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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζεκαηνδνηεί ην ηέινο ησλ ζπνπδψλ κνπ ζην Μεηαπηπρηαθφ 

πξφγξακκα πνπδψλ ηεο «Δθαξκνζκέλεο Λνγηζηηθήο θαη Διεγθηηθήο», ηνπ Σκήκαηνο 

Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. 

Μέζα ζηηο επφκελεο γξακκέο, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο εηιηθξηλείο κνπ επραξηζηίεο ηφζν 

ζην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο, φζν θαη ζηνπο εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο- 

νξθσηνχο ινγηζηέο, γηα ηηο πνιχηηκεο γλψζεηο θαη ζπκβνπιέο πνπ κνπ παξείραλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο κνπ ζην Μεηαπηπρηαθφ απηφ Πξφγξακκα. 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ, ηδηαίηεξα, ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, 

θχξην Σαρπλάθε Παλαγηψηε, γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε θαη γηα ην ρξφλν πνπ κνπ 

αθηέξσζε, επηιχνληαο θάζε κνπ απνξία νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηνλ ρξεηάζηεθα.  

Νηψζσ, αθφκα, ηελ αλάγθε λα εθθξάζσ έλα κεγάιν «επραξηζηψ» ζηνλ θχξην ακαξίλα 

Μηράιε, γηα ηε ζεκαληηθή ηνπ αξσγή ζηε δηαδηθαζία ηεο εμαγσγήο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

έξεπλάο κνπ. 

Σέινο, δε ζα κπνξνχζα λα μεράζσ ηνπο αλζξψπνπο πνπ κε ζηήξημαλ πεξηζζφηεξν απ‟ 

φινπο. Δπραξηζηψ κέζα απφ ηελ θαξδηά κνπ ηνπο γνλείο κνπ νη νπνίνη ήηαλ δίπια κνπ ζε 

θάζε ζηάδην ησλ ζπνπδψλ κνπ, εδψ θαη έμη ρξφληα, ζηεξίδνληάο κε φρη κφλν νηθνλνκηθά αιιά 

θαη ςπρνινγηθά θαη εκςπρψλνληάο κε λα θπλεγήζσ ηα φλεηξά κνπ. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

ηε ζεκεξηλή επνρή ηεο ξαγδαίαο θαη ζπλερνχο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο, ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα απνηεινχλ δσηηθήο ζεκαζίαο εξγαιείν γηα θάζε νηθνλνκηθή 

νληφηεηα, πξνθεηκέλνπ απηή λα βειηηψλεηαη ιεηηνπξγηθά θαη επηρεηξεκαηηθά. Ζ αλάπηπμε θαη 

ε νηθνλνκηθή πξφνδνο ησλ επηρεηξήζεσλ απνηειεί ζπλάξηεζε ηεο νξζήο αμηνπνίεζεο 

ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηνπ απνηειεζκαηηθνχ ειέγρνπ, πνπ βνεζνχλ ηε δηνίθεζε ζηε 

ιήςε ησλ απνθάζεσλ θαη ζηελ πξφιεςε πηζαλψλ ιαζψλ θαη αηαζζαιηψλ. Ζ παξνχζα 

εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ζε ζρέζε κε ηε ινγηζηηθή θαη ειεγθηηθή 

επηζηήκε. Γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, παξαζέηνληαη βαζηθέο 

έλλνηεο θαη αλαιχνληαη δηεμνδηθά φιεο νη πηπρέο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. ηε 

ζπλέρεηα, γίλεηαη ζχλδεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ κε ηελ ινγηζηηθή επηζηήκε. 

Αλαιχνληαη ηα ινγηζηηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπο, ηα κέξε 

θαη ζπζηαηηθά ζηνηρεία ελφο ινγηζηηθνχ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη ν ξφινο 

ηνπο κέζα ζηελ νηθνλνκηθή κνλάδα. Σέινο, γίλεηαη παξνπζίαζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη γίλεηαη ζχλδεζή ηνπ κε ηνλ έιεγρν ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Παξαζέηνληαη νη βαζηθνί θίλδπλνη  πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ην πψο κπνξνχλ λα πξνιεθζνχλ κε ηνλ έιεγρν ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

 

Λέμεηο Κιεηδηά: Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα, Λνγηζηηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα, Δζσηεξηθόο 

Έιεγρνο, Έιεγρνο Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ 
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ABSTRACT 

 

In today's era of rapid and continuous technology development, information systems are a 

vital tool for each entity to achieve operational and business improvement. Growth and 

economic progress is a function of the proper use of accounting information and of effective 

control, helping management in making decisions and preventing potential mistakes and 

irregularities.  

