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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η συμβολή του εξωτερικού ελέγχου των 

πληροφοριακών συστημάτων και πληροφοριών από IT Specialists, όπως αυτός 

διενεργείται κατά τη διάρκεια του τακτικού ελέγχου. Στόχος της εργασίας είναι 

να απαντήσει στο ερώτημα «Σε τι βαθμό η συμβολή του ελέγχου ΙΤ σε 

περιπτώσεις εφαρμογής νέου λογισμικού συστήματος, συντελεί στην σωστή 

και έγκαιρη διεκπεραίωση του τακτικού ελέγχου σε πολύπλοκα 

περιβάλλοντα.» Κάνοντας επίκληση σε συγκεκριμένη αρθρογραφία 

αναγράφεται ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει η ελεγχόμενη και οι ελεγκτές να 

αντιμετωπίσουν την αλλαγή των συστημάτων, ώστε να επιτευχθεί η σωστή 

μεταφορά των δεδομένων και να εξασφαλιστεί η σωστή απεικόνιση της 

οντότητας μέσω των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στο τέλος της χρήσης.  

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για να δοθεί απάντηση στο ερώτημα 

είναι η μελέτη δυο περιπτώσεων πραγματικών ελέγχων και πως η ομάδα των 

ΙΤ Specialists συνετέλεσε ώστε να δοθεί η σωστή ελεγκτική γνώμη. Το 

αποτέλεσμα της μελέτης ήταν στην μια εταιρεία να εντοπιστεί πιθανότητα 

απάτης και να μπορέσει εύκολα να διευκρινιστεί ενώ στην δεύτερη η ομάδα 

ελέγχου εντόπισε το λάθος μέσω μιας διαδικασίας του ελέγχου που όμως 

τελικά αποδείχθηκε ένα συστημικό λάθος που θα μπορούσε να είχε διορθωθεί 

αρκετά νωρίτερα με τη συμβολή της ομάδας ελέγχου του ΙΤ.  

 

 

  



 

 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ AUDIT ON INFORMATION TECHNOLOGY (IT) ΣΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ. 

 

2   Νοέμβριος 2017    Ελένη Τζακοπούλου 
 

 

ABSTRACT 

 

This paper presents the contribution of external IT systems and information 

control by IT Specialists, as performed during the annual audit.  The aim of the 

thesis is to answer the question "To what extent the contribution of IT control 

in case of application of new system software, contributes to the proper 

performance of annual audit in complex environments." Referring to specific 

articles, it is noted how the auditee and the auditors should deal with the change 

of systems in order to achieve the correct transfer of the data and to ensure that 

the entity is properly represented by the financial statements at the year end. 

 

The methodology chosen to answer the question is the examination of two 

cases of actual annual audits and the way that IT Specialists team helped to 

give the appropriate audit opinion.  The result of the study was to identify the 

possibility of fraud in both companies. The first one was easily identifiable 

because of the IT Specialists audit, while in the second, the audit team detected 

the error through a control process that eventually proved a systemic error that 

could have been corrected much earlier by contributing of the IT auditors team. 
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1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Σκοπός 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σαν στόχο να μελετήσει τη συμβολή του 

IT Audit στον τακτικό έλεγχο καθώς και τον βαθμό συμβολής του ελέγχου ΙΤ 

σε περιπτώσεις αλλαγής του συστήματος λογισμικού. Στην εργασία θα 

αναλυθούν δύο μελέτες περίπτωσης με τα κατάλληλα κριτήρια που θα 

προκύψουν από εκτενή βιβλιογραφική επισκόπηση περιπτώσεων  στις οποίες η 

ελεγχόμενη οντότητα αποφασίζει να αλλάξει το λογισμικό της, λόγω 

ανάπτυξής της και επέκτασης των δραστηριοτήτων της. Στις δύο μελέτες έχει 

αποτυπωθεί ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να γίνεται η διαδικασία της 

αλλαγής των συστημάτων και ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τα οφέλη όταν η 

εταιρεία αντικαθιστά το σύστημα της με ένα άλλο τεχνολογίας cloud & mobile. 

Το ερευνητικό ερώτημα στο οποίο απαντά η συγκεκριμένη εργασία είναι «Σε 

τι βαθμό η συμβολή του ελέγχου ΙΤ σε περιπτώσεις εφαρμογής νέου 

λογισμικού συστήματος, συντελεί στην έγκαιρη και σωστή διεκπεραίωση του 

τακτικού ελέγχου σε πολύπλοκα περιβάλλοντα». 

Με την βοήθεια της ομάδας του τακτικού ελέγχου της οποίας είμαι μέλος και 

της εξειδικευμένης ομάδας του IT στην εταιρεία την οποία εργάζομαι 

καταλήξαμε να βασίσουμε την έρευνά  μου σε δύο μελέτες περίπτωσης 

πελατών οι οποίοι αποφάσισαν να αλλάξουν το λογισμικό τους σύστημα.  

Έπειτα από συζήτηση με την ΙΤ Specialist της ομάδας του τακτικού ελέγχου 

και με βάση τις δυο πρόσφατες μελέτες περιπτώσεων καταλήξαμε να 

εξειδικεύσουμε τα ερευνητικά ερωτήματα ως ακολούθως: 
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 Σε ποιο βαθμό η εργασία της ομάδας των IT Specialists μπορεί να 

μειώσει τον χρόνο διεκπεραίωσης του τακτικού ελέγχου κατά την 

εφαρμογή ενός νέου πολύπλοκου λογισμικού συστήματος; 

 Σε ποιο βαθμό η εργασία της ομάδας των IT Specialists μπορεί να 

αποτρέψει την πιθανότητα απάτης; 

Η διάρθρωση της εργασίας είναι η ακόλουθη: Στο παρόν εισαγωγικό κεφάλαιο 

περιγράφονται τα ερευνητικά ερωτήματα και οι στόχοι. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η βιβλιογραφική επισκόπηση με 

ανάλυση της ελεγκτικής των πληροφοριακών συστημάτων καθώς και αναφορά 

στις μελέτες οι οποίες αφορούν στις διαδικασίες που θα πρέπει να 

ακολουθούνται κατά την αλλαγή του συστήματος. Η πρώτη μελέτη αφορά στις 

τεχνικές μεταφοράς των δεδομένων από το υπάρχον λογισμικό σύστημα στο 

νέο, ποιοι είναι οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν και ποιοι μπορεί να είναι οι τρόποι 

αντιμετώπισής τους. Η δεύτερη μελέτη αφορά στην αντικατάσταση ενός 

λογισμικού προγράμματος από ένα πιο εξελιγμένο πολύπλοκο μοντέλο 

συστήματος που ακολουθεί τεχνολογίες cloud & mobile. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τον 

έλεγχο σημαντικότητας του ελέγχου ΙΤ στις δυο συγκριμένες περιπτώσεις 

ελέγχου με πολύπλοκα λογισμικά συστήματα.  

Στα αποτελέσματα, τα οποία αποτελούν το τέταρτο κεφάλαιο, αναφέρονται τα 

ευρήματα που προέκυψαν και στις δυο περιπτώσεις ελέγχου και πως αυτά 

αντιμετωπίστηκαν στην περίπτωση εφαρμογής του ελέγχου ΙΤ καθώς και  στην 

περίπτωση που αυτός δεν κρίθηκε απαραίτητος.  

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα όπου , φαίνεται η 

σημαντικότητα της συμμετοχής της εξειδικευμένης ομάδα του ΙΤ στον τακτικό 

έλεγχο στον εντοπισμό πιθανότητας απάτης και στην μείωση του χρόνου 

διεκπεραίωσης του ελέγχου, και πως αυτό με την πάροδο του χρόνου και την 
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εξέλιξη της τεχνολογίας έχει φτάσει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του 

ελέγχου συνεχώς αναπτυσσόμενο. 

Τέλος, γίνεται καταγραφή της αρθρογραφίας και βιβλιογραφίας που 

χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση της μελέτης.  
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2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα γίνει αναφορά για τον τρόπο με τον οποίο τα 

πληροφοριακά συστήματα συνδέονται με τον έλεγχο. Θα δούμε τα 

αποτελέσματα που προκύπτουν και πως οι διάφορες μέθοδοι που συμβάλουν 

στην αποτελεσματική επίτευξη των στόχων. 

Ο έλεγχος των πληροφοριακών συστημάτων ουσιαστικά αφορά έναν έλεγχο 

επεξεργασίας των δεδομένων γνωστό με τη διεθνή ορολογία Electronic Data 

Processing (EDP). Η συγκεκριμένη διαδικασία έχει σαν σκοπό την συλλογή 

και την αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων των πληροφοριακών 

συστημάτων του οργανισμού. Η διαδικασία της συλλογής και της αξιολόγησης 

αυτών των αποδεικτικών στοιχείων προσδιορίζει αν τα πληροφοριακά 

συστήματα έχουν τις κατάλληλες διαδικασίες και μηχανισμούς για να 

διαφυλάττουν τα στοιχεία του ενεργητικού, να διατηρούν την ακεραιότητα των 

δεδομένων και να λειτουργούν αποτελεσματικά για την επίτευξη των 

επιχειρηματικών και επιχειρησιακών στόχων του οργανισμού. 

Μια βασική αξιολόγηση που γίνεται είναι η ικανότητα που έχει η 

εταιρεία/οργανισμός για να προστατέψει κάθε στοιχείο του ενεργητικού και να 

κάνει την ασφαλή διανομή των πληροφοριών στους αρμόδιους τομείς Hunton 

J., Bryant S., Bagranoff N. (2004). 

Πιο συγκεκριμένα μερικοί βασικοί τομείς αξιολόγησης είναι: 

Η προστασία Ενεργητικού, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα περιουσιακά 

στοιχεία της εταιρείας, δηλαδή τις κτιριακές εγκαταστάσεις, το υλικό, το 

λογισμικό, τα αρχεία δεδομένων και η ακεραιότητά τους, την τεκμηρίωση, τον 

εξοπλισμό, το ανθρώπινο δυναμικό κλπ. Για να υπάρχει ακεραιότητα του 

ενεργητικού πρέπει να υπάρχει η προστασία του από ένα σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου. Από την συγκεκριμένη διαδικασία ο σκοπός είναι να μην υπάρχουν  
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κλοπές, καταστροφές στο λογισμικό και τα αρχεία και γενικά ζημίες στις 

εγκαταστάσεις. 

Η αποτελεσματικότητα του συστήματος επαληθεύεται με την εκπλήρωση των 

στόχων που έχει θέσει. Ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας του συστήματος 

γίνεται κατά την διάρκεια  της ανάλυσης  του σχεδιασμού και της υλοποίησης  

του συστήματος σύμφωνα με τα στάδια της διαδικασίας του κύκλου ζωής 

ανάπτυξης των πληροφοριακών συστημάτων Hall J.A., Singleton T. (2005). 

Στη πραγματικότητα όμως ο πραγματικός έλεγχος της αποτελεσματικότητας 

του συστήματος γίνεται σε περιβάλλον παραγωγής αφού το σύστημα 

λειτουργήσει για κάποιο χρονικό διάστημα σε πραγματικά παραγωγικά 

σενάρια χρήσης και λειτουργίας. 

Η ικανότητα του συστήματος κρίνεται στον βαθμό που αυτό μπορεί να 

επιτυγχάνει τους λειτουργικούς του στόχους χρησιμοποιώντας τις ελάχιστες 

δυνατές εισροές όπως είναι οι χρόνοι μηχανής, λογισμικού, η μεταφορά των 

δεδομένων και γενικά όλες οι βασικές λειτουργίες που το χαρακτηρίζουν οι 

οποίες μεταφράζονται σε κόστος Hunton J., Bryant S., Bagranoff N. (2004). 
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2.1. Αναγκαιότητα ελεγκτικής πληροφοριακών συστημάτων 

 

Η ελεγκτική των πληροφοριακών συστημάτων είναι μια πολύ σημαντική 

διαδικασία καθώς προσφέρει ασφάλεια και προσδιορίζει ότι τα πληροφοριακά 

συστήματα είναι επαρκώς προστατευμένα και κυρίως παρέχουν αξιόπιστες 

πληροφορίες και λειτουργίες στους χρήστες που τα χρησιμοποιούν κατά την 

διεκπεραίωση των επιχειρησιακών λειτουργιών της εταιρείας.  

