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Περίληψη (Abstract)  

 

 Με την εκθετική πρόοδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

(ΤΠΕ) τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκαν Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ), τα οποία 

συνέβαλαν στην αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της 

λειτουργίας των οργανισμών. Με την παρούσα εργασία επιδιώκεται η γεφύρωση του 

κενού ανάμεσα στις δυνατότητες που παρέχουν τα σύγχρονα ΠΣ και στην εφαρμογή 

σύγχρονων μορφών διοίκησης, όπως ο εσωτερικός έλεγχος. Αντικείμενο της μελέτης 

αποτελεί η ανάλυση ενός ΠΣ εσωτερικού ελέγχου του μηχανογραφικού συστήματος 

εξαγωγής μισθοδοσίας. Για την ανάλυση του προτεινόμενου ΠΣ, οι υφιστάμενες 

διαδικασίες και το χρησιμοποιούμενο ΠΣ εξαγωγής μισθοδοσίας θεωρήθηκαν ως 

δεδομένα, γεγονός το οποίο καθιστά ευχερή την τυποποίηση της διαδικασίας και 

προσαρμογή της σε οποιοδήποτε οργανισμό. Αρχικά, εξετάζονται τα επιμέρους 

επιστημονικά πεδία που εμπίπτουν στο ενδιαφέρον της έρευνας, μέσα από τη μελέτη 

των οποίων προκύπτει η ανάγκη δημιουργίας ξεχωριστού τμήματος εσωτερικού 

ελέγχου της εξαγωγής μισθοδοσίας. Κατόπιν, αναλύεται η δομή της υφισταμένης 

κατάστασης και προτείνονται οι βελτιωμένες επιχειρηματικές διαδικασίες του νέου 

ΠΣ, καθώς και 2 πρόσθετες διαδικασίες αντιπαραβολής, με χρήση κατάλληλων 

διαγραμμάτων. Στη λειτουργικότητα του νέου ΠΣ περιλαμβάνεται η διενέργεια 12 

δραστηριοτήτων, ενώ οι ενδεικτικοί έλεγχοι που θα μπορούν να πραγματοποιούνται 

ομαδοποιούνται σε 15 κατηγορίες. Το προτεινόμενο ΠΣ παρέχει στον ελεγκτή την 

ευελιξία να πραγματοποιήσει τους απαραίτητους ελέγχους κατά την κρίση του και να 

εμβαθύνει σε συγκεκριμένους τομείς, ανάλογα με τα ευρήματα των ελέγχων. Το ΠΣ 

δύναται να συντείνει στην ανάπτυξη των κατάλληλων στρατηγικών αντιμετώπισης 

των κινδύνων, τη λήψη των βέλτιστων αποφάσεων και την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας του οργανισμού. Τέλος, μέσα από την πορεία της έρευνας, 

προέκυψε η ανάγκη εξειδίκευσης των στελεχών του τμήματος εσωτερικού ελέγχου, 

στους τρόπους λειτουργίας των σύγχρονων ΠΣ των οργανισμών, ορισμένα εκ των 

οποίων παρατίθενται στο παράρτημα της μελέτης. Η αναζήτηση κατάλληλων 

μεθοδολογιών για την αξιοποίηση των ευεργετικών αποτελεσμάτων της χρήσης ΠΣ 

στη λήψη αποφάσεων αποτελεί ένα αντικείμενο, το οποίο χρήζει περαιτέρω 

μελλοντικής διερεύνησης. 
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 1

1. Εισαγωγή 

 

1.1. Περιγραφή του προβλήματος 

 

 Στους σύγχρονους οργανισμούς καθοριστικό ρόλο για την επίτευξη των 

στρατηγικών στόχων που τίθενται από τη διοίκηση κατέχει ο συντονισμός των 

ενεργειών προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτός ο συντονισμός  επιτυγχάνεται μέσα από 

ένα σύνολο συντονισμένων ενεργειών, οι οποίες καλούνται επιχειρηματικές διαδικασίες 

(business processes) και οι οποίες έχουν συγκεκριμένες εισόδους και εξόδους.1 

 Ο ρόλος των επιχειρηματικών διαδικασιών, εξ ορισμού, είναι σημαντικός σε μια 

επιχείρηση, καθόσον σχετίζεται άμεσα με την αξιοποίηση των πόρων που έχει στη 

διάθεσή της. Ωστόσο, στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον οι 

επιχειρηματικές διαδικασίες εμφανίζονται στο προσκήνιο λαμβάνοντας 

πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς αποτελούν εκείνη την παράμετρο που είναι ικανή να 

διαφοροποιήσει τη θέση ενός οργανισμού και να του χαρίσει συγκριτικό πλεονέκτημα 

έναντι των υπολοίπων. 

 Με την ταχεία ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

(ΤΠΕ) διαδόθηκε ευρέως η χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ) στη 

λειτουργία ενός οργανισμού. Αυτή η χρήση των ΠΣ έχει επεκταθεί στο σύνολο των 

λειτουργικών τομέων ενός οργανισμού, επιτρέποντας την αυτοματοποίηση των 

επιχειρηματικών διαδικασιών του (Business Process Automation - BPA). 

 Σήμερα, με την πρόοδο της τεχνολογίας καθίσταται πλέον δυνατή η διασύνδεση 

μεταξύ των ΠΣ ενός οργανισμού για την άντληση πληροφοριών και λήψη αποφάσεων. 

Ειδικότερα, από τις πληροφορίες των επιμέρους ΠΣ δημιουργούνται αποθήκες 

δεδομένων (data warehouses) που υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων (Business 

Analysis - BA, Business Intelligence - BI, Online Transaction Processing - OLTP, 

Online Analytical Processing - OLAP). 

 Με αυτό τον τρόπο απαιτείται η σε βάθος μελέτη των επιχειρηματικών 

διαδικασιών του οργανισμού, προκειμένου να υπάρχει βελτίωση (Business Process 

Improvement - BPI) ή ακόμα και ανασχεδιασμός των επιχειρηματικών διαδικασιών 

                                                 
1 Laudon, K. and Laudon, J. (2009), Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, 8η αμερικάνικη έκδοση 

(μεταφρασμένο), Εκδόσεις Κλειδάριθμος. 
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(Business Process Reengineering - BPR) και να αυξηθεί τόσο η αποδοτικότητα όσο και 

η αποτελεσματικότητά του. 

 Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η παρουσίαση της ανάλυσης ενός 

ΠΣ εσωτερικού ελέγχου ως προς το μηχανογραφικό σύστημα εξαγωγής μισθοδοσίας 

ενός μεγάλου οργανισμού με αρκετές ιδιαιτερότητες, όπως το Γενικό Επιτελείο 

Στρατού (ΓΕΣ). 

 Το προτεινόμενο σύστημα θα χρησιμοποιείται από το αρμόδιο τμήμα για τον 

εσωτερικό έλεγχο της διαδικασίας εξαγωγής μισθοδοσίας και θα λειτουργεί επικουρικά 

για την εφαρμογή των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου, με βάση τη βιβλιογραφία και 

τους κατά περίπτωση ισχύοντες κανόνες εσωτερικού ελέγχου. 

 Η ερευνητική αυτή περιοχή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της 

σύνθετης φύσης του προβλήματος. Ειδικότερα, η εξαγωγή της μισθοδοσίας (payroll)  

κατέχει σημαντική θέση στη λειτουργία ενός οργανισμού, τόσο λόγω των χρηματικών 

πόρων που αναλώνονται σ’ αυτή, όσο και λόγω της σπουδαιότητας που παρουσιάζει  

για τους απασχολούμενους, καθόσον αποτελεί το μέσο ανταπόδοσης της εργασίας τους. 

 Με την εισαγωγή ΤΠΕ, κατέστη εφικτή η αυτοματοποίηση της διαδικασίας 

εξαγωγής μισθοδοσίας και ο περιορισμός τυχόν λαθών υπολογισμού. Ωστόσο, όπως 

αναλύεται στις επόμενες ενότητες της εργασίας, ακόμη και μετά την εισαγωγή των 

νέων ΠΣ η πιθανότητα λάθους από το ίδιο το σύστημα και τους διαχειριστές του δεν 

εξαλείφεται πλήρως. 

 Αν σε αυτή την παραδοχή προστεθεί και η πιθανότητα καταστρατήγησης των 

διαδικασιών από αυτούς που έχουν πρόσβαση στο ΠΣ, ακούσια ή εκούσια, τότε γίνεται 

αντιληπτή η αναγκαιότητα εφαρμογής διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου στη λειτουργία 

του συστήματος. 

 Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί ένα ανεξάρτητο και αυθύπαρκτο τμήμα της 

εποπτείας ενός οργανισμού, το οποίο αποκτά ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στις 

σύγχρονες μορφές διοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό, έχει δημοσιευθεί πλήθος ερευνών 

σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο, ενώ έχουν καθιερωθεί πρότυπα εφαρμογής 

εσωτερικού ελέγχου στους οργανισμούς. 

 Παρά το γεγονός ότι δεν αποτελεί καινούρια έννοια και τα πλεονεκτήματά του 

στη λειτουργία ενός οργανισμού είναι γνωστά, ο εσωτερικός έλεγχος των ΠΣ έχει 

καθιερωθεί σχετικά πρόσφατα ως μέρος των υπόλοιπων διαδικασιών εσωτερικού 

ελέγχου. 

 Οι βασικές αρχές και στόχοι του εσωτερικού ελέγχου δεν επηρεάζονται από την 

εισαγωγή του εσωτερικού ελέγχου ΠΣ. Ωστόσο, η καθιέρωση διαδικασιών εσωτερικού 
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ελέγχου ΠΣ απαιτεί εξειδικευμένη γνώση της λειτουργίας του υφισταμένου ΠΣ και 

υψηλή τεχνική κατάρτιση. 

 Το γεγονός αυτό αποτελεί και τον λόγο που σύμφωνα με την βιβλιογραφία, 

όπως αναλύεται στην ενότητα 2, ο εσωτερικός έλεγχος σήμερα είθισται να διενεργείται 

από ομάδες εσωτερικού ελέγχου, στις οποίες περιλαμβάνονται και άτομα με την 

απαραίτητη γνώση για τη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων ΠΣ. 

 Η πολυπλοκότητα του ερευνητικού αντικειμένου, αυξάνεται ακόμη περισσότερο 

στην περίπτωση ανάπτυξης ενός ΠΣ, με αντικείμενο τον εσωτερικό έλεγχο και δη στην 

περίπτωση εξαγωγής μισθοδοσίας. Η μελέτη προϋποθέτει την εξέταση των μεθόδων 

ανάλυσης ΠΣ, με σκοπό την αυτοματοποίηση και βελτίωση των επιχειρηματικών 

διαδικασιών του οργανισμού. 

 Επομένως, μέσα από την παραπάνω ανάλυση, καθίσταται αντιληπτό ότι 

απαιτείται η προσεκτική μελέτη διαφορετικών επιστημονικών πεδίων, προκειμένου να 

μπορούν να εξαχθούν ασφαλή επιστημονικά συμπεράσματα σχετικά με το ερευνητικό 

αντικείμενο, το οποίο αναπτύσσεται στις επόμενες ενότητες. 

 Η παρούσα εργασία ανατέθηκε στον συγγραφέα από το Γενικό Επιτελείο 

Στρατού (ΓΕΣ), στο πλαίσιο της χρηματοδότησης της φοίτησης στο Διατμηματικό 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στα Πληροφοριακά Συστήματα και 

με τη σύμφωνη γνώμη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

 Μέσα από τη μελέτη γίνεται προσπάθεια γενίκευσης των εξαγόμενων 

συμπερασμάτων ώστε να μπορούν να εφαρμοσθούν σε οποιοδήποτε μεγάλο οργανισμό, 

ωστόσο εξ αρχής σημειώνεται ότι όπου αναφέρεται η λέξη «οργανισμός» θα εννοείται 

το ΓΕΣ. 

 

1.2. Αντικείμενο και στόχοι της μελέτης 

 

 Όπως αναλύθηκε και στην περιγραφή του προβλήματος στην προηγούμενη 

ενότητα, η συγγραφή της υπόψη μελέτης εξ αρχής δεν αποτελεί εύκολο εγχείρημα, 

καθόσον απαιτεί την προσεκτική εξέταση όλων των παραμέτρων του υπό έρευνα 

ζητήματος, με ταυτόχρονη αξιολόγηση και εμβάθυνση σε συγκεκριμένες πτυχές, οι 

οποίες θα είναι δυνατό να συνεισφέρουν στην δημιουργία τεκμηριωμένης άποψης πάνω 

στο αντικείμενο, παρά να συνδράμουν στην προσθήκη περαιτέρω πολυπλοκότητας 

στην επίλυση.  Για τον λόγο αυτό, σημαντικό ρόλο κατέχει ο προσδιορισμός με 
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σαφήνεια του στόχου αλλά και του εύρους της μελέτης (scope), τα οποία 

παρουσιάζονται στην παρούσα ενότητα. 

 Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση ενός ΠΣ εσωτερικού ελέγχου 

ως προς το μηχανογραφικό σύστημα εξαγωγής μισθοδοσίας ενός οργανισμού, για τον 

οποίο οι επιχειρηματικές διαδικασίες και το χρησιμοποιούμενο ΠΣ για την εξαγωγή 

μισθοδοσίας θεωρούνται ως δεδομένα. 

 Μέσα από τη μελέτη θα απαντηθούν τα ερωτήματα ποιός θα χρησιμοποιήσει το 

ΠΣ, τι θα κάνει, πού και πότε θα χρησιμοποιηθεί. Θα ετοιμαστεί μία στρατηγική 

ανάλυση για την υπάρχουσα κατάσταση (AS-IS), θα εντοπιστούν τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζονται σε αυτή και θα αναλυθεί ένα προτεινόμενο σύστημα (TO-BE). Τέλος, 

θα προταθούν κάποιοι ενδεικτικοί έλεγχοι που θα μπορούν να πραγματοποιηθούν με το 

νέο σύστημα. 

 Στόχο της μελέτης δεν αποτελεί η υλοποίηση του ΠΣ. Ειδικότερα, δεν 

αποσκοπεί στο να απαντήσει στα ερωτήματα σχετικά με την τεχνική φύση του 

αντικειμένου, όπως το πώς θα λειτουργήσει το σύστημα από πλευράς υλικού 

(hardware), λογισμικού (software) και δικτύου (network). Επίσης, δεν περιέχονται 

πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη συντήρηση του ΠΣ, όπως για 

παράδειγμα αν θα αποτελεί μέρος του υφισταμένου ΠΣ εξαγωγής μισθοδοσίας ή θα 

είναι ανεξάρτητο ΠΣ, το οποίο θα χρησιμοποιεί τις πληροφορίες του υπάρχοντος 

συστήματος. 

 Η επιλογή αυτή γίνεται σκόπιμα, προκειμένου να παρέχεται η ευχέρεια στον 

οργανισμό να επιλέξει εκείνη τη μέθοδο υλοποίησης, η οποία θα ανταποκρίνεται 

καλύτερα με βάση τους υφισταμένους περιορισμούς υλικού και λογισμικού (hardware - 

software), η αλλαγή των οποίων θα ενείχε σημαντικό κόστος για τον οργανισμό. 

 Επίσης, με αυτό τον τρόπο, καθίσταται ευχερής η τυποποίηση της διαδικασίας 

και προσαρμογή της σε οποιοδήποτε οργανισμό, ανεξαρτήτως των τεχνικών 

περιορισμών του εξοπλισμού. 

 Τέλος, η μελέτη δεν στοχεύει στο να καθορίσει κανονιστικές διαδικασίες 

εσωτερικού ελέγχου της διαδικασίας εξαγωγής μισθοδοσίας. Με το προτεινόμενο 

σύστημα παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας εσωτερικού ελέγχου στο σύνολο των 

σταδίων της διαδικασίας εξαγωγής μισθοδοσίας και των παραγόμενων αρχείων αυτής. 

Στο πλαίσιο της εργασίας, προτείνονται κάποιοι ενδεικτικοί έλεγχοι της μισθοδοσίας. 

 Ωστόσο, στόχος του προτεινόμενου συστήματος είναι να παρέχεται η ευελιξία 

διεξαγωγής εσωτερικού ελέγχου, ανάλογα με τη σημαντικότητα (materiality) των 

ευρημάτων (evidence) και κατά την κρίση του ελεγκτή (audit trail), η οποία σύμφωνα 
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με τη βιβλιογραφία είναι απαραίτητο να διασφαλίζεται. Με αυτό τον τρόπο, τα 

αποτελέσματα των προτεινόμενων ελέγχων θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

ανάπτυξη κατάλληλων στρατηγικών αντιμετώπισης των κινδύνων του οργανισμού. 

 

1.3. Περιεχόμενα της μελέτης  

 

 Στην πρώτη ενότητα παρουσιάστηκε το ερευνητικό αντικείμενο της μελέτης και 

τέθηκαν οι στόχοι και το εύρος της.  

 Στην επόμενη ενότητα γίνεται ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας για 

καθένα από τα επιμέρους επιστημονικά πεδία, τα οποία εμπίπτουν στο θέμα της 

εργασίας. Ειδικότερα, παρουσιάζεται ο ρόλος της διοίκησης ολικής ποιότητας στην 

αποτελεσματική ανάπτυξη ενός οργανισμού, οι εμπειρικές μεθοδολογίες ανάλυσης και 

σχεδιασμού πληροφοριακών συστημάτων, οι σύγχρονες διαδικασίες εξαγωγής 

μισθοδοσίας καθώς και το αντικείμενου του εσωτερικού ελέγχου γενικά και των 

πληροφοριακών συστημάτων ειδικότερα. 

 Στην ενότητα 3 παρουσιάζεται ακολουθούμενη μεθοδολογία της εργασίας και 

αιτιολογείται η επιλογή της συγκεκριμένης μεθοδολογικής προσέγγισης της έρευνας 

συγκριτικά με τις υπόλοιπες τεχνικές, με περιγραφή του πεδίου εφαρμογής και των 

περιορισμών της τεχνικής. 

 Στην ενότητα 4 αναπτύσσεται η ακολουθούμενη μεθοδολογία της εργασίας, η 

οποία περιλαμβάνει την περιγραφή των επιχειρηματικών απαιτήσεων που θα 

καλύπτονται με το νέο σύστημα, την ανάλυση της δομής της υφισταμένης κατάστασης 

(AS-IS κατάσταση) και την παρουσίαση των προτεινόμενων επιχειρηματικών 

διαδικασιών του ΠΣ εσωτερικού ελέγχου (ΤΟ-ΒΕ κατάσταση), με τη χρήση 

διαγραμμάτων περιπτώσεων χρήσης και δραστηριοτήτων. Επίσης, προτείνονται 

ομαδοποιημένοι ενδεικτικοί έλεγχοι που θα μπορούν να πραγματοποιούνται με το ΠΣ 

εσωτερικού ελέγχου. 

 Στην ενότητα 5 γίνεται εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων από την έρευνα, 

διατυπώνονται προτάσεις και επισημαίνονται προοπτικές για περαιτέρω σχετική έρευνα 

βάσει της υφισταμένης μελέτης. 

 Τέλος, στο παράρτημα της εργασίας παρατίθενται τα σημαντικότερα από τα ΠΣ 

Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Πόρων (Enterprise Resource Planning - ERP), τα 

οποία χρησιμοποιούνται από τους σύγχρονους οργανισμούς για την εξαγωγή της 

μισθοδοσίας. Τα υπόψη ΠΣ αναλύονται ως προς τα χαρακτηριστικά τους, την 
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προσαρμογή τους στις λειτουργικές απαιτήσεις των οργανισμών και τις τεχνολογικές 

δυνατότητες που ενσωματώνουν. Στις συμπερασματικές διαπιστώσεις του 

παραρτήματος πραγματοποιείται συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) των ΠΣ που 

μελετήθηκαν. 
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2. Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας 

 

2.1. Εισαγωγή 

 

 Όπως σημειώθηκε και στην πρώτη ενότητα της εργασίας, για την ανάλυση ενός 

ΠΣ εσωτερικού ελέγχου της εξαγωγής μισθοδοσίας απαιτείται η ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας από διαφορετικά ερευνητικά πεδία. 

 Στις επόμενες ενότητες, αρχικά, επισημαίνεται η ανάγκη εφαρμογής της 

διοίκησης ολικής ποιότητας για την αύξηση της αποτελεσματικότητας και κατ’ 

επέκταση της ανταγωνιστικότητας ενός οργανισμού.  

 Έπειτα, παρουσιάζεται ο κύκλος ζωής ανάπτυξης λογισμικού και αναλύονται οι 

τρεις στρατηγικές ανάλυσης των απαιτήσεων για τις προτεινόμενες επιχειρηματικές 

διαδικασίες. 

 Κατόπιν, εξετάζονται οι διάφορες μεθοδολογίες εξαγωγής μισθοδοσίας των 

οργανισμών και οι τρόποι εποπτείας αυτών. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, υπάρχουν 

τρεις κατηγορίες εξαγωγής μισθοδοσίας, τα χειρογραφικά συστήματα, τα 

μηχανογραφικά συστήματα και τα συστήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. 

 Τέλος, το επιστημονικό πεδίο του εσωτερικού ελέγχου αναλύεται σε τέσσερα 

επίπεδα. Στο πρώτο παρουσιάζονται οι βασικές αρχές και διαδικασίες εσωτερικού 

ελέγχου. Το δεύτερο επίπεδο αφορά στη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων σε ΠΣ. Στο 

τρίτο επίπεδο αναλύονται οι αρχές εσωτερικού ελέγχου ΠΣ Επιχειρησιακού 

Προγραμματισμού Πόρων. Στο τελευταίο επίπεδο παρουσιάζονται οι έλεγχοι 

ασφάλειας που θα πρέπει να πραγματοποιούνται στα ΠΣ, δίνοντας έμφαση στους 

ελέγχους φυσικής ασφάλειας που θα πρέπει να πραγματοποιούνται με βάση τη 

βιβλιογραφία.. 

 

2.2. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

 

 H Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ - Total Quality Management - TQM) 

αποτελεί μία σύγχρονη μορφή διοίκησης, η οποία αποσκοπεί στην αποτελεσματική 

ανάπτυξη ενός οργανισμού και την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς του.  



 8

 Σύμφωνα με τον Τσιότρα (1995), η διοίκηση ολικής ποιότητας αναφέρεται στο 

σύνολο των δραστηριοτήτων και μεθόδων που εφαρμόζονται από τον οργανισμό, με 

στόχο την ικανοποίηση του πελάτη και την ταυτόχρονη ενεργοποίηση όλου του 

δυναμικού (έμψυχου και άψυχου) του οργανισμού με το μικρότερο δυνατό κόστος.2 

 Ο έλεγχος της ποιότητας δύναται να επιτευχθεί με τη χρήση διαφόρων τεχνικών 

και μεθόδων, όπως οι τεχνικές του στατιστικού ελέγχου ποιότητας SPC (Statistical 

Process Control). 

 Όπως επισημαίνεται από τον Δερβιτσιώτη (2005) η διοίκηση ολικής ποιότητας 

έχει βασικό προσανατολισμό την ικανοποίηση των «πελατών» του οργανισμού, τόσο 

των εξωτερικών πελατών που αποτελούν τους τελικούς καταναλωτές χρήστες των 

προϊόντων και υπηρεσιών, όσο και των εσωτερικών πελατών στους οποίους 

περιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι και η διοίκηση του οργανισμού. 

 Οι αρχές στις οποίες βασίζεται η διοίκηση ολικής ποιότητας είναι:3 

 α. Η υποστήριξη και ενεργός συμμετοχή της διοίκησης, με πρώτη 

προτεραιότητα την ποιότητα και τη συνεχή βελτίωσή της. 

 β. Η εστίαση σε ανάγκες και προσδοκίες πελατών και εργαζομένων. 

 γ. Η έμφαση σε συνεχείς βελτιώσεις και αποφυγή ελαττωματικών 

προϊόντων και υπηρεσιών. 

 δ. Η συνολική και συστηματική συμμετοχή των εργαζομένων. 

 ε. Η λήψη αποφάσεων με αντικειμενικά στοιχεία. 

 Με την εφαρμογή της διοίκησης ολικής ποιότητας είναι δυνατό ένας 

οργανισμός: 

 α. Να αυξήσει την ικανοποίηση του πελάτη. 

 β. Να διασφαλίσει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του οργανισμούς σε 

σχέση με το κόστος λειτουργίας του. 

 γ. Να αυξήσει την ικανότητα του οργανισμού για καινοτομίες και ευελιξία 

στις προσαρμογές. 

 δ. Να περιορίσει τον χρόνο ικανοποίησης των παραγγελιών. 

 ε. Να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα του ανθρώπινου δυναμικού. 

 στ. Να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες. 

 Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση της διοίκησης ολικής ποιότητας κρίνεται 

σκόπιμο να επισημανθούν οι διαφορές της συγκριτικά με τον ανασχεδιασμό των 

                                                 
2 Τσιότρας, Γ. (1995), Βελτίωση ποιότητας, Αθήνα : Εκδόσεις Ευγ. Μπένου. 
3 Δερβιτσιώτης, Κ. (2005), Διοίκηση ολικής ποιότητας, Αθήνα: Οικονομική Βιβλιοθήκη, 2η έκδοση. 
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επιχειρηματικών διαδικασιών. Σύμφωνα με τον Κέφη (2005), η διοίκηση ολικής 

ποιότητας αφορά στην επίτευξη της ποιοτικής διαχείρισης μέσα από προγράμματα 

βελτίωσης των διαδικασιών ενός οργανισμού σε κάποια δεδομένη χρονική στιγμή. 

Αντίθετα, ο ανασχεδιασμός των επιχειρηματικών διαδικασιών (Business Process 

Reengineering - BPR) επεκτείνεται σε ένα ριζικό ανασχεδιασμό των διαδικασιών σε 

όλα τα επίπεδα λειτουργίας του οργανισμού.4 

 Συνεπώς , μέσα από μία συγκριτική ανάλυση ανάμεσα στη διοίκηση ολικής 

ποιότητας και τον ανασχεδιασμό των επιχειρηματικών διαδικασιών, διαπιστώνεται ότι 

η διοίκηση ολικής ποιότητας εστιάζει στην ποιότητα, ενώ ο ανασχεδιασμός των 

επιχειρηματικών διαδικασιών επικεντρώνεται στις ίδιες τις διαδικασίες του οργανισμού. 

 Επίσης, η βελτίωση που επιτυγχάνεται στην περίπτωση της ΔΟΠ είναι αργή και 

σταδιακή με μικρή πιθανότητα αποτυχίας, ενώ αντίθετα εφαρμόζοντας BPR η βελτίωση 

είναι πιο άμεση και ριζική παρουσιάζοντας όμως μεγαλύτερη πιθανότητα αποτυχίας. 

 Σε κάθε περίπτωση όμως, τόσο η διοίκηση ολικής ποιότητας όσο και ο 

ανασχεδιασμός των επιχειρηματικών διαδικασιών δεν αποτελούν στρατηγικές του 

οργανισμού αλλά μεθοδολογίες επίτευξης αλλαγών και αύξησης αποτελεσματικότητας  

 

2.3. Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων 

 

 Ξεκινώντας κανείς με τη μελέτη της βιβλιογραφίας αναφορικά με τις 

μεθοδολογίες ανάπτυξης ΠΣ διαπιστώνει ότι παρά το γεγονός ότι η μελέτη του υπόψη 

θέματος είναι σχετικά πρόσφατη, το πλήθος των μελετών είναι αρκετά μεγάλο. 

 Ο κύκλος ζωής ανάπτυξης λογισμικού (systems development life cycle – SDLC) 

αναφέρεται στη διαδικασία της σχεδίασης, της δημιουργίας, του ελέγχου και της 

εφαρμογής ενός ΠΣ.5  

 Σύμφωνα με τους Dennis et al. (2009), η ανάπτυξη ενός ΠΣ περιλαμβάνει την 

κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το υπόψη ΠΣ μπορεί να υποστηρίξει τις 

επιχειρηματικές ανάγκες μέσω του σχεδιασμού του συστήματος, της κατασκευής και 

της παράδοσής του στους χρήστες.  

                                                 
4 Κέφης, Β. (2005), Διοίκηση ολικής ποιότητας : θεωρία και πρότυπα, Αθήνα: Κριτική, 1η έκδοση. 
5 Ηλ. Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Systems_development_life_cycle  
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 Συνεπώς, ο κύκλος ζωής για την ανάπτυξη ενός ΠΣ είναι η διαδικασία με την 

οποία ο οργανισμός αλλάζει το υφιστάμενο σύστημα (AS-IS) σε ένα νέο σύστημα (TO-

BE).  

 Η διαδικασία αυτή του κύκλου ανάπτυξης ενός λογισμικού περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα στάδια: την προετοιμασία, την ανάλυση, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση.6 

 Σημαντικό ρόλο στην ανωτέρω διαδικασία διαδραματίζει ο σαφής 

προσδιορισμός των επιχειρηματικών αναγκών (business needs), ήτοι των λόγων 

ανάπτυξης του υπόψη ΠΣ αλλά και των απαιτήσεων (business requirements) του 

οργανισμού που θα καλύπτονται από αυτό, δηλαδή των δυνατοτήτων που θα 

προσφέρει. Με αυτό τον τρόπο, θα μπορεί να προσδιορισθεί η επιχειρηματική αξία 

(business value) και τα οφέλη που θα προκύψουν στον οργανισμό από το ΠΣ, ενώ θα 

μπορούν να εντοπιστούν τυχόν ειδικά ζητήματα ή περιορισμοί (special issues or 

constraints) που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη.  

 Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν πρωταρχικά στοιχεία, σύμφωνα με τους 

Dennis et al. (2009) και περιλαμβάνονται συνοπτικά στην «αίτηση συστήματος» 

(system request) του έργου. 

 Επίσης, απαιτείται η καταγραφή των λειτουργικών (functional) και μη 

λειτουργικών απαιτήσεων (non functional). Στις λειτουργικές απαιτήσεις 

περιλαμβάνονται λειτουργίες που θα πρέπει να εκτελεί καθώς και οι πληροφορίες που 

θα πρέπει να περιλαμβάνει. Αντίθετα, στις μη λειτουργικές απαιτήσεις 

περιλαμβάνονται ιδιότητες που θα πρέπει να έχει το νέο σύστημα, οι οποίες σύμφωνα 

με τους Dennis et al. (2009) διακρίνονται σε επιχειρησιακές (operational), απόδοσης 

(performance), ασφάλειας (security),  πολιτιστικές και πολιτικές (cultural and political). 

 Η καταγραφή των παραπάνω απαιτήσεων υλοποιείται μέσα από τη συλλογή των 

κατάλληλων πληροφοριών με τη χρήση τεχνικών συλλογής πληροφοριών από όλες οι 

κύριες ομάδες εμπλεκόμενων (key stakeholders). Οι κύριες τεχνικές συλλογής 

πληροφοριών είναι οι συνεντεύξεις (interviews), η κοινή ανάπτυξη εφαρμογών με 

ομαδικές συναντήσεις (joint application design - JAD sessions), τα ερωτηματολόγιο 

(questionnaires), η ανάλυση εγγράφων (document analysis) και η παρατήρηση 

(observation). 

                                                 
6 Dennis, A., Wixom, B. H. and Tegarden, D. (2009), Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων με την UML 

2.0. Μια αντικειμενοστρεφής προσέγγιση, 3η έκδοση, (μετάφραση: Γ. Τζίτζικας), Εκδόσεις 

Κλειδάριθμος. 
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 Για την κατανόηση της λειτουργίας ενός οργανισμού, απαιτείται η κατανόηση 

των επιχειρηματικών λειτουργιών (business functions) και η λεπτομερής καταγραφή 

και στρατηγική ανάλυση των υφισταμένων επιχειρηματικών διαδικασιών. 

 Όπως σημειώθηκε και στην πρώτη ενότητα, ο όρος επιχειρηματικές διαδικασίες 

(business processes) αναφέρεται στο σύνολο των συντονισμένων ενεργειών ενός 

οργανισμού που οδηγεί σε ένα συγκεκριμένο στόχο.7 Αυτές οι επιχειρηματικές 

διαδικασίες στηρίζονται σε πληροφορίες και έχουν συγκεκριμένες εισόδους και 

εξόδους. 

 Για την περιγραφή και αναπαράσταση των επιχειρηματικών διαδικασιών έχει 

αναπτυχθεί πλήθος μοντέλων και τεχνικών μοντελοποίησης. Με τη μοντελοποίηση η 

κατανόηση των επιχειρηματικών διαδικασιών καθίσταται πιο ευχερής και περιορίζονται 

τυχόν ασάφειες ως προς τη ροή των πληροφοριών. 

 Οι πληροφορίες συγκεντρώνονται και με τη χρήση τεχνικών μοντελοποίησης 

οργανώνονται και παρουσιάζονται υπό μορφή διαγραμμάτων. Η μοντελοποίηση 

σήμερα χρησιμοποιείται εκτενώς στην ανάλυση και σχεδιασμό ΠΣ. 

 Έπειτα από την κατανόηση των βασικών επιχειρηματικών λειτουργιών, την 

καταγραφή των υφισταμένων επιχειρηματικών διαδικασιών και τη συγκέντρωση των 

απαιτήσεων των χρηστών πραγματοποιείται η στρατηγική ανάλυση των απαιτήσεων. 

 Σύμφωνα με τους Dennis et al. (2009), η διαδικασία της ανάλυσης διαιρείται σε 

τρία βήματα: 

 α. Την κατανόηση του υφισταμένου συστήματος (AS-IS κατάσταση). 

 β. Τον προσδιορισμό των βελτιώσεων. 

 γ. Την ανάπτυξη των απαιτήσεων για το υποψήφιο σύστημα (TO-BE 

κατάσταση).  

 Για την ανάλυση των απαιτήσεων είναι δυνατό να επιλεγεί μία από τις 

παρακάτω τρεις στρατηγικές, οι οποίες αναλύονται στις επόμενες υποενότητες8: 

 α. Η αυτοματοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών (Business Process 

Automation - BPA). 

 β. Η βελτίωση επιχειρηματικών διαδικασιών (Business Process 

Improvement - BPI). 

                                                 
7 Laudon, K. and Laudon, J. (2009), Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, 8η αμερικάνικη έκδοση 

(μεταφρασμένο), Εκδόσεις Κλειδάριθμος. 
8 Dennis, A., Wixom, B. H. and Tegarden, D. (2009), Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων με την UML 

2.0. Μια αντικειμενοστρεφής προσέγγιση, 3η έκδοση, (μετάφραση: Γ. Τζίτζικας), Εκδόσεις 

Κλειδάριθμος. 
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 γ. Ο ανασχεδιασμός επιχειρηματικών διαδικασιών (Business Process 

Reengineering - BPR). 

 

2.3.1. Αυτοματοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών 

 

 Με την αυτοματοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών (Business Process 

Automation - BPA) διατηρείται ο ίδιος τρόπος λειτουργίας των οργανισμών και γίνεται 

ευρεία χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την 

υλοποίηση των εργασιών. 

 Με αυτό τον τρόπο, διατηρούνται οι ίδιες επιχειρηματικές διαδικασίες, οι οποίες 

όμως είναι πλέον αποδοτικότερες με την εισαγωγή τεχνολογίας. Αυτή η βελτίωση της 

αποδοτικότητας (efficiency) συνίσταται είτε στην επιτάχυνση, είτε στην απλοποίηση 

των εργασιών. 

 Λόγω της μη μεταβολής των επιχειρηματικών διαδικασιών απαιτείται η διάθεση 

περισσότερου χρόνου για την κατανόηση των υφισταμένων επιχειρηματικών 

διαδικασιών πριν τη σχεδίαση του νέου ΠΣ. 

 

2.3.2. Βελτίωση Επιχειρηματικών Διαδικασιών 

 

 Με τη βελτίωση επιχειρηματικών διαδικασιών (Business Process Improvement - 

BPI) επέρχονται μετριοπαθείς αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του οργανισμού, 

προκειμένου να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι ΤΠΕ αλλά και οι 

εφαρμοζόμενες πρακτικές από τους ανταγωνιστές. 

 Οι αλλαγές που επέρχονται στις επιχειρηματικές διαδικασίες είναι μέσου 

βαθμού και στοχεύουν στη βελτίωση τόσο της αποδοτικότητας (efficiency), όσο και της 

αποτελεσματικότητας (effectiveness). 

 Στην περίπτωση της βελτίωση επιχειρηματικών διαδικασιών απαιτείται χρόνος 

για την κατανόηση του υφισταμένου συστήματος μόνο μέχρι το βαθμό που θα 

διευκολύνει την ανάλυση για τις βελτιώσεις που θα μπορούν να επέλθουν με το νέο ΠΣ. 

 

2.3.3. Ανασχεδιασμός Επιχειρηματικών Διαδικασιών 
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 Με τον ανασχεδιασμό επιχειρηματικών διαδικασιών (Business Process 

Reengineering - BPR) πραγματοποιούνται σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον 

οποίο λειτουργεί ο οργανισμός, καθόσον οι τρέχουσες μέθοδοι εργασίας 

αντικαθίστανται από τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι ΤΠΕ και οι νέοι τρόποι εργασίας. 

 Σε αυτό το νέο περιβάλλον εργασίας επέρχονται ριζικές αλλαγές των 

υφισταμένων επιχειρηματικών διαδικασιών και επιτυγχάνεται σημαντική βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας (effectiveness). 

 Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται ο πλέον ελάχιστος χρόνος για την κατανόηση 

του υπάρχοντος συστήματος, καθόσον ο στόχος είναι η εξάλειψη υφισταμένων 

επιχειρηματικών διαδικασιών. Αντίθετα, για την υλοποίηση του ανασχεδιασμού 

απαιτείται διάθεση επιπλέον χρόνου για τη συλλογή όλων των απαραίτητων 

πληροφοριών και την εύρεση καινοτόμων λύσεων. 

 Τα οφέλη που επέρχονται με τον ανασχεδιασμό επιχειρηματικών διαδικασιών 

είναι πολύ σημαντικά, ωστόσο αυτή η στρατηγική απαιτεί πολύ χρόνο και ενέχει τον 

υψηλότερο κίνδυνο αποτυχίας για τον οργανισμό. 

 

2.4. Συστήματα Εξαγωγής Μισθοδοσίας 

 

 Η εξαγωγή της μισθοδοσίας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες 

επιχειρηματικές λειτουργίες που επιτελούνται σε έναν οργανισμό. Πέραν του 

σημαντικού ρόλου που κατέχει για τους ίδιους τους απασχολούμενους, αποτελώντας το 

μέσο ανταπόδοσης της εργασίας τους, όπως επισημαίνεται από τους Romney and 

Steinbart (2008), διαδραματίζει κεντρικό ρόλο και στη λήψη αποφάσεων του 

οργανισμού, καθόσον ένα μεγάλο μέρος των οικονομικών πόρων του αναλώνεται στην 

κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας των εργαζομένων.  Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι 

σύμφωνα με μελέτες, το κόστος αντικατάστασης ενός υπαλλήλου είναι 1,5 φορές 

υψηλότερο από τις ετήσιες αποδοχές του.9 

 Στο σημείο αυτό και πριν την περαιτέρω ανάλυση, κρίνεται σκόπιμο να 

επισημανθεί ότι πολλοί οργανισμού επιλέγουν να αναθέσουν τη διαδικασία εξαγωγής 

μισθοδοσίας σε εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing). Στην περίπτωση αυτή, η οποία 

                                                 
9 Romney, M. and Steinbart, P. (2008), Accounting Information Systems, 11η έκδοση,  Εκδόσεις Prentice 

Hall Business Publishing. 
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δεν εμπίπτει στο ενδιαφέρον της παρούσας εργασίας, ο οργανισμός επωμίζεται το 

κόστος υπολογισμού της μισθοδοσίας από τον εξωτερικό συνεργάτη. 

 Συνεχίζοντας με την ανάλυση της διαδικασίας εξαγωγής μισθοδοσίας, 

παραδοσιακά, η μισθοδοσία του προσωπικού εξαγόταν χειρογραφικά από το τμήμα 

μισθοδοσίας ενός οργανισμού, ωστόσο με την πρόοδο της τεχνολογίας αναπτύχθηκαν 

ΠΣ τα οποία υπολόγιζαν τη μισθοδοσία του προσωπικού.  

 Σήμερα, τα υπόψη ΠΣ αποτελούν μέρος των ΠΣ Επιχειρησιακού 

Προγραμματισμού Πόρων (Enterprise Resource Planning - ERP) ενός οργανισμού, ενώ 

παρουσιάζουν πολλές ιδιαιτερότητες σε σχέση με τα υπόλοιπα ΠΣ ενός οργανισμού.10 

 Καταρχήν, τις περισσότερες φορές το μισθοδοτούμενο προσωπικό παρουσιάζει 

ανομοιομορφία ως προς το καθεστώς εργασίας και τον τρόπο υπολογισμού των 

αποδοχών (πλήρους ή μερικής απασχόλησης, εξωτερικοί συνεργάτες, εργατικές και 

εργοδοτικές εισφορές κλπ.). Η περιοδικότητα καταβολής των αποδοχών δύναται να 

παρουσιάζει αποκλίσεις (μηνιαία, δεκαπενθήμερο κλπ.). Επίσης, ο τρόπος καταβολής 

των αποδοχών ενδέχεται να παρουσιάζει αποκλίσεις (μετρητά, κατάθεση σε τραπεζικό 

λογαριασμό, τραπεζική επιταγή κλπ.). Μάλιστα, όπως επισημαίνεται από τους Romney 

and Steinbart (2008), δεν είναι λίγοι οι οργανισμοί που έχουν αναθέσει την ευθύνη 

καταβολή της μισθοδοσίας σε εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing)11. 

 Η σχετική βιβλιογραφία σχετικά με την δομή ενός ΠΣ εξαγωγής μισθοδοσίας 

έχει αναπτυχθεί εξαιρετικά την τελευταία εικοσαετία [Wilkinson et al. (1999), Romney 

and Steinbart (2008), Hall (2011), Bodnar and Hopwood (2013)]. Η κάτωθι ανάλυση 

βασίζεται στην βιβλίο του Hall (2011), η οποία δεν παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις 

από τις προσεγγίσεις που εμφανίζονται στην υπόλοιπη βιβλιογραφία.12 

 Στο παρακάτω οργανόγραμμα εμφανίζεται η δομή ενός τυπικού οργανισμού. Το 

τμήμα μισθοδοσίας του προσωπικού ανήκει στο λογιστήριο ενός οργανισμού και είναι  

ανεξάρτητο από τα υπόλοιπα τμήματα. 

 

                                                 
10 Ορισμένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα ΠΣ Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Πόρων 

(Enterprise Resource Planning - ERP), τα οποία χρησιμοποιούνται από τους σύγχρονους οργανισμούς για 

την εξαγωγή της μισθοδοσίας, παρατίθενται στο παράρτημα της μελέτης. 
11 Romney, M. and Steinbart, P. (2008), Accounting Information Systems, 11η έκδοση,  Εκδόσεις Prentice 

Hall Business Publishing. 
12 Hall, J. (2011), Accounting Information Systems, 7η έκδοση, Εκδόσεις South-Western Cengage 

Learning. 



 15

 

Διάγραμμα 1: Οργανόγραμμα τυπικού οργανισμού-επιχείρησης. 

(Πηγή: Hall, J. (2011), Accounting Information Systems, 7η έκδοση, Εκδόσεις South-

Western Cengage Learning.) 

 

 Το τμήμα προσωπικού (human resources - HR department) είναι υπεύθυνο για 

την παροχή των απαραίτητων στοιχείων για τον υπολογισμό της μισθοδοσίας του 

προσωπικού. Προσδιορίζει τους εργαζομένους, οι οποίοι απασχολούνται από τον 

οργανισμό και δικαιούνται αποδοχές, καταχωρεί αλλαγές στην κατηγορία-κλιμάκιο και 

στο ύψος των αποδοχών (αυξήσεις ή μειώσεις) που κατέχει ο κάθε απασχολούμενος, 

σύμφωνα με τα έτη εργασίας και την αξιολόγησή του (personnel action forms). 

 Το τμήμα παραγωγής (production department) καταχωρεί δύο είδη χρονικών 

καταχωρήσεων των απασχολουμένων. Το πρώτο αφορά την απασχόληση κάθε 

εργαζόμενου σε κάθε ξεχωριστή εργασία (job ticket). Με αυτό τον τρόπο, το τμήμα της 

κοστολόγησης (cost accounting) του οργανισμού χρησιμοποίει τα υπόψη στοιχεία 

προκειμένου να προσδιορίσει το κόστος εργασίας (labour charges) σε κάθε 

επιτελούμενο έργο του οργανισμού (work-in-process – WIP accounts), την καταχώρηση 

στη σύνοψη κατανομής εργασίας (labour distribution summary) και στους διάφορους 

λογαριασμούς του γενικού καθολικού (general ledger) και των λοιπών λογιστικών 

βιβλίων του οργανισμού. 

 Το δεύτερο είδος χρονικής καταχώρησης αναφέρεται στη χρονική διάρκεια 

απασχόλησης του εργαζομένου στον οργανισμό (time card) και χρησιμοποιείται για τον 

υπολογισμό των αποδοχών του. Με την προσέλευση στον χώρο εργασίας, ο 

εργαζόμενος θεωρεί την άφιξη του σε κατάλληλο μηχανισμό θεώρησης που καταγράφει 
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τον χρόνο προσέλευσης. Τα υπόψη φύλλα παρουσίας θεωρούνται σε περίπτωση 

διαλείμματος, διακοπής για φαγητό και κατά τη λήξη της ωραρίου - βάρδιας του 

εργαζομένου. Τα φύλλα παρουσίας αποτελούν το επίσημο έγγραφο παρουσίας στο 

χώρο εργασίας, ενώ στο τέλος της εβδομάδας ο προϊστάμενος του τμήματος τα 

επιθεωρεί, τα υπογραφεί και τα υποβάλλει στο τμήμα μισθοδοσίας του προσωπικού. 

 Στα κάτωθι διαγράμματα εμφανίζονται υποδείγματα για κάρτες εργασίες (job 

tickets) και φύλλα παρουσίας (time cards) σύμφωνα με τον Hall (2011)13: 

 

 

Διάγραμμα 2: Υπόδειγμα Κάρτας Εργασίας. 

(Πηγή: Hall, J. (2011), Accounting Information Systems, 7η έκδοση, Εκδόσεις South-

Western Cengage Learning.) 

 

                                                 
13 Hall, J. (2011), Accounting Information Systems, 7η έκδοση, Εκδόσεις South-Western Cengage 

Learning. 
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Διάγραμμα 3: Υπόδειγμα Φύλλου Παρουσίας. 

(Πηγή: Hall, J. (2011), Accounting Information Systems, 7η έκδοση, Εκδόσεις South-

Western Cengage Learning.) 

 

 Κατόπιν, για την προετοιμασία των καταστάσεων μισθοδοσίας, το τμήμα 

μισθοδοσίας συγκεντρώνει τα στοιχεία μισθοδοσίας από το τμήμα προσωπικού καθώς 

και τα στοιχεία απασχόλησης του προσωπικού από το τμήμα παραγωγής. Για την 

εξαγωγή της μισθοδοσίας ακολουθούνται τα κάτωθι βήματα: 

 α. Ετοιμάζεται το αρχείο μισθοδοσίας - μισθοδοτικές καταστάσεις (payroll 

register), το οποίο περιέχει όλα τα στοιχεία μισθοδοσίας του συνόλου του προσωπικού 

(καταλογιστέο ποσό, κρατήσεις μισθοδοσίας, υπερωρίες, υπόλοιπο πληρωτέο). 

 β. Καταχωρούνται τα παραπάνω στοιχεία στο ατομικό αναλυτικό φύλλο 

μισθοδοσίας του προσωπικού (employee payroll record). 

 γ. Ετοιμάζεται το εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας (επιταγή - εντολή 

πληρωμής) κάθε εργαζομένου (employee paycheck). 
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 δ. Το φύλλο μισθοδοσίας αποστέλλεται στην υπηρεσία διανομής των 

φύλλων μισθοδοσίας. 

 ε. Τα φύλλα παρουσίας, τα στοιχεία του προσωπικού με το κλιμάκιό 

καθενός από τους εργαζομένους και αντίγραφο των μισθοδοτικών καταστάσεων 

αρχειοθετούνται. 

 Για την αποτροπή της πιθανότητας υποβολής φύλλων παρουσίας για 

προσωπικό, το οποίο στην πραγματικότητα δεν εργάζεται στην επιχείρηση, πολλοί 

οργανισμοί έχουν τοποθετήσει έναν αρμόδιο εκκαθαριστή μισθοδοσίας (paymaster), ο 

οποίος παραδίδει τακ εκκαθαριστικά σημειώματα - επιταγές μισθοδοσίας στους 

μισθοδοτούμενους. Ο παραπάνω εκκαθαριστής είναι ανεξάρτητος της διαδικασίας 

εξαγωγής της μισθοδοσίας, ενώ σε περίπτωση που κάποιο εκκαθαριστικό μισθοδοσίας 

δεν αναζητηθεί από τον εργαζόμενο, αυτό επιστρέφεται στο τμήμα μισθοδοσίας και 

ακολουθείται κατόπιν η διαδικασία διερεύνησης των λόγων που δεν αναζητήθηκε. 

  Οι μισθοδοτικές καταστάσεις ελέγχονται από το τμήμα των πληρωτέων 

λογαριασμών του λογιστηρίου (accounts payable - AP) και ετοιμάζεται η κατάσταση 

πληρωμών (cash disbursement voucher), η οποία θα πρέπει ισούται με το συνολικό 

ύψος των αποδοχών. Το δελτίο πληρωμών μαζί με τις μισθοδοτικές καταστάσεις 

αρχειοθετούνται (voucher packet), ενώ ένα αντίγραφο υποβάλλεται για την 

πραγματοποίηση των λογιστικών εγγραφών χρέωσης και πίστωσης, την κίνηση των 

απαραιτήτων λογαριασμών προκαταβολών (imprest accounts), την εξακρίβωση της 

συμφωνίας με τα στοιχεία του τμήματος κοστολόγησης και την λογιστική καταχώρηση 

στο γενικό καθολικό του οργανισμού (general ledger). 

 

2.4.1. Εποπτεία Εξαγωγής Μισθοδοσίας 

 

 Αξιολογώντας τη επιχειρηματική διαδικασία εξαγωγής μισθοδοσίας, όπως 

περιγράφηκε παραπάνω, όπως επισημαίνεται και από τον Hall (2011), εντοπίζονται 

κάποια «τρωτά» σημεία, τα οποία και δύνανται να αντιμετωπισθούν εφόσον 

εφαρμοσθούν κατάλληλες διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου. 

 Καταρχήν, ένας τύπος οικονομικής απάτης (fraud) αφορά στην υποβολή 

φύλλων παρουσίας για προσωπικό το οποίο δεν υπάρχει στον οργανισμό. Σαν μέτρο 

αποτροπής ενός τέτοιου φαινομένου, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, πολλοί οργανισμοί 

έχουν τοποθετήσει έναν αρμόδιο εκκαθαριστή μισθοδοσίας (paymaster) ο οποίος 

παραδίδει τα εκκαθαριστικά σημειώματα - επιταγές μισθοδοσίας στους 
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μισθοδοτούμενους. Ο παραπάνω εκκαθαριστής είναι ανεξάρτητος της διαδικασίας 

εξαγωγής της μισθοδοσίας και σε καμία περίπτωση δεν παρεμβαίνει σε αυτή υπό 

οποιαδήποτε ιδιότητα. Σε περίπτωση που κάποιο εκκαθαριστικό μισθοδοσίας δεν 

αναζητηθεί από τον εργαζόμενο, αυτό επιστρέφεται στο τμήμα μισθοδοσίας και 

ακολουθείται κατόπιν η διαδικασία διερεύνησης των λόγων που δεν αναζητήθηκε. 

 Μία άλλη παρεμφερής περίπτωση απάτης, αποτελεί η υποβολή φύλλων 

παρουσίας προσωπικού, το οποίο δεν απασχολείται πλέον στον οργανισμό. Για την 

αντιμετώπιση μίας τέτοιας περίπτωσης μπορούν να αξιοποιηθούν το έγγραφο 

αξιολόγησης του προσωπικού (personnel action form) με το οποίο μπορούν να 

τηρούνται τα στοιχεία του τρέχοντος προσωπικού ενημερωμένα. Στα υπόψη έγγραφα 

περιλαμβάνονται στοιχεία προσλήψεων, απολύσεων και άλλες μεταβολές της 

κατάστασης του προσωπικού, ενώ με αυτά ελέγχονται τα φύλλα παρουσίας μόνο του 

προσωπικού που απασχολείται από τον οργανισμό. 

 Επίσης, για την αποφυγή της περίπτωσης κάποιος εργαζόμενος να θεωρήσει το 

φύλλο παρουσίας άλλου εργαζομένου,  ο οποίος είτε καθυστέρησε, είτε δεν προσήλθε 

στο χώρο εργασίας, είναι απαραίτητη η τοποθέτηση ενός επόπτη (supervisor), που θα 

ελέγχει τη διαδικασία θεώρησης των φύλλων παρουσίας και θα επιβεβαιώνει τα 

θεωρημένα φύλλα παρουσίας με τη φυσική παρουσία του προσωπικού. 

 Συνεχίζοντας με την εξέταση της εποπτείας της διαδικασίας εξαγωγής 

μισθοδοσίας, για την διασφάλιση της ορθής διαδικασίας εξαγωγής μισθοδοσίας είναι 

απαραίτητο η διαδικασία ελέγχου της παρουσίας του προσωπικού να είναι ανεξάρτητη 

από τη διαδικασία παρακολούθησης του προσωπικού από το τμήμα προσωπικού 

(segregation of duties). 

 Ειδικότερα, το τμήμα προσωπικού παρέχει τα στοιχεία που αφορούν στο 

κλιμάκιο μισθοδοσίας του απασχολούμενου προσωπικού το οποίο αναμένεται να 

ποικίλει ανάλογα με την εμπειρία, τον χρόνο απασχόλησης, το επίπεδο εκπαίδευσης και 

την αξιολόγηση του προσωπικού. Αν τα παραπάνω στοιχεία παρέχονταν από το τμήμα 

παραγωγής που είναι υπεύθυνο για το χρόνο απασχόλησης και το παρουσιολόγιο του 

προσωπικού, τότε πιθανόν κάποιος υπάλληλος να διέπραττε απάτη υποβάλλοντας 

υψηλότερο επίπεδο ημερομισθίου από το δικαιούμενο. 

 Σε πολλές περιπτώσεις, για λόγους μεγαλύτερης λειτουργικότητας και 

ευχέρειας, το τμήμα μισθοδοσίας του προσωπικού επιτελεί λειτουργίες που είναι 

αντίθετες με τις αρχές εσωτερικού ελέγχου. Ένα τέτοιο παράδειγμα συρροής 

οικονομικής αρμοδιότητας αποτελεί η έκδοση εκκαθαριστικού σημειώματος - επιταγής 
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μισθοδοσίας, η οποία δεν συμφωνεί με την αρχειοθέτηση των φύλλων μισθοδοσίας του 

προσωπικού. 

 Για λόγους πληρέστερης κατανόησης, μία τέτοια περίπτωση συρροής 

οικονομικής αρμοδιότητας είναι αντίστοιχη με την καταχώρηση των λογιστικών 

εγγραφών των πληρωτέων λογαριασμών (accounts payable - AP) από τον υπάλληλο 

που είναι υπεύθυνος για την αποπληρωμή αυτών των υποχρεώσεων με τη χρήση των 

ταμειακών διαθεσίμων του οργανισμού (cash disbursement)14.  

 Επομένως, ο διαχωρισμός των καθηκόντων στη διαδικασία της μισθοδοσίας του 

προσωπικού μεταξύ της διαδικασίας των πληρωτέων υποχρεώσεων και της 

αποπληρωμής των υπόψη υποχρεώσεων κρίνεται ως απαραίτητος.  

 Για το σκοπό αυτό το τμήμα πληρωτέων λογαριασμών του λογιστηρίου θα 

πρέπει να επιθεωρεί τις μισθοδοτικές καταστάσεις του τμήματος μισθοδοσίας και να 

εγκρίνει την πληρωμή, ενώ το τμήμα πληρωμών κατόπιν θα εγγράφει το σύνολο των 

επιταγών για τη μισθοδοσία του προσωπικού. Με αυτό τον τρόπο, τα εκκαθαριστικά 

σημειώματα μισθοδοσίας αποκτούν αξία και καθίστανται αξιόγραφα (negotiable 

instrument), μόνο όταν οι επιταγές μισθοδοσίας κατατίθενται στον λογαριασμό των 

προκαταβολών-υποχρεώσεων (imprest account). 

 Όλα τα ανωτέρω τηρούμενα λογιστικά και μη βιβλία θα αποτελούν αντικείμενα 

επιθεώρησης τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού ελέγχου. Ειδικότερα, θα 

πρέπει να επιθεωρούνται: 

 α. Τα φύλλα παρουσίας. του προσωπικού (time cards). 

 β. Τα δελτία απασχόλησης - αξιολόγησης του προσωπικού (job tickets). 

 γ. Τα δελτία πληρωμών των εργαζομένων (disbursement vouchers). 

 δ. Το ημερολόγιο στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία από τη σύνοψη 

κατανομής εργασίας (labour distribution summary) και τις μισθοδοτικές καταστάσεις 

(payroll register). 

 ε. Οι βοηθητικοί λογαριασμοί του γενικού καθολικού (subsidiary ledger 

accounts) που περιλαμβάνουν τα φύλλα μισθοδοσίας του προσωπικού (employee 

records) και τους διαφόρους λογαριασμούς εξόδων (expense accounts). 

 στ. Οι λογαριασμοί του γενικού καθολικού (general ledger accounts) που 

περιλαμβάνουν τη λογιστική παρακολούθηση της μισθοδοσίας, των ταμειακών 

διαθεσίμων και των λογαριασμών προκαταβολών μισθοδοσίας (imprest accounts). 

                                                 
14 Δηλαδή, παρέχεται η δυνατότητα στον υπάλληλο να προσθέσει μία ψευδή υποχρέωση πληρωμής προς 

τον εαυτό του ή κάποιον οικείο του και να εκδώσει ταυτόχρονα την εντολή αποπληρωμής της. 
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 Τα περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με το σύστημα μισθοδοσίας είναι ο 

χρόνος εργασίας και τα ταμειακά διαθέσιμα. Και τα δύο δύνανται να παραποιηθούν 

μέσω της ακατάλληλης πρόσβασης στο λογιστικό σύστημα, επιτρέποντας σε κάποιον 

να καταχραστεί χρήματα, αλλάζοντας τις ώρες απασχόλησης των εργαζομένων ή τις 

καταχωρήσεις  στα υπόλοιπα λογιστικά βιβλία. 

 Κατά συνέπεια, ορισμένοι έλεγχοι που θα μπορούσαν να διεξαχθούν σε ένα  

σύστημα εξαγωγής μισθοδοσίας είναι οι κάτωθι: 

 α. Έλεγχος του καταχωρημένου χρόνου στα φύλλα παρουσίας του 

προσωπικού από κάποιον προϊστάμενο και θεώρηση από αυτόν. 

 β.  Παράδοση των εκκαθαριστικών μισθοδοσίας – επιταγών από 

ανεξάρτητο υπάλληλο - εκκαθαριστή μισθοδοσίας (paymaster), ο οποίος ταυτόχρονα θα 

επιβεβαιώνει την ύπαρξη του υπαλλήλου, ανεξάρτητα από τον υπεύθυνο του 

προσωπικού – προϊστάμενο15. 

 γ. Η τοποθέτηση υπαλλήλου - υπευθύνου πληρωτέων λογαριασμών, ο 

οποίος ελέγχει τις μισθοδοτικές καταστάσεις (payroll register) πριν τη δημιουργία της 

κατάστασης πληρωμών (disbursement voucher) και τη μεταφορά πιστώσεων στον 

λογαριασμό των προκαταβολών (imprest account). 

 δ. Το τμήμα γενικού καθολικού (general ledger) του λογιστηρίου εποπτεύει 

όλη τη  διαδικασία, ελέγχοντας τη συμφωνία της κατάστασης πληρωμών με τη σύνοψη 

κατανομής εργασίας (labour distribution summary). 

 

2.4.2. Χειρογραφικά Συστήματα Εξαγωγής Μισθοδοσίας 

 

 Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι διαδικασίες ενός χειρογραφικού 

συστήματος εξαγωγής μισθοδοσίας. Για την μοντελοποίηση των επιχειρηματικών 

διαδικασιών ενός χειρογραφικού συστήματος εξαγωγής μισθοδοσία χρησιμοποιείται το 

παρακάτω διάγραμμα δραστηριοτήτων από τον Hall (2011): 

 

                                                 
15 Προκειμένου να αποτρέπεται η περίπτωση απάτης από τον προϊστάμενο που είναι υπεύθυνος για τον 

έλεγχο των φύλλων παρουσίας. 
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Διάγραμμα 4: Χειρογραφικό Σύστημα Εξαγωγής Μισθοδοσίας. 

(Πηγή: Hall, J. (2011), Accounting Information Systems, 7η έκδοση, Εκδόσεις South-

Western Cengage Learning.) 
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Διάγραμμα 5: Χειρογραφικό Σύστημα Εξαγωγής Μισθοδοσίας. 

(Πηγή: Hall, J. (2011), Accounting Information Systems, 7η έκδοση, Εκδόσεις South-

Western Cengage Learning.) 

 

 Χωρίς να απαιτείται στο σημείο αυτό περαιτέρω λεπτομερής περιγραφή των 

επιχειρηματικών διαδικασιών, η εξαγωγή της μισθοδοσίας μέσω ενός χειρογραφικού 

συστήματος περιλαμβάνει τα κάτωθι βήματα: 

 α. Το τμήμα προσωπικού (human resources - HR department) παρέχει τα 

στοιχεία των εργαζομένων, οι οποίοι απασχολούνται από τον οργανισμό και 

δικαιούνται αποδοχές, ενώ το τμήμα παραγωγής (production department) καταχωρεί τη 

χρονική διάρκεια απασχόλησης του κάθε εργαζομένου στον οργανισμό. 

 β. Το τμήμα μισθοδοσίας (payroll department) λαμβάνοντας υπόψη τα 

παραπάνω στοιχεία των τμημάτων μισθοδοσίας και παραγωγής, υπολογίζει τη 

μισθοδοσία και διανέμει το εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας (employee 

paycheck) σε κάθε εργαζόμενο. 
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 γ. Το τμήμα κοστολόγησης (cost accounting) λαμβάνει τα στοιχεία 

απασχόλησης κάθε εργαζομένου στη συγκεκριμένη εργασία για την κοστολόγηση των 

έργων υπό κατασκευή (work-in-process – WIP accounts). 

 δ. Το τμήμα πληρωτέων λογαριασμών (accounts payable – AP department) 

λαμβάνει από το τμήμα μισθοδοσίας τις μισθοδοτικές καταστάσεις με το συνολικό 

ποσό της μισθοδοσίας και το καταθέτει σε έναν τραπεζικό λογαριασμό προκαταβολών 

από τον οποίο γίνεται ανάληψη του ποσού μισθοδοσίας από κάθε εργαζόμενο. 

 ε. Το τμήμα γενικού καθολικού (general ledger) του λογιστηρίου λαμβάνει 

τα οικονομικά στοιχεία από το τμήμα κοστολόγησης και το τμήμα πληρωτέων 

λογαριασμών και επιβεβαιώνει την μεταξύ τους συμφωνία. Παράλληλα, διενεργεί τις 

απαραίτητες λογιστικές εγγραφές προκειμένου οι τηρούμενοι λογαριασμοί ελέγχου 

(control accounts) να είναι ενήμεροι. 

 

2.4.3. Μηχανογραφικά Συστήματα Εξαγωγής Μισθοδοσίας 

 

 Από την παραπάνω ανάλυση σε συνδυασμό με την περιοδικότητα της 

διαδικασίας εξαγωγής της μισθοδοσίας σε μηνιαία, 15-νθημερη ή ακόμη και 

εβδομαδιαία βάση γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η μηχανογράφηση του συστήματος 

εξαγωγής μισθοδοσίας είναι δυνατό να βελτιώσει την απόδοση ενός οργανισμού, 

εξοικονομώντας πόρους από την εκτέλεση της υπόψη επιχειρηματικής διαδικασίας. 

 Η μηχανογράφηση είναι δυνατό να επιφέρει θετικά αποτελέσματα μέσω της 

αυτοματοποίησης των επιχειρηματικών διαδικασιών (Business Process Automation - 

BPA). Ωστόσο μέσα από τη μηχανογράφηση της διαδικασίας εξαγωγής της 

μισθοδοσίας είναι δυνατό να υπάρξει βελτίωση (Business Process Improvement - BPI) 

ή ακόμα και ανασχεδιασμός των επιχειρηματικών διαδικασιών (Business Process 

Reengineering - BPR), προκειμένου να αυξηθεί τόσο η αποδοτικότητα όσο και η 

αποτελεσματικότητά του. 

 Στο πλαίσιο αυτό, στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι διαδικασίες ενός 

μηχανογραφικού συστήματος εξαγωγής μισθοδοσίας. Για την μοντελοποίηση των 

επιχειρηματικών διαδικασιών ενός μηχανογραφικού συστήματος εξαγωγής μισθοδοσία 

χρησιμοποιείται το παρακάτω διάγραμμα δραστηριοτήτων του Hall (2011): 
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Διάγραμμα 6: Μηχανογραφικό Σύστημα Εξαγωγής Μισθοδοσίας. 

(Πηγή: Hall, J. (2011), Accounting Information Systems, 7η έκδοση, Εκδόσεις South-

Western Cengage Learning.) 

 

 Στην περίπτωση του μηχανογραφικού συστήματος εξαγωγής μισθοδοσίας, το 

τμήμα μηχανογράφησης (data processing department) λαμβάνει αντίγραφα των δελτίων 

αξιολόγησης του προσωπικού (personnel action forms) με τα στοιχεία των 

εργαζομένων, τα στοιχεία απασχόλησης κάθε εργαζόμενου σε κάθε ξεχωριστή εργασία 

(job tickets) και τέλος αντίγραφα των φύλλων παρουσίας (time cards) με τη χρονική 

διάρκεια απασχόλησης των εργαζομένων. Όλα τα παραπάνω στοιχεία μετατρέπονται σε 

ψηφιακή μορφή και ελέγχονται από προγράμματα εξειδικευμένα στον υπολογισμό της 

μισθοδοσίας, το οποία εκτελούν αυτόματα την αρχειοθέτηση της μισθοδοσίας καθώς 

και τις απαραίτητες λογιστικές καταχωρήσεις στο γενικό καθολικό του οργανισμού. 

 Αξιολογώντας τη δυνατότητα εποπτείας ενός μηχανογραφικού συστήματος 

εξαγωγής μισθοδοσίας, καταρχήν διασφαλίζει την ακρίβεια των λογιστικών 

καταχωρήσεων και περιορίζει τα σφάλματα στη συγγραφή των τραπεζικών επιταγών 

μισθοδοσίας και στην εξαγωγή της μισθοδοσίας γενικότερα. 
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2.4.4. Συστήματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

 Ένα μηχανογραφικό σύστημα εξαγωγής μισθοδοσίας, όπως αποδείχθηκε στην 

προηγούμενη ενότητα, δύναται να οδηγήσει σε εξοικονόμηση πόρων και χρόνου σε 

έναν οργανισμό μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας και την αυτοματοποίηση των 

διαδικασιών.  

 Ωστόσο, αυτή η αυτοματοποίηση δεν συνεπάγεται απαραίτητα ότι 

βελτιστοποιείται και η λειτουργική αποδοτικότητα της επιχειρηματικής διαδικασίας 

εξαγωγής μισθοδοσίας. Εναπόκειται στη διοίκηση του οργανισμού να αξιολογήσει εάν 

η αυτοματοποίηση της διαδικασίας με τη χρήση της τεχνολογίας κρίνεται ως επαρκής ή 

απαιτείται περαιτέρω βελτίωση της επιχειρηματικής διαδικασίας. 

 Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία [Wilkinson et al. (1999), Romney and 

Steinbart (2008), Hall (2011), Bodnar and Hopwood (2013)],  στις περιπτώσεις μεσαίου 

και μεγάλου μεγέθους οργανισμών, η εξαγωγή της μισθοδοσίας αποτελεί μέρος ενός 

ΠΣ Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resource Management - HRM). 

 Το ΠΣ Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού περιλαμβάνει το σύνολο των 

δεδομένων που αφορούν στο προσωπικό του οργανισμού. Ειδικότερα, καταχωρούνται 

στοιχεία σχετικά με τα επιδόματα που λαμβάνει κάθε απασχολούμενος, την κατανομή 

του εργατικού δυναμικού (labour resource planning), το οργανόγραμμα του 

οργανισμού, τα προσόντα και δεξιότητες του προσωπικού, τις μεταβολές του 

προσωπικού (διάστημα απασχόλησης, οικογενειακή κατάσταση κλπ.) καθώς επίσης και 

την εξαγωγή της μισθοδοσίας. 

 Η κύρια διαφορά των συστημάτων αυτής της κατηγορίας με τα απλά 

μηχανογραφικά συστήματα εξαγωγής μισθοδοσίας έγκειται στην πρόσβαση στα 

δεδομένα του προσωπικού σε πραγματικό χρόνο, τόσο για λόγους εποπτείας όσο και 

μεταβολής των στοιχείων του. 

 Στο παρακάτω διάγραμμα δραστηριοτήτων του Hall (2011) γίνεται 

μοντελοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών εξαγωγής μισθοδοσίας σε ένα ΠΣ 

Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού στο οποίο τα δεδομένα καταχωρούνται σε 

πραγματικό χρόνο (real-time): 
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Διάγραμμα 7: Εξαγωγή Μισθοδοσίας με ΠΣ Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. 

(Πηγή: Hall, J. (2011), Accounting Information Systems, 7η έκδοση, Εκδόσεις South-

Western Cengage Learning.) 

 

 Για την παροχή της πληροφόρησης σε πραγματικό χρόνο τα υπόψη ΠΣ 

ακολουθούν την κάτωθι μεθοδολογία: 

 α. Τα επιμέρους τμήματα καταχωρούν τα δεδομένα ηλεκτρονικά μέσω 

τερματικών υπολογιστών (terminals). 

 β. Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε αρχεία τα οποία είναι εύκολα και άμεσα 

προσβάσιμα. 

 γ. Η επεξεργασία των υπόψη δεδομένων πραγματοποιείται σε πραγματικό 

χρόνο. 

 Ειδικότερα, το τμήμα προσωπικού (personnel department) καταχωρεί τις πάσης 

φύσεως μεταβολές των στοιχείων του προσωπικού σε πραγματικό χρόνο (employee 

file). Ενδεικτικά, αυτές οι μεταβολές περιλαμβάνουν την προσθήκη νέων εργαζομένων 

και τη διαγραφή προσωπικού που πλέον δεν εργάζεται, αλλαγές στην οικογενειακή 

κατάσταση των εργαζομένων (δήλωση γάμου, απόκτηση τέκνων κλπ.), μεταβολές στις 

κρατήσεις μισθοδοσίας και μεταβολές στο ύψος του ημερομισθίου. 

 Το τμήμα κοστολόγησης καταχωρεί στοιχεία σχετικά με το κόστος εργασίας για 

τη δημιουργία του αρχείου χρήσης της εργασίας (labour usage file). 
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 Το τμήμα παρακολούθησης του χρόνου απασχόλησης (time-keeping 

department), αφού παραλάβει τα θεωρημένα από τον επόπτη φύλλα παρουσίας στο 

τέλος της εβδομάδας, δημιουργεί το τρέχον αρχείο παρουσίας (current attendance file). 

 Στο τέλος της περιόδου εργασίας16, σύμφωνα με το Hall (2011), ακολουθούνται 

τα κάτωθι βήματα (batch process): 

 α. Τα στοιχεία του κόστους εργασίας χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση 

των λογαριασμών των λογιστικών βιβλίων του οργανισμού [έργα σε εξέλιξη (work in 

progress-WIP), υπεράνω γενικά έξοδα (overhead) και έξοδα του βιβλίου 

Αποτελεσμάτων Χρήσης]. 

 β. Δημιουργείται ένα δυναμικό αρχείο σύνοψης κατανομής εργασίας 

(online labour distribution summary), το οποίο ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο και 

αντίγραφα του οποίου χρησιμοποιούνται από το τμήμα κοστολόγησης και τα τμήματα 

του λογιστηρίου που είναι υπεύθυνα για την ενημέρωση του γενικού καθολικού. 

 γ. Με το αρχείο παρουσίας (attendance file) και το αρχείο των στοιχείων 

του προσωπικού (employee file) δημιουργείται ένα δυναμικό αρχείο μισθοδοσίας 

(online payroll register), το οποίο περιέχει τις μισθοδοτικές καταστάσεις. Αντίγραφα 

του αρχείου μισθοδοσίας υποβάλλονται στο τμήμα πληρωτέων λογαριασμών (accounts 

payable - AP department) και στο υπεύθυνο τμήμα για τη διαχείριση των ταμειακών 

διαθεσίμων του οργανισμού (cash disbursement department). 

 δ. Το αρχείο με τα φύλλα μισθοδοσίας του προσωπικού (employee records) 

ενημερώνεται. 

 ε. Tα εκκαθαριστικά σημειώματα μισθοδοσίας (επιταγές – εντολές 

πληρωμής) των εργαζομένων (payroll checks) ετοιμάζονται και υπογράφονται από τους 

αρμόδιους και αποστέλλονται στο ταμείο για έλεγχο. Κατόπιν, αφού διαπιστωθεί η 

συμφωνία τους με τα στοιχεία του αρχείου μισθοδοσίας, διανέμονται οι επιταγές 

μισθοδοσίας (paychecks) στους εργαζομένους. Μάλιστα, πολλοί οργανισμοί στο 

πλαίσιο υλοποίησης των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου παροτρύνουν τους 

εργαζομένους να λαμβάνουν τη μισθοδοσία με κατάθεση των χρημάτων απευθείας 

στον τραπεζικό τους λογαριασμό. 

 στ. Το αρχείο της κατάστασης πληρωμών (disbursement voucher) 

ενημερώνεται και ταυτόχρονα ετοιμάζεται η επιταγή πληρωμής για τη μεταφορά των 

χρημάτων στον λογαριασμό προκαταβολών της μισθοδοσίας (payroll imprest account). 
                                                 
16 Η περίοδος εργασίας αποτελεί το σημείο αναφοράς για την εξαγωγή της μισθοδοσίας και δύναται να 

διαφέρει σε κάθε οργανισμό. Στους περισσότερους οργανισμούς, η περίοδος αυτή οριοθετείται στο 

χρονικό διάστημα ενός μήνα. 
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Η επιταγή και ένα αντίγραφο της κατάστασης πληρωμών παραδίδεται στο τμήμα 

πληρωμών (cash disbursement). Ένα αντίγραφο της κατάστασης πληρωμών 

αποστέλλεται στο τμήμα γενικού καθολικού και ένα στο τμήμα πληρωτέων 

λογαριασμών του λογιστηρίου. 