This M.Sc. paper deals with information systems in relation to accounting and audit science. 

Information systems with their basic concepts are presented and all aspects of information 

systems are analyzed in detail. Subsequently, the information systems are connected with 

accounting science. It analyzes the accounting information systems and their basic functions, 

the parts and components of an accounting information system, as well as their role within the 

economic entity. Finally, the conceptual framework of internal audit of enterprises is 

presented and it is connected with the control of information systems, among with the main 

risks that information systems face and how they can be prevented by controlling information 

systems. 

 

Keywords: Information System, Accounting Information Systems, Internal Audit, 

Information Systems Audit 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ν
 

ΑΝΑΓΚΑΗΟΣΖΣΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

1.1 Δηζαγωγή 

ην πξψην απηφ θεθάιαην ζα παξνπζηαζζεί ζπλνπηηθά ε αλαγθαηφηεηα ηεο Γηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο, ηα κελχκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζέιεη απηή λα πεξάζεη κέζσ ηεο αλάιπζεο 

ησλ πεξηερφκελσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, θαζψο θαη ε δνκή ηεο εξγαζίαο 

απηήο. 

 

1.2 Αλαγθαηόηεηα θαη θνπόο ηεο Γηπιωκαηηθήο Δξγαζίαο 

Ζ δεκηνπξγία ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο, μεθίλεζε απφ ηελ αλάγθε λα 

ζπλδπαζηνχλ ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο Λνγηζηηθήο θαη Διεγθηηθήο Δπηζηήκεο θαη ησλ 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. Θα πξνζπαζήζνπκε κέζσ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο λα 

εμεηάζνπκε πσο επηδξνχλ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ζε απηέο ηηο Δπηζηήκεο θαη πψο, 

αθφκα, αιιειεπηδξνχλ θάπνηεο θνξέο. Όζν πεξλάλε ηα ρξφληα θαη ε ηερλνινγία εμειίζζεηαη, 

ε Δπηζηήκε ηφζν ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο φζν θαη ηεο Διεγθηηθήο ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηα 

Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα. ηε ζχγρξνλε επνρή, δελ ππάξρεη θακία επηρεηξεκαηηθή 

νληφηεηα, είηε είλαη κηθξή είηε κεγάιε, πνπ λα κελ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο  πξνγξάκκαηα 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. Όιεο νη επηρεηξήζεηο παξαθνινπζνχλ ηηο ινγηζηηθέο ηνπο -θη 

φρη κφλν- εξγαζίεο κε ηε βνήζεηα απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ. Ό,ηη γηλφηαλ ηφζα ρξφληα κε έλα 

ραξηί θαη έλα κνιχβη, έρεη δψζεη ηε ζέζε ηνπ ζην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ. Δπνκέλσο, ήηαλ 

αλάγθε λα παξνπζηαζηεί ε ζρέζε θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο απηψλ ησλ Δπηζηεκψλ θαη λα 

επηζεκαλζνχλ ηα φπνηα πιενλεθηήκαηα αιιά θαη κεηνλεθηήκαηα ππάξρνπλ. Σέινο, ε 

παξνχζα Γηπισκαηηθή κέζσ έξεπλαο κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ, ζα πξνζπαζήζεη λα 

δψζεη απαληήζεηο ζηα εμήο εξσηήκαηα: βνήζεζαλ ηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ηελ εξγαζία 

ησλ ινγηζηψλ ή ηε δπζθφιεςαλ, θη αλ ηε βνήζεζαλ, ζε πνηνπο ηνκείο; Δίλαη ηα 

Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα αζθαιή θαη αμηφπηζηα; Δίλαη δπλαηφλ έλα ζχζηεκα εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ λα δπλακψζεη ηελ αζθάιεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπο;  
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1.3 Γηάξζξωζε ηεο Γηπιωκαηηθήο Δξγαζίαο 

ην πξψην, ινηπφλ, απηφ θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο γίλεηαη αλαθνξά ζην ζθνπφ ηεο 

Γηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαζψο θαη ζηε δνκή ηεο. 

ην δεχηεξν θαηά ζεηξά θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ζα παξαηεζεί κηα ζεηξά 

απφςεσλ Διιήλσλ θαη Ξέλσλ ζρεηηθά κε ηελ Δπηζηήκε ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο, ηεο 

Διεγθηηθήο θαη ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί επηζηεκνληθά 

άξζξα θαη βηβιία πνπ εμεγνχλ ηε ζρέζε κεηαμχ απηψλ ησλ επηζηεκψλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ 

πνπ, ίζσο, δεκηνπξγνχληαη απφ ηε ζπλεξγαζία ησλ επηζηεκψλ απηψλ. πκπεξηιακβάλνληαη 

άξζξα πνπ δείρλνπλ ηε ζρέζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, 

θαηαιήγνληαο ζην ζπκπέξαζκα πσο απηή ε ζρέζε είλαη ακθίδξνκε. Ναη κελ βνήζεζαλ ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ζηε δηεξγαζία ηνπ ειέγρνπ, κεηψλνληαο ην ρξφλν πνπ ρξεηάδνληαλ 

νη ειεγθηέο λα ζπιιέμνπλ ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα λα μεθηλήζνπλ ηνλ έιεγρν, 

απηνκαηνπνηψληαο ζρεδφλ φιεο ηηο δηαδηθαζίεο, αιιά θαη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο κε ηε ζεηξά 

ηνπ βνήζεζε ζηε δεκηνπξγία δηθιείδσλ αζθαιείαο ησλ ζπζηεκάησλ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη 

ε αμηνπηζηία θαη ε αζθάιεηά ηνπο. Δπίζεο, ζην θεθάιαην απηφ, ππάξρεη ζσξεία άξζξσλ πνπ 

θαηαιήγνπλ ζην ίδην ζπκπέξαζκα: ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα βνεζνχλ ζηε ιήςε ησλ 

απνθάζεσλ απφ ηα ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο, δηεπθνιχλνπλ ηε ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ 

επειημία ησλ απνθάζεσλ. Έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζα παξνπζηάζνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

πηζαλψο ειινρεχνπλ κε ηε ρξήζε ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, αιιά θαη ηα κέηξα 

αζθαιείαο πνπ κπνξνχλ λα παξζνχλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ απηψλ.  Πην 

ζπγθεθξηκέλα ζε απηφ ην θεθάιαην: 

 Οη κειεηεηέο, εζηηάδνληαο ζην ζχλζεην θαη ζπλερψο κεηαβαιιφκελν νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ, δηαπίζησζαλ ην δσηηθφ ξφιν ηεο Διεγθηηθήο θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

δεκηνπξγίαο ελφο εξγαιείνπ πνπ νλνκάδεηαη «ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ». Σν ζχζηεκα 

απηφ πεξηιακβάλεη ηφζν ηνλ εζσηεξηθφ ινγηζηηθφ έιεγρν, φζν θαη ηνλ έιεγρν δηαδηθαζηψλ. 

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα -φπσο απνδείρζεθε απφ έξεπλεο- έξρνληαη σο αξσγνί ζην έξγν 

ησλ ειεγθηψλ. Υάξε ζηελ εθαξκνγή ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαζίζηαηαη 

πην απνηειεζκαηηθφ ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, γηαηί δεκηνπξγείηαη έλα πεξηβάιινλ 

ινγνδνζίαο θαη δηαθάλεηαο θαη θαηαπνιεκψληαη θαηλφκελα δηαθζνξάο ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ 

φζν θαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Οξηζκέλνη κειεηεηέο πξνζαλαηφιηζαλ ηελ έξεπλά ηνπο, 

ζπγθεθξηκέλα ζηνπο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηα ERP θαη πξνζδηφξηζαλ ηηο απεηιέο πνπ 

πθίζηαληαη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 
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ην ηξίην θαηά ζεηξά θεθάιαην ηεο Γηπισκαηηθήο απηήο εξγαζίαο, αλαιχνληαη γεληθά ηα 

Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα. Θα πεξηγξαθεί  ηη είλαη δεδνκέλα θαη πσο απηά κεηαηξέπνληαη ζε 

πιεξνθνξίεο θαη πψο νη πιεξνθνξίεο απηέο κεηαδίδνληαη ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο κέζσ ησλ 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ 

πιεξνθνξηψλ, ηη είλαη ζχζηεκα θαη πνηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Δπίζεο, ζ‟ αλαιπζεί ν 

θχθινο δσήο ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαζψο θαη νη θαηεγνξίεο ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο αθνξά θαη ζε έλα  δηαθνξεηηθφ 

νξγαλσηηθφ επίπεδν ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. 

 Δίλαη γλσζηφ πσο ιφγσ ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ αιιά θαη 

ηεο αχμεζεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ νξγαληζκψλ, κπήθε ζηελ δσή καο γηα ηα θαιά ε ρξήζε ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Γη‟ απηφ ην ιφγν θαη ε αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ 

πιεξνθνξηθήο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θπξηφηεξνπο παξάγνληεο επηηπρίαο ησλ ζχγρξνλσλ 

νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ. Έλαο νηθνλνκηθφο νξγαληζκφο ή νηθνλνκηθή κνλάδα, γεληθά, 

κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλαο νξγαλσκέλνο ζπλδπαζκφο ζπληειεζηψλ παξαγσγήο, ν νπνίνο 

απνβιέπεη ζηελ παξαγσγή θάπνηνπ πξντφληνο ή ζηελ παξνρή θάπνηαο ππεξεζίαο. Οη 

νηθνλνκηθνί νξγαληζκνί αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ηα νπνία απνξξένπλ απφ ηελ 

αλάγθε ηφζν γηα ηελ απνδνηηθή ρξήζε ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο φζν θαη γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζηφρσλ, ηνπο νπνίνπο έρνπλ ζέζεη. πλεπψο, θαη κε βάζε ηελ 

νηθνλνκηθή ζεσξία ε νπνία εμεηάδεη ην ιφγν χπαξμεο ησλ ζχγρξνλσλ νηθνλνκηθψλ 

νξγαληζκψλ, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε χπαξμε ελφο νηθνλνκηθνχ νξγαληζκνχ 

δηθαηνινγείηαη, εθφζνλ απηφο εθπιεξψλεη θάπνην ζθνπφ ή ζθνπνχο νη νπνίνη δελ ζα 

κπνξνχζαλ λα εθπιεξσζνχλ ηφζν θαιά, δειαδή ζηνλ ίδην βαζκφ πνηφηεηαο ή ζε παξφκνην 

επίπεδν επηηπρίαο, απφ θάπνηνλ άιιν νξγαληζκφ ή θαη απφ ην ίδην ην ζχλνιν αγνξάο. Δίλαη, 

επνκέλσο, επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηνπο ζχγρξνλνπο νξγαληζκνχο, λα έρνπλ ζσζηή, έγθαηξε, 

πιήξε θαη αλαιπηηθή πιεξνθφξεζε, ε νπνία ζα ηνπο βνεζήζεη ζηελ απνηειεζκαηηθή 

εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηνπο. 

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, ινηπφλ, είηε απηά βαζίδνληαη ζηελ ειεθηξνληθή είηε ζηε κε 

ειεθηξνληθή ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη αλαθνξά πιεξνθνξηψλ, είλαη απηά πνπ ζα 

βνεζήζνπλ ηνπο νξγαληζκνχο ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο κέζσ παξνρήο 

πιεξνθνξηψλ  θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηνπο.
 1
  

ην ηέηαξην θαηά ζεηξά θεθάιαην, ζ‟ αλαθεξζεί κηα απφ ηηο θαηεγνξίεο ησλ 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, ηα Λνγηζηηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα. Αξρηθά ζα γίλεη 
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αλαθνξά ζην ηη είλαη Λνγηζηηθή , πνηεο νη ιεηηνπξγίεο πνπ απηή εμππεξεηεί. Γεληθά, νη ζηφρνη 

ηεο ινγηζηηθήο κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ επηρείξεζε ζε επηρείξεζε ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ 

απαηηήζεσλ ηνπο, παξαθάησ γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα αλαθνξάο ησλ γεληθψλ ηεο ζηφρσλ νη 

νπνίνη είλαη νη εμήο:
2
 

 πζηεκαηηθή θαηαγξαθή. Δίλαη ζρεδφλ αθαηφξζσην λα ζπκφκαζηε φιεο ηηο ζπλαιιαγέο 

πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαζεκεξηλά ζε κηα επηρείξεζε. Ζ ινγηζηηθή εμππεξεηεί αθξηβψο 

απηφ ην ζθνπφ, δειαδή ηελ θαηαγξαθή ησλ ζπλαιιαγψλ ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο 

επηρείξεζεο. 

 Δμαθξίβσζε ησλ απνηειεζκάησλ. Ζ ινγηζηηθή βνεζά ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ 

απνηειέζκαηνο (θέξδε ή δεκηέο) ηεο επηρείξεζεο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

ρξνληθήο πεξηφδνπ. 

 Δμαθξίβσζε ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο επηρείξεζεο. Δθηφο απφ ην νηθνλνκηθφ 

απνηέιεζκα, νη κέηνρνη κηαο επηρείξεζεο επηζπκνχλ λα γλσξίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηεο 

ζέζε (δηαζεζηκφηεηα κεηξεηψλ, Δλεξγεηηθφ, Παζεηηθφ) νπνηαδήπνηε ρξνληθή πεξίνδν. 

Μέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελεκέξσζεο, νη κέηνρνη γλσξίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο δχλακε. 

 Απεηθφληζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα 

παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πψο κηα επηρείξεζε απνθηά θαη δαπαλά ηεο 

ρξεκαηηθέο ηεο εηζξνέο, ζρεηηθά κε ην δαλεηζκφ ηεο θαη ηελ απνπιεξσκή απηνχ, κε ηηο 

ζπλαιιαγέο θεθαιαίνπ, κε ηα κεξίζκαηα θαη ηηο ινηπέο θαηαλνκέο ησλ πφξσλ απφ ηελ ίδηα 

ηελ επηρείξεζε ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο. 

 Πξνζηαζία ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο επηρείξεζεο. Ζ ινγηζηηθή παξέρεη ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο (εκεξνκελία απφθηεζεο θ.η.ι.) ζρεηηθά κε ηα δηάθνξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

θαη ππνρξεψζεηο πνπ δηαζέηεη ε επηρείξεζε. 

 Γηεπθφιπλζε ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Οη ινγηζηηθέο θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξέρνπλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο βνεζνχλ ηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο ζηε 

ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ απνθάζεσλ. 

 Ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο λνκνζεζίαο. Οη επηρεηξήζεηο ππνρξενχληαη ζηελ 

δηαηήξεζε ησλ ινγαξηαζκψλ ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο πνπ δηέπνπλ ην θξάηνο κέζα ζην 

νπνίν ιεηηνπξγνχλ, θαζψο επίζεο θαη ζηελ θαηαβνιή ησλ δηάθνξσλ θφξσλ επί ησλ 

πσιήζεσλ θαη εηζνδεκάησλ. 

 Θα αλαιπζνχλ, επίζεο, νη δηαθξίζεηο ηεο Λνγηζηηθήο αλάινγα κε ην πεξηερφκελν, ηνλ 

θιάδν δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο θάζε επηρείξεζεο, ηε λνκηθή κνξθή ηεο θάζε νληφηεηαο, θαζψο 
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θαη ηελ εηδηθφηεηα πνπ απαηηείηαη, αλ απαηηείηαη, δειαδή, θνξνηερληθή ινγηζηηθή, ινγηζηηθή 

εηαηξηψλ, δηνηθεηηθή ινγηζηηθή θαη άιια.
3
 Θα πξνζδηνξηζηνχλ, αθφκα, θαη νη βαζηθέο αξρέο 

πνπ δηέπνπλ ηε Λνγηζηηθή γηα ηελ νξζή θαηάξηηζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. Θ‟ 

αλαιπζεί ην πψο θηάζακε απφ ηε ρεηξφγξαθε ινγηζηηθή ζηα Λνγηζηηθά πζηήκαηα θαη πσο 

έρεη πξνζδηνξηζηεί ν ξφινο ηνπ ινγηζηή ζηε ζεκεξηλή επνρή κέζα ζην πιαίζην απαξαίηεηεο 

ρξήζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Πνηεο ζα πξέπεη λα είλαη νη γλψζεηο ηνπ θαη ηη 

είδνπο ηθαλφηεηεο ζα πξέπεη λα έρεη γηα λα αληαπεμέιζεη ζηηο πςειέο απαηηήζεηο ηεο 

ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. Δπίζεο, ζα γίλεη αλάιπζε ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγίεο ελφο ινγηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ησλ κεξψλ - ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θαη ηνπ ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζηε 

ζχγρξνλε επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα. Σέινο, ζα γίλεη αλαθνξά ζηηο θαηεγνξίεο ησλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη πψο απηέο εμειίρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρξφλσλ. 

Φπζηθά ζα πξέπεη λα γίλεη θαη αλαθνξά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη θάζε επηρείξεζε 

λα επηιέμεη ην θαηάιιειν ινγηζηηθφ πξφγξακκα πνπ ζα ηαηξηάδεη θαη ζα ηθαλνπνηεί πιήξσο 

ηηο αλάγθεο ηεο. Γελ είλαη φια ηα ινγηζηηθά πξνγξάκκαηα ζρεδηαζκέλα γηα λα εμππεξεηνχλ 

ηηο αλάγθεο φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Άιια πξνγξάκκαηα ππάξρνπλ γηα κεγάιεο επηρεηξήζεηο 

κε πνιινχο εξγαδνκέλνπο θαη ζσξεία πειαηψλ θαη πξνκεζεπηψλ θαη άιια γηα κηθξέο 

επηρεηξήζεηο κε ιίγνπο εξγαδνκέλνπο θαη πεξηνξηζκέλεο αλάγθεο. 

ην πέκπην θαηά ζεηξά θεθάιαην, ζα γίλεη, αξρηθά, αλαθνξά ζηελ Δπηζηήκε ηεο 

Διεγθηηθήο θαη ζηνλ Δζσηεξηθφ έιεγρν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα γίλεη αλαθνξά ζηνπο ζθνπνχο 

θαη ηεο αξκνδηφηεηεο θαζελφο απφ ηα δχν πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία. Δπίζεο, ζα ππάξμεη,  

αλαθνξά θαη ζην πην γλσζηφ πιαίζην εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ην πιαίζην COSO (Committee on 

Sponsoring Organization). 

 Δίλαη πιένλ δεδνκέλν πσο νη εμειίμεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ ησξηλή νηθνλνκία είλαη 

ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο θαη αζηακάηεηεο. Γελ είλαη κφλν ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

κεγάισλ επηρεηξήζεσλ πνπ νδεγεί ζε απηφ ην ζπκπέξαζκα, αιιά θαη ν αληαγσληζκφο κεηαμχ 

ησλ επηρεηξήζεσλ, ε κεγάιε αλάπηπμε ησλ αγνξψλ ρξήκαηνο θαη θπζηθά ην ζπλερψο 

απμαλφκελν εξγαηηθφ δπλακηθφ πνπ ζηειερψλεη ηηο επηρεηξήζεηο. Οη εμειίμεηο απηέο 

νθείινληαη απφ ηε κηα πιεπξά ζηελ εθαξκνγή ησλ ζχλζεησλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ θαη ηεο 

παξέκβαζεο ηνπ θξάηνπο ζηελ νηθνλνκηθή δσή ηεο ρψξαο θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά ζηελ 

ηθαλφηεηα ησλ θνξέσλ ησλ νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ λα δηαρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθά ηνπο 

πφξνπο πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο. Γηα λα κπνξέζνπλ, φκσο, νη θνξείο απηνί λα 

δηαρεηξηζηνχλ ζσζηά ηνπο πφξνπο πνπ δηαζέηνπλ, ρξεηάδεηαη λα ιακβάλνπλ νξζνινγηθέο 
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απνθάζεηο, νη νπνίεο ζα ιεθζνχλ ράξε ζηε ζσζηή θαη έγθπξε ιήςε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πιεξνθνξηψλ. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζπιιέγνληαη ράξε ζηελ Δπηζηήκε ηεο 

Λνγηζηηθήο. 
4
 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Λνγηζηηθή αζρνιείηαη κε ηε κέηξεζε, ηε ζπιινγή θαη ηελ 

θαηαρψξεζε, ηελ ηαμηλφκεζε, ηε ζπζρέηηζε θαη ηελ παξνπζίαζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πιεξνθνξηψλ. Δίλαη, φκσο, εχθνιν λα ακθηζβεηήζεη θαλείο ηελ αμηνπηζηία ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απηψλ πιεξνθνξηψλ θαη λα ζεσξήζεη φηη ν θαζέλαο ζα «δεκηνπξγεί» 

θαη ζα δηαδίδεη πξνο ηνπο ρξήζηεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απηφο επηζπκεί. ε απηφ ην ζεκείν, 

ινηπφλ, έξρεηαη ν ξφινο ηεο Διεγθηηθήο Δπηζηήκεο. Ζ Δπηζηήκε ηεο Διεγθηηθήο, δειαδή, 

είλαη απηή πνπ ζα επηβεβαηψζεη ηελ αμηνπηζηία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρεη θάζε νληφηεηα 

ζηνπο ρξήζηεο.
5
 

Ζ Διεγθηηθή, ινηπφλ, κέζσ ηεο βνήζεηαο ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ησλ 

ειέγρσλ απφ ηνπο εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ειεγθηέο, θαζψο θαη ησλ δηθιίδσλ αζθαιείαο 

πνπ ην χζηεκα απηφ δεκηνπξγεί, κπνξεί λα δηαζθαιίζεη φηη ε επηρείξεζε δξα κέζα ζηα 

πξφηππα θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο, δελ παξαλνκεί, δελ θαηαζθεπάδεη ζηνηρεία θαη παξέρεη 

αμηφπηζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε ζηνπο ρξήζηεο. 

ην έθην θαηά ζεηξά θεθάιαην ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο,  ζα γίλεη αξρηθά αλαθνξά ζην 

πνηνο είλαη ν ζθνπφο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα. Θ‟ 

αλαιπζνχλ νη θίλδπλνη πνπ αθνξνχλ ζηε ρξήζε ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, νη 

θαηεγνξίεο ηνπο θαη νη ηξφπνη αληηκεηψπηζήο ηνπο κέζσ δηάθνξσλ εξγαιείσλ ηνπ 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Δπίζεο, ζα γίλεη αλαθνξά ζηα κέηξα αζθαιείαο πνπ κπνξνχλ λα 

παξζνχλ κέζσ ησλ δηθιίδσλ αζθαιείαο πνπ ζα ηεζνχλ απφ ηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο ειεγθηψλ 

πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο.  

Δίλαη γλσζηφ πσο φζν ρξήζηκα θαη απνηειεζκαηηθά λα είλαη ηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα, πάληα ζα ειινρεχεη ν θίλδπλνο λα κπνξνχλ λα παξαβηαζηνχλ ή γεληθά λα 

θαηαζηξαθνχλ. Γελ είλαη πάληα αζθαιή θαη αμηφπηζηα. Τπάξρνπλ πνιινί παξάγνληεο πνπ 

κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε «απψιεηεο» ηηο επηρεηξήζεηο ιφγσ ηεο κε ηζρπξήο αζθάιεηάο ηνπο.   
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Γεκεηξηάδεο Αληψλεο 2009, Γηνίθεζε-Γηαρείξηζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, Δθδφζεηο Νέσλ 

Σερλνινγηψλ, ζει. 85-100 θαη Καδαληδήο Υ. (2006), Διεγθηηθή θαη Δζσηεξηθφο Έιεγρνο, εθδφζεηο Business 

plus , ζει. 100-120 

5
Γεκεηξηάδεο Αληψλεο 2009, Γηνίθεζε-Γηαρείξηζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, Δθδφζεηο Νέσλ 

Σερλνινγηψλ, ζει. 85-100 θαη Καδαληδήο Υ. (2006), Διεγθηηθή θαη Δζσηεξηθφο Έιεγρνο, εθδφζεηο Business 

plus , ζει. 100-120 



7 
 

Μπνξεί λα ζπκβεί απφ κηα θπζηθή θαηαζηξνθή, φπσο ππξθαγηά, θαη λα θαηαζηξέςεη φια ηα 

δεδνκέλα, κέρξη θαη εηζαγσγή ηνχ ζην ινγηζκηθφ ησλ ζπζηεκάησλ απφ θάπνηνλ αληαγσληζηή. 

Σν δήηεκα, φκσο, είλαη φινη απηνί νη θίλδπλνη πνπ ππάξρνπλ θαη πάληα ζα ππάξρνπλ, λα 

κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ εγθαίξσο θαη λα αληηκεησπηζηνχλ ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ. 

ηελ αληηκεηψπηζε απηή έξρεηαη θαη ε ζπκβνιή ηνπ ειέγρνπ ηεο πιεξνθνξηαθήο 

ηερλνινγίαο, θαηεγνξίαο, ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, κέζσ δηθιίδσλ θαη κέηξσλ αζθαιείαο 

γηα λα εμαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα θαη ε αμηνπηζηία ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαη θαηά 

ζπλέπεηα ηεο παξερφκελεο πιεξνθνξίαο. 

ην έβδνκν θαη πξνηειεπηαίν θεθάιαην, ζα γίλεη ε παξνπζίαζε ηεο έξεπλαο θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο. Θ‟ αλαιπζεί ν ηξφπνο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ν ηξφπνο 

επεμεξγαζίαο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα γίλεη αλαθνξά ηφζν ζηνλ πιεζπζκφ φζν θαη ζην 

δείγκα πνπ επηιέρζεθε, ζηνλ αξηζκφ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ζηάιζεθε θαη ζηνλ αξηζκφ 

εξσηεκαηνινγίσλ πνπ απαληήζεθε. Θα γίλεη αλάιπζε θάζε εξψηεζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, 

αλαιπηηθά θαη, έπεηηα, ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απηνχ. ηε ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε ζα αλαθέξεηαη ν ηξφπνο πνπ δηαθξίλακε ηηο κεηαβιεηέο, ψζηε λα βγνπλ ζσζηά 

απνηειέζκαηα , κέζσ ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences). Σέινο, ζα γίλεη αλαθνξά ζηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. Κάζε εξψηεζε ζα 

παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηά ηεο κε δηάγξακκα (πίηα) θαη κεη‟ έπεηηα ζα κειεηεζεί πψο ν 

παξάγσλ θχιν, κέζσ ηνπ ειέγρνπ Υ
2
, επεξέαζε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζε φιεο ηηο 

ππφινηπεο εξσηήζεηο εθηφο απηψλ πνπ αθνξνχζαλ πιεξνθνξηαθά-δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, 

φπσο ειηθία, κνξθσηηθφ επίπεδν θαη επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε. Με ηνλ ίδην ηξφπν ζα 

κειεηεζεί πψο ν παξάγσλ ειηθία, κέζσ ηνπ ειέγρνπ ηεο ζπζρέηηζεο απηή ηε θνξά, επεξέαζε 

ηηο απαληήζεηο ζε θάπνηεο απφ ηηο εξσηήζεηο πνπ ηέζεθαλ. 

Σέινο, ζην φγδνν θαη ηειεπηαίν θεθάιαην, ζα αλαθεξζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, νη δηάθνξνη πεξηνξηζκνί πνπ 

ππήξμαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο θαη νη  πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα γηα φζνπο 

αζρνιεζνχλ κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ν
 

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 

 

2.1 Δηζαγωγή 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ε ζχγρξνλε επηζηεκνληθή αξζξνγξαθία θαη βηβιηνγξαθία 

ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο. θνπφο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ είλαη ε κειέηε θη ε 

παξνπζίαζε επηζηεκνληθψλ άξζξσλ, κειεηψλ θαη βηβιίσλ πνπ αθνξνχλ ηα Πιεξνθνξηαθά 

πζηήκαηα, ηελ Δπηζηήκε ηεο Λνγηζηηθήο, ηεο Διεγθηηθήο θαη  ζπγθεθξηκέλα ηνλ Δζσηεξηθφ 

Έιεγρν, ψζηε λα κπνξέζεη ν αλαγλψζηεο λα θαηαλνήζεη ηε ζχλδεζε κεηαμχ απηψλ ησλ ηξηψλ 

παξαγφλησλ θαη λα κπνξέζεη λα πιεζηάζεη ζηα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ επηζηεκνληθή 

θνηλφηεηα. Σα ζεκαληηθφηεξα επξήκαηα απφ ηελ μέλε θαη ειιεληθή αξζξνγξαθία-

βηβιηνγξαθία πνπ κειεηήζακε, παξαηίζεληαη παξαθάησ: 

Οη εξεπλεηέο θαη νη επαγγεