αντιπροσωπεύουν τις 

δυο όψεις του ίδιου νομίσματος . Οι έλεγχοι υφίστανται για να συμβάλουν στον 

περιορισμό του κινδύνου,  επισημαίνοντας τις  ευαίσθητες περιοχές με το μεγαλύτερο  

δυνητικό ρίσκο. Και   αντίθετα, εξετάζοντας τον κίνδυνο, οι ελεγκτές μπορούν να 

εντοπίσουν τομείς στους οποίους απαιτούνται έλεγχοι και  τομείς όπου οι υφιστάμενοι 

έλεγχοι  δεν λειτουργούν αποτελεσματικά. Παρά το γεγονός ότι η αξιολόγηση των 

ελέγχων και των κινδύνων ενέχει πάντα τόσο ποιοτική όσο και ποσοτική ανάλυση, τα 
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μεγαλύτερα οφέλη  στην αποτελεσματικότητα της  μπορεί να επιτευχθούν  με την 

αύξηση της χρήσης της τεχνολογίας. Η πρόκληση για τους ελεγκτές είναι η εξασφάλιση 

της διαθεσιμότητας και της χρησιμότητας των δεδομένων, η κατανόηση των 

υποκείμενων επιχειρηματικών διεργασιών και συστημάτων, καθώς και η αύξηση της 

χρήσης των αυτοματισμών.  

Η Διασφάλιση (Assurance) των ακέραιων αναφορών των οργανισμών προς τρίτους, 

για την κατάσταση τους όσον αφορά συγκεκριμένες συναλλαγές, επιχειρηματικές 

διαδικασίες , εταιρική διακυβέρνηση, επιχειρηματικό κίνδυνο, ή τη συνολική 

χρηματοοικονομική απόδοση του οργανισμού θα έπρεπε να είναι το ζητούμενο κάθε 

διοίκησης. Η Ελεγκτική από την μεριά της  διασφαλίζει την επάρκεια και την 

αποτελεσματικότητα των ελέγχων και την ακεραιότητα των πληροφοριών.  

Η Συνεχής Παρακολούθηση των Δικλίδων (Continuous Controls Monitoring) από 

τη διοίκηση, βρίσκεται στον πυρήνα των στρατηγικών της διασφάλισης 

αποτελεσματικών ελέγχων.  Ωστόσο, οι ελεγκτές πρέπει να εξακολουθούν να 

διασφαλίζουν ότι οι διοικητικές δραστηριότητες είναι επαρκείς και αποτελεσματικές. Το 

Πλαίσιο της Συνεχούς Διασφάλισης (Continuous Assurance Framework) είναι ο 

συνδυασμός  που εκτελείται από τις δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου για να 

αξιολογούν ανεξάρτητα: την κατάσταση των ελέγχων, τη διαχείριση κινδύνου μέσα 

στον οργανισμό, καθώς και την  επάρκεια της καταγραφής των λειτουργιών της 

διοίκησης (Εικόνα 1). 

 

Εικόνα 1. 

Οι επικεφαλής των ελέγχων θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι όλοι οι ελεγκτές και τα 

ανώτερα στελέχη της διοίκησης κατανοούν τον ρόλο και τις υποχρεώσεις τόσο του 

εσωτερικού ελέγχου όσο και της διοίκησης στο να μετατρέψουν την Συνεχή 

Διασφάλιση, μέσω της Συνεχούς Ελεγκτικής σε μία αποτελεσματική εξίσωση. 

CΑ= CAs+CM+CRMA 
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Ο Συνεχής Έλεγχος  αποτελείται από τρία κύρια μέρη :   τη Συνεχή Διασφάλιση των 

Δεδομένων (Continuous Data Assurance), τη Συνεχή Παρακολούθηση των Δικλίδων 

(Continuous Controls Monitoring ) και τη Συνεχή Παρακολούθηση και Αξιολόγηση 

των κινδύνων (Continuous Risk Monitoring and Assessment). 

Η Συνεχής  Διασφάλιση των Δεδομένων (Continuous Data Assurance) αποτελεί ένα  

οργανωμένο σύστημα που επαληθεύει την ακεραιότητα των δεδομένων που παρέχονται 

μέσω των πληροφοριακών συστημάτων χρησιμοποιώντας   προγράμματα λογισμικού 

για την εξαγωγή των δεδομένων και την ανάλυση τους  σε επίπεδο συναλλαγών για την  

παροχή  λεπτομερέστερων στοιχείων. Τα  συστήματα διασφάλισης παρέχουν τη 

δυνατότητα σχεδιασμού μοντέλων  για αναλυτικές διαδικασίες σε επιχειρηματικές 

δραστηριότητες , σε αντίθεση με την τρέχουσα πρακτική που  βασίζεται στην ανάλυση 

των αναλογιών ή των τάσεων σε υψηλότερα επίπεδα  συγκέντρωσης των δεδομένων.  

Το σύστημα  CDA μπορεί αυτόματα και σε συνεχή βάση  να καταγράφει τις  

συναλλαγές , συγκρίνοντας  τα γενικά χαρακτηριστικά τους με προκαθορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης, αναγνωρίζοντας έτσι τις ανώμαλες καταστάσεις.  Όταν 

εμφανίζονται σημαντικές διαφορές, ενεργοποιούνται  οι προειδοποιήσεις και 

κατευθύνονται προς τους κατάλληλους ενδιαφερόμενους φορείς και τους ελεγκτές. 

Η Συνεχής Παρακολούθηση των Δικλίδων (Continuous Controls Monitoring)  

αποτελείται από ένα σύνολο διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για την καταγραφή της 

λειτουργικότητας  των εσωτερικών ελέγχων. Βασίζεται σε αυτοματοποιημένες  

διαδικασίες  νοούμενου ότι τόσο οι ίδιοι οι έλεγχοι όσο και οι διαδικασίες καταγραφής 

αποτελούν αυτοματοποιημένες   διαδικασίες ή τείνουν να αυτοματοποιηθούν. 

Χρησιμοποιούνται κυρίως για την καταγραφή της προσβασιμότητας και των 

εξουσιοδοτήσεων στους  ελέγχους, την διαμόρφωση των συστημάτων ελέγχου και των 

επιχειρηματικών διαδικασιών. Οι διαδικασίες CDA και CCM λειτουργούν 

συμπληρωματικά η μια για την άλλη και καμία από τις δυο διαδικασίες δεν είναι από 

μόνη της αυτάρκης ή ολοκληρωμένη. Ακόμη και αν δεν έχουν εντοπιστεί παραλείψεις ή 

λάθη στα δεδομένα δεν εξασφαλίζεται ένας άρτιος έλεγχος, όπως αντίστοιχα  με την 

εγκατάσταση  των συστημάτων ελέγχου δεν διασφαλίζεται αυτόματα και η αρτιότητα 

των δεδομένων. Όταν όμως συνδυάζονται οι δυο παραπάνω προσεγγίσεις 

παρακολούθησης παρουσιάζουν μια περισσότερο ολοκληρωμένη και αξιόπιστη εικόνα.  
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Η Συνεχής  Παρακολούθηση και Αξιολόγηση των Κινδύνων (Continuous Risk 

Monitoring and Assessment) χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του κινδύνου δυναμικά 

και παράσχει στοιχεία για το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών. Η CRMA λειτουργεί 

ως μια  ολοκληρωμένη προσέγγιση εκτίμησης του κινδύνου, σε πραγματικό χρόνο, 

συγκεντρώνοντας  δεδομένα από διαφορετικές λειτουργικές περιοχές των οργανισμών 

και αξιολογεί την έκθεση τους στον κίνδυνο διασφαλίζοντας τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης αυτής. 

Η «Συνέχεια» του Συνεχούς Ελέγχου 

Ο Συνεχής Έλεγχος  βοηθά τους ελεγκτές για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση του 

κινδύνου, καθώς και τη δημιουργία έξυπνων και δυναμικών ορίων που να 

ανταποκρίνονται στις μεταβολές μέσα στα πλαίσια λειτουργίας των οργανισμών.  

Λειτουργεί στο ευρύτερο πλαίσιο των ελέγχων και συνεισφέρει τόσο στην ανάπτυξη 

και τον σχεδιασμό του  ετήσιου ελέγχου, όσο και στον προσδιορισμό των αντικειμένων 

των ειδικών ελέγχων. Ως εκ τούτου, μπορεί να θεωρηθεί ως μια συνεχής διαδικασία 

που λειτουργεί  σε διαφορετικά  επίπεδα λειτουργίας. Επίσης διαφορετικός  βαθμός  

συνέχειας, ταιριάζει σε διαφορετικές  δραστηριότητες. Ο Συνεχής Έλεγχος κινείται σε 

ένα ευρύ φάσμα μεταξύ ελέγχων και αξιολόγησης του κινδύνου (Εικόνα 2),  

χρησιμοποιώντας τεχνικές ανάλυσης τόσο για την λεπτομερή ανάλυση των 

συναλλαγών του οργανισμού σε πραγματικό χρόνο, όσο και την ανάλυση των τάσεων 

της αγοράς που κινείται ο οργανισμός και την σύγκριση του με άλλους οργανισμούς 

κατά την πάροδο του χρόνου.          

            

 

Εικόνα 2. 
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 Στα ένα άκρο που πλαισιώνει τις δραστηριότητες του ελέγχου διακρίνουμε την 

Διασφάλιση των Ελέγχων (Control Assurance) και την πιστοποίηση των 

στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Financial Attest). 

 Όσο κινούμαστε προς το άλλο άκρο, οι δραστηριότητες που είναι συναφής με 

τον έλεγχο (Related Audit Activities) περιλαμβάνουν την αναγνώριση απάτης, 

λαθών, και παραποίησης των στοιχείων για την αξιολόγηση των κινδύνων και 

την υποστήριξη του ελέγχου  για την κατάρτιση του ετήσιου σχεδίου ελέγχου 

(Annual Audit Plan).  

 Στις συναφείς διοικητικές δραστηριότητες (Related Management Activities) 

διακρίνουμε την λειτουργία της καταγραφής των ελέγχων (Control Monitoring), 

την καταγραφή των επιδόσεων (Performance Monitoring),την ισορροπημένη 

στοχοθέτηση (Balanced Scorecard), την διοίκηση ολικής ποιότητας (Total 

Quality Management) και την διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου 

(Enterprise Risk Management). 

Ο Συνεχής Έλεγχος αποτελεί μία δομή που καταφέρνει να ενοποιήσει σε ένα 

λειτουργικό πλαίσιο τη διασφάλιση του  ελέγχου, την  αξιολόγηση του  

κινδύνου, τον σχεδιασμό του ελέγχου, την ψηφιακή ανάλυση, καθώς και άλλα 

εργαλεία ελέγχου, τεχνικές και τεχνολογίες μαζί. Υποστηρίζει τόσο θέματα 

μίκρο-ελέγχου, όπου περιγράφεται λεπτομερώς ο έλεγχος των συναλλαγών για 

την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων, όσο και ζητήματα 

μάκρο-ελέγχου, όπου η χρήση αναγνώρισης και εκτίμησης των κινδύνων για 

την προετοιμασία των ετήσιων αναφορών/εκθέσεων ελέγχου. Καλύπτει  επίσης 

τις απαιτήσεις μεσαίου επιπέδου, όπως ο καθορισμός  των αντικειμένων του 

ελέγχου για μεμονωμένες  περιπτώσεις.  

Η κύρια διαφορά μεταξύ του μίκρο-ελέγχου και μάκρο-ελέγχου είναι ο βαθμός 

ανάλυσης των πληροφοριών που απαιτείται: 

 Οι δοκιμασίες των Δικλίδων (Control testing)  απαιτούν λεπτομερή 

ανάλυση των στοιχείων των συναλλαγών μέχρι την πηγή τους. Η 

συνεχής αξιολόγηση των Δικλίδων (Continuous Control Assessment) 

εφαρμόζει  κανόνες που έχουν αναπτυχθεί προσεκτικά και ελέγχει τις 

συναλλαγές για συμβατότητα με τους κανόνες αυτούς , σε πραγματικό ή 

σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. 
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 Οι εξωτερικοί, μεμονωμένοι έλεγχοι ξεκινούν συνήθως με την 

αξιολόγηση των κινδύνων που έχουν εντοπιστεί στην ετήσια 

αναφορά/έκθεση του ελέγχου και κατόπιν χρησιμοποιούν 

λεπτομερέστερη ανάλυση δεδομένων και άλλες τεχνικές για να 

καθορίσουν περαιτέρω τις κύριες περιοχές με το μεγαλύτερο ρίσκο, 

όπου επικεντρώνουν τις μεθόδους  αξιολόγησης  του κινδύνου  και 

ακολουθούν οι αναλυτικότερες   δραστηριότητες ελέγχου.  

 Το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου απαιτεί πληροφορίες υψηλού επιπέδου, 

ακόμη και τα στοιχεία προηγουμένων ετών για τη εξακρίβωση των 

παραγόντων κινδύνου, την  ιεράρχηση των κινδύνων και την θέσπιση 

των χρόνων και των αντικειμένων των προγραμματισμένων ελέγχων. 

Η σχέση μεταξύ του Συνεχούς Ελέγχου (Continuous Auditing), με τη Συνεχή 

Διασφάλιση (Continuous Assurance) και τη Συνεχή Παρακολούθηση (Continuous 

Monitoring) 

Συνεχής Διασφάλιση (Continuous Assurance)  

Η Συνεχής Διασφάλιση μπορεί να περιγραφεί ως μια αναφορά προς τρίτους , σχετικά 

με την κατάσταση των πραγμάτων του οργανισμού. Γενικά, περιλαμβάνει τρία μέρη: 

• Το άτομο ή την ομάδα ανθρώπων που ετοιμάζει τις πληροφορίες.  

• Το άτομο ή την ομάδα ανθρώπων που χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για τη λήψη 

αποφάσεων  

• Τον αντικειμενικό στόχο πληροφόρησης εκτός οργανισμού. 

Συχνά, η Διασφάλιση θεωρείται ότι είναι μια δραστηριότητα που σχετίζεται αυστηρά με 

τους ελέγχους, συνήθως χρηματοοικονομικής φύσεως. Ωστόσο υπάρχουν και άλλοι 

τομείς , όπως αυτοί στο νομικό πλαίσιο, παρέχουν  υπηρεσίες Διασφάλισης.  

Η Διασφάλιση του ελέγχου (Control Assurance) αποτελεί  μια αναφορά σχετικά με την 

επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων και την ακεραιότητα των 

πληροφοριών. Η Συνεχής Παρακολούθηση (Continuous Monitoring) των ελέγχων από 

την διοίκηση αποτελεί τον πυρήνα της στρατηγικής για μια αποτελεσματική 

διασφάλιση, ωστόσο οι δραστηριότητες του ελέγχου θα πρέπει να διασφαλίζουν την 
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ακεραιότητα και την αποτελεσματικότητα των λειτουργιών της διοίκησης. Η Συνεχής 

Διασφάλιση (CAs) λοιπόν, παρέχεται  από τους ελεγκτές χρησιμοποιώντας τα εργαλεία 

του Συνεχούς  ελέγχου (CΑ), ενώ παράλληλα  αξιολογούν την αποτελεσματικότητα  

των δραστηριοτήτων της διοίκησης  με τη συνεχής παρακολούθηση (CM). Με τον 

τρόπο αυτό διασφαλίζεται και η διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου. 

 Εφόσον οι δραστηριότητες του ελέγχου λειτουργούν αποτελεσματικά, σε συνδυασμό 

με τις διοικητικές λειτουργίες , οι οργανισμοί καταφέρνουν να αποκτήσουν ένα υψηλό 

επίπεδο διασφάλισης και διαχείρισης του ρίσκου. 

Συνεχής Παρακολούθηση (Continuous Monitoring) 

Η Συνεχής Παρακολούθηση αναφέρεται στις διαδικασίες  που θέτει σε εφαρμογή η 

διοίκηση  για να εξασφαλίσει ότι οι πολιτικές, οι διαδικασίες, και οι επιχειρηματικές 

λειτουργίες  που εφαρμόζει λειτουργούν αποτελεσματικά. Τυπικά αποτελεί ευθύνη της 

διοίκησης  η διασφάλιση της ακεραιότητας και της αποτελεσματικότητας των ελέγχων. 

Πολλές από τις τεχνικές που χρησιμοποιεί η διοίκηση για την Συνεχή Παρακολούθηση 

των Δικλίδων να είναι παρόμοιες  με τις με αυτές που χρησιμοποιούν οι Εσωτερικοί 

Ελεγκτές μέσω του Συνεχή ελέγχου. Οι αρχές της Συνεχούς  Παρακολούθησης (CM) 

είναι οι παρακάτω: 

• Καθορίζει τα σημεία ελέγχου μέσα στα πλαίσια μιας επιχειρηματικής 

διαδικασίας, σύμφωνα με τους κανονισμούς και τους νόμους που ισχύουν. 

• Καθορίζει  το αντικείμενο κάθε ελέγχου και διασφαλίζει το περιεχόμενο των 

αναφορών από κάθε σημείο ελέγχου. 

• Εγκαθιστά μια σειρά από αυτοματοποιημένες δοκιμασίες που θα εντοπίζουν 

πότε και ποιές συγκεκριμένες συναλλαγές απέτυχαν να συμμορφωθούν με τις 

προδιαγραφές  των σχετικών ελέγχων και της αναφορές της διασφάλισης. 

• Υποβάλλει το σύνολο των συναλλαγών στο πλαίσιο των δοκιμών σε χρονικό 

σημείο κοντά στον πραγματικό χρόνο που πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές. 

•  Ερευνά όλες τις συναλλαγές που εμφανίζονται να απέτυχαν κατά τις δοκιμασίες 

ελέγχου. 
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•   Ανάλογα με την περίπτωση διορθώνεται η συναλλαγή ή η αδυναμία του 

ελέγχου. 

Το κλειδί στην λειτουργία της Συνεχούς Παρακολούθησης (CM) είναι ότι η διαδικασία 

αυτή πρέπει να ανήκει και να εκτελείται από την διοίκηση, ως μέρος της ευθύνης που 

έχει για εφαρμογή και διατήρηση αποτελεσματικών συστημάτων ελέγχου. Εφόσον η 

διοίκηση είναι υπεύθυνη για τους εσωτερικούς ελέγχους,  θα πρέπει να έχει και τα μέσα 

που της διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα των ελέγχων στα πλαίσια που είχαν 

σχεδιαστεί να λειτουργούν. Θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει και να 

διορθώνει τα προβλήματα άμεσα, ώστε το συνολικό σύστημα ελέγχου να λειτουργεί 

ομαλά και να βελτιώνεται.  

Πρόσθετα οφέλη για τους οργανισμούς είναι η σημαντική  μείωση των περιπτώσεων 

λαθών και απάτης, η βελτίωση της απόδοσης των λειτουργιών του οργανισμού που 

επιτυγχάνεται μέσω του συνδυασμού της μείωσης του κόστους και της μείωσης στη 

διαρροή εσόδων. 

Συνεχής Έλεγχος (Continuous Auditing)  

Υπάρχει μια αντίστροφη σχέση μεταξύ της επάρκειας των δραστηριοτήτων 

παρακολούθησης και διαχείρισης του κινδύνου από την διοίκηση και κατ’ επέκταση  ο  

βαθμός  στον οποίο οι ελεγκτές καλούνται να προβούν  σε λεπτομερείς δοκιμές των 

δικλίδων  και αξιολογήσεων των κινδύνων. 

Η προσέγγιση της ελεγκτικής δραστηριότητας  μέσω του Συνεχούς ελέγχου εξαρτάται 

από το , εάν  και  σε ποιο βαθμό,  η διοίκηση έχει θέσει σε εφαρμογή λειτουργίες  της 

Συνεχούς Παρακολούθησης (CM). 
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Εικόνα 3. 

 

Σε πεδία των επιχειρηματικών διαδικασιών όπου η διοίκηση δεν έχει εφαρμόσει τις 

τεχνικές της Συνεχούς Παρακολούθησης (C.M.) οι ελεγκτές θα πρέπει να εφαρμόζουν 

τις λεπτομερείς τεχνικές του Συνεχούς ελέγχου (C.A.). Σε πολλές περιπτώσεις,  οι 

ελεγκτές μπορούν να εκτελέσουν  ακόμη έναν ενεργό ρόλο στην υποστήριξη του 

οργανισμού με τη θέσπιση διαδικασιών διαχείρισης των κινδύνων και της αξιολόγησης 

του ελέγχου
20

. Ωστόσο, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι ελεγκτές δεν θα 

αντιμετωπίσουν τις διαδικασίες αυτές ως ιδιοκτησία τους, γεγονός που μπορεί να θέσει 

σε κίνδυνο την ανεξαρτησία ή την αντικειμενικότητά τους. 

Όταν η διοίκηση εκτελεί διαδικασίες Συνεχούς Παρακολούθησης (C.M.) σε μια 

ολοκληρωμένη βάση σε όλα τα πεδία της επιχειρηματικής διαδικασίας , ο εσωτερικός 

έλεγχος δεν χρειάζεται να εκτελεί τις ίδιες λεπτομερείς τεχνικές Συνεχούς ελέγχου 

(C.A.). Αντ’ αυτού οι ελεγκτές θα πρέπει να εφαρμόσουν άλλες διαδικασίες για να 

καθορίσουν κατά πόσο μπορούν να βασιστούν στα στοιχεία που τους παρέχει η 

διαδικασία της Συνεχούς Παρακολούθησης (C.M.). Σύμφωνα με μια έρευνα
21

 για τον 

βαθμό κατά τον οποίο  οι εξωτερικοί ελεγκτές μπορούν να βασιστούν στα στοιχεία ενός 

αυτοματοποιημένου εσωτερικού ελέγχου, εξαρτάται από τις ενεργές διαδικασίες που 

περιλαμβάνει ο Συνεχής  έλεγχος (C.A.). Τέτοιες διαδικασίες  περιλαμβάνουν :  

                                                             
20

 IIA Practice Advisory 2100-4: The Internal Auditor’ s Role in Organizations Without a Risk Management Process 
21 The Reliance of External Auditors on Internal Audit’s Use of Continuous Audit (2013, Irina Malaescu, Steve G. 
Sutton) 
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 Ανάλυση των ανωμαλιών που εντοπίζονται και η ανταπόκριση της διοίκησης 

 Ανάλυση και δοκιμασία των ελέγχων στα πλαίσια της Συνεχούς 

Παρακολούθησης  από την ίδια τη διαδικασία, όπως :   

α. φύλλα ελέγχου διαδικασίας / ίχνη ελέγχου 

β. έλεγχος γενικής συμφωνίας 

            γ . αλλαγές στην παραμετροποίηση του συστήματος. 

Γενικά,  αυτές οι διαδικασίες είναι παρόμοιες με τις Ελεγκτικές τεχνικές 

υποβοηθούμενες από πληροφοριακά συστήματα ( CAATs),  που χρησιμοποιούνται 

κατά την διαδικασία διενέργειας ενός καθιερωμένου ελέγχου. 

Αξιολογώντας τα αποτελέσματα του συνδυασμού της Συνεχούς καταγραφής (C.M.) και 

της Ελεγκτικής διαδικασίας, οι Ελεγκτές μπορούν να παρέχουν την διασφάλιση όσων 

αφορά την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου.   

 

Εικόνα 4. 

 

2.2.1.1 Συνεχής Έλεγχος (CA) vs Συνεχής Παρακολούθηση (CM) 

 

Παρά τις ομοιότητες, υπάρχουν μερικές διαφορές μεταξύ των δύο διαδικασιών, οι 

οποίες μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 
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 Η κύρια διαφορά έγκειται στην κυριότητα της διαδικασίας. Ο Συνεχής έλεγχος 

(C.A.) είναι μια διαδικασία που ανήκει στην ελεγκτική δραστηριότητα, ενώ στη 

διοίκηση ανήκει η  Συνεχής Παρακολούθηση (C.M.) του ελέγχου. 

 Σύμφωνα με δημοσίευση της ελεγκτικής εταιρίας KPMG, η Συνεχής 

Παρακολούθηση είναι συχνότερη (π.χ. ωριαία, ημερήσια, εβδομαδιαία), απ’ ότι 

ο Συνεχής Έλεγχος (π.χ. μηνιαίος, τριμηνιαίος). Επίσης στο επίπεδο της 

παρακολούθησης μπορεί να είναι πιο λεπτομερής και λειτουργική από τον 

Συνεχή Έλεγχο που επικεντρώνεται κυρίως στα σημεία κλειδιά των ελέγχων 

που προσφέρουν  αξιολόγηση των κινδύνων. 

 Ένα άρθρο της ISACA εντοπίζει άλλη μια διαφορά όσον αφορά το είδος και την 

επάρκεια των τεκμηρίων που προκύπτουν από τις δύο μεθόδους. Περιγράφει τα 

στοιχεία που λαμβάνονται από τους ελεγκτές ως άμεσα, ενώ εκείνα που 

λαμβάνονται από την διοίκηση ως έμμεσα. Συμπεραίνει πως λόγω της έμμεσης 

φύσης των τεκμηρίων που συλλέγονται από την διοίκηση, μέσω της διαδικασίας 

της συνεχούς παρακολούθησης, δεν θα είναι επαρκή εάν χρησιμοποιηθούν σε 

μια διαδικασία συνεχούς ελέγχου μόνα τους.
22

 

Μια νέα εννοιολογική προσέγγιση επιχειρείται, μέσω δημοσίευσης των (Littley and 

Costello, 2012)  από την KPMG, βασιζόμενη στη νέα οικονομία της πληροφορίας, τον 

έλεγχο και τον κίνδυνο. Περιγράφονται οι λειτουργικοί όροι όπως φαίνονται στον 

παρακάτω πίνακα
23

(Πίνακας 1). 

 

  Πίνακας 1 

                                                             
22

 Bibi Consulting Inc. (2010), “Continuous Auditing: The basics, reality and the future”. p.1 
23 2015 Audit Analytics and Continuous Audit: Looking Toward the Future by American Institute of Certified Public 
Accountants, Inc. New York, (2015),p.14 
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2.2.1.2 Παραδοσιακός Έλεγχος vs Συνεχούς Ελέγχου  

 

Η διαδικασία του ελέγχου αλλάζει ριζικά με την εφαρμογή του συνεχούς ελέγχου. 

Απαιτείται ένας εκ των προτέρων σχεδιασμός  για την αντιμετώπιση, τόσο των 

παραδοσιακών , όσο και των αυτοματοποιημένων δοκιμασιών που παρέχουν 

διασφάλιση στον ελεγκτή για τα στοιχεία των αναφορών που έχουν συλλεχθεί σε 

πραγματικό χρόνο.  

Κατ’ εξαίρεση πρέπει να τεθούν νέοι κανόνες, καθώς  θα πρέπει να υπολογιστεί η 

αλλαγή στη φύση και τη συχνότητα συλλογής των τεκμηρίων,  που κατ’ επέκταση 

αλλάζει και η ανάγκη για την παροχή  της διασφάλισης σε μικρότερες περιόδους. 

Οι δοκιμασίες ελέγχου και οι δικλίδες  των συναλλαγών είναι συνυφασμένες με μικρή 

διαφορά. Για παράδειγμα,  σε μια δοκιμασία ελέγχου μιας συναλλαγής σε συνεχή βάση, 

οι αυτοματοποιημένοι  έλεγχοι που διενεργούνται γύρω από την συναλλαγή, αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας ελέγχου. Με άλλα λόγια, όπως κάθε 

πράξη/συναλλαγή  ελέγχεται, έτσι και ο αυτοματοποιημένος έλεγχος  της θα ελεγχθεί. 

Η αντίληψη της συμβατότητας των δοκιμασιών και της αξιοπιστίας των ελέγχων θα 

λάβουν διαφορετικές έννοιες σε ένα περιβάλλον Συνεχούς ελέγχου.  

Με τις διαδικασίες  του Συνεχούς Ελέγχου να εφαρμόζονται στις εταιρικές 

επιχειρηματικές δραστηριότητες, οι ελεγκτές θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από 

αυτές πέρα από τα αποτελέσματα του ελέγχου. Σε αυτό το περιβάλλον, οι 

προειδοποιήσεις θα είναι απαραίτητες για τους ελεγκτές ώστε να μπορούν να 

αντιμετωπίσουν άμεσα  όποιες ανωμαλίες  προκύπτουν κατά την διάρκεια των συνεχών 

ελέγχων. Η άμεση παροχή τεκμηρίων, τόσο από χρηματοοικονομικά όσο και μη 

δεδομένα,  θα αποτελούν αντικείμενο των δοκιμασιών του ελέγχου. Οι αναλυτικές 

διαδικασίες δεν θα περιλαμβάνουν μόνο τα δεδομένα που χρησιμοποιούνταν 

παραδοσιακά στους ελέγχους, άλλα θα περιλαμβάνουν ένα προηγμένο σύνολο 

δεδομένων  ενσωματώνοντας στοιχεία από άλλες λειτουργίες της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας
24

. 

 

                                                             
24  Alles, M., Tostes, F., Vasarhelyi, M. CONTINUOUS AUDITING: THE USA EXPERIENCE AND 
CONSIDERATIONS FOR ITS IMPLEMENTATION IN BRAZIL Journal of Information Systems and Technology 
Management Vol. 3, No. 2, 2006, p. 216-217 



32 
 

 

Πίνακας 2. 

 

2.2.1.3 CATTS  vs  CA 

 

Οι τεχνικές ελέγχου υποβοηθούμενες από Υπολογιστές (CAATs) αναφέρονται σε 

προγράμματα λογισμικού που χρησιμοποιείται από τους ελεγκτές για να ενισχύσουν 

την ελεγκτική διαδικασία. Οι CAATs μπορούν να ταξινομηθούν σε τέσσερις μεγάλες 

κατηγορίες: 

  Λογισμικό ανάλυσης  δεδομένων  

  Λογισμικό ή μοντέλο αξιολόγησης της ασφάλειας του δικτύου 

  Λογισμικό ή μοντέλο αξιολόγησης της ασφάλειας του λειτουργικού 

συστήματος (OS) και  του συστήματος της βάσης δεδομένων (DBMS)  

  Εργαλεία δοκιμών Λογισμικού και κώδικα. 

Θα μπορούσε να υποστηρίξει το τμήμα ελέγχου ότι εφαρμόζει μια διαδικασία συνεχούς 

ελέγχου επειδή χρησιμοποιεί κάποια μορφή CATTs; Η απάντηση είναι όχι. Μπορεί η 

χρησιμοποίηση των CATTs να αποτελεί μέρος κάποιας διαδικασίας συνεχούς ελέγχου, 

αλλά σίγουρα δεν αποτελεί από μόνη της μια τέτοια διαδικασία. 

Η απεικόνιση της χρήσης των CATTs, για την επανεξέταση συναλλαγών (λειτουργία 

αλίευσης δεδομένων), κατά την διάρκεια ενός προγραμματισμένου ελέγχου, δεν 
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αποτελεί εφαρμογή συνεχούς ελέγχου, εκτός και αν η επανεξέταση αυτή εκτελείται σε 

συνεχή βάση και περιλαμβάνει ανάλυση του ελέγχου και του κινδύνου. Όταν ένας 

μεμονωμένος έλεγχος χρησιμοποιεί τις CATTs δεν αντιπροσωπεύει διαδικασία 

συνεχούς ελέγχου
25

. 

 

2.3 Πεδία εφαρμογής και επιπτώσεις του Συνεχούς Ελέγχου 
 

Όπως προαναφέρθηκε, ο Συνεχής Έλεγχος αναπτύχθηκε στα πλαίσια των λογιστικών 

πληροφοριακών συστημάτων που λειτουργούν σε πραγματικό χρόνο. Με την ευρύτερη 

χρήση των λογιστικών συστημάτων αυξάνεται και η  διάδοση των συστημάτων 

Συνεχούς Ελέγχου. 

Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όπου εφαρμόζονται 

συστήματα just-in-time, δημιουργήθηκε η ανάγκη αναφορών σε πραγματικό χρόνο για 

τις συναλλαγές των επιχειρήσεων και κυρίως για την αναφορά των αποθεμάτων στις 

οικονομικές καταστάσεις που αναλύονται σε πραγματικό χρόνο. Ως εκ τούτου, ο 

Συνεχής Έλεγχος έτυχε ευρύτατης εφαρμογής σε αυτόν τον τομέα.  Παράλληλα, 

παρατηρείται μια αύξηση στην χρήση όμοιων συστημάτων και στους  τομείς  του 

λιανεμπορίου και των τραπεζών
26

. 

Ο επικεφαλής  ελέγχου (Chief Audit Executive) παρέχει στην ανώτερη διοίκηση 

ανεξάρτητες αναλύσεις των ελέγχων και των κινδύνων. Ο Συνεχής Έλεγχος περιέχει 

ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών για την υποστήριξη της διαδικασίας του ελέγχου και ο 

επικεφαλής  ελέγχου (CAE), μέσω αυτών των λειτουργιών αποκτά νέες δυνατότητες, οι 

οποίες περιλαμβάνουν: 

• Στρατηγικές και πρακτικές διαχείρισης κινδύνων – εντοπίζοντας νωρίς τους 

κινδύνους. 

• Ο  έλεγχος της αξιοπιστίας του διοικητικού πλαισίου - αναδεικνύοντας τις αδυναμίες 

του ελέγχου. 

                                                             
25

Bibi Consulting Inc.(2010) “Continuous Auditing: The basics, reality and the future:.p.3 
26

 Phd. Kayahan TÜM , (2013), Continuous Audit: “From the concept towards the implementation” International 

journal of business and social research vol.3 Nr 7 (2013)p.5  
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• Πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων - εξετάζοντας την αξιοπιστία και την 

προσβασιμότητα στις  πληροφορίες  που χρησιμοποιούνται από τα στελέχη της 

διοίκησης 

• Η επιλογή των εφαρμογών ελέγχου που θα ενταχθούν στον ετήσιο σχεδιασμό 

λειτουργίας του ελέγχου - με προσδιορισμό των πεδίων με τον υψηλότερο κίνδυνο. 

• Η εφαρμογή των έγκαιρων και αποτελεσματικών διορθωτικών δράσεων - 

επαληθεύοντας τις συστάσεις από την εφαρμογή του ελέγχου
27

. 

Μόλις εγκατασταθεί, η διαδικασία του Συνεχούς ελέγχου σε κάποιο οργανισμό ή 

επιχείρηση, θα επηρεάσει σχεδόν τους πάντες που λειτουργούν στο πλαίσιο αυτό με τον 

ένα ή τον άλλο τρόπο ως ένα βαθμό τουλάχιστον. Αυτό θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως 

αλλαγή στα καθήκοντα και τις ευθύνες του καθένα, στον τρόπο λειτουργίας  των 

διαδικασιών, τακτικότερες αναφορές και καλύτερη πρόσβαση στην πληροφόρηση . 

Δεδομένου πως οι διαδικασίες αυτές έχουν σχεδιαστεί για τους επαγγελματίες ελεγκτές 

και τις λειτουργίες της διοίκησης οι επιπτώσεις σε αυτές τις ομάδες  αναλύονται 

παρακάτω. 

Εσωτερικοί  Ελεγκτές (Internal Auditors)  

Ο Συνεχής Έλεγχος χρησιμοποιείται κυρίως από τους Εσωτερικούς ελεγκτές. Το 

πλαίσιο λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου έχει ανάγκη από μια αλλαγή προσέγγισης 

από έλεγχο-κεντρίκη σε μια προσέγγιση  ρίσκο-κεντρική, καθώς η ανεπάρκεια των 

ελέγχων για την ανάλυση του κινδύνου αποτελεί την κύρια αιτία των προβλημάτων σε 

οργανισμούς και επιχειρήσεις σήμερα.
28

 Η εφαρμογή του Συνεχούς Ελέγχου,  αποτελεί 

τη βέλτιστη διαδικασία για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας 

διαχείρισης κινδύνων, δεδομένου ότι εφαρμόζει συνεχή εξέταση όλων των συναλλαγών 

σε σύγκριση με ένα δείγμα συναλλαγών και λαμβάνει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση 

της διαχείρισης κινδύνου
29

. Επιπλέον με την ψηφιοποίηση των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, την επικράτηση των ηλεκτρονικών λογιστικών συστημάτων και την 

αυξανόμενη χρήση των ηλεκτρονικών αρχείων με δεδομένα που χρησιμοποιούνται και 

μεταφέρονται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο, η διαδρομή του παραδοσιακού ελέγχου έχει 

                                                             
27 Global Technology Audit Guide Continuous Auditing: Implications for Assurance, Monitoring, and Risk 

Assessment (2005) p.11 
28 Handscombe, Kevin. "Continuous Auditing From a Practical Perspective." Information Systems Control Journal 
2007.2 (2007). Web. 31 May 2010.  
29 Handscombe, Kevin. "Continuous Auditing From a Practical Perspective." Information Systems Control Journal 
2007.2 (2007). Web. 31 May 2010.  
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εξαφανιστεί και αναγκαστικά και οι ελεγκτές πρέπει πλέον να χρησιμοποιούν 

ηλεκτρονικά εργαλεία ελέγχου όπως τις CATTs για να πραγματοποιήσουν τους  

ελέγχους . Στην πραγματικότητα ο Συνεχής Έλεγχος χρησιμοποιεί τέτοια εργαλεία και 

αυτοματισμούς για να βοηθήσει τους ελεγκτές να εξετάσουν τον μεγάλο όγκο 

δεδομένων πολύ σύντομα
30

. Συνολικά τα οφέλη του Συνεχούς Ελέγχου για τους 

εσωτερικούς ελεγκτές περιλαμβάνουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, ταχύτερη 

ανταπόκριση και μεγαλύτερη διαφάνεια στις διαδικασίες και τους ελέγχους
31

. 

Τα τμήματα εσωτερικού ελέγχου πρέπει να γνωρίζουν πως το να εφαρμόσουν ένα 

πρόγραμμα Συνεχούς Ελέγχου δεν αποτελεί εύκολη διαδικασία καθώς θα μεταβληθεί 

ριζικά η μεθοδολογία που  χρησιμοποιείται για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των 

ελέγχων. Επίσης απαιτούνται επιπλέον αρμοδιότητες από τους εσωτερικούς ελεγκτές 

για να εγκαταστήσουν, να διατηρήσουν και να βελτιώσουν ένα τέτοιο σύστημα
32

. 

Εξωτερικοί  ελεγκτές (External Auditors) 

Ο εξωτερικός ελεγκτής δεν έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του 

Συνεχούς Ελέγχου και αυτό λόγω της φύσης του ελέγχου που πραγματοποιεί και της 

ανεξαρτησίας που πρέπει να διατηρήσει. Παρόλα αυτά θα μπορούσαν οι ελεγκτικές 

εταιρίες να  χρησιμοποιήσουν την τεχνογνωσία τους για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις 

και τους οργανισμούς να εγκαταστήσουν συστήματα Συνεχούς Ελέγχου με σκοπό την 

χρησιμοποίηση τους για την ανάλυση των κινδύνων και θα μπορούσαν οι ελεγκτικές 

εταιρίες να συγκρίνουν τα δεδομένα που θα προκύπτουν από την εφαρμογή του 

Συνεχούς ελέγχου με τα αποτελέσματα των εξωτερικών ελέγχων. Στο κενό που έχει 

δημιουργηθεί από την μεριά των εσωτερικών ελεγκτών και της διοίκησης για τα οφέλη 

τους από την χρήση του Συνεχούς Ελέγχου, μπορούν επίσης να επενδύσουν οι 

ελεγκτικές εταιρίες, κερδίζοντας μερίδιο αγοράς από την εκπαίδευση τους
33

. 

Διοίκηση  

Η διοίκηση είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την διασφάλιση της ακεραιότητας των 

οικονομικών καταστάσεων που παρουσιάζει. Η ευθύνη της διοίκησης να εφαρμόσει 

ελέγχους, να διαχειριστεί τους κινδύνους και να διασφαλίσει τις συναλλαγές τις μπορεί 

                                                             
30 Flowerday, Stephen, A.W. Blundell, and Rossouw Von Solms. "Continuous Auditing Technologies and Models: A 

Discussion." Computers & Security 25 (2008). ABI INFORM. Web. 31 May 2010. 
31 KPMG LLP, U.S. Continuous Auditing and Continuous Monitoring: Transforming Internal Audit and 
Management Monitoring to Create Value. Rep. 2009. Web. 31 May 2010. 
32 PricewaterhouseCoopers. Internal Audit 2012. Rep. 2007. Web. 31 May 2010. 
33 Ramamoorti, Sridhar, and Joseph Dupree. "Continuous Controls Monitoring Can Help Deter and Prevent Fraud." 
Financial Executive April 2010 (2010). EBSCO. Web. 11 June 2010. 
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να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας συστήματα Συνεχούς Παρακολούθησης. Στην 

πραγματικότητα και οι νέοι νόμοι και κανονισμοί απαιτούν από τις διοικήσεις να 

διασφαλίζουν την ακρίβεια και την αξιοπιστία των οικονομικών τους καταστάσεων, 

αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο τα οφέλη της χρήσης Συνεχούς Ελέγχου και Συνεχούς 

Παρακολούθησης, για την διασφάλιση της ορθότητας των οικονομικών καταστάσεων
34

.  

Στην πραγματικότητα, η Συνεχής Παρακολούθηση μπορεί να θεωρηθεί η ίδια ως 

διαδικασία ελέγχου και μπορεί να καθορίσει και να εφαρμόσει προληπτικούς ελέγχους, 

τους οποίους ο εσωτερικός έλεγχος δεν μπορεί να πραγματοποιήσει λόγω της 

ανεξάρτητης λειτουργίας του
35

. Στα οφέλη της διοίκησης περιλαμβάνεται η τακτική 

λήψη ενημερώσεων για τον συνολικό έλεγχο και την εποπτεία των κινδύνων για την 

έγκαιρη ανίχνευση θεμάτων καθώς και η αυτοματοποίηση ενός ευρύτερου φάσματος 

ελέγχων και συναλλαγών με πρόσβαση στα δεδομένα τους σε πραγματικό χρόνο
36

.  

Λοιποί ενδιαφερόμενοι (Other Stakeholders) 

Στους λοιπούς ενδιαφερόμενους που επηρεάζονται από την εφαρμογή του Συνεχούς 

Ελέγχου μπορούν να συμπεριληφθούν οι πιστωτές, οι κυβερνητικές υπηρεσίες , οι 

προμηθευτές, οι πελάτες και οι ιδιοκτήτες και μέτοχοι. Διασφαλίζοντας την λειτουργία 

των CM/CA εξασφαλίζεται από την διοίκηση και/ή από τον εσωτερικό έλεγχο ότι 

άμεση προτεραιότητα, στα κυριότερα χρηματοοικονομικά ζητήματα, θα είναι η άμεση 

αντιμετώπιση των κινδύνων που καταγράφονται.   

Επομένως, όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να διασφαλίσουν εκ των προτέρων πως 

οι κίνδυνοι θα είναι μειωμένοι και θα ενημερώνονται έγκαιρα για οποιαδήποτε 

μεταβολή όπως για παράδειγμα για την πορεία των χρηματικών ροών. Επιπλέον, οι 

πιστωτές ,για παράδειγμα οι τράπεζες , μπορούν να ζητήσουν την εφαρμογή Συνεχούς 

Παρακολούθησης για την ανάλυση μηνιαίων ή ακόμη συντομότερων οικονομικών 

καταστάσεων που έχουν ελεγχθεί. Άλλα οφέλη για τους ενδιαφερόμενους είναι η 

αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών πληροφοριών και τα μειωμένο κόστος της 

λειτουργίας του ελέγχου. 

 

                                                             
34 Daigle, Ronald J., and James C. Lampe. "The Level of Assurance Precision and Associated Cost Demanded When 

Providing Continuous Online Assurance in an Environment Open to Assurance Competition." International Journal 
of Accounting Information Systems 6 (2005). ABI INFORM. Web. 31 May 2010. 
35 Krell, Eric. Weblog post. A Primer on Continuous Monitoring | Big Fat Finance Blog. 9 July 2009. Web. 31 May 
2010. 
36 KPMG LLP, U.S. Continuous Auditing and Continuous Monitoring: Transforming Internal Audit and 
Management Monitoring to Create Value. Rep. 2009. Web. 31 May 2010. 
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2.4 Βασικά μοντέλα του Συνεχούς Ελέγχου 
 

Στην ενότητα αυτή  θα διερευνηθούν τα βασικά μοντέλα Συνεχούς Ελέγχου.  Θα 

εξεταστούν σε σχέση με τους στόχους που θέτει το κάθε μοντέλο, τα πεδία εφαρμογής 

τους, τα μέρη που τα απαρτίζουν καθώς και τα βήματα της εφαρμογής του κάθε 

μοντέλου. Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις και μέθοδοι για την εκτέλεση του 

Συνεχούς Ελέγχου. Αυτό οφείλεται κυρίως στον βαθμό αυτοματοποίησης του 

συστήματος που εφαρμόζεται . Η πλειοψηφία των προσεγγίσεων βασίζονται σε υψηλού 

βαθμού αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Αυτές οι μέθοδοι χρησιμοποιούν 

Ενσωματωμένες Μονάδες Ελέγχου (Embedded Audit Modules), για να παρακολουθούν 

και να αναφέρουν συνεχώς τα σημαντικά γεγονότα του ελέγχου των δεδομένων. Οι 

λιγότερο αυτοματοποιημένες διαδικασίες, περιλαμβάνουν τη συλλογή  και τη 

μετατροπή των δεδομένων των συναλλαγών. Κάποια παρέμβαση από τους ελεγκτές 

μπορεί ακόμη να απαιτείται για να καθορίζουν πρότυπα και να απομονώνουν τις 

εξαιρέσεις (Rezaee et al.,2002). Τα περισσότερα προτεινόμενα μοντέλα συνεχούς 

ελέγχου είναι απλά θεωρητικά καθώς λίγα είναι αυτά που έχουν εφαρμοσθεί σε 

συστήματα πραγματικού χρόνου.  

Τρία είναι τα βασικά μοντέλα, που θα διερευνηθούν ως προς τις διαφορετικές τους   

προσεγγίσεις και τις τεχνολογικές μεθόδους που χρησιμοποιούν.  

 

2.4.1 Συνεχής Έλεγχος: αναπτύσσοντας  μια αυτοματοποιημένη ελεγκτική 

δυνατότητα  
 

Κατά τον Rezaee (2002), αποτελεί ένα εννοιολογικό πλαίσιο για ένα σύστημα συνεχούς 

ελέγχου, το οποίο θα είναι σε θέση να λειτουργήσει εφόσον εγκατασταθεί στο δίκτυο 

ενός συνεργαζόμενου πελάτη. Παράλληλα θα είναι συνδεδεμένο και με το διαδίκτυο 

για την μετάδοση των δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν στους ελέγχους των 

σταθμών εργασίας. Το μοντέλο αυτό περιλαμβάνει διάφορα στάδια. 

Αρχικά, τα δεδομένα συλλέγονται από τα συστήματα συναλλαγών και κατόπιν 

μεταφέρονται και αποθηκεύονται στον εξυπηρετητή (server) του ελέγχου. Εφόσον 

έχουν συλλεχθεί και αποθηκευτεί τα δεδομένα από διάφορα πεδία εφαρμογής του 

συστήματος συναλλαγών, είναι απαραίτητη η τυποποίηση τους  στα πρότυπα και τις 

μορφές που έχουν αναπτυχθεί, για την αξιοποίηση τους. 
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Εικόνα 5. 

Στη συνέχεια αλλάζουν μορφή καθώς περνούν από μια διαδικασία επεξεργασίας, όπου 

γίνεται ξεκαθάρισμα, επικύρωση και αναδιάρθρωση των δεδομένων ώστε να είναι 

συμβατά με τους επιχειρηματικούς κανόνες. Μια ευρεία αποθήκευση όλων των 

δεδομένων που δημιουργεί μια επιχείρηση/οργανισμός δεν είναι πάντα απαραίτητη, 

καθώς μπορεί να είναι πολύ δαπανηρή και πολύπλοκη. Αντί αυτού θα μπορούσαν 

αυτόματα τα απαιτούμενα στοιχεία να αποθηκεύονται σε διάφορα  σημεία 

αποθήκευσης δεδομένων (data marts). Αυτά τα σημεία αποθήκευσης περιέχουν 

πληροφορίες για την προέλευση των δεδομένων, τις διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν 

για την συλλογή τους, καθώς και τις δοκιμασίες των ελέγχων που έλαβαν χώρα.  

Τέλος ορίζονται οι τυποποιημένες δοκιμασίες ελέγχου που θα λειτουργούν βάση των 

δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί. Οι δοκιμασίες ορίζονται για να λειτουργούν είτε 

σε συνεχή βάση είτε σε τακτά χρονικά διαστήματα. Οι δοκιμές έχουν σχεδιαστεί για 

την αυτόματη συγκέντρωση τεκμηρίων και την έκδοση  αναφορών με τις εξαιρέσεις 

που εντοπίζονται. 
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2.4.2 Κατευθυνόμενοι προς ένα παράδειγμα Συνεχούς Ελέγχου  
 

Για την παρακολούθηση της ακεραιότητας των δεδομένων , ο Onions (2003) προτείνει 

την εξέταση των δεδομένων σε επίπεδο χρήσης πληκτρολογίου (keystroke level), 

χειροκίνητα και όχι πλήρως αυτοματοποιημένα. Αυτό, βασικά περιλαμβάνει βοηθητικά 

προγράμματα και εφαρμογές εντολών για την παρακολούθηση των βάσεων δεδομένων, 

που θα μπορούσαν να προκαλέσουν απάτη ή λάθη. Αυτό το μοντέλο ασχολείται με τον 

έλεγχο των συναλλαγών χρησιμοποιώντας δυο τρόπους. 

 

Εικόνα 6. 
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Πρώτον, κάθε συναλλαγή ελέγχεται και αναφέρεται ως μια απομονωμένη οντότητα. Οι 

συναλλαγές εξετάζονται προκαταρτικά κατά την διαδικασία εισόδου. Αυτό αναφέρεται 

ως επίπεδο εξέτασης στοιχείων των συναλλαγών. Διαπιστώνει εάν κάθε συναλλαγή  

είναι συμβατή με τους προκαθορισμένους κανόνες των συναλλαγών. Οι κανόνες αυτοί 

μπορεί να είναι  επιχειρηματικοί κανόνες ή ακόμη και κανόνες που υπαγορεύουν τις 

ενέργειες είναι επιτρεπτές και από ποιούς χρήστες. Αυτό γίνεται σε συνδυασμό με την 

εκτέλεση ορισμένων αναλυτικών λειτουργιών. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και 

CAATs. Ωστόσο, οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει να εκτελούνται σε πραγματικό χρόνο. 

Μετά την εξέταση των συναλλαγών, θα μπορούσαν να αποθηκεύονται τα στοιχεία για 

περαιτέρω ανάλυση.  

Δεύτερον, οι συναλλαγές εξετάζονται ως σύνολο επί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 

(ίσως ακόμη και χρόνια). Η εξέταση αυτή αναζητά ανωμαλίες στις συναλλαγές που θα 

μπορούσαν να οδηγήσουν σε απάτη. Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως επίπεδο 

πρότυπης συναλλαγής εξέτασης των δεδομένων. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 

ειδικά συστήματα και κριτήρια βασισμένα στους κανονισμούς. Οι κανονισμοί θα 

μπορούσαν να τυποποιηθούν με διάφορους ορισμούς και να χρησιμοποιούνται από 

διαφορετικούς τύπους επιχειρήσεων/οργανισμών. Όταν επιχειρείται να 

χρησιμοποιηθούν τα ειδικά συστήματα, το πρόβλημα είναι ότι κάθε διαθέσιμο πακέτο 

λογισμικού έχει και ένα διαφορετικό σχήμα  διάταξης των δεδομένων. Θα ήταν πολύ 

δαπανηρό και χρονοβόρο για να δημιουργηθούν ειδικά συστήματα  για κάθε εφαρμογή. 

Η λύση θα ήταν η δημιουργία ενός γενικού κύριου αρχείου και μία διάταξη αναφοράς 

των συναλλαγών, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα από το σχήμα 

δεδομένων κάθε εφαρμογής. Αυτό το πρόσφατα οριζόμενο γενικό σχήμα 

συναλλαγών,θα επιτρέπει σε ένα ειδικό σύστημα, να ανασύρει στοιχεία μέσα από την 

αποθήκη των δεδομένων. Αυτό το σχήμα θα καθορίζεται από την χρήση μιας 

συγκεκριμένης γλώσσας  σήμανσης για την κωδικοποίηση ηλεκτρονικών δεδομένων 

την XCAL (eXtensible Continuous Auditing Language).  

Το μοντέλο αποτελείται από τέσσερα επίπεδα: 

1. Τα στοιχεία των συναλλαγών και τα δεδομένα από διάφορες πηγές εισάγονται 

προς επεξεργασία. 

2. Τα στοιχεία των συναλλαγών και τα υπόλοιπα δεδομένα κωδικοποιούνται στην 

γλώσσα XCAL. Αυτό γίνεται σε πραγματικό χρόνο και δημιουργούνται τα 

τεκμήρια σε καθημερινή βάση. 
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3. Σε πραγματικό χρόνο με την βοήθεια των CAAT ελέγχονται τα στοιχεία των 

συναλλαγών και των υπολοίπων πράξεων. Οι προειδοποιήσεις στέλνονται σε 

ένα διαδικτυακά συνδεδεμένο κέντρο ελέγχου (Online Systems Audit Centre). 

Σε αυτό το σημείο της διαδικασίας τα στοιχεία αποθηκεύονται για μια ημέρα. 

(περνώντας στο τέταρτο επίπεδο, εκεί αποθηκεύονται για χρόνια). 

4. Εξειδικευμένα συστήματα ελέγχουν τα δεδομένα για προβλήματα. 

 

2.4.3  Συνεχής έλεγχος: ανάπτυξη και εφαρμογή μοντέλου μέσα στα πλαίσια των 

δανειακών  συμβάσεων  
 

 Οι Woodroof and Searcy (2001) παρουσιάζουν ένα εννοιολογικό μοντέλο για τον 

Συνεχή Έλεγχο. Αυτό το μοντέλο έχει περιορισμένο πεδίο εφαρμογής, χρησιμοποιείται 

κυρίως σε  διαδικασίες ελέγχου δανείων. Το μοντέλο χρησιμοποιεί διαδικτυακές 

τεχνολογίες. Εφιστά την προσοχή για ένα αξιόπιστο και ασφαλές σύστημα, καθώς και 

για την ανάγκη επίκαιρων αναφορών. Οι αναφορές αυτές που συντάσσονται κυρίως 

κατόπιν παραγγελίας συνήθως προβάλλονται μέσω ενός διαδικτυακού τόπου. Το 

μοντέλο βασίζεται σε μια βάση δεδομένων των  συναλλαγών στο σύστημα του 

οργανισμού, με ένα διαδικτυακό πεδίο λειτουργίας για να χρησιμοποιεί ο 

απομακρυσμένος ελεγκτής. 

 

Εικόνα 7. 
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Το μοντέλο αυτό εφαρμόζεται σε πέντε στάδια: 

1. Δημιουργείται το αίτημα για μια αναφορά. 

2. Οι  λειτουργίες του συστήματος του οργανισμού παρακολουθούν τα δεδομένα 

των συναλλαγών για τυχόν παρεκκλίσεις από τους προ-καθορισμένους κανόνες. 

Οι παρεκκλίσεις αυτές συγκρίνονται με τους κανόνες που έχει θέσει ο έλεγχος. 

Αν αυτές δημιουργήσουν προειδοποιήσεις στέλνονται στον έλεγχο. Οι 

κανονισμοί ελέγχουν την αξιοπιστία του συστήματος, την ακεραιότητα της 

απεικόνισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, καθώς και την τήρηση 

των όρων των συμφωνιών με τρίτους (όπως δανειακές συμβάσεις). 

3. Ένα ψηφιακό μέσο μέσα στο σύστημα του ελέγχου, απαιτεί ένα αντίστοιχο μέσο 

μέσα στο σύστημα του οργανισμού ώστε να ανακτά σε πραγματικό χρόνο τα 

υπόλοιπα των λογαριασμών του οργανισμού από αποθηκευμένες διαδικασίες 

στις βάσεις δεδομένων του οργανισμού.  

4. Εάν επιστρέφονται περισσότερες πληροφορίες απ’ όσες  χρειάζονται το πεδίο 

ψηφιακής εφαρμογής θα ανακτήσει τις σχετικές πληροφορίες από την 

“σύμβαση”. Η πληροφορία ελέγχεται ως προς την συμμόρφωση με τα πρότυπα. 

Παράλληλα ελέγχεται και το πραγματικό γεγονός ή η διαδικασία από ένα 

αποδεκτό πρότυπο για το συγκεκριμένο συμβάν ή διαδικασία. Εάν 

παρατηρηθούν ανωμαλίες, επισημαίνονται και ο ελεγκτής ειδοποιείται έτσι 

ώστε να  μπορεί να αναλάβει δράση. 

5. Μια επίκαιρη αναφορά συντάσσεται και προωθείται στο αρμόδιο στέλεχος για 

τον δανεισμό. Αυτό απαιτεί τρία επίπεδα διασφάλισης. Επίπεδο πρώτο,  

διασφάλιση της αξιοπιστίας. Σε περίπτωση που εξαιρεθεί το πρώτο επίπεδο, δεν 

διενεργείται περεταίρω ανάλυση. Το δεύτερο επίπεδο  προσφέρει μια άποψη 

σχετικά με την ορθότητα των οικονομικών καταστάσεων σε πραγματικό χρόνο. 

Το τρίτο επίπεδο παρέχει μια ανάλυση των τεχνικών παραβιάσεων ως προς τις 

υποχρεώσεις του οργανισμού προς τρίτους. 

2.4.4 Αξιολόγηση των μοντέλων  

Για να αξιολογήσει  κάποιος αυτά τα μοντέλα θα πρέπει να εξετάσει τον τρόπο με τον 

οποίο διασφαλίζεται η ακρίβεια και η αξιοπιστία τους. Στο πλαίσιο αυτό, η ακρίβεια 

αναφέρεται για το πώς εντοπίζονται πράξεις σφάλματος και απάτης στις συναλλαγές 

και πώς εντοπίζονται  ουσιώδεις ανακρίβειες στα  των οικονομικά αρχεία. Η αξιοπιστία 
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εξαρτάται από την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των 

εσωτερικών ελέγχων. Επιπλέον, τα μοντέλα αυτά θα πρέπει να συγκρίνουν σε 

διαδικασίες πραγματικού χρόνου, τη μέθοδο αναφοράς που χρησιμοποιείται και την 

προτεινόμενη μορφή των δεδομένων (Πίνακας 3).  

 

 

Πίνακας 3. 

Είναι προφανές ότι οι προσεγγίσεις των τριών μοντέλων διαφέρουν ελαφρώς η μια από 

την άλλη, ωστόσο, όλες στοχεύουν στο να λειτουργούν όσο πιο κοντά σε πραγματικό 

χρόνο είναι δυνατόν. Μερικά από τα μοντέλα χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνολογίες 
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για την επίτευξη του ίδιου στόχου. Για παράδειγμα, η ανίχνευση της απάτης και του 

σφάλματος μπορεί να επιτευχθεί με CAATs, ψηφιακά μέσα ή ειδικά συστήματα
37

.  

 

2.5 Εφαρμογή συστημάτων Συνεχούς Ελέγχου 

Tα τελευταία 15 χρόνια , η εφαρμογή ενός  συστήματος Συνεχούς Ελέγχου από τις 

επιχειρηματικές οργανώσεις έχει ληφθεί σοβαρά υπόψη, ειδικά στο εταιρικό 

επιχειρηματικό περιβάλλον. Οι περιπτώσεις της Enron, της WorldCom, και άλλες 

εταιρικές αποτυχίες έχουν δώσει ώθηση στην ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός  

συστήματος συνεχούς ελέγχου για τις επιχειρηματικές οργανώσεις. Πρόσφατες 

ερευνητικές προσπάθειες έχουν παρουσιάσει την εξέταση του σκανδάλου Enron και 

δείχνουν πως η συνεχής διασφάλιση θα βοηθούσε την ανίχνευση της απάτης που 

περιβάλλουν τις οντότητες ειδικού σκοπού (special purpose entities) που 

χρησιμοποιήθηκαν για να κρύψουν το χρέος και να στηρίξουν μια θετική προοπτική 

που παρουσίασε η διοίκησή της Enron και Worldcom (Kuhn και Sutton, 2006)
38

. Οι 

Kuhn και Sutton (2006) προτείνουν επίσης, Συνεχή Έλεγχο μέσα από το μοντέλο 

εφαρμογής Continuous Metrics Assurance σε περιβάλλον SAP, προκειμένου να 

ανιχνεύσει ένα περιστατικό απάτης. Λογιστικές μελέτες έχουν δείξει πως ο 

παραδοσιακός τρόπος πιστοποίησης που χρησιμοποιείται έως και σήμερα, έχει πολλές 

ατέλειες και εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν. Το λογιστικό σύστημα βασίζεται σε 

ιστορικά τεκμήρια συναλλαγών. Ως εκ τούτου, η λειτουργία των παραδοσιακών 

λογιστικών ελέγχων είναι να πραγματοποιούν δειγματοληπτικούς ελέγχους πράξεων με 

σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης ότι τα γεγονότα που καταγράφονται 

αντανακλούν την πραγματική οικονομική κατάσταση της επιχείρησης.  Ο 

Παραδοσιακός έλεγχος βασίζεται επίσης στις αποφάσεις του κάθε ελεγκτή, 

προκειμένου να καθορίσει ποια γεγονότα ή συναλλαγές αποτελούν φυσιολογικά 

στοιχεία της λειτουργίας της επιχείρησης.  Οι ερευνητές υποστηρίζουν πως η εφαρμογή 

του Συνεχούς Ελέγχου θα εξαλείψει ή θα μειώσει σε κάποιο βαθμό τα ακόλουθα 

άσκοπα στοιχεία του ελέγχου (Sarcy και Woodroof, 2003)
39

: 

                                                             
37 S. Flowerday, A.W. Blundell, R. Von Solms (2006), Continuous auditing technologies and models: A discussion, 

Elsevier computers & security 2 5 ( 2 0 0 6 ) 3 2 5 – 3 3 1 
38 Kuhn, J. Randel, Jr., and Steve G. Sutton (2006). Learning from Worldcom: Implications for Fraud Detection 
through Continuous Assurance. Journal of Emerging Technologies in Accounting, Vol. 3, pp. 61-80. 
39 Searcy, DeWayne, Jon Woodroof, and Bruce Behn (2002). Continuous Audit: The Motivations Benefits, Problems, 
and Challenges Identified by Partners of a Big 4 Accounting Firm. Proceedings of the 36th Hawaii International 
Conference on System Sciences (HICSS ’03), pp. 1-10. 
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1. Αναμονή 

2. Καθυστερήσεις 

3. Η διαδικασία του ελέγχου 

4. Τις εργασίες σε εξέλιξη 

5. Διαδικασία επιθεώρησης 

6. Λάθη και παραλείψεις 

Πρόσφατες ερευνητικές προσπάθειες έχουν δείξει ότι, προκειμένου οι πληροφορίες  να 

είναι πραγματικά χρήσιμες και αξιόπιστες, τρία είναι τα μεγέθη που πρέπει να 

διασφαλίζονται: ο χρόνος, το περιεχόμενο και η μορφή (Cantu et al, 2004). Η εφαρμογή 

ενός συστήματος  συνεχούς ελέγχου μπορεί να βοηθήσει στη λήψη 

χρηματοοικονομικών πληροφοριών υψηλής ποιότητας και πραγματικά χρήσιμες από 

τους τελικούς χρήστες. 

 

2.5.1 Προϋποθέσεις εφαρμογής συστημάτων Συνεχούς Ελέγχου  

Όταν οι οργανισμοί ξεκινούν την αξιολόγηση για την υιοθέτηση του Συνεχούς Ελέγχου,  

προκύπτουν συνήθως τρία κοινά θέματα, που εφόσον ληφθούν εξαρχής υπόψη μπορούν 

να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά. Αρχικά, είναι η αντιμετώπιση της σύγχυσης 

μεταξύ των ελεγκτών και των ανώτερων διοικητικών στελεχών σχετικά με τις διαφορές 

του Συνεχούς Ελέγχου και της Συνεχούς Παρακολούθησης. Ακολουθεί, η ανάγκη για 

τους ελεγκτές να κατανοήσουν το ρόλο του συνεχούς ελέγχου ως έναν επανέλεγχο (ο 

έλεγχος των ελέγχων). Και τέλος, είναι η ανησυχία πως εφαρμόζοντας τον Συνεχή 

Έλεγχο, θα οδηγήσει σε απώλεια της ανεξαρτησίας και της αντικειμενικότητας των 

ελεγκτών ως επαγγελματίες, καθώς θα εμπλέκονται λειτουργικά  στη διαδικασία. Αν 

και ο τρόπος με τον οποίο κάθε οργανισμός αντιμετωπίζει αυτές τις προκλήσεις είναι 

μοναδικός , οι ακόλουθες βέλτιστες πρακτικές μπορεί να τους βοηθήσει να 

προετοιμαστούν για τα θέματα αυτά. 
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Συνεχής παρακολούθηση vs Συνεχούς ελέγχου 

Έχουμε ήδη αναλύσει  τις διαφορές μεταξύ συνεχούς παρακολούθησης και συνεχούς 

ελέγχου. Εδώ αναφέρεται η ανάγκη διάδοσης  με σαφήνεια των διαφορών αυτών, στην 

διοίκηση των οργανισμών και στους ελεγκτές , η οποία θα βοηθήσει στην αποφυγή 

σύγχυσης ή αντίσταση σε μια προσπάθεια υιοθέτησης ενός συστήματος  συνεχούς 

έλεγχου θεωρώντας τον ως μια περιττή ενέργεια. 

Επανέλεγχος (Meta-control) 

O Συνεχής έλεγχος επίσης τείνει να έχει δυναμικό χαρακτήρα (για παράδειγμα , ο 

ελεγκτής μπορεί να ξεκινήσει ή να διακόψει τις διαδικασίες συνεχούς ελέγχου με βάση 

τις τρέχουσες αναφορές του συστήματος και να αναδιαμoρφώσει τις δραστηριότητες, 

σύμφωνα με το σχέδιο εσωτερικού ελέγχου). Επομένως, με την παρακολούθηση 

συγκεκριμένα διαμορφωμένων στοιχείων, ο Συνεχής Έλεγχος παρέχει ένα επιπλέον 

επίπεδο ελέγχου και λειτουργεί ως δραστικός έλεγχος. Για παράδειγμα, σε  μια τράπεζα 

μπορεί να προειδοποιήσει, υπό προκαθορισμένες συνθήκες  τον επιβλέποντα του 

διευθυντή, όταν τα δάνεια αγγίξουν το προ-εγκεκριμένο επίπεδο. Η δραστηριότητα 

αυτή, στη συνέχεια, αυξάνει το επίπεδο των ελέγχων που μπορούν να διαμορφωθούν, 

όπως για παράδειγμα να συμπεριλάβει την επιλογή για προειδοποιήσεις (alarms) και 

υπό ποιές συνθήκες. Αυτό συμβαίνει επειδή ο συνεχής έλεγχος τοποθετεί συχνά  τον 

ελεγκτή στη μέση της ροής των συναλλαγών.  

Illustration of the continuous audit process' dynamic nature

 Εικόνα 8. 
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Ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα 

Τέλος, επειδή οι δραστηριότητες του Συνεχούς Ελέγχου είναι διαφορετικές από εκείνες 

που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια ενός παραδοσιακού ελέγχου, οι αρχές του 

ελέγχου πρέπει να επαναπροσδιοριστούν. Αυτό συμβαίνει επειδή ο συνεχής έλεγχος 

τοποθετεί συχνά  τον ελεγκτή στη μέση της ροής των συναλλαγών. Για παράδειγμα, σε 

μια μεγάλη  ηλεκτρονική χρηματιστηριακή εταιρεία με έδρα τις ΗΠΑ  που 

παρακολουθεί τις ηλεκτρονικές συναλλαγές των πελατών της, οι ελεγκτές 

ειδοποιούνται όταν μια συναλλαγή μπλοκάρεται μη πληρώντας συγκεκριμένες 

παραμέτρους που έχουν τεθεί. Ο ελεγκτής άμεσα εξετάζει την περίπτωση με τον 

πελάτη. Όπως φαίνεται και από το παράδειγμα , είναι σημαντικό για τους εσωτερικούς 

ελεγκτές να βεβαιώνονται πως η διαδικασία Συνεχούς Ελέγχου περιέχει ένα σύστημα 

ελέγχων και ισορροπιών που διατηρεί την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα των 

εργασιών τους κατά τη διάρκεια του ελέγχου
40

. 

Το  Ινστιτούτο Ορκωτών Ελεγκτών Καναδά (CICA) και το Αμερικάνικο Ινστιτούτο 

Ορκωτών Ελεγκτών (AICPA) έχουν εντοπίσει έξι προϋποθέσεις που πρέπει να 

υπάρχουν σε έναν οργανισμό ή επιχείρηση για μπορέσει να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα 

Συνεχούς Ελέγχου (Nehmer, 2003):  

1. Ένα σύστημα με τα κατάλληλα χαρακτηριστικά 

2. Ένα αξιόπιστο πληροφοριακό σύστημα για τη συλλογή των λογιστικών 

δεδομένων, που θα συμπεριλαμβάνει και τους πρωτοβάθμιους ελέγχους. 

3. Έναν λογιστικό έλεγχο ή ένα δευτεροβάθμιο σύστημα ελέγχων ιδιαίτερα 

αυτοματοποιημένο. 

4. Επαρκείς γνώσεις των Ελεγκτών στη χρήση των τεχνολογιών και των 

πληροφοριακών συστημάτων. 

5. Αξιόπιστα μέσα για να ληφθούν τα αποτελέσματα των ελεγκτικών διαδικασιών. 

6. Έλεγχος πάνω στη διαδικασία ελέγχου. 

                                                             
40 Carlos Elder de Aquino (2008). Six Steps to an Effective Continuous Audit Process. The Institute of Internal 

Auditors 
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Είναι σαφές πλέον ότι, προκειμένου ένας οργανισμός να εφαρμόσει  Συνεχή Έλεγχο 

έχοντας στην διάθεση του την τεχνολογική υποδομή του 21ου αιώνα, είναι πλέον κάτι 

ουσιαστικό. Ωστόσο, το κόστος εφαρμογής και το κόστος της τεχνολογίας που 

απαιτείται για ένα σύστημα Συνεχούς λογιστικού ελέγχου πρέπει να ληφθούν σοβαρά 

υπόψη. Επίσης η αποφασιστικότητα του οργανισμού να εφαρμόσει ένα τέτοιο σύστημα, 

ώστε να υπάρχει διαφάνεια στις λειτουργίες του, αποτελεί έναν καθοριστικό παράγοντα 

για την υιοθέτηση του στην πράξη
41

.  

Κατά τον Kevin Handscombe (2007), για να λειτουργήσει αποτελεσματικά o συνεχής 

έλεγχος, θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Τεχνολογικά εργαλεία. Είναι απαραίτητη η αυτοματοποίηση των ελέγχων για την 

μείωση του κόστους, διότι με τη χρήση συμβατικών μεθόδων ελέγχου θα ήταν 

απαγορευτικά δαπανηρή. Τεχνολογία που μπορεί να επιταχύνει την επικοινωνία 

είναι επίσης απαραίτητη, διότι δεν υπάρχει καμία αξία για τον εντοπισμό ενός 

γεγονότος γρήγορα, εάν δεν κοινοποιούνται εξίσου γρήγορα σε εκείνους που 

πρέπει να λάβουν γνώση  γι 'αυτό.  

 Καλό περιβάλλον ελέγχου. Ο συνεχής έλεγχος περιλαμβάνει την συνεχή 

παρακολούθηση και συνεχή σύνταξη αναφορών σχετικά με τα προβλήματα που 

προκύπτουν. Ως εκ τούτου, το περιβάλλον ελέγχου θα πρέπει να είναι αρκετά 

καλό  για να εξασφαλίσει ότι ο αριθμός των εξαιρέσιμων γεγονότων διατηρείται 

σε ένα λογικό επίπεδο. Αλλιώς, ο φόρτος εργασίας θα μπορούσε να είναι 

υπερβολικός. 

 Οργανωμένη προσέγγιση του ελέγχου. Για να καθορίσουν τις δοκιμασίες του 

συνεχούς ελέγχου, οι ελεγκτές πρέπει να καταλάβουν τι μπορεί να πάει στραβά 

και να ξέρουν τι ψάχνουν, εκ των προτέρων. Πρέπει να καταρτιστούν οι 

επιχειρησιακοί κανόνες για την ανίχνευση των εξαιρέσεων και πρέπει να 

κατανοήσουν το προφίλ της κάθε εξαίρεσης. Το τελευταίο αυτό σημείο δεν 

αποτελεί ασήμαντο θέμα, καθώς ένα γεγονός θα μπορούσε να αποτελέσει 

εξαίρεση σε ένα σύνολο περιστάσεων, αλλά αντίθετα μια απόλυτα φυσιολογική 

πράξη σε ένα διαφορετικό σύνολο περιστάσεων, αυτό πρέπει να γίνει 

κατανοητό. Για παράδειγμα, θέτοντας μία λειτουργία παρακολούθησης όλων 

των ημερολογιακών εγγραφών που καταχωρήθηκαν στο λογιστικό σύστημα 

                                                             
41 Nehmer, Robert (2003). Continuous Audits: Taking the Plunge. Information Systems Control Journal, Vol. 1, pp. 
1- 3. 
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εκτός ωρών γραφείου, θα μπορούσε να είναι βάσιμη για την ανίχνευση κάποιας 

απάτης, εντοπίζοντας υπαλλήλους που ήθελαν να καταχωρήσουν στοιχεία μη 

επιτηρούμενοι. Ωστόσο, θα μπορούσε η ίδια λειτουργία παρακολούθησης των 

εγγραφών να χρησιμοποιείται και από τους υπαλλήλους που προσπαθούν να 

κλείσουν τα βιβλία στο τέλος της χρονιάς κάτω από την πίεση των προθεσμιών, 

σε τακτικότερα διαστήματα για τον συνεχή έλεγχο. 

 Ευπροσάρμοστη ελεγκτική ομάδα. o Συνεχής Έλεγχος αντιπροσωπεύει μια 

αλλαγή στην προσέγγιση και μπορεί να απαιτεί από τους ελεγκτές να 

παρακολουθούν πολλούς οργανισμούς  ταυτόχρονα, αντί να επικεντρώνονται σε 

ένα κάθε φορά. Οι ελεγκτές θα πρέπει επίσης να δεχθούν ότι θα χρειαστεί 

κάποιος χρόνος για την ρύθμιση και την αναδιοργάνωση του τρόπου 

λειτουργίας των δοκιμασιών ελέγχου που διενεργούνται, και να συμφωνήσουν 

με την εφαρμογή ενός συστήματος συνεχούς ελέγχου. 

 Λεπτομερής κατανόηση των συστημάτων. Οι ελεγκτές πρέπει να κατανοήσουν 

πώς λειτουργούν τα συστήματα για την σωστή παρακολούθησή τους. ο Συνεχής 

Έλεγχος είναι πιο αποτελεσματικός όταν εφαρμόζεται βασιζόμενος σε 

δοκιμασίες ελέγχου, παρά σε ανεξάρτητο λογιστικό έλεγχο. Οι ελεγκτές θα 

πρέπει να κατανοήσουν την λειτουργία των διαθέσιμων ελέγχων μέσα σε ένα 

σύστημα και πώς αυτοί αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Δεν θα είναι πλέον δυνατός 

ένας έλεγχος “γύρω από το κουτί” (around the box). Βέβαια, οι ελεγκτές θα 

έπρεπε ήδη να κατανοούν αυτό το πλαίσιο λειτουργίας, αλλά σε αντίθετη 

περίπτωση ο συνεχής έλεγχος θα τονίσει αυτές τις ελλείψεις. 

 Σε ποιούς “ανήκουν” οι έλεγχοι (αρμοδιότητες) . Οι υπεύθυνοι των ελέγχων 

πρέπει να αναφέρουν τις αδυναμίες των ελέγχων σε κάποιον που μπορεί να 

αναλάβει αποτελεσματική δράση. Αυτό το πρόσωπο μπορεί να μην είναι αυτό 

που διενεργεί τους ελέγχους, καθώς μπορεί να μην έχει το δικαίωμα να κάνει 

αλλαγές όπου απαιτούνται για τα προβλήματα που εντοπίστηκαν. 

 Υποστήριξη από την ανώτερη διοίκηση. Αυτό είναι απαραίτητο για να 

εξασφαλιστεί ότι οι ελεγκτές έχουν πρόσβαση σε συστήματα και δεδομένα, και 

μπορεί να είναι μεγαλύτερο το μέγεθος της πρόσβασης απ’ ότι έδινε συνήθως ο 

οργανισμός. Η διοίκηση επίσης χρειάζεται να διασφαλίσει την ακεραιότητα των 

αναφορών που συντάσσει. 
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 Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα. Οι ελεγκτές πρέπει να έχουν πρόσβαση στα 

δεδομένα σε συνεχή βάση. Όπου η διοίκηση των πληροφοριακών συστημάτων 

έχει ανατεθεί σε τρίτους, η σύμβαση εξωτερικής ανάθεσης θα πρέπει να διαθέτει 

επαρκή πρόβλεψη για την πρόσβαση  του ελέγχου στα δεδομένα. Αυτό είναι ένα 

από τα μεγαλύτερα εμπόδια για τον συνεχή έλεγχο. Μια συμφωνία εξωτερικής 

ανάθεσης που δεν έχει εφαρμοστεί σωστά, μπορεί να εμποδίσει την 

εξολοκλήρου λειτουργία του συνεχούς ελέγχου.  

 

2.5.2  Βασικά βήματα εφαρμογής  
 

Σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο οδηγό (Global Technology Audit Guide 3, second 

edition) του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, κατά τον οποίο ορίζονται τρεις 

γραμμές άμυνας για κάθε οργανισμό, όπου στην πρώτη γραμμή ανήκουν οι λειτουργίες 

της διοίκησης συμπεριλαμβάνοντας και την διαχείριση του κινδύνου, στην δεύτερη 

γραμμή υπάρχει η επίβλεψη των λειτουργιών που διαχειρίζονται τον κίνδυνο και στην 

τρίτη γραμμή ανήκουν οι λειτουργίες ενός εσωτερικού ελέγχου που παρέχει 

ανεξάρτητη διασφάλιση των αποτελεσμάτων. Στα πλαίσια αυτά ορίζεται κα το πλαίσιο 

εφαρμογής ενός συστήματος συνεχούς ελέγχου. 

Η επιτυχής εφαρμογή του συνεχούς  ελέγχου απαιτεί καθοδήγηση, διαχείριση της 

αλλαγής και μια σταδιακή προσέγγιση, η οποία εξετάζει τα πιο κρίσιμα επιχειρησιακά 

συστήματα από την αρχή. Παρά το γεγονός ότι κάθε οργανισμός είναι μοναδικός, 

υπάρχουν κάποιες κοινές δραστηριότητες που θα πρέπει να σχεδιαστούν και να 

διαχειριστούν προσεκτικά κατά την ανάπτυξη και την υποστήριξη ενός συστήματος 

συνεχούς ελέγχου (πίνακας 4).  
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Πίνακας 4. 

 

Η αλληλουχία των δραστηριοτήτων στον πίνακα 4 μπορεί να ποικίλει, και μπορεί να 

χρειαστεί να πραγματοποιηθούν επιπλέον δραστηριότητες, που δεν αναφέρονται  κατά 

την ανάπτυξη του συνεχούς ελέγχου, για την υποστήριξη ενός συγκεκριμένου ελέγχου.  

 

1. Καθιέρωση μιας  Στρατηγικής Συνεχούς  Ελέγχου 

Η διεύθυνση εσωτερικού ελέγχου, θα πρέπει να καθιερώσει τόσο μια βραχυπρόθεσμη 

όσο και μακροπρόθεσμη στρατηγική λογιστικού ελέγχου με συγκεκριμένες 

αρμοδιότητες και διαδικασίες εγκεκριμένες από την διοίκηση. Για παράδειγμα, μια 

βραχυπρόθεσμη στρατηγική θα μπορούσε να περιλάβει την εισαγωγή του συνεχούς 

ελέγχου, για την υποστήριξη της συμμόρφωσης με το κανονιστικό ελεγκτικό πλαίσιο. 

Ωστόσο, τα πρόσθετα οφέλη με τη μορφή της βελτίωσης της απόδοσης των 

επιχειρήσεων μπορεί να αποδειχθεί εξίσου σημαντική. Οι βασικές δραστηριότητες είναι 

οι ακόλουθες. 

 Συντονισμός μεταξύ πρώτης και δεύτερης γραμμής άμυνας, για την ενθάρρυνση 

της  επιχειρηματικής γραμμής και την ανάπτυξη των πληροφοριακών 

συστημάτων υποστήριξης της στρατηγικής του συνεχούς  ελέγχου.  Ο 

εσωτερικός έλεγχος πρέπει να ελέγχει το σύνολο της επιχειρηματικής 

λειτουργίας, από άκρη σ' άκρη,  με την χρήση των πληροφοριακών 
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συστημάτων. Η αξιοπιστία των επιχειρησιακών λειτουργιών  και  των 

δεδομένων των συναλλαγών είναι υψίστης σημασίας, όχι μόνο για το πλαίσιο 

εσωτερικού ελέγχου και την ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης, αλλά και για την αποτελεσματικότητα των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων.  

 Καθορισμός προτεραιοτήτων και διοικητική υποστήριξη. Ο Συνεχής Έλεγχος 

απαιτεί συνεχή πρόσβαση στις λειτουργικές εφαρμογές  και τα δεδομένα. Οι 

αξιόπιστες τεχνολογίες ενδέχεται να χρειαστούν σημαντικές επενδύσεις και 

πολυετείς προσπάθειες για την αποτελεσματική εφαρμογή τους. Επομένως, η 

υποστήριξη από το  διοικητικό συμβούλιο και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη 

είναι απαραίτητη. Μια στρατηγική που περιλαμβάνει μια σταδιακή εφαρμογή σε 

δύο ή περισσότερα χρόνια, θα βοηθούσε τη διοίκηση να διαχειριστεί το ρυθμό 

και τις προσδοκίες της εφαρμογής και θα εμφανιζόντουσαν σταθερά τα οφέλη 

των συστημάτων του Συνεχούς Ελέγχου. 

 Προσαρμογή του σχεδίου ελέγχου για τον καθορισμό διαρκών δεικτών. Ανάπτυξη 

ενός οδικού χάρτη για τους τομείς με τις περισσότερες διεργασίες, π.χ. οι 

πληρωμές των προμηθευτών και οι εισπράξεις από τους πελάτες, και στη 

συνέχεια συσχετισμός μέσω τεχνικών συνεχούς ελέγχου με τρεις σχετικές 

κατηγορίες κινδύνου: λειτουργίες πληροφοριακών συστημάτων, εφαρμογές και 

συναλλαγές επιχειρηματικής διαδικασίας. Αξιοποίηση των αναλύσεων του 

ελέγχου  για τον σχεδιασμό των προδιαγραφών των δεικτών κινδύνου και 

ελέγχου. Συντονισμό του σχεδίου εσωτερικού ελέγχου για τον εντοπισμό 

περιοχών της διαδικασίας και των ελέγχων, για τον καθορισμό βασικών δεικτών 

κινδύνου (Key Risk Indicators) και μετρήσεις ελέγχου, για μεταγενέστερη 

χρήση στην ακόλουθη αξιολόγηση. Μέσα από προγραμματισμένους ελέγχους, 

οι ομάδες ελέγχου συνεργαζόμενες με την διοίκηση θα μπορούσαν να 

καθορίσουν κύριους και δευτερεύοντες δείκτες που μετρούν τον κίνδυνο και 

ελέγχουν την επιχειρηματική λειτουργία. Έπειτα, αξιοποιούνται τα 

αποτελέσματα της ελεγκτικής για την ανάπτυξη εξειδικευμένων μελλοντικών 

προδιαγραφών (εικόνα 9). 
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Εικόνα 9. 

 
 

2. Συστηματική συλλογή δεδομένων  

Ο Συνεχής έλεγχος δεν αποτελεί απλώς ένα τεχνικό ζήτημα. Ωστόσο, η επιλογή των 

τεχνολογιών της εφαρμογής του, είναι καθοριστική για την επιτυχία του 

μακροπρόθεσμα. Η στρατηγική του συνεχούς ελέγχου πρέπει να κατευθύνει την 

επιλογή των προγραμμάτων λογισμικού. Κατά την επιλογή των τεχνολογιών για συνεχή 

έλεγχο, η διεύθυνση εσωτερικού ελέγχου, θα πρέπει να εξετάσει τις τεχνολογίες  που 

ήδη χρησιμοποιεί ο οργανισμός και τις δυνατότητες που παρέχει. Είναι σημαντικό, το 

πρόγραμμα που θα συνδέσουμε να είναι συμβατό  με το πληροφοριακό περιβάλλον του 

οργανισμού και τα μελλοντικά σχέδια για τα βασικά επιχειρησιακά συστήματα του.   

 Καθιέρωση συστηματικής πρόσβασης στο περιβάλλον παραγωγής. Η διεύθυνση 

του εσωτερικού ελέγχου σε συνεργασία με την διοίκηση θα πρέπει να 

εξασφαλίσει πρόσβαση στα δεδομένα της επιχειρηματικής διαδικασίας, τα 

οποία θα χρησιμοποιεί για την διενέργεια του ελέγχου. Τα πληροφοριακά 

συστήματα που θα χρησιμοποιεί ο έλεγχος, θα πρέπει να είναι συμβατά με αυτά 

που χρησιμοποιούνται στην επιχειρηματική διαδικασία και να μην επηρεάζει 

δυσμενώς τις αποδόσεις της. Ο εσωτερικός έλεγχος θα πρέπει να αξιολογεί την 

εφαρμογή των κανονισμών ιδιωτικότητας και να διατηρεί πρότυπα ασφάλειας 

και προστασίας της ιδιωτικότητας στα πλαίσια του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος. 

 



54 
 

 Ανάπτυξη ικανοτήτων ανάλυσης. Αναπτύξτε  ικανότητες ανάλυσης, σύμφωνα με 

τη στρατηγική του συνεχούς λογιστικού ελέγχου και των επιχειρηματικών 

στόχων, πριν από την αυτοματοποίηση της παρακολούθησης. Τα ελεγκτικά 

τεκμήρια του συνεχούς ελέγχου συχνά είναι αρκετά πειστικά χρησιμοποιώντας 

ένα συνδυασμό ενδείξεων, όπως αλλαγές στους αυτοματοποιημένους ελέγχους, 

την ασφάλεια του συστήματος, τα γεγονότα, τις ακραίες τιμές, και τις 

συναλλαγές. Οι συζητήσεις με τις διοικήσεις των επιχειρηματικών συστημάτων, 

μπορούν να βοηθήσουν τους ελεγκτές  να καθορίζουν τον τρόπο μεταφοράς, το 

χρονοδιάγραμμα, και το πρωτόκολλο δεδομένων που είναι κατάλληλα για τον 

συνεχή έλεγχο.  

 Απόκτηση τεχνικών δεξιοτήτων και γνώσεων ελέγχου. Τα διεθνή πρότυπα και 

κανονισμοί του ελέγχου, απαιτούν από  τους ελεγκτές να  κατέχουν ή να 

αποκτήσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες, και τις ικανότητες που απαιτούνται για 

την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Διαφορετικά επίπεδα επάρκειας 

γνώσεων στα πληροφοριακά συστήματα θα απαιτηθούν καθώς θα  εφαρμόζεται 

και αναπτύσσεται ο  Συνεχής Έλεγχος. Για παράδειγμα, στα πρώτα στάδια της 

εφαρμογής:  

 η ανάλυση ευαισθησίας, το βάθος της ανάλυσης, καθώς και άλλοι 

παράγοντες μπορεί να οδηγήσουν σε ένα υψηλό όγκο επισημάνσεων στις 

συναλλαγές. Ο φόρτος εργασίας που απαιτείται για να αναγνωριστεί το 

αποτέλεσμα, με τον καιρό θα μειωθεί,  καθώς οι έλεγχοι θα έχουν βελτιωθεί, 

οι αναλύσεις θα έχουν εκκαθαριστεί  και ο συνεχής έλεγχος θα ωριμάζει. 

   Αρχικά, τα αποτελέσματα μπορεί να είναι επιρρεπή σε σφάλματα κατά την 

ερμηνεία των δεδομένων. Οι ανακρίβειες μπορεί να οφείλονται σε έλλειψη 

κατανόησης και εξοικείωσης με τα συστήματα των επιχειρήσεων και τη φύση 

των δοκιμών που εκτελούνται. 

Για να ενισχυθεί η επάρκεια στα πληροφοριακά συστήματα θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη: 

  Η αναθεώρηση των βασικών πεδίων συλλογής των δεδομένων και των 

στοιχείων που περιλαμβάνουν. 
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  Η αναθεώρηση στα στοιχεία  που προκύπτουν από τις λειτουργίες που 

εφαρμόζονται στα δεδομένα. 

 Προσδιορίζουμε την επικαιρότητα των δεδομένων. 

 Είναι οι πληροφορίες τρέχουσες; 

 Πότε ήταν η τελευταία ενημέρωση; 

 Προσδιορίζουμε αν οι πληροφορίες είναι πλήρεις και ακριβής. 

 Επαλήθευση των παραδοχών και αναλύσεων του ελεγκτή μέσω των 

εφαρμογών των προγραμματιστών. 

 Επιβεβαιώνουμε την ακεραιότητα των δεδομένων με την εκτέλεση διάφορων 

δοκιμασιών λογικής, προσθέσετε επιπλέον ελέγχους και σύγκριση με άλλες 

πηγές, συμπεριλαμβανομένων προηγούμενων ερευνών ή εκθέσεων ελέγχου 

(π.χ. συντακτική, σημασιολογική, και ρεαλιστική ακεραιότητα των 

δεδομένων). 

 Αξιοποίηση της γνώσης που αποκτήθηκε από την εμπλοκή του εσωτερικού 

ελέγχου. 

 Αξιολόγηση της αξιοπιστίας της προέλευσης των δεδομένων. Η αξιοπιστία των 

δεδομένων είναι κρίσιμη για την επιτυχή εφαρμογή του Συνεχούς Ελέγχου και 

θα πρέπει να αξιολογούνται κατά τη διάρκεια μιας βασικής γραμμής ελέγχου. 

Τα δεδομένα που προέρχονται από ένα επιχειρησιακό περιβάλλον μέσω γενικών 

ελέγχων των πληροφοριακών συστημάτων, είναι περισσότερο αξιόπιστα από τα 

δεδομένα που προέρχονται από τον τελικό χρήστη των εφαρμογών. Καθώς 

αυξάνεται η αξιοπιστία, το επίπεδο των ελέγχων και επαλήθευσης που είναι 

αναγκαίες για τη μείωση του κινδύνου σε αποδεκτά επίπεδα μειώνεται. 

 Προετοιμασία και επικύρωση των δεδομένων. Αναπτύξτε μια ισχυρή ικανότητα 

επικύρωσης δεδομένων και τα κριτήρια για τη διασφάλιση της ακεραιότητας, 

πριν από την ανάλυση. Μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις του Συνεχούς 

Ελέγχου είναι να εξάγει δεδομένα από μια ποικιλία συστημάτων σε ολόκληρο 

τον οργανισμό και να σχετίζονται, για περαιτέρω ανάλυση. Συνδυάζοντας 

δεδομένα από διάφορα συστήματα, απαιτείται η επικύρωση των δεδομένων για 



56 
 

να αφαιρεθούν οι  αναξιόπιστες συναλλαγές και η μετατροπή των δεδομένων σε 

τυποποιημένη μορφή για τον έλεγχο. Η αυτοματοποιημένη τροφοδοσία 

δεδομένων μπορεί να μειώσει τον χρόνο επικύρωσης και να αυξήσει τη 

συχνότητα της ανάλυσης.  

3 Ανάπτυξη δεικτών  Συνεχούς Ελέγχου 

Καταρτίζουμε έναν οδικό χάρτη που έχει ενσωματωθεί με το σχέδιο ελέγχου. 

Σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε τις τεχνικές του Συνεχούς Ελέγχου βασιζόμενοι στις 

γνώσεις και τις εξειδικεύσεις που προέκυψαν από τους προηγούμενους παραδοσιακούς 

ελέγχους. 

 

 

Διαρκής  Αξιολόγηση Κινδύνων 

Συνεπής με τα ελεγκτικά πρότυπα, ο Συνεχής Έλεγχος δίνει τη δυνατότητα στους 

ελεγκτές να  αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα και να συμβάλουν στη βελτίωση 

της μεθόδου διαχείρισης κινδύνου. Οι κυριότερες δραστηριότητες και ζητήματα κατά 

την εκτέλεση μια συνεχούς αξιολόγησης του κινδύνου περιλαμβάνουν:  

 Ανάπτυξη δεικτών κινδύνου:  

 Η συλλογή και ανάλυση των δεδομένων για την υποστήριξη βασικών 

επιχειρηματικών διαδικασιών και περιοχών υψηλού κινδύνου, θα πρέπει να 

συγκεντρώνονται από πολλαπλά επίπεδα της επιχειρησιακής λειτουργίας  για 

τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την ανταπόκριση σους κινδύνους. 

 Συνεργασία της διοίκησης των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών 

πληροφορικής για  να αναπτύξουν δείκτες κινδύνου που είναι εύκολα 

μετρήσιμοι και είναι ευαίσθητοι στις αλλαγές.  

 Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της εκτίμησης κινδύνου ενδεχομένως να  

τροποποιήσει το σχέδιο ελέγχου, ή  και επιμέρους πεδίων εφαρμογής και 

στόχων του ελέγχου. 

 Σχεδιασμός μεθόδων ανάλυσης για τη μέτρηση αυξημένων επίπεδων  κινδύνου: 
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 Οι βασικοί δείκτες κινδύνου θα πρέπει: 

α) να εστιάζουν στην έκταση των αλλαγών που βιώνει η  οντότητα με την 

πάροδο του χρόνου 

β) να αποτελούν συνδυασμό των κύριων δεικτών της διαδικασίας και ενδείξεων 

τυχαίων δεικτών και 

γ) να εντοπιστούν σε επαρκή αριθμό, ώστε στις συνήθεις συγκρίσεις να 

απομονώσουν τους φορείς των ακραίων τιμών που δέχονται κίνδυνο, πέραν του 

καθιερωμένου επίπεδου ανοχής που έχει τεθεί.  

Διαρκής Αξιολόγηση Ελέγχου  

Η διαρκής αξιολόγηση του ελέγχου παρέχει ανεξάρτητες αναλύσεις των 

αυτοματοποιημένων εφαρμογών ελέγχου και των πληροφοριακών συστημάτων 

γενικότερα, καθώς αξιολογεί τα σημεία αναφοράς και διαμορφώνει τις επικείμενες 

μεταβολές τους. Επειδή η υποβάθμιση των ελέγχων των πληροφοριακών συστημάτων 

συνήθως εμφανίζεται πριν τα “συμπτωματικά λάθη” στα δεδομένα, η χρήση της 

διαρκούς αξιολόγησης δίνει την δυνατότητα στην διοίκηση του ελέγχου να παρέχει 

στην διοίκηση μια έγκαιρη προειδοποίηση για τις παραβιάσεις ή τις ελλείψεις των 

δοκιμασιών.  Οι κυριότερες δραστηριότητες και ζητήματα κατά την εκτέλεση της 

συνεχούς  αξιολόγησης του ελέγχου περιλαμβάνουν: 

 Συσχετισμός με τους σκοπούς των ελέγχων 

 Προσδιορισμός των βασικών ελέγχων 

 Αξιολόγηση των σημείων αναφοράς των ελέγχων. 

4 Αναφορά και διαχείριση των αποτελεσμάτων 

Μετά τον σχεδιασμό και την δημιουργία δεικτών Συνεχούς Ελέγχου, ο εσωτερικός 

έλεγχος πρέπει να προγραμματίσει τη συνεχή αξιολόγηση των ελέγχων και των 

κινδύνων σε σχέση με το  ευρύτερο περιβάλλον του ελέγχου. Οι ενδιάμεσες 

αξιολογήσεις θα πρέπει να αναλύουν τα αποτελέσματα των τεχνικών συνεχούς ελέγχου, 

να τα εξετάζουν και να αναφέρουν τις προτάσεις τους.  
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Τα αποτελέσματα  μπορεί να κυμαίνονται από ένα απλό γράφημα συγκρίσεων και 

τάσεων έως μια οπτικοποίηση των δεδομένων κινδύνου και ελέγχου. Η διαδικασία είναι 

επαναληπτική και οι ικανότητες του Συνεχούς Ελέγχου και της Συνεχούς 

Παρακολούθησης μεγαλώνει, καθώς οι ελεγκτές συνεργούν με την πρώτη και τη 

δεύτερη γραμμή άμυνας. Τα επιτυχή προγράμματα Συνεχούς Ελέγχου / Συνεχούς 

Παρακολούθησης προάγουν την έγκαιρη λήψη αποφάσεων, συντονισμένα σχέδια 

δράσης, και την επιτυχή αποκατάσταση προβλημάτων. 

Καθιέρωση μιας επαναλαμβανόμενης μεθόδου 

Μια δομημένη μεθοδολογία για τη διαχείριση των αποτελεσμάτων θα πρέπει να 

περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα, για να εξασφαλίσει ότι οι διακρίσεις που 

εντοπίζονται προορίζονται για άμεση αποκατάσταση:  

1.  Επανεξέταση και να διάκριση των εξαιρέσεων για τη μέτρηση του κινδύνου με 

αύξηση της ακρίβειας. 

2. Εκτέλεση ανάλυσης των αρχικών αιτιών για τον εντοπισμό  αδυναμιών στον 

σχεδιασμό και την εκτέλεση  του ελέγχου.  

3. Ανάπτυξη πρότασης για αποκατάσταση των αδυναμιών. 

4. Εφαρμογή της πρότασης αποκατάστασης και καταγραφή των αποτελεσμάτων 

από την διοίκηση. 

Έκθεση αποτελεσμάτων 

Είναι προτιμότερο να αναφέρονται τα  αποτελέσματα του συνεχή λογιστικού ελέγχου 

μέσω ενός διαδικτυακού τόπου και όχι αποστέλλοντας μεγάλα, ευαίσθητα αρχεία μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι στρατηγικές αναφοράς κυμαίνονται από την απλή 

εξαγωγή εξαιρέσεων σε έναν κοινόχρηστο φάκελο σε μια  μονάδα δίσκου, σε 

ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παρακολούθησης ροής εργασιών 

αποκατάστασης μέσω διαδικτυακού πίνακα αναφορών, μέχρι και οπτικοποίηση 

δεδομένων. Πληθώρα λύσεων αναφοράς, μπορούν να εφαρμοστούν για να καλύψουν 

τις ανάγκες της πρώτης, δεύτερης και τρίτης γραμμής άμυνας, της διοίκησης, και του 

διοικητικού συμβουλίου. Σημαντικά ζητήματα για την αναφορά των αποτελεσμάτων 

του συνεχούς λογιστικού ελέγχου περιλαμβάνουν:  
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 Τακτική δημοσίευση μίας ολοκληρωμένης και λεπτομερούς σειράς εκθέσεων, 

σε μια μονάδα δίσκου του δικτύου, για  την υποστήριξη της Συνεχούς 

Παρακολούθησης και του Συνεχούς λογιστικού ελέγχου. 

 Αποθήκευση των αποτελεσμάτων των εξαιρέσεων σε ασφαλή βάση δεδομένων. 

 Παρουσίαση της τάσης των πληροφοριών, σε ένα διαδικτυακό πίνακα 

αναφορών.  

Διευκόλυνση της λειτουργίας της διοίκησης. 

Κάθε σχέδιο δράσης θα πρέπει να έχει έναν υπεύθυνο από την εκτέλεση μέχρι την 

ανάλυση του.  Οι εξαιρέσεις θα πρέπει να οριοθετούνται και να αναφέρονται όταν θα 

έχουν αποκατασταθεί. Η συνεχής παρακολούθηση θα πρέπει να μετρά κατά πόσο η 

αποκατάσταση ήταν επιτυχής.  

Υποστηρίζοντας τη Συνεχή Παρακολούθηση και προσαρμόζοντας τη στρατηγική του 

Συνεχούς Ελέγχου. 

Ο Συνεχής Έλεγχος θα πρέπει να παραμένει ευέλικτος και να ανταποκρίνεται στις 

αλλαγές που επέρχονται στην έκθεση του κινδύνου και στο περιβάλλον του ελέγχου. Η 

διοίκηση του εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να ανανεώνει τη στρατηγική του 

προγράμματος συνεχούς ελέγχου περιοδικά και να προσαρμόζει νέες προτεραιότητες 

και ενότητες. Ίσως χρειαστεί να προστεθούν επιπλέον σημεία ελέγχου για την 

αξιολόγηση του κινδύνου στις εφαρμογές του συνεχούς ελέγχου και κάποιες άλλες 

εφαρμογές να μεταβούν στην διαδικασία Συνεχούς Παρακολούθησης από την διοίκηση. 

Με την πάροδο του χρόνου και ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν, τα όρια και οι 

παράμετροι των ελέγχων θα αναπροσαρμόζονται και θα αυστηροποιούνται ή θα 

χαλαρώνουν αντίστοιχα όπου κρίνεται αναγκαίο. Μετά την εφαρμογή του Συνεχούς 

Ελέγχου, θα πρέπει να μεταφερθούν από την διοίκηση τα οφέλη που προέκυψαν και να 

προσαρμοστούν και σε άλλες επιχειρηματικές λειτουργίες όπως η διαχείριση των 

κινδύνων και η μέτρηση της απόδοσης. Η ποσοτικοποίηση των ωφελειών που 

αντιμετώπισαν τόσο οι ελεγκτές όσο και οι υπόλοιποι που εμπλέκονται στην διαδικασία 

διασφάλισης της ακεραιότητας των εκθέσεων, ενισχύουν την φήμη των οργανισμών 
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αυτών και αυξάνουν την χρηματοδότηση τους για περαιτέρω επενδύσεις και 

στρατηγική ανάπτυξη
42

.  

Σύμφωνα με μία έρευνα της ελεγκτικής εταιρίας KPMG που διενεργήθηκε το 2010, στο 

Ηνωμένο Βασίλειο, προτείνεται ένα πλαίσιο εφαρμογής διαφοροποιημένο με αυτό που 

αναλύθηκε παραπάνω. Η έρευνα εστιάζει σε οκτώ βασικά βήματα για την εφαρμογή 

του συνεχούς ελέγχου. Το επίπεδο της γνώσης, η αυξανόμενη διαθεσιμότητα των 

τεχνολογικών εργαλείων και η προσπάθεια βελτίωσης του επιπέδου συντονισμού και 

αποτελεσματικότητας όσον αφορά τη διασφάλιση, δημιουργούν μια σαφή ώθηση προς 

την κατεύθυνση της συνεχούς ελεγκτικής και συνεχούς παρακολούθησης
43

.   

 

 

Εικόνα 10. 

                                                             
42 Global Technology Audit Guide (GTAG®) 3 Coordinating Continuous Auditing and Monitoring to Provide 

Continuous Assurance 2nd Edition March 2015, p.p.11-15 
43 2010 KPMG LLP, a UK limited liability partnership, is a subsidiary of KPMG Europe LLP and a member firm of 
the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity.  
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1) Καθορισμός του πεδίου. Σαφήνεια σχετικά με τον λόγο υιοθέτησης Συνεχούς 

Ελέγχου και Συνεχούς Παρακολούθησης και τι ακριβώς θέλουμε να πετύχουμε.  

Εμπλοκή των βασικών ενδιαφερομένων φορέων, ακόμη και  μέσω σεμιναρίων, 

για τον προσδιορισμό των επιθυμητών αποτελεσμάτων. 

2) Δημιουργία της επιχειρηματικής περίπτωσης. Ο καθορισμός του πεδίου 

εφαρμογής θα βοηθήσει να διαρθρωθεί η επιχειρηματική περίπτωση  που θα 

πρέπει να περιλαμβάνει τους στόχους, τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα έξοδα, τα 

αναμενόμενα οφέλη και πώς θα μετρηθεί η επιτυχία. 

3) Καταγραφή των υφιστάμενων πόρων. Αναγνώριση του υφιστάμενου ανθρώπινου 

δυναμικού, των διαδικασιών και των τεχνολογιών. Αξιολόγηση του τι μπορεί να 

αξιοποιηθεί και ποιοι επιπλέον πόροι θα χρειαστούν. Συχνά είναι πιο 

αποτελεσματικό και λιγότερο επικίνδυνο να χρησιμοποιηθούν οι πόροι  που 

υπάρχουν ήδη,  για την οικοδόμηση ικανοτήτων και γνώσεων. Μπορούν οι 

υφιστάμενες διαδικασίες να εκτελούνται πιο τακτικά ώστε οι μηχανισμοί 

παρακολούθησης και εντοπισμού να λειτουργούν σε πραγματικό χρόνο;  

4) Επιλογή τεχνικών και πόρων με σύνεση. Συμπληρώστε τα κενά αντί να ξεκινήσει 

από το μηδέν. Οι δεξιότητες και οι γνώσεις μπορούν να αποκτηθούν μέσω της 

κατάρτισης και της εξωτερικής ανάθεσης, καθώς και με την πρόσληψη 

εξειδικευμένου προσωπικού.  

5) Πιλοτική εφαρμογή. Κερδίστε την υποστήριξη, αρχικά σε ορισμένες μικρές 

επιτυχημένες εφαρμογές, για να υπερασπιστείτε την υπόθεση της ευρύτερης 

εφαρμογής. Καλά σημεία εκκίνησης του ελέγχου για αγορές, ταξίδια και έξοδα, 

όπου τα οφέλη μπορούν να φανούν άμεσα.  

6) Σύγκριση πριν την αυτοματοποίηση. Έλεγχος των αποτελεσμάτων της 

χειρόγραφης ελεγκτικής διαδικασίας και κατόπιν αντιπαραβολή με τα 

αποτελέσματα των αυτοματοποιημένων ελέγχων, για την μέτρηση της 

μεταβολής στο κόστος. 

7) Εκπαίδευση και ορισμός πρωτοκόλλων.  Καταγραφή του αρμοδίου που εκτελεί 

τα καθήκοντα παρακολούθησης των λειτουργιών και του υπευθύνου που 
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λαμβάνει τις ειδοποιήσεις και τις αναφορές του συστήματος. Εξασφάλιση ότι οι 

προειδοποιήσεις των προβλημάτων ειδοποιούν τους ανθρώπους που μπορούν να 

τα διορθώσουν και έχουν την αρμοδιότητα και την δικαιοδοσία.  

8) Παρακολούθηση και καταγραφή των λειτουργιών και των ωφελειών. Διερεύνηση 

των αιτιών, από την ρίζα των προβλημάτων, και όχι μόνο των συμπτωμάτων. 

Μετρήστε τα οφέλη, τόσο υλικά όσο και άυλα, όπως η εξοικονόμηση εξόδων 

και η αποφυγή εξόδων, η βελτίωση της ποιότητας και της φήμης, αύξηση της 

ολοκλήρωσης και της συνεννόησης.  

 

2.5.3 Μελέτες περιπτώσεων του Συνεχούς Ελέγχου 

 

Πολλοί οργανισμοί και επιχειρήσεις  έχουν υιοθετήσει συστήματα Συνεχούς Ελέγχου ή 

τουλάχιστον Συνεχούς Παρακολούθησης. Στην πράξη οι επιχειρήσεις και οργανισμοί 

που ξεκινούν τώρα ή ενδιαφέρονται  να χρησιμοποιήσουν  ένα παρόμοιο σύστημα καλό 

είναι να λάβουν υπόψη τι έχει γίνει σε παρόμοιες περιπτώσεις . Οι προκλήσεις που 

αντιμετώπισαν οι άλλες επιχειρήσεις και οργανισμοί κατά τη διαδικασία εφαρμογής, 

μπορεί να χρησιμεύσουν επίσης ως ένα βασικό εργαλείο γνώσης για τη μελλοντική 

υιοθέτηση των συστημάτων συνεχούς ελέγχου. 

 

2.5.3.1 AT&T Bell Laboratories 

 

 Στα τέλη του 1980 η AT&T έγινε μια από τις πρώτες εταιρίες που υιοθέτησαν ένα 

σύστημα συνεχούς ελέγχου. Αναπτύχθηκε μια Μεθοδολογία Συνεχούς Διαδικασίας 

Ελέγχου (Continuous Process  Audit methodology), για την εφαρμογή ενός Συστήματος 

Ελέγχου Συνεχούς Διαδικασίας (Continuous Process Audit System). Αποτέλεσε μια 

πρόκληση για την εποχή καθώς οι επιχειρήσεις την δεδομένη στιγμή, χρησιμοποιούσαν 

μια κεντρική βάση δεδομένων η οποία συνδέονταν με όλες τις υπόλοιπες  βάσεις. Αυτό 

σημαίνει πως οι ελεγκτές  έπρεπε να ελέγχουν τόσο το κεντρικό σύστημα όσο και τη 

συμφωνία μεταξύ των συστημάτων. Διαδικασία που σίγουρα δεν είναι και ο πιο 

αποτελεσματικός τρόπος για έλεγχο, καθώς αυτές οι διαδικασίες δεν αντιμετωπίζουν 

ορισμένα βασικά ζητήματα όπως η έγκυρη αντιμετώπιση των λαθών, καθώς οι έλεγχοι 

πραγματοποιούνταν μια φορά το χρόνο. Τα δεδομένα είναι τόσο αξιόπιστα όσο είναι το 
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σύστημα που τα παράγει. Έτσι η διασφάλιση των ελέγχων του συστήματος σε 

πραγματικό χρόνο αποδείχθηκαν καθοριστικής σημασίας. 

Το σύστημα  CPAS χρησιμοποιεί δύο διαφορετικούς τρόπους για να εξασφαλίσει 

Συνεχή Διασφάλιση (Continuous Assurance): 

  1.Οι ροές των δεδομένων μέσω του συστήματος ελέγχονται συνεχώς, βασιζόμενες σε 

προκαθορισμένους ελεγκτικούς κανόνες και 

  2.τα δεδομένα ελέγχονται έμμεσα από την εξέταση συγκεκριμένων περιστατικών 

λαθών ή επιμέρους αποτελεσμάτων. Το σύστημα μπορεί να τροφοδοτηθεί με 

διαφορετικούς τύπους δεδομένων. Τα δεδομένα μπορούν να αποσπαστούν από 

τυποποιημένες εφαρμογές αναφορών/εκθέσεων από τα πρωτογενή δεδομένα που 

τροφοδοτούν αυτές τις αναφορές/εκθέσεις ή τα δεδομένα που προκύπτουν από την 

άμεση παρακολούθηση. Κάθε λάθος ή εξαίρεση προκαλεί μια προειδοποίηση (alarm). 

Το CPAS χρησιμοποιεί μια ιεραρχία των ειδοποιήσεων που καθορίζει την 

προτεραιότητα εκκαθάρισης των αναφορών από τις εξαιρέσεις. Με αυτόν τον τρόπο η 

διαδικασία του ελέγχου γίνεται πιο αποτελεσματική αφού τα κρίσιμα σφάλματα  

εξετάζονται πρώτα. 

 Η δουλεία των ελεγκτών αναλύεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση εκκίνησης, 

συνεργάζεται με την επιχείρηση για να κατανοήσει το περιβάλλον του ελέγχου, που θα 

τον βοηθήσει να αναπτύξει ένα πρόγραμμα ελέγχου και τις κατάλληλες διαδικασίες. 

Αναπτύσσει μια σειρά από διαγράμματα ροής που κοινοποιήθηκαν στους μηχανισμούς 

υπολογιστών, το προσωπικό πληροφοριακών συστημάτων και τη διοίκηση. Αφού 

ολοκληρωθεί αυτό ,ο ελεγκτής μπορεί να χρησιμοποιεί πραγματικά το σύστημα για να 

εκτελέσει το ελεγκτικό του έργο. 

Το σύστημα που εφαρμόστηκε στην AT&T χρησιμοποίησε αρχικά μια σειρά από 

μετρήσεις, αναλύσεις και ειδοποιήσεις. Αρχικά, οι μετρήσεις αναπτύχθηκαν για τη 

μέτρηση του αναμενόμενου αποτελέσματος. 

  Η ανάλυση χωρίζεται σε τρείς επιμέρους κατηγορίες: 

 1.λειτουργική/φυσική ροή 

 2.λογική/βασικά στοιχεία αλληλεπίδρασης και 

 3.εμπειρική/παρατήρηση 
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  Επίσης η αναλυτική ιεραρχία των προειδοποιήσεων (alarms) αναπτύχθηκε από την 

ΑΤ&Τ για να δοθεί προτεραιότητα στις εκκαθαρίσεις των σφαλμάτων. 

 Επίπεδο1. Δευτερεύον ζήτημα που ασχολείται με την λειτουργικότητα του συστήματος 

ελέγχου.   

Επίπεδο2. Προειδοποίηση χαμηλού επιπέδου που ασχολείται με μικρότερα λειτουργικά 

θέματα. 

Επίπεδο3. Προειδοποίηση υψηλού-επιπέδου που ασχολείται  με θέματα που πρέπει να 

διερευνηθούν από τον ελεγκτή. 

Επίπεδο4. Σοβαρή κρίση. 

 

2.5.3.2 Siemens 

 

 Είκοσι  περίπου χρόνια αργότερα στη εταιρία της  Siemens στις Ηνωμένες Πολιτείες 

εφαρμόστηκε ένα σύστημα συνεχούς παρακολούθησης των δικλίδων της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας (Continuous Monitoring of Business Process Control). 

Αποτέλεσε κρίσιμη πιλοτική εφαρμογή που αργότερα χρησιμοποιήθηκε ως 

κατευθυντήρια γραμμή για την εφαρμογή συστημάτων συνεχούς λογιστικού ελέγχου σε 

άλλες επιχειρήσεις. Ο Vasarhelyi et.al.(2004) προέβλεψε δύο βασικά πράγματα. 

Πρώτον πως το ιδανικό περιβάλλον για την εφαρμογή ενός συστήματος Συνεχούς 

ελέγχου βρίσκεται σε επιχειρήσεις που εφαρμόζουν ήδη ένα σύστημα ERP και δεύτερον 

πως η πορεία της εφαρμογής θα ξεκινούσε με τον αυτοματισμό της υπάρχουσας 

ελεγκτικής διαδικασίας και κατόπιν θα αναπρογραμματιζόταν σε μια ολοκληρωμένη 

εφαρμογή Συνεχούς Ελέγχου. 

   Το ερευνητικό σχέδιο (project) είχε τη δική του εσωτερική λογική, βασιζόμενο στο 

γεγονός πως ο έλεγχος σε κάθε περίπτωση στο περιβάλλον του λογισμικού SAP 

βασιζόταν  σε προκαθορισμένες διαδικασίες. Αυτές οι διαδικασίες περιείχαν 

εκατοντάδες φύλλα καταγραφής ελέγχων (Audit Action Sheets),τα οποία περιέγραφαν 

με λεπτομέρεια τι θα έπρεπε ο εσωτερικός ελεγκτής να ελέγχει σε κάθε πεδίο του SAP. 

   Αρχικά αποφασίστηκε πως τα AAS θα έπρεπε να αυτοματοποιηθούν. Τόσο η 

αυτοματοποίηση των δικλίδων όσο και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των 
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στοιχείων ελέγχου ελήφθησαν υπόψη. Η πρόκληση ήταν μεγάλη, η μετατροπή των 

διαδικασιών ελέγχου έπρεπε να διαμορφωθεί όχι μόνο σε “αναγνώσιμες από τα 

μηχανήματα” αλλά  σε “κατανοητές από τα μηχανήματα”. Αυτό απαιτούσε τον 

επανασχεδιασμό της ελεγκτικής διαδικασίας. Ο βαθμός της αποτελεσματικότητας του 

κάθε ελέγχου αξιολογήθηκε από ένα σύστημα βασισμένο σε διαβάθμιση από μηδέν έως 

τέσσερα. 

   Κάθε έλεγχος περιέχει πολλές δικλίδες που σχετίζονται με αυτόν. Για παράδειγμα, ο 

έλεγχος των κωδικών πρόσβασης περιέχει στοιχεία σχετικά με το “μήκος”, την 

ημερομηνία λήξης, των αριθμό της ανεπιτυχών προσπαθειών εισόδου. Μια συνολική 

ταξινόμηση αποδίδεται στον έλεγχο βασισμένη στη βαθμολογία των σχετικών 

στοιχείων ελέγχου. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί είτε αυτόματα χρησιμοποιώντας 

ένα σταθμισμένο μέσο όρο των στοιχείων ελέγχου, είτε να αξιολογηθεί από την κρίση 

του ελεγκτή. Κάποιο είδος ιεραρχίας των εξαιρέσεων είναι επίσης απαραίτητη. Θα ήταν 

αναποτελεσματικό και μη ρεαλιστικό να αλλάξει όλη η διαδικασία ελέγχου ,καθώς οι 

μεγάλες εταιρίες όπως η Siemens έχουν ήδη εγκατεστημένα συστήματα ελέγχου που 

μπορεί να μην είναι καλά οργανωμένα αλλά δεν είναι εύκολο να αλλάξουν. Μερικώς 

ανασχεδιασμός είναι αναπόφευκτος λόγω της ανάγκης διαχωρισμού τυποποιημένων και 

αυτοματοποιημένων ελέγχων. 

   Το σύστημα Συνεχούς Ελέγχου συνέλλεγε δεδομένα και εκτελούσε δοκιμές κάθε 10 

δευτερόλεπτα. Ωστόσο η πιλοτική εφαρμογή στη Siemens χρησιμοποίησε μια απλή 

βάση δεδομένων (Ms Acces), η οποία ήταν αρκετή για την πιλοτική εφαρμογή, όμως δε 

θα μπορούσε να ανταπεξέλθει στις ανάγκες των μεγάλων όγκων δεδομένων που 

προέκυπταν από τη Συνεχή Παρακολούθηση της εφαρμογής σε ολόκληρη τη 

δραστηριότητα οντότητας. 

   Καθ' όλη τη διάρκεια της εφαρμογής, διαπιστώθηκε ότι ο όγκος των δεδομένων που 

διατηρούνταν μπορούσε να μειωθεί σε μεγάλο βαθμό, εφ' όσον το σύστημα διατηρούσε 

τα δεδομένα μόνο σε περίπτωση εντοπισμού εξαιρέσεων από τις δικλίδες. Είναι ζωτικής 

σημασίας να διατηρείται μια βάση δεδομένων που να διατηρεί αυτές τις εξαιρέσεις. Ο 

ελεγκτής μπορεί να χρησιμοποιεί ένα περιβάλλον όπου προβάλλεται η συνολική  

βαθμολογία σε κλίμακα από ένα έως τέσσερα, της αξιολόγησης των επιμέρους ελέγχων. 

Επίσης ήταν δύσκολο να εφαρμοστεί αντιστάθμιση των ελέγχων στο σύστημα, 

διασφαλίζοντας ότι η πληθώρα των προειδοποιήσεων δε θα κατέβαλαν τις προσπάθειες 

του ελεγκτή. Κατόπιν θα έπρεπε να εφαρμόζεται μια παράλληλη ιεραρχία ταξινόμησης  
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των προειδοποιήσεων για την αξιολόγηση της σημαντικότητας του  ελέγχου από τις 

οποίες προκύπτουν. 

Η ομάδα της Siemens έμαθε πως έπρεπε να αναπτυχθεί ένα (καθαρό) σχέδιο 

διοικητικής αλλαγής πριν γίνουν μεγάλης κλίμακας αλλαγές στο περιβάλλον του 

ελέγχου και των πληροφοριακών συστημάτων. 

 

2.5.3.3 Αmerican Electric Power 

 

Το κίνητρο της AEP για συνεχή έλεγχο ήταν η καλύτερη διαχείριση του προσωπικού 

που διενεργούσε τους ελέγχους. Θα χρησιμοποιούσε τους ελεγκτές εκεί που απαιτείται 

μεγαλύτερη επαγγελματική κρίση και τον συνεχή έλεγχο σε περιοχές συναλλαγών με 

μικρότερο ρίσκο. Η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν από που να ξεκινήσει, με τόσο πολλά 

δεδομένα αποθηκευμένα σε τόσα διαφορετικά μέρη, και τι θα έπρεπε να αναλυθεί 

πρώτα. Επίσης, μια δεύτερη δυσκολία πως θα δεχόντουσαν οι ελεγκτές τον Συνεχή 

Έλεγχο. 

   Η AEP χρησιμοποιώντας την συμμόρφωση με τους κανονισμούς και τα ελεγκτικά 

πρότυπα μέσω των συστημάτων Συνεχούς Ελέγχου, διαδικασίες οι οποίες  ήταν 

πολύπλοκες και επαναλαμβανόμενες, αφαιρώντας τες από την γενική ροή εργασίας 

αποτέλεσε  μια μεγάλη νίκη για τους ελεγκτές. Η AEP απέφυγε να εγκαταστήσει κάποιο 

πρόγραμμα χωρίς να γνωρίζει εκ των προτέρων τι ακριβώς χρειαζόταν από αυτό. Το 

λογισμικό της ACL χρησιμοποιήθηκε και αυτοματοποιώντας τις εγγραφές η διαδικασία 

ολοκληρώνεται σε λίγα λεπτά. 

Υπήρξε μια αντίσταση αρχικά στο βαθμό εκμάθησης και αποδοχής από τους 

εργαζομένους στο τμήμα Ελέγχου, κατόπιν όμως η χρήση του Συνεχούς ελέγχου 

βοήθησε σημαντικά τόσο τους ίδιους όσο και την διοίκηση. 

 

2.5.3.4 HCA Inc 

 

Η εταιρία HCA Inc, κατέχει και διαχειρίζεται 190 νοσοκομειακές  μονάδες στις 

Ηνωμένες  πολιτείες και την Ευρώπη. Πριν εφαρμόσει το σύστημα του Συνεχούς 
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Ελέγχου κάποιες  εγκαταστάσεις ελέγχονταν κάθε τρία ή τέσσερα χρόνια. Με την 

εφαρμογή του Συνεχούς ελέγχου έκλεισαν αυτά τα κενά και το προσωπικό που 

διενεργούσε τους ελέγχους εστίασε σε πιο εμβαθείς αναλύσεις. 

Τα βήματα που χρειάστηκαν για την εφαρμογή σε βάθος ενός αποτελεσματικού 

συστήματος Συνεχούς ελέγχου ήταν τα εξής.: 

   1.Καθορίστηκαν οι τύποι των δικλίδων που θα εφαρμοστούν 

   2.Επελέγησαν οι μέθοδοι των δοκιμασιών. 

   3.Αναγνωρίστηκαν τα κριτήρια συναλλαγών 

   4.Αυτοματισμός των ελέγχων. 

   5.Επικοινωνία 

   6.Αξιολόγηση  

   7. Διαδικασία εντοπισμού  

   8.Μελλοντικά σχέδια  

 

2.5.3.5 Microsoft 

 

 Με την βοήθεια της PWC, αναγνωρίστηκαν λαμβάνοντας τα δεδομένα και ελέγχοντας 

τα. Υπήρξε καθυστέρηση από τους εσωτερικούς ενδιαφερόμενους για άγνωστους 

λόγους, αλλά υπήρξε και σημαντική καθυστέρηση από το προσωπικό του εσωτερικού 

ελέγχου καθώς δε συμβάδιζε η πρόοδος στη κατανόηση του Συνεχούς Ελέγχου από όλα 

τα μέλη και δεν αντιλαμβάνονταν πως όσο πιο πολύπλοκα ήταν τα δεδομένα τόσο 

χρήσιμη ήταν η χρήση του Συνεχούς Ελέγχου. Υπήρξε και ένα πρόβλημα με την 

συγκέντρωση των δεδομένων καθώς ήταν αποθηκευμένα σε πολλά  διαφορετικά μέρη. 

Χρησιμοποιώντας την πρόταση της  PWC σε συνεργασία με τους εσωτερικούς ελεγκτές 

οι ειδικοί του λογιστικού προγράμματος βρήκαν τρόπο για να συγκεντρώνουν τα  

δεδομένα και να τα εξετάζουν. Κατόπιν καθιερώθηκαν οι διαδικασίες ελέγχου όλων των 

τμημάτων και σε συνεργασία με τη διοίκηση αποφασίστηκε και ο τρόπος χειρισμού των 

εξαιρέσεων που θα προέκυπταν. Επίσης παρακολουθούνταν και οι χρηματοοικονομικοί 
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δείκτες σε συνεχή βάση. Έτσι τα αποτελέσματα ήταν έγκυρα και έγκαιρα διαθέσιμα 

προς την διοίκηση σε σχεδόν πραγματικό χρόνο.   

 

 

2.5.3.6 Vodafone Iceland 

 

   Το 2009 η εταιρία Vodafone της Ισλανδίας ξεκίνησε ένα έργο σχεδιασμού και 

εφαρμογής μιας νέας επιχειρηματικότητας(Business intelligence Solution). 

   Η εταιρία ήθελε να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας 

“κλεισίματος” της χρηματοοικονομικής διαδικασίας και ταυτόχρονα να είναι διαθέσιμες 

οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες πολύ πιο εύκολα στην ομάδα διοίκησης. Πολύ 

σύντομα η εταιρία ανακάλυψε πως είχε πολύ μικρό έλεγχο όσον αφορούσε την 

ποιότητα των δεδομένων που περιελάμβαναν οι αναφορές/εκθέσεις προς τη διοίκηση. 

    Παρατηρήθηκε πως πολλές από τις εσωτερικές διαδικασίες, όπως η κατάρτιση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, περιελάμβαναν πολύ χειρονακτική εργασία και εκ 

νέου ενημέρωση των στοιχείων με αποτέλεσμα την καθυστέρηση του μηνιαίου 

κλεισίματος, με πολύ εργασία στο τέλος του μήνα προσπαθώντας να ανακαλυφθούν και 

να διορθωθούν τυχόν λάθη και παραλείψεις της περιόδου. 

    Η διοίκηση είδε τα δυνητικά οφέλη μιας περαιτέρω αυτοματοποιημένης διαδικασίας 

συμπεριλαμβάνοντας τον συνεχή εντοπισμό και την άμεση  διόρθωση λαθών, μόλις 

αυτά είχαν πραγματοποιηθεί, μειώνοντας έτσι το κύκλο εργασιών για το κλείσιμο του 

μήνα και αποφεύγοντας την έξαρση της έντονης εργασίας στο τέλος κάθε μήνα. 

    Άλλες πιθανές περιοχές που θα ωφελούνταν από την χρήση της Συνεχούς 

Παρακολούθησης και τον Συνεχούς Ελέγχου, ήταν ο εντοπισμός πιθανόν διαρροών 

εσόδων, η βελτίωση της σχέσης του πελάτη με τη διοίκηση, η απλούστευση των 

διαδικασιών όπως η διαδικασία τιμολόγησης και η παρακολούθηση της ποιότητας των 

δεδομένων που κινούνται μεταξύ διαφορετικών εσωτερικών συστημάτων τρίτων. 

     Καθημερινά συγκεντρώνονται εκατομμύρια λεπτομερή αρχεία κλήσεων (call detail 

records) για εκατοντάδες χιλιάδες υπηρεσίες πελατών. Τα CDR λαμβάνονται από 

ποικίλα διαφορετικά δίκτυα στοιχείων και συστημάτων. Πρέπει να διασφαλιστεί πως 
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όλα αυτά τα γεγονότα διαχειρίζονται ορθά και γρήγορα εξασφαλίζοντας την 

ακεραιότητα όλων των υπηρεσιών προς τους πελάτες. Επίσης θα πρέπει να εντοπίζονται 

και να αντιμετωπίζονται δυνητικές απάτες στο συνολικό δίκτυο. Αποφασίστηκε λοιπόν 

από τη διοίκηση η χρήση ενός νέου λογισμικού.Ex Mon.   

  Διαρροή εσόδων 

    Η εταιρία προσπάθησε να ελαχιστοποιήσει τη διαρροή εσόδων όπου ήταν δυνατό 

αλλά επειδή δεν αποτελούσε μεγάλη οντότητα, η λειτουργία μιας ειδικής υπηρεσίας 

διασφάλισης των εσόδων δεν ήταν οικονομικά εφικτή. Αξιολόγησε τον κίνδυνο στον 

οποίο ήταν εκτεθειμένη και χρησιμοποίησε αυτοματοποιημένη Συνεχή παρακολούθηση 

πρώτα για τις περιπτώσεις όπου το διακύβευμα είχε εκτιμηθεί υψηλό και σταδιακά στα 

λιγότερο σημαντικά στοιχεία. 

     Σε πολλές περιπτώσεις συμβολαίων τηλεφωνικών συνδέσεων και συνδέσεων 

διαδικτύου με τη βοήθεια του Συνεχούς Ελέγχου γίνονταν άμεσα ή πολύ σύντομα η 

διασταύρωση των πληρωμών ή και η αναγκαστική διακοπή των συνδέσεων, 

κερδίζοντας έτσι πολύτιμο χρόνο. 

Διαδικασία Μηνιαίου Χρηματοοικονομικού «κλεισίματος» 

Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα της Microsoft Business Intelligence και εφαρμόζοντας 

τη Συνεχή παρακολούθηση μέσω του προγράμματος ex Mon στα κρίσιμα στοιχεία 

μειώθηκε σημαντικά ο χρόνος του μηνιαίου κλεισίματος. Ο συνδυασμός των δύο 

προγραμμάτων βοήθησε την διοίκηση και τους αναλυτές, να αναλύουν τις οικονομικές 

πληροφορίες τους με έναν πιο ολοκληρωμένο τρόπο, καθώς οι αυτοματοποιημένοι 

έλεγχοι εκτελούσαν το έργο του εντοπισμού των σφαλμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια των 

συναλλαγών, διασφαλίζοντας την ακρίβεια τους καθ’ όλη τη διαδικασία. 

Μετά από αρκετούς μήνες δοκιμασιών, εξάλειψης λαθών και βελτιώσεων στα σημεία 

ελέγχου της παρακολούθησης, η ομάδα της Vodafone Iceland βίωνε την ανίχνευση των 

εξαιρέσεων σε σταθερή καθημερινή βάση. Με την νέα αυτή προσέγγιση, 

διασφαλίζοντας την ποιότητα των δεδομένων, η διαδικασία σύνταξης των μηνιαίων 

καταστάσεων μπορούν να οριστικοποιηθούν μέσα σε λίγες ώρες αντί για ημέρες. 

Παρακολούθηση της Απάτης  

Ο εντοπισμός της απάτης αποτελούσε υψηλή προτεραιότητα στην διαδικασία 
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εφαρμογής της συνεχούς παρακολούθησης. Οι υποθέσεις απάτης μπορεί να είναι 

διαφορετικής προέλευσης και μπορεί να κοστίσουν τόσο στον πελάτη όσο και στον 

πάροχο πολλά χρήματα. Η απάτη μπορεί να προκύψει στο πλαίσιο των επιχειρήσεων με 

διάφορους τρόπους, όπως με την κατάχρηση της πρόσβασης σε συστήματα ή 

οικονομικούς πόρους από υπάλληλο της επιχείρησης. Η απάτη μπορεί επίσης να 

προέλθει και έξω από την εταιρία. Ένα κοινό παράδειγμα στον τομέα των 

τηλεπικοινωνιών είναι η κατάχρηση των καρτών SIM από κλεμμένα κινητά τηλέφωνα, 

τα οποία χρησιμοποιούνται για να παράγουν κλήσεις σε αριθμούς υψηλής χρέωσης και 

να παράγουν έσοδα προς τρίτους. Ένα άλλο παράδειγμα εξωτερικής απάτης αποτελεί 

μια παραβίαση στο IP δίκτυο του πελάτη για την παραγωγή δίκτυο του πελάτη για την 

παραγωγή υψηλής κυκλοφορίας σε κεντρικούς υπολογιστές (servers) σε διάφορες 

χώρες του εξωτερικού. Είναι ζωτικής σημασίας η δυνατότητα να ανιχνεύει και να 

εμποδίζει τις απάτες που διαπράττονται σε βάρος των συστημάτων της εταιρίας το 

συντομότερο δυνατόν. Η επένδυση σε ένα ακριβό ειδικό σύστημα διαχείρισης της 

απάτης δεν μπορούσε να αποτελέσει επιλογή για μια μικρομεσαία επιχείρηση όπως η 

Vodafone Iceland, εναλλακτικά χρησιμοποιήθηκε το ex-Mon για την παρακολούθηση 

συγκεκριμένων προτύπων συμπεριφοράς δυνητικής απάτης. Παραδείγματα πιθανών 

περιπτώσεων απάτης που εντοπίστηκαν με την συνεχή παρακολούθηση περιλαμβάνουν 

παραβιάσεις σε επαγγελματικά τηλεφωνικά συστήματα, απάτη σε περιαγωγές, 

ανεπιθύμητη αλληλογραφία μέσω γραπτών μηνυμάτων, απάτες με πιστωτικές κάρτες. 

Υπήρξαν αρκετές προκλήσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή της Συνεχούς 

παρακολούθησης. Μια από αυτές ήταν η «κυριότητα των διαδικασιών» κατά τα πρώτα 

στάδια εφαρμογής. Η συνεχής παρακολούθηση βοήθησε την  Vodafone Iceland να 

καθορίσει την κυριότητα σε διάφορες διαδικασίες  και ροές εργασίας. Μια άλλη 

πρόκληση ήταν να εκτιμήσει σωστά την αξία του κάθε ελέγχου που εγκαταστάθηκε. 

Πολύ εύκολα μια επακόλουθη προειδοποίηση μπορεί να αποτελέσει μια περιττή 

απόσπαση της προσοχής αντί της παροχής μιας επωφελούς εκτίμησης κάποιου 

κινδύνου, εάν εξαρχής δεν αξιολογηθεί σωστά. Επίσης είναι πολύ σημαντική η 

ευθυγράμμιση της συχνότητας των προειδοποιήσεων και των εξαιρέσεων με τους 

διαθέσιμους ανθρώπινους πόρους και τον χρόνο που απαιτείται για την ανάλυση και 

την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Εφαρμόζοντας το σύστημα αυτό για αρκετούς 

μήνες, αποδείχθηκε επίσης πως είναι σημαντικό να αρθούν οι έλεγχοι οι οποίοι δεν 

είναι πλέον σημαντικοί και να διατηρείται το γενικό στήσιμο του συστήματος 

επικαιροποιημένο.  
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2.5.4 Πλεονεκτήματα εφαρμογής  του Συνεχούς Ελέγχου 

 

Γενικά, η εφαρμογή του Συνεχούς Ελέγχου προσθέτει αξία μέσω της συμμόρφωσης  με 

τα ελεγκτικά πρότυπα, την διαχείριση των κινδύνων και την δυνατότητα να επιτυγχάνει 

τους επιχειρηματικούς στόχους. Μπορεί να συντελέσει στον εντοπισμό περιττών 

εξόδων και διαρροής εσόδων. Ευρύτερα μπορεί να προσφέρει νέα επίπεδα 

συστηματοποίησης και αυτοματοποίησης στην παρακολούθηση των δικλίδων ελέγχου, 

παραθέτοντας δεδομένα ελεγκτικών τεκμηρίων και καλύτερη εποπτεία στις λειτουργίες 

των επιχειρήσεων και οργανισμών. Με αυτήν την έννοια ο Συνεχής Έλεγχος 

αντιπροσωπεύει την φυσική εξέλιξη στο περιβάλλον των συστημάτων ελέγχου και της 

Ελεγκτικής
44

.  

Οι Singleton και Singleton (2005) παρουσιάζουν  μια κριτική ανάλυση της εφαρμογής 

συνεχούς λογιστικού ελέγχου για χρηματοοικονομικές αναφορές (Continuous Auditing 

and Financial Reporting) για τις επιχειρήσεις και τους  οργανισμούς. Τα πλεονεκτήματα 

της εφαρμογής του συνεχούς ελέγχου περιλαμβάνουν: 

1. Μείωση των κινδύνων 

2. Αξιοποίηση ευκαιριών στο εσωτερικό του συστήματος (π.χ. αξιολόγηση των 

κινδύνων στα πλαίσια λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος) 

3. Διευκολύνει την λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου. 

4. Άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες. 

5. Ικανότητα διακίνησης και χρήσης δεδομένων από  διαφορετικά τμήματα 

λειτουργίας των επιχειρήσεων και οργανισμών. 

6. Ευελιξία στην μετατροπή στοιχειωδών τύπων αναφορών σε πλήρεις. 

7. Συσχετίζει τους εσωτερικούς με τους εξωτερικούς ενδιαφερομένους 

(stakeholders). 

8. Βοηθά στην εκτέλεση του εξωτερικού ελέγχου. 

                                                             
44 Deloitte (2010), Continuous Monitoring and Continuous Auditing from idea to implementation.  
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Επίσης επισημαίνονται και οι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την 

εφαρμογή του Συνεχούς ελέγχου: 

1. Η υποδομή που απαιτείται, πρέπει να λαμβάνει τις πληροφορίες σε ψηφιακή 

μορφή και να έχει εύκολη πρόσβαση σε αυτές (συνδεσιμότητα). 

2. Κόστος (για τις μεγάλες επιχειρήσεις). 

3. Πολυπλοκότητα και νέα θέματα ασφαλείας, διαχείριση της νέας υποδομής, 

προσαρμογή στις νέες διαδικασίες. 

4. Θα μειωθεί η απόδοση των πληροφοριακών συστημάτων σε πραγματικό χρόνο, 

καθώς η σύνταξη των αναφορών  (CAFR), θα μειώσει την ταχύτητα 

επεξεργασίας των δεδομένων με το φιλτράρισμα του συνόλου των συναλλαγών. 

5. Το προσωπικό σύνταξης των αναφορών (CAFR) θα λειτουργεί καλύτερα, στα 

πλαίσια λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων, εφόσον υπάρχουν οι 

κατάλληλοι που θα προωθήσουν και υποστηρίξουν την χρήση των 

πληροφοριακών συστημάτων. 

6. Η σύνταξη των αναφορών (CAFR)  δεν συνδέεται άμεσα με τις εταιρικές 

στρατηγικές και επιχειρησιακές διαδικασίες. 

7. Ο κακός σχεδιασμός, όπως ακατάλληλη κλίμακα και πεδίο εφαρμογής, μπορεί 

να προκαλέσει  λανθασμένες αναφορές της οντότητας. 

Οι ερευνητικές μελέτες  καταδεικνύουν ότι τα οφέλη από την εφαρμογή ενός  

συστήματος συνεχούς λογιστικού ελέγχου θα υπερκαλύπτουν το κόστος. Αν και μπορεί 

να απαιτούν μια μεγάλη επένδυση κεφαλαίων αρχικά, θα πρέπει να θεωρηθεί ως μια 

μακροπρόθεσμη, στρατηγική επένδυση. Έχει μελετηθεί ότι το σύστημα αναφορών 

(CAFR) θα αυξήσει την αξιοπιστία των οικονομικών δεδομένων, την ενίσχυση της 

λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας, και θα διευκολύνει τη συμμόρφωση με 

τη νέα νομοθεσία (Singleton και Singleton, 2005)
45

. 

                                                             
45 Singleton, Tommie, and Aaron J. Singleton (2005), Auditing Headaches? Relieve Them with CAR. The Journal of 
Corporate Accounting & Finance, pp. 17-27. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

3.1 Σκοπός της εργασίας 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της σημασίας εφαρμογής των 

συστημάτων Συνεχούς Ελέγχου (Continuous Auditing). Πως αυτά διασφαλίζουν την 

ακεραιότητα και την εγκυρότητα των στοιχείων που χρησιμοποιούνται για την 

κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, καθώς  και του εντοπισμού 

σφαλμάτων  σε πραγματικό χρόνο ή σε σχεδόν  πραγματικό χρόνο, για την έγκαιρη και 

αποτελεσματική διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου. Οι νέες πληροφοριακές 

τεχνολογίες έχουν επηρεάσει όλες τις επιχειρηματικές λειτουργίες και δεν θα 

μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστες τις εφαρμογές τις Λογιστικής και της 

Ελεγκτικής. 

 

3.2 Συλλογή στοιχείων 

Για την  συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για την 

συγγραφή της εργασίας, χρησιμοποιήθηκαν διάφορες πηγές.  

1. Προσωπική αναζήτηση ακαδημαϊκών άρθρων και επιστημονικών ερευνών 

οργανώσεων και πιστοποιημένων ελεγκτικών-συμβουλυτικών εταιριών. 

2. Μελέτη της βιβλιογραφίας και δημοσιεύσεων στο διαδίκτυο.  

 

3.3 Ανάλυση μεθοδολογίας  

Για να καταλήξουμε στα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας προηγήθηκε μια 

εκτενής βιβλιογραφική επισκόπηση που καλύπτει τις θεωρητικές έννοιες των στοιχείων 

που αναλύονται. Στη συνέχεια γίνεται παρουσίαση και ανάλυση περιπτώσεων (case 

studies), που εφάρμοσαν συστήματα Συνεχούς Ελέγχου και μελετούνται ξεχωριστά πως 

ωφελήθηκαν σε κάθε περίπτωση οι επιχειρήσεις αυτές, για να προκύψουν τα γενικά 

οφέλη. Κατόπιν παρουσιάζονται τρεις παγκόσμιες έρευνες που διεξήχθησαν από 

επιστημονικούς φορείς και ελεγκτικές εταιρίες και αναλύονται τα αποτελέσματα τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

4.1 Εισαγωγικά 

Αρκετές έρευνες  έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια για την μελέτη του 

βαθμού υιοθέτησης των συστημάτων Συνεχούς Ελέγχου (CA) και Συνεχούς 

Παρακολούθησης (CM), από τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς. Παρατίθενται 

παρακάτω τρεις μεγάλες μελέτες που θα μας βοηθήσουν να αντιληφθούμε την 

επικρατούσα κατάσταση και τις μελλοντικές κατευθύνσεις της εφαρμογής των 

συστημάτων Συνεχούς Ελέγχου. 

4.2 Έρευνα AICPA
46

 

Το 2012 δημοσιεύτηκε από το AICPA (Αμερικάνικο Ινστιτούτο Πιστοποιημένων 

Ορκωτών Λογιστών) μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε για την μελέτη των αλλαγών 

που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία  δώδεκα χρόνια, από την τελευταία έρευνα του 

ινστιτούτου το 1999, για την εφαρμογή των συστημάτων Συνεχούς Ελέγχου/Συνεχούς 

Παρακολούθησης. Επιπλέον διερευνήθηκαν και συναφή ζητήματα που έθεταν 

προβληματισμούς για περαιτέρω έρευνα και μελέτη. Τα δεδομένα για την έρευνα αυτή 

συγκεντρώθηκαν χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση δυο φάσεων. 

Αρχικά, καταρτίστηκε ένα περιεκτικό ερωτηματολόγιο το οποίο διανεμήθηκε κατά 

κύριο λόγο στις τέσσερις μεγάλες ελεγκτικές εταιρίες (KPMG,EY,PWC,DELOITTE), 

σε μια προσπάθεια να εκτιμηθούν οι μεταβλητές σχετικά με την χρήση και τις 

προοπτικές των CA/CM. Κατόπιν ακολούθησαν συνεντεύξεις με σκοπό την λήψη 

διευκρινήσεων και συμπληρωματικών πληροφοριών για την έρευνα. Καθώς η έρευνα 

προχωρούσε, τέσσερα κύρια ερωτήματα προέκυψαν ως τα πιο σημαντικά σχετικά με 

τους καθιερωμένους στόχους της έρευνας. 

1. Πως οι εταιρίες οι εταιρίες τους χρησιμοποιούν τα συστήματα CA/CM; 

2. Τι είδους προϊόντα και υπηρεσίες των CA/CM μπορούν να παρέχουν οι εταιρίες 

τους; 

                                                             
46 Byrnes, Ames, Vasarhelyi, Warren (2012) AICPA Assurance Services Executive Committee (ASEC) Emerging 

Assurance Technologies Task Force 
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3. Πως θα μπορούσαν οργανισμοί όπως το AICPA ή το PCAOB (Public Company 

Accounting Oversight Board) να διευκολύνουν την υιοθέτηση και χρήση των 

συστημάτων  CA/CM; 

4. Διαθέτουν οι εταιρίες τους την απαραίτητη τεχνογνωσία για να παρέχουν 

επιλογές εφαρμογής των συστημάτων CA/CM και ποιες είναι οι δεξιότητες για 

την εφαρμογή τέτοιων υπηρεσιών; 

Καθώς τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν και μελετήθηκαν, παρατηρήθηκαν κάποιες τάσεις 

που μας δίνουν μια ιδέα για το που βρίσκεται σήμερα η εφαρμογή των συστημάτων 

CA/CM. Υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις και εμπόδια στην επίτευξη ευρείας υιοθέτησης 

και διάδοσης της εφαρμογής των πρακτικών CA/CM. Με μεγάλο ενδιαφέρον, αυτό 

παρατηρείται κυρίως στον τομέα του εξωτερικού ελέγχου, ενώ έχει σημειωθεί κάποια 

περιορισμένη πρόοδος στον τομέα του εσωτερικού ελέγχου (Vasarhelyi, et al 2012)
47

. 

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας γίνεται με την σειρά των σχετικών 

ερωτήσεων. 

1.Σχετικά με το ισχύων περιβάλλον 

Η γενική άποψη είναι πως δεν γίνονται και πολλά σήμερα με τα συστήματα CA/CM. 

Στην πραγματικότητα όμως αυτή η σύνοψη δεν είναι τόσο απαισιόδοξη όσο φαίνεται. 

Συγκεκριμένα, ορισμένα θετικά οφέλη της χρήσης του CA σημειώνονται στον τομέα 

του εσωτερικού ελέγχου. Για τους περισσότερους, αυτό απαιτεί συνεργασία των 

συμβουλευτικών υπηρεσιών των ελεγκτικών εταιριών με τους πελάτες εσωτερικού 

ελέγχου για την εφαρμογή τέτοιων συστημάτων και πρακτικών. Υπάρχουν επίσης 

επιχειρήσεις που αναθέτουν σε εξωτερικούς συνεργάτες τα καθήκοντα του εσωτερικού 

ελέγχου και αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόσθετες ευκαιρίες εφαρμογής 

CA/CM για τις ελεγκτικές εταιρίες. Από την άλλη πλευρά, οι άμεσες εφαρμογές 

CA/CM από τους εξωτερικούς ελεγκτές δεν έχουν αυξηθεί αισθητά και υπάρχουν 

συγκεκριμένοι λόγοι για την κατάσταση αυτή. Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας 

είναι η αντίληψη πως η εφαρμογή των συστημάτων CA/CM αποτελεί μια δαπανηρή και 

χρονοβόρα διαδικασία και η περίοδος αποπληρωμής μέσω των ωφελειών της είναι 

μακρά. Η αντίληψη ασταθούς σχέσης μεταξύ κόστους και περιόδου αποπληρωμής, 

αποτελεί στοιχείο που επιδρά δυσμενώς σε σχέδια πιθανής εφαρμογής. Ένα άλλο 

εμπόδιο προκύπτει επειδή πολλές επιχειρήσεις λειτουργούν προστατευτικά με τα 

                                                             
47 Vasarhelyi, M., Romero, S., Kuenkaikaew, S., and Littley, J., 2012. "Adopting Continuous Audit/Continuous 

Monitoring in Internal Audit." ISACA Journal 3. 
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δεδομένα τους και ως εκ τούτου διστάζουν ή δεν είναι πρόθυμες να επιτρέψουν μια 

ολοκληρωμένη και συνεχή πρόσβαση στα λειτουργικά τους συστήματα από τρίτα μέρη, 

συμπεριλαμβανομένων και των εξωτερικών ελεγκτών. 

Το θετικό είναι ότι στο ευρύτερο πεδίο των ορκωτών ελεγκτών ενθαρρύνονται οι 

εταιρίες και οι οργανισμοί να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν εσωτερικά συστήματα 

CA/CM. Με τον τρόπο αυτό, οι ελεγκτές  τελικά επιδιώκουν την αύξηση της χρήσης 

αυτών των συστημάτων κατά την διενέργεια εξωτερικών ελέγχων. Για παράδειγμα, εάν 

ένας πελάτης ελέγχου έχει εγκαταστήσει και χρησιμοποιεί ένα αποτελεσματικό 

σύστημα CA/CM τότε η ομάδα εξωτερικού ελέγχου μπορεί να χρησιμοποιήσει τα 

δεδομένα που παράγονται από αυτό το σύστημα, προκειμένου να διεξάγει τον 

εξωτερικό έλεγχο με έναν πιο αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθούν ευεργετικά αποτελέσματα και για 

τα δυο μέρη. Με άλλα λόγια η ελεγκτική εταιρία θα έχει πρόσβαση σε μια πιο 

ολοκληρωμένη και έγκαιρη πληροφόρηση και ως εκ τούτου θα είναι σε θέση να 

εκτελέσει έναν έλεγχο υψηλότερης ποιότητας, που καταναλώνει λιγότερους πόρους σε 

σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους. Επιπλέον, λόγω της αυξημένης 

αποτελεσματικότητας, η ελεγχόμενη επιχείρηση ή οργανισμός πιθανότατα να θυσιάσει 

λιγότερους πόρους για τις υπηρεσίες του εξωτερικού ελέγχου. Σαφώς, όλο και 

περισσότερες επιχειρήσεις αναγνωρίζουν την αξία των συστημάτων CA/CM και θα 

περίμενε κανείς να δει μια αύξηση σε αυτού του είδους την ειδικά όσο τα θετικά 

αποτελέσματα ευνοούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. 

2.Σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

Αρχικά, η χρήση ενός συστήματος CA/CM θα μπορούσε να είχε οραματιστεί ως μέρος 

ενός συνεχούς συστήματος λογιστικού ελέγχου που αποφέρει δυνατότητες συνεχούς 

διασφάλισης, έτσι ώστε οι ελεγκτικές αναφορές να μπορούν να διατηρηθούν με έναν 

συνεχή τρόπο. Συγκεκριμένες λειτουργίες του CA/CM περιλαμβάνουν την μετατροπή 

τους από χειροκίνητες σε αυτοματοποιημένες, όπως η απόσπαση στοιχείων, έλεγχοι, 

σχεδιασμός δοκιμών και διαδικασιών παρακολούθησης, διαχείριση λειτουργικού 

κινδύνου παρέχοντας πακέτα υπηρεσιών για την εγκατάσταση, προσαρμογή, κατάρτιση 

και συντήρηση. 

Ο Συνεχής Έλεγχος αποτελείται από πολλά διαφορετικά στοιχεία και μπορεί να 

εφαρμοστεί σε διάφορα επίπεδα πολυπλοκότητας. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά 
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του συστήματος CA/CM είναι η ικανότητα του να παρέχει  τις σχετικές πληροφορίες σε 

ένα πλαίσιο πραγματικού χρόνου. Εάν ένα σύστημα εγκατασταθεί, διατηρηθεί και 

χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον σκοπό της εγκατάστασης του, θα έχει την δυνατότητα 

να βοηθήσει στην άμβλυνση ή ακόμη και την αποφυγή προβλημάτων σε 

συγκεκριμένους τομείς όπου αναγνωρίστηκαν κίνδυνοι. Αυτό έρχεται σε έντονη 

αντίθεση με το πλαίσιο του παραδοσιακού εξωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με το οποίο η  

ετήσια δειγματοληψία και οι δοκιμασίες που πραγματοποιούνται, έχουν σκοπό να 

ανακαλύψουν εάν υπήρξαν προβλήματα κατά την διάρκεια της οικονομικής περιόδου 

που ερευνάται. Η παραδοσιακή προσέγγιση δεν αποτελεί την βέλτιστη για δυο 

τουλάχιστον λόγους. Αρχικά ο χειρωνακτικός έλεγχος βασίζεται σε δειγματοληπτική 

εξέταση των αρχείων σε καθορισμένες ζώνες κινδύνου και ως εκ τούτου μπορεί να 

αποτύχει να εντοπίσει όλα τα σχετικά στοιχεία. Δεύτερον, ακόμη και αν αποκαλυφθούν 

προβλήματα, η χρονική υστέρηση μεταξύ της πραγματοποίησης του γεγονότος και της 

ανίχνευσης του μπορεί να είναι πολύ σημαντική ώστε να αποτρέψει την 

αποτελεσματική ανάκτηση και αποκατάσταση. Για παράδειγμα, η εταιρία Χ διενήργησε 

ετήσιο έλεγχο τον Ιανουάριο για την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο. Η εξέταση 

του δείγματος των συναλλαγών αποκάλυψαν ένα στοιχείο απάτης που διεπράχθη κατά 

το πρώτο τρίμηνο της διαχειριστικής περιόδου και οδήγησε σε σημαντική μείωση των 

εσόδων. Σε αυτή την περίπτωση η ζημιά ήταν εντελώς άγνωστη για μεγάλο χρονικό 

διάστημα και η πιθανότητα της επιχείρησης να ανακάμψει πλήρως από την απώλεια 

είναι μικρότερη απ’ότι εάν το πρόβλημα είχε εντοπισθεί νωρίτερα. Ένα 

αποτελεσματικό σύστημα CA/CM θα είχε αποκαλύψει την παράνομη δραστηριότητα 

στα στάδια της διαμόρφωσης και συνεπώς θα μπορούσε να έχει ελαχιστοποιηθεί ή ίσως 

να αποφευχθεί εντελώς η απώλεια των πόρων. 

Ο Συνεχής Έλεγχος έχει την  δυνατότητα να διαμορφώσει ριζικά τον τρόπο με τον 

οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Η λειτουργία του μπορεί να υποσχεθεί την συμβολή 

ανάπτυξη ίσως είναι απαραίτητοι περισσότεροι μηχανισμοί υποστήριξης. 

3.Σχετικά με τις προσπάθειες προώθησης  

Κατά την διάρκεια των συζητήσεων με τους συμμετέχοντες στην έρευνα, εντοπίστηκαν 

τρία στοιχεία ως πιθανά κλειδιά για την επίτευξη αυξημένης εφαρμογής πρακτικών 

CA/CM. Πρώτον, η τροποποίηση των προτύπων από το PCAOB αναφέρθηκε ως 

σημαντική για την διευκόλυνση μιας στροφής από την παλιά νοοτροπία του πλαισίου 

εργασίας που χρησιμοποιούσε χειροκίνητη δειγματοληψία και δοκιμασίες ελέγχου, σε 
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μια πιο αυτοματοποιημένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση με θεμέλιο τον Συνεχή 

Έλεγχο. Για παράδειγμα, κατά την διάρκεια του εξωτερικού ελέγχου, κάποιες 

ενέργειες, όπως η φυσική καταγραφή των αποθεμάτων είναι απαραίτητη ανεξάρτητα 

από την δυναμική των δοκιμασιών που γίνονται στο σύνολο της επιχείρησης. Το 

επιχείρημα κατά της εν λόγω δραστηριότητας καταγραφής των αποθεμάτων, 

υποστηρίζει πως αν οι δοκιμασίες ελέγχου είναι επαρκείς, συγκεκριμένες διαδικασίες 

επαλήθευσης θα καταστούν περιττές και θα σπαταλούν πόρους άσκοπα. Σε γενικές 

γραμμές πολλοί από τους συμμετέχοντες πιστεύουν πως τα ελεγκτικά πρότυπα δεν 

έχουν επαναπροσδιοριστεί κατάλληλα κατόπιν αλλαγών στην εξέλιξη των τεχνολογιών, 

των διαδικασιών και των δοκιμασιών ελέγχου. Κατά συνέπεια πολλά ελεγκτικά 

πρότυπα θεωρούνται ως απαρχαιωμένα και άνευ σημασίας. Δεύτερον, πολλές 

ανησυχίες που εκφράστηκαν σχετικά με την εφαρμογή των CA/CM σχετίζονται με το 

φαινομενικό επίπεδο πολυπλοκότητας. Μια πρόταση από τους συμμετέχοντες στην 

έρευνα  για να ξεπεραστούν αυτές η ανησυχίες, είναι να βοηθήσει το AICPA τις 

προσπάθειες υπεράσπισης των εφαρμογών μέσω περιοδικών δημοσιεύσεων και 

εκδίδοντας οδηγίες και μελέτες με σχετικά θέματα. Πιο συγκεκριμένα, τέτοια θέματα 

θα μπορούσαν να περιλάβουν περιγραφές των συστημάτων CA/CM επεξηγώντας την  

λειτουργία τους, υλικό για την εκπαίδευση σε σχέση με την εφαρμογή και την χρήση 

των συστημάτων αυτών, μελέτες που επιδεικνύουν την  αξία της εφαρμογής τους και 

προσδιορίζουν την πλήρη μεταμόρφωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 

Βασικά, εάν οι επαγγελματίες γνωρίσουν καλύτερα τα συστήματα CA/CM και 

κατανοήσουν τις έννοιες και τις εφαρμογές τους, τα άτομα αυτά θα είναι πιθανότερο να 

ασπαστούν ή και να επιδιώξουν μια πρωτοβουλία εφαρμογής CA/CM. Τρίτον, 

υποστηρίζεται πως μια επίσημη υποστήριξη των συστημάτων CA/CM από οργανισμούς 

που θέτουν πρότυπα, όπως το PCAOB, θα ήταν χρήσιμη για την μετάβαση από τις 

παραδοσιακές χειροκίνητες διαδικασίες ελέγχου σε ποιο αυτοματοποιημένο πεδίο. 

Ωστόσο, έως ότου επιτευχθεί ένα υψηλότερο επίπεδο επίγνωσης, ο Συνεχής Έλεγχος θα 

συνεχίσει να αγωνίζεται για την αποδοχή. 

4.Σχετικά με τις απαιτούμενες δεξιότητες. 

Οι αρχικές ενδείξεις είναι κάπως ασαφής σχετικά με το εάν οι σημερινοί επαγγελματίες 

λογιστές διαθέτουν τα προσόντα για να εκτελέσουν τις λειτουργίες του CA/CM. Μια 

άποψη υποστηρίζει πως η σημερινή γενιά των λογιστών δεν διαθέτει αυτά τα προσόντα 

για να παρέχει επαρκώς αυτές τις υπηρεσίες. Μια άλλη άποψη υποστηρίζει πως η 

επιθυμητή πραγματογνωμοσύνη βρίσκεται διάσπαρτη σε όλη την επιχείρηση και ως εκ 
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τούτου δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο άτομο που τυπικά θα πρέπει να θεωρηθεί ως 

ειδικός του Συνεχούς Ελέγχου. Αυτές οι απόψεις μπορεί αρχικά να φαίνονται κάπως 

αποθαρρυντικές. Ωστόσο, ακόμη και αν γενικευτούν αυτές οι αντιλήψεις, δεν 

αποτελούν ανυπέρβλητη απειλή ιδιαίτερα αν αναλογισθεί κανείς το σύνολο των 

επιθυμητών δεξιοτήτων όπως ορίστηκαν από τις ελεγκτικές εταιρίες σε αυτή τη μελέτη. 

Οι δεξιότητες που αναγνωρίστηκαν από τους συμμετέχοντες στην έρευνα 

περιλαμβάνουν τα εξής: 

 Ελεγκτικό υπόβαθρο 

 Γνώσεις επιχειρηματικών διαδικασιών, ελέγχων και εγγενών κινδύνων 

 Εμπειρία εσωτερικού ελέγχου 

 Εξοικείωση με τον σχεδιασμό του ελέγχου, τις διαδικασίες ελέγχου και τον 

δικανικό έλεγχο.  

 Κατανόηση των εργαλείων απόσπασης δεδομένων  

 Υπόβαθρο ανάλυσης δεδομένων 

 Γνώσεις στατιστικής 

 Τεχνικές δεξιότητες 

 Επαγγελματικό σκεπτικισμό και κρίση 

Οι δεξιότητες που αναφέρονται παραπάνω σίγουρα παρουσιάζουν προκλήσεις για 

πολλούς που σπουδάζουν τώρα λογιστική αλλά και για τους σημερινούς επαγγελματίες 

του κλάδου. Μερικά από τα στοιχεία αυτά δεν αποτελούν βασικά γνωστικά πεδία των 

παραδοσιακών προγραμμάτων σπουδών διάρκειας τεσσάρων ετών. Κάποιες  

ικανότητες θα αναπτυχθούν μέσω της σχετικής και εκτεταμένης εμπειρίας στον κλάδο. 

Κατά συνέπεια, ένας ειδικός του CA/CM  πιθανότατα θα είναι ένας πεπειραμένος 

επαγγελματίας που έχει αναπτύξει εκτεταμένη εμπειρία στην ελεγκτική, σχετικές 

τεχνικές και αναλυτικές δεξιότητες καθώς και την δυνατότητα να χρησιμοποιεί 

επαγγελματικό σκεπτικισμό και κρίση όπου είναι απαραίτητο. Ένας επαγγελματίας με 

αυτές τις δεξιότητες θα πρέπει επίσης να συμμετέχει σε μια συνεχή εκπαίδευση σχετική 

με τις αναδυόμενες έννοιες, τάσεις και τεχνολογίες στην Ελεγκτική και την Λογιστική. 

Συνεπώς, ο συνδυασμός των ποικίλων χαρακτηριστικών που απαιτούνται για να 
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θεωρηθεί κάποιος ειδικός του CA/CM είναι τέτοιος που ο προσδιορισμός του 

αναμένεται να κατέχεται από μια μικρή μειοψηφία. Ανάλογα με την περίπτωση ίσως 

είναι περισσότερο ρεαλιστικό να θεωρούν ότι οι περισσότερες πρωτοβουλίες CA/CM 

θα διαχειρίζονται από διατμηματικές ομάδες  εργασίας, ιδίως όταν η έκταση της 

δραστηριότητας είναι ουσιώδης. Σε τέτοιες περιπτώσεις ίσως ένας ειδικός του CA/CM 

με αποδεδειγμένη εμπειρία θα μπορούσε να συμβάλλει στην καθοδήγηση της ομάδας 

για την ολοκλήρωση όλων των αναγκαίων στόχων. 

5.Συμπληρωματικές διαπιστώσεις της έρευνας 

Οι συμμετέχοντες ανέφεραν και κάποια επιπλέον ενδιαφέροντα σημεία που αφορούν 

τον Συνεχή Έλεγχο. Πιο συγκεκριμένα παρείχαν αποκαλυπτικό σχολιασμό για τομείς 

όπως οι πρακτικές προσλήψεων, αντιλήψεις πελατών και θέματα προτεραιοτήτων. 

Μόνο οι μισές από τις εταιρίες δήλωσαν πως προσλαμβάνουν ενεργά για την εφαρμογή 

συστημάτων CA/CM. Γενικά είναι οι μεγάλες εταιρίες που δίνουν έμφαση στην 

πρόσληψη ατόμων με υπόβαθρο και δεξιότητες που απαιτούνται για εφαρμογή CA/CM.  

Επιπλέον η αυτοματοποίηση του ελέγχου βρίσκεται σήμερα σε μια κατάσταση 

ανάπτυξης και αυτό μπορεί να οδηγήσει και τις μικρότερες επιχειρήσεις στην 

υιοθέτηση τέτοιων συστημάτων και παράλληλα την πρόσληψη εξειδικευμένων ατόμων 

για την εφαρμογή τους. 

Ορισμένοι από τους ερωτηθέντες έκριναν πως  η κατανόηση του Συνεχούς Ελέγχου από 

τους πελάτες τους ήταν αρκετά περιορισμένη, ιδιαίτερα στα ανώτερα επίπεδα 

διοίκησης. Αυτή είναι μια ανησυχητική κατάσταση για διάφορους λόγους. Αρχικά, 

είναι καλά τεκμηριωμένο ότι η πρακτική “tone-at-the-top” αποτελεί μια διάσταση που 

έχει μια σημαντική επιρροή επάνω στην οργανωτική κουλτούρα, τις προοπτικές και τις 

συμπεριφορές που προκύπτουν (Merchant and Van der Stede 2007)
48

. Επιπλέον, αυτή η 

πρακτική μπορεί να αποτελεί τον βασικό παράγοντα εάν και κατά πόσο ορισμένες 

πρωτοβουλίες προωθούνται, αποτιμώνται και διερευνούνται σε χαμηλότερο διοικητικό 

και επιχειρηματικό επίπεδο. Εάν η ανώτερη διοίκηση διατηρεί μια ανεπαρκή 

κατανόηση των πρακτικών και υπηρεσιών του CA/CM, υπάρχει μειωμένη πιθανότητα 

οι εργαζόμενοι στα χαμηλότερα επίπεδα της διοίκησης να είναι έτοιμοι να 

υποστηρίξουν ενεργά τέτοιες λύσεις. Επομένως, εάν ο Συνεχής Έλεγχος θέλει να 

προχωρήσει πιο ενεργά, είναι ζωτικής σημασίας η κατανόηση και η ταύτιση με τα 

                                                             
48 Merchant, K. A., and Van der Stede,W. A., 2007. Management Control Systems: Performance Measurement, 

Evaluation and Incentives, 2nd ed. Harlow, England: Prentice Hall. 
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οφέλη του CA/CM τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και των στελεχών της 

ανώτερης διοίκησης. 

Οι συμμετέχοντες ορίζουν σαφώς πως υπάρχει υ ψηλή προτεραιότητα σε σχέση με την 

βελτίωση της χρήσης του CA/CM κατά την διεξαγωγή των ελέγχων των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Επιπλέον, πιστεύουν ότι το λογιστικό επάγγελμα 

πρέπει να διαμορφώσει ένα όραμα για το μέλλον όσον αφορά το πεδίο του CA/CM. 

Σχετικά με αυτή την έννοια του οράματος, οι ερωτηθέντες παρέθεσαν τρείς σημαντικές 

κατευθυντήριες γραμμές. Πρώτον, αναφέρουν ότι οι διαδικασίες ελέγχου θα πρέπει να 

τροποποιηθούν καθώς επήλθαν μεταβολές σε σχέση με την τεχνολογία και την 

διαθεσιμότητα των πληροφοριών. Δεύτερον, η μεγαλύτερη αξιοποίηση του των 

πρακτικών και υπηρεσιών του Συνεχούς Ελέγχου είναι απαραίτητη. Τρίτον, 

υποστήριξαν ότι ένα εύρωστο σύστημα CA/CM είναι τελικά επιθυμητό, έτσι ώστε οι 

ελεγκτικές γνώμες να μπορούν να είναι διαθέσιμες σε συνεχή βάση και να 

τροποποιούνται όταν έρχονται στην επιφάνεια αρνητικά τεκμήρια. Αυτή η τελική 

άποψη έχει αναφερθεί εναλλακτικά ως επίκαιρη γνώμη και μπορεί να αντανακλά την 

άριστη κατάσταση σχετικά με την εφαρμογή του CA/CM στην πράξη. 

4.3 Έρευνα KPMG
49

 

Η διαδικτυακή έρευνα της KPMG πραγματοποιήθηκε το 2012 και σε αυτή συμμετείχαν 

718 άτομα από 32 χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, 

συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. 

 

Πίνακας 5. 

                                                             
49

 Continuous auditing and continuous monitoring: The current status and the road ahead. KPMG’s EMA region 

survey December 2012. 
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  Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες  ήταν από την Δυτική Ευρώπη (68%) και 

την Ανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας (24%). Παρ 'όλα αυτά, οι 

ερωτηθέντες από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική (από 4%) περιλαμβάνονται επίσης 

στα αποτελέσματα της έρευνας. 

 

Διάγραμμα 1. 

Τα συστήματα του CA/CM κερδίζουν έδαφος μέσα στους οργανισμούς και τις 

επιχειρήσεις που επιδιώκουν διαρκή έλεγχο και απόδοση. Το επίπεδο της επίγνωσης, η 

αυξανόμενη διαθεσιμότητα των εργαλείων και ο στόχος για μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα στον τομέα της διασφάλισης αποτελούν σημαντικές κινητήριες 

δυνάμεις για την περαιτέρω διερεύνηση των ωφελειών της εφαρμογής του CA/CM. Οι 

βασικές παρατηρήσεις της έρευνας συνοψίζονται ως εξής: 

 

α) Πώς αντιλαμβάνονται οι ερωτηθέντες τα οφέλη του CA/CM; 

Συνειδητοποιούν ότι ο CA/CM παρέχει μεγαλύτερη διασφάλιση με μεγαλύτερη κάλυψη 

και βάθος και καθιστά ικανή την επιχειρησιακή διασφάλιση σε πραγματικό χρόνο 

(89%). Ωστόσο, οι επιχειρήσεις είναι λιγότερο πιθανό να λάβουν υπόψη ότι ο Συνεχής 

Έλεγχος μπορεί επίσης να μειώσει το κόστος. Αυτό υποδηλώνει μια αντίληψη πως 

απαιτούνται επενδύσεις με υψηλά βραχυπρόθεσμα οφέλη, ενώ τα μακροπρόθεσμα 

οφέλη του CA δεν έχουν γίνει πλήρως κατανοητά. Συνολικά, τα αποτελέσματα της 

έρευνας αντικατοπτρίζουν το γεγονός ότι οι ερωτηθέντες κατανοούν τι μπορεί να φέρει 

η χρήση του CA/CM στην επιχείρηση, όπως για παράδειγμα τον εντοπισμό των 
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παρατυπιών στις λειτουργικές διαδικασίες σε συνεχή βάση (81%) και το 74% 

υποστηρίζει ότι μειώνει την επιβάρυνση της διοίκησης για την διευκόλυνση των 

δραστηριοτήτων ελέγχου. Επιπλέον μεταφέρει την ευθύνη του εντοπισμού των 

παρατυπιών στα πλαίσια της ίδιας της επιχείρησης. 

 

Διάγραμμα 2. 

Προφανώς, πολλές επιχειρήσεις έχουν επίγνωση των λειτουργιών του CA/CM. 

Ωστόσο, η κατανόηση των πλεονεκτημάτων του CA/CM από μόνη της δεν μπορεί να 

αυξήσει την προώθηση τους. Οι οδηγοί στρατηγικής των επιχειρήσεων περιλαμβάνουν 

την πίεση για την ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης, την βελτίωση των επιδόσεων, 

της υπευθυνότητας και της διορατικότητας πάνω στις παγκόσμιες πλέον 

δραστηριότητες. Από την άλλη πλευρά οι οδηγοί των επιχειρησιακών λειτουργιών 

περιλαμβάνουν τον εντοπισμό των κινδύνων, απάτης, κακοδιαχείρισης και παρατυπιών 

σε συνεχή βάση για την βελτίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών. Οι οδηγοί του 

εξωτερικού περιβάλλοντος περιλαμβάνουν την επέκταση των ρυθμιστικών κανόνων και 

του περιβαλλοντικού κινδύνου, λεπτομερείς ελέγχους από οργανισμούς αξιολόγησης 

και ένα αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον. 



84 
 

Εφόσον ο CA/CM δεν οδηγεί πάντα σε άμεσα στρατηγικά και επιχειρησιακά 

αποτελέσματα, οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να εκτιμήσουν το ανταγωνιστικό τους 

αποτέλεσμα. 

 

 

Εικόνα 11. 

Μπορεί να βελτιώσει τις δραστηριότητες διαχείρισης κινδύνων και τον έλεγχο του 

οργανισμού. Για παράδειγμα, η προσέγγιση του εσωτερικού ελέγχου για τον σχεδιασμό 

της ελεγκτικής διαδικασίας τείνει σε μεγάλο βαθμό να σχεδιάζεται με βάση τον 

κίνδυνο. Επεκτείνοντας την προσέγγιση αυτή συμπεριλαμβάνοντας τον Συνεχή Έλεγχο 

μπορεί να ενισχυθεί η κάλυψη των λειτουργιών του εσωτερικού ελέγχου ανεξάρτητα 

από το μέγεθος του πρόσθετου κινδύνου που αναμένεται σε αυτές τις περιοχές ελέγχου. 

Η εφαρμογή του CA/CM μπορεί επίσης να βοηθήσει στην ανακατανομή των πόρων για 

την διαχείριση των κινδύνων. Σε γενικές γραμμές, ο CA/CM συμβάλλει στην 

προώθηση μιας κουλτούρας που εστιάζει στην αποδοτικότητα. Αυτοματοποιώντας τις 

χειροκίνητες διαδικασίες για τον έγκαιρο εντοπισμό σφαλμάτων, μπορεί να αποτρέψει 

την κλιμάκωση τους και να ωφεληθεί η επιχείρηση από την αποφυγή του κόστους της 

αποκατάστασης τους. Προφανώς η πρόληψη της εμφάνισης σφαλμάτων βελτιώνει την 

συνολική αποτελεσματικότητα των επιχειρηματικών διαδικασιών. Τυπικά τα πεδία που 

τείνουν να παρουσιάζουν την μεγαλύτερη απόδοση της επένδυσης (ROI) σε μια αρχική 

εφαρμογή CA/CM περιλαμβάνουν: 

 Ημερολογιακές εγγραφές 
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 Μισθοδοσία 

 Πληρωμές προμηθευτών 

 Προπληρωμένες κάρτες  

 Κανάλια παραγγελιών 

 Διαχείριση αποθεμάτων 

 

β) Ποιοί είναι οι εμπνευστές και ποιοι ωφελούνται;  

Συνολικά η έρευνα πως οι λειτουργίες στο σύνολο των επιχειρήσεων και οργανισμών 

ωφελούνται από τον CA/CM ακόμη και αν δεν είναι οι εμπνευστές της εφαρμογής του. 

Ο εσωτερικός έλεγχος θεωρείται τόσο ο κύριος εμπνευστής όσο και ο κύριος 

ωφελούμενος. Πολλοί από τους ερωτηθέντες επίσης πιστεύουν πως ο 

χρηματοοικονομικός διευθυντής (CFO) και το οικονομικό τμήμα είναι οι εμπνευστές. 

Παρουσιάζοντας μια σοβαρή επιχειρηματική περίπτωση εφαρμογής του CA/CM, η 

διοίκηση των λειτουργιών και το συμβούλιο των διευθυντών μπορούν εύκολα να 

πεισθούν για τα οφέλη του. 

 

Διάγραμμα 3. 
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Το τμήμα εσωτερικού ελέγχου λαμβάνει συχνά πρωτοβουλίες εφαρμογής CA/CM, διότι 

έχει εμπειρία ανάλυσης δεδομένων από την σκοπιά των δοκιμασιών ελέγχου και ο 

Συνεχής Έλεγχος αποτελεί το επόμενο λογικό βήμα. Η διοίκηση των λειτουργιών δεν 

είναι συχνά ο εμπνευστής για την πρώτη εφαρμογή του CA/CM αλλά ωφελείται από 

την χρήση του. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η διοίκηση των λειτουργιών 

δεν ενεργεί αποκλειστικά και μόνο από την σκοπιά του κινδύνου, αλλά είναι κυρίως 

υπεύθυνη για τις βασικές επιχειρηματικές διαδικασίες της επιχείρησης. Ωστόσο, η 

διοίκηση των λειτουργιών συνειδητοποιεί ότι οι ευθύνες της εκτείνονται περαιτέρω και 

περιλαμβάνουν εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου, οι οποίες συνδέονται στενά με την 

εφαρμογή των CA/CM. 

 

γ) Επικρατούσα και μελλοντική κατάσταση υιοθέτησης  

Η τρέχουσα κατάσταση της υιοθέτησης είναι χαμηλή. Ένα αξιοσημείωτο 17% των 

ερωτηθέντων δεν έχουν εξετάσει ποτέ να εφαρμόσουν CA/CM και ένα 14% το έχει 

εξετάσει αλλά δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια. Μόνο το 10% των ερωτηθέντων 

χρησιμοποιούν κάποιους οδηγούς CA ή CM και ένα 12% υλοποιεί πράγματι CA ή CM. 

Από τους συμμετέχοντες, μόνο το 16% ανέφεραν ότι έχουν ήδη ενσωματωμένες 

εφαρμογές CA ή CM  ως μέρος του συστήματος εσωτερικού ελέγχου που 

χρησιμοποιούν, αλλά μόνο το 9% έχει ενσωματώσει CA και CM. Ωστόσο, ο αριθμός 

των επιχειρήσεων και οργανισμών με πλήρως ενσωματωμένο σύστημα CA/CM είναι 

πιθανό να αυξηθεί στο εγγύς μέλλον. Το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων σκοπεύουν να 

διερευνήσουν την προστιθέμενη αξία που μπορεί να προσφέρει η εφαρμογή του 

CA/CM στις επιχειρήσεις τους. Ο αριθμός των επιχειρήσεων που χρησιμοποιεί  μόνο 

κάποιους οδηγούς CA/CM παραμένει σταθερός, ενώ παράλληλα η έρευνα δείχνει πως ο 

αριθμός των επιχειρήσεων που σχεδιάζουν να ενσωματώσουν τόσο CA όσο και CM 

μέσα στα επόμενα δυο χρόνια αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, από 9% σε 23%. 
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Διάγραμμα 4. 

Παρά το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται τα οφέλη του CA/CM, 

εξακολουθεί να υπάρχει κάποια απροθυμία για την πλήρη υιοθέτηση του. Ωστόσο, με 

την ανάγκη για συνεχή διασφάλιση από τον κίνδυνο να αυξάνεται, είναι πιθανό όλο και 

περισσότερες επιχειρήσεις να επενδύσουν στον Συνεχή Έλεγχο. Όπως κάθε διαδικασία 

μετασχηματισμού, η υιοθέτηση και εφαρμογή του CA/CM θα χρειαστεί χρόνο και 

προσπάθεια. Το πρώτο βήμα για την υιοθέτηση, είναι η εξασφάλιση της υποστήριξης 

από την ανώτερη διοίκηση. Εξ’ αρχής θα πρέπει να καθοριστούν οι στόχοι, τα πεδία 

εφαρμογής, το αναμενόμενο κόστος και τα προβλεπόμενα οφέλη. Ξεκινώντας, αρχικά 

από μια μικρής κλίμακας εφαρμογή, θα επιτρέψει την διοίκηση ή των εσωτερικό έλεγχο 

να δοκιμάσει την έννοια του Συνεχούς Ελέγχου. Το επόμενο βήμα είναι η κατάρτιση 

συγκεκριμένου σχεδίου για να είναι σε θέση να επιτύχει πλήρως τους στόχους της η 

εφαρμογή του CA/CM. 

Πριν διατεθούν σημαντικοί πόροι από την διοίκηση για την παρακολούθηση και τους 

ελέγχους, θα πρέπει η διοίκηση να λάβει υπόψη εάν οι υφιστάμενοι έλεγχοι είναι οι πιο 

αποτελεσματικοί για να αντιμετωπίσουν τους βασικότερους κινδύνους. Επιπλέον, η 

διοίκηση θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο τι πρέπει να μετρηθεί, που 

βρίσκονται αποθηκευμένα τα απαραίτητα δεδομένα καθώς και η ποιότητα των 

δεδομένων. 
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Ενεργοποιώντας απλά κάποιους κανόνες που μπορεί να υπάρχουν σε  μια τυποποιημένη 

διαδικασία, χωρίς την αναμόρφωση και προσαρμογή της στις ανάγκες της κάθε 

επιχείρησης, μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένα αποτελέσματα και σε μια ψευδή 

αίσθηση αξιοπιστίας. Ομοίως, με την ενεργοποίηση κακοσχεδιασμένων κανόνων 

μπορούμε να οδηγηθούμε στα ίδια αποτελέσματα. 

 

δ) Εμπόδια στην υιοθέτηση   

Το βασικό εμπόδιο για να υιοθετήσει μια επιχείρηση ή οργανισμός ένα σύστημα 

CA/CM, σύμφωνα με την έρευνα, είναι περιορισμένη πληροφόρηση για την 

διαθεσιμότητα των κατάλληλων εργαλείων CA/CM. Το 75% των ερωτηθέντων 

χρησιμοποιεί πληροφοριακά συστήματα με μόνο το 13% από αυτούς να χρησιμοποιούν 

κάποιο πρόγραμμα επιχειρηματικών αναλύσεων και 10% με την χρήση ειδικών 

εφαρμογών CA/CM. Η εξοικείωση και η έλλειψη γνώσης και εμπειρίας επίσης κατείχε 

υψηλή θέση μεταξύ των απαντήσεων. Η έλλειψη προσωπικού και η περιορισμένη 

δέσμευση ή ενημέρωση σε ανώτερο επίπεδο μέσα στα πλαίσια μιας επιχείρησης, επίσης 

αναφέρθηκε ως εμπόδιο. 

 

Διάγραμμα 5. 

Ο Συνεχής Έλεγχος αποτελεί εν μέρει μια τεχνολογική λύση η οποία προφανώς απαιτεί 

ειδικές γνώσεις. Την ίδια στιγμή φαίνεται να υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με το ποιες  
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είναι οι λειτουργίες  που παρέχουν τα εργαλεία του CA/CM.  Από την σκοπιά της 

KPGM, η λειτουργικότητα που παρέχουν τα εργαλεία του CA/CM περιλαμβάνει την 

απόσπαση δεδομένων από τις διάφορες πηγές του συστήματος, την ανάλυση των 

δεδομένων, την διαχείριση των περιπτώσεων (εντοπισμός και αξιολόγηση των 

εξαιρέσεων) και σύνταξη αναφορών και εκθέσεων ελέγχου. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει 

να αυξήσουν τις γνώσεις και την εξοικείωση τους με τις έννοιες του Συνεχούς Ελέγχου 

και της Συνεχούς Παρακολούθησης. Μπορεί να υπάρξει αντίσταση κατά την αλλαγή, 

αλλά για να ξεπεραστεί αυτό, το κλειδί είναι η εστίαση στην επικοινωνία καθ’ όλη τη 

διάρκεια της διαδικασίας. Επιπλέον εμπόδια μπορεί να εντοπιστούν στη χρήση ενός 

συστήματος  πληροφορικής με πολλά διάσπαρτα δεδομένα, διαφορετικού τύπου και 

κατώτερης ποιότητας και έλλειψη εσωτερικών πόρων και δεξιοτήτων για την 

διαχείριση του CA/CM. Αν μπορέσουν να μετριαστούν οι παράγοντες αυτοί, η επιτυχής 

εφαρμογή θα μεταφράζεται σε μείωση του κόστους παροχής στοιχείων, ενισχυμένη 

εταιρική διακυβέρνηση, μείωση του κινδύνου και συμφωνία των αποτελεσμάτων στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις, χρηματοοικονομική και μη απόδοση της επένδυσης 

(ROI), καθώς και αυξημένη ανίχνευση και πρόληψη της απάτης.  

ε) Παρελθόν και μελλοντικές επενδύσεις 

Βασιζόμενοι στην έρευνα, τα δυνητικά οφέλη του CA/CM έχουν γίνει ευρέως 

αντιληπτά, όμως  ένα κενό ανάμεσα στην κατανόηση του CA/CM και την προθυμία 

των επιχειρήσεων να επενδύσουν σε  αυτό υπάρχει. Μικρό είναι το ποσοστό που έχει 

επενδύσει έως τώρα. Η έρευνα δείχνει πως οι επιχειρήσεις  και οι οργανισμοί σταδιακά 

αλλάζουν θέση και από το απλό ενδιαφέρον, περνούν στην επένδυση σχετικών σχεδίων.  



90 
 

 

Διάγραμμα 6. 

Ο αριθμός των επιχειρήσεων που συμμετείχε στην έρευνα και δεν έχει επενδύσει σε 

συστήματα CA/CM, θα μειωθεί κατά 50% τα επόμενα δύο με τρία χρόνια (από 37% σε 

19%), καθώς αναμένεται να υλοποιηθούν μικρά επενδυτικά σχέδια της τάξεως πάνω 

από 100.000€ και κάτω από 250.000€ αυτή την περίοδο. Η έρευνα, επίσης παρουσιάζει 

πως οι επιχειρήσεις διστάζουν να δεσμευτούν για υψηλές επενδύσεις και  ως εκ τούτου 

το ποσοστό των επιχειρήσεων που επενδύουν πάνω από 250.000€  θα παραμείνει 

σταθερό και κάτω από 20%. 

στ) Παρέχει η τεχνολογία επαρκή στήριξη; 

Σύμφωνα  με την έρευνα, πολλές επιχειρήσεις  έχουν αρχίσει να πειραματίζονται με την 

τεχνολογία και τα τυποποιημένα εργαλεία. Όσον αφορά την τεχνολογία, το 75% των 

ερωτηθέντων  χρησιμοποιεί  πληροφοριακά  συστήματα,  με  το  ένα  τρίτο αυτών να 

χρησιμοποιεί  αυτοματισμούς γραφείου ή τυποποιημένα εργαλεία ελέγχου. Μόνο το 

13% χρησιμοποιεί προηγμένα επιχειρηματικά προγράμματα (Business Intelligence 

Dashboards), καθώς το 11% χρησιμοποιεί ειδικά εργαλεία CA/CM από προμηθευτές 

όπως η SAP GRC, BWise, Approva, Oversight ή Aptean (EMF). Στον τομέα της 

χρήσης πληροφοριακών εργαλείων συμμετέχουν,  ο εσωτερικός  έλεγχος με  78%, ο  

χρηματοοικονομικός τομέας  με  63%, τα συστήματα του εσωτερικού ελέγχου με 59% 

και οι λειτουργίες διοίκησης με 56% , χρησιμοποιώντας  εργαλεία CA/CM. 
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Διάγραμμα 7. 

 

Η  πρόοδος στην τεχνολογία έχει ανοίξει τον δρόμο για την αυξημένη χρήση των  

CA/CM σε οργανωτικές διαδικασίες, στις συναλλαγές, τα συστήματα και τους 

ελέγχους. Η τεχνολογία παρέχει την δυνατότητα να ενσωματωθούν εργαλεία ελέγχου 

και παρακολούθησης σε προγράμματα ERP ή να εφαρμοσθούν ως λύσεις τρίτων 

κατασκευαστών ξεχωριστά. Επίσης βοήθησαν τις επιχειρήσεις να παρακολουθούν  την 

αποτελεσματικότητα των δικλίδων ελέγχου, να αναγνωρίζουν και να διορθώνουν 

σφάλματα στους ελέγχους και να ενδυναμώνουν την εκτέλεση τους.  

 

4.4 Έρευνα IIA (CBOK)
50

 

 

Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA) διεξάγει την μεγαλύτερη εν εξελίξει 

παγκόσμια μελέτη για το επάγγελμα του εσωτερικού ελέγχου, με τίτλο “The Global 

Audit Common Body of Knowledge” (CBOK).  Στην έρευνα συμμετέχουν τόσο 

                                                             
50 The Institute of Internal Auditors Research Foundation (IIARF), “Staying a Step Ahead Internal Audit’s Use of 

Technology”, (2015). 
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επαγγελματίες του εσωτερικού ελέγχου όσο και τα ενδιαφερόμενα μέρη του. Ένα από 

τα βασικά στοιχεία της έρευνας είναι η είναι παγκόσμια συμμετοχή των επαγγελματιών 

η οποία παρέχει μια περιεκτική ματιά στις δραστηριότητες και τα χαρακτηριστικά των 

εσωτερικών ελέγχων σε όλο τον κόσμο. Το έργο της έρευνας βασίζεται σε δύο  

προηγούμενες παγκόσμιες έρευνες  των επαγγελματιών του εσωτερικού ελέγχου που 

διεξήγαγε το τμήμα ερευνών του Ινστιτούτου το 2006 με 9.366 συμμετέχοντες και το 

2010 με 13.582 συμμετέχοντες. 

 

 

Εικόνα 12. 

1.Τεχνολογική Ενίσχυση των Ελεγκτικών Διαδικασιών 

Πολλοί διευθυντές ελέγχου (CAEs)  πιστεύουν πως οι υπηρεσίες τους θα μπορούσαν να 

κάνουν καλύτερη χρήση της τεχνολογίας συνολικά. Παγκοσμίως μόνο 4 στους 10 

δηλώνουν πως χρησιμοποιούν την τεχνολογία σε ένα ικανοποιητικό ή υψηλό επίπεδο, 

δείχνοντας εμφανή περιθώρια ανάπτυξης (πίνακας 1). Στην πραγματικότητα, οι 2 στους 

10 διευθυντές ελέγχου (CAEs) αναφέρουν πως τα τμήματα τους βασίζονται κυρίως σε 

χειρονακτικές τεχνικές. Ένας λόγος είναι η έλλειψη εμπειρίας του προσωπικού, στα 

πληροφοριακά συστήματα. Ένας άλλος παράγοντας είναι η ανάπτυξη νέων τρόπων 

χρήσης της τεχνολογίας, οι οποίοι απαιτούν μεγαλύτερη ανάληψη κινδύνου και 

δημιουργικότητα από τις γενικές δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου. 



93 
 

Ο πίνακας 1 μας δείχνει επίσης ότι υπάρχουν εκτεταμένες γεωγραφικές διαφορές στην 

χρήση της τεχνολογίας. Οι συμμετέχοντες CAEs στη Βόρεια Αμερική αναφέρουν την 

πιο εκτεταμένη χρήση της τεχνολογίας, 50% στο  ικανοποιητικό ή υψηλότερο επίπεδο, 

ακολουθούμενη από την Νότια Ασία κατά 45%. 

 

 

Overall Use of Technology for Internal Audit Processes 

 

Διάγραμμα 8. 

 

2.Τεχνολογικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται από τον Εσωτερικό Έλεγχο  

Η έρευνα CBOK ζήτησε επίσης από τους ερωτηθέντες να αξιολογήσουν την χρήση των 

συγκεκριμένων τεχνολογικών εργαλείων και τεχνικών. Οι απαντήσεις δείχνουν σαφώς 

ότι η εκτεταμένη χρήση της τεχνολογίας είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Για το 

ήμισυ περίπου των ερωτηθέντων σε παγκόσμιο επίπεδο, η χρήση των περισσοτέρων 

τεχνολογικών εργαλείων είναι “καθόλου” ή “ελάχιστη”(Πίνακας 2). Τη μόνη εξαίρεση 

αποτελούν οι ηλεκτρονικές εγγραφές εργασίας, οι οποίες έχουν υψηλότερη αναλογία 

χρήσης σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες (7 στους 10 ερωτηθέντες). Μια εξήγηση 

μπορεί να αποτελεί ότι οι ερωτηθέντες ερμήνευσαν την ερώτηση ως αναφορά σε γενικά 

εργαλεία λογισμικού (όπως η επεξεργασία κειμένου και λογιστικά φύλλα) και όχι 

εξειδικευμένο λογισμικό για τα φύλλα εργασίας του εσωτερικού ελέγχου. Ενώ θα 

μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς κατά πόσο η χρήση της τεχνολογίας από τον 
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εσωτερικό έλεγχο θα μπορούσε να είναι πιο εκτενής, αξίζει να θυμηθούμε πως δεν 

προσφέρονται όλες οι δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου για αυτοματοποίηση.   

 

Current Use of IT Tools and Techniques by Internal Audit

 

Διάγραμμα 9. 

 

 

Υπάρχουν κάποιες σημαντικές διαφορές για την χρήση της τεχνολογίας παγκοσμίως. Οι 

ερωτηθέντες στη Νότια Ασία,  Λατινική Αμερική και Καραϊβική αναφέρθηκαν σε 

υψηλότερα ποσοστά από τον παγκόσμιο μέσο όρο για κάθε τεχνολογικό εργαλείο. Ένας 

λόγος, που αυτές οι δύο περιοχές έχουν υψηλά ποσοστά, μπορεί οφείλεται στο γεγονός 

ότι έχουν και  το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων που σπούδασαν πληροφορική 

ή αποτελούσε μέρος της ανώτερης εκπαίδευσης τους , περίπου 20% (Πίνακας 8). Στο 

άλλο άκρο της κλίμακας, οι ερωτηθέντες στην υποσαχάρια Αφρική, την Ανατολική 

Ασία και τον Ειρηνικό ανέφεραν χαμηλότερη χρήση από το μέσο όρο σχεδόν σε όλες 

τις τεχνολογίες. 
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Internal Audit Use of Tools and Techniques (Regional Differences)

 

Πίνακας 6. 

 

3.Οι  τάσεις της δεκαετίας 

Η χρήση της τεχνολογίας από τους Εσωτερικούς Ελεγκτές έχει αυξηθεί την τελευταία 

δεκαετία και η τάση αυτή πρέπει να συνεχιστεί και να επιταχυνθεί. Μια σύγκριση των 

απαντήσεων της έρευνας CBOK του 2006 και του CBOK του 2015 δείχνει αυξήσεις 

στη χρήση τεχνολογικών εργαλείων σχεδόν σε όλες τις μετρήσεις, ειδικά όσον αφορά 

την απόσπαση των δεδομένων (data mining), αυξήθηκε κατά 14%. Επί του παρόντος το 

53% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι συμμετέχουν “αρκετά” ή “σε μεγάλο βαθμό” στην 

απόσπαση των δεδομένων (Πίνακας 4). Την ίδια στιγμή, το 80% των Διευθυνόντων 

Συμβούλων (CEOs) δηλώνουν πως η απόσπαση δεδομένων και η ανάλυση τους      

είναι στρατηγικής σημασίας για της οντότητες τους, σύμφωνα με την παγκόσμια έρευνα 
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που πραγματοποίησε η PwC το 2015
51

. Βασιζόμενοι στις προτεραιότητες, των CEOs, οι 

εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να επιταχύνουν την ευρύτερη χρήση της απόσπασης 

δεδομένων. 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4, οι εσωτερικοί ελεγκτές έχουν αυξήσει την χρήση σχεδόν 

για όλα τα τεχνολογικά εργαλεία, εκτός από τα συστήματα CAAT όπου παρατηρείται 

μια μείωση, η οποία όμως ίσως μπορεί να εξηγηθεί από μια μεταβολή στην έκταση της 

χρήσης του όρου των CAAT την τελευταία δεκαετία. 

 

Increase in Internal Audit Use of Technology Tools 

 

Διάγραμμα 10. 

 

Με την συνεχιζόμενη διεύρυνση δεδομένων, τόσο των τυποποιημένων (από εφαρμογές 

λογισμικού) όσο και των μη τυποποιημένων (κείμενα από διάφορες πηγές και την 

ανάπτυξη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης) ο όρος “Big Data” έχει τεθεί σε κοινή 

χρήση. Αν και τα περισσότερα  τμήματα Εσωτερικού Ελέγχου ασχολούνται μόνο με τη 

βασική απόσπαση δεδομένων, γενικά αρχίζουν να  χρησιμοποιούν προηγμένες 

μεθόδους ανάλυσης (advanced analytics) για τον εντοπισμό σχετικών προτύπων και την 

πρόβλεψη μελλοντικών τάσεων και συμπεριφορών. Όσον αφορά τους στόχους τους για 

την ανάλυση των δεδομένων, περίπου 5 στους 10 ερωτηθέντες δηλώνουν ότι 

                                                             
51 “A Marketplace Without Boundaries: Responding to Disruption” (PwC’s 18th Annual Glo Πbal CEO Survey, 
2015). 
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χρησιμοποιούν την απόσπαση δεδομένων και την ανάλυση τους για τον εντοπισμό της 

απάτης και του κινδύνου, την παρακολούθηση των δικλίδων ελέγχου και των 

δοκιμασιών του συνόλου των δεδομένων και όχι μέρους αυτών. Περίπου 4 στους 10 για 

συμμόρφωση με τους κανονισμούς και περίπου 3 στους 10 αναζητούν ευκαιρίες για την 

βελτίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών. Δεν εκτελούνται όλες οι δραστηριότητες 

απόσπασης δεδομένων και ανάλυσης από το προσωπικό του Εσωτερικού Ελέγχου. 

Κατά μέσο όρο, περίπου το ένα τέταρτο της ανάλυσης δεδομένων πραγματοποιείται 

εκτός του τμήματος εσωτερικού ελέγχου, αν και αυτό ποικίλει ανά περιοχή. Μικρότερη 

δραστηριότητα καταγράφεται εντός των τμημάτων εσωτερικού ελέγχου στην Ευρώπη 

και τη Βόρεια Αμερική, στην Ανατολική Ασία, Ειρηνικό και Νότια Ασία (Πίνακας 5). 

 

Percentage of Data Analysis Performed Outside of the Internal Audit Department 

 

    

Διάγραμμα 11. 

 

5.Μια πιο προσεκτική ματιά στον Συνεχή  Έλεγχο 

Η χρήση του Συνεχούς Ελέγχου αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές τεχνολογικές 

τάσεις για τον εσωτερικό έλεγχο.  Ωστόσο, χρησιμοποιούνται ευρέως μόνο από το 14% 

των συμμετεχόντων στην έρευνα, καθιστώντας την μια από τις τεχνολογικές τεχνικές  

που χρησιμοποιούνται λιγότερο στα πλαίσια της έρευνας (Πίνακας 2). Ο Συνεχής 
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Έλεγχος προσφέρει στους εσωτερικούς ελεγκτές μια εξαιρετική ευκαιρία να προσθέσει 

αξία στις επιχειρήσεις ή τους οργανισμούς τους. Ειδικότερα, οι εσωτερικοί ελεγκτές θα 

πρέπει να αναζητήσουν ευκαιρίες για να μεταφέρουν τις αυτοματοποιημένες 

διαδικασίες Συνεχούς Ελέγχου προς την διοίκηση, ώστε η διοίκηση ως πρώτη γραμμή 

άμυνας να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για να διεξάγει τις δικές δραστηριότητες 

Συνεχούς Παρακολούθησης. Με αυτόν τον τρόπο, ο εσωτερικός έλεγχος βοηθά την 

διοίκηση στη βελτίωση των διαδικασιών και ενισχύει επίσης το συνολικό περιβάλλον 

ελέγχου των επιχειρήσεων ή οργανισμών τους. Αυτή η δραστηριότητα εμπίπτει 

αρμονικά με το πώς οι CAEs αντιλαμβάνονται ότι ο εσωτερικός έλεγχος προσθέτει αξία 

στις επιχειρήσεις ή οργανισμούς τους. Σύμφωνα με τους 8 στους 10 παγκοσμίως, η 

διασφάλιση των εσωτερικών  ελέγχων είναι από τους κορυφαίους παράγοντες για να 

προσθέσουν αξία, ενώ 5 στους 10 επίσης πιστεύουν πως η βελτίωση των 

επιχειρηματικών διεργασιών προσθέτει αξία. 

6.Τεχνολογική εκπαίδευση και πιστοποιήσεις 

Πως μπορεί κάποιος να προετοιμαστεί για σταδιοδρομία στον εσωτερικό έλεγχο; 

Σύμφωνα με την έρευνα (CBOK 2015), ένα πανεπιστημιακό πτυχίο αποτελεί κανόνα, 

με περισσότερο από το 90% των συμμετεχόντων παγκόσμια να είναι κάτοχοι πτυχίων 

τουλάχιστον τετραετούς φοίτησης (Πίνακας 6).  

 

Higher Education Among Internal Auditors 

 

 

Διάγραμμα 12. 
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Η ανώτερη εκπαίδευση ενός εσωτερικού ελεγκτή τυπικά περιλαμβάνει σπουδές στην 

Λογιστική, την Ελεγκτική, τα Χρηματοοικονομικά ή τη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

(Πίνακας 7). Μόνο 1 στους 10 από τους συμμετέχοντες στην έρευνα σπούδασε 

πληροφορική ή πληροφοριακά συστήματα. Παραδόξως, υπάρχει μια μικρή αλλαγή στο 

ποσοστό από αυτό του 2006 (12% το 2006 και 13% το 2015). Μια πιθανή εξήγηση για 

την έλλειψη μεγάλης  αύξησης στα πτυχία πληροφορικής είναι ότι η πληροφορική  

ενσωματώνεται και σε άλλα πεδία σπουδών. Για παράδειγμα, τα προγράμματα 

εσωτερικού ελέγχου περιλαμβάνουν συνήθως μια σειρά μαθημάτων πληροφοριακών 

συστημάτων στο πρόγραμμα σπουδών τους, καθώς και τα προγράμματα λογιστικής 

περιλαμβάνουν Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα (AIS). 

 

Majors and Significant Fields of Study (Trends) 

 

Πίνακας 7. 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές αποκτούν τις τεχνολογικές τους ικανότητες με διαφορετικούς 

τρόπους ανάλογα με το μέρος που ζούνε. Στα περισσότερα μέρη του κόσμου, οι 

τεχνολογικές δεξιότητες είναι πιο πιθανό να αποκτηθούν από ακαδημαϊκές σπουδές και 

όχι από πιστοποιήσεις που αποκτούνται παράλληλα με την εργασία από προγράμματα 
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δια βίου εκπαίδευσης. Ωστόσο, στην Βόρεια Αμερική οι πιστοποιήσεις παίζουν 

σημαντικότερο ρόλο από τις ακαδημαϊκές σπουδές (Πίνακας 8). Γενικά, σε περιοχές 

όπου η τεχνολογική εκπαίδευση είναι υψηλή, οι πιστοποιήσεις στα πληροφοριακά 

συστήματα είναι χαμηλές (και αντίστροφα). 

Ένα πεδίο όπου όλες οι περιοχές έχουν χαμηλά ποσοστά είναι οι πιστοποιήσεις για την 

ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων (Πίνακας 8). Κατά μέσο όρο, μόνο το 3% των 

ερωτηθέντων παγκοσμίως διαθέτουν μια πιστοποίηση για την ασφάλεια 

πληροφοριακών συστημάτων. Με την αύξηση των κινδύνων στον κυβερνοχώρο να 

αυξάνεται παγκοσμίως, ένα μεγαλύτερο ποσοστό των εσωτερικών ελεγκτών θα πρέπει 

να αποκτήσει πιστοποιήσεις στην ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, για να 

παρέχει αποτελεσματική διασφάλιση στον τομέα αυτό. 

 

Technology Education Compared to Technology Certifications 

  

 

Διάγραμμα 13. 

Οι τεχνολογικές εξελίξεις δημιουργούν συνεχείς ευκαιρίες για τους εσωτερικούς 

ελεγκτές, για να είναι σε θέση να καινοτομούν και να βελτιώνουν την λειτουργία των 

υφιστάμενων συστημάτων τους. Ο στόχος για την χρήση των νέων τεχνολογιών από 

τους εσωτερικούς ελεγκτές είναι να εξελίσσεται αρμονικά με την ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων χρησιμοποιώντας  τεχνολογίες που, τουλάχιστον, θα τους επιτρέψουν να 

ελέγχουν αποτελεσματικά τις διαφορετικές επιχειρηματικές λειτουργίες. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην παρούσα εργασία επιδιώξαμε να εξετάσουμε την επίδραση των νέων τεχνολογιών 

στον λογιστικό έλεγχο και συγκεκριμένα την χρήση των συστημάτων Συνεχούς 

Ελέγχου για την ταχύτερη και ασφαλέστερη διενέργεια των εσωτερικών ελέγχων. 

Με την αυξημένη πλέον χρήση των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων (AIS), 

συμπεριλαμβανομένων  και των συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων 

(ERP), για την αντιμετώπιση της μεγάλης συγκέντρωσης δεδομένων που 

δημιουργούνται από όλες σχεδόν τις επιχειρηματικές λειτουργίες, οι παραδοσιακές 

χειρόγραφες διαδικασίες ελέγχου κρίνονται ανεπαρκείς. 

Από τις παραδοσιακές χειρόγραφες τεχνικές ελέγχου περάσαμε στα CAATs και τώρα 

αναπτύσσονται τα συστήματα Συνεχούς Ελέγχου. Η υιοθέτηση των συστημάτων στην 

παρούσα φάση δεν κρίνεται ικανοποιητική, καθώς προχωράει με αργούς ρυθμούς, αλλά 

όπως έδειξαν και οι έρευνες που αναλύθηκαν, τα επόμενα δυο με τρία χρόνια θα 

αυξηθεί σημαντικά η υιοθέτησης τους. 

Σημαντικό στοιχείο που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη, είναι οι αλλαγές στις 

απαιτούμενες δεξιότητες των ελεγκτών που θα πρέπει να αποκτήσουν πλέον του 

ελεγκτικού υπόβαθρου. Απαιτούνται επιπλέον τεχνολογικές δεξιότητες όπως για 

παράδειγμα δεξιότητες απόσπασης δεδομένων , γνώσεις των επιχειρηματικών 

λειτουργιών, γνώσεις στατιστικής. 

Η ανάγκη συμμόρφωσης με τους κανονισμούς και τα πρότυπα των ελέγχων, όσο και η 

ανάγκη για διασφάλιση και αποτροπής της απάτης, την απεικόνιση των οικονομικών 

στοιχείων σε πραγματικό χρόνο και την ραγδαία εξέλιξη των πληροφοριακών 

συστημάτων θα προκαλέσουν την αύξηση της υιοθέτησης των συστημάτων Συνεχούς 

Ελέγχου. 

Με την αξιοποίηση του συνόλου των δεδομένων από τις επιχειρήσεις θα πρέπει να 

διασφαλίσουν την ασφάλεια των συστημάτων τους ώστε τα δεδομένα τους να είναι 

ακέραια, έγκυρα και έγκαιρα διαθέσιμα. 

Στο πλαίσιο της τεχνολογικής εξέλιξης νέοι όροι  όπως Data Analytics, Big Data, 

Predictive Analytics, Information Security, Cyber security, θα μας απασχολήσουν στο 

μέλλον καθώς τα πληροφοριακά συστήματα και τα δεδομένα που θα παράγουν θα 



102 
 

αποτελούν πλέον τα ελεγκτικά τεκμήρια και εκεί θα πρέπει να προσαρμοστούν και τα 

ελεγκτικά συστήματα που θα χρησιμοποιούνται.    
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