 ζ. Μετά το πέρας της επεξεργασίας, το ΠΣ ετοιμάζει το αρχείο σύνοψης 

κατανομής εργασίας (labour distribution summary), το αρχείο κατάστασης πληρωμών 

και ενημερώνει το αρχείο του γενικού καθολικού. 

 Προχωρώντας στην αξιολόγηση της διαδικασίας εξαγωγής μισθοδοσίας μέσω 

ενός ΠΣ Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού διαπιστώνεται ότι η δυνατότητα 

καταχώρησης και επεξεργασίας των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο: 

 α. Περιορίζει το χρόνο καθυστέρησης μεταξύ της πραγματοποίησης ενός 

συμβάντος και τον συνυπολογισμό αυτού στην εξαγωγή της μισθοδοσίας. 

 β. Περιορίζει το χρόνο απασχόλησης του προσωπικού για την εξαγωγή της 

μισθοδοσίας και κατ’ επέκταση το εργατικό κόστος. 

 γ. Περιορίζει το λειτουργικό κόστος αναφορικά με τα έξοδα για γραφική 

ύλη και λοιπά αναλώσιμα. 

 Από την ανωτέρω ανάλυση διαπιστώνεται ότι για την εποπτεία ενός ΠΣ 

Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού απαιτείται να παράγονται τα απαραίτητα αρχεία 

και αναφορές προκειμένου να επιβεβαιώνεται η ορθότητα των καταχωρήσεων και των 

υπολογισμών, καθώς και να ελέγχεται η πρόσβαση στο ΠΣ και στα αρχεία του με 

περιορισμό και αυστηρό έλεγχο των δικαιωμάτων του κάθε χρήστη στο σύστημα. 

 

2.5. Εσωτερικός Έλεγχος 

 

 Σύμφωνα με το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΕΙΕΕ, 2005, σ. 23-

24)17, «ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη και αντικειμενική διασφαλιστική 

και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις 

λειτουργίες ενός οργανισμού. Βοηθάει τον οργανισμό να επιτύχει τους αντικειμενικούς 

σκοπούς του, υιοθετώντας μία συστηματική, επαγγελματική προσέγγιση στην 

αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης 

κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης». 

                                                 
17 Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (2005), Το Πλαίσιο Επαγγελματικής Εφαρμογής, 6η 

έκδοση. 
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 Όπως επισημαίνεται από τους Manson et al. (2001), ο εσωτερικός έλεγχος 

συντείνει στην ορθή λήψη αποφάσεων σε έναν οργανισμό.18 

 Ειδικότερα, ο εσωτερικός έλεγχος αποσκοπεί στην εφαρμογή των πολιτικών, 

πρακτικών και διαδικασιών που επιτρέπουν την επίτευξη των κάτωθι στόχων19: 

 α. Τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων του οργανισμού. 

 β. Την εξασφάλιση της αξιοπιστίας και ακρίβειας των λογιστικών 

εγγράφων και των τηρούμενων πληροφοριών. 

 γ. Την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των 

επιχειρηματικών διαδικασιών. 

 δ. Τη συμμόρφωση με τις πολιτικές και στόχους της διοίκησης του 

οργανισμού. 

 H επίτευξη των ανωτέρω στόχων στηρίζεται στις παρακάτω υποθέσεις: 

 α. Η δημιουργία και λειτουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου αποτελεί ευθύνη της διοίκησης (management responsibility). 

 β. Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να εγγυάται την 

αποτελεσματικότητα με το χαμηλότερο δυνατό κόστος (reasonable assurance). Σε κάθε 

περίπτωση τα οικονομικά οφέλη θα πρέπει να αντισταθμίζουν το κόστος εφαρμογής 

του εσωτερικού ελέγχου. 

 γ.  Η υλοποίηση των διαδικασιών εσωτερικού έλεγχου θα πρέπει να είναι 

ανεξάρτητη από το ΠΣ που χρησιμοποιεί ο οργανισμός (methods of data processing). 

Ωστόσο, οι τεχνικές ελέγχου θα μπορούν να προσαρμόζονται στο κάθε σύστημα. 

 δ. Κάθε σύστημα εσωτερικού ελέγχου παρουσιάζει περιορισμούς 

(limitations) όσον αφορά την αποτελεσματικότητά του. 

 Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων λαμβάνεται μία δέσμη μέτρων τα οποία 

διακρίνονται σε προληπτικά, ανιχνευτικά και διορθωτικά20. Η εφαρμογή προληπτικών 

ελέγχων είναι πολύ σημαντική σε έναν οργανισμό, καθόσον το κόστος αποκατάστασης 

ενός προβλήματος είναι υψηλότερο συγκριτικά με το κόστος αποτροπής του. 

 Οι διαδικασίες του εσωτερικού ελέγχου εφαρμόζονται πλέον από όλους τους 

οργανισμούς. Αναφορικά με την ίδια τη διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου, ενδεικτικά 

                                                 
18 Manson, S., McCartney, S. and Sherer, M. (2001), “Audit automation as control within audit firms”, 

Accounting, Auditing and Accountability Journal, Vol. 14(1), 109–130. 
19 Hall, J. (2011), Accounting Information Systems, 7η έκδοση, Εκδόσεις South-Western Cengage 

Learning. 
20 Αυτό το υπόδειγμα ελέγχου είναι γνωστό ως PDC control model, από τα αρχικά των λέξεων 

preventive, detective και corrective (Hall, 2011). 
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αναφέρεται ότι σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Εσωτερικού Ελέγχου της Γενικής 

Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών η διενέργεια 

περιλαμβάνει τρία βασικά στάδια21:  

 α. Τον Σχεδιασμό 

 β. Την Εκτέλεση και 

 γ. Τη Σύνταξη και Οριστικοποίηση της Έκθεσης Εσωτερικού Ελέγχου. 

 Από την ίδια τη φύση του εσωτερικού ελέγχου συνάγεται ότι αυτός αποτελεί 

ευθύνη της διοίκησης ενός οργανισμού. Ωστόσο κάθε σύστημα εσωτερικού ελέγχου 

εμφανίζει περιορισμούς ως προς την αποτελεσματικότητά του, οι οποίοι κυρίως 

εντοπίζονται στους κάτωθι τομείς:22 

 α. Πιθανότητα λάθους από το ίδιο το σύστημα. 

 β. Καταστρατήγηση των διαδικασιών από αυτούς που έχουν πρόσβαση στο 

σύστημα εσωτερικού ελέγχου. 

 γ. Παράκαμψη του εσωτερικού ελέγχου από τη διοίκηση είτε απευθείας, 

είτε μέσω εντολών προς τους υφισταμένους. 

 δ. Αλλαγή των συνθηκών και του περιβάλλοντος εφαρμογής του 

εσωτερικού ελέγχου με τρόπο ώστε πλέον οι υφιστάμενες διαδικασίες να καθίστανται 

αδρανείς ή αναποτελεσματικές. 

 Στις ΗΠΑ, η Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission (COSO)23, στο πλαίσιο της νομοθεσίας Sarbanes–Oxley Act (SOX)24, 

                                                 
21 Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (2015), Εγχειρίδιο Διενέργειας εσωτερικών Ελέγχων, 2η 

έκδοση, Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου. 
22 Hall, J. (2011), Accounting Information Systems, 7η έκδοση, Εκδόσεις South-Western Cengage 

Learning. 
23 Η επιτροπή Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) αποτελεί 

μία πρωτοβουλία πέντε οργανισμών του ιδιωτικού τομέα, με έδρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στόχο να 

παρέχουν ηγεσία σκέψης, σε διοικητικά στελέχη και του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σε σημαντικά 

ζητήματα που άπτονται της εταιρικής διακυβέρνησης, της επιχειρηματικής ηθικής, του εσωτερικού 

ελέγχου, της διαχείρισης εταιρικού κινδύνου, της οικονομικής απάτης και της χρηματοοικονομικής 

αναφοράς. Η COSO έχει εγκαθιδρύσει ένα κοινό μοντέλο εσωτερικού ελέγχου βάσει του οποίου οι 

επιχειρήσεις και οργανισμοί μπορούν να αξιολογήσουν τα συστήματα ελέγχου τους. 

 (Ηλ. Πηγή:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Committee_of_Sponsoring_Organizations_of_the_Treadway_Commission) 
24 Η νομοθεσία Sarbanes–Oxley Act (SOX) αποτελεί ομοσπονδιακό νόμο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο 

οποίος ψηφίστηκε το 2002 και θέτει νέες ή διευρύνει τις υφιστάμενες απαιτήσεις για τους δημόσιος 

οργανισμούς, αναφορικά με τις ευθύνες τους σε σχέση με τη λειτουργία τους. Η νομοθεσία αυτή 

αναπτύχθηκε έπειτα από τα οικονομικά σκάνδαλα που εμφανίστηκαν στις ΗΠΑ (ENRON κλπ.) και 
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υιοθέτησε το πλαίσιο Statement on Auditing Standards (SAS) No. 78/COSO. Με τη 

νομοθεσία αυτή (τμήμα 404), οι διοικήσεις των δημοσίων οργανισμών υποχρεώνονται 

να εφαρμόζουν διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στο πλαίσιο της οικονομικής τους 

αναφοράς. 

 Ειδικότερα, με τη νομοθεσία αυτή καθορίζονται πέντε επίπεδα εσωτερικού 

ελέγχου:25,26 

 α. Ο έλεγχος του περιβάλλοντος (control environment), στον οποίο 

περιλαμβάνεται η ακεραιότητα και η ηθική της διοίκησης, η δομή και φιλοσοφία του 

οργανισμού, η αξιολόγηση της αποδοτικότητας, η εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικού 

ελέγχου καθώς και ο έλεγχος από εξωτερικούς οργανισμούς. 

 β. Η αξιολόγηση του κινδύνου (risk assessment), στην οποία 

περιλαμβάνεται τόσο ο προσδιορισμός και η ανάλυση των κινδύνων στην υλοποίηση 

των στόχων του οργανισμού όσο και η ανάπτυξη κατάλληλων στρατηγικών 

αντιμετώπισης αυτών των κινδύνων. Οι κίνδυνοι αυτοί είναι συνήθως απόρροια 

αλλαγών στο περιβάλλον διοίκησης και λειτουργίας των οργανισμών, είτε ακόμη και 

αλλαγών στο χρησιμοποιούμενο ΠΣ και σχετίζονται κυρίως με την ακρίβεια και τη 

συμμόρφωση των οικονομικών καταστάσεων (financial statements) με τα αποδεκτά 

λογιστικά πρότυπα και τις λογιστικές αρχές και πρακτικές. 

 γ. Το επίπεδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ - 

Information and communication) περιλαμβάνει το ΠΣ που χρησιμοποιείται για την 

καταχώρηση των διεργασιών και την ανταλλαγή των πληροφοριών του οργανισμού, οι 

οποίες είναι απαραίτητες στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του. Η ποιότητα των 

πληροφοριών και καταστάσεων που παράγει το ΠΣ του οργανισμού είναι καθοριστικό 

για τη λήψη αποφάσεων από τη διοίκηση του οργανισμού αλλά και την ετοιμασία 

ορθών χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, ένα αποτελεσματικό ΠΣ 

θα πρέπει να καταχωρεί ορθά όλες τις συναλλαγές και να παρέχει άμεσα τις 

απαραίτητες πληροφορίες στα επιμέρους υποσυστήματα με ακρίβεια για να 

ενημερώνονται ταυτόχρονα τα οικονομικά στοιχεία του οργανισμού. 

                                                                                                                                               

καλύπτει διαφόρους τομείς μεταξύ των οποίων και ο εσωτερικός έλεγχος. Ορισμένα από τα άρθρα της 

νομοθεσίας τυγχάνουν εφαρμογής και από ιδιωτικές επιχειρήσεις. 

(Ηλ. Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Sarbanes%E2%80%93Oxley_Act ) 
25 Ηλ. Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Internal_control  
26 Hall, J. (2011), Accounting Information Systems, 7η έκδοση, Εκδόσεις South-Western Cengage 

Learning. 
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 δ. Η εποπτεία (monitoring) συνίσταται στην αξιολόγηση της εφαρμογής 

των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου διαχρονικά. Με τους ελέγχους αυτούς 

εντοπίζονται δυνάμεις και αδυναμίες του οργανισμού, οι οποίοι κοινοποιούνται στη 

διοίκηση με συγκεκριμένες προτάσεις βελτίωσης των ελέγχων. Ειδικότερα, 

χρησιμοποιούνται ειδικά προγράμματα εντός του ΠΣ, τα οποία εντοπίζουν σημαντικά 

δεδομένα (key data) και επιτρέπουν τον συνεχή έλεγχο του ΠΣ. Επίσης, 

χρησιμοποιούνται περιοδικές καταστάσεις για τον έλεγχο συγκεκριμένων δεδομένων. 

Με την ετοιμασία περιληπτικών καταστάσεων, τον έλεγχο της τάσης των δεδομένων 

και τον εντοπισμό συμπεριφορών που αποκλίνουν από την γενική τάση 

προσδιορίζονται ανωμαλίες και παρατυπίες των δεδομένων στο ΠΣ. 

 ε. Ο έλεγχος των δραστηριοτήτων (control activities) αναφέρεται στις 

πολιτικές και διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι οι κατευθυντήριες οδηγίες της 

διοίκησης του οργανισμού για την αντιμετώπιση των κινδύνων εφαρμόζονται. Το 

επίπεδο αυτό διακρίνεται σε δύο κατηγορίες: τον έλεγχο ΠΣ (IT controls) και τους 

φυσικούς ελέγχους (physical controls). Οι δύο κατηγορίες έλεγχων αναλύονται  στις 

επόμενες ενότητες της εργασίας. 

 Η υιοθέτηση του ως άνω πλαισίου συνέβαλε στην εφαρμογή του εσωτερικού 

ελέγχου από τους οργανισμούς, ενώ σε σχετικές εμπειρικές μελέτες, όπως αυτή των 

Hammersley et al. (2008), αποδεικνύεται ότι τα ευρήματα των εσωτερικών ελέγχων 

ήταν περισσότερα στην περίπτωση των οργανισμών που πράγματι αντιμετώπιζαν 

προβλήματα στη λειτουργία τους.27 

 

2.5.1. Εσωτερικός Έλεγχος ΠΣ 

 

 Η ραγδαία εξέλιξη των ΠΣ τα τελευταία χρόνια αναμφισβήτητα είχε σημαντική 

επίπτωση στο πεδίο του οικονομικού έλεγχου των οργανισμών. Όπως περιγράφηκε 

στην πρώτη ενότητα της εργασίας, αποτέλεσμα της εξέλιξης των ΠΣ αποτέλεσε η 

βελτίωση ή ακόμη και αναδιοργάνωση των επιχειρηματικών διαδικασιών των 

οργανισμών. 

                                                 
27 Hammersley, J., Myers, L. and Shakespeare, C. (2008), “Market Reactions to the Disclosure of Internal 

Control Weaknesses and to the Characteristics of those Weaknesses under Section 302 of the Sarbanes 

Oxley Act of 2002”, 13 Rev. Acct. Stud. 13, 141-165. 
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 Σύμφωνα με τους Appiah et al. (2014)28, τα πλεονεκτήματα της εισαγωγής των 

λογιστικών ΠΣ (Accounting Information Systems - AIS) δεν περιορίζονται στην 

ταχύτητα και την ακρίβεια της επεξεργασίας των δεδομένων του οργανισμού, αλλά 

επεκτείνονται στη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της 

λειτουργίας του.29 

 Οι αλλαγές αυτές στη λειτουργία των οργανισμών από την εισαγωγή ΠΣ, είχαν 

ως αποτέλεσμα την εμφάνιση νέων κινδύνων, οι οποίοι δύνανται να αντιμετωπιστούν 

μόνο μέσα από την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών εσωτερικού ελέγχου. Οι νέες 

τεχνικές εσωτερικού ελέγχου στοχεύουν στην ασφάλεια και ακρίβεια των δεδομένων 

του οργανισμού, όσο και των ΠΣ από τα οποία εξάγονται. 

 Σύμφωνα με το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Εσωτερικού Ελέγχου της επιτροπής 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), οι 

γενικοί έλεγχοι υπολογιστών (general computer controls - GCCs) αποτελούν τμήμα του 

εσωτερικού ελέγχου ενός οργανισμού 30, ενώ το  Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών 

(Institute of Internal Auditors - IIA) διοργανώνει σεμινάρια και εκπαιδεύσεις σχετικά 

την διενέργεια ελέγχων σε ΠΣ.31 

 Επομένως, διαπιστώνεται ότι ο εσωτερικός έλεγχος όχι μόνο συνδέεται με τον 

έλεγχο ΠΣ, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διενέργειας αυτών, καθόσον οι πιο 

πολλοί οργανισμοί σήμερα χρησιμοποιούν Τεχνολογίες Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ). 

 Ωστόσο, λόγω της έλλειψης φυσικών διαδικασιών, οι οποίες μπορούν να 

επαληθευτούν άμεσα, η διενέργεια ελέγχων ΠΣ παρουσιάζει πολυπλοκότητα και 

απαιτείται η υιοθέτηση ενός λογικού πλαισίου για την υλοποίηση τους. 

 Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Hall (2011), με την διενέργεια εσωτερικών 

ελέγχων σε ΠΣ επιδιώκονται οι παρακάτω στόχοι: 

                                                 
28 Appiah, K.O., Agyemang, F., Agyei, Y.F.R., Nketiah, S. and Mensah, B.J. (2014), “Computerised 

Accounting Information Systems: Lessons in State-Owned Enterprise in Developing Economies”, Journal 

of Finance and Management in Public Services, Vol. 12. No. 1. 
29 Appiah, K.O., Agyemang, F., Agyei, Y.F.R., Nketiah, S. and Mensah, B.J. (2014), “Computerised 

Accounting Information Systems: Lessons in State-Owned Enterprise in Developing Economies”, Journal 

of Finance and Management in Public Services, Vol. 12. No. 1. 
30 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (2013), Internal Control – 

Integrated Framework. 
31 Ηλ. Πηγή: https://na.theiia.org/Pages/IIAHome.aspx  
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 α. Η επιβεβαίωση ότι το υπόλοιπο των λογαριασμών και οι οικονομικές 

καταστάσεις δεν εμφανίζουν σφάλματα και συμφωνούν με την πραγματικότητα 

(existence or occurrence assertion). 

 β. Η επιβεβαίωση της πληρότητας των δεδομένων και ότι δεν έχει 

παραληφθεί η καταχώρηση σημαντικών συναλλαγών (completeness assertion). 

 γ. Η επιβεβαίωση ότι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που εμφανίζονται 

στις οικονομικές καταστάσεις απεικονίζονται ορθά και όντως υφίστανται (rights or 

obligations assertion). 

 δ. Η επιβεβαίωση ότι η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων έχει γίνει 

με βάση τις αποδεκτές λογιστικές αρχές (valuation or allocation assertion). 

 ε. Η επιβεβαίωση ότι τα υπόλοιπα των λογαριασμών έχουν ταξινομηθεί 

σωστά και έχουν περιληφθεί οι απαραίτητες σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις 

(presentation and disclosure assertion). 

 Για την εξακρίβωση της ορθότητας των παραπάνω στοιχείων η ομάδα ελέγχου 

ακολουθεί μία διαδικασία ελέγχου (audit trail) και συγκεντρώνει τα απαραίτητα 

στοιχεία τεκμηρίωσης (evidence). Κατόπιν, γίνεται αξιολόγηση εάν τυχόν λάθη που 

έχουν εντοπισθεί είναι σημαντικά (material), το οποίο σε κάθε περίπτωση εναπόκειται 

στην κρίση του ελεγκτή. Στην περίπτωση των ΠΣ η λήψη απόφασης επί της 

σημαντικότητας καθίσταται ακόμη πιο δύσκολη, λόγω της πολύπλοκης φύσης τους. Στο 

τέλος, τα αποτελέσματα των ελέγχων κοινοποιούνται στη διοίκηση του οργανισμού 

μαζί με τη γενική αξιολόγηση των ελεγκτών (audit opinion). 

 Στις παρακάτω ενότητες παρουσιάζεται το περίγραμμα των διαδικασιών που θα 

πρέπει να εφαρμόζονται, σύμφωνα με τον Hall (2011), για την επιθεώρηση ενός ΠΣ και 

οι οποίες δύνανται να εφαρμοσθούν και στην περίπτωση ενός ΠΣ εξαγωγής 

μισθοδοσίας. 

  

2.5.2. Δομή Εσωτερικού Ελέγχου ΠΣ 

 

 Ο έλεγχος ενός ΠΣ, σύμφωνα με τα αποδεκτά ελεγκτικά πρότυπα, περιλαμβάνει 

τρεις φάσεις, οι οποίες περιγράφονται στις παρακάτω υποενότητες32: 

 α. Σχεδιασμός της επιθεώρησης. 

                                                 
32 Hall, J. (2011), Accounting Information Systems, 7η έκδοση, Εκδόσεις South-Western Cengage 

Learning. 
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 β. Δοκιμές των ελέγχων. 

 γ. Ουσιώδεις δοκιμές. 

 

2.5.2.1. Σχεδιασμός Επιθεώρησης 

 

 Ο σχεδιασμός της επιθεώρησης αποτελεί το πρώτο στάδιο της διαδικασίας 

ελέγχου ενός ΠΣ. Για την επιτυχή διεξαγωγή του ελέγχου είναι απαραίτητο να έχει 

προηγηθεί μία σωστή προετοιμασία. Προκειμένου ο επιθεωρητής να προσδιορίσει τη 

φύση και έκταση των ελέγχων που θα εφαρμόσει είναι απαραίτητο να αποκτήσει πλήρη 

και σε βάθος κατανόηση της λειτουργίας του οργανισμού. 

 Ο επιθεωρητής συγκεντρώνει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη 

λειτουργία του οργανισμού, προκειμένου να μπορέσει να σχεδιάσει τα επόμενα στάδια 

του ελέγχου. Σημαντικό μέρος αυτού του σταδίου αποτελεί η ανάλυση της εκτίμησης 

κινδύνου του ελέγχου (audit risk). Ειδικότερα, για την ανάλυση του κινδύνου η ομάδα 

ελέγχου προσπαθεί να κατανοήσει την πολιτική, τις πρακτικές και τη δομή του 

οργανισμού και του ΠΣ που χρησιμοποιεί. Με αυτό τον τρόπο, προσδιορίζονται εκείνα 

τα συστήματα που έχουν σημαντική οικονομική επίπτωση στη λειτουργία του 

οργανισμού και εντοπίζονται οι έλεγχοι που διενεργούνται κατά την καταχώρηση των 

συναλλαγών στο σύστημα. 

 Για την συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών δύνανται να χρησιμοποιηθούν 

οι συνήθεις τεχνικές που εφαρμόζονται για την ανάπτυξη ΠΣ, ήτοι συνεντεύξεις με το 

προσωπικό, ανάλυση εγγράφων, συμπλήρωση ερωτηματολογίων και η παρατήρηση 

των δραστηριοτήτων του οργανισμού.33 

 Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου, είναι σημαντικό να προσδιορισθούν από 

τους επιθεωρητές οι έλεγχοι που μειώνουν την έκθεση του οργανισμού στους 

διαπιστωμένους κινδύνους. 

 Αφού έχει ολοκληρώσει τις παραπάνω ενέργειες, ο ελεγκτής προχωρά στο 

επόμενο στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει την εξέταση συμμόρφωσης των υφισταμένων 

ελέγχων με τα προκαθορισμένα πρότυπα. 

 

                                                 
33 Dennis, A., Wixom, B. H. and Tegarden, D. (2009), Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων με την 

UML 2.0. Μια αντικειμενοστρεφής προσέγγιση, 3η έκδοση, (μετάφραση: Γ. Τζίτζικας), Εκδόσεις 

Κλειδάριθμος. 
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2.5.2.2. Δοκιμές Ελέγχων 

 

 Στο στάδιο δοκιμών των ελέγχων εξετάζεται εάν εφαρμόζονται επαρκείς έλεγχοι 

του ΠΣ και εάν αυτοί λειτουργούν κανονικά. Για τον έλεγχο αυτό οι εσωτερικοί 

ελεγκτές διενεργούν μία σειρά δοκιμών των ελέγχων. Αυτές οι εξετάσεις των ελέγχων 

περιλαμβάνουν τόσο χειρογραφικούς ελέγχους, όσο και αυτοματοποιημένους ειδικούς 

ελέγχους των ΠΣ. 

 Με την ολοκλήρωση των ελέγχων ο ελεγκτής θα πρέπει να έχει σαφή εικόνα της 

ποιότητας των εφαρμοζόμενων ελέγχων στο ΠΣ. Η ποιότητα και αξιοπιστία των 

υφισταμένων ελέγχων επηρεάζει τη φύση και έκταση των ελέγχων που θα 

επακολουθήσουν κατά το επόμενο στάδιο ουσιωδών δοκιμών, το οποίο περιγράφεται 

στην επόμενη ενότητα. 

 

2.5.2.3. Ουσιώδεις Δοκιμές 

 

 Στο στάδιο των ουσιωδών δοκιμών δίνεται έμφαση στα οικονομικά δεδομένα 

του ΠΣ. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιείται ενδελεχής εξέταση των υπολοίπων των 

διαφόρων λογαριασμών μέσω της διαδικασίας που καλείται ουσιώδεις δοκιμές 

(substantive tests). 

 Στην περίπτωση ενός ΠΣ εξαγωγής μισθοδοσίας ένα παράδειγμα ουσιώδους 

ελέγχου θα μπορούσε να αποτελέσει η επιβεβαίωση λήψης της καταχωρημένης 

μισθοδοσίας από κάποιον απασχολούμενο. 

 Ειδικότερα, ο ελεγκτής επιλέγει δειγματοληπτικά λογιστικά υπόλοιπα κάποιων 

λογαριασμών, εν προκειμένω μισθοδοσιών, και ανατρέχει χρονικά προς τα πίσω στην 

πηγή του λογιστικού γεγονότος, δηλαδή στο χρονικό διάστημα και απασχόλησης και τα 

καθήκοντα του εργαζομένου, με στόχο να επιβεβαιώσει εάν το ύψος των 

καταβαλλόμενων αποδοχών είναι αυτό το οποίο έπρεπε στην πραγματικότητα να του  

καταβληθεί. 

 Με αυτό τον τρόπο ο εσωτερικός ελεγκτής μπορεί να επιβεβαιώσει την 

ορθότητα και ακρίβεια κάθε υπολοίπου λογαριασμού που έχει επιλέξει με τη 

δειγματοληψία που πραγματοποίησε. 

 Με βάση τα ευρήματα των ανωτέρω ελέγχων, ο εσωτερικός ελεγκτής μπορεί να 

εξάγει ασφαλή συμπεράσματα για την εύλογη αξία των υπολοίπων του συνόλου των 
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λογαριασμών του ΠΣ και στη συγκεκριμένη περίπτωση για τη μισθοδοσία του συνόλου 

του προσωπικού. 

 Οι ουσιώδεις έλεγχοι παρουσιάζουν ποικιλομορφία, καθόσον ορισμένοι είναι 

φυσικοί, περιλαμβάνοντας χειρογραφικούς ελέγχους, όπως η καταμέτρηση των 

ταμειακών διαθεσίμων του τμήματος μισθοδοσίας.  

 Επίσης, οι έλεγχοι των ΠΣ περιλαμβάνουν και αυτοματοποιημένους ελέγχους, 

οι οποίοι πραγματοποιούνται στα αρχεία δεδομένων, όπως το αρχείο μισθοδοσίας του 

προσωπικού, και τα οποία ελέγχονται από εξειδικευμένα προγράμματα επιθεώρησης 

ηλεκτρονικού αρχείου [Computer Audit Software (CAS) ή Generalized Audit Software 

(GAS)]. 

 Σύμφωνα με τους Romney and Steinbart (2008) και τους Bodnar and Hopwood 

(2013), ορισμένα παραδείγματα ελέγχων ΠΣ αποτελούν ο έλεγχος μη 

εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε προγράμματα και αρχεία δεδομένων, ο έλεγχος 

καταστροφής αρχείων, ο έλεγχος των μέτρων ασφάλειας του συστήματος, η 

διασταύρωση μεταξύ αρχείων των υποσυστημάτων, ο δειγματοληπτικός έλεγχος 

δεδομένων και ο έλεγχος χρήσης λογισμικού καταπολέμησης ιών (antivirus). 

 Οι έλεγχοι δε που πραγματοποιούνται από τα λογισμικά επιθεώρησης ΠΣ (CAS-

GAS) στηρίζονται στις απαιτήσεις των ελεγκτών και συνήθως αφορούν την 

επεξεργασία αρχείων, τη διενέργεια υπολογισμών, την τροποποίηση των ιδιοτήτων των 

αρχείων, την παράλληλη προσομοίωση εκτέλεσης αρχείων, την ανάλυση δεδομένων, 

τον υπολογισμό στατιστικών στοιχείων και την ετοιμασία αναφορών. 34,35 

 Επίσης, όπως επισημαίνεται από τους Boritz et al. (2013), μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και λογισμικά ανάλυσης περιεχομένου (Content Analysis Software – 

CAS) για τον εντοπισμό αδυναμιών των ΠΣ. Οι αδυναμίες αυτές προσδιορίζονται μέσα 

από συγκεκριμένες λεκτικές περιγραφές, οι οποίες βρίσκονται σε συμφωνία με το 

περιεχόμενο των αναφορών που ετοιμάζουν τα λογισμικά επιθεώρησης.36 

 Με το πέρας του σταδίου των ουσιωδών ελέγχων εκδίδεται η έκθεση 

επιθεώρησης που συνοψίζει τα ευρήματα της διαδικασίας ελέγχου που εφαρμόσθηκε. 

                                                 
34 Romney, M. and Steinbart, P. (2008), Accounting Information Systems, 11η έκδοση,  Εκδόσεις 

Prentice Hall Business Publishing. 
35 Bodnar, G. and Hopwood, W. (2013), Accounting Information Systems, 7η έκδοση, Εκδόσεις Prentice 

Hall. 
36 Boritz, J. E., Hayes, L.  and Lim,  J. (2013), “A Content Analysis of Auditors' Reports on IT Internal 

Control Weaknesses: The comparative advantages of an automated approach to control weakness 

identification”, International Journal of Accounting Information Systems, Vol. 14, No. 2, 138-163. 
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Το παρακάτω διάγραμμα συνοψίζει τα βήματα εσωτερικού ελέγχου ενός ΠΣ, όπως 

περιγράφηκαν στην παρούσα ενότητα. 

 

 

 

Διάγραμμα 8: Εξαγωγή Μισθοδοσίας με ΠΣ Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. 

(Πηγή: Hall, J. (2011), Accounting Information Systems, 7η έκδοση, Εκδόσεις South-

Western Cengage Learning.) 

 

2.5.2.4. Εκτίμηση Κινδύνου  

 

 Ο κίνδυνος μίας επιθεώρησης αφορά στην εσφαλμένη έκδοση μίας 

ανεπιφύλακτης γνώμης (unqualified opinion) σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις 

(financial statements) ενός οργανισμού, ενώ στην πραγματικότητα αυτές είναι 

εσφαλμένες. 

 Τα λάθη (errors) στις υπόψη καταστάσεις μπορεί να προκαλούν ανακρίβειες 

(misstatements) των οικονομικών καταστάσεων, είτε παρατυπίες (irregularities) ή και 

τα δύο.  

 Στον όρο σφάλματα περιλαμβάνονται τα ακούσια λάθη, το οποία 

δημιουργούνται εκ παραδρομής, χωρίς να υποκρύπτουν κάποια σκοπιμότητα. Αντίθετα, 

στις παρατυπίες περιλαμβάνεται η εκούσια αλλοίωση του υπολοίπου των λογαριασμών, 

με σκοπό να διαπραχθεί κάποια απάτη ή να παραπλανηθούν οι χρήστες των 

οικονομικών καταστάσεων. Στόχος του εσωτερικού ελέγχου, όπως περιγράφηκε 

παραπάνω, είναι να περιορισθεί ο κίνδυνος του ελέγχου με την εκτέλεση δοκιμών των 

ελέγχων και ουσιωδών δοκιμών. 
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 Αναλύοντας περαιτέρω τη φύση του κινδύνου των ελέγχων, σύμφωνα με τον 

Hall (2011), αυτός συντίθεται σε τρία συστατικά στοιχεία: 

 α. Εγγενής κίνδυνος (inherent risk). 

 β. Κίνδυνος ελέγχου (control risk). 

 γ. Κίνδυνος εντοπισμού (detection risk). 

 

 α. Εγγενής Κίνδυνος  

 

 Ο εγγενής κίνδυνος συνδέεται με τα μοναδικά χαρακτηριστικά του οργανισμού. 

Ειδικότερα, οργανισμοί οι οποίοι βρίσκονται σε φθίνουσα πορεία ενέχουν υψηλότερο 

κίνδυνο ελέγχου, συγκριτικά με τους οργανισμούς που παρουσιάζουν ανοδική ή ακόμη 

και σταθερή πορεία και εμφανίζουν χαμηλότερο κίνδυνο. 

 Ο κίνδυνος αυτός δεν δύναται να αντιμετωπιστεί μέσω του εσωτερικού ελέγχου. 

Ακόμη και αν υιοθετηθούν οι καλύτερες τεχνικές ελέγχου, τα οικονομικά δεδομένα και 

οι παραγόμενες καταστάσεις δεν μπορούν να προστατευθούν από αλλοιώσεις. 

 Ένα τέτοιο παράδειγμα εγγενούς κινδύνου αποτελεί η καταχώρηση στον 

λογαριασμό των απαιτήσεων της εταιρίας ενός πελάτη, ο οποίος αναμένεται να 

σταματήσει τη λειτουργία του στο προσεχές διάστημα. Η καταχώρηση της απαίτησης 

του πελάτη στα λογιστικά βιβλία αποτελεί ανακρίβεια των καταστάσεων, ακόμη και αν 

η καταχώρηση γίνεται εν αγνοία του οργανισμού. 

 

 β. Κίνδυνος Ελέγχου 

 

 Ο κίνδυνος ελέγχου είναι ο κίνδυνος αλλοίωσης των δεδομένων του ΠΣ που 

απορρέει από την απουσία ή ανεπαρκή δυνατότητα αντιμετώπισης σφαλμάτων στις 

καταχωρήσεις στα υποσυστήματα του ΠΣ. 

 Ένα παράδειγμα κινδύνου ελέγχου αποτελεί ο εσφαλμένος υπολογισμός των 

αποδοχών ενός οργανισμού όπως παρακάτω: 

 

Ημερομίσθιο 
Αριθμός ημερών 

απασχόλησης 
Σύνολο αποδοχών 

30,00 € 30 9.000,00 € 

 

 Εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι ένα μηχανογραφικό ΠΣ εξαγωγής μισθοδοσίας θα 

πρέπει να αποτρέπει ή να εντοπίζει έναν εσφαλμένο υπολογισμό, όπως ο παραπάνω. 
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Εφόσον δεν εντοπιστεί ένα τέτοιο σφάλμα πριν την εξαγωγή της μισθοδοσίας με 

κατάλληλες μεθόδους επαλήθευσης, τότε ο κίνδυνος καταχώρησης σφαλμάτων 

αυξάνεται σημαντικά με οικονομικές επιπτώσεις για τον οργανισμό. 

 Ο παραπάνω κίνδυνος ελέγχου μπορεί να αποτραπεί με την εφαρμογή 

κατάλληλων διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου. Σε μια τέτοια περίπτωση, η ομάδα 

ελέγχου θα μπορούσε να δημιουργήσει δοκιμαστικές καταχωρήσεις ελέγχου με 

εσφαλμένα ποσά και να εξετάσει την επεξεργασία τους από το σύστημα. Μέσα από τον 

έλεγχο, θα μπορέσει να εξακριβωθεί εάν ένα λάθος, όπως το παραπάνω, μπορεί να 

εντοπιστεί από το ΠΣ ή καταχωρείται το εσφαλμένο ποσό της μισθοδοσίας στο 

υποσύστημα που είναι υπεύθυνο για την καταβολή του στον δικαιούχο. 

 

 γ. Κίνδυνος εντοπισμού 

 

 Ο κίνδυνος εντοπισμού συνίσταται στην αποδοχή των επιθεωρητών ότι 

σφάλματα, τα οποία δεν έχουν εντοπισθεί ή αποτραπεί από τους υφισταμένους 

ελέγχους του οργανισμού, δε θα εντοπισθούν ούτε κατά τη διάρκεια του εσωτερικού 

ελέγχου. Ειδικότερα, οι ελεγκτές θέτουν ένα αποδεκτό εύρος αποδοχής κινδύνου 

εντοπισμού (planned detection risk) και με βάση αυτό καθορίζουν το επίπεδο ουσιωδών 

δοκιμών που θα εκτελέσουν μετέπειτα. 

 

2.5.2.5. Σχεδιασμός των Ελέγχων  

 

 Τόσο οι δοκιμές ελέγχων όσο και οι ουσιώδεις έλεγχοι, που περιγράφηκαν 

παραπάνω, αποτελούν τεχνικές ελέγχου που αποσκοπούν στη μείωση του κινδύνου. 

Όσο καλύτεροι είναι οι αυτόματοι έλεγχοι που πραγματοποιούνται στο ΠΣ, τόσο 

περιορίζεται ο κίνδυνος και κατά συνέπεια απαιτούνται λιγότεροι ουσιώδεις έλεγχοι. 

 Αντίθετα, αν εφαρμόζοντας τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου προκύπτει ότι 

οι υφιστάμενοι έλεγχοι δεν είναι επαρκείς, τότε ο κίνδυνος αυξάνεται και απαιτούνται 

περισσότεροι ουσιώδεις έλεγχοι για τον περιορισμό του κινδύνου. 

 Σε περίπτωση που εντοπιστεί αδυναμία των υφισταμένων ελέγχων να 

περιορίσουν τον κίνδυνο για τον οργανισμό, τότε είναι απαραίτητο οι ουσιώδεις έλεγχοι 

να επεκταθούν και να γίνει έλεγχος για παρατυπίες στα οικονομικά δεδομένα του 

οργανισμού. Οι υπόψη παρατυπίες θα πρέπει να εξακριβωθεί εάν αποτελούν απόρροια 

εσφαλμένων καταχωρήσεων ή σε εγγενή προβλήματα στη λειτουργία του οργανισμού. 
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 Λόγω του γεγονότος ότι η διενέργεια των ουσιωδών δοκιμών του εσωτερικού 

ελέγχου απαιτούν εξειδίκευση και χρόνο, κατά συνέπεια ενέχουν υψηλό κόστος για τον 

οργανισμό. Επομένως, η διενέργεια εκτεταμένων ουσιωδών ελέγχων αποτελεί 

χρονοβόρα διαδικασία και απαιτεί τη διάθεση σημαντικών χρηματικών πόρων από τον 

οργανισμό. 

 

2.5.3. Εσωτερικός Έλεγχος ΠΣ Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Πόρων 

 

 Επιχειρώντας τη σύνδεση του εσωτερικού ελέγχου με την εφαρμογή ενός ΠΣ 

Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Πόρων (ERP), όπως επισημαίνεται και από τον Hall 

(2011), οι διαδικασίες του εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να εφαρμόζονται 

ανεξαρτήτως του ΠΣ που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία των δεδομένων και 

μόνο οι τεχνικές και όχι οι στόχοι του εσωτερικού ελέγχου να προσαρμόζονται στο 

εκάστοτε ΠΣ. 

 Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι γενικές αρχές εσωτερικού ελέγχου που θα 

πρέπει να εφαρμόζονται σε ένα ΠΣ, βάσει των περιορισμών των ελεγκτικών προτύπων 

SAS 78/COSO, οι οποίες αναλύθηκαν παραπάνω. Οι αρχές αυτές εστιάζουν στον 

έλεγχο των ΠΣ Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Πόρων και κατ’ επέκταση δύνανται 

να τύχουν εφαρμογής και στα ΠΣ εξαγωγής μισθοδοσίας. 

 Σύμφωνα με τον Hall (2011), τα κύρια σημεία ενδιαφέροντος για τη διενέργεια 

του εσωτερικού ελέγχου των υπόψη ΠΣ θα μπορούσαν να διαχωριστούν στις παρακάτω 

κατηγορίες, οι οποίες αναλύονται στις παρακάτω υποενότητες: 

 α. Εξουσιοδότηση διενέργειας συναλλαγών (transaction authorization). 

 β. Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου (accounting records). 

 γ. Εποπτεία (supervision). 

 δ. Ανεξάρτητη επαλήθευση καταχωρήσεων (independent verification). 

 ε. Διαχωρισμός των καθηκόντων (segregation of duties). 

 στ. Έλεγχος πρόσβασης (access control). 

 ζ. Σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης (contingency planning). 
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2.5.3.1. Εξουσιοδότηση Διενέργειας Συναλλαγών 

 

 Η δυνατότητα διασύνδεσης των επιμέρους υποσυστημάτων (modules) ενός 

ολοκληρωμένου ΠΣ Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Πόρων αποτελεί ένα από τα 

σημαντικότερα πλεονεκτήματα των συστημάτων αυτών. Στο πλαίσιο αυτής της 

διασύνδεσης, τόσο των συστημάτων, όσο και των δεδομένων απαιτείται ιδιαίτερη 

προσοχή αναφορικά με την εξουσιοδότηση διενέργειας συναλλαγών. 

 Για παράδειγμα στην περίπτωση που οι ώρες απασχόλησης του προσωπικού 

καταχωρούνται απευθείας στο σύστημα εξαγωγής της μισθοδοσίας, χωρίς να γίνεται 

κάποιος περαιτέρω έλεγχος, είναι πιθανό να μην υπολογισθεί η μισθοδοσία ενός 

υπαλλήλου, εφόσον το φύλλο παρουσίας του υπόψη υπαλλήλου δεν καταχωρηθεί. 

 Επομένως, καθίσταται απαραίτητη η εισαγωγή ειδικότερων ελέγχων στο 

σύστημα προκειμένου να επιβεβαιώνεται η ορθότητα των καταχωρημένων στοιχείων 

πριν προωθηθούν σε άλλα υποσυστήματα για την περαιτέρω επεξεργασία τους. 

Δεδομένης της καταχώρησης και επεξεργασίας των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο 

(real-time), οι υπόψη έλεγχοι είναι προτιμητέο να υλοποιούνται αυτόματα πριν την 

προώθηση σε άλλα υποσυστήματα για περαιτέρω επεξεργασία, αντί να εξαρτώνται 

στον έλεγχο από τον ανθρώπινο παράγοντα, όπως συνέβαινε με παλαιότερα συστήματα 

(legacy systems). 

 Με αυτό τον τρόπο, το κύριο έργο των ελεγκτών εστιάζει πλέον στην σε βάθος 

κατανόηση τόσο της λειτουργίας του ΠΣ ERP του οργανισμού, καθώς και των 

επιχειρηματικών διαδικασιών στις οποίες βασίζεται η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 

των υποσυστημάτων. 

 

2.5.3.2. Τήρηση Ηλεκτρονικού Αρχείου 

 

 Η δυνατότητα των ΠΣ ERP να καταχωρούν το σύνολο των λογιστικών 

διαδικασιών καθιστά ευχερές το καθημερινό κλείσιμο των λογιστικών βιβλίων ενός 

οργανισμού. Τα δεδομένα από την επεξεργασία των συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο 

(online transaction processing – OLTP) ενημερώνουν ταυτόχρονα το σύνολο των 

επιμέρους υποσυστημάτων, με αποτέλεσμα το σύνολο των λογιστικών βιβλίων να 

κλείνουν σε καθημερινή βάση. 
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 Επίσης, στα σύγχρονα ΠΣ ERP οι αποθήκες δεδομένων (data warehouse) 

υποστηρίζουν την αναλυτική επεξεργασία των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο (online 

analytical processing – OLAP). Ειδικότερα, τα επιχειρησιακά δεδομένα από τα 

παλαιότερα συστήματα (legacy systems) συγκεντρώνονται σε ένα κεντρικό αρχείο, την 

αποθήκη δεδομένων, και εκεί γίνεται η αναλυτική επεξεργασία τους για την εξόρυξη 

δεδομένων (data mining). Με αυτό τον τρόπο, εξοικονομείται χώρος για την 

αποθήκευση των δεδομένων και η ανάλυσή τους γίνεται πιο γρήγορα. 

 Παράλληλα με το κλείσιμο των λογιστικών βιβλίων, ετοιμάζονται άμεσα οι 

απαραίτητες καταστάσεις και αναφορές που απαιτούνται για τον εσωτερικό και 

εξωτερικό έλεγχο. Συνεπώς, δεν απαιτείται πλέον η διενέργεια των ελέγχων που 

πραγματοποιούταν με τα χειρογραφικά συστήματα, ούτε ασφαλώς και η επιθεώρηση 

του συνόλου των καταχωρημένων στοιχείων. Ο κίνδυνος ύπαρξης σφαλμάτων 

περιορίζεται σημαντικά μέσα από τη χρήση προεπιλεγμένων τιμών, τη διασταύρωση 

των στοιχείων μεταξύ των υποσυστημάτων και την εξαγωγή εξειδικευμένων 

καταστάσεων με τα απαραίτητα δεδομένα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χρήστη. 

 Παρ’ όλα αυτά, η ακρίβεια των καταχωρημένων στοιχείων δε θα πρέπει να 

θεωρείται δεδομένη στα ΠΣ ERP.  Κατ’ αρχήν, ένα σημαντικό μέρος των εσφαλμένων 

καταχωρημένων στοιχείων μπορεί να οφείλεται σε λάθη που μεταδόθηκαν από 

προηγούμενα συστήματα του οργανισμού (legacy systems). Επίσης, λάθη μπορούν να 

παρατηρηθούν κατά την εισαγωγή δεδομένων από άλλα συστήματα και διάφορες 

εξωτερικές πηγές. Στις ανωτέρω περιπτώσεις περιλαμβάνονται οι διπλο-καταχωρήσεις, 

οι εσφαλμένες τιμές ή ακόμη και τα ελλιπή στοιχεία λόγω ασυμπλήρωτων πεδίων των 

μεταβλητών. 

 Επομένως, ο έλεγχος των δεδομένων και η αφαίρεση ενδεχομένων λαθών 

κρίνονται ως απαραίτητα πριν την εισαγωγή των στοιχείων στο ERP ενός οργανισμού. 

Για τον λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί εξειδικευμένα προγράμματα καθαρισμού (scrubber 

programs), τα οποία ελέγχουν την πληρότητα και ακρίβεια των δεδομένων υπό 

εισαγωγή, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι μόνο ορθά στοιχεία μεταφέρονται στο ΠΣ. 

 

2.5.3.3. Εποπτεία 

 

 Η εποπτεία ασκείται από τα μεσαία και ανώτερα στελέχη του οργανισμού τη 

στιγμή που υλοποιείται κάποια διαδικασία.  
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 Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί έπειτα από την 

επιτυχή εγκατάσταση και παραμετροποίηση ενός ΠΣ ERP είναι το γεγονός ότι η 

λειτουργία του δεν είναι κατανοητή από τη διοίκηση του οργανισμού, παρά μόνο από 

τους χρήστες, οι οποίοι βρίσκονται σε χαμηλή βαθμίδα στην ιεραρχία. Ειδικότερα, 

έπειτα από την εφαρμογή ενός συστήματος οι αρμοδιότητες, τις οποίες είχαν 

προηγουμένως οι απασχολούμενοι σε έναν οργανισμό, μεταβάλλονται και ένα μέρος 

της ευθύνης λήψης σημαντικών αποφάσεων μεταβιβάζεται σε χαμηλόβαθμα 

επιχειρησιακά στελέχη, τα οποία αποτελούν τους χρήστες του συστήματος. 

 Το γεγονός αυτός αυτό αντίκειται στην φιλοσοφία ανάπτυξης των ΠΣ ERP. 

Έπειτα από την υιοθέτηση ενός τέτοιου συστήματος είναι απαραίτητο τα μεσαία και 

ανώτερα στελέχη του οργανισμού, τα οποία ασκούν την εποπτεία, να κατανοήσουν σε 

βάθος τη λειτουργία του, τόσο σε τεχνικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο. Η παροχή 

περισσότερων δυνατοτήτων στα επιχειρησιακά στελέχη δε θα πρέπει να συνδέεται με 

την απεμπόληση της εποπτείας από τα μεσαία και ανώτερα στελέχη, ούτε με την 

αδρανοποίηση του εσωτερικού ελέγχου. Απεναντίας, η παροχή πρόσθετων 

δυνατοτήτων στα επιχειρησιακά στελέχη εξασφαλίζει πρόσθετο χρόνο στους 

προϊσταμένους για τη διοίκηση και εποπτεία, καθώς δίνεται η δυνατότητα για ευρύτερο 

και πληρέστερο έλεγχο των ενεργειών των υφισταμένων τους.  

 

2.5.3.4. Ανεξάρτητη Επαλήθευση Καταχωρήσεων 

 

 Η ανεξάρτητη επαλήθευση καταχωρήσεων αφορά στον ανεξάρτητο έλεγχο των 

δεδομένων του ΠΣ, προκειμένου να εντοπιστούν λάθη και ανακρίβειες. Η ανεξάρτητη 

επαλήθευση καταχωρήσεων διαφέρει από την εποπτεία, που περιγράφηκε στην 

προηγούμενη ενότητα, καθόσον λαμβάνει χώρα μετά την καταχώρηση, από κάποιον 

τρίτο, ο οποίος είναι ανεξάρτητος από την διαδικασία που επαληθεύεται. 

 Η επαλήθευση περιλαμβάνει τους παρακάτω τομείς: 

 α. Την απόδοση των εργαζομένων. 

 β. Την ακεραιότητα του ΠΣ. 

 γ. Την ορθότητα των δεδομένων των καταχωρημένων αρχείων. 

 Η περιοδικότητα με την οποία διενεργούνται οι υπόψη έλεγχοι εξαρτάται από το 

χρησιμοποιούμενο ΠΣ και τη φύση της διαδικασίας που επαληθεύεται. Μπορεί να 

λαμβάνει χώρα καθημερινά, εβδομαδιαία, μηνιαία ή ετήσια. 
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 Με τα ΠΣ ERP ο ανεξάρτητος έλεγχος καθεμιάς εκ των συναλλαγών καθίσταται 

μη αποτελεσματικός, λόγω της επεξεργασίας των συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο 

(online transaction processing – OLTP). Για παράδειγμα, ο έλεγχος που 

πραγματοποιείται σ’ ένα χειρογραφικό σύστημα εξαγωγής μισθοδοσίας αναφορικά με 

τη συμφωνία του ύψους των αποδοχών ενός εργαζομένου με το ποσό που εν τέλει 

κατατίθεται στην τράπεζα, στην περίπτωση των ΠΣ ERP γίνεται αυτόματα. 

 Συνεπώς, η φύση του ελέγχου που αφορούσε στην εξακρίβωση της ορθότητας 

κάθε μίας καταχώρησης θα πρέπει να αλλάξει και ο έλεγχος πλέον να αφορά τη 

συνολική επίδοση του ΠΣ. Τα σύγχρονα συστήματα ERP διαθέτουν προκαθορισμένα 

υποσυστήματα ελέγχου, τα οποία δύνανται να παραμετροποιηθούν, προκειμένου να 

παράγουν αναφορές, οι οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως εκθέσεις 

αξιολόγησης στο πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου. Αυτός είναι και ο λόγος που το 

προσωπικό του τμήματος εσωτερικού ελέγχου, σήμερα, θα πρέπει να διαθέτει 

κατανόηση επί του ΠΣ ERP του οργανισμού, αλλά και την απαραίτητη τεχνική 

κατάρτιση ώστε να διεξάγει του απαραίτητους ελέγχους. 

 

2.5.3.5. Διαχωρισμός Καθηκόντων 

 

 Ο διαχωρισμός των καθηκόντων αποτελεί μία σημαντική αρχή εσωτερικού 

ελέγχου και συνίσταται κυρίως στη διάκριση της εξουσιοδότηση διενέργειας μίας 

συναλλαγής από την υλοποίηση και επεξεργασία αυτής. 

 Επίσης, σύμφωνα με τον Hall (2011), μία κεφαλαιώδης αρχή των οργανισμών 

που χρησιμοποιούν ΠΣ ERP αποτελεί η λήψη αποφάσεων όσο το δυνατόν εγγυτέρα 

στην πηγή των γεγονότων. Με αυτό τον τρόπο περιορίζονται οι περιπτώσεις που 

απαιτούν τον έλεγχο συρροής αρμοδιοτήτων από φυσικά πρόσωπα, καθόσον οι 

περισσότερες διαδικασίες διασυνδέονται στο ίδιο σύστημα και οι υπόψη έλεγχοι 

συντελούνται αυτόματα. 

 Επιπρόσθετα, τα υπόψη ΠΣ συγκεντρώνουν σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα 

(integrated system) επιχειρηματικές λειτουργίες, οι οποίες παραδοσιακά επιτελούνταν 

από διαφορετικά τμήματα, όπως η εξαγωγή της μισθοδοσίας και η ενημέρωση των 

πληρωτέων λογαριασμών. 

 Επομένως, υπό το πρίσμα αυτών των εξελίξεων, απαιτείται η υιοθέτηση νέων 

πρακτικών και η εύρεση κατάλληλων εργαλείων ασφάλειας, εποπτείας και ελέγχου που 

θα εξασφαλίσουν τον διαχωρισμό των καθηκόντων στο νέο περιβάλλον των ΠΣ ERP. 
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Αυτός ο διαχωρισμός των καθηκόντων επιτυγχάνεται στα σύγχρονα ΠΣ που 

αναπτύσσονται από τις εταιρίες, μέσω της ανάθεσης ρόλων (roles), οι οποίοι 

προσδιορίζουν τα δικαιώματα πρόσβασης στο σύστημα του κάθε χρήστη. Ο τρόπος 

λειτουργίας αυτών των ρόλων περιγράφεται αναλυτικότερα παρακάτω στη ενότητα του 

ελέγχου πρόσβασης στο ΠΣ. 

 

2.5.3.6. Έλεγχος Πρόσβασης 

 

 Στα ΠΣ ERP, όπως και σε κάθε ΠΣ, ο έλεγχος της πρόσβασης αποτελεί μία από 

τις σημαντικότερες παραμέτρους ασφάλειας του συστήματος. Με τον έλεγχο της 

πρόσβασης επιτυγχάνεται η εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα, η διαθεσιμότητα και 

κατ’ επέκταση η ορθότητα των δεδομένων. 

 Καταρχήν, υπάρχουν τα φυσικά μέτρα ελέγχου πρόσβασης, στα οποία 

περιλαμβάνονται οι κλειδαριές, τα χρηματοκιβώτια, τα τεχνητά εμπόδια (οχυρώσεις, 

περιφράξεις κλπ.) και τα συστήματα συναγερμού, τα οποία εμποδίζουν την άμεση 

πρόσβαση. 

 Επίσης, υπάρχει ο έμμεσος έλεγχος της πρόσβασης που σχετίζεται με τα 

δεδομένα του οργανισμού. Τυχόν ελαττώματα στην ασφάλεια του ΠΣ πιθανόν να έχουν 

ως αποτέλεσμα λάθη στην καταχώρηση των συναλλαγών, προβλήματα στη λειτουργία 

του συστήματος, εσφαλμένα δεδομένα και εξαγωγή εσφαλμένων αναφορών και 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων του οργανισμού. 

 Επίσης, η έλλειψη ελέγχου πρόσβασης στο σύστημα εκθέτει τους οργανισμούς 

στο έγκλημα στον κυβερνοχώρο (cyber crime), μέσω του οποίου υποκλέπτονται 

σημαντικά δεδομένα από τους οργανισμούς, τα οποία κατόπιν μεταπωλούνται σε 

ανταγωνιστές. Γι’ αυτό τον λόγο, οι διαχειριστές ασφάλειας του συστήματος (security 

administrators) θα πρέπει να επιβάλουν ισχυρούς περιορισμούς στην πρόσβαση στα 

δεδομένα και εργασίες του συστήματος και δη σε αυτά που αποτελούν διαβαθμισμένα 

δεδομένα για τον οργανισμό. Κανένας χρήστης δε θα πρέπει να επεξεργαστεί τα 

οικονομικά αρχεία σε τέτοια βαθμό που να μπορεί να διαπραχθεί οικονομική απάτη 

(fraud). 

 Αυτή η πρόσβαση των χρηστών στο σύστημα αποτελεί αντικείμενο ελέγχου από 

τους εσωτερικούς ελεγκτές του οργανισμού, οι οποίοι θα πρέπει να εξακριβώνουν ότι η 

πρόσβαση καθενός από τους χρήστες στο σύστημα βρίσκεται σε συμφωνία με τον ρόλο 
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που επιτελεί και περιορίζεται στις απολύτως απαραίτητες για την εκτέλεση των 

καθηκόντων του. 

 Επομένως, διαπιστώνεται ότι ο έλεγχος της πρόσβασης αποτελεί έναν από τους 

σημαντικότερους παράγοντες που θα πρέπει να εξασφαλισθεί σ’ ένα σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου. Όπως περιγράφεται στις δύο παρακάτω ενότητες, ενώ στα 

παλαιότερα ΠΣ ERP ο έλεγχος μπορούσε να επιτευχθεί μέσω του περιορισμού των 

δικαιωμάτων πρόσβασης του κάθε χρήστη, στα σύγχρονα συστήματα ο κάθε χρήστης 

του συστήματος αντιστοιχίζεται σ’ ένα ρόλο (role) και οι περιορισμοί επιβάλλονται 

στην πρόσβαση στο ΠΣ του συγκεκριμένου ρόλου και όχι του κάθε χρήστη.   

 

2.5.3.6.1. Παραδοσιακά Μοντέλα Ελέγχου Πρόσβασης 

 

 Σε παλαιότερα ΠΣ ERP, η πρόσβαση των χρηστών στις εργασίες και δεδομένα 

του συστήματος γινόταν βάσει των καθηκόντων του κάθε χρήστη. Ειδικότερα, η 

πρόσβαση των χρηστών στα υποσυστήματα του ERP γινόταν βάσει μίας κατάστασης 

ελέγχου πρόσβασης (access control list – access token). Η παραπάνω κατάσταση 

προσδιόριζε τόσο τα υποσυστήματα στα οποία θα είχε πρόσβαση ο χρήστης, όσο και το 

είδος της επεξεργασίας την οποία θα μπορούσε να πραγματοποιήσει (ανάγνωση, 

επεξεργασία, δημιουργία). 

 Το παραπάνω σύστημα αν και επιτρέπει την διαφορετική πρόσβαση στους 

πόρους του συστήματος για κάθε χρήστη, δεν επιτρέπει την ευελιξία που απαιτούν τα 

σύγχρονα ΠΣ ERP. Ειδικότερα, το μέγεθος και η ποικιλία των δικαιωμάτων πρόσβασης 

των συστημάτων σήμερα αποτελούν ένα σημαντικό πρόσθετο βάρος στις εργασίες που 

πρέπει να εκτελεσθούν. Η κατάσταση ελέγχου πρόσβασης θα πρέπει να ενημερώνεται 

διαρκώς με τα στοιχεία των νέων απασχολουμένων του οργανισμού, του προσωπικού 

που έχει προαχθεί και αναβαθμίσει τα καθήκοντά του, του προσωπικού που έχει 

αλλάξει τμήμα απασχόλησης μέσα στον οργανισμό, αλλά και του προσωπικού που έχει 

πάψει πλέον να απασχολείται στον οργανισμό λόγω παραίτησης, απόλυσης ή και 

συνταξιοδότησης. Οι ανωτέρω περιορισμοί δύνανται να αντιμετωπισθούν με το 

μοντέλο ελέγχου πρόσβασης βάσει ρόλων (role-based access control model – RBAC), 

το οποίο περιγράφεται στην επόμενη ενότητα.  

 

2.5.3.6.2. Μοντέλο Ελέγχου Πρόσβασης Βάσει Ρόλων (RBAC) 
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 Με το μοντέλο ελέγχου πρόσβασης βάσει ρόλων (role-based access control 

model – RBAC) γίνεται ομαδοποίηση των χρηστών, σύμφωνα με τις εργασίες που 

επιτελούν στο σύστημα και τις απαιτήσεις πρόσβασης που χρειάζεται να έχουν στα 

δεδομένα με βάση τα καθήκοντά τους.37,38 

 Στο πλαίσιο αυτό, οι πιο πολλές από τις εταιρίες ΠΣ ERP, όπως η SAP39,  η 

οποία παρατίθεται στο παράρτημα της μελέτης, έχουν καθορίσει συγκεκριμένα προφίλ 

χρήστη (user role), ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης που έχουν στο σύστημα. Με 

αυτό τον τρόπο, τίθενται περιορισμοί αναφορικά με τις πληροφορίες που θα μπορεί να 

βλέπει και να επεξεργάζεται κάθε χρήστης. Μόνο ο διαχειριστής του συστήματος 

(system administrator) μπορεί να μεταβάλει τα δικαιώματα πρόσβασης, μέσα από ένα 

μενού επιλογών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε οργανισμού και τη λειτουργία κάθε 

ρόλου του συστήματος. 

 Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζεται η διαφορά μεταξύ των παραδοσιακών 

μοντέλων ελέγχου πρόσβασης και των μοντέλων ελέγχου πρόσβασης βάσει ρόλων 

(RBAC). 

 

                                                 
37 Ηλ.Πηγή: http://searchsecurity.techtarget.com/definition/role-based-access-control-RBAC 
38 Ηλ.Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Role-based_access_control  
39 Ηλ.Πηγή: http://go.sap.com/product/enterprise-management/erp.html  
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Διάγραμμα 9: Εξαγωγή Μισθοδοσίας με ΠΣ Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. 

(Πηγή: Hall, J. (2011), Accounting Information Systems, 7η έκδοση, Εκδόσεις South-

Western Cengage Learning.) 

 

 Από το ανωτέρω διάγραμμα γίνεται κατανοητό ότι με το μοντέλο ελέγχου 

πρόσβασης βάσει ρόλων, η πρόσβαση του χρήστη στα δεδομένα και στα υποσυστήματα 

του ΠΣ καθορίζεται με βάση το ρόλο που του έχει ανατεθεί. Με αυτό τον τρόπο, δύο 

χρήστες με τις ίδιες απαιτήσεις πρόσβασης στο σύστημα μπορούν να συνδεθούν στo 

σύστημα χρησιμοποιώντας τον ίδιο ρόλο, χωρίς να απαιτείται να γίνει ξεχωριστή 

παραμετροποίηση για τα δικαιώματα πρόσβασης καθενός από αυτούς. 

 Παράλληλα, σε κάθε χρήστη είναι δυνατό να αντιστοιχηθούν περισσότεροι τους 

ενός ρόλοι, εφόσον αυτό απαιτείται με βάση τα καθήκοντά του. Στην περίπτωση αυτή, 

ο χρήστης θα πρέπει να αποσυνδεθεί από το σύστημα και να συνδεθεί με το ρόλο στον 

οποίο αντιστοιχεί η εργασία που επιθυμεί να εκτελέσει. Κατά συνέπεια, οι συσχετίσεις 

που διαμορφώνονται μεταξύ των χρηστών και των δικαιωμάτων πρόσβασης είναι τύπου 

«πολλά-προς-πολλά» και παρέχεται η απαραίτητη ευελιξία για τον χειρισμό του 

συνόλου του απασχολουμένου προσωπικού στον οργανισμό. 

 Τα σύγχρονα ΠΣ ERP, όπως της SAP που αναφέρθηκε παραπάνω, 

περιλαμβάνουν προκαθορισμένους ρόλους με συγκεκριμένα δικαιώματα πρόσβασης. Οι 
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διαχειριστές του συστήματος και οι προϊστάμενοι των τμημάτων μπορούν να 

δημιουργήσουν νέους ρόλους, να τροποποιήσουν τους υφισταμένους και να 

διαγράψουν όσους δεν απαιτούνται. Για τη δημιουργία ενός νέου ρόλου απαιτείται ο 

προσδιορισμός των κάτωθι χαρακτηριστικών: 

 α. Των ευθυνών και καθηκόντων του ρόλου. 

 β. Των τεχνικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εκτέλεση του ρόλου. 

 γ. Των εργασιών κάθε υποσυστήματος, στις οποίες θα παρέχεται πρόσβαση 

και που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων. 

 

2.5.3.6.3. Εσωτερικός Έλεγχος των Ρόλων 

 

 Παρόλο που το μοντέλο ελέγχου πρόσβασης βάσει ρόλων (RBAC), που 

περιγράφηκε στην προηγούμενη ενότητα, κρίνεται ικανοποιητικό ως προς τη διαχείριση 

της πρόσβασης στο ΠΣ ERP, ως προς τον εσωτερικό έλεγχο του συστήματος τίθενται 

ορισμένα ζητήματα, τα οποία σύμφωνα με τον Hall (2011), χρήζουν προσεκτικής 

εξέτασης. Ειδικότερα αυτά είναι: 

 α. Η αποφυγή της δημιουργία περιττών ρόλων χρήστη, οι οποίοι 

επιβαρύνουν τη λειτουργία του συστήματος. 

 β. Η εξασφάλιση της κατά το δυνατόν περιορισμένης πρόσβασης στο 

σύστημα (least access), προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι μόνο οι απολύτως 

απαραίτητες λειτουργίες θα επιτρέπονται σε κάθε ρόλο. 

 γ. Η υιοθέτηση ενός αποτελεσματικού συστήματος εποπτείας της 

διαδικασίας δημιουργίας ρόλων και των δικαιωμάτων πρόσβασης που επιτρέπονται σε 

καθένα από αυτούς. 

 

 α. Δημιουργία Περιττών Ρόλων 

 

 Όπως περιγράφηκε στην προηγούμενη ενότητα, μία από τις πιο σημαντικές 

αρχές του μοντέλου πρόσβασης βάσει ρόλου αποτελεί η εξασφάλιση της πρόσβασης, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του οργανισμού, η οποία απορρέει από τα καθήκοντα του 

κάθε ρόλου και όχι από την επιθυμία των χρηστών. 

 Στα περισσότερα ΠΣ ERP σήμερα, παρέχεται η δυνατότητα στους 

προϊσταμένους τμημάτων να δημιουργούν νέους ρόλους. Η σκοπιμότητα δημιουργίας 
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αυτών των ρόλων έγκειται στην παροχή της δυνατότητας πρόσβασης των εργαζομένων 

σε δεδομένα και εργασίες, για την υλοποίηση συγκεκριμένων βραχυπρόθεσμων έργων. 

 Ωστόσο, αυτή η δυνατότητα θα πρέπει να χρησιμοποιείται με μέτρο και σύνεση, 

προκειμένου η δημιουργία νέων ρόλων να μην αποβαίνει εις βάρος της λειτουργίας του 

συστήματος. Ο κίνδυνος αυτός δεν είναι αμελητέος, ιδιαιτέρως αν ληφθεί υπόψη το 

γεγονός ότι η σύγχρονη εμπειρία έχει δείξει ότι μετά την εφαρμογή ενός ΠΣ ERP 

πολλοί οργανισμοί έχουν καταλήξει να έχουν περισσότερους ρόλους από τους 

πραγματικά απασχολούμενους στον οργανισμό. 

 Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητη η υιοθέτηση μίας αυστηρής στρατηγικής, 

όσον αφορά τη δημιουργία περιττών ρόλων, αλλά και τη διασφάλιση ότι οι προσωρινές 

αναθέσεις ρόλων διαγράφονται, όταν πάψει να υφίσταται πρακτικά ο ρόλος ύπαρξής 

τους. 

 

 β. Ελάχιστη Πρόσβαση 

 

 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα δικαιώματα πρόσβασης στο σύστημα θα 

πρέπει να στηρίζονται μόνο στις απολύτως απαραίτητες απαιτήσεις για κάθε 

απασχολούμενο. Ωστόσο, διαπιστώνεται ότι οι χρήστες των ERP συστημάτων 

συσσωρεύουν ολοένα και περισσότερα δικαιώματα πρόσβασης με την πάροδο του 

χρόνου. 

 Αυτή η συσσώρευση δικαιωμάτων πρόσβασης συμβαίνει: 

 α. Λόγω πλημμελούς προσοχής της διοίκησης του οργανισμού κατά την 

άσκηση των καθηκόντων της σχετικά με την έγκριση των δικαιωμάτων πρόσβασης. 

Δεδομένου ότι το προσωπικό της διοίκησης πολλές φορές δεν διαθέτει εξειδικευμένη 

γνώση σχετικά με τα θέματα εσωτερικού ελέγχου, πολλές φορές δεν αναγνωρίζει την 

παροχή πλεοναζόντων δικαιωμάτων πρόσβασης στους υφισταμένους. 

 β. Λόγω του γεγονότος ότι η διοίκηση εγκρίνει ευκολότερα δικαιώματα απ’ 

ότι τα αφαιρεί. Συνεπώς, είναι πιθανό κάποιος χρήστης του συστήματος να διατηρεί τα 

ίδια δικαιώματα πρόσβασης, μετά την αλλαγή καθηκόντων εντός του οργανισμού, το 

οποίο εγκυμονεί τον κίνδυνο συρροής αρμοδιοτήτων, όπως περιγράφηκε στην 

προηγούμενη ενότητα. 

 Στο πλαίσιο αυτό, καθίσταται επιτακτική η εφαρμογή αυστηρής πολιτικής όσον 

αφορά τους περιορισμούς πρόσβασης στο σύστημα, προκειμένου να επιδεικνύεται η 

δέουσα επιμέλεια κατά την παραχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης στο σύστημα και να 

αποφεύγεται η υπερβάλλουσα εκχώρηση αυτών. Τα δικαιώματα θα πρέπει να 
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παραχωρούνται σύμφωνα με τα επιτελούμενα καθήκοντα και οι υπεύθυνοι να 

γνωρίζουν ποια δικαιώματα πρόσβασης των απασχολούμενων ενέχουν κίνδυνο για την 

ασφάλεια του συστήματος. 

 

 γ. Έλεγχος Δημιουργίας Ρόλων και Δικαιωμάτων Πρόσβασης 

 

 Για την ορθή διαχείριση του μοντέλου ελέγχου πρόσβασης βάσει ρόλων 

απαιτείται η υιοθέτηση αυστηρών διαδικασιών όσον αφορά τη δημιουργία ρόλων αλλά 

και την παροχή δικαιωμάτων πρόσβασης σε αυτούς, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

συμφωνία με τις διαδικασίες και τους στόχους του εσωτερικού ελέγχου. 

 Ωστόσο, αν ακολουθηθούν όλες αυτές οι διαδικασίες για τα υποσυστήματα και 

τους χρήστες των ΠΣ ERP, προστίθεται επιπλέον πολυπλοκότητα και εμφανίζονται 

τεχνικά προβλήματα, τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν εύκολα βάσει των 

τεχνικών προδιαγραφών. 

 Για τον λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί ειδικά συστήματα διακυβέρνησης βάσει 

ρόλων (role-based governance systems)40. Με τα υπόψη συστήματα καθίσταται 

εφικτός: 

 α. Ο έλεγχος του συνόλου των ρόλων που χρησιμοποιούνται αλλά και που 

έχουν δημιουργηθεί στο παρελθόν, των δικαιωμάτων πρόσβασης που έχουν χορηγηθεί 

σε αυτούς και του προσωπικού που χρησιμοποιεί αυτούς τους ρόλους. 

 β. Ο εντοπισμός των περιττών δικαιωμάτων πρόσβασης αλλά και αυτών 

που εμφανίζουν συρροή αρμοδιοτήτων. 

 γ. Η επαλήθευση ότι τυχόν αλλαγές στους ρόλους και τα δικαιώματα 

πρόσβασης έχουν υλοποιηθεί με επιτυχία. 

  Τα υπόψη συστήματα παρέχουν τη δυνατότητα διαρκούς εποπτείας των 

δικαιωμάτων πρόσβασης του συστήματος και εμφανίζουν σχετικές ενδείξεις όταν 

εντοπίζεται κάποια σχετική παραβίασή τους. Επίσης, παρέχουν τη δυνατότητα τήρησης 

σχετικού αρχείου καταγραφής των παρεμβάσεων στα δικαιώματα πρόσβασης του 

συστήματος, το οποίο μπορεί να ελεγχθεί κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων του 

οργανισμού, προκειμένου να εξακριβωθεί η συμμόρφωσή του με τα ελεγκτικά πρότυπα. 

 

2.5.3.7. Σχεδιασμός Έκτακτης Ανάγκης 

                                                 
40 Hall, J. (2011), Accounting Information Systems, 7η έκδοση, Εκδόσεις South-Western Cengage 

Learning. 
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 Η εφαρμογή ενός ΠΣ ERP εκθέτει τον οργανισμό στον κίνδυνο αποτυχίας του 

συστήματος, το οποίο απορρέει από μία ενδεχόμενη αστοχία υλικού, σκόπιμη 

δολιοφθορά ή ακόμα και φυσική καταστροφή. Το μέγεθος των επιπτώσεων της 

περίπτωσης αυτής γίνεται ευκολότερα κατανοητό εάν αναλογιστεί κανείς ότι η 

εγκατάσταση ενός ΠΣ συγκεντρώνει το σύνολο των δραστηριοτήτων σε ένα σύστημα. 

Το γεγονός αυτός καθιστά απαραίτητη τη δημιουργία ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης 

(contingency plan), το οποίο θα εφαρμόζεται άμεσα στις παραπάνω περιπτώσεις. Ως 

προς τον τρόπο λειτουργίας ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης υπάρχει πληθώρα 

προσεγγίσεων, ανάλογα με τη δομή του κάθε οργανισμού. Σύμφωνα με τον Hall (2011), 

οι επικρατέστερες είναι οι δύο παρακάτω προσεγγίσεις. 

 Οι οργανισμοί που παρουσιάζουν υψηλό βαθμό συγκεντρωτισμού στη 

λειτουργία των επιχειρησιακών οντοτήτων τους  (highly integrated business units), 

χρειάζονται ένα κεντρικό ΠΣ ERP, στο οποίο έχουν πρόσβαση όλοι οι χρήστες του 

οργανισμού, μέσω του διαδικτύου (internet) ή μέσω ιδιωτικών γραμμών, και στο οποίο 

συγκεντρώνεται το σύνολο των δεδομένων των διαφόρων υποσυστημάτων, 

ανεξαρτήτως του γεωγραφικού σημείου στο οποίο βρίσκονται οι χρήστες. Στην 

περίπτωση αυτή, κάποιο πρόβλημα στη λειτουργία του διακομιστή (server) θα 

μπορούσε να προκαλέσει πρόβλημα στην υλοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών 

του οργανισμού.  

 Για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος, ο οργανισμός θα 

μπορούσε να χρησιμοποιήσει δύο διασυνδεδεμένους διακομιστές, οι οποίοι θα 

βρίσκονται σε εφεδρική λειτουργία μεταξύ τους (redundant backup mode)41. Η 

επεξεργασία των συναλλαγών υλοποιείται από έναν εκ των δύο και όταν δημιουργηθεί 

κάποιο πρόβλημα, η επεξεργασία υλοποιείται αυτόματα από τον δεύτερο, ο οποίος 

τηρεί αντίγραφα του πρώτου. Μάλιστα πολλοί οργανισμοί, για λόγους ασφάλειας και 

ευελιξίας, επιλέγουν να ομαδοποιούν τις επιτελούμενες διεργασίες σε τρεις ή παραπάνω 

ομάδες (clusters), προκειμένου να γίνεται δυναμική κατανομή του φόρτου εργασίας 

μεταξύ των διακομιστών. Εάν εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα στη λειτουργία κάποιου 

server, οι επιτελούμενες εργασίες μεταφέρονται αυτόματα σε άλλον. 

 Αντίθετα, οι οργανισμοί των οποίων οι οργανικές μονάδες είναι ανεξάρτητες και 

ακολουθούν διαφορετικές επιχειρηματικές διαδικασίες, επιλέγουν να χρησιμοποιούν 

διαφορετικούς διακομιστές σε κάθε μία από αυτές. Με αυτό τον τρόπο, αφενός η 

                                                 
41 Ηλ.Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Redundancy_(engineering)  
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καταχώρηση και επεξεργασία των συναλλαγών γίνεται ανεξάρτητα, ενώ αφετέρου 

μειώνεται ο κίνδυνος για τη λειτουργία του οργανισμού σε περίπτωση τεχνικού 

προβλήματος σε κάποιον από τους διακομιστές. 

 

2.5.4. Έλεγχος Ασφάλειας ΠΣ 

 

 Στο πλαίσιο της εφαρμογής των αρχών εσωτερικού ελέγχου είναι απαραίτητη η 

διενέργεια ελέγχων, αναφορικά με τη λειτουργία και την ασφάλεια των 

χρησιμοποιούμενων ΠΣ. Στην ενότητα αυτή παρατίθενται ορισμένα στοιχεία 

ασφάλειας, τα οποία σύμφωνα με τον Hall (2011), θα πρέπει να ελέγχονται 

προκειμένου να εξασφαλίζεται η ορθή λειτουργία του συστήματος και τα οποία 

εκτείνονται τόσο σε φυσικό όσο και σε λογικό επίπεδο. 

 Ειδικότερα, οι έλεγχοι της ασφάλειας κάθε ΠΣ θα πρέπει να εκτείνονται σε τρία 

επίπεδα, στο επίπεδο λειτουργικού συστήματος (operating system), στο επίπεδο της 

διαχείρισης της βάσης δεδομένων (database management system) και στο επίπεδο του 

δικτύου επικοινωνίας του συστήματος (communication network). 

 Οι κυριότερες απειλές που εντοπίζονται σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος 

είναι η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο σύστημα, η εκούσια ή ακούσια εισαγωγή 

ιών (viruses) και η απώλεια δεδομένων λόγω δυσλειτουργιών (malfunctions) του 

συστήματος. 

 Η ασφαλής πρόσβαση σε λειτουργικά συστήματα, σήμερα, προϋποθέτει την 

ύπαρξη διαδικασίας σύνδεσης (log-on procedure) με όνομα (username) και κωδικό 

χρήστη (password), την καταχώρηση διακριτικών πρόσβασης (access token), στα οποία 

περιλαμβάνονται τα δικαιώματα του χρήστη στο ΠΣ, τη δημιουργία κατάστασης 

ελέγχου των δικαιωμάτων πρόσβασης των χρηστών (access control list), καθώς και την 

ύπαρξη δικαιωμάτων διακριτικής πρόσβασης (discretionary access privileges), όπου 

περιλαμβάνονται οι χρήστες με δυνατότητα έγκρισης δικαιωμάτων πρόσβασης σε 

άλλους χρήστες. 

 Η προστασία από ιούς και λοιπά καταστροφικά προγράμματα (destructive 

programs)  θεωρείται επίσης σημαντική. Στο πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου, θα 

πρέπει να επιβεβαιώνεται ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία 

από την εισαγωγή και διάδοση οποιουδήποτε κακόβουλου λογισμικού (viruses, worms, 

back doors, logic bombs, Trojan horses κλπ.). 
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 Αναφορικά με τον έλεγχο ασφάλειας της βάσης δεδομένων του ΠΣ, οι  απειλές 

που εντοπίζονται συνίστανται κυρίως στην πρόσβαση σ’ αυτή και στον κίνδυνο 

απώλειας των δεδομένων του συστήματος. 

 Η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στη βάση δεδομένων, η οποία αναλύθηκε εν 

μέρει και στην ενότητα 2.5.3.6, δύναται να αντιμετωπιστεί με τον έλεγχο της 

πρόσβασης των χρηστών, στην οποία περιλαμβάνεται η προσεκτική μελέτη των 

δεδομένων που βλέπει ο κάθε χρήστης (user views), με τον καθορισμό κανόνων 

εξουσιοδότησης πρόσβασης (authorization rules) και την κρυπτογράφηση δεδομένων 

(data encryption). 

 Ο κίνδυνος απώλειας των δεδομένων λόγω δυσλειτουργιών του συστήματος 

μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω της τήρησης εφεδρικών αντιγράφων της βάσης 

δεδομένων (backup) καθώς και μέσω της εφαρμογής τεχνικών ανάκτησης δεδομένων 

(recovery). 

  Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάποιο χαρακτηριστικό σημείου ελέγχου 

(checkpoint feature), το οποίο θα διακόπτει τη λειτουργία του ΠΣ, προκειμένου να 

αποθηκευτούν αυτόματα τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή. 

Με αυτό τον τρόπο, σε περίπτωση βλάβης δε θα απαιτείται η επανακαταχώρηση του 

συνόλου των δεδομένων. 

 Συνεχίζοντας με τον έλεγχο ασφάλειας των δικτύων επικοινωνίας του 

συστήματος, οι απειλές που εντοπίζονται αφορούν στην υπονόμευση του δικτύου και 

στον κίνδυνο κατάρρευσης του δικτύου λόγω αστοχίας υλικού. 

 Ο κίνδυνος υπονόμευσης και υποκλοπής των δεδομένων του δικτύου 

αντιμετωπίζεται με πληθώρα μέτρων ασφάλειας και ελέγχου πρόσβασης στο δίκτυο. Σ’ 

αυτά περιλαμβάνονται το τείχος προστασίας του δικτύου (firewall), τα συστήματα 

αποτροπής εισβολών στο δίκτυο (intrusion prevention systems - IPS), ο έλεγχος των 

πακέτων δεδομένων (deep packet inspection - DPI), η κρυπτογράφηση δεδομένων (data 

encryption), η ψηφιακή υπογραφή (digital signature) και το ψηφιακό πιστοποιητικό 

(digital certificate) καθώς και οι συσκευές επανάκλησης (call-back devices), οι οποίες 

διακόπτουν την σύνδεση προκειμένου να γίνει αυθεντικοποίηση του χρήστη. 

 Ειδικά η κρυπτογράφηση, κατέχει σημαντικό ρόλο στη ασφάλεια του δικτύου. 

Με την κρυπτογράφηση γίνεται κωδικοποίηση των δεδομένων με τέτοιο τρόπο, ώστε η 

ανάγνωση τους να καθίσταται εφικτή μόνο από μέρη που είναι εξουσιοδοτημένα γι’ 

αυτό το σκοπό.42 Σήμερα, έχουν αναπτυχθεί διάφορες προσεγγίσεις και αλγόριθμοι για 

                                                 
42 Ηλ.Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Encryption. 
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την κρυπτογράφηση των δεδομένων που αποστέλλονται μέσω δικτύου (private key 

encryption, public key encryption, RSA method κλπ.). 

 Ο κίνδυνος βλάβης του εξοπλισμού του δικτύου συνήθως λαμβάνει τη μορφή 

σφαλμάτων γραμμής (line errors), τα οποία οφείλονται στις γραμμές επικοινωνίας. Τα 

σφάλματα αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν με εξειδικευμένους ελέγχους (echo 

checks, parity checks κλπ.). 

 Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται και μία διαφορετική μεθοδολογία για την 

διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ των ΠΣ διαφορετικών οργανισμών, η οποία 

ονομάζεται ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων (electronic data interchange - EDI). Με 

την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων χρησιμοποιείται ένα λογισμικό μετάφρασης 

(translation software), το οποίο μετατρέπει τα δεδομένα σε καθορισμένο πρότυπο και 

κατόπιν τα υπόψη δεδομένα αποστέλλονται με το νέο πρότυπο στο ΠΣ προορισμού. Με 

αυτό τον τρόπο, περιορίζονται οι απαιτήσεις εξουσιοδότησης ενεργειών και 

διασφαλίζεται η εγκυρότητα των εκτελουμένων μεταφορών δεδομένων μεταξύ των ΠΣ. 

 Τέλος κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι οι έλεγχοι ασφάλειας θα πρέπει να 

καλύπτουν όλο το εύρος λειτουργίας των ΠΣ. Ενδεικτικά, θα πρέπει να 

πραγματοποιούνται έλεγχοι κατά την ανάπτυξη των συστημάτων (systems 

development), έλεγχοι συντήρησης των συστημάτων (maintenance controls), έλεγχοι 

αλλαγών στο σύστημα (program change procedures) και έλεγχοι των επιμέρους 

εφαρμογών του ΠΣ (computer applications). 

 Με όλους τους παραπάνω ελέγχους, ο ελεγκτής θα πρέπει να επιβεβαιώνει την 

ασφάλεια και ορθή λειτουργία του ΠΣ, ενώ θα πρέπει να καταγράφει οποιαδήποτε 

ευρήματα χρήζουν περαιτέρω εξέτασης, όπως η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο ΠΣ 

ή προβλήματα στη λειτουργία του συστήματος. 

 Τα καταγεγραμμένα προβλήματα θα μπορούν, κατόπιν, να διερευνηθούν με τα 

διάφορα εργαλεία, τα οποία βρίσκονται στην διάθεση του ελεγκτή, όπως η καταγραφή 

των ενεργειών των χρηστών (log file, keystroke monitoring, transaction log file κλπ.). 

 

2.6. Συμπεράσματα 

 

 Στην ενότητα αυτή εξετάστηκαν τα επιμέρους επιστημονικά πεδία που 

εμπίπτουν στον ενδιαφέρον της έρευνας, με στόχο την κατά το δυνατόν, πληρέστερη  

προσέγγιση του υπό εξέταση αντικειμένου. 
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  Ειδικότερα, μέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, παρουσιάστηκε ο 

ρόλος της διοίκησης ολικής ποιότητας και τα οφέλη που μπορεί να προσδώσει σ’ έναν 

οργανισμό, οι εμπειρικές μεθοδολογίες ανάλυσης και σχεδιασμού ΠΣ, οι διαφορετικές 

διαδικασίες εξαγωγής μισθοδοσίας και οι τρόποι εποπτείας αυτών, καθώς και οι αρχές 

και διαδικασίες του εσωτερικού ελέγχου, γενικά και των ΠΣ ειδικότερα. 

 Εκ πρώτης όψεως, τα παραπάνω επιστημονικά πεδία δεν εμφανίζουν σημεία 

συνάφειας μεταξύ τους, ωστόσο μέσα από την προσεκτική και στοχευμένη ανάλυσή 

τους, προέκυψε η δυνατότητα  συνδυασμού τους για την ανάλυση του προτεινόμενου 

ΠΣ εσωτερικού ελέγχου του μηχανογραφικού συστήματος εξαγωγής μισθοδοσίας, με 

τη μεθοδολογία που αναλύεται στην παρακάτω ενότητα. 
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3. Μεθοδολογία 

 

3.1. Εισαγωγή 

 

 Αντικείμενο αυτής της ενότητας αποτελεί η παρουσίαση της ακολουθούμενης 

μεθοδολογίας για την ανάπτυξη ενός ΠΣ εσωτερικού ελέγχου του μηχανογραφικού 

συστήματος εξαγωγής μισθοδοσίας ενός οργανισμού. 

 Η μεθοδολογική προσέγγιση της έρευνας στηρίζεται τη βιβλιογραφία που 

περιγράφηκε στην προηγούμενη ενότητα και περιλαμβάνει την εφαρμογή διαδικασιών 

ανάλυσης και σχεδιασμού ΠΣ, στην περίπτωση συστημάτων εξαγωγής μισθοδοσίας, 

αφού ληφθούν υπόψη οι αρχές εσωτερικού ελέγχου που θα πρέπει να εφαρμόζονται στα 

ΠΣ γενικά, στα ΠΣ ERP καθώς και στα συστήματα εξαγωγής μισθοδοσίας ειδικότερα. 

 

3.2. Ανάπτυξη Μεθοδολογικής Προσέγγισης 

 

 Η μεθοδολογία που ακολουθείται για την ανάπτυξη και σχεδιασμό ενός ΠΣ 

εσωτερικού ελέγχου ως προς το μηχανογραφικό σύστημα εξαγωγής μισθοδοσίας ενός 

μεγάλου οργανισμού με αρκετές ιδιαιτερότητες όπως το ΓΕΣ, περιλαμβάνει μία σειρά 

από διαδοχικά βήματα με βάση τη βιβλιογραφία της προηγούμενης ενότητας και το 

υφιστάμενο σύστημα εξαγωγής μισθοδοσίας του οργανισμού. 

 Αρχικά, τεκμηριώνονται οι επιχειρηματικοί λόγοι ανάπτυξης του νέου ΠΣ και 

προσδιορίζεται η επιχειρηματική αξία που αναμένεται να έχει για τον οργανισμό με την 

αίτηση συστήματος του έργου. 

 Έπειτα, γίνεται λεπτομερής καταγραφή των επιχειρηματικών διαδικασιών (AS-

IS κατάσταση) που ακολουθούνται για την εξαγωγή της μισθοδοσίας στο υφιστάμενο 

ΠΣ. 

 Για την κατανόηση των υφισταμένων διαδικασιών στην εξαγωγή της 

μισθοδοσίας πραγματοποιούνται συνεντεύξεις και υπάρχει επικοινωνία με τους 

υπεύθυνους της υπηρεσίας μισθοδοσίας του οργανισμού. Επίσης, γίνεται ανάλυση των 

εγγράφων λειτουργίας της υπηρεσίας μισθοδοσίας και των εγγράφων τεκμηρίωσης των 

σχετικών διαδικασιών. 
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 Κατόπιν, γίνεται ανάλυση των παραπάνω διαδικασιών και προσδιορίζονται οι 

ευκαιρίες βελτίωσής τους. Κατά την ανάλυση των διαδικασιών λαμβάνονται υπόψη οι 

πρακτικές και αρχές που εφαρμόζονται στα συστήματα εξαγωγής μισθοδοσίας, με βάση 

τις αρχές εσωτερικού ελέγχου και τη  διεθνή βιβλιογραφία.  

 Ειδικότερα, η ανάλυση των διαδικασιών γίνεται σε τρία επίπεδα. Το πρώτο 

επίπεδο αφορά στην εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου στο υφιστάμενο 

σύστημα εξαγωγής μισθοδοσίας, με βάση τις διαδικασίες που ακολουθούνται στα 

συστήματα εξαγωγής μισθοδοσίας των υπολοίπων οργανισμών. Το δεύτερο επίπεδο 

περιλαμβάνει την υιοθέτηση διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου, οι οποίες εφαρμόζονται 

σε ΠΣ ERP. Το τρίτο επίπεδο περιλαμβάνει την εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικού 

ελέγχου στο ΠΣ αναφορικά με τεχνικές λεπτομέρειες που εφαρμόζονται σε όλα τα ΠΣ. 

 Κατόπιν, λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα της παραπάνω ανάλυσης και βάσει 

του κύκλου ζωής ανάπτυξης λογισμικού γίνεται ανάλυση της προτεινόμενης δομής των 

επιχειρηματικών διαδικασιών και του ΠΣ (TO-BE κατάσταση). 

 Επίσης, σε ξεχωριστή ενότητα παρατίθενται επιπρόσθετες λεπτομέρειες, 

αναφορικά  με τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου που θα μπορούν να εφαρμόζονται 

από το αρμόδιο τμήμα στο προτεινόμενο ΠΣ. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται ένας 

πίνακας με ενδεικτικούς ελέγχους που δύνανται να υλοποιηθούν στη μισθοδοσία με το 

νέο ΠΣ. 

 

3.2.1. Μοντελοποίηση Διαδικασιών 

 

 Όπως σημειώθηκε και στην ενότητα 2.3, για την αναπαράσταση των 

επιχειρηματικών διαδικασιών έχει αναπτυχθεί πληθώρα τεχνικών μοντελοποίησης. Η 

μοντελοποίηση διευκολύνει την κατανόηση των επιχειρηματικών διαδικασιών και τη 

ροή των πληροφοριών. 

 Για τη μοντελοποίηση των διαδικασιών της υφιστάμενης κατάστασης και του 

προτεινόμενου ΠΣ, οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται με τις παραπάνω τεχνικές 

συλλογής πληροφοριών, οργανώνονται υπό τη μορφή διαγραμμάτων. 

 Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιείται η Ενοποιημένη Γλώσσα 

Μοντελοποίησης (Unified Modeling Language - UML), η οποία αποτελεί την πιο 

διαδεδομένη γλώσσα μοντελοποίησης στην ανάλυση και σχεδιασμό ΠΣ.43 

                                                 
43 Ηλ. Πηγή: http://www.uml.org/. 
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 Η UML χρησιμοποιείται για τη γραφική απεικόνιση και την κατασκευή ενός 

ΠΣ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες φάσεις ανάπτυξης, από την ανάλυση 

απαιτήσεων έως την υλοποίηση του συστήματος με αντικειμενοστραφή 

προγραμματισμό (object oriented - OO programming).44 Επίσης, η υπόψη γλώσσα έχει 

καθιερωθεί ως πρότυπη από το Object Management Group (OMG).45 

 Για την ανάλυση των διαδικασιών, στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, 

χρησιμοποιούνται τα διαγράμματα συμπεριφοράς (behavior diagrams) και ειδικότερα 

τα διαγράμματα δραστηριοτήτων (activity diagrams) και τα διαγράμματα περιπτώσεων 

χρήσης (use case diagrams). 

 Όπως επισημαίνεται από τους Dennis et al (2009), τα διαγράμματα 

δραστηριοτήτων υποστηρίζουν τη λογική μοντελοποίηση των επιχειρηματικών 

διαδικασιών και των ροών εργασίας. Εξηγούν, δηλαδή, τις διαδικασίες που εκτελούνται 

και τον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα μεταβιβάζονται από τη μία στην άλλη. 

 Τα διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης περιγράφουν τις βασικές λειτουργίες του 

ΠΣ. Ειδικότερα, αναπαριστούν τον τρόπο με τον οποίο ένα ΠΣ αλληλεπιδρά με το 

περιβάλλον του, δείχνοντας τις δραστηριότητες που εκτελούνται από τους χρήστες τους 

συστήματος.46 

 Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, για την περιγραφή της λειτουργικότητας 

του ΠΣ εξαγωγής μισθοδοσίας χρησιμοποιούνται τα διαγράμματα δραστηριοτήτων, ενώ 

για την περιγραφή της λειτουργικότητας του προτεινόμενου ΠΣ χρησιμοποιούνται τα 

διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης και τα διαγράμματα δραστηριοτήτων.  

 Τέλος, για τη σχεδίαση των διαγραμμάτων της UML υπάρχει μια μεγάλη 

ποικιλία εργαλείων που την υποστηρίζουν Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιείται το 

εργαλείο μοντελοποίησης modelio, το οποίο αποτελεί ευρέως χρησιμοποιούμενο 

λογισμικό ανοικτού κώδικα της γλώσσας μοντελοποίησης UML.47,48 

 

                                                 
44 Ηλ. Πηγή: https://el.wikipedia.org/wiki/Unified_Modeling_Language. 
45 Ηλ. Πηγή: www.omg.org. 
46 Dennis, A., Wixom, B. H. and Tegarden, D. (2009), Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων με την 

UML 2.0. Μια αντικειμενοστρεφής προσέγγιση, 3η έκδοση, (μετάφραση: Γ. Τζίτζικας), Εκδόσεις 

Κλειδάριθμος. 
47 Ηλ. Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Modelio. 
48 Ηλ. Πηγή: https://www.modelio.org/. 
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3.3. Αιτιολόγηση Μεθοδολογικής Προσέγγισης 

 

 Η παραπάνω επιλεγόμενη μεθοδολογία κρίθηκε ως η πλέον κατάλληλη στο 

πλαίσιο της παρούσας εργασίας. 

 Ειδικότερα, το υφιστάμενο ΠΣ για την εξαγωγή μισθοδοσίας από τον οργανισμό 

θεωρήθηκε ως δεδομένο, καθόσον είναι αξιόπιστο και έχει παραμετροποιηθεί με βάση 

τις απαιτήσεις του οργανισμού, και επιλέχθηκε η βελτίωση των υφισταμένων 

επιχειρηματικών διαδικασιών (BPI). 

 Η μετάβαση σε κάποιο νέο ΠΣ Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Πόρων 

(Enterprise Resource Planning - ERP) ή σε κάποιο ΠΣ Διαχείρισης Ανθρώπινου 

Δυναμικού (Human Resource Management - HRM), θα απαιτούσε τον ανασχεδιασμό 

των επιχειρηματικών διαδικασιών (BPR). 

 Με βάση την υφιστάμενη δομή του οργανισμού, η διαδικασία εξαγωγής 

μισθοδοσίας αποτελεί αυτοτελή και ανεξάρτητη διαδικασία, που υλοποιείται από 

ξεχωριστές οντότητες που έχουν αναλάβει αυτή την αποστολή. Επίσης, η καταβολή 

όλων των αμοιβών και αποδοχών του προσωπικού του δημόσιου τομέα μέσω του 

συστήματος της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, από το 2010 και έπειτα, διασφαλίζει σε 

σημαντικό βαθμό την ανεξαρτησία της διαδικασίας εκκαθάρισης της μισθοδοσίας από 

τη διαδικασία καταβολής των αποδοχών στους τραπεζικούς λογαριασμούς των 

απασχολουμένων.49 

 Επίσης, τα οικονομικά στοιχεία της εξαγωγής της μισθοδοσίας δεν απαιτείται να 

χρησιμοποιηθούν αυτόματα για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων του 

οργανισμού, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των ΠΣ ERP. Αντίστοιχα, τα οικονομικά 

στοιχεία της μισθοδοσίας δεν απαιτείται να ενσωματωθούν μαζί με τα λοιπά στοιχεία 

του προσωπικού (προσόντα, δεξιότητες, επίπεδο σπουδών), όπως συμβαίνει με τα ΠΣ 

HRM, καθόσον τα υπόψη στοιχεία τηρούνται από διαφορετικές οντότητες (τμήματα 

προσωπικού). 

 Τέλος, η μετάβαση σε κάποιο άλλο ΠΣ EPR ή HRM θα απαιτούσε σημαντικούς 

οικονομικούς πόρους, λόγω περιορισμών υλικού (hardware) και λογισμικού (software), 

ενώ θα προϋπέθετε την συγχώνευση των τμημάτων που είναι υπεύθυνα για την 

εξαγωγή της μισθοδοσίας με τα τμήματα που είναι υπεύθυνα για τα υπόλοιπα 

διοικητικά θέματα του προσωπικού. 

                                                 
49 Ηλ. Πηγή: http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/DimosiaDioikisi/epsp.html  
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 Παραθέτοντας τα παραπάνω επιχειρήματα δε θα πρέπει να παραγνωριστούν τα 

σημαντικά οφέλη των ΠΣ ERP και HRM για οργανισμούς με διαφορετική δομή και 

οργανόγραμμα. Η ενοποίηση τμημάτων και δραστηριοτήτων, εν προκειμένω των 

τμημάτων  προσωπικού, μακροπρόθεσμα μπορεί να αποφέρει σημαντικά οικονομικά 

οφέλη σε αυτόν. 

 Βέβαια, σε κάθε περίπτωση, με βάση τους στόχους της εργασίας και την 

υφιστάμενη βιβλιογραφία, η μεθοδολογία που ακολουθείται στην επόμενη ενότητα, 

κρίνεται ως η πλέον κατάλληλη για τον συγκεκριμένο οργανισμό. 

 

3.4. Περίληψη 

 

 Στην παρούσα ενότητα παρουσιάστηκε η προτεινόμενη μεθοδολογική 

προσέγγιση της εργασίας. για την εκπόνηση ΠΣ εσωτερικού ελέγχου, ως προς το 

μηχανογραφικό σύστημα εξαγωγής μισθοδοσίας.  

 Με την προτεινόμενη μεθοδολογία, η οποία περιλαμβάνει βελτίωση των 

επιχειρηματικών διαδικασιών (BPI), αφού γίνει προσδιορισμός των επιχειρηματικών 

απαιτήσεων του έργου, ανάλυση των υφισταμένων επιχειρηματικών διαδικασιών και 

λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές εσωτερικού ελέγχου των διαδικασιών εξαγωγής 

μισθοδοσίας και ΠΣ, κατόπιν, αναλύεται η δομή επιχειρηματικών διαδικασιών του νέου 

ΠΣ, με τη χρήση διαγραμμάτων περιπτώσεων χρήσης και δραστηριοτήτων. Επίσης, 

παρατίθενται κατηγορίες ενδεικτικών ελέγχων που δύνανται να υλοποιηθούν στη 

μισθοδοσία με το νέο ΠΣ. 

 Στο τέλος της ενότητας έγινε αξιολόγηση της μεθοδολογικής προσέγγισης που 

προκρίνεται, συγκριτικά με τις υπόλοιπες τεχνικές που εντοπίστηκαν στη βιβλιογραφία. 
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4. Ανάλυση Διαδικασιών 

 

4.1. Εισαγωγή 

 

 Χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία που αναπτύχθηκε στην προηγούμενη 

ενότητα,  στην ενότητα αυτή, γίνεται επεξεργασία των δεδομένων και αναλύεται το ΠΣ 

που προτείνεται για τον εσωτερικό έλεγχο της εξαγωγής μισθοδοσίας. 

 Για λόγους πληρέστερης κατανόησης, στην αρχή της ανάλυσης των διαδικασιών 

παρουσιάζεται η δομή και οι ακολουθούμενες διαδικασίες από το τμήμα μισθοδοσίας 

του οργανισμού, ενώ αποσαφηνίζεται το περιεχόμενο εννοιών, προκειμένου να μπορεί 

να γίνει αξιόπιστη ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης (AS-IS κατάσταση). 

 Επίσης, με την αίτηση συστήματος (system request) καταγράφονται η 

επιχειρηματική ανάγκη, οι επιχειρηματικές απαιτήσεις και η επιχειρηματική αξία που 

θα προσδώσει στον οργανισμό το ΠΣ. 

 Κατόπιν, μέσα από τη μελέτη των υφιστάμενων επιχειρηματικών διαδικασιών, 

προτείνονται τρόποι βελτίωσης τους με τη χρήση του νέου ΠΣ εσωτερικού ελέγχου 

(TO-BE κατάσταση). Επίσης, γίνεται παρουσίαση της συνολικής λειτουργικότητας του 

νέου συστήματος με τη χρήση κατάλληλων διαγραμμάτων. 

 Τέλος, προτείνονται ομαδοποιημένοι ενδεικτικοί έλεγχοι που θα μπορούν να 

πραγματοποιούνται με το νέο σύστημα, μέσα από τους οποίους αποδεικνύεται η υψηλή 

προστιθέμενη αξία που θα έχει το ΠΣ στη λειτουργία του οργανισμού. 

  

4.2. Περιγραφή Δομής Οργανισμού 

 

4.2.1. Οργάνωση Υπηρεσίας Μισθοδοσίας 

 

 Αρμόδια υπηρεσία για την εξαγωγή της μισθοδοσίας του προσωπικού του 

οργανισμού που μελετάται στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, είναι το Οικονομικό 

και Λογιστικό Κέντρο Στρατού (ΟΛΚΕΣ), το οποίο στο εξής θα καλείται Κεντρική 

Υπηρεσία Μισθοδοσίας. 
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 Η παρακολούθηση δε και καταχώρηση των μεταβολών της μισθοδοσίας του 

προσωπικού γίνεται από περιφερειακές υπηρεσίες ανά την επικράτεια, τα Κεντρικά 

Ταμεία Στρατού (ΚΤΣ), τα οποία στο εξής θα καλούνται Περιφερειακές Υπηρεσίες 

Μισθοδοσίας.50 

 Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι η Κεντρική Υπηρεσία Μισθοδοσίας51: 

 α. Εξάγει τη μισθοδοσία περίπου 50.000 μισθοδοτούμενων κάθε μήνα. 

 β. Επεξεργάζεται 20.000 μεταβολές στη μισθοδοσία των απασχολουμένων 

κάθε μήνα. 

 γ. Συντάσσει και υποβάλλει 1.400 Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις 

(ΑΠ∆) στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) κάθε τρίμηνο. 

 δ. Εκδίδει περίπου 2.000 Φύλλα Διακοπής Μισθοδοσίας κάθε χρόνο για το 

προσωπικό που έχει παύσει να απασχολείται στον οργανισμό. 

 Επίσης, διευκρινίζεται ότι το ΠΣ εξαγωγής μισθοδοσίας της Κεντρικής 

Υπηρεσίας Μισθοδοσίας συνδέεται μέσω διαβαθμισμένου δικτύου με τις 

Περιφερειακές Υπηρεσίες Μισθοδοσίας και η καταχώρηση των δεδομένων λαμβάνει 

χώρα σε πραγματικό χρόνο (real-time). 

 Οι χρήστες εισέρχονται στο ΠΣ μισθοδοσίας από καθορισμένους υπολογιστές, 

αφού γίνει αυθεντικοποίηση των στοιχείων τους, καταχωρώντας το ατομικό όνομα 

χρήστη (username) και τον κωδικό ασφαλείας (password). Τα δικαιώματα πρόσβασης 

των χρηστών στο σύστημα περιορίζονται βάσει των καθηκόντων που τους έχουν 

ανατεθεί στη διαδικασία εξαγωγής μισθοδοσίας και κατ’ επέκταση κάθε όνομα χρήστη 

αντιστοιχίζεται με έναν ρόλο (μοντέλο ελέγχου πρόσβασης βάσει ρόλων - RBAC). 

 

4.2.2. Καταχώρηση Μεταβολών Μισθοδοσίας 

 

 Η καταχώρηση μεταβολών μισθοδοσίας αναφέρεται στη συγκέντρωση και 

έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία επηρεάζουν τη μισθοδοσία του προσωπικού, και 

στην εισαγωγή στη βάση δεδομένων του ΠΣ μισθοδοσίας, κωδικοποιημένων 

πληροφοριών με τη μορφή αριθμών, γραμμάτων, συμβόλων ή συνδυασμών αυτών, 

προκειμένου να γίνει η επεξεργασία τους και να συνυπολογιστούν κατά την εξαγωγή 

της μισθοδοσίας. 

                                                 
50 Ηλ. Πηγή: http://www.army.gr/default.php?pname=sub_Organwsi_DOI&la=1. 
51 Ηλ. Πηγή: https://helleniced.wordpress.com/2011/01/18/olkes/. 
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 Το σύνολο των μεταβολών που καταχωρούνται ελέγχονται από το ΠΣ 

μισθοδοσίας πριν την υλοποίησή τους.  

 Για τους σκοπούς της μελέτης, γίνεται η υπόθεση ότι ορισμένες μεταβολές 

καταχωρούνται από αρμόδιο προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας Μισθοδοσίας και 

κάποιες από προσωπικό των Περιφερειακών Υπηρεσιών Μισθοδοσίας, ανάλογα με τη 

φύση της μεταβολής. 

 Επίσης, λαμβάνεται υπόψη και μία τρίτη κατηγορία μεταβολών, οι οποίες 

υλοποιούνται από πρόγραμμα ρουτίνας, το οποίο στο εξής θα καλείται Γεννήτρια 

Αυτόματων Μεταβολών, και σχετίζεται με την καταχώρηση αυτόματων αλλαγών στο 

μισθολογικό κλιμάκιο και στο επίδομα χρόνου υπηρεσίας, βάσει του χρονικού 

διαστήματος απασχόλησης του μισθοδοτουμένου στον οργανισμό. 

 Η εντολή εκτέλεσης της Γεννήτριας Αυτόματων Μεταβολών υλοποιείται στο 

ΠΣ μισθοδοσίας από το προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας Μισθοδοσίας, πριν τη 

διαδικασία εξαγωγής μισθοδοσίας. 

 Στον παρακάτω πίνακα έχουν περιληφθεί ενδεικτικές μεταβολές μισθοδοσίας, 

καθώς και η κατά περίπτωση αρμοδιότητα καταχώρησης αυτών στο ΠΣ μισθοδοσίας 

από τους επιμέρους φορείς.  

 

Πίνακας 1: Ενδεικτικές μεταβολές μισθοδοσίας και φορέας καταχώρησης στο ΠΣ 

μισθοδοσίας. 

 

Περιγραφή Μεταβολής Μισθοδοσίας Καταχώρηση στην Εφαρμογή 

Έναρξη/Παύση μισθοδοσίας στελέχους 

κατηγορίας (α) 
Κεντρική Υπηρεσία Μισθοδοσίας 

Έναρξη/Παύση μισθοδοσίας στελέχους 

κατηγορίας (β) 
Περιφερειακή Υπηρεσία Μισθοδοσίας 

Αλλαγή ημερομηνίας έναρξης αποδοχών Κεντρική Υπηρεσία Μισθοδοσίας 

Αλλαγή τραπεζικού λογαριασμού Κεντρική Υπηρεσία Μισθοδοσίας 

Διοικητικές προαγωγές Κεντρική Υπηρεσία Μισθοδοσίας 

Μισθολογικές προαγωγές Γεννήτρια Αυτόματων Μεταβολών 

Επίδομα χρόνου υπηρεσίας Γεννήτρια Αυτόματων Μεταβολών 

Επίδομα τέκνων Περιφερειακή Υπηρεσία Μισθοδοσίας 

Επίδομα εξομάλυνσης Περιφερειακή Υπηρεσία Μισθοδοσίας 

Επίδομα διοίκησης - διεύθυνσης Περιφερειακή Υπηρεσία Μισθοδοσίας 
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Επίδομα θέσης Περιφερειακή Υπηρεσία Μισθοδοσίας 

Επίδομα ετοιμότητας Περιφερειακή Υπηρεσία Μισθοδοσίας 

Επίδομα επικινδυνότητας Περιφερειακή Υπηρεσία Μισθοδοσίας 

Επίδομα υπηρέτησης στο εξωτερικό Περιφερειακή Υπηρεσία Μισθοδοσίας 

Παύση επιδόματος υπηρέτησης στο 

εξωτερικό 
Κεντρική Υπηρεσία Μισθοδοσίας 

Αλλαγή προσωπικών στοιχείων Περιφερειακή Υπηρεσία Μισθοδοσίας 

Ενημέρωση στοιχείων συζύγου Περιφερειακή Υπηρεσία Μισθοδοσίας 

Δείκτης αναπηρίας Περιφερειακή Υπηρεσία Μισθοδοσίας 

Κρατήσεις ασφαλιστικών ταμείων Κεντρική Υπηρεσία Μισθοδοσίας 

Κρατήσεις τέκνων Περιφερειακή Υπηρεσία Μισθοδοσίας 

Μειώσεις αποδοχών Περιφερειακή Υπηρεσία Μισθοδοσίας 

Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας Κεντρική Υπηρεσία Μισθοδοσίας 

Κρατήσεις αναγνώρισης χρόνου υπηρεσίας Κεντρική Υπηρεσία Μισθοδοσίας 

Διορθώσεις χρόνου υπηρεσίας Κεντρική Υπηρεσία Μισθοδοσίας 

Διορθώσεις μισθολογικού βαθμού Κεντρική Υπηρεσία Μισθοδοσίας 

Κράτηση δόσης δανείου Κεντρική Υπηρεσία Μισθοδοσίας 

Έκτακτη απόδοση χρημάτων Κεντρική Υπηρεσία Μισθοδοσίας 

Έκτακτη περικοπή χρημάτων Κεντρική Υπηρεσία Μισθοδοσίας 

 

4.2.3. Εξαγωγή Μισθοδοσίας 

 

 Με τον όρο εξαγωγή μισθοδοσίας, στο πλαίσιο της παρούσας ανάλυσης, νοείται 

ο υπολογισμός της μισθοδοσίας του προσωπικού όλων των κατηγοριών. 

 Η εξαγωγή μισθοδοσίας διενεργείται από την Κεντρική Υπηρεσία Μισθοδοσίας 

κάθε μήνα, με ευθύνη του εκκαθαριστή μισθοδοσίας. Ειδικότερα, ο εκκαθαριστής 

μισθοδοσίας φέρει την ευθύνη εκκαθάρισης των τακτικών και πρόσθετων αμοιβών του 

προσωπικού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και την υφιστάμενη διαδικασία 

προληπτικού ελέγχου. 

 Αρχικά, γίνεται ο τελικός έλεγχος του συνόλου των καταχωρημένων μεταβολών 

μισθοδοσίας. Έπειτα, ακολουθεί η ροή του προγράμματος υπολογισμών του ΠΣ 

μισθοδοσίας και η ετοιμασία των μηχανογραφικών παραγώγων, στα οποία 

περιλαμβάνονται το αρχείο μισθοδοσίας (Μισθοδοτικές Καταστάσεις) και τα ατομικά 

φύλλα μισθοδοσίας (Αναλυτικά Φύλλα Μισθοδοσίας). 
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 Κατόπιν, το αρχείο μισθοδοσίας αρχειοθετείται και μεταφορτώνεται στο ΠΣ της 

ΕΑΠ για την καταβολή των αποδοχών στους δικαιούχους, με τη διαδικασία που 

περιγράφεται στην επόμενη ενότητα. 

 

4.2.4. Κατάθεση Μισθοδοσίας στους Δικαιούχους 

 

 Για την κατάθεση της μισθοδοσίας στους δικαιούχους, το αρχείο μισθοδοσίας 

που έχει ετοιμαστεί από το ΠΣ μισθοδοσίας της Κεντρικής Υπηρεσίας κατά την 

διαδικασία εξαγωγής της μισθοδοσίας, η οποία περιγράφηκε στην προηγούμενη 

ενότητα, μεταφορτώνεται στο ΠΣ της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ). 

 Η ΕΑΠ αποτελεί έναν ανεξάρτητο φορέα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την 

καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών προς το προσωπικό του Δημοσίου και των 

Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) μέσω τραπεζικού λογαριασμού.52,53  

 Υπεύθυνος για την μεταφόρτωση του αρχείου μισθοδοσίας είναι ο 

εκκαθαριστής μισθοδοσίας, ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος στην ΕΑΠ με ατομικό 

όνομα (username) και κωδικό χρήστη (password), τα οποία αυθεντικοποιούνται κατά 

την είσοδό του στο ΠΣ της ΕΑΠ. 

 Πριν την καταβολή των αποδοχών στους δικαιούχους από την ΕΑΠ γίνεται 

διασταύρωση των καταχωρημένων στοιχείων στη βάση δεδομένων του ΠΣ. Ειδικότερα, 

ταυτοποιείται εάν οι μισθοδοτούμενοι βρίσκονται καταχωρημένοι στο Μητρώο 

Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου και εάν οι καταχωρημένοι 

τραπεζικοί λογαριασμοί μισθοδοσίας όντως τους ανήκουν, μέσω πρόσβασης στο 

σύστημα πληρωμών του διατραπεζικού συστήματος συναλλαγών (ΔΙΑΣ).  

 Επίσης, το ΠΣ της ΕΑΠ μπορεί να συνεργάζεται με τρίτους φορείς για την 

παροχή στοιχείων, όπως το αρχείο TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά και με ασφαλιστικούς φορείς 

για λόγους αξιοπιστίας της ταυτοποίησης. 

 Αφού ταυτοποιηθεί η ορθότητα των καταχωρημένων στοιχείων, κατόπιν, η 

μισθοδοσία καταβάλλεται στους ατομικούς τραπεζικούς λογαριασμούς του προσωπικού 

και τα δικαιώματα υπέρ τρίτων (ασφαλιστικών ταμείων και λοιπών φορέων) 

αποδίδονται στους δικαιούχους. 

                                                 
52 Ν.3845/2010, «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα 

κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο», 2010, ΦΕΚ/65/Α/6 Μαΐου 2010. 
53 Ηλ. Πηγή: http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/DimosiaDioikisi/epsp.html. 
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 Κατά την διαδικασία ταυτοποίησης, τα στοιχεία των αμειβομένων που δεν 

μπορούν να ταυτοποιηθούν,  κοινοποιούνται στους εκκαθαριστές μισθοδοσίας, ώστε να 

επικαιροποιηθούν τυχόν λανθασμένα στοιχεία τους.54 

  Από την παραπάνω ανάλυση, σε συνδυασμό με τη μελέτη της βιβλιογραφίας της 

ενότητας 2, διαπιστώνεται ότι με την εξαγωγή της μισθοδοσίας από την Κεντρική 

Υπηρεσία Μισθοδοσίας και την καταβολή των αποδοχών από την ΕΑΠ, έπειτα από τη 

διενέργεια διαδικασιών ταυτοποίησης, διασφαλίζεται η σημαντική αρχή εσωτερικού 

ελέγχου αναφορικά με την ανεξαρτησία της διαδικασίας υπολογισμού των αποδοχών 

και της διαδικασίας καταβολής στους δικαιούχους. 

 

4.3. Αίτηση Συστήματος 

 

 Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται η αίτηση συστήματος (system request), 

στην οποία περιλαμβάνονται ο εντολέας του έργου, η επιχειρηματική ανάγκη, οι 

επιχειρηματικές απαιτήσεις που θα καλύπτει, η επιχειρηματική αξία που θα προσδώσει 

στον οργανισμό και τα ειδικά ζητήματα και περιορισμοί που θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη. 

 

Πίνακας 2: Αίτηση Συστήματος ΠΣ εσωτερικού ελέγχου του μηχανογραφικού 

συστήματος εξαγωγής μισθοδοσίας. 

 

Όνομα του έργου: 

ΠΣ εσωτερικού ελέγχου του μηχανογραφικού συστήματος εξαγωγής μισθοδοσίας. 

Εντολέας έργου: 

Γενικό Επιτελείο Στρατού 

Επιχειρηματική ανάγκη: 

Η παρούσα εργασία έχει εκπονηθεί με στόχο την εφαρμογή διαδικασιών και αρχών 

εσωτερικού ελέγχου στη διαδικασία εξαγωγής της μισθοδοσίας του προσωπικού, ώστε 

να υπάρχει η εξάλειψη λαθών και παραλείψεων στις καταβαλλόμενες αποδοχές, να 

αναβαθμιστεί η ποιότητα του ελέγχου και να καταστεί αποδοτικότερη και 

αποτελεσματικότερη η εξαγωγή της μισθοδοσίας. Για την ικανοποίηση των ανωτέρω 

                                                 
54 ΚΥΑ Αριθμ. 2/37345/0004/4-6-2010, «Απογραφή προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των 

Ο.Τ.Α α΄και β΄βαθμού και σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής», 2010, ΦΕΚ 784/Β/4 Ιουνίου 2010. 
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αναγκών προτείνεται η δημιουργία ενός νέου ΠΣ. 

Επιχειρηματικές απαιτήσεις: 

Μέσω του ΠΣ, το τμήμα εσωτερικού ελέγχου θα μπορεί να ελέγχει όλα τα στάδια της 

διαδικασίας εξαγωγής μισθοδοσίας. Το ΠΣ εσωτερικού ελέγχου θα επικοινωνεί 

ηλεκτρονικά με το ΠΣ μισθοδοσίας. Η λειτουργικότητα που θα πρέπει να έχει το 

σύστημα περιλαμβάνει τις παρακάτω δυνατότητες: 

- Έλεγχος μεταβολών μισθοδοσίας, αρχείου μισθοδοσίας, φύλλων μισθοδοσίας και 

αρχείου μισθοδοσίας της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ). 

- Αντιπαραβολή μεταξύ των αρχείων μισθοδοσίας, των φύλλων μισθοδοσίας και του 

μεταφορτωμένου αρχείου μισθοδοσίας στην ΕΑΠ. 

- Έλεγχος διορθώσεων μεταβολών και μισθοδοσίας. 

- Έλεγχος μεταβολών μισθοδοσίας χρηστών και σημαντικών προσώπων. 

- Έλεγχος ενεργειών χρηστών. 

- Εξαγωγή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων και περιληπτικών αναφορών. 

Επιχειρηματική αξία: 

Αναμένεται ότι με το νέο ΠΣ θα διασφαλίζεται η ορθότητα των καταβαλλόμενων 

αποδοχών στους δικαιούχους και θα περιοριστούν λάθη και παραλείψεις στην εξαγωγή 

της μισθοδοσίας, τα οποία θα εντοπίζονται ταχύτερα και ευκολότερα. Σύμφωνα με τα 

ευρήματα των ελέγχων, θα μπορούν να αναπτύσσονται από τη διοίκηση οι κατάλληλες 

στρατηγικές αντιμετώπισης των κινδύνων. 

Ειδικά ζητήματα ή περιορισμοί: 

Λόγω της ιδιαίτερης φύσης του οργανισμού, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω 

παράμετροι: 

- Το υφιστάμενο ΠΣ εξαγωγής μισθοδοσίας θεωρείται δεδομένο και δε δύναται να 

αλλάξει λόγω τεχνικών και οικονομικών περιορισμών. Το προτεινόμενο ΠΣ 

εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να αντλεί δεδομένα από το υφιστάμενο ΠΣ εξαγωγής 

μισθοδοσίας. 

- Η διαχείριση του ΠΣ της ΕΑΠ γίνεται από την  ίδια την Αρχή και πρόσβαση μπορεί 

να έχει μόνο ο εξουσιοδοτημένος εκκαθαριστής μισθοδοσίας. 

- Θα απαιτηθεί εκπαίδευση των στελεχών του τμήματος εσωτερικού ελέγχου στο νέο 

ΠΣ. 
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4.4. Ανάλυση Διαδικασιών 

 

 Προχωρώντας στο στάδιο της ανάλυσης, αρχικά γίνεται μία στρατηγική 

ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης για κάθε μία από τις επιχειρηματικές διαδικασίες 

που εφαρμόζονται στον οργανισμό (AS-IS κατάσταση).  

 Έπειτα, αναλύεται η προτεινόμενη κατάσταση, μετά την εφαρμογή του ΠΣ 

εσωτερικού ελέγχου του μηχανογραφικού συστήματος εξαγωγής μισθοδοσίας (TO-BE 

κατάσταση). 

 Τέλος, μέσα από την ανάλυση των διαδικασιών, προτείνονται νέες 

επιχειρηματικές διαδικασίες που θα μπορούν να υλοποιούνται με το νέο ΠΣ. 

 Για την παρουσίαση της υφιστάμενης και της προτεινόμενης κατάστασης, για 

κάθε μία από τις επιχειρηματικές διαδικασίες, γίνεται διαγραμματική απεικόνιση με τη 

χρήση διαγραμμάτων δραστηριοτήτων (activity diagrams). 

 Για την παρουσίαση της λειτουργικότητας  του νέου ΠΣ εσωτερικού ελέγχου 

χρησιμοποιούνται διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης (use case diagrams), ενώ για τις 

νέες επιχειρηματικές διαδικασίες που θα υλοποιούνται από το προτεινόμενου ΠΣ 

χρησιμοποιούνται διαγράμματα δραστηριοτήτων (activity diagrams). 

 Για τη διαγραμματική απεικόνιση των διαδικασιών, όπως σημειώθηκε και στην 

ενότητα 3, χρησιμοποιείται το εργαλείο μοντελοποίησης modelio, το οποίο αποτελεί 

λογισμικό ανοικτού κώδικα της γλώσσας μοντελοποίησης UML. 
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4.4.1. Λειτουργικότητα Προτεινόμενου ΠΣ 

 

 

 

Διάγραμμα 10: Use Case Diagram Προτεινόμενου ΠΣ Εσωτερικού Ελέγχου 

Μισθοδοσίας (TO-BE). 

 

Σημείωση: Η περίπτωση χρήσης (ΠΧ) «Αυθεντικοποίηση ονόματος και κωδικού 

χρήστη» θα υλοποιείται κατά την είσοδο του χρήστη στο ΠΣ Εσωτερικού Ελέγχου και 

θα προηγείται των υπολοίπων ΠΧ. 
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4.4.2. Ανάλυση Δραστηριοτήτων 

 

4.4.2.1. Ανάλυση Υφιστάμενης Διαδικασίας Αυθεντικοποίησης Ονόματος και 
Κωδικού Χρήστη  στο ΠΣ Εξαγωγής Μισθοδοσίας (AS-IS) 

 

 

 

Διάγραμμα 11: Αυθεντικοποίηση Ονόματος και Κωδικού Χρήστη στο ΠΣ 

Εξαγωγής Μισθοδοσίας (AS-IS). 
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4.4.2.2. Ανάλυση Προτεινόμενης Διαδικασίας Αυθεντικοποίησης Ονόματος και 
Κωδικού Χρήστη στο ΠΣ Εξαγωγής Μισθοδοσίας (TO-BE) 

 

 

 

Διάγραμμα 12: Αυθεντικοποίηση Ονόματος και Κωδικού Χρήστη στο ΠΣ 

Εξαγωγής Μισθοδοσίας (TO-BE). 
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4.4.2.3. Ανάλυση Υφιστάμενης Διαδικασίας Καταχώρησης Μεταβολών 
Μισθοδοσίας (AS-IS) 

 

 

 

Διάγραμμα 13: Καταχώρηση Μεταβολών Μισθοδοσίας (AS-IS). 
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4.4.2.4. Ανάλυση Προτεινόμενης Διαδικασίας Καταχώρησης Μεταβολών 
Μισθοδοσίας (TO-BE) 

 

 

 

Διάγραμμα 14: Προτεινόμενη Καταχώρηση Μεταβολών Μισθοδοσίας (TO-BE). 
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4.4.2.5. Ανάλυση Υφιστάμενης Διαδικασίας Καταχώρησης Αυτόματων 
Μεταβολών Μισθοδοσίας (AS-IS) 

 

 

 

Διάγραμμα 15: Καταχώρηση Αυτόματων Μεταβολών Μισθοδοσίας (AS-IS). 
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4.4.2.6. Ανάλυση Προτεινόμενης Διαδικασίας Καταχώρησης Αυτόματων 
Μεταβολών Μισθοδοσίας (TO-BE) 

 

 

 

Διάγραμμα 16: Προτεινόμενη Καταχώρηση Αυτόματων Μεταβολών Μισθοδοσίας 

(ΤΟ ΒΕ). 
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4.4.2.7. Ανάλυση Υφιστάμενης Διαδικασίας Εξαγωγής Μισθοδοσίας (AS-IS) 

 

 

 

Διάγραμμα 17: Εξαγωγή Μισθοδοσίας (AS-IS). 
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4.4.2.8. Ανάλυση Προτεινόμενης Διαδικασίας Εξαγωγής Μισθοδοσίας (TO-BE) 

 

 

 

Διάγραμμα 18: Προτεινόμενη Εξαγωγή Μισθοδοσίας (TO-BE). 



 81

4.4.2.9. Ανάλυση Υφιστάμενης Διαδικασίας Καταχώρησης Μισθοδοσίας στην 
Ενιαία Αρχή Πληρωμής (AS-IS) 

 

 

 

Διάγραμμα 19: Καταχώρηση Μισθοδοσίας στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής (AS-IS). 
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4.4.2.10. Ανάλυση Προτεινόμενης Διαδικασίας Καταχώρησης Μισθοδοσίας 
στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής (TO-BE) 

 

 

 

Διάγραμμα 20: Προτεινόμενη Καταχώρηση Μισθοδοσίας στην Ενιαία Αρχή 

Πληρωμής (TO-BE). 
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4.4.2.11. Ανάλυση Προτεινόμενης Διαδικασίας Αντιπαραβολής Αρχείου 
Μισθοδοσίας ΠΣ Εξαγωγής Μισθοδοσίας και Φύλλων Μισθοδοσίας  (TO-
BE) 

 

 

 

Διάγραμμα 21: Προτεινόμενη Αντιπαραβολή Αρχείου Μισθοδοσίας ΠΣ Εξαγωγής 

Μισθοδοσίας και Φύλλων Μισθοδοσίας (TO-BE). 
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4.4.2.12. Ανάλυση Προτεινόμενης Διαδικασίας Αντιπαραβολής Αρχείου 
 Μισθοδοσίας ΠΣ Εξαγωγής Μισθοδοσίας και Αρχείου 
 Μισθοδοσίας Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (TO-BE) 

 

 

 

Διάγραμμα 22: Προτεινόμενη Αντιπαραβολή Αρχείου Μισθοδοσίας ΠΣ Εξαγωγής 

Μισθοδοσίας και Αρχείου Μισθοδοσίας Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (TO-BE). 
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4.5. Προτεινόμενοι Έλεγχοι Μισθοδοσίας  

 

 Όπως είχε εξαρχής αποσαφηνιστεί στην πρώτη ενότητα της εργασίας, στόχος 

της μελέτης δεν είναι να καθοριστεί ένα κανονιστικό πλαίσιο αναφορικά με τις αρχές 

και διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου που θα πρέπει να εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή 

της μισθοδοσίας. 

 Με το προτεινόμενο ΠΣ παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας εσωτερικού 

ελέγχου στο σύνολο των σταδίων της διαδικασίας εξαγωγής μισθοδοσίας και των 

παραγόμενων αρχείων αυτής.  

 Επίσης, σε συμφωνία με τις αρχές εσωτερικού ελέγχου, όπως αναλύθηκαν στην 

ενότητα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, διασφαλίζεται η ευελιξία διεξαγωγής 

εσωτερικού ελέγχου, ανάλογα με τη σημαντικότητα (materiality) των ευρημάτων 

(evidence) και κατά την κρίση του ελεγκτή, δίνοντας τη δυνατότητα ενδελεχούς 

εξέτασης συγκεκριμένων τομέων, στους οποίους εντοπίζονται προβλήματα (audit trail). 

 Για την πληρέστερη κατανόηση της λειτουργικότητας του προτεινόμενου ΠΣ 

στον παρακάτω πίνακα έχουν περιληφθεί 15 κατηγορίες ενδεικτικών ελέγχων που θα 

μπορούν να πραγματοποιούνται με το νέο σύστημα. 

 

Πίνακας 3: Ενδεικτικοί έλεγχοι μισθοδοσίας που θα πραγματοποιούνται με το 

προτεινόμενο ΠΣ. 

 

Περιγραφή Ελέγχου 

1. Δειγματοληπτικός έλεγχος αρχείου μεταβολών μισθοδοσίας προσωπικού. 

(Περιλαμβάνεται ο δειγματοληπτικός έλεγχος των καταχωρημένων μεταβολών 

μισθοδοσίας της Κεντρικής Υπηρεσίας Μισθοδοσίας, των Περιφερειακών Υπηρεσιών 

Μισθοδοσίας και της Γεννήτριας Αυτόματων Μεταβολών)  

- Δειγματοληπτικός έλεγχος των δικαιολογητικών έναρξης/παύσης απασχόλησης του 

προσωπικού. 

- Δειγματοληπτικός έλεγχος των δικαιολογητικών έναρξης/παύσης καταβολής των 

πάσης φύσεως επιδομάτων. 

- Δειγματοληπτικός έλεγχος των δικαιολογητικών αλλαγής του τραπεζικού 

λογαριασμού κατάθεσης της μισθοδοσίας των εργαζομένων. 

- Δειγματοληπτικός έλεγχος των δικαιολογητικών των λοιπών ειδών μεταβολών. 
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2. Έλεγχος αρχείου διορθώσεων μεταβολών μισθοδοσίας. 

(Περιλαμβάνεται ο έλεγχος των διορθώσεων των αυτόματων μεταβολών μισθοδοσίας, 

η οποία πραγματοποιείται από το προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας Μισθοδοσίας 

και αφορά τον υπολογισμό του χρόνου απασχόλησης στην υπηρεσία) 

- Έλεγχος δικαιολογητικών των μεταβολών. 

3. Έλεγχος αρχείου μεταβολών μισθοδοσίας χρηστών και σημαντικών προσώπων.  

[Περιλαμβάνεται ο έλεγχος των καταχωρημένων μεταβολών μισθοδοσίας που αφορούν 

στελέχη της διοίκησης (ανώτατα στελέχη) και το προσωπικό που έχει πρόσβαση στο 

σύστημα (key data)] 

- Έλεγχος δικαιολογητικών των μεταβολών. 

4. Δειγματοληπτικός έλεγχος αρχείου μισθοδοσίας ΠΣ εξαγωγής μισθοδοσίας. 

(Περιλαμβάνεται ο δειγματοληπτικός έλεγχος των μισθοδοσιών που έχουν υπολογιστεί 

από το ΠΣ εξαγωγής μισθοδοσίας) 

- Δειγματοληπτικός έλεγχος ύπαρξης λαθών στον υπολογισμό της μισθοδοσίας. 

- Δειγματοληπτικός έλεγχος του υπολογισμού μηδενικής μισθοδοσίας. 

- Δειγματοληπτικός έλεγχος του υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών και των 

λοιπών δικαιωμάτων υπέρ τρίτων. 

- Έλεγχος διπλής εξαγωγής μισθοδοσίας για κάποιο μισθοδοτούμενο (διπλοεγγραφές). 

- Έλεγχος εξαγωγής μισθοδοσίας για προσωπικό που δεν απασχολήθηκε ποτέ από τον 

οργανισμό (ghost employees) ή που έχει πάψει να εργάζεται. 

- Έλεγχος πληρότητας δεδομένων (ελλιπή στοιχεία, κενά πεδία κλπ.). 

5. Έλεγχος αρχείου διορθώσεων μισθοδοσίας. 

(Περιλαμβάνεται ο έλεγχος των διορθώσεων της υπολογισμένης μισθοδοσίας από τον 

εκκαθαριστή μισθοδοσίας) 

- Έλεγχος και επαλήθευση του υπολογισμού μισθοδοσίας. 

6. Αντιπαραβολή αρχείου μισθοδοσίας ΠΣ εξαγωγής μισθοδοσίας και φύλλων 

μισθοδοσίας. 

(Περιλαμβάνεται η αντιπαραβολή των μισθοδοσιών που έχουν υπολογιστεί από το ΠΣ 

εξαγωγής μισθοδοσίας με τα φύλλα μισθοδοσίας που έχουν παραχθεί, προς εξακρίβωση 

της μεταξύ τους συμφωνίας) 

- Έλεγχος συμφωνίας της υπολογισμένης μισθοδοσίας για κάθε  μισθοδοτούμενο με τα 

καταχωρημένα στοιχεία στο φύλλο μισθοδοσίας. 

7. Αντιπαραβολή αρχείου μισθοδοσίας ΠΣ εξαγωγής μισθοδοσίας και αρχείου 

μισθοδοσίας Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ). 
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(Περιλαμβάνεται η αντιπαραβολή των μισθοδοσιών που έχουν υπολογιστεί από το ΠΣ 

εξαγωγής μισθοδοσίας με τις μισθοδοσίες που έχουν μεταφορτωθεί στο ΠΣ της ΕΑΠ 

από τον εκκαθαριστή μισθοδοσίας, προς εξακρίβωση της μεταξύ τους συμφωνίας) 

- Έλεγχος συμφωνίας της υπολογισμένης μισθοδοσίας για κάθε μισθοδοτούμενο με τα 

μεταφορτωμένα στοιχεία στο ΠΣ της ΕΑΠ.  

- Έλεγχος συμφωνίας των υπολογισμένων ασφαλιστικών εισφορών και των λοιπών 

δικαιωμάτων υπέρ τρίτων με τα μεταφορτωμένα στοιχεία στο ΠΣ της ΕΑΠ. 

8. Έλεγχος αρχείου αποτυχημένων εισόδων στο ΠΣ εξαγωγής μισθοδοσίας. 

(Περιλαμβάνεται ο έλεγχος των αποτυχημένων εισόδων των χρηστών στο ΠΣ εξαγωγής 

μισθοδοσίας) 

- Έλεγχος των αποτυχημένων εισόδων και εξέταση της αιτίας αποτυχίας τους. 

9. Δειγματοληπτικός έλεγχος αρχείου καταγραφής ενεργειών χρηστών στο ΠΣ 

εξαγωγής μισθοδοσίας. 

[Περιλαμβάνεται ο δειγματοληπτικός έλεγχος των καταγεγραμμένων ενεργειών των 

χρηστών στο ΠΣ εξαγωγής μισθοδοσίας, όπως καταχωρήσεις μεταβολών κλπ., μέσα 

από την εξέταση του αρχείου καταγραφής ενεργειών (log file, keystroke monitoring, 

transaction log file κλπ.)] 

- Δειγματοληπτικός έλεγχος των ενεργειών των χρηστών στο ΠΣ εξαγωγής 

μισθοδοσίας. 

- Έλεγχος αλλαγών στα δικαιώματα πρόσβασης των χρηστών στο σύστημα. 

10. Έλεγχος αρχείου δικαιωμάτων πρόσβασης των χρηστών στο ΠΣ εξαγωγής 

μισθοδοσίας. 

(Περιλαμβάνεται ο έλεγχος των δικαιωμάτων πρόσβασης στο ΠΣ εξαγωγής 

μισθοδοσίας για καθέναν από τους χρήστες της Κεντρικής Υπηρεσίας Μισθοδοσίας και 

των Περιφερειακών Υπηρεσιών Μισθοδοσίας) 

- Έλεγχος των εξουσιοδοτήσεων διενέργειας συναλλαγών (authorization rules) και των 

λοιπών ενεργειών που μπορεί να κάνει καθώς και των πληροφοριών που μπορεί να δει 

(user views) καθένας από τους χρήστες, στο ΠΣ εξαγωγής μισθοδοσίας, προκειμένου 

να εξασφαλίζεται η αρχή της ελάχιστης πρόσβασης των χρηστών στο ΠΣ, ανάλογα με 

τα καθήκοντα που εκτελούν. Κανένας χρήστης, πλην του εκκαθαριστή μισθοδοσίας, δε 

θα πρέπει να μπορεί να αλλάξει το υπολογισμένο ποσό της εξαγόμενης μισθοδοσίας. 

- Έλεγχος επικαιροποίησης και συμφωνίας των χρηστών του ΠΣ με τα πραγματικά 

καθήκοντα που εκτελούν. 

- Έλεγχος περιοδικής ανανέωσης του κωδικού χρήστη (password) κάθε μήνα. 
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- Έλεγχος διαγραφής περιττών ρόλων χρήστη του ΠΣ, οι οποίοι δεν χρησιμοποιούνται, 

σύμφωνα με τις αρχές του μοντέλου ελέγχου πρόσβασης βάσει ρόλων (role-based 

access control model – RBAC). 

- Έλεγχος διαγραφής χρηστών, οι οποίοι δε χρησιμοποιούν πλέον το ΠΣ, λόγω 

αντικατάστασής τους. 

- Έλεγχος αλλαγής των χρηστών του ΠΣ εξαγωγής μισθοδοσίας, μετά την παρέλευση 

διετίας και εφόσον αυτό είναι εφικτό. 

- Έλεγχος χρηστών με δικαιώματα διακριτικής πρόσβασης (οι οποίοι εγκρίνουν τα 

δικαιώματα πρόσβασης των υπολοίπων χρηστών). 

11. Έλεγχος των στατιστικών στοιχείων της μισθοδοσίας. 

(Περιλαμβάνεται η εξαγωγή των πάσης φύσης συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων, 

διαγραμμάτων και περιληπτικών αναφορών) 

- Έλεγχος στατιστικών στοιχείων και αναφορών (αθροιστικά στοιχεία, διαχρονικές 

τάσεις κλπ.) και εξέταση αιτίας τυχόν αποκλίσεων. 

- Επιβεβαίωση του συνολικού αριθμού μισθοδοτουμένων από τις Διευθύνσεις 

Προσωπικού του οργανισμού. 

12. Έλεγχος τήρησης της προβλεπόμενης διοικητικής διαδικασίας για την εξαγωγή 

της μισθοδοσίας. 

(Περιλαμβάνεται ο έλεγχος σχετικά με το αν ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες 

διοικητικές διαδικασίες κατά την εξαγωγή της μισθοδοσίας) 

- Έλεγχος διενέργειας προληπτικού ελέγχου από τον εκκαθαριστή μισθοδοσίας κατά 

την εκκαθάριση των τακτικών και πρόσθετων αμοιβών του προσωπικού, σύμφωνα με 

τις ισχύουσες διατάξεις. 

- Έλεγχος αν το αρχείο μισθοδοσίας έχει υπογραφεί και θεωρηθεί αρμοδίως. 

- Έλεγχος αρχειοθέτησης του αρχείου μισθοδοσίας. 

13. Έλεγχος εφαρμογής της αρχής του διαχωρισμού καθηκόντων. 

[Περιλαμβάνονται οι έλεγχοι των πάσης φύσεως περιπτώσεων συρροής αρμοδιότητας 

στην εκτέλεση των καθηκόντων, προκειμένου να ακολουθείται η αρχή του  

διαχωρισμού καθηκόντων (segregation of duties)] 

- Έλεγχος αν οι διαχειριστές του συστήματος εμπλέκονται στη διαδικασία εξαγωγής 

μισθοδοσίας. 

- Έλεγχος αν οι καταχωρητές μεταβολών ή ο εκκαθαριστής μισθοδοσίας παρεμβαίνουν 

και τροποποιούν τον κώδικα του συστήματος. 

14. Έλεγχος σχεδίου έκτατης ανάγκης (contingency plan). 
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[Περιλαμβάνεται ο έλεγχος του σχεδίου έκτατης ανάγκης που θα πρέπει να προβλέπει 

συγκεκριμένες διαδικασίες σε περίπτωση μίας ενδεχόμενης αστοχίας υλικού, σκόπιμης 

δολιοφθοράς ή ακόμα και φυσικής καταστροφής (σεισμός, πυρκαγιά κλπ.)] 

-¨Έλεγχος αν υπάρχει επικαιροποιημένο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. 

- Έλεγχος διαδικασιών που προβλέπονται στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. 

15. Έλεγχος ασφάλειας ΠΣ εξαγωγής μισθοδοσίας. 

[Περιλαμβάνονται οι πάσης φύσης έλεγχοι της ασφάλειας και ορθής λειτουργίας του 

χρησιμοποιούμενου ΠΣ σε φυσικό και λογικό επίπεδο, έλεγχοι κατά την ανάπτυξη 

(systems development), έλεγχοι συντήρησης (maintenance controls), έλεγχοι αλλαγών 

(program change procedures) και έλεγχοι των επιμέρους εφαρμογών (computer 

applications)] 

- Έλεγχος ασφάλειας και ορθής λειτουργίας του λειτουργικού συστήματος. 

- Έλεγχος ασφάλειας και ορθής λειτουργίας της βάσης δεδομένων. 

- Έλεγχος ασφάλειας και ορθής λειτουργίας του δικτύου επικοινωνίας. 

- Έλεγχος ύπαρξης και επικαιροποίησης λογισμικού προστασίας κακόβουλο λογισμικό 

(viruses, worms, back doors, logic bombs, Trojan horses κλπ.). 

- Έλεγχος ηλεκτρονικών αναφορών που παράγονται από το ίδιο το σύστημα. 

- Έλεγχος λειτουργίας κρυπτογράφησης δεδομένων. 

- Έλεγχος τήρησης εφεδρικών αντιγράφων της βάσης δεδομένων (backup). 

- Έλεγχος ύπαρξης δυνατότητας εφαρμογής τεχνικών ανάκτησης δεδομένων (recovery). 

- Έλεγχος ύπαρξης χαρακτηριστικού σημείου ελέγχου (checkpoint feature), το οποίο θα 

διακόπτει τη λειτουργία του ΠΣ για την αυτόματη αποθήκευση των δεδομένων που 

έχουν καταχωρηθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή. 

- Έλεγχος ύπαρξης κατεστραμμένων ή αλλοιωμένων αρχείων. 

- Έλεγχος ύπαρξης δύο (τουλάχιστον) διασυνδεδεμένων διακομιστών (servers), οι 

οποίοι θα βρίσκονται σε εφεδρική λειτουργία μεταξύ τους (redundant backup mode). 

- Έλεγχος τοποθέτησης διακομιστών (servers) και υλικού δικτύου (δρομολογητές, 

switch κλπ.) σε ασφαλισμένο χώρο, στον οποίο εισέρχεται μόνο ο διαχειριστής 

ασφαλείας του συστήματος. 

- Έλεγχος περιοδικής συντήρησης και αντικατάστασης υλικού (hardware). 

- Έλεγχος προστασίας του δικτύου επικοινωνίας  με τοποθέτηση και ενημέρωση 

τείχους προστασίας (firewall), συστημάτων αποτροπής εισβολών στο δίκτυο (intrusion 

prevention systems -IPS), συστημάτων ελέγχου των πακέτων δεδομένων (deep packet 

inspection - DPI), συστημάτων κρυπτογράφησης δεδομένων (data encryption) και 
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ψηφιακής υπογραφής (digital signature) καθώς και συσκευών επανάκλησης (call-back 

devices]. 

- Έλεγχος σφαλμάτων γραμμής (line errors) του δικτύου (echo checks, parity checks 

κλπ.). 

 

 

4.6. Περίληψη 

 

 Στην παρούσα ενότητα, αρχικά περιγράφηκε η υφιστάμενη δομή του τμήματος 

μισθοδοσίας του υπό εξέταση οργανισμού. Έπειτα, χρησιμοποιώντας την αίτηση 

συστήματος (system request) προσδιορίστηκαν οι επιχειρηματικές απαιτήσεις που θα 

καλυφθούν με το προτεινόμενο ΠΣ εσωτερικού ελέγχου της μισθοδοσίας, καθώς και τα 

οφέλη που μπορεί να επιφέρει στον οργανισμό.  

 Κατόπιν, έγινε απεικόνιση, με τη χρήση κατάλληλων διαγραμμάτων, καθεμιάς 

από τις 5 υφιστάμενες διαδικασίες και αφού αναλύθηκαν, προτάθηκαν οι βελτιωμένες 

επιχειρηματικές διαδικασίες, καθώς και 2 νέες, που θα μπορούν να υλοποιούνται με το 

νέο σύστημα. Με τη χρήση διαγραμμάτων περιπτώσεων χρήσης, παρουσιάστηκε η 

συνολική λειτουργικότητα του ΠΣ. 

 Τέλος, αναπτύχθηκαν 15 κατηγορίες ενδεικτικών ελέγχων, οι οποίες θα 

μπορούν να πραγματοποιούνται στον οργανισμό στο πλαίσιο της εφαρμογής των αρχών 

και διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και οι οποίες θα αποφέρουν σημαντικά οφέλη 

στον οργανισμό.  

 Στην επόμενη ενότητα, αναλύονται οι συμπερασματικές διαπιστώσεις της 

μελέτης. 
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5. Συμπεράσματα και Προτάσεις 

 

5.1. Συμπερασματικές Διαπιστώσεις 

 

 Η επιταχυνόμενη πρόοδος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

(ΤΠΕ) συνέτεινε στη ευρεία χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ) στη 

λειτουργία των οργανισμών. Η χρήση αυτών των ΠΣ επιτρέπει την άμεση καταχώρηση, 

επεξεργασία και ανάλυση των οικονομικών δεδομένων, η οποία οδηγεί στην ορθή λήψη 

αποφάσεων. Η βελτίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών που επιτυγχάνεται, καθιστά 

τη λειτουργία του οργανισμού πιο αποδοτική και αποτελεσματική, παρέχοντάς του τα 

απαραίτητα εχέγγυα για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του οργανισμού. 

 Με την παρούσα εργασία επιδιώκεται η γεφύρωση του κενού ανάμεσα στις 

δυνατότητες που προσφέρουν οι σύγχρονες μεθοδολογίες ανάπτυξης ΠΣ και η 

εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διοίκησης, όπως η εφαρμογή εσωτερικού ελέγχου. Για 

την εμπειρική διερεύνηση του ζητήματος επιλέχθηκε ένας νευραλγικός τομέας των 

οργανισμών, όπως η διαδικασία της εξαγωγής της μισθοδοσίας του προσωπικού.   

 Ειδικότερα, μελετήθηκε η ανάλυση ενός ΠΣ εσωτερικού ελέγχου, ως προς το 

μηχανογραφικό σύστημα εξαγωγής μισθοδοσίας ενός μεγάλου οργανισμού, με αρκετές 

ιδιαιτερότητες, όπως το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ). 

 Με βάση τις υπάρχουσες διαδικασίες εξαγωγής μισθοδοσίας του οργανισμού 

και το υφιστάμενο ΠΣ, γίνεται η ανάλυση του προτεινόμενου ΠΣ εσωτερικού ελέγχου 

και των επιχειρηματικών διαδικασιών που θα επιτελούνται. 

 Στο πλαίσιο της εργασίας και για την ανάλυση του προτεινόμενου ΠΣ, οι 

χρησιμοποιούμενες επιχειρηματικές διαδικασίες και το υφιστάμενο ΠΣ εξαγωγής 

μισθοδοσίας θεωρήθηκαν ως δεδομένα για τον οργανισμό, λόγω των σημαντικών 

τεχνικών και οικονομικών περιορισμών που εντοπίζονται στην αντικατάστασή τους.  

 Οι περιορισμοί αυτοί εμφανίζονται στην περίπτωση πολλών οργανισμών και γι’ 

αυτό τον λόγο το προτεινόμενο ΠΣ μπορεί να τύχει προσαρμογής και εφαρμογής και σε 

άλλους οργανισμούς με παρόμοια οργάνωση λειτουργίας.  

 Επίσης, με τη μελέτη δεν πραγματοποιήθηκε σκόπιμα η υλοποίηση, 

προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στον εκάστοτε οργανισμό να επιλέξει εκείνη τη 
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μέθοδο υλοποίησης που ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΣ που 

διαθέτει. 

 Μέσα από την πορεία της έρευνας και τη μελέτη της επιστημονικής 

βιβλιογραφίας, προέκυψε η ανάγκη στροφής της μελέτης προς διαφορετικές 

κατευθύνσεις και συνεκτίμησης πολλών παραμέτρων από διαφορετικά επιστημονικά 

πεδία, προκειμένου να διαμορφωθεί η κατά το δυνατόν πληρέστερη και ολιστική 

προσέγγιση του υπό εξέταση αντικειμένου. 

 Τα πεδία αυτά ήταν: οι μέθοδοι εξαγωγής μισθοδοσίας, οι αρχές και διαδικασίες 

εφαρμογής εσωτερικού ελέγχου και οι σύγχρονες μέθοδοι πραγματοποίησης ελέγχων 

ΠΣ. Για την ανάλυση του προτεινόμενου ΠΣ εσωτερικού ελέγχου χρησιμοποιήθηκε το 

επιστημονικό πεδίο της ανάλυσης ΠΣ. 

 Τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης αναλύονται σε σχέση με τη 

θεωρία, την πρακτική και την πολιτική με στόχο την ανάπτυξη του υπό εξέταση ΠΣ. 

 Μέσα από τη μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας προέκυψε η αναγκαιότητα 

δημιουργίας ξεχωριστού τμήματος εσωτερικού ελέγχου στον οργανισμό, το οποίο θα 

παρεμβάλλεται στη διαδικασία εξαγωγής της μισθοδοσίας. Το τμήμα εσωτερικού 

ελέγχου θα στελεχώνεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, τόσο στις αρχές 

και διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, όσο και στο προτεινόμενο ΠΣ. 

 Στο πλαίσιο της εμπειρικής μεθοδολογίας που εφαρμόστηκε, απαιτήθηκε η 

λεπτομερής καταγραφή των υφισταμένων επιχειρηματικών διαδικασιών (AS-IS 

κατάσταση), προκειμένου να μπορεί να προταθεί κάποια προτεινόμενη δομή των 

επιχειρηματικών διαδικασιών με τη χρήση του ΠΣ εσωτερικού ελέγχου (TO-BE 

κατάσταση). 

 Στο πλαίσιο αυτό, έγινε οπτική απεικόνιση των επιχειρηματικών διαδικασιών, 

με τη χρήση διαγραμμάτων δραστηριοτήτων και με βάση το υπάρχον ΠΣ εξαγωγής 

μισθοδοσίας.  

 Έπειτα, έγινε ανάλυση του προτεινόμενου συστήματος εσωτερικού ελέγχου με 

βελτίωση των υφιστάμενων επιχειρηματικών διαδικασιών (Business Process 

Improvement - BPI).  

 Το νέο σύστημα, όπως προέκυψε μέσα από την ανάλυση, θα χρησιμοποιεί 

κατάλληλα δεδομένα του ΠΣ εξαγωγής μισθοδοσίας, ενώ οι υπάρχουσες 

επιχειρηματικές διαδικασίες θα πρέπει να τροποποιηθούν κατάλληλα και να 

προστεθούν νέες.  

 Για τη μοντελοποίησή του χρησιμοποιήθηκαν διαγράμματα περιπτώσεων 

χρήσης και δραστηριοτήτων. 
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 Ειδικότερα, με τη χρήση διαγραμμάτων περιπτώσεων χρήσης παρουσιάστηκε η 

λειτουργικότητα του νέου συστήματος, στην οποία περιλαμβάνεται η διενέργεια 12 

δραστηριοτήτων, οι οποίες θα εκτελούνται από τους χρήστες του ΠΣ. Οι 

δραστηριότητες αυτές είναι οι παρακάτω: 

 α. Δειγματοληπτικός έλεγχος αρχείου μεταβολών μισθοδοσίας 

προσωπικού. 

 β. Έλεγχος αρχείου διορθώσεων μεταβολών μισθοδοσίας. 

 γ. Έλεγχος αρχείου μεταβολών μισθοδοσίας χρηστών και σημαντικών 

προσώπων. 

 δ. Έλεγχος αρχείου διορθώσεων μισθοδοσίας. 

 ε. Δειγματοληπτικός έλεγχος αρχείου μισθοδοσίας ΠΣ εξαγωγής 

μισθοδοσίας. 

 στ. Έλεγχος στατιστικών στοιχείων μισθοδοσίας. 

 ζ. Αντιπαραβολή αρχείου μισθοδοσίας ΠΣ εξαγωγής μισθοδοσίας και 

φύλλων μισθοδοσίας. 

 η. Αντιπαραβολή αρχείου μισθοδοσίας ΠΣ εξαγωγής μισθοδοσίας και 

αρχείου μισθοδοσίας Ενιαίας Αρχής Πληρωμής. 

 θ. Έλεγχος αρχείου αποτυχημένων εισόδων στο ΠΣ εξαγωγής μισθοδοσίας. 

 ι. Δειγματοληπτικός έλεγχος αρχείου καταγραφής ενεργειών χρηστών στο 

ΠΣ εξαγωγής μισθοδοσίας. 

 ια. Έλεγχος αρχείου δικαιωμάτων πρόσβασης των χρηστών στο ΠΣ 

εξαγωγής μισθοδοσίας. 

 ιβ. Αυθεντικοποίηση ονόματος και κωδικού χρήστη. 

 Με τη χρήση διαγραμμάτων δραστηριοτήτων αναπαραστάθηκε η λογική 

μοντελοποίηση 5 επιχειρηματικών διαδικασιών που υλοποιούνται με το υφιστάμενο ΠΣ 

εξαγωγής μισθοδοσίας (AS-IS κατάσταση), καθώς και των αντίστοιχων ροών εργασίας 

μετά την εισαγωγή του προτεινόμενου ΠΣ (TO-BE κατάσταση). Οι διαδικασίες αυτές 

είναι οι κάτωθι: 

 α. Αυθεντικοποίηση ονόματος και κωδικού χρήστη στο ΠΣ εξαγωγής 

μισθοδοσίας. 

 β. Καταχώρηση μεταβολών μισθοδοσίας. 

 γ. Καταχώρηση αυτόματων μεταβολών μισθοδοσίας. 

 δ. Εξαγωγή μισθοδοσίας. 

 ε. Καταχώρηση μισθοδοσίας στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής. 
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 Παράλληλα, παρουσιάστηκαν 2 νέες επιχειρηματικές διαδικασίες που θα 

πραγματοποιούνται με το νέο σύστημα (TO-BE κατάσταση) όπως παρακάτω: 

 α. Αντιπαραβολή αρχείου μισθοδοσίας ΠΣ εξαγωγής μισθοδοσίας και 

φύλλων μισθοδοσίας. 

 β. Αντιπαραβολή αρχείου μισθοδοσίας ΠΣ εξαγωγής μισθοδοσίας και 

αρχείου μισθοδοσίας Ενιαίας Αρχής Πληρωμής. 

 Επίσης, προτάθηκε μία σειρά ενδεικτικών ελέγχων που θα μπορούν να 

υλοποιούνται παράλληλα και συμπληρωματικά με το υφιστάμενο ΠΣ. 

 Όπως είχε εξαρχής αποσαφηνιστεί, στόχος της έρευνας δεν ήταν η τεκμηρίωση 

ενός αυστηρού κανονιστικού πλαισίου διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου για την 

εξαγωγή της μισθοδοσίας. 

  Οι ενδεικτικοί έλεγχοι που αναπτύχθηκαν, ομαδοποιήθηκαν σε 15 κατηγορίες 

με στόχο να καλύπτεται το εύρος των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου που θα πρέπει 

να εφαρμόζονται στη διαδικασία εξαγωγής μισθοδοσίας, βάσει της βιβλιογραφίας που 

μελετήθηκε. Οι κατηγορίες που προέκυψαν έπειτα από την ομαδοποίηση των ελέγχων 

ήταν οι εξής: 

 α. Δειγματοληπτικός έλεγχος αρχείου μεταβολών μισθοδοσίας 

προσωπικού. 

 β. Έλεγχος αρχείου διορθώσεων μεταβολών μισθοδοσίας. 

 γ. Έλεγχος αρχείου μεταβολών μισθοδοσίας χρηστών και σημαντικών 

προσώπων. 

 δ. Δειγματοληπτικός έλεγχος αρχείου μισθοδοσίας ΠΣ εξαγωγής 

μισθοδοσίας. 

 ε. Έλεγχος αρχείου διορθώσεων μισθοδοσίας. 

 στ. Αντιπαραβολή αρχείου μισθοδοσίας ΠΣ εξαγωγής μισθοδοσίας και 

φύλλων μισθοδοσίας. 

 ζ. Αντιπαραβολή αρχείου μισθοδοσίας ΠΣ εξαγωγής μισθοδοσίας και 

αρχείου μισθοδοσίας Ενιαίας Αρχής Πληρωμής. 

 η. Έλεγχος αρχείου αποτυχημένων εισόδων στο ΠΣ εξαγωγής μισθοδοσίας. 

 θ. Δειγματοληπτικός έλεγχος αρχείου καταγραφής ενεργειών χρηστών στο 

ΠΣ εξαγωγής μισθοδοσίας. 

 ι. Έλεγχος αρχείου δικαιωμάτων πρόσβασης των χρηστών στο ΠΣ 

εξαγωγής μισθοδοσίας. 

 ια. Έλεγχος των στατιστικών στοιχείων της μισθοδοσίας. 
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 ιβ. Έλεγχος τήρησης της προβλεπόμενης διοικητικής διαδικασίας για την 

εξαγωγή της μισθοδοσίας. 

 ιγ. Έλεγχος εφαρμογής της αρχής του διαχωρισμού καθηκόντων. 

 ιδ. Έλεγχος σχεδίου έκτατης ανάγκης (contingency plan). 

 ιε. Έλεγχος ασφάλειας ΠΣ εξαγωγής μισθοδοσίας. 

 Η διαδικασία της ανάλυσης του προτεινόμενου ΠΣ απαίτησε περισσότερο 

χρόνο από τον αρχικά εκτιμώμενο, ωστόσο η ίδια η πρόκληση του εγχειρήματος ήταν 

που διατήρησε αμείωτο το ζήλο προς την επίτευξη του στόχου. 

 Με το προτεινόμενο ΠΣ παρέχεται η ευελιξία στον ελεγκτή να πραγματοποιήσει 

τους απαραίτητους ελέγχους (audit trail) κατά την κρίση του. Σύμφωνα δε με τη 

σημαντικότητα (materiality) των ευρημάτων των ελέγχων (evidence), παρέχεται η 

δυνατότητα της σε βάθος ανάλυσης των τομέων ελέγχων στους οποίους εντοπίζονται 

προβλήματα. 

 Η ανάπτυξη ενός ΠΣ εσωτερικού ελέγχου ως προς το μηχανογραφικό σύστημα 

εξαγωγής μισθοδοσίας εκτιμάται ότι θα αποδώσει σημαντική επιχειρηματική αξία στον 

οργανισμό, συμβάλλοντας στην ασφάλεια και ακρίβεια των δεδομένων του οργανισμού 

όσο και των ΠΣ από τα οποία εξάγονται. 

 Ειδικότερα, με την υιοθέτηση του ΠΣ εσωτερικού ελέγχου στην εξαγωγή της 

μισθοδοσίας θα διασφαλίζεται: 

 α. Η ορθότητα των καταβαλλόμενων αποδοχών στους απασχολούμενους 

του οργανισμού. 

 β. Η επιβεβαίωση ότι οι δικαιούμενες αποδοχές καταβλήθηκαν στους  

ορθούς τραπεζικούς λογαριασμούς του προσωπικού. 

 γ. Η αξιοπιστία και ακρίβεια των τηρουμένων πληροφοριών στο ΠΣ. 

 δ. Η αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των 

επιχειρηματικών διαδικασιών. 

 ε. Η συμμόρφωση με τις πολιτικές και στόχους της διοίκησης του 

οργανισμού. 

 Βάσει των ευρημάτων των ελέγχων, το προσωπικό του τμήματος εσωτερικού 

ελέγχου θα συντάσσει την αναφορά εσωτερικού έλεγχου, η οποία θα κοινοποιείται στη 

διοίκηση. Με αυτό τον τρόπο, θα μπορεί ο οργανισμός να λαμβάνει τις βέλτιστες 

αποφάσεις και να αναπτύσσει κατάλληλες στρατηγικές αντιμετώπισης των κινδύνων, 

ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία και η ανταγωνιστικότητά του. 

 Ένα άλλο σημαντικό συμπέρασμα της έρευνας αποτελεί το γεγονός ότι η 

αποτελεσματική εποπτεία των οργανισμών, σήμερα, προϋποθέτει τον έλεγχο των ΠΣ 
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που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση των λειτουργιών του. Συνεπώς, αποτελεί 

αδήριτη ανάγκη ο εσωτερικός έλεγχος των οργανισμών να περιλαμβάνει και τον έλεγχο 

της ορθής λειτουργίας των ΠΣ του. 

 Για την υλοποίηση των ελέγχων ΠΣ, όπως προέκυψε από τη μελέτη, απαιτείται 

να συντρέχουν τρεις προϋποθέσεις: 

 α. Να υπάρχει σε βάθος κατανόηση των επιχειρηματικών διαδικασιών του 

οργανισμού. 

 β. Να υπάρχει σε βάθος κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των 

χρησιμοποιούμενων ΠΣ. 

 γ. Να υπάρχει η απαραίτητη τεχνική κατάρτιση για τη διενέργεια των 

ελέγχων. 

 Επομένως, με βάση τα παραπάνω, ανακύπτει η ανάγκη εξειδίκευσης των 

στελεχών των οργανισμών που διενεργούν εσωτερικούς ελέγχους, ο ρόλος των οποίων 

δε θα περιορίζεται στις αρχές και διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου του παρελθόντος, 

αλλά θα προσαρμόζεται στους σύγχρονους τρόπους λειτουργίας των οργανισμών και 

των ΠΣ που χρησιμοποιούν. 

 

5.2. Προτάσεις για Περαιτέρω Έρευνα 

 

 Με την παρούσα μελέτη, όπως σημειώθηκε και στην προηγούμενη ενότητα, 

επιδιώκεται η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της χρήσης των ΠΣ από τη διοίκηση 

των οργανισμών, όχι μόνο αναφορικά με τη λειτουργία των οργανισμών, αλλά και την 

εποπτεία αυτών. 

 Ο εσωτερικός έλεγχος του ΠΣ εξαγωγής μισθοδοσίας αποτελεί μόνο ένα μέρος 

της λειτουργίας του οργανισμού. Σαφώς θα είχε ενδιαφέρον η μελέτη της εποπτείας των 

ΠΣ άλλων τμημάτων του οργανισμού, όπως των αποθεμάτων, της αποθήκης, είτε 

ακόμη και του συνόλου των διαδικασιών που παρακολουθούνται από τα σύγχρονα ΠΣ 

Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Πόρων (Enterprise Resource Planning –ERP) ή 

Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resource Management - HRM). 

 Προς αυτή την κατεύθυνση, στο παράρτημα της εργασίας, εξετάζονται 

ορισμένα από τα σημαντικότερα ΠΣ Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Πόρων 

(Enterprise Resource Planning - ERP), τα οποία χρησιμοποιούνται από τους 

σύγχρονους οργανισμούς. 
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 Επίσης, θα είχε ενδιαφέρον η μελέτη της υλοποίησης και εγκατάστασης ενός 

ΠΣ εποπτείας και των προβλημάτων που θα ανέκυπταν στην αλληλεπίδρασή του με τα 

υπάρχοντα ΠΣ του οργανισμού. 

 Τέλος, μέσα από τη έρευνα, διαφάνηκαν οι δυνατότητες που παρέχουν τα 

σύγχρονα ΠΣ στη λειτουργία των οργανισμών. Η δυνατότητα εποπτείας με τη χρήση 

των ΤΠΕ παρέχει στη διοίκηση τη δυνατότητα να αναπτύξει τις κατάλληλες 

στρατηγικές για την αντιμετώπιση των κινδύνων του οργανισμού. 

 Η αξιοποίηση των ΠΣ για τη λήψη αποφάσεων είναι ένα πεδίο που παρουσιάζει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθόσον όπως αποδείχτηκε από τη μελέτη, είναι δυνατό να 

καταστεί αποδοτικότερος, άλλα και αποτελεσματικότερος ο τρόπος λειτουργίας τους. 

 Η αναζήτηση κατάλληλων μεθοδολογιών για την αξιοποίηση αυτών των 

ευεργετικών αποτελεσμάτων της χρήσης ΠΣ από τη διοίκηση των οργανισμών, συνιστά 

ένα ερευνητικό πεδίο που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.  

 Ειδικότερα, κρίνεται ότι θα πρέπει να διερευνηθούν αυτές οι επιδράσεις σε σχέση 

με συγκεκριμένα εργαλεία που παρέχουν τα ΠΣ και να αναλυθούν περισσότερο οι τρόποι 

που χρησιμοποιούνται από τους οργανισμούς και για ποιους σκοπούς. 
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Παράρτημα Α: Προτεινόμενα ΠΣ Επιχειρησιακού 
Προγραμματισμού Πόρων (Enterprise Resource Planning - 
ERP) για την Εξαγωγή Μισθοδοσίας 

 

Α.1 Εισαγωγή 

 

 Ο κύριος σκοπός του παραρτήματος είναι να παρουσιαστούν τα σημαντικότερα 

από τα ΠΣ Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Πόρων (Enterprise Resource Planning - 

ERP), τα οποία χρησιμοποιούνται από τους σύγχρονους οργανισμούς για την εξαγωγή 

της μισθοδοσίας. 

 Μέχρι πρόσφατα, οι περισσότεροι οργανισμοί χρησιμοποιούσαν ΠΣ που είχαν 

σχεδιαστεί και αναπτυχθεί εντός του οργανισμού, με στόχο την εξυπηρέτηση των 

ιδιαίτερων αναγκών του και με βάση τις υφιστάμενες επιχειρηματικές διαδικασίες. Αν 

και τα υπόψη συστήματα εξυπηρετούσαν αποτελεσματικά τον σκοπό της δημιουργίας 

τους, δεν υποστήριζαν τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, καθόσον δεν 

διασυνδέονταν μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων του οργανισμού για τη λήψη της 

απαραίτητης πληροφόρησης. 

 Σήμερα, με τα ΠΣ επιχειρησιακού προγραμματισμού πόρων υπάρχει η 

δυνατότητα χρήσης ολοκληρωμένων ΠΣ, τα οποία συνδέουν τα δεδομένα των 

διαφορετικών τμημάτων των οργανισμών. Τα υπόψη ΠΣ δεν αποτελούν εξειδικευμένα 

ιδιαίτερα συστήματα για κάθε οργανισμό. Αντίθετα, αποτελούν γενικά ΠΣ, τα οποία  

προσαρμόζονται σε κάθε οργανισμό και υιοθετούν τις βέλτιστες πρακτικές (best 

practices) που εφαρμόζονται στους σύγχρονους οργανισμούς. 

 Σύμφωνα με το δίκτυο καινοτομίας επιχειρήσεων (enterpriseinnovation.net) ως 

καλύτερα ΠΣ ERP, τα οποία καλύπτουν τις απαιτήσεις των οργανισμών, προτείνονται  

εκείνα των εταιριών SAP, Oracle, Microsoft, SAGE, Infor, Epicor, Lawson, QAD, IFS 

και Consona Corp.55 

 Τα ΠΣ που παρατίθενται στις παρακάτω ενότητες επιλέγονται από μία ευρεία 

λίστα λογισμικών ERP και είναι των εταιριών SAP, Oracle, Microsoft και Sage.56, 57,58 

                                                 
55 Ηλ. Πηγή: http://www.enterpriseinnovation.net/files/whitepapers/top_10_erp_vendors.pdf. 
56 Ηλ. Πηγή: 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ERP_software_packages#Proprietary_ERP_vendors_and_software. 
57 Ηλ. Πηγή: http://www.softwareadvice.com/erp/. 
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 Τα υπόψη λογισμικά κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο της παγκόσμιας αγοράς 

και αναβαθμίζονται διαρκώς, επενδύοντας στην έρευνα και την καινοτομία (Research 

and Development – R&D), ώστε να παρέχουν τις δυνατότητες που προσφέρει η 

πρόοδος της τεχνολογίας σήμερα και ταυτόχρονα να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες 

απαιτήσεις της λογιστικής και της χρηματοοικονομικής διοίκησης των οργανισμών. 

 Τα κύρια χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες των λογισμικών αναλύονται σε 

σχέση με τις δυνατότητες που προσφέρουν, την προσαρμογή στις απαιτήσεις των 

οργανισμών, την ευελιξία στην εγκατάσταση και τη χρήση του λογισμικού, καθώς και 

την υποστήριξη που παρέχεται από κάθε εταιρία για τη λειτουργία τους. 

 Για την συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) των παραπάνω λογισμικών 

χρησιμοποιείται η ανάλυση του Hall (2011), αλλά και τα χαρακτηριστικά καθενός από 

αυτά, όπως εντοπίστηκαν μέσα από την επίσκεψη των επίσημων ιστοσελίδων των 

οργανισμών. 

 Με την παρακάτω ανάλυση επιδιώκεται η παρουσίαση των γενικών 

χαρακτηριστικών των λογισμικών που χρησιμοποιούν οι οργανισμοί σήμερα για την 

εξαγωγή της μισθοδοσίας, χωρίς να επηρεαστεί η ροή της επιχειρηματολογίας 

αναφορικά με το προτεινόμενο ΠΣ εσωτερικού ελέγχου της εξαγωγής μισθοδοσίας, η 

οποία αναλύεται με την παρούσα μελέτη. 

 

                                                                                                                                               
58 Ηλ. Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_accounting_software. 
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Α.2 SAP 

 

 Η SAP, τα αρχικά της οποίας σημαίνουν «ανάλυση συστημάτων και ανάπτυξη 

προγραμμάτων» (Systemanalyse und Programmentwicklung), αποτελεί εταιρία 

ανάπτυξης λογισμικού, με προϊόντα για την οργάνωση των διαδικασιών και την 

επεξεργασία δεδομένων ενός οργανισμού, καθώς και για τη διαχείριση των σχέσεων με 

τους πελάτες.  

 Η εταιρία έχει έδρα στο Βάλντορφ (Walldorf) της Γερμανίας και περιφερειακά 

γραφεία σε 130 χώρες. Οι πελάτες της SAP ανέρχονται σε παραπάνω από 293.500 και 

εκτείνονται σε 190 χώρες παγκοσμίως. Το γεγονός αυτό την καθιστά την μεγαλύτερη 

εταιρεία στον κλάδο της στην Ευρώπη και την τρίτη μεγαλύτερη παγκοσμίως.  

 Τα τελευταία χρόνια η SAP εστιάζει στην υπολογιστική νέφους (cloud 

computing)59 και στις δυνατότητες που προσφέρουν οι σύγχρονες Τεχνολογίες 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). 

 Από το 2012, η SAP έχει αποκτήσει, έναντι τιμήματος δισεκατομμυρίων 

δολαρίων, πολλές θυγατρικές εταιρίες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην πώληση 

προϊόντων που στηρίζονται στην υπολογιστική νέφους. Η μεγαλύτερη εξαγορά 

πραγματοποιήθηκε το 2014 έναντι 8,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων και αφορούσε στην 

εταιρία Concur Technologies, η οποία δραστηριοποιούνταν στην πώληση λογισμικού 

διαχείρισης εξόδων και ταξιδιών βασισμένο στην υπολογιστική νέφους. Οι αγορές 

αυτές, σύμφωνα με αναλυτές, αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του 

οργανισμού, έναντι των υπολοίπων εταιριών του κλάδου, όπως η Oracle.  

 Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της θέσης του οργανισμού στην παροχή υπηρεσιών 

νέφους, το 2014, η SAP ξεκίνησε μία συνεργασία με την IBM στο συγκεκριμένο τομέα. 

Η IBM θα παρέχει την απαραίτητη υποδομή, προκειμένου το λογισμικό νέφους της 

SAP (SAP HANA) να χρησιμοποιεί τους διακομιστές της IBM (in-memory computing 

platform)60. Από τη συνεργασία αυτή εκτιμάται ότι θα επωφεληθούν και οι δύο εταιρίες 

αποκτώντας ευρύτερη πρόσβαση στην αγορά. 

                                                 
59 H υπολογιστική νέφους (cloud computing) αναφέρεται στη χρήση ενός δικτύου απομακρυσμένων 

διακομιστών (remote servers), οι οποίοι φιλοξενούνται στο διαδίκτυο (hosted on the internet), για την 

αποθήκευση, διαχείριση και επεξεργασία δεδομένων. 

(Ηλ. Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing) 
60 Η υπολογιστική μνήμης (in-memory computing) αναφέρεται στην αποθήκευση των δεδομένων στην 

μνήμη τυχαίας προσπέλασης (random access memory - RAM) των διακομιστών (servers) αντί στη μνήμη 
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 Επίσης, η SAP έχει ήδη ανακοινώσει την προοπτική συνεργασίας με τη 

Microsoft, προκειμένου να παρέχονται υπηρεσίες οπτικοποίησης δεδομένων (data 

visualization) και προηγμένες εφαρμογές κινητών τηλεφώνων (mobile applications). 

 Οι οικονομικοί στόχοι της εταιρίας έχουν επιτευχθεί και οι προοπτικές της 

εταιρίας παραμένουν άριστες, τόσο λόγω των επενδύσεων στις τεχνολογίες 

υπολογιστικής νέφους, όσο και στην ανάπτυξη του λογισμικού SAP HANA.61 

 Ενδεικτικά προϊόντα της είναι τα SAP ERP, SAP Business Suite, SAP HANA 

και SAP Netweaver. 

 Το SAP ERP αποτελεί κορυφαίο λογισμικό Επιχειρησιακού Προγραμματισμού 

Πόρων παγκοσμίως με πάνω από 50.000 πελάτες. Το συγκεκριμένο σύστημα 

υποστηρίζει τις επιχειρηματικές διαδικασίες σε 25 βιομηχανίες, 37 γλώσσες και 45 

προσαρμοσμένες εκδόσεις 

 Προσφέρει πρόσβαση σε σημαντικές εφαρμογές, δεδομένα και εργαλεία 

ανάλυσης, με βάση το ρόλο (Role-Based Access Control Model – RBAC). Ενισχύει την 

ανταγωνιστικότητα, τον εξορθολογισμό των επιχειρηματικών διαδικασιών, την 

αξιοποίηση των εταιρικών πόρων και περιουσιακών στοιχείων.62 

 Το SAP ERP καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων ενός οργανισμού 

συμπεριλαμβανομένων των κάτωθι λειτουργικών τομέων: Οικονομική Διαχείριση (FI), 

Ελεγκτική (CO), Διαχείριση Υλικών (MM), Πωλήσεις και Διανομή (SD), 

Προγραμματισμός Παραγωγής (PP), Διαχείριση Έργων (PS), Συντήρηση 

Εγκαταστάσεων (PM), Ποιοτικός Έλεγχος (QM), Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού 

(HCM) κλπ.  

 Στο παραπάνω λογισμικό περιλαμβάνονται και τεχνολογικές δυνατότητες όπως: 

Περιβάλλον ανάπτυξης σε ABAP/4 (γλώσσα προγραμματισμού της SAP) και Java, BW 

(data warehouse σύστημα), Enterprise Portal (διαδικτυακή πύλη για εταιρείες), 

εφαρμογή διασύνδεσης (ΧΙ) κλπ.  

 Στη σουίτα περιλαμβάνονται επιπλέον των παραπάνω, εφαρμογές για τη 

διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες (Customer Relationship Management), 

διαχείριση σχέσεων με τους προμηθευτές (Supplier Relationship Management), 

                                                                                                                                               

των δίσκων των τερματικών Η/Υ, προκειμένου να επιτυγχάνεται ταχύτερη επεξεργασία των δεδομένων 

(data analytics, data warehousing). 

(Ηλ. Πηγή: https://www-01.ibm.com/software/data/what-is-in-memory-computing.html) 
61 Ηλ. Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/SAP_SE. 
62 Ηλ. Πηγή: http://go.sap.com/greece/product/enterprise-management/erp.html. 
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εργαλείο βέλτιστου προγραμματισμού για την εφοδιαστική αλυσίδα (Advanced Planner 

and Optimiser) κλπ.63 

 Επίσης, συμμορφώνεται με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (όπως IFRS και 

GAAP) και παρέχει τη δυνατότητα επιθεώρησης του λογισμικού και των ενεργειών των 

χρηστών, στο πλαίσιο της εφαρμογής των αρχών εσωτερικού ελέγχου.64 

 Το 2015, η εταιρία δημιούργησε το SAP S/4HANA, το οποίο αποτελεί την 

επόμενη γενιά του SAP ERP Business Suite, είναι συμβατό με την πλατφόρμα SAP 

HANA και μπορεί να παρέχει προσωποποιημένη πληροφόρηση με την πλατφόρμα SAP 

Fiori. Η ανάπτυξη του παραπάνω λογισμικού θεωρήθηκε ως ορόσημο στην ιστορία της 

εταιρίας. 

 Η αναβάθμιση στο νέο σύστημα είναι δυνατή και για τους υφιστάμενους 

χρήστες του SAP Business Suite, ενώ μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους 

οργανισμούς ανεξαρτήτως μεγέθους ή τομέα εξειδίκευσης. 

 Η εγκατάσταση του υπόψη συστήματος μπορεί να γίνει σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις των πελατών, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες υπολογιστικής νέφους ή 

εγκατάσταση στην υφιστάμενη υποδομή του εκάστοτε οργανισμού (on-premises) ή 

συνδυασμό και των δύο με υβριδική εγκατάσταση (hybrid deployment). 

 Ανάμεσα στα πλεονεκτήματα που προσφέρει είναι μικρότερο ίχνος δεδομένων 

(data footprint), μεγαλύτερη διακίνηση δεομένων (throughput), ταχύτερη ανάλυση 

δεδομένων (analytics) και γρηγορότερη πρόσβαση στα δεδομένα (access to data). 65 

 Το SAP S/4HANA λειτουργεί ως ο «ψηφιακός πυρήνας» (digital core) του 

οργανισμού. Τα τρία χαρακτηριστικά του είναι η αμεσότητα (immediate) στη 

διενέργεια διεργασιών, η ευφυΐα (intelligent) παρέχοντας εκτός από δυνατότητες 

αυτοματισμού και δυνατότητες προσομοίωσης και προβλεπτικότητας και η 

ολοκλήρωση (integrated), όχι μόνο μεταξύ των τμημάτων ενός οργανισμού, αλλά και 

μεταξύ των οργανισμών.  

 Υποστηρίζει το διαδίκτυο των αντικειμένων (internet of things – IoT), τα 

μεγάλα δεδομένα (Big Data), την ανάλυση σε πραγματικό χρόνο (real-time analytics), 

τις φορητές συσκευές (mobile), τα επιχειρησιακά δίκτυα (business networks) και τα 

συστήματα τρίτων κατασκευαστών (third-party systems).66 

                                                 
63 Ηλ. Πηγή: https://el.wikipedia.org/wiki/SAP. 
64 Hall, J. (2011), Accounting Information Systems, 7η έκδοση, Εκδόσεις South-Western Cengage 

Learning. 
65 Ηλ. Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/SAP_SE. 
66 Ηλ. Πηγή: http://go.sap.com/greece/product/enterprise-management/s4hana-erp.html. 
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 Με το SAP S/4HANA τα δεδομένα του συστήματος S/4HANA HCM (Human 

Capital Management), το οποίο είναι υπεύθυνο για την εξαγωγή της μισθοδοσίας, θα 

μεταφέρονται αυτόματα  στο σύστημα S/4HANA finance, προκειμένου να 

βελτιστοποιούνται οι διαδικασίες, να γίνεται η ταυτόχρονη επεξεργασία τους και να 

ετοιμάζονται δυναμικές αναφορές (on-the-fly analysis) για την άμεση λήψη 

αποφάσεων.67 

 

                                                 
67 Ηλ. Πηγή: http://go.sap.com/greece/solution/lob/finance/s4hana-finance-erp.html. 
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Α.3 ORACLE 

 

 Η Oracle είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες τεχνολογίας πληροφορικής 

παγκοσμίως με έδρα στο Redwood Shores, στην πολιτεία της Καλιφόρνια των ΗΠΑ. 

 Εξειδικεύεται στην ανάπτυξη και προώθηση λογισμικού και τεχνολογίας 

βάσεων δεδομένων, συστημάτων τεχνολογίας νέφους (cloud engineered systems) και 

επιχειρησιακού λογισμικού (enterprise software).  

 Το σχεσιακό σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (Relational Database 

Management System – RDBMS) της Oracle ήταν το πρώτο που χρησιμοποίησε την 

δομημένη γλώσσα προγραμματισμού (Structured Query Language – SQL). Το 2015 

ήταν η 2η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής λογισμικού στον κόσμο, μετά τη Microsoft. 

 Παρόλο που η παραγωγή λογισμικού αφορά κυρίως συστήματα διαχείρισης 

βάσεων δεδομένων της ίδιας της εταιρίας (Database Management Systems - DBMS), η 

Oracle δραστηριοποιείται και στην ανάπτυξη ΠΣ επιχειρησιακού προγραμματισμού 

πόρων (ERP), διαχείρισης σχέσεων με πελάτες (CRM) και διαχείρισης εφοδιαστικής 

αλυσίδας (SCM).68, 69 

 Το Oracle E-Business Suite περιλαμβάνει μία σειρά λογισμικών ERP, CRM, 

SCM, HRM και λοιπών συστημάτων που έχουν αναπτυχθεί ή ανήκουν στην Oracle.70 

 Με το Oracle E-Business Suite τα δεδομένα αποθηκεύονται σε ένα σημείο, 

καθιστώντας εφικτή την επιθεώρηση των οικονομικών στοιχείων και ενδεχομένων 

μεταβολών αυτών, βάσει των αρχών εσωτερικού ελέγχου.71 

 Επίσης, στο ΠΣ Oracle Financials περιλαμβάνεται το Oracle Payroll, το οποίο 

αποτελεί λογισμικό εξαγωγής μισθοδοσίας του προσωπικού. Με το Oracle Payroll 

παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου και εποπτείας του κόστους μισθοδοσίας του 

προσωπικού, ενώ διασφαλίζεται ο έγκαιρος και ακριβής υπολογισμός των αποδοχών 

του προσωπικού. Παράλληλα, το υπόψη σύστημα αποτελεί μέρος του Oracle Human 

Resources Management για την πλήρη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού κάθε 

οργανισμού.72 

                                                 
68 Ηλ. Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation#Software. 
69 Ηλ. Πηγή: https://www.oracle.com/gr/index.html. 
70 Ηλ. Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Oracle_Applications. 
71 Hall, J. (2011), Accounting Information Systems, 7η έκδοση, Εκδόσεις South-Western Cengage 

Learning. 
72 Ηλ. Πηγή: http://www.oracle.com/us/products/applications/ebusiness/human-capital-

management/053360.html. 
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 Επιδιώκοντας άνοιγμα προς την αγορά των επιχειρησιακών λογισμικών, το 

2005 η Oracle εξαγόρασε την PeopleSoft, μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες ανάπτυξης 

λογισμικού ERP (η οποία ήδη είχε εξαγοράσει την εταιρία λογισμικού J.D. Edwards to 

2003). 

 Το λογισμικό PeopleSoft Financials and Supply Chain Management (FSCM), 

καλύπτει και αυτό ένα ευρύ φάσα των δραστηριοτήτων ενός οργανισμού. Ειδικότερα, 

περιλαμβάνει τα ΠΣ HRM, SCM, CRM, Financial Management Solutions (FMS) και 

Enterprise Performance Management (EPM). Επίσης περιλαμβάνει λογισμικό για την 

παραγωγή αλλά και τη διαχείριση μαθητών από εκπαιδευτικούς οργανισμούς.73,74 

 Επίσης, η Oracle διαχειρίζεται το λογισμικό JD Edwards EnterpriseOne της 

ομώνυμης εταιρίας. Το υπόψη λογισμικό αποτελεί ΠΣ ERP που συγκεντρώνει όλες τις 

επιχειρηματικές διαδικασίες σε 80 υποσυστήματα (modules), καλύπτοντας τις 

επιχειρηματικές απαιτήσεις ενός οργανισμού με ένα ολοκληρωμένο ΠΣ (Consumer 

Package Goods, Manufacturing, Asset Intensive, Projects and Services κλπ.). 

 Το κόστος αγοράς του υπόψη λογισμικού είναι σχετικά χαμηλό, ενώ παρέχεται 

η δυνατότητα όλες οι λειτουργίες του συστήματος να εκτελούνται από φορητές 

συσκευές (tablets, mobile κλπ.).75,76 

 Επίσης στο παραπάνω λογισμικό περιλαμβάνεται και το JD Edwards 

EnterpriseOne One View for Payroll, το οποίο είναι υπεύθυνο για την εξαγωγή της 

μισθοδοσίας. Το σύστημα αυτό επιτρέπει την εξαγωγή της μισθοδοσίας όλων των 

κατηγοριών προσωπικού σε πραγματικό χρόνο (real-time) και παρέχει τη δυνατότητα 

ευέλικτης αναζήτησης αναφορών για το σύνολο των καταβαλλόμενων αποδοχών, 

κρατήσεων κλπ.77 

 Για την υποστήριξη αλλά και εξέλιξη όλων των παραπάνω λογισμικών, η Oracle 

επενδύει στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων, οι οποίες θα είναι σε θέση 

να της χαρίσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη σύγχρονη ψηφιακή αγορά (digital 

thinking). 78 

                                                 
73 Ηλ. Πηγή: http://www.oracle.com/us/products/applications/peoplesoft-enterprise/overview/index.html. 
74 Ηλ. Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/PeopleSoft. 
75 Ηλ. Πηγή: http://www.oracle.com/us/products/applications/jd-edwards-enterpriseone/overview/ 

index.html. 
76 Ηλ. Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/JD_Edwards. 
77 Ηλ. Πηγή: http://www.oracle.com/us/products/applications/jd-edwards-enterpriseone/one-view-

reporting/payroll/overview/index.html. 
78 Ηλ. Πηγή: https://www.oracle.com/applications/saas-digital-thinking/index.html. 
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 Οι λύσεις αυτές στοχεύουν στην αύξηση της ευελιξίας του οργανισμού, ενώ 

βασικοί κινητήριοι μοχλοί (key enablers) προς αυτή την κατεύθυνση είναι η 

υπολογιστική νέφους (cloud), οι φορητές εφαρμογές (mobile), τα κοινωνικά δίκτυα 

(social networks), η αναλυτική (analytics), το διαδίκτυο των αντικειμένων (Internet of 

Things - IoT) και τα μεγάλα δεδομένα (Big Data).79 

 Ειδικότερα, στα ΠΣ χρησιμοποιείται η υπολογιστική νέφους (cloud computing), 

ενώ παρέχεται η δυνατότητα βελτίωσης της υφιστάμενης υποδομής ενός οργανισμού 

μέσω των δυνατοτήτων που παρέχονται από την Oracle για χρήση της υποδομής ως 

υπηρεσίας (Infrastructure as a Service - IaaS)80 και της πλατφόρμας ως υπηρεσίας 

(Platform as a Service - PaaS).81 ,82,83 

 Με τη χρήση των παραπάνω δυνατοτήτων, η εταιρία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα 

στη διασύνδεση μεταξύ των ΠΣ ERP και HRM. Η χρήση της υπολογιστικής νέφους 

επιτρέπει την πλήρη διασύνδεση των δεδομένων στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου 

(integrated) ΠΣ με απλοποιημένες (simplified) και εξορθολογισμένες (streamlined) 

επιχειρηματικές διαδικασίες. Με τον τρόπο αυτό, οι διοικήσεις των οργανισμών 

μπορούν να έχουν πλήρη εικόνα ενός οργανισμού και να λάβουν ταχύτερα ασφαλείς 

στρατηγικές αποφάσεις, βασισμένες σε ρεαλιστικά δια-τμηματικά (cross-functional) 

δεδομένα.84 

 

                                                 
79 Ηλ. Πηγή: https://www.oracle.com/applications/human-capital-management/index.html. 
80 Η υποδομή ως υπηρεσία (Infrastructure as a Service - IaaS) αποτελεί μία κατηγορία υπολογιστικής 

νέφους (cloud computing) και αναφέρεται στη χρήση υποδομών Η/Υ (επεξεργασία δεδομένων, 

αποθήκευση δεδομένων, δίκτυο κλπ.) μέσω ενός παρόχου. Με τη χρήση της υποδομής ως υπηρεσίας ο 

οργανισμός απαλλάσσεται από το κόστος απόκτησης, συντήρησης και αντικατάστασης του εξοπλισμού, 

ενώ επιτυγχάνεται η ασφάλεια των δεδομένων και η δυνατότητα τήρησης αντιγράφου (backup). 

(Ηλ. Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing#Infrastructure_as_a_service_.28IaaS.29.) 
81 Η πλατφόρμα ως υπηρεσία (Platform as a Service - PaaS) αποτελεί μία κατηγορία υπολογιστικής 

νέφους (cloud computing) και αναφέρεται στη χρήση μίας πλατφόρμας ενός παρόχου όπου 

αναπτύσσονται, εκτελούνται και διαχειρίζονται εφαρμογές.  Με την πλατφόρμα ως υπηρεσία δεν 

απαιτείται η δημιουργία υποδομής για την ανάπτυξη μίας εφαρμογής (λειτουργικό σύστημα, γλώσσα 

προγραμματισμού, βάση δεδομένων κλπ.) από τον ενδιαφερόμενο, αλλά χρησιμοποιούντα τα διατιθέμενα 

από τον πάροχο. 

(Ηλ. Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Platform_as_a_service.) 
82 Ηλ. Πηγή: https://www.oracle.com/applications/modern-best-practice/finance/asset-acquisition-to-

retirement.html. 
83 Ηλ. Πηγή: https://www.oracle.com/applications/erp/solutions/financials-cloud/index.html. 
84 Ηλ. Πηγή: https://www.oracle.com/applications/enterprise-resource-planning/solutions/hcm-erp.html. 
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Α.4 MICROSOFT 

 

 Η Microsoft είναι αμερικανική εταιρεία λογισμικού με έδρα στο Redmond, στην 

πολιτεία της Ουάσινγκτον των ΗΠΑ. Ιδρύθηκε το 1975 από τους Μπιλ Γκέιτς και Πολ 

Άλεν και σήμερα απασχολεί περίπου 94.290 υπαλλήλους σε 102 χώρες. 

 Η εταιρεία αρχικά δημιούργησε λογισμικό για τη γλώσσα προγραμματισμού 

BASIC. Το 1977 οι δύο ιδρυτές παραδίδουν στην IBM το λειτουργικό σύστημα για τον 

πρώτο προσωπικό υπολογιστή (PC), το οποίο ονόμασαν PC-DOS. Μετέπειτα, όταν 

εμφανίστηκαν στη αγορά προσωπικοί υπολογιστές από άλλες εταιρίες, η Microsoft 

ήταν σε θέση να εφοδιάζει τους κατασκευαστές με λειτουργικό σύστημα, το οποίο 

μετονόμασε σε MS-DOS (ακρωνύμιο των λέξεων MicroSoft Disk Operating System). 

Η ενέργεια αυτή έβαλε την εταιρεία σε τροχιά αλματώδους ανάπτυξης, η οποία 

συνεχίζεται μέχρι σήμερα, αποτελώντας τη μεγαλύτερη εταιρία ανάπτυξης λογισμικού 

(βάσει οικονομικών στοιχείων εσόδων έτους 2011). 

 Η Microsoft αναπτύσσει, κατασκευάζει, αδειοδοτεί και υποστηρίζει ένα ευρύ 

φάσμα προϊόντων λογισμικού για διάφορες υπολογιστικές συσκευές. Τα 

δημοφιλέστερα προϊόντα της είναι τα λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows και η 

σειρά λογισμικού γραφείου Microsoft Office. Επίσης, άλλα προϊόντα της είναι οι 

κονσόλες παιχνιδιών Xbox, το λογισμικό για κινητά τηλέφωνα Windows Phone, τα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια, ενώ παρέχει και υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

διαδικτυακής αποθήκευσης, κοινωνικής δικτύωσης [Windows Live, Skype 

(εξαγοράστηκε το 2011), Bing κλπ.). 

 Στα προϊόντα της Microsoft, εκτός από λογισμικό, περιλαμβάνονται και 

περιφερειακά Η/Υ όπως ποντίκια, πληκτρολόγια και κάμερες για υπολογιστές 

(webcams). Το 2012 η εταιρία εισήλθε στη αγορά παραγωγής Η/Υ με την κατασκευή 

του Microsoft Surface tablet. Επίσης, το 2014 εξαγόρασε το τμήμα κινητής τηλεφωνία 

της Nokia πραγματοποιώντας άνοιγμα στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας.85,86 

 Η Microsoft, επιπρόσθετα, παράγει λογισμικό για επιχειρήσεις με το όνομα 

Microsoft Business Solutions. Μέρος του Microsoft Business Solutions αποτελεί το 

λογισμικό Microsoft Dynamics, το οποίο περιλαμβάνει ΠΣ επιχειρησιακού 

προγραμματισμού πόρων (ERP) και διαχείρισης σχέσεων με πελάτες (CRM).  

                                                 
85 Ηλ. Πηγή: https://el.wikipedia.org/wiki/Microsoft. 
86 Ηλ. Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ERP_software_packages. 
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 Το Microsoft Dynamics προσαρμόζεται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ένα 

ευρύ φάσμα οργανισμών (λιανικές πωλήσεις, κατασκευές, δημόσιος τομέας κλπ.) και 

είναι συμβατό με τα υπόλοιπα λογισμικά της Microsoft (SharePoint, Outlook κλπ.).87 

 Το ΠΣ ERP της Microsoft παρέχει στους εργαζομένους τα εργαλεία που 

χρειάζονται για να συνδεθούν με ολόκληρη την επιχείρηση. Βοηθά στον έλεγχο των 

διαφόρων τομέων δραστηριοτήτων ενός οργανισμού, όπως η οικονομική διαχείριση, η 

διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (SCM), οι λειτουργίες του οργανισμού, το 

ανθρώπινο δυναμικό, η επιχειρηματική ευφυΐα (Business Intelligence - BI) και η 

δημιουργία αναφορών. Υποστηρίζει την αυτοματοποίηση των επιχειρηματικών 

διαδικασιών και τη βελτίωση της λειτουργικότητάς τους, προκειμένου οι 

απασχολούμενοι του οργανισμού να εστιάζουν σε πιο σημαντικά ζητήματα (key 

performance factors). 

 Αναφορικά με την εξαγωγή της μισθοδοσίας το Microsoft Dynamics επιτρέπει 

τη μείωση της πολυπλοκότητας στον υπολογισμό της μισθοδοσίας, των κρατήσεων, 

καθώς επίσης και την πρόσληψη και διαχείριση του προσωπικού. 

 Ο τρόπος εγκατάστασης μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες κάθε 

οργανισμού, με τη χρήση υπολογιστικής νέφους (cloud) ή με την εγκατάσταση σε 

διακομιστές του οργανισμού, είτε ακόμη και με συνδυασμό των δύο με υβριδική 

εγκατάσταση.88 

 Το Microsoft Dynamics ERP αποτελείται από μία σειρά ΠΣ Επιχειρησιακού 

Προγραμματισμού Πόρων, τα οποία απευθύνονται σε οργανισμούς μικρού ή μεσαίου 

μεγέθους, καθώς και σε τμήματα μεγάλων οργανισμών. Τα επιμέρους ΠΣ που 

περιλαμβάνονται στο Microsoft Dynamics ERP είναι το Microsoft Dynamics AX, το 

Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics NAV και Microsoft Dynamics SL.89 

 Το Microsoft Dynamics AX αποτελεί ΠΣ ERP με δυνατότητα χρήσης 

υπολογιστικής νέφους (cloud) βασισμένη στο Microsoft Azure. Απευθύνεται σε 

μεγάλους πολυεθνικούς οργανισμούς που χρησιμοποιούν πολλαπλές νομισματικές 

μονάδες. Επιτρέπει τη διαχείριση των οικονομικών δεδομένων, του ανθρώπινου 

δυναμικού και των δραστηριοτήτων των οργανισμών, τυποποιώντας και απλοποιώντας 

τις επιχειρηματικές διαδικασίες, προκειμένου να υπάρχει επικοινωνία των διαφόρων 

τμημάτων των οργανισμών ακόμη και αν αυτά βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες. 

                                                 
87 Ηλ. Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Dynamics. 
88 Ηλ. Πηγή: http://www.microsoft.com/el-gr/dynamics/erp.aspx. 
89 Ηλ. Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Dynamics_ERP. 
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 Παρέχει στους οργανισμούς ένα ΠΣ που υποστηρίζει τις απαιτήσεις τους και 

προσαρμόζεται στο διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, περιορίζοντας 

την ταλαιπωρία που συνεπάγεται η διαχείριση των υποδομών (διακομιστές κλπ.). 

Συνδυάζει ένα σύνολο υπηρεσιών ERP, επιχειρηματικής ευφυΐας (BI), υποδομών, 

υπολογιστικής (computing) και βάσης δεδομένων σε ένα ΠΣ, επιτρέποντας στους 

οργανισμούς να διεξάγουν επιχειρηματικές διαδικασίες που σχετίζονται με 

συγκεκριμένους κλάδους ή με τις λειτουργίες τους και οι οποίες μπορούν να 

επεκταθούν με εξειδικευμένες λύσεις. Οι οργανισμοί μπορούν να ευθυγραμμίζονται με 

την επιχειρηματική τους ανάπτυξη, προσθέτοντας εύκολα χρήστες και επιχειρηματικές 

διαδικασίες με ένα μοντέλο πληρωμής ανάλογα με τη χρήση. 

 Το Microsoft Dynamics AX βοηθά τους χρήστες να λαμβάνουν γρηγορότερα 

ορθές αποφάσεις για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, μέσα από ένα έξυπνο περιβάλλον 

εργασίας. Βοηθά στη βελτίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών, μέσω 

αποτελεσματικών μεθοδολογιών και πρακτικών, ενώ παρέχει στους οργανισμούς τη 

δυνατότητα να δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά οπουδήποτε και οποιαδήποτε 

στιγμή, με τις επιλογές και την ευελιξία που προσφέρει το νέφος (cloud).90 

 Το Microsoft Dynamics NAV αποτελεί το λογισμικό λογιστικής του Microsoft 

Dynamics. Απευθύνεται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και οργανισμούς που 

δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους τομείς. Επιτρέπει τη διαχείριση των χρημάτων, 

των περιουσιακών στοιχείων και των τραπεζικών συναλλαγών, την παρακολούθηση της 

παραγωγής, των αποθεμάτων, των παραγγελιών και των προμηθευτών. Με τις 

αναφορές που παράγονται από το σύστημα γίνεται ανάλυση σε πραγματικό χρόνο και 

εποπτεύεται η λειτουργία του οργανισμού. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα 

παρακολούθησης πολλών έργων (project management) και η χρησιμοποίηση 

πολλαπλών νομισματικών μονάδων. Επίσης, ο κάθε χρήστης μπορεί να έχει 

προσωποποιημένη πληροφόρηση ανάλογα με τον ρόλο που επιτελεί.91 

 Το Microsoft Dynamics GP αποτελεί και αυτό ΠΣ που απευθύνεται σε μικρούς 

και μεσαίους οργανισμούς. Επιτρέπει τον έλεγχο των οικονομικών δεδομένων, της 

εφοδιαστικής αλυσίδας και των απασχολουμένων στον οργανισμό. Επίσης, διασύνδεει 

τις διάφορες επιχειρηματικές διαδικασίες μεταξύ τους και επιτρέπει την προσαρμογή 

στις απαιτήσεις του οργανισμού και στις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος.92 

                                                 
90 Ηλ. Πηγή: https://www.microsoft.com/en-us/dynamics/erp-ax-overview.aspx. 
91 Ηλ. Πηγή: https://www.microsoft.com/en-us/dynamics/erp-nav-overview.aspx. 
92 Ηλ. Πηγή: https://www.microsoft.com/en-us/dynamics/erp-gp-overview.aspx. 
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 Το Microsoft Dynamics SL αποτελεί ΠΣ ERP για οργανισμούς που 

ασχολούνται με την ανάπτυξη έργων (project-driven organizations). Επιτρέπει την 

παρακολούθηση, ανάλυση και τον έλεγχο των έργων ενός οργανισμού παρέχοντας 

αναφορές και αναλύσεις για το σύνολο των εκτελούμενων έργων ενός οργανισμού, 

ανεξαρτήτως της γεωγραφικής διασποράς των έργων και των τμημάτων του 

οργανισμού.93 

 Τα παραπάνω ΠΣ που περιλαμβάνονται στο Microsoft Dynamics ERP είναι 

δυνατό να συνδυαστούν με το Microsoft Dynamics CRM, το οποίο χρησιμοποιείται για 

τη διαχείριση των πελατών ενός οργανισμού. Το υπόψη σύστημα πωλείται ξεχωριστά 

από το Microsoft Dynamics ERP. Με το Microsoft Dynamics CRM ενισχύεται η 

παραγωγικότητα των πωλήσεων και η αποτελεσματικότητα του μάρκετινγκ, μέσω 

πληροφοριών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω επιχειρηματικής ευφυΐας και 

με τη διαχείριση καμπάνιας στο νέφος (cloud), στις εσωτερικές εγκαταστάσεις ή σε 

έναν υβριδικό συνδυασμό και των δύο.94 

 Τέλος, η Microsoft επενδύει σε καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις όπως το 

Microsoft Azure, το οποίο υποστηρίζει πολλές γλώσσες προγραμματισμού και 

εφαρμόζει την υπολογιστική νέφους για την χρήση της υποδομής ως υπηρεσία 

(Infrastructure as a Service - IaaS) και της πλατφόρμας ως υπηρεσία (Platform as a 

Service - PaaS). Με τον τρόπο αυτό ο οργανισμός μειώνει το κόστος συντήρησης και 

βελτίωσης των υποδομών του.95 

 Η Microsoft διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο υποστήριξης των παραπάνω ΠΣ και ήδη 

ετοιμάζει την αναβάθμιση του Microsoft Dynamics. Το νέο ΠΣ ERP θα ονομάζεται 

Microsoft Dynamics 365 και θα παρουσιαστεί τον Οκτώβριο 2016.96 

 

                                                 
93 Ηλ. Πηγή: https://www.microsoft.com/en-us/dynamics/erp-sl-overview.aspx. 
94 Ηλ. Πηγή: http://www.microsoft.com/el-gr/dynamics/Default.aspx. 
95 Ηλ. Πηγή: https://azure.microsoft.com/en-us/. 
96 Ηλ. Πηγή: https://www.microsoft.com/en-us/dynamics/default.aspx. 
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Α.5 SAGE 

 

 Η Sage Group plc, γνωστή ως Sage, είναι μία βρετανική πολυεθνική εταιρία 

λογισμικού με έδρα το Newcastle του Ηνωμένου Βασιλείου.  

 Αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες ΠΣ Επιχειρησιακού 

Προγραμματισμού Πόρων (ERP), με γραφεία σε 25 χώρες, 13.400 απασχολούμενους 

και περισσότερους από 3 εκατομμύρια πελάτες (κατατάσσεται ως η 3η μεγαλύτερη 

εταιρία ΠΣ ERP παγκοσμίως, βάσει οικονομικών στοιχείων έτους 2010). 

 Η εταιρία δραστηριοποιείται σε διάφορους λειτουργικούς τομείς όπως, η 

παροχή υπηρεσιών υγείας, η λογιστική παρακολούθηση, η παρακολούθηση του 

ανθρώπινου δυναμικού, η εξαγωγή μισθοδοσίας, οι κατασκευές, η παραγωγή, η αγορά 

ακινήτων, οι μεταφορές, οι διανομές, η επεξεργασία πληρωμών, οι λιανικές πωλήσεις 

κλπ. 

 Ειδικότερα, η Sage ασχολείται με την ανάπτυξη ΠΣ για τη λογιστική 

παρακολούθηση, την εξαγωγή μισθοδοσίας, τη διαχείριση σχέσεων με τους πελάτες 

(CRM), τις οικονομικές προβλέψεις (forecasting), την επεξεργασία πληρωμών, την 

κοστολόγηση, την παρακολούθηση του ανθρώπινου δυναμικού, την επιχειρηματική 

ευφυΐα (BI), την παροχή εξειδικευμένων προγραμμάτων λογιστικής (υπολογισμός 

φορολογίας εισοδήματος κλπ.), τη δημιουργία εξειδικευμένων πλατφόρμων ανάπτυξης 

(development platforms) κλπ.97 

 Τα ΠΣ που αναπτύσσει σήμερα η εταιρία απευθύνονται κατά βάση σε μικρούς 

και μεσαίους οργανισμούς και εστιάζουν στην αξιοποίηση των πληροφοριών, των 

κοινωνικών δικτύων (social networks), των φορητών συσκευών (mobile), της 

σύγχρονης τεχνολογίας που παρέχει πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο (real-time) και 

επιτρέπει την ταχεία λήψη αποφάσεων.98,99 

 Ανάμεσα στο πλήθος των λογισμικών της εταιρίας τα πιο σημαντικά είναι το 

Sage One, το ProvideX, το Sage 300, το Master Production Schedule, το Sage 50 

Accounting, το Sage 100 ERP, το Sage X3 και το Pastel Accounting. 

 Με την παροχή της υπηρεσίας νέφους (cloud), η Sage παρέχει τη δυνατότητα 

πρόσβασης στο ΠΣ ενός οργανισμού από οποιοδήποτε γεωγραφικό σημείο, 

οποιαδήποτε χρονική στιγμή. 

                                                 
97 Ηλ. Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Sage_Group. 
98 Ηλ. Πηγή: http://www.sage.com/company/about-sage. 
99 Ηλ. Πηγή: http://www.sage.co.uk/. 
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 Ειδικότερα, η χρήση υβριδικού νέφους (hybrid cloud) διατηρεί το λογισμικό 

εγκατεστημένο στις υφιστάμενες υποδομές του οργανισμού, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει 

την απομακρυσμένη πρόσβαση στα δεδομένα του οργανισμού, μέσω φορητών 

συσκευών, και σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές λειτουργίες, οι οποίες παρέχονται στο 

νέφος (cloud-enabled). 

 Με το ιδιωτικό νέφος (private cloud) παρέχεται στον οργανισμό το λογισμικό 

ως υπηρεσία (Software as a Service - SaaS)100, επιτυγχάνοντας την ασφάλεια των 

δεδομένων και την αποφυγή των προβλημάτων αναβάθμισης των υφισταμένων ΠΣ. 

 Στον τομέα των ΠΣ ERP, η Sage έχει αναπτύξει λογισμικά επιχειρησιακού 

προγραμματισμού πόρων, τα οποία επιτρέπουν τη λογιστική παρακολούθηση, τη 

διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων, των αποθεμάτων και της αποθήκης, του 

ανθρώπινου δυναμικού, της μισθοδοσίας, της παροχής υπηρεσιών, των πωλήσεων και 

της προώθησης προϊόντων (marketing). 

 Ειδικότερα, η Sage παρέχει τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε 3 λογισμικά, τα 

οποία είναι το Sage 100, το Sage 300 και το Sage X3. 

 Τα παραπάνω ΠΣ είναι ολοκληρωμένα, επιτρέποντας τη διασύνδεση μεταξύ των 

διαφορετικών τμημάτων ενός οργανισμού, ευέλικτα, καθόσον μπορούν να 

προσαρμοστούν στις απαιτήσεις κάθε οργανισμού, επεκτάσιμα, ανάλογα με τις 

δυνατότητες που θα χρησιμοποιηθούν, εύκολα στην εγκατάσταση και σχετικά χαμηλού 

κόστους. 

 Η εγκατάστασή τους μπορεί να πραγματοποιηθεί στον υπάρχον εξοπλισμό του 

οργανισμού (on-premises) ή σε διακομιστές της Sage (hosted). Επίσης, μπορούν να 

καταστούν και φορητά, παρέχοντας τη δυνατότητα σύνδεσης των χρηστών από 

οπουδήποτε γεωγραφικό σημείο και σε οποιοδήποτε χρόνο, επιτρέποντας τον πλήρη 

έλεγχο των δραστηριοτήτων ενός οργανισμού. 

 Η Sage υποστηρίζει τα παραπάνω συστήματα μέσα από ένα ευρύ δίκτυο, στο 

οποίο περιλαμβάνονται 40.000 λογιστές και 26.000 επιχειρηματικοί συνεργάτες.101 

 Το Sage 100 απευθύνεται σε οργανισμούς μικρού και μεσαίου μεγέθους. 

Προσαρμόζεται εύκολα στις απαιτήσεις των χρηστών, καλύπτει το σύνολο των 

λειτουργικών τομέων των μικρών οργανισμών και παρέχεται με χαμηλό κόστος.102 

                                                 
100 Το λογισμικό ως υπηρεσία (Software as a Service – SaaS) αναφέρεται στην παροχή του λογισμικού 

μέσω αδειών χρήσης, βάσει συνδρομητικής υπηρεσίας. Το λογισμικό βρίσκεται εγκαταστημένο στον 

πάροχο της υπηρεσίας και η πρόσβαση στο ΠΣ πραγματοποιείται μέσω προγραμμάτων περιήγησης. 

(Ηλ. Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Software_as_a_service.) 
101 Ηλ. Πηγή: http://www.sage.com/us/erp. 
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 Το Sage 300 απευθύνεται επίσης σε μικρούς και μεσαίους οργανισμούς, οι 

οποίοι όμως διαχειρίζονται πολλαπλές τοποθεσίες, νομισματικές μονάδες και γλώσσες. 

Παρέχεται η δυνατότητα μετατροπής πολλών νομισμάτων, καθώς επίσης και ο 

συνυπολογισμός οικονομικών δεδομένων των ενδοεταιρικών συναλλαγών των 

διαφορετικών τμημάτων και μονάδων ενός οργανισμού. Με αυτό τον τρόπο, αποκτάται 

ενοποιημένη εικόνα των οικονομικών δεδομένων του οργανισμού. Επίσης, με το 

συγκεκριμένο σύστημα παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης και διαχείρισης 

έργων (project management). Η πρόσβαση στο σύστημα γίνεται μέσω διαδικτύου ή 

ακόμα και από φορητή συσκευή.103 

 Το Sage X3 απευθύνεται σε μεγάλους οργανισμούς με πολλά τμήματα και 

επιτρέπει τη διαχείριση αυτών μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος, στο οποίο 

μπορούν να συνδεθούν μέχρι 2.000 χρήστες. Είναι υπεύθυνο για τη λογιστική 

παρακολούθηση, τις προμήθειες, την παραγωγή, τη διανομή και τις υπόλοιπες 

δραστηριότητες του οργανισμού. Προσαρμόζεται στις απαιτήσεις κάθε οργανισμού και 

παρέχει τη δυνατότητα χρήσης πολλαπλών λογιστικών σχεδίων (multi-chart of 

accounts). Η πρόσβαση στο σύστημα μπορεί να είναι απομακρυσμένη, μέσω του 

διαδικτύου (web-based) ή της υπηρεσίας παροχής λογισμικού ως υπηρεσίας (software 

as a service - SaaS).104 

 Επιπρόσθετα, η Sage έχει αναπτύξει εξειδικευμένη υπηρεσία για την εξαγωγή 

της μισθοδοσίας με το όνομα Sage Payroll Services, η οποία παρέχεται στον οργανισμό, 

είτε ως ανεξάρτητο ΠΣ, είτε στο πλαίσιο εξωτερικής συνεργασίας (outsource service). 

 Το υπόψη λογισμικό απλοποιεί τη διαδικασία εξαγωγής της μισθοδοσίας, 

ανεξαρτήτως του αριθμού των απασχολουμένων στον οργανισμό. Προσαρμόζεται στις 

απαιτήσεις της τρέχουσας εργατικής νομοθεσίας σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού και 

καταβολής των αποδοχών. Επίσης, προσαρμόζεται στις απαιτήσεις κάθε οργανισμού 

αναφορικά με ιδιαιτερότητες στην καταβολή των αποδοχών (διάστημα πληρωμής, 

τρόπος πληρωμής κλπ.). Ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο το σύνολο των στοιχείων 

του προσωπικού και υπολογίζει αυτόματα τον φόρο και τις λοιπές κρατήσεις.105 

 Ως ολοκληρωμένη υπηρεσία, η εξαγωγή μισθοδοσίας παρέχεται σε δύο 

εκδόσεις, την Sage Payroll Essentials, για μέχρι 10 εργαζομένους και την Sage Payroll 

                                                                                                                                               
102 Ηλ. Πηγή: http://www.sage.com/us/erp/sage-100. 
103 Ηλ. Πηγή: http://www.sage.com/us/erp/sage-300. 
104 Ηλ. Πηγή: http://www.sage.com/us/erp/sage-x3. 
105 Ηλ. Πηγή: http://www.sage.co.uk/software-and-services/payroll. 
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Full Service, για μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων και περισσότερη ευελιξία στις 

παραγόμενες αναφορές του ΠΣ και στον τρόπο καταβολής των αποδοχών.106 

 Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα του Sage Payroll Services διασυνδέονται με τα 

υπόλοιπα ΠΣ παρακολούθησης του ανθρώπινου δυναμικού (Sage Payroll HCM). Με 

αυτό τον τρόπο, καθίσταται ευκολότερη η επιλογή, αξιολόγηση και παρακολούθηση 

του εργατικού δυναμικού του οργανισμού. Επίσης, διαφυλάσσεται η ασφάλεια των 

προσωπικών δεδομένων του προσωπικού.107 

 Τέλος, η Sage έχει αναπτύξει το διαδικτυακό σύστημα λογιστικής Sage One, το 

οποίο απευθύνεται σε μικρές επιχειρήσεις και το οποίο χρησιμοποιείται από 230.000 

οργανισμούς παγκοσμίως. Το Sage One είναι εύκολο στη χρήση, προσαρμόζεται 

εύκολα στις απαιτήσεις κάθε οργανισμού και επιτρέπει την παρακολούθηση των 

εσόδων και εξόδων, τον έλεγχο των τιμολογίων, τη σύνδεση των τραπεζικών 

λογαριασμών του οργανισμού με το σύστημα, την πρόσβαση και επεξεργασία των 

δεδομένων με ασφάλεια από οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή καθώς και την 

ετοιμασία αναφορών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των χρηστών.108,109 

 Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα εξαγωγής της μισθοδοσίας του προσωπικού 

μέσα από ένα ευρύ πλήθος επιλογών με το  Sage One Payroll, το οποίο χρησιμοποιεί 

την υπολογιστική νέφους.110 

 Η Sage επενδύει στην ανάπτυξη ΠΣ που στηρίζονται σε σύγχρονες τεχνολογικές 

λύσεις και πρακτικές, προκειμένου να εδραιώσει τη θέση της στον χώρο των μικρών 

και μεσαίων οργανισμών (Small and Medium-sized Enterprises - SMEs). Προς αυτή 

την κατεύθυνση αποσκοπούν οι εξαγορές και οι συνεργασίες που πραγματοποιεί τα 

τελευταία χρόνια. Μεταξύ αυτών, η εταιρία έχει ξεκινήσει συνεργασία με την εταιρία 

Salesforce, η οποία παρέχει λογισμικό διαχείρισης σχέσεων με πελάτες (CRM).111 

                                                 
106 Ηλ. Πηγή: http://www.sage.com/us/sage-payroll-services. 
107 Ηλ. Πηγή: http://www.sage.com/us/sage-payroll-services/human-capital-management. 
108 Ηλ. Πηγή: http://www.sage.com/us/sage-one. 
109 Ηλ. Πηγή: http://uk.sageone.com/. 
110 Ηλ. Πηγή: http://uk.sageone.com/payroll/. 
111 Ηλ. Πηγή: http://www.sage.com/~/media/group/files/investors/20150505-press-release-final.pdf. 
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Α.6 Συμπεράσματα 

 

 Με την παραπάνω ανάλυση παρατέθηκαν ορισμένα από τα πιο ευρέως 

χρησιμοποιούμενα ΠΣ Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Πόρων (Enterprise Resource 

Planning - ERP) παγκοσμίως. 

 Ειδικότερα, εξετάστηκαν τα ΠΣ ERP των εταιριών SAP, Oracle, Microsoft και 

Sage, τα οποία απευθύνονται σε οργανισμούς μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, 

όλων των σύγχρονων λειτουργικών τομέων (κατασκευές, πωλήσεις, μεταφορές, παροχή 

υπηρεσιών κλπ.). 

 Μέσα από τη συγκριτική αξιολόγηση των παραπάνω ΠΣ προκύπτει ότι όλα τα 

συστήματα μπορούν να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις των οργανισμών, βάσει των 

υφιστάμενων επιχειρηματικών διαδικασιών, ενώ μέσα από την εφαρμογή τους 

προτείνονται λύσεις για τη βελτίωση ή αναδιάρθρωσή τους. 

 Τα ΠΣ, τα οποία εξετάστηκαν, δίνουν τη δυνατότητα διασύνδεσης των 

δεδομένων εξαγωγής μισθοδοσίας με τα υποσυστήματα λογιστικής παρακολούθησης, 

καθώς και με τα αντίστοιχα ΠΣ διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, προκειμένου να 

παρέχεται στον οργανισμό ένα ολοκληρωμένο (integrated) σύστημα. 

 Ακόμη, με τα παραπάνω συστήματα διατηρείται αρχείο όλων των 

καταχωρημένων συναλλαγών και δεδομένων, το οποίο μπορεί να επιθεωρηθεί μέσα 

από διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου (audit trail). 

 Επίσης, σημειώνεται ότι καθένα από τα λογισμικά προσφέρει καλύτερη 

διασύνδεση και λειτουργικότητα, εφόσον συνδυάζεται με τα υπόλοιπα ΠΣ της ίδιας 

εταιρίας. Παραδείγματος χάριν, όταν ένας οργανισμός χρησιμοποιεί το ΠΣ Oracle E-

Business Suite, τότε προτείνεται και το σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων να 

είναι επίσης της Oracle. Αντίστοιχα, εάν ένα οργανισμός χρησιμοποιεί το Microsoft 

Dynamics, προτείνεται να χρησιμοποιεί το Microsoft SharePoint για τη διαχείριση των 

αρχείων του κ.ο.κ. 

 Μέσα από την ανάλυση των συστημάτων, διαπιστώνεται ότι κεντρική 

στρατηγική των οργανισμών που παρέχουν ΠΣ ERP σήμερα, αποτελεί η παροχή του 

λογισμικού ως υπηρεσία (Software as a Service – SaaS), μέσω επαγγελματικών αδειών 

που προσφέρονται με συνδρομή. Με την παροχή του λογισμικού ως υπηρεσία, η 

πρόσβαση στο σύστημα πραγματοποιείται μέσω προγραμμάτων περιήγησης (web 

browsers), ενώ παρέχεται η δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης μέσω φορητών 

συσκευών (smartphones, tablets κλπ.). 
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 Στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών υπολογιστικής νέφους (cloud computing), 

οι εταιρίες ΠΣ ERP προσφέρουν τη δυνατότητα χρήσης της υποδομής ως υπηρεσίας 

(Infrastructure as a Service - IaaS) και της πλατφόρμας ως υπηρεσίας (Platform as a 

Service - PaaS).  

 Η χρήση των δυνατοτήτων αυτών, αν και εκ πρώτης όψεως ενέχει σημαντικό 

κόστος για τον οργανισμό, μακροπρόθεσμα μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη, 

καθόσον τον απαλλάσσουν από το κόστος απόκτησης, συντήρησης και αντικατάστασης 

του υλικού Η/Υ (servers, μέσα αποθήκευσης, υλικά δικτύου κλπ.), του λογισμικού 

(λειτουργικό σύστημα, γλώσσες προγραμματισμού, βάσεις δεδομένων κλπ.) καθώς και 

από το κόστος τήρησης αντιγράφων ασφαλείας και αναβάθμισης των 

χρησιμοποιούμενων συστημάτων. 

 Αναλύοντας περαιτέρω το κόστος, το οποίο αποτελεί εκ των πραγμάτων μια 

σημαντική παράμετρο στην επιλογή ενός ΠΣ ERP, αυτό διαμορφώνεται με βάση το 

εύρος χρήσης των διαθέσιμων υπηρεσιών, τον αριθμό των υποσυστημάτων (modules) 

που χρησιμοποιούνται, καθώς και τον αριθμό των χρηστών που έχουν πρόσβαση στο 

σύστημα.  

 Αν και ο ακριβής προσδιορισμός του κόστους χρήσης ενός ΠΣ ERP δεν 

εμπίπτει στο ενδιαφέρον της παρούσας έρευνας, ωστόσο, θα μπορούσε να επισημανθεί 

ότι το κόστος δεν είναι απαγορευτικό. Ακόμη και ένας οργανισμός μικρού μεγέθους θα 

μπορούσε να εφαρμόσει κάποιο από τα προτεινόμενα ΠΣ της Sage με χαμηλό κόστος, 

ενώ ένας μεγάλος πολυεθνικός οργανισμός (enterprise level) θα μπορούσε να 

επωφεληθεί από τα πλεονεκτήματα χρήσης και υποστήριξης ενός ΠΣ από τις μεγάλες 

εταιρίες του κλάδου, όπως η SAP, η Oracle και η Microsoft. 

 Εναπόκειται στην ευχέρεια του κάθε οργανισμού να πραγματοποιήσει την 

ανάλυση σκοπιμότητας προμήθειας λογισμικού για την επιλογή του πλέον κατάλληλου, 

λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές απαιτήσεις του και τα μελλοντικά οικονομικά 

οφέλη που θα αποδώσει η κτήση του. 

 Σε κάθε περίπτωση, διαπιστώνεται ότι η χρήση ΠΣ ERP, σήμερα, αποτελεί 

αδήριτη ανάγκη για τους οργανισμούς, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της ταχείας 

τεχνολογικής εξέλιξης. 

 Κάποια από τα χαρακτηριστικά αυτής της εξέλιξης, ήδη έχουν κάνει την 

εμφάνιση τους στην αγορά των ΠΣ ERP (SaaS, IaaS, PaaS, Mobile Applications). 

Ωστόσο, όπως διαφάνηκε και μέσα από τη μελέτη, όλες οι εταιρίες του κλάδου 

επενδύουν στη έρευνα και την ανάπτυξη (R&D) ΠΣ, τα οποία θα ενσωματώνουν τις 
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σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες στη λειτουργία τους (Analytics, Big Data, Internet 

of Things κλπ.). 

 Συνεπώς, η εξαγωγή της μισθοδοσίας μέσω ενός ολοκληρωμένο συστήματος 

ERP, το οποίο θα διασυνδέεται με το ΠΣ διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (HRM), 

είναι ικανή να συνδράμει στη λήψη βέλτιστων αποφάσεων από τη διοίκηση και να 

προσδώσει μελλοντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον οργανισμό. 