Σήμερα, η ελεγκτική ειδικά σε μεγάλες εταιρείες αποτελεί ξεχωριστό τμήμα 

που χειρίζεται την εισροή και εκροή των πληροφοριών. Ο έλεγχος στα 

πληροφοριακά συστήματα έχει τρεις βασικούς άξονες: την μείωση των 

κινδύνων που προκαλούν οι κακόβουλες επεμβάσεις, της εισαγωγής 

αναξιόπιστων δεδομένων και των ακατάλληλων χειρισμών χρηστών. 

Όταν εκτελούνται οι καθημερινές συναλλαγές υπάρχει υψηλός κίνδυνος σε 

σχέση με τη αξιοπιστία και επομένως χρειάζεται μια διαβεβαίωση ότι οι 

έλεγχοι που διέπουν τις λειτουργίες των υπολογιστικών συστημάτων είναι 

επαρκείς. Ο σκοπός και το ζητούμενο είναι να υπάρχει ασφάλεια και 

αξιοπιστία στη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων Hall J.A., Singleton T. 

(2005).  

Ο τομέας που είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των πληροφοριακών 

συστημάτων πρέπει να διενεργεί τακτικούς ελέγχους και τα άτομα που είναι 

υπεύθυνα για την διενέργεια των ελέγχων αυτών ονομάζονται IT Auditors. 

Συγκεκριμένα οι στόχοι ελέγχου των πληροφοριακών συστημάτων που 

πραγματοποιείται είναι: 

1. Η αξιολόγηση των ελεγχόμενων πληροφοριακών συστημάτων για τη 

εξακρίβωση της αξιοπιστίας των επιχειρησιακών λειτουργιών και αν 

αυτά τα συστήματα παράγουν και διαχειρίζονται αξιόπιστες 

πληροφορίες. 
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2. Η  εξακρίβωση έμπιστων, ακέραιων, διαθέσιμων και αξιόπιστων 

δεδομένων. 

3. Η τήρηση των σχετικών νόμων και κανονιστικών απαιτήσεων. 

4. Να γίνει η αναγνώριση των κινδύνων. 

 

Επίσης οι συνηθισμένοι κίνδυνοι που πρέπει να ελεγχθούν και να 

ελαχιστοποιηθούν είναι: 

1. Η κλοπή ηλεκτρονικών πληροφοριών. 

2. Η απάτη. 

3. Η κλοπή/αλλοίωση πληροφοριών. 

4. Η μη συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις για την προστασία 

προσωπικών δεδομένων. 

5. Η φθορά και ζημιά εξοπλισμού, λογισμικού και δεδομένων. 

6. Η παρεμβολή στις τηλεπικοινωνίες και μη εγκεκριμένες προσβάσεις. 

7. Η μειωμένη ακεραιότητα πληροφοριών από διαδικασίες μη νόμιμης 

αλλαγής στοιχείων και πληροφοριών Καραμάνης Κωνσταντίνος (2008). 

 

Η ελεγκτική των πληροφοριακών συστημάτων διαχωρίζει τους ελέγχους των 

πληροφοριακών συστημάτων σε δύο μεγάλες κατηγορίες: γενικοί έλεγχοι και 

έλεγχοι εφαρμογών. 

Οι γενικοί έλεγχοι σχετίζονται με το ευρύτερο περιβάλλον επεξεργασίας των 

πληροφοριών από τα πληροφοριακά συστήματα. Πιο συγκεκριμένα 

περιλαμβάνουν ελέγχους για τις βάσεις δεδομένων και των λειτουργιών του 

δικτύου,  τη ανάπτυξη και την συντήρηση του λογισμικού του συστήματος, 

ασφάλεια πρόσβασης. Οι συγκεκριμένοι έλεγχοι σαν λειτουργία αφορούν τον 

σχεδιασμό, την ασφάλεια, την χρήση των εφαρμογών, διαχειριστικούς και 

ελέγχους της διαδικασίας υλοποίησης του συστήματος, καθώς και την  
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γενικότερη ασφάλεια και ακεραιότητα των δεδομένων των πληροφοριακών 

συστημάτων της εταιρείας Καζαντζής Χρήστου Ι. (2006). 

Η κατηγορία αυτή των ελέγχων χωρίζεται στις παρακάτω υποκατηγορίες: 

 Έλεγχοι λογισμικού 

 Έλεγχοι υλικού 

 Έλεγχοι λειτουργίας υπολογιστών 

 Έλεγχοι ασφάλειας δεδομένων 

 Διαχειριστικοί έλεγχοι 

 Έλεγχοι υλοποίησης 

 

Οι έλεγχοι των εφαρμογών εξασφαλίζουν την ακεραιότητα λειτουργίας των 

επιχειρησιακών δραστηριοτήτων των πληροφοριακών συστημάτων. Κλασικά 

παραδείγματα σε συστήματα πωλήσεων λιανικής/χονδρικής είναι η 

επεξεργασία παραγγελιών πωλήσεων, λογιστική, μισθοδοσία κλπ. Ο σκοπός 

είναι η διασφάλιση της πληρότητας, της ακρίβειας, της ύπαρξης 

εξουσιοδότησης και της εγκυρότητας της επεξεργασίας συναλλαγών. Οι 

έλεγχοι διενεργούνται με αυτοματοποιημένες και μη διαδικασίες για τη 

διασφάλιση της επεξεργασίας εγκεκριμένων δεδομένων Hunton J., Bryant S., 

Bagranoff N. (2004). 

Οι συγκεκριμένοι έλεγχοι διαχωρίζονται σε: ελέγχους εισόδου, ελέγχους 

επεξεργασίας και ελέγχους εξόδου.  
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2.2 Τύποι ελεγκτικής πληροφοριακών συστημάτων 

 

Γενικά υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι ελέγχου των πληροφοριακών 

συστημάτων. Αυτοί οι τύποι εστιάζουν σε υπηρεσίες ασφαλείας που αφορούν 

τους τομείς της διαθεσιμότητας, εμπιστευτικότητας και ακεραιότητας της 

λειτουργιάς των πληροφοριακών συστημάτων.  

Πιο συγκεκριμένα: 

Έλεγχοι συστήματος: 

Οι έλεγχοι συστήματος έχουν σχεδιαστεί για να εφαρμόζονται σε 

πληροφοριακά συστήματα για να διασφαλίσουν την ακεραιότητα των 

δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία από το πληροφοριακό σύστημα 

και να διατηρήσει την σωστή λειτουργία των επιχειρησιακών διαδικασιών που 

επιτελούνται από το σύστημα. 

Έλεγχοι εφαρμογών 

Οι έλεγχοι των εφαρμογών των πληροφοριακών συστημάτων έχουν σχεδιαστεί 

για να εφαρμόζονται στις επιχειρησιακές λειτουργίες που διενεργεί το 

πληροφοριακό σύστημα για να διασφαλίσει την αποδοτικότητα, 

αποτελεσματικότητα, εμπιστευτικότητα, διαθεσιμότητα και την αξιοπιστία των 

πληροφοριών. 

Έλεγχοι συμμόρφωσης: 

Οι έλεγχοι της συμμόρφωσης αφορούν τις κανονιστικές κατευθυντήριες 

οδηγίες. Οι IT Auditors και γενικά οι σύμβουλοι ασφάλειας/πληροφορικής 

αξιολογούν την αντοχή και την πληρότητα των προετοιμασιών συμμόρφωσης. 

Ο σκοπός των ελεγκτών είναι να επανεξετάζουν τις πολιτικές ασφαλείας, να 

ελέγχουν τη πρόσβαση των χρηστών καθώς και τις διαδικασίες διαχείρισης 

κινδύνων πάντα κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου συμμόρφωσης. 
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Έλεγχοι ασφάλειας: 

Οι έλεγχοι ασφαλείας είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία για τη ελεγκτική 

των πληροφοριακών συστημάτων διότι αφορούν την συστηματική αξιολόγηση 

της ασφάλειας του πληροφοριακού συστήματος. Η αξιολόγηση της ασφάλειας 

γίνεται με ένα σύνολο προκαθορισμένων κριτηρίων που ορίζεται. Ο βασικός 

σκοπός των ελέγχων είναι να αξιολογούν την ασφάλεια της φυσικής 

διαμόρφωσης του συστήματος, το λογισμικό και τις διαδικασίες διαχείρισης 

των πληροφοριών. Ένας άλλος σκοπός των ελέγχων είναι να προσδιορίσουν τη 

συμμόρφωση με τους κανονισμούς σύμφωνα με τη υποκείμενη νομοθεσία. 

Επίσης οι ελεγκτές μετά το πέρας των ελεγκτικών μηχανισμών και 

διαδικασιών πρέπει να προσκομίσουν λεπτομερή και πλήρη έκθεση σχετικά με 

τις αδυναμίες που εντοπίστηκαν στα πληροφοριακά συστήματα και να 

προτείνουν διορθωτικά μέτρα και λύσεις για την μείωση και εξάλειψη των 

προβλημάτων ασφαλείας που εντοπίστηκαν Καραμάνης Κωνσταντίνος (2008). 

Έλεγχοι απόδοσης: 

Οι έλεγχοι της απόδοσης των πληροφοριακών συστημάτων αξιολογούν την 

απόδοση των συστημάτων για την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα 

των διαδικασιών του. Ο βασικός στόχος είναι η συστηματική εξέταση των 

επιχειρησιακών διαδικασιών και λειτουργιών έναντι αντικειμενικών κριτηρίων. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι ο έλεγχος των πληροφοριακών 

συστημάτων διακρίνεται σε τρία στάδια: Σχεδιασμός Ελέγχου, Διεξαγωγή 

Ελέγχου και Υποβολή Εκθέσεων Ελέγχου. Από εμπειρικές έρευνες έχει 

διαπιστωθεί ότι τα συγκεκριμένα στάδια είναι πολύ σημαντικά ως προς τη 

έκβαση των αποτελεσμάτων των ελεγκτικών διαδικασιών και πρέπει πάντα να 

τηρούνται και να εφαρμόζονται Hunton J., Bryant S., Bagranoff N. (2004).  
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Η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη επηρεάζει κάθε κλάδο της οικονομίας. Ως εκ 

τούτου οι εταιρείες προκειμένου να επιβιώνουν θα πρέπει να προσαρμόζονται 

στα δεδομένα της εποχής. Απόρροια αυτού είναι η εισαγωγή των 

αυτοματοποιημένων συστημάτων και  ανάγκη συνεχούς εξέλιξης των 

πληροφοριακών συστημάτων τους. Έτσι η ανάπτυξή τους είναι μια πολύ 

σημαντική διαδικασία. Ένα πληροφοριακό σύστημα για να θεωρηθεί 

επιτυχημένο πρέπει να πληροί και να καλύπτει τις επιχειρησιακές 

προδιαγραφές, να είναι εύχρηστο από τους χρήστες του και πολύ εύκολο στην 

συντήρηση και αναβάθμιση του. Η ποιότητα ενός πληροφοριακού συστήματος 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της κάθε φάσης της ανάπτυξής 

του. Ουσιαστικά η ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων είναι ο τρόπος 

και η διαδικασία με τα οποία τα πληροφοριακά συστήματα ορίζονται, 

αναλύονται, σχεδιάζονται και υλοποιούνται. 

Στα πλαίσια ανάπτυξης της ίδιας της επιχείρησης η ανάγκη για πιο εξελιγμένα 

πληροφοριακά συστήματα γεννάται συνεχώς. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η 

κάθε οντότητα να αναζητά συστήματα τα οποία θα καλύπτουν τα συνεχώς 

εξελισσόμενες ανάγκες της. Το ζήτημα που πραγματεύεται η παρούσα μελέτη 

είναι η εισαγωγή ενός νέου πληροφορικού συστήματος σε αντικατάσταση το 

ήδη υπάρχοντος.  

Στις περιπτώσεις που μελετήσαμε στα πλαίσια της εργασίας υπήρξε η 

εφαρμογή ενός νέου, πιο εκσυγχρονισμένου λογισμικού (cloud) σε αντίθεση με 

παλαιότερου πολυχρησιμοποιημένου μοντέλου. Καθώς οι εταιρείες 

επεκτεινόταν αποκτώντας νέους και μεγαλύτερους πελάτες αλλά και 

αυξάνοντας τον αριθμό των θυγατρικών εταιριών στον όμιλό τους, γεννήθηκε 

η ανάγκη για ένα λογισμικό με μεγαλύτερη χωρητικότητα και δυνατότητα 

συμβατότητας με πιο εξελιγμένα μοντέλα πληροφορικής.  
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Για να επιτευχθεί αυτή η αλλαγή με ομαλό τρόπο και σαφώς με ασφάλεια των 

δεδομένων των εταιρειών χρειάστηκε να ανατρέξουμε σε μελέτες που έχουν 

γίνει σχετικά με αυτή τη διαδικασία.   
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2.3 Η αντιμετώπιση της ελεγκτικής ομάδας στην εφαρμογή νέου 

λογισμικού συστήματος σύμφωνα με το εγχειρίδιο ελέγχου 

 

Η ελεγκτική ομάδα ζητάει τεκμηριωμένη πληροφόρηση σχετικά με διαδικασία 

που ακολουθήθηκε μετά την απόφαση της διοίκησης για αλλαγή του 

λογισμικού συστήματος. 

Αρχικά η ελεγχόμενη διαθέτει στην ελεγκτική ομάδα το Business Case στο 

οποίο βασίστηκε η αλλαγή. Το έγγραφο αυτό περιλαμβάνει όλες τις ανάγκες 

της εταιρείας που οδηγούν στην απόφαση αυτή. Αυτό σημαίνει πως 

καταγράφονται όλες οι αδυναμίες τις οποίες καλείται να καλύψει με την 

εισαγωγή του νέου συστήματος (requirements). Στις απαιτήσεις αυτές 

καταγράφονται όλα τα user acceptance tests, δηλαδή πιθανά σενάρια που θα 

κληθεί να αντιμετωπίσει. 

Στη συνέχεια τεκμηριώνεται η αποδοχή του Business Case από τη διοίκηση της 

εταιρείας και τέλος η επαρκή χρηματοδότηση και σχεδίαση της εφαρμογής του 

νέου συστήματος. Η εταιρεία καλείται να καλύψει όλες τις απαιτήσεις τις 

ελεγκτικής ομάδας καθώς σε περιπτώσεις όπως είναι η εφαρμογή ενός νέου 

συστήματος ο έλεγχος θα πρέπει να είναι ενδελεχής και απόλυτα 

τεκμηριωμένος.  

Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας σειρά έχει η ανάληψη του έργου, είτε 

από κάποια ελεγκτική εταιρεία η οποία θα παίξει το ρόλο του συμβούλου 

συνεργαζόμενη με μια εταιρεία πληροφορικής η οποία θα παρέχει το νέο 

σύστημα, είτε απευθείας μια εταιρεία πληροφορικής χωρίς τη συμμετοχή των 

συμβούλων. Για το λόγο αυτό η εταιρεία συντάσσει την έκθεση RFP (Request 

For Proposal) την οποία δημοσιεύει στους ενδιαφερόμενους πάντοτε 

βασισμένη στην αρχή της εμπιστευτικότητας. Στη συνέχεια εξετάζει τις 

απαντήσεις και τις προσφορές που θα λάβει ώστε να καταλήξει στην πιο  



 

 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ AUDIT ON INFORMATION TECHNOLOGY (IT) ΣΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ. 

 

17   Νοέμβριος 2017    Ελένη Τζακοπούλου 
 

 

συμφέρουσα για εκείνη λύση. Αυτή η διαδικασία γίνεται γνωστή στην 

ελεγκτική ομάδα και τεκμηριώνεται παραδίδοντας σε αυτή τα κατάλληλα 

έγγραφα. 

Στο στάδιο αυτό προσδιορίζονται και εγκρίνονται ορισμένοι βασικοί 

παράγοντες οι οποίοι περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές του 

νέου συστήματος. Αυτοί είναι, οι επιχειρηματικές διαδικασίες, η τεχνολογία, 

τα προσόντα των πωλητών, η ασφάλεια και άλλες απαιτήσεις και 

προδιαγραφές που σχετίζονται με τον έλεγχο. 

Στη συνέχεια του ελέγχου είναι σημαντικό να τεκμηριωθούν των 

παρακάτω: 

 Η συμβατότητα και η ικανότητα της υποδομής πληροφορικής για την 

υποστήριξη του νέου συστήματος, η οποία λαμβάνεται δεόντως υπόψη  

 Η πρόσβαση στις βιβλιοθήκες ανάπτυξης και δοκιμών θα πρέπει να 

περιορίζεται σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό της ομάδας πληροφορικής 

 Οι εγκεκριμένες προδιαγραφές του συστήματος χρησιμοποιούνται για 

το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την τροποποίηση και τη διαμόρφωση του 

λογισμικού 

 Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη λεπτομερειών εξετάζουν τους κινδύνους 

που σχετίζονται με σύνθετες λειτουργίες εφαρμογής 

 Οι κατάλληλοι αυτοματοποιημένοι και μη αυτόματοι έλεγχοι / χειρισμοί 

του χρήστη σχεδιάζονται και εφαρμόζονται για την άμβλυνση των 

κινδύνων που σχετίζονται με την πολυπλοκότητα 

 Η ευθυγράμμιση των διαδικασιών του συστήματος λαμβάνεται δεόντως 

υπόψη κατά το σχεδιασμό και την ανάπτυξη  

 Η πρόσβαση και η χρήση των βοηθητικών προγραμμάτων που 

αλλάζουν δεδομένα περιορίζονται, καταγράφονται και εγκρίνονται 
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 Όλες οι αρχικές αλλαγές του κώδικα και οι τροποποιήσεις του πακέτου 

του προμηθευτή τεκμηριώνονται δεόντως και εγκρίνονται 

 Οι αλλαγές στον κώδικα του προγράμματος, στις παραμέτρους 

διαμόρφωσης και στα δεδομένα ελέγχονται και τεκμηριώνονται δεόντως 

 Οι χρήστες συμμετέχουν κατάλληλα στις δοκιμές 

 Οι δοκιμές πραγματοποιούνται σε περιβάλλοντα που προσομοιώνουν 

στενά την παραγωγή 

 Οι δοκιμές δεν εκτελούνται στην παραγωγή 

 Τα σφάλματα και άλλες εξαιρέσεις που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια 

των δοκιμών καταγράφονται καταλλήλως, επιλύονται και εγκρίνονται 

 Τα σενάρια εξέτασης περιλαμβάνουν την αξιολόγηση βασικών 

λειτουργιών του προγράμματος και ελέγχων κατά την κανονική 

λειτουργία 

 Οι διαδικασίες δοκιμής περιλαμβάνουν αξιολόγηση της ανοχής 

σφάλματος του συστήματος και σχετικές διαδικασίες χειρισμού 

εξαιρέσεων. 

 

Η μετατροπή των δεδομένων είναι ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι του 

ελέγχου καθώς από αυτή τη λειτουργία του συστήματος προκύπτουν τελικά 

οι τιμές των οικονομικών καταστάσεων. Ο στόχος της ελεγκτικής ομάδας 

είναι να διαπιστώσει και να τεκμηριώσει την ορθή λειτουργία της 

διαδικασίας άρα και την ορθότητα των δεδομένων που καταλήγουν στις 

οικονομικές καταστάσεις.  

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρχει πλήρης τεκμηρίωση για 

συγκεκριμένες και βασικές διαδικασίες. Αρχικά θα πρέπει να γίνει έλεγχος 

για αναδρομικές συναλλαγές με βασικούς πελάτες, οι οποίοι αποτελούν και 

το κυριότερο μέρος των εσόδων της ελεγχόμενης οντότητας. Οι 

συναλλαγές αυτές θα πρέπει να ελέγχονται για την ακρίβεια, την πληρότητα  
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και τη σχετικότητα τους πριν τη μετατροπή τους σε δεδομένα τα οποία 

τελικά θα εισαχθούν στο σύστημα. Ακόμη, όλες οι πιθανές αλλαγές που 

μπορεί να προκύψουν στις προαναφερόμενες συναλλαγές θα πρέπει να 

τεκμηριώνονται πλήρως και να εγκρίνονται πριν εισαχθούν στο λογιστικό 

πρόγραμμα που τηρεί η εταιρεία. 

Είναι σημαντικό να τονιστεί πως οι αρχές της πληρότητας και της ακρίβειας θα 

πρέπει να υπάρχουν και να τεκμηριώνονται.  

«Πληρότητα και ακρίβεια των λογιστικών καταχωρήσεων υφίσταται όταν όλες οι 

πράξεις έχουν καταχωρηθεί στους λογαριασμούς, εμφανίζονται μόνο μια φορά 

και καταλογίζονται στην ορθή λογιστική περίοδο.» Σύμφωνα με τις ελεγκτικές 

διαδικασίες τα εργαλεία και τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται για την 

μετατροπή των δεδομένων θα πρέπει λειτουργούν και να διασφαλίζουν τις 

βασικές αυτές αρχές. Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (2015) 

Η εφαρμογή και η ανάπτυξη του νέου λογισμικού είναι το τελευταίο στάδιο 

τεκμηρίωσης της ομάδας ΙΤ κατά την ελεγκτική διαδικασία.  

Στο στάδιο αυτό επισκοπείται αντικειμενικά και εγκρίνεται η διασφάλιση 

της ποιότητας του νέου κώδικα και οι τροποποιήσεις που έχουν 

πραγματοποιηθεί πάνω στο πακέτου του προμηθευτή, που το παρείχε. Το 

αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας αποτελεί τον κώδικα ο οποίος τελικά θα 

εφαρμοστεί στην παραγωγή, δηλαδή στα συστήματα της εταιρείας, και δεν 

είναι δυνατόν να αλλάξει έπειτα από την έγκριση της διασφάλισης 

ποιότητας.  

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το σχέδιο εφαρμογής του παραπάνω 

κώδικα  ενσωματώνει διαδικασίες έκτακτης ανάγκης. Αυτό σημαίνει πως 

οποιαδήποτε μορφή παραβίασης και αν εντοπιστεί το σύστημα θα τον 

αναφέρει και θα κλειδώσει επικίνδυνους λογαριασμούς προωθώντας έτσι 

την επίλυση του προβλήματος στους αρμόδιους διαχειριστές.  
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Το σχέδιο εφαρμογής ενσωματώνει την κατάλληλη εποπτεία τόσο της 

εκπαίδευσης όσο και της χρήσης του εκάστοτε χρήστη. Τα σφάλματα και 

άλλες εξαιρέσεις που εντοπίζονται κατά τη διάρκεια και μετά τη 

μετατροπή, στην παραγωγή επιλύονται και εγκρίνονται κατάλληλα από την 

ομάδα ΙΤ της εταιρείας. 
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2.4 Μοντέλο ενσωμάτωσης των στοιχείων λογισμικού σε ετερογενή 

συστήματα πληροφορικής 

 

Σύμφωνα λοιπόν με τη μελέτη του Ioan Rus όπως διεξάχθηκε στο 

πανεπιστήμιο “Petru Maior αναφέρεται το μοντέλο ενσωμάτωσης των 

στοιχείων λογισμικού σε ετερογενή συστήματα πληροφορικής Rus I.and Maior 

P. (2014) . Στην μελέτη αυτή αναλύεται το πώς θα πρέπει να γίνει η αλλαγή 

ώστε να διασφαλιστεί η σωστή μεταφορά των δεδομένων και η ασφάλεια του 

συστήματος. Όπως αναφέρεται, τα πληροφοριακά προϊόντα ανεξάρτητα από 

την πολυπλοκότητα των συστημάτων αποτελούνται από δυο βασικά στοιχεία, 

τα δεδομένα και τους αλγόριθμους. Τα δεδομένα είναι οι ποιοτικοί παράγοντες 

πάνω στους οποίους εφαρμόζονται οι αλγόριθμοί, οι οποίοι αποτελούν τους 

κανόνες που εφαρμόζονται στα προγράμματα τα οποία επεξεργάζονται τα 

παραπάνω δεδομένα. 

Αυτά τα δεδομένα είναι μια σημαντική, ποιοτική παρουσίαση των 

πληροφοριών, οι οποίες αφορούν τις λογικές δομές των δεδομένων. 

Η εξέλιξη των ποικίλων σχεδίων ΙΤ και των περιβαλλόντων προγραμματισμού 

με την πάροδο των χρόνων οδήγησαν στη δημιουργία προϊόντων ΙΤ των 

οποίων οι δομές των δεδομένων ποικίλουν, μια από αυτές είναι και τα 

ετερογενή συστήματα πληροφορικής. Ένα χαρακτηριστικό των συστημάτων 

είναι η «Γενικότητα», η οποία εξασφαλίζει την συμβατότητα με τα άλλα 

συστήματα πληροφορικής. 

Η μελέτη εστιάζει στη δημιουργία ενός μοντέλου που σχετίζεται με την 

σύλληψη και την αντίληψη και με τη βοήθεια του οποίου οποιοδήποτε 

λογισμικό σύστημα θα μπορεί να είναι προσβάσιμο σε οποιαδήποτε 

υπάρχουσα δομή. Για την επίλυση του συγκεκριμένου θέματος έχουν διεξαχθεί 

πολλές μελέτες οι οποίες στη συνέχεια εφαρμόστηκαν. Οι υπάρχουσες λύσεις  
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ονομάζονται «MIDDLEWARE» ή ODBC-s (Online Data Base Connectivity) ή 

αλλιώς Διαδικτυακή συνδεσιμότητα των βάσεων δεδομένων. Λαμβάνεται ως 

δεδομένο ότι κάθε σύστημα μπορεί να διασπαστεί σε επιμέρους 

υποσυστήματα. Στην συγκεκριμένη μελέτη λαμβάνονται οι εξής παραδοχές: 

 Ένα σύστημα πληροφορικής πρέπει να ενσωματωθεί σε ένα άλλο 

υπάρχον σύστημα πληροφορικής 

 Οι υφιστάμενες δομές δεδομένων διαφέρουν από τις δομές δεδομένων 

που απαιτούνται για τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος που 

πρόκειται να εφαρμοστεί 

 Οι δομές δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος που πρόκειται να 

εφαρμοστεί είναι γνωστές  

 Οι δομές δεδομένων του υπάρχοντος πληροφοριακού συστήματος είναι 

γνωστές  

Για την σωστή περιγραφή του θέματος, στη μελέτη θέτεται ότι το ήδη υπάρχον 

λογισμικό σύστημα που παρέχει τα δεδομένα θα αναφέρεται ως provider data 

(DP)  και το σύστημα που πρόκειται να εφαρμοστεί, άρα ο λήπτης των 

παραπάνω δεδομένων, αναφέρεται ως data receptor (DR). Τα εργαλεία τα 

οποία θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να βοηθήσουν στη σωστή συνδεσιμότητα 

των δύο συστημάτων και στην ορθή μεταφορά των δεδομένων. Για την σωστή 

απεικόνιση και την εύκολη κατανόηση παρατίθεται το σχεδιάγραμμα ως 

απεικόνιση των όσων προαναφέρθηκαν. Το παρακάτω σχεδιάγραμμα είναι 

κομμάτι της μελέτης: 
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Όπως φαίνεται στο σχήμα το ήδη υπάρχον λογισμικό σύστημα παρέχει τα 

καταχωρημένα δεδομένα στο νέο το οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί στα 

συστήματα της εταιρείας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι αυτό που στο σχήμα 

φαίνεται ως GDC (General Database Connectivity) και μεταφράζεται ως 

Γενική Συνδεσιμότητα Βάσης. Η γενική αυτή αρχή είναι ένα απαραίτητο 

στοιχείο για να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα που χρειάζεται το λογισμικό 

προς εγκατάσταση όντως παρέχονται από το προ υπάρχον. Οι πιο σημαντικές 

πτυχές του στοιχείου αυτoύ είναι η γενικότητα και η συμβατότητα. Στο σημείο 

αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι η γενική αυτή αρχή θα πρέπει να είναι 

ανεξάρτητη και από τα δύο λογισμικά συστήματα, καθώς τελικά αυτό είναι 

που δίνει τη λύση σε όλα τα προβλήματα που γεννιούνται από τη μεταφορά 

δεδομένων σε περιπτώσεις εφαρμογής νέου λογισμικού συστήματος στα 

δίκτυα μια εταιρείας.  

Η παραπάνω ανάλυση οδήγησε στην αναγνώριση των ακόλουθων γενικών 

στοιχείων: στον πάροχο των δεδομένων, τη λογική δομή που ακολουθεί ο 

πάροχος, το περιβάλλον προγραμματισμού της βάσης δεδομένων που τηρεί ο 

πάροχος και το αντίστοιχο περιβάλλον του αποδέκτη των δεδομένων. Η 

ανάλυση των παραπάνω στοιχείων αποκαλύπτει την ανάγκη σχεδιασμού ενός 

αντικειμένου το οποίο θα μετατρέπει τα εισαγόμενα δεδομένα σε εξερχόμενα. 

Αυτό σημαίνει πως, πλέον, το κύριο ζήτημα είναι να βρεθεί ο τρόπος με τον 

οποίο τα ήδη υπάρχοντα δεδομένα να μετατραπούν σε δεδομένα που θα μπορεί 

να δεχτεί το νέο σύστημα, χρησιμοποιώντας στοιχεία λογικής δομής, τα οποία 

τα έχουμε ήδη ονομάσει αλγόριθμους. Συνεπώς το μοντέλο της Γενικής 

Συνδεσιμότητας Βάσης αποτελείται από τρία βασικά στοιχεία: 

 Τον πάροχο των δεδομένων και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί 

 Τον αποδέκτη των δεομένων και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί 

 Τον αλγόριθμο που θα μετατρέψει τα δεδομένα του πρώτου σε 

δεδομένα του δεύτερου 
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Η προαναφερόμενη μελέτη βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση για το τι 

ακριβώς συμβαίνει όταν μια εταιρεία αποφασίζει να αλλάξει το λογισμικό της 

σύστημα και συνεπώς πως θα πρέπει να κινηθεί η ελεγκτική ομάδα του ΙΤ. 

Κύριο μέλημά της είναι η εξακρίβωση ότι η μεταφορά των δεδομένων έχει 

γίνει κι έχει εφαρμοστεί με τέτοιο τρόπο ώστε τα δεδομένα θα φτάσουν στο 

νέο σύστημα ολοκληρωμένα και αναλλοίωτα. Ακολουθώντας κανείς το 

μοντέλο της Γενικής Συνδεσιμότητας Βάσης εξασφαλίζει πως έχει 

ακολουθήσει τις σωστές διαδικασίες ώστε στο τέλος της χρήσης οι οικονομικές 

καταστάσεις θα απεικονίζουν ακριβώς την οικονομική κατάσταση της 

εταιρείας. Καθώς στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις υπάρχει πάντα 

συγκρίσιμη περίοδος και στις σημειώσεις αναφέρονται τα σημαντικά γεγονότα 

που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης, το αποτέλεσμα στο οποίο θα 

καταλήγει είναι ζωτικής σημασίας να συνάδει με τα οικονομικά αποτελέσματα.  

Ο λόγοι οι οποίοι μπορεί να οδηγήσουν μια οντότητα στο να θέλει να εισάγει 

νέο λογισμικό σύστημα στα κυκλώματά του είναι διάφοροι. Συνήθως η ανάγκη 

αυτή γεννάται έπειτα από μια σειρά αλλαγών οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα 

την ανάπτυξη της εταιρείας όπως για παράδειγμα η απόκτηση μια νέας 

θυγατρικής στην εγχώρια ή όχι αγορά, τα δεδομένα της οποίας θα πρέπει να 

ελέγχονται από τη μητρική προκειμένου να επιτευχθεί σωστά η ενοποίηση, η 

συνεργασία με έναν νέο μεγάλο πελάτη ο οποίος θα οδηγήσει στην αύξηση 

των πωλήσεων αλλά και της αγορά αποθεμάτων. Απόρροια των παραπάνω 

εξελίξεων είναι η ανάπτυξη της εταιρείας και η ανάγκη της να ακολουθεί τις 

τάσεις της αγοράς προκειμένου να μπορεί να επιβιώνει. 

Ένας ακόμη σημαντικός λόγος αλλαγής λογισμικού συστήματος είναι η 

εξέλιξη των κινητών και των tablet. Οι χρήστες οι οποίοι απολαμβάνουν το 

δικαίωμα της απομακρυσμένης πρόσβασης θα πρέπει να έχουν ανα πάσα 

στιγμή άμεση επικοινωνία με την εταιρεία. Αυτό σημαίνει πως τα συστήματα 

της εταιρείας θα πρέπει να είναι συμβατά με την τεχνολογία της κινητής  
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τηλεφωνίας με σκοπό να ανταλλάσσουν με ασφαλή τρόπο σημαντικές 

πληροφορίες. Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν να δημιουργηθεί πολύ μεγάλη 

αμφισβήτηση σχετικά με την ασφάλεια ευαίσθητων δεδομένων και σε τι βαθμό 

αυτή μπορεί να διασφαλιστεί από τον πάροχο των δεδομένων. Το κεντρικό 

μητρώο των δεδομένων, ή αλλιώς η κεντρική βάση της εταιρείας θα πρέπει να 

εφαρμόζει ασφαλιστικές δικλείδες οι οποίες ναι μεν θα δίνουν στον 

απομακρυσμένο χρήστη πρόσβαση στα δεδομένα της αλλά ταυτόχρονα θα 

ελέγχει τη χρήση τους. 
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2.5 Παγκόσμιες προοπτικές στα λογιστικά πληροφοριακά συστήματα: 

προσέγγιση cloud & mobile 

 

Με αφορμή το παραπάνω θέμα γίνεται παραπομπή στην μελέτη του Brandas 

(2015) η οποία  κάνει λόγο ακριβώς για τα λογιστικά πληροφοριακά 

συστήματα, τα οποία επεξεργάζονται και αποθηκεύουν ευαίσθητα και 

εμπιστευτικά δεδομένα, όπως είναι για παράδειγμα ένα ισοζύγιο ή μια βάση 

μισθοδοσίας, υιοθέτηση της τεχνολογίας σύννεφων και της κινητής 

τεχνολογίας εξασφαλίζει αυστηρή ανάλυση δεδομένων και εφαρμογή 

ασφάλειας.  

Σύμφωνα με τους συγγραφείς, όλο και περισσότερες μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει την τεχνολογία των σύννεφων (cloud 

computing) και την κινητή τεχνολογία (mobile technology). 

 Σύμφωνα με το βιβλίο “Handbook of Cloud computing” Furth (2010) , το 

Cloud Computing ορίζεται ως ένα νέο στυλ υπολογιστικής, στο οποίο 

παρέχονται δυναμικά κλιμακούμενες και συχνά εικονοποιημένες πηγές και 

υπηρεσίες μέσω του Διαδικτύου. Είναι δηλαδή ένα μοντέλο που επιτρέπει την 

πανταχού παρούσα πρόσβαση σε κοινόχρηστες ομάδες πόρων που μπορούν να 

διαμορφωθούν (όπως δίκτυα υπολογιστών, διακομιστές, αποθήκευση, 

εφαρμογές και υπηρεσίες) με ελάχιστη προσπάθεια διαχείρισης μέσω του 

διαδικτύου.  

Επίσης, Ann Whitney Gleason (2015), το Mobile Technology ορίζεται ως η 

τεχνολογία που χρησιμοποιεί κυτταρικές επικοινωνίες. Ένας πιο γνωστός 

ορισμός της είναι ως η τεχνολογία που είναι φορητή και χρησιμοποιεί 

ασύρματη σύνδεση. Ο ορισμός αυτός περιλαμβάνει συσκευές όπως τα κινητά 

τηλέφωνα, τα tablets ακόμη και τα laptops. 

 



 

 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ AUDIT ON INFORMATION TECHNOLOGY (IT) ΣΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ. 

 

27   Νοέμβριος 2017    Ελένη Τζακοπούλου 
 

Ενώ οι μεγάλες εταιρείες έχουν αναπτύξει δικά τους μεγάλα κέντρα 

δεδομένων, ιδιωτικά cloud ακόμη και hybrid cloud που λειτουργούν 

υποστηρικτικά των διαδικασιών της αρχιτεκτονικής των κοινών υπηρεσιών 

τους. Το hybrid cloud, ορίζεται σύμφωνα με τον Amit P. (2016) , ως ένα 

μοντέλο ανάπτυξης που αποτελείται από δύο ή περισσότερα clouds που 

παραμένουν μοναδικές οντότητες, αλλά μπορούν να διαλειτουργούν 

χρησιμοποιώντας πρότυπα ή ιδιόκτητα πρωτόκολλα. 

Η προσέγγιση των κοινών υπηρεσιών έχει σημαντική και άμεση επιρροή στις 

χρηματοοικονομικές και λογιστικές λειτουργίες της οντότητας. Η νέα αυτή 

προσέγγιση των cloud technology and services, οδήγησε σε ένα νέο 

παράδειγμα επιχειρηματικού μοντέλου, το επονομαζόμενο παράδειγμα 

επιχειρηματικού μοντέλου cloud. Το παράδειγμα αυτό επηρέασε σημαντικά τις 

επιχειρηματικές στρατηγικές των επιχειρήσεων, τον τρόπο με τον οποίο οι 

εταιρείες δραστηριοποιούνται και ορίζουν το λογισμικό και τις επικοινωνιακές 

υποδομές, τη διαχείριση των κινδύνων και του κόστους. 

Λαμβάνοντας ως δεδομένο τις πολλαπλές εφαρμογές των cloud computing και 

mobile technology, στη σύγχρονη επιχειρηματική δραστηριότητα, η  παρούσα 

μελέτη έχει ως στόχο να μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι 

τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα Λογιστικά Πληροφοριακά 

Συστήματα, με σκοπό να βελτιώσουν την ακρίβεια και την πληρότητα των 

λογιστικών πληροφοριών. 

Το πρόβλημα με το οποίο ασχολήθηκαν οι συγγραφείς της ήταν η επιρροή και 

η παγκόσμια προοπτική των cloud και mobile technologies όταν γίνεται χρήση 

τους στα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα. Η δομή που ακολουθήθηκε 

για την επίλυση του προβλήματος ήταν η επιρροή και οι προοπτικές των 

ακόλουθων παραγόντων: 

 Της τεχνολογίας 

 Των κινδύνων και της ασφάλειας  

 Της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής 
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 Της επιχειρησιακής στρατηγικής 

Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει το μοντέλο που μόλις περιγράφηκε: 

 

Οι μελετητές ανέλυσαν κάθε έναν από τους παραπάνω παράγοντες ξεκινώντας 

από αυτό της τεχνολογίας.  

Η επιρροή και οι προοπτικές της τεχνολογίας αναπτύσσονται χρησιμοποιώντας 

ως εξής. Η εταιρεία που πρόκειται να χρησιμοποιήσει την συγκεκριμένη 

τεχνολογία θα πληρώσει ένα πάροχο για να εξασφαλίσει τα δικαιώματα χρήσης 

και την εγκατάστασή του. Η εφαρμογή ενός ERP λογισμικού συστήματος έχει 

τη σημαντικότερη επιρροή στα λογιστικά δεδομένα, καθώς επηρεάζει άμεσα 

τον τρόπο που αυτά επεξεργάζονται αλλά και τα αποτελέσματα που 

προκύπτουν. Ακολουθεί το στάδιο εφαρμογής των διάφορων εργαλείων και 

εφαρμογών, για την ανάπτυξη, την δοκιμή και τελικά την εφαρμογή του νέου 

λογισμικού συστήματος. Οι ειδικοί διαχειριστές του συστήματος είναι πιθανό 

να δημιουργήσουν νέα εργαλεία και εφαρμογές για να εξασφαλίσουν την 

σωστή λειτουργία του και να αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητες που αυτό 

προσφέρει. Η χρήση της κατάλληλης δομής των πληροφοριακών συστημάτων 

εξασφαλίζει τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (back-up), μεγάλη  
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χωρητικότητα και σωστή επεξεργασία των λογιστικών πληροφοριών. Η χρήση 

της mobile technology και των αντίστοιχων εφαρμογών επιτρέπει εκτεταμένες 

εφαρμογές για τον πελάτη σε βασικές χρηματοοικονομικές και λογιστικές 

λειτουργίες της εταιρείας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων εφαρμογών 

είναι οι ηλεκτρονικές πληρωμές και η συλλογή δεδομένων σε έντυπη μορφή. 

Βάσει των όσων προαναφέρθηκαν, η cloud technology μπορεί να δημιουργήσει 

ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον μέσα στο οποίο τα Λογιστικά Πληροφοριακά 

Συστήματα πολλών εταιρειών που βρίσκονται μέσα στο ίδιο cloud και 

χρησιμοποιούν το ίδιο ERP θα μπορούν να αλληλοεπιδρούν ευκολότερα και 

γρηγορότερα στην ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων. 

Ο δεύτερος και πολύ σημαντικός παράγοντας ο οποίος αναλύεται είναι αυτός 

των κινδύνων που μπορούν να προκύψουν από μια τέτοια διαδικασία και ποια 

είναι τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας που να πρέπει να ληφθούν. Είναι βέβαια, 

σημαντικό να αναφερθεί ότι οι περισσότεροι πάροχοι υπηρεσιών τέτοιων 

τεχνολογιών εφαρμόζουν πολύ ισχυρές δικλείδες ασφαλείας στις εταιρείες οι 

οποίες αλλάζουν την ήδη υπάρχουσα τεχνολογία τους με cloud technology. 

Στις περιπτώσεις αυτές τα μέτρα ασφαλείας θα πρέπει να αυξηθούν. Οι 

κυριότεροι κίνδυνοι που προέκυψαν κατά τη διεξαγωγή της παρούσας 

εργασίας και θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά ένα Λογιστικό 

Πληροφοριακό Σύστημα, σύμφωνα με τους συγγραφείς είναι: 

 η απώλεια σημαντικών χρηματοοικονομικών και λογιστικών 

δεδομένων. Η εταιρεία κατέχει μόνο τα δεδομένα και όχι τις δομές που 

προσφέρει η νέα τεχνολογία που χρησιμοποιεί, για το λόγο αυτό δεν 

μπορεί να ελέγξει και  να επαληθεύσει τα δεδομένα  που αποθηκεύονται 

και χρησιμοποιούνται από τα συστήματα.  

 Η ιδιωτικότητα είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα και πολύ σοβαρό 

θέμα που δημιουργείται. Το Λογιστικό Πληροφοριακό Σύστημα μιας 

εταιρείας επεξεργάζεται και αποθηκεύει ευαίσθητα δεδομένα και  
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εμπιστευτικές πληροφορίες όπως είναι για παράδειγμα τα στοιχεία των 

εργαζομένων, των πελατών, αλλά και οικονομικές πληροφορίες της 

εταιρείας. 

 Διάφοροι νομικοί και ρυθμιστικοί κίνδυνοι  

 Κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας 

Από την άλλη μεριά θα πρέπει να αναφερθούν και οι προοπτικές βελτίωσης 

των ΛΠΣ με την εισαγωγή της cloud technology. Έχοντας μια εταιρεία, 

κεντρική και ενιαία δομή εφαρμογών της εξασφαλίζει μια κεντρική και ενιαία 

διαχείριση διορθώσεων η οποία είναι πιο αποτελεσματική και άμεση. Επίσης, 

οι πάροχοι των τεχνολογιών αυτών έχουν ως επι το πλείστων εξελιγμένες 

λύσεις αντιγράφων ασφαλείας και εφαρμογών ανάκτησης δεδομένων. Τέλος, 

μια από τις σημαντικότερες παροχές που προσφέρουν είναι η μόνιμη εποπτεία 

και διοίκηση ασφάλειας. Σχετικά με τις τεχνολογίες των cloud &mobile 

σημαντικό ρόλο κατέχει ο συνεχιζόμενος έλεγχος  των πληροφοριακών 

συστημάτων ( IT auditing).  

Η λογιστική και χρηματοοικονομική επιρροή είναι θετική αφού η εφαρμογή 

των τεχνολογιών αυτών έχει ως στόχο να μειώσει το κόστος απόκτησης, 

συντήρησης και διαχείρισης των λογισμικών δομών της εταιρείας. 

Επενδύοντας σε τέτοιου είδους τεχνολογίες μια εταιρείας απολαμβάνει δυο 

σημαντικές θετικές επιδράσεις. Αρχικά αποκτά υψηλό ποσοστό απόδοσης 

επένδυσης (ROI) και δεύτερον μειώνει τις πληρωμές και τις συναλλαγές για 

λογισμικά συστήματα όπως εμφανίζονται στην κατάσταση των ταμειακών 

ροών. 

Η επιρροή και η προοπτική της επιχειρησιακής στρατηγικής σχετίζεται κυρίως 

με τις μεγάλες επιχειρήσεις και την ευελιξία των υποστηρικτικών λειτουργιών 

στην δραστηριότητά τους. Μια ακόμη σημαντική επιρροή είναι η χρήση και η 

ανάπτυξη των εξωτερικών υπηρεσιών σε κάθε επιχειρησιακή στρατηγική των 

εταιρειών αυτών που χρησιμοποιούν αυτές τις τεχνολογίες. 
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Τελευταίο σκέλος της μελέτης αυτής είναι η SWOT ανάλυση η οποία φαίνεται 

παρακάτω και καταγράφει τις δυνάμεις, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τους 

κινδύνους κατά την εφαρμογή των τεχνολογιών αυτών. 

 

Σημαντικό είναι να σημειωθεί πως ο στόχος των παραπάνω ήταν να τονιστεί η 

σημαντικότητα του ρόλου του ελέγχου των πολύπλοκων πληροφοριακών 

συστημάτων.  

Με την κατάλληλη εποπτεία, επιτυγχάνεται η σωστή μεταφορά και μετατροπή 

των λογιστικών δεδομένων με σκοπό την σωστή απεικόνιση των συναλλαγών 

της εταιρείας. 

Κατά την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας εξετάστηκαν οι 

περιπτώσεις δυο εταιρειών οι οποίες αποφάσισαν να αλλάξουν το Λογιστικό 

Πληροφοριακό τους Σύστημα με ένα άλλο το οποίο κάνει χρήση των 

παραπάνω τεχνολογιών. Για τον λόγο αυτό κρίθηκε σημαντική η αναφορά της 

παραπάνω μελέτης. Οι λόγοι οι οποίοι οδήγησαν τις συγκεκριμένες εταιρείες 

στην απόφαση και τελικά στην εφαρμογή αυτής της αλλαγής ήταν η συνεχής 

επέκτασή τους. Για λόγους εμπιστευτικότητας δεν επιτρέπεται η αναφορά των 

ονομάτων των εταιρειών καθώς και η συγκεκριμενοποίηση των λογισμικών 

προγραμμάτων που χρησιμοποιήθηκαν αυτές. 
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3ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Για να απαντηθεί το ερευνητικό ερώτημα σχετικά με τον βαθμό εντοπισμού 

της απάτης και της μείωσης του χρόνου διεκπεραίωσης, με τη συμβολή του 

ελέγχου ΙΤ στον τακτικό έλεγχο κρίθηκε απαραίτητο να ληφθούν στοιχεία 

πραγματικών ελέγχων. Σύμφωνα όμως με την Συμφωνία Εμπιστευτικότητας 

την οποία καλείται να υπογράφει όλη η ομάδα ελέγχου κατά την έναρξη του 

ελέγχου δεν κατέστη δυνατή η αναφορά ονομάτων εταιρειών και η 

συγκεκριμενοποίηση των ευρημάτων των ελέγχων.  

Για να μπορέσει λοιπόν να αποδειχθεί ο βαθμός της ανάγκης του ελέγχου ΙΤ 

μελετήθηκαν δυο περιπτώσεις πραγματικών ελέγχων.  

Τα βασικά κριτήρια τα οποία συνετέλεσαν στην επιλογή συγκεκριμένων 

ελεγχόμενων εταιρειών είναι τρία. 

 Οι περιπτώσεις των ελεγχόμενων εταιρειών οι οποίες επιλέχθηκαν για 

την μελέτη έχουν πραγματοποιήσει αλλαγή στα πληροφοριακά τους 

συστήματα κατά την προηγούμενη ή την τρέχουσα χρήση. 

 Καλύπτονται δύο τουλάχιστον παράγοντες πολυπλοκότητας 

προκειμένου το νέο λογισμικό σύστημα να καταστεί πολύπλοκο ώστε 

να υπάρξει αναγκαιότητα του ελέγχου ΙΤ. 

 Η απόφαση του υπογράφων ορκωτού ελεγκτή σχετικά με την διενέργεια 

του ελέγχου των πληροφοριακών συστημάτων. 

Από τους ελέγχους στους οποίους έχουμε ήδη παρευρεθεί υπήρξαν δύο 

πελάτες οι οποίοι ικανοποιούσαν και τα τρία από τα παραπάνω κριτήρια.  

Παρακάτω φαίνεται σχηματικά η μεθοδολογία επιλογής των περιπτώσεων 

μελέτης και τα κριτήρια που εξετάστηκαν για την πολυπλοκότητα του 

συστήματος. 
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Complexity Factors 

 Ελάχιστη συμμετοχή του χρήστη στην εκκίνηση, επεξεργασία ή καταγραφή των 

συναλλαγών  

 Εξαιρετικά μεγάλος όγκος συναλλαγών που υποβάλλονται σε επεξεργασία καθημερινά  

 Οι έξοδοι των εφαρμογών δεν μπορούν να συνδυαστούν με τις εισόδους εφαρμογών   

(γέφυρες)  

 Συναλλαγές που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά ομάδες  

 Εκτεταμένη χρήση των πινάκων διαμόρφωσης σε ενεργούς ελέγχους και ρύθμιση των 

παραμέτρων λειτουργίας τους  

 Υψηλός βαθμός προσαρμογής ή ανάπτυξης εσωτερικά  

 Εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου ελέγχου  

Non- Complex Complex 

Δεν κρίνεται απαραίτητη η 

συμβολή της ομάδας ελέγχου 

του ΙΤ 

Στις περισσότερες περιπτώσεις η 

συμβολή του ελέγχου του ΙΤ 

κρίνεται απαραίτητη, σύμφωνα 

πάντα με την επαγγελματική 

κρίση του υπογράφων ορκωτού 

ελεγκτή (professional Judgment). 
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Καθώς και οι δύο εταιρείες που τελικά επιλέχθηκαν για να μελετηθούν και να 

συγκριθούν είχαν πραγματοποιήσει αλλαγή στα λογισμικά τους συστήματα, σε 

διαφορετικό χρόνο η κάθε μια, στη συνέχεια εξετάστηκε η ικανοποίηση των 

παραγόντων πολυπλοκότητας. Τα κριτήρια που ικανοποιήθηκαν στις δυο αυτές 

περιπτώσεις δεν διέφεραν ιδιαίτερα γεγονός που καθιστά ευκολότερη τη 

σύγκριση των αποτελεσμάτων τους.  

Αυτό που διαφοροποιεί εντελώς τις δύο περιπτώσεις και θα μας βοηθήσει να 

φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα είναι η απόφαση του υπογράφων ελεγκτή για τη 

συμμετοχή ή όχι των IT Specialists κατά τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου.  
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4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

4.1 Περίπτωση της εταιρείας «ΑΛΦΑ» με εφαρμογή του ελέγχου ΙΤ 

Στην περίπτωση της εφαρμογής ενός νέου λογισμικού και λογιστικού 

συστήματος της εταιρείας «ΑΛΦΑ» οι παράγοντες οι οποίοι κατέστησαν το 

πρόγραμμα πολύπλοκο ήταν αρχικά η εκτεταμένη χρήση των πινάκων 

διαμόρφωσης σε ενεργούς ελέγχους και η ρύθμιση των παραμέτρων 

λειτουργίας τους και ο υψηλός βαθμός προσαρμογής και ανάπτυξης 

εσωτερικά. 

 

Η εταιρεία «ΑΛΦΑ» έχει ως κύρια δραστηριότητά της την βιολογική 

καλλιέργεια και την χοντρική και λιανική πώληση του βιολογικού πληθυσμού 

σε εγχώρια και μη αγορά. Η ελεγκτική ομάδα έκρινε απαραίτητη τη συμβολή 

της ομάδας του IT AUDIT της ελεγκτικής εταιρείας, καθώς η εταιρεία 

επρόκειτο να πουληθεί. Έπειτα από απόφαση του υπογράφοντα ελεγκτή, η 

ομάδα συνέταξε ένα αίτημα (Request) προς την ομάδα των IT Specialists στο 

οποίο καταγράφηκαν οι διαδικασίες που έπρεπε να ακολουθηθούν. Αυτό 

δείχνει το βαθμό που η ομάδα του IT θα πρέπει να αναλύσει τα γεγονότα και 

το ποσοστό στο οποίο θα πρέπει να εμβαθύνει τον έλεγχό της.  

Κύριο μέλημα και των δύο ομάδων, και της ελεγκτικής ομάδας ΙΤ αλλά και της 

ομάδας ΙΤ της ελεγχόμενης, ήταν να διαπιστωθεί αρχικά ότι η μεταφορά των 

δεδομένων έχει γίνει σωστά κι έχουν τηρηθεί όλες οι ασφαλιστικές δικλείδες 

και δεύτερον ότι στο κλείσιμο της χρήσης τα αποτελέσματα που καταλήγουν 
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στις οικονομικές καταστάσεις είναι αυτά που απεικονίζουν την πραγματική 

εικόνα της οντότητας. 

 

Για το σκοπό της αναγνώρισης του προφίλ του πελάτη, η ελεγκτική ομάδα 

ζήτησε από τον πελάτη να απαντήσει σε ένα ερωτηματολόγιο με τη βοήθεια 

του οποίου εντόπισε τα κεντρικά σημεία του ελέγχου και όλες τις διαδικασίες 

που πρέπει να ακολουθήσει. 

Από το παραπάνω ερωτηματολόγιο το οποίο απαντήθηκε από τον πελάτη και 

επέστρεψε στους IT Specialists αφορούσε τα παρακάτω: 

 Το μητρώο εφαρμογών οι οποίες σχετίζονται με την παραγωγή των 

οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των 

υποσυστημάτων, με σκοπό να είναι εξ’ αρχής ξεκάθαρος ο στόχος της 

εργασίας 

 η περιγραφή της λειτουργίας των βασικών γεφυρών επικοινωνίας 

(interfaces) μεταξύ των ανωτέρω εφαρμογών και των υποσυστημάτων, 

με σκοπό να τεκμηριωθεί ότι τα δεδομένα που εισάγονται στα 

συστήματα και η επεξεργασία τους οδηγούν στα σωστά αποτελέσματα 

χωρίς να παραποιούνται ή να χάνονται στην πορεία. 

 

Εφόσον συγκεντρώθηκαν οι παραπάνω πληροφορίες, η ελεγκτική ομάδα όρισε 

τις διαδικασίες ώστε να διαπιστώσει τις ασφαλιστικές δικλείδες οι οποίες θα 

πρέπει να τηρούνται ανάλογα με το πρόγραμμα και τους διαχειριστές του. 

Επομένως ζήτησε την περιγραφή των πολιτικών, των διαδικασιών, των 

προτύπων, των οδηγιών και των φορμών που αφορούν τη λειτουργία των 

πληροφοριακών συστημάτων, τη διαχείριση της πληροφοριακής ασφάλειας και 

του ανθρώπινου δυναμικού της οντότητας. 
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Αναλυτικά, στην περίπτωση της οντότητας που εφαρμόζει ένα νέο λογισμικό 

για πρώτη φορά  η ελεγκτική ομάδα  συγκέντρωσε τεκμήρια που σχετίζονται 

με τις πολιτικές και τις  διαδικασίες που εφαρμόζονται για την ανάπτυξη 

εφαρμογών, την απόκτηση και την εφαρμογή. Τα τεκμήρια αυτά αποτελούν η  

 

σύμβαση με την εταιρεία που παρέχει το λογισμικό και όλα τα εγχειρίδια που 

απαιτούνται για τη σωστή εφαρμογή του.  

Στο στάδιο αυτό κρίθηκε πολύ σημαντικός ο διαχωρισμός των καθηκόντων 

κατά την οργάνωση της ομάδας που ανέλαβε την ανάπτυξη του νέου 

συστήματος. Η ομάδα του ΙΤ τεκμηρίωσε ότι το κάθε μέλος έχει 

συγκεκριμένες αρμοδιότητες οι οποίες οροθετούνται και διαχωρίζονται. Με 

τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερα ο εσωτερικός έλεγχος και 

αποφεύγονται κίνδυνοι όπως το Detection Risk. Σύμφωνα με τον Karen K.W. 

L (2015) , ορίζεται ως ο κίνδυνος αποτυχίας των ελεγκτικών διαδικασιών να 

εντοπίσουν ουσιώδη σφάλματα.   

Συμπερασματικά με την παραπάνω διαδικασία οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι τα 

άτομα που ασχολούνται με την ανάπτυξη του κώδικα του νέου συστήματος δεν 

ταυτίζονται με τα άτομα που είναι υπεύθυνα  για τα συστήματα ασφάλειας κι 

διαχείρισης του νέου λογισμικού. Αυτό είναι απαραίτητο να συμβαίνει έτσι 

ώστε να αποφεύγονται καταστάσεις που ένας υπάλληλος γνωρίζει όλες τις 

ασφαλιστικές δικλείδες του συστήματος μιας εταιρείας. Για μια επιπλέον 

εξασφάλιση η εταιρεία τεκμηρίωσε ότι τα άτομα που είναι υπεύθυνα για τη 

σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με 

τα άτομα που ασχολούνται με την ανάπτυξη του συστήματος. 
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4.1.1 Έλεγχος προσβασιμότητας και ασφαλιστικές δικλείδες της 

ελεγχόμενης 

 

Το πιο σημαντικό κομμάτι στη μελέτη μας αποτελεί ο ανθρώπινος παράγοντας 

σχετικά με ότι αφορά τη διαχείριση και την πρόσβαση των υπαλλήλων στα 

συστήματα της εταιρεία. Αυτό συμβαίνει γιατί είναι το κομμάτι στο οποίο 

διαπιστώθηκαν τα ευρήματα του ελέγχου και στις δύο περιπτώσεις ελέγχου. 

Ο ομάδα των ελεγκτών του ΙΤ ζήτησε να συμπληρωθεί  το οργανόγραμμα του 

Τμήματος Πληροφορικής, δίνοντας περιγραφές των θέσεων εργασίας και 

αναλυτικά τις αρμοδιότητες των στελεχών του τμήματος. Με τον τρόπο αυτό 

εξετάστηκε ο διαχωρισμός των καθηκόντων μέσα στο τμήμα. Έτσι με βάση τις 

εφαρμογές και τα υποσυστήματα που η ελεγχόμενη έχει δώσει σε προηγούμενη 

ερώτηση του ερωτηματολογίου, ζητείται τώρα μια λίστα χρηστών από τις 

ανωτέρω εφαρμογές, τις βάσεις δεδομένων στις οποίες φιλοξενούνται και το 

γενικό μητρώο της ελεγχόμενης. Στην λίστα αυτή θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται οι πληροφορίες: το όνομα του χρήστη, η ομάδα στην οποία 

εντάσσεται/ τμήμα εταιρείας, και ο ρόλος που διαθέτει μέσα σε αυτό, 

Ονοματεπώνυμο, Κατάσταση, Ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης στο 

σύστημα.  

Στα ίδια πλαίσια του ελέγχου η ελεγχόμενη οντότητα υποχρεούται να δώσει 

εκτυπώσεις από τις διάφορες πολιτικές που ακολουθεί ώστε να έχει τον πλήρη 

έλεγχο των συστημάτων της.  

Οι βασικότερες από αυτές τεκμηριώνονται και αφορούν: 

 την αλλαγή των κωδικών των χρηστών (Passwords), οι οποίοι θα πρέπει 

να αλλάζουν μετά από συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και θα πρέπει 

να διαφέρουν μεταξύ τους,  
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 την πολιτική κλειδώματος που έχει εφαρμοστεί στα συστήματα και 

τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές που έχουν δοθεί στο προσωπικό. Η 

πολιτική αυτή εξασφαλίζει την προστασία των δεδομένων κατά την 

απομάκρυνση των χρηστών από τους υπολογιστές. Αφορά το κλείδωμα 

συγκεκριμένων προγραμμάτων διαχείρισης δεδομένων έπειτα από 

ορισμένη ώρα αδράνειας (Lock-out Policy),  

 την καταγραφή των logs και πραγματοποιείται όταν παρατηρηθεί 

κάποια παραβίαση από εξωτερικό χρήστη στα συστήματα της εταιρείας 

ή όταν κάποιος από τους ήδη καταγεγραμμένους στο μητρώο χρήστες 

πραγματοποιήσει ενέργεια πέραν των καθηκόντων του. (Audit Policy).  

Στο σημείο αυτό η ομάδα των IT Specialists ζήτησε όλες τις περιπτώσεις 

απολύσεων που πραγματοποιήθηκαν μέσα στη χρήση. Έπειτα από έλεγχο της 

λίστας των απολυμένων και των τελευταίων logs των λογαριασμών τους 

διαπιστώθηκε πως ενώ η απόλυση μιας υπαλλήλου του λογιστηρίου φαίνεται 

να είχε πραγματοποιηθεί από τον Οκτώβριο ο λογαριασμός της συνέχιζε να 

δραστηριοποιείται μέχρι και το Δεκέμβριο.  

Η ομάδα ελέγχου του ΙΤ κοινοποίησε το εύρημα στον ορκωτό ελεγκτή ο 

οποίος στη συνέχεια το κοινοποίησε στην ομάδα ελέγχου. Από το ημερολόγιο 

βρέθηκαν όλες οι εγγραφές του συγκεκριμένου χρήστη και διαπιστώθηκε ότι οι 

συναλλαγές οι οποίες ήταν καταγεγραμμένες στο συγκεκριμένο username 

αφορούσαν κινήσεις μεταβατικών λογαριασμών οι οποίες στη συνέχεια 

αντιλογιζόταν με αποτέλεσμα η τελική τους επίδραση να είναι μηδενική. Παρά 

το γεγονός ότι οι εγγραφές δεν δημιουργούσαν κάποιο αποτέλεσμα τα 

λογιστικά δεδομένα και κατ’ επέκταση στις οικονομικές καταστάσεις το θέμα 

έπρεπε να εξακριβωθεί και να διορθωθεί ο εσωτερικός έλεγχος της 

ελεγχόμενης εταιρείας καθώς επίσης κι εκείνη η εφαρμογή η οποία δεν είχε 

απενεργοποιήσει το λογαριασμό της υπαλλήλου που είχε αποχωρήσει. 
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Έπειτα από συζήτηση με το τμήμα του ΙΤ της ελεγχόμενης οντότητας 

πληροφορηθήκαμε πως σε αρκετές περιπτώσεις οι λογαριασμοί των 

υπαλλήλων που αποχωρούν δίνονται στους νεοπροσληφθέντες έως ότου 

δημιουργηθούν καινούργιοι λογαριασμοί στο όνομα των τελευταίων.  Η 

ελεγκτική ομάδα κατέγραψε το εύρημα και ζήτησε από την ελεγχόμενη να 

διορθώσει την αδυναμία του συστήματος ώστε να αποφευχθεί περίπτωση 

πιθανής απάτης. 

Στο σημείο αυτό η ελεγκτική ομάδα έκρινε απαραίτητο να εξετάσει 

περισσότερες περιπτώσεις παραβίασης των ασφαλιστικών δικλείδων της 

εταιρείας. Αυτό δεν αφορούσε μόνο εσωτερικούς χρήστες αλλά και 

εξωτερικούς, δηλαδή καταγραφή περιστατικών παραβίασης της ασφάλειας των 

πληροφοριακών συστημάτων και η σχετική τεκμηρίωση της διαδικασίας 

αντιμετώπισής τους (π.χ. HelpDesk/Ticketing System, Φόρμες, email, 

Management reviews)  

Εφόσον η ελεγχόμενη εταιρεία δεν ήταν καινούργιος πελάτης για την 

ελεγκτική εταιρεία και ο έλεγχος δεν πραγματοποιείται για πρώτη φορά, η 

ελεγκτική ομάδα του IT έχει στη διάθεσή της το σχεδιάγραμμα και την 

τοπολογία του δικτύου. Εκεί απεικονίζεται η δομή του δικτύου και οι ελεγκτές 

είναι σε θέση να γνωρίζουν τα σημεία στα οποία θα πρέπει να επικεντρωθούν.  
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Ένα παράδειγμα τέτοιου σχεδιαγράμματος φαίνεται παρακάτω. 

 

 Το πιο σημαντικό τμήμα ενός τέτοιου σχεδιαγράμματος είναι η ύπαρξη 

firewalls, το τμήμα δηλαδή εκείνο στη δομή του συστήματος που προστατεύει 

από την πρόσβαση των διάφορων επικίνδυνων προγραμμάτων και δίνει το 

δικαίωμα στους χρήστες να χρησιμοποιών προγράμματα και ιστοσελίδες που 

δεν αποτελούν κίνδυνοι για την ασφάλεια του γενικού δικτύου. Στο 

σχεδιάγραμμα απεικονίζεται στο κέντρο της δομής του δικτύου.  

Σε συνέχεια της παραπάνω διαδικασίας, η ομάδα του ΙΤ εφάρμοσε ένα 

Penetration Test έχοντας στη κατοχή της προγράμματα κι εφαρμογές που 

απαιτούνται για τη συγκεκριμένη διαδικασία. Το συγκεκριμένο τέστ αποτελεί 

μια βασική δικλείδα ασφάλειας των συστημάτων καθώς εποπτεύει το δίκτυο 

για πιθανούς επικίνδυνους εξωτερικούς χρήστες που οι ενέργειες των οποίων 

θα μπορούσαν να αλλοιώσουν τα στοιχεία της εταιρείας ακόμη και να 

υποκλαπούν. Ο έλεγχος αυτός γίνεται πάντοτε σε συνδυασμό με το 

Vulnerability Test,  το οποίο ελέγχει το δίκτυο από το εσωτερικό του με σκοπό 

την ανίχνευση τρωτών σημείων που θα μπορούσαν με κατάλληλες ενέργειες να 

δώσουν πρόσβαση σε επικίνδυνο εξωτερικό χρήστη.  

Οι δύο παραπάνω έλεγχοι είναι καίριας σημασίας στην περίπτωση εφαρμογής 

νέου λογισμικού συστήματος, καθώς τα αποτελέσματά τους υποδεικνύουν  
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στην ομάδα ΙΤ και της εταιρείας αλλά και τις ελεγκτικής ομάδας όλα τα 

αδύνατα σημεία του συστήματος και τις απειλές οι οποίες θα μπορούσαν να 

βλάψουν την εταιρεία. 

Από τον έλεγχο αυτό δεν προέκυψε κάποιο εύρημα.  

Στο τέλος του ελέγχου η ομάδα του ΙΤ συνέταξε την έκθεση ελέγχου και την 

παρέδωσε στην ομάδα του τακτικού ελέγχου.  

Στην περίπτωση της εταιρείας «ΑΛΦΑ» η ομάδα των IT Specialists είχε ένα 

πολύ σημαντικό εύρημα το οποίο συζητήθηκε με τη διοίκηση και η τελευταία 

δεσμεύτηκε να διορθώσει. Το εύρημα αυτό θα μπορούσε να γίνει αντικείμενο 

απάτης σε περίπτωση που οι κωδικοί της απολυμένης υπαλλήλου 

χρησιμοποιούσε μέλος της οικονομικής διοίκησης με σκοπό τη διενέργεια 

εγγραφών προς προσωπικό του όφελος  είτε για σκοπούς παραπλάνησης των 

χρηστών των οικονομικών καταστάσεων. 
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4.2 Περίπτωση της εταιρείας «ΒΗΤΑ» χωρίς τον έλεγχο ΙΤ 

 

Σε αντιστοιχία με την περίπτωση της εταιρείας «ΑΛΦΑ» επιλέχθηκε η 

περίπτωση της εταιρείας «ΒΗΤΑ».  Κατά τον έλεγχο των κριτηρίων 

πολυπλοκότητας της εταιρείας «ΒΗΤΑ», η οποία ως κύρια δραστηριότητά της 

έχει την λιανική πώληση προϊόντων τεχνολογίας το κριτήριο το οποίο 

κατέστησε το πρόγραμμα πολύπλοκο ήταν το έκτο, δηλαδή ο υψηλός βαθμός 

προσαρμογής ή ανάπτυξης εσωτερικά. Αυτό σημαίνει πως η εταιρεία 

διενεργούσε βελτιώσεις του συστήματος και ανάπτυξη εφαρμογών εσωτερικά, 

βασιζόμενη σε άρτια καταρτισμένους προγραμματιστές της.  

Τα αποτελέσματα των κριτηρίων φαίνονται παρακάτω. 

 

Το δεύτερο κριτήριο το οποίο φαίνεται να είναι συμπληρωμένο είναι η 

εφαρμογή του τρέχοντος προγράμματος κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 

περιόδου ελέγχου και αποτελεί τον μοναδικό παράγοντα ο οποίος δεν μπορεί 

να καταστήσει ένα πρόγραμμα πολύπλοκο από μόνος του.  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι το σύστημα που τηρεί η εταιρεία 

«ΒΗΤΑ» είναι ένα από τα πλέον εξελιγμένα, ακριβότερα και περισσότερο 

αξιόπιστα λογισμικά προγράμματα ERP. 

Μετά τη διαπίστωση της πολυπλοκότητας του νέου συστήματος της εταιρείας 

ακολουθεί μια σειρά διαδικασιών οι οποίες διασφαλίζουν την ασφάλεια του 

συστήματος και των εφαρμογών αυτών που αναπτύσσονται εσωτερικά και 

τελικά εντάσσονται στο γενικό σύστημα.  
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Στην περίπτωση της εταιρείας «ΒΗΤΑ» και καθώς το σύστημά της 

διαπιστώθηκε πολύπλοκο ο υπογράφων ορκωτός ελεγκτής συζήτησε με την 

ομάδα ελέγχου για το αν κρίνεται απαραίτητη η συμβολή της ομάδας του ΙΤ 

ελέγχου. 

Τελικά ο ορκωτός ελεγκτής αποφάσισε, βάσει της επαγγελματικής του κρίσης 

(professional judgment) ότι δεν κρίνεται απαραίτητος ο έλεγχος των 

διαδικασιών που προέκυψαν από τους παράγοντες πολυπλοκότητας που 

ικανοποιήθηκαν, από τους IT Specialists.  

Οι παράγοντες που οδήγησαν τον ελεγκτή σε μια τέτοια απόφαση ήταν αρχικά 

το γεγονός ότι για μια συνεχόμενη τριετία και κατά τη διάρκεια των τακτικών 

ελέγχων είχε πραγματοποιηθεί η διενέργεια ΙΤ ελέγχων κατά τους οποίους δεν 

είχε διαπιστωθεί κανένα εύρημα. Επίσης η εταιρεία «ΒΗΤΑ» αποτελεί μια 

εταιρεία τεχνολογίας η οποία εκτός από την κύρια δραστηριότητά της η οποία 

είναι η λιανική πώληση προϊόντων τεχνολογίας, παρέχει υπηρεσίες 

υποστήριξης καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της τεχνολογίας 

σε μικρότερες εταιρείες.  

Ως συνέπεια της παραπάνω απόφασης, ο τακτικός έλεγχος στηρίχθηκε στις 

διαδικασίες που προέκυψαν σύμφωνα με τους παράγοντες πολυπλοκότητας και 

τις οποίες διενήργησε η ομάδα ελέγχου.  

Έτσι, η ομάδα του τακτικού ελέγχου έχοντας στη διάθεσή της την αναφορά 

των IT Specialist της προηγούμενης χρήσης, ζήτησε την αναφορά του 

τμήματος ΙΤ της ελεγχόμενης εταιρείας με σκοπό να διαπιστώσει αν υπήρχε 

κάποια αλλαγή των πολιτικών που ακολουθεί η εταιρεία «ΒΗΤΑ». 

Ενώ τα στοιχεία που άλλαζαν με την εισαγωγή του νέου λογισμικού 

συστήματος ήταν αρκετά, οι πολιτικές πρόσβασης και κλειδώματος είχαν 

μείνει σχεδόν αυτούσιες.  
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Για την περάτωση του ελέγχου τα μέλη της ομάδας απάντησαν στις ερωτήσεις 

των παρακάτω διαδικασιών μια φορά για το κάθε σύστημα.  

Οι διαδικασίες είναι οι εξής: 

 

Όπως φαίνεται τα πρώτα δύο κυκλώματα αφορούν το έλεγχο του ΙΤ με την 

πρώτη να απευθύνεται ειδικά στην εργασία των IT Specialists πάνω στον 

έλεγχο και την δεύτερη να ζητάει τους γενικούς ελέγχους που εφαρμόζει η 

εταιρεία στα πληροφοριακά της συστήματα.  

Καθώς οι διαδικασίες όπως φαίνονται στο παραπάνω είναι ίδιες ανεξαρτήτως 

του λογισμικού προγράμματος της εταιρείας,  η ομάδα του τακτικού ελέγχου, η 

οποία έπρεπε να μπορέσει να διασφαλίσει πως η αλλαγή του λογισμικού 

συστήματος δεν έχει επηρεάσει την ποιότητα των δεδομένων. 
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Για να επιτευχθεί αυτή η διασφάλιση, η ελεγκτική ομάδα πραγματοποίησε τις 

διαδικασίες όλων των κυκλωμάτων πρώτα στο υπάρχον λογισμικό σύστημα 

και στη συνέχεια στο καινούργιο. Αυτό σημαίνει πως ο τακτικός έλεγχος σε 

περίπτωση που δεν υπάρχει η συμβολή της ομάδας του ΙΤ έλαβε το διπλάσιο 

χρόνο από ότι σε αντίθετη περίπτωση. 

Ο ορκωτός με τον οποίο συζητήσαμε ανέφερε χαρακτηριστικά πως το μόνο 

που μπορούσε να κάνει η ελεγκτική ομάδα στην περίπτωση αυτή είναι να 

επιβεβαιώσει πως έχει γίνει σωστά η μεταφορά των δεδομένων, χωρίς όμως να 

προβεί σε συγκεκριμένους ελέγχους των συστημάτων. 

Αυτό σημαίνει πως ο έλεγχος περιορίστηκε στην επαλήθευση των τελικών 

στοιχείων του προηγούμενου προγράμματος και αυτών της έναρξης του 

καινούργιου.  

Καθώς ο έλεγχος βρισκόταν σε εξέλιξη και η ημερομηνία δημοσίευσης πίεζε 

αρκετά τα μέλη της ομάδας διαπιστώθηκε πως στη διαδικασία ελέγχου των 

λογιστικών εγγραφών το νέο σύστημα δεν έδινε στοιχεία σχετικά με την 

ημερομηνία καταχώρησης, η οποία σε πολλές περιπτώσεις διαφέρει από την 

ημερομηνία εγγραφής, με  την ώρα καταχώρησης και τέλος και σημαντικότερο 

σχετικά με το username του χρήστη που πραγματοποίησε την κάθε εγγραφή. 

Στην περίπτωση αυτή  δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί το κύκλωμα των 

ερωτήσεων των Journal Entries.  

Για τους σκοπούς του ελέγχου η ομάδα ζήτησε από το λογιστήριο την 

συγκεκριμένη πληροφόρηση. Η απάντηση που έλαβε ήταν πως το νέο σύστημα 

αδυνατεί να παρέχει αυτή τη πληροφόρηση.  

Το πρόβλημα το οποίο είχε προκύψει ήταν αρκετά σοβαρό καθώς σε 

περίπτωση που η ομάδα ελέγχου δεν λάμβανε την πληροφόρηση θα έπρεπε να 

παρακάμψει μια από τις πιο σημαντικές ασφαλίστηκες δικλείδες. Ύστερα από 

πίεση του ορκωτού προς την οικονομική διοίκηση της εταιρείας συ καλέστηκε  
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σύσκεψη με το Διευθύνων Σύμβουλο της ελεγχόμενης ο οποίος άσκησε πίεση 

την ομάδα του ΙΤ της εταιρείας του να προσπαθήσει να παρέχει την 

πληροφόρηση.  

Όταν τελικά η πληροφόρηση δόθηκε από το λογιστήριο στην ομάδα ελέγχου 

τα αρχεία ήταν σε μορφή δύσκολα επεξεργάσιμη όμως τελικά κατέστη δυνατή 

η μετατροπή τους σε αρχείο excel. Έπειτα από πολύ καλό έλεγχο διαπιστώθηκε 

πως ο οικονομικός διευθυντής πραγματοποιούσε λογιστικές εγγραφές 

αποσβέσεων παγίων, οι οποίες δεν ανταποκρινόταν στις σωστές 

χρησιμοποιώντας έναν λογαριασμό admin με σκοπό να μη φαίνεται το όνομά 

του.  

Καθώς η προθεσμία δημοσίευσης εξέπνεε, ο ορκωτός ελεγκτής ζήτησε την 

άμεση διόρθωση του ζητήματος το οποίο είχε προκύψει ενώ σε αντίθετη 

περίπτωση θα έπρεπε διαμορφωθεί η ελεγκτική γνώμη έτσι ώστε να 

διαφυλάσσει την αξιοπιστία του ίδιου αλλά και της ελεγκτικής εταιρείας την 

οποίο αντιπροσώπευε. 

Το θέμα διορθώθηκε ενώ η εταιρεία έλαβε την τελευταία παράταση της 

προθεσμίας υποβολής των οικονομικών καταστάσεων. 

Μετά την ολοκλήρωση της δημοσίευσης, όμως πριν την ημερομηνία υποβολής 

της έκθεσης ελέγχου ο ορκωτός ελεγκτής ζήτησε από την ομάδα ελέγχου των 

IT Specialists να εξετάσουν τις παροχές του νέου λογισμικού συστήματος και 

τις ασφαλιστικές δικλείδες που έχουν οριστεί με σκοπό την αποφυγή 

παρόμοιων περιστατικών σε μελλοντικό έλεγχο. 
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5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η μελέτη των περιπτώσεων ελέγχου των δύο αυτών εταιρειών απέδειξε πως η 

περίπτωση αλλαγής λογισμικού συστήματος μιας ελεγχόμενης εταιρείας 

αποτελεί για την ομάδα του τακτικού ελέγχου μια μεγάλη πρόκληση. Καθώς ο 

στόχος του τακτικού ελέγχου είναι να εξασφαλίσει για τους χρήστες των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων,  πληροφόρηση απαλλαγμένη από ουσιώδη 

σφάλματα, η συμβολή της εξειδικευμένης ομάδα ελέγχου του ΙΤ είναι 

απαραίτητη με σκοπό να αποφεύγονται γεγονότα παραβιάσεων των 

ασφαλιστικών δικλείδων ασφαλείας του νέου συστήματος. 

Εάν συγκρίνουμε τις δυο αυτές περιπτώσεις μεταξύ τους προκύπτει ο 

παρακάτω πίνακας: 
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Εταιρεία «ΑΛΦΑ» «ΒΗΤΑ» 

Παράγοντες 

πολυπλοκότητας 

2 2 

Απόφαση ελεγκτή για τη 

διενέργεια ελέγχου ΙΤ 

Θετική Αρνητική 

Διαδικασίες ελέγχου νέου 

λογισμικού συστήματος 

ΙΤ Specialists: 

 

Ερωτηματολόγιο, 

Οργανόγραμμα, 

Πολιτικές 

 

Ν/Α 

Διαδικασίες ελέγχου νέου 

λογισμικού συστήματος 

μελών τακτικού ελέγχου: 

Έλεγχος στο νέο 

σύστημα 

 

Έλεγχος στο παλιό 

σύστημα 

Έλεγχος στο νέο 

σύστημα 

 

Εύρημα Παρέκκλιση από την 

πολιτική των logs 

Ελλιπής πληροφόρηση 

παρεχόμενη από το νέο 

λογισμικό  

Επίπτωση Μηδενική επιρροή στις 

οικονομικές 

καταστάσεις 

Αδυναμία ολοκλήρωσης 

διαδικασίας Journal 

Entries 

Επίλυση Διόρθωση της 

ασφαλιστικής δικλείδας 

του  συστήματος και 

εσωτερικού ελέγχου 

Απαίτηση πλήρους 

πληροφόρησης 

 

Εύρημα Ν/Α Εγγραφές εικονικών 

αποσβέσεων από τον 

οικονομικό διευθυντή  
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Επίπτωση Ν/Α Παραπλάνηση χρηστών 

οικονομικών 

καταστάσεων 

Επίλυση Ν/Α Ακύρωση των εγγραφών. 

Γραπτή τεκμηρίωση 

διαγραφής του κωδικού. 

 

Ενέργειες διασφάλισης Penetration Test & 

Vulnerability Test 

Αίτημα του Ορκωτού για 

μεσολάβηση των ΙΤ 

Specialists για 

τεκμηρίωση και 

διασφάλισης  

Χρόνος ολοκλήρωσης του 

ελέγχου 

Προβλεπόμενος Διπλάσιος χρόνος 

ελέγχου 
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Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται πως η διεκπεραίωση του ελέγχου στην 

δεύτερη περίπτωση, της εταιρείας «ΒΗΤΑ» χρειάστηκε περίπου τον διπλάσιο 

χρόνο για να πραγματοποιηθεί. Αυτό  συνέβη γιατί η φύση του πρώτου 

ευρήματος ήταν συστημική θα μπορούσε, δηλαδή, να είχε διαπιστωθεί και 

διορθωθεί σε λιγότερο χρόνο σε περίπτωση ελέγχου από τους IT Specialists. 

Ακόμη το δεύτερο εύρημα της εταιρείας αυτής ήταν ένδειξη πιθανής απάτης. 

Καθώς η αποτυχία εντοπισμού πιθανής απάτης από τους ελεγκτές αποτελεί τον 

πιο βασικό κίνδυνο του ελέγχου ήταν η διασφάλιση της επίλυσης του 

ευρήματος και η διασφάλιση της ακρίβειας των δεδομένων που εισάγονται στο 

σύστημα ήταν καίριας σημασίας. Για να επιτευχθεί αυτό η συμβολή των IT 

Auditors αποδείχθηκε πως ήταν απαραίτητη. 

Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει η παρούσα μελέτη είναι η αναγκαιότητα 

της εξειδικευμένης ομάδας ελέγχου του ΙΤ σε κάθε περίπτωση ετήσιου 

τακτικού ελέγχου που καλείται να διαχειριστεί αντικατάσταση λογισμικού 

συστήματος από έλα άλλο πολύπλοκο σύστημα, με σκοπό τη διασφάλιση 

τήρησης του αρχικού χρονοδιαγράμματος του ελέγχου και την καλύτερη 

εποπτεία των συστημικών προβλημάτων που είναι ικανά να ελλοχεύουν 

παράγοντες απάτης. Η τεχνολογική εξέλιξη καθιστά αναγκαία την ύπαρξή 

τους. Η συνεχής κατάρτιση των ελεγκτών από τους αρμόδιους φορείς 

εξασφαλίζει την ανάπτυξη του τομέα του IT Audit ο οποίος με την πάροδο των 

ετών αναπτύσσεται και τείνει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του ελέγχου. 
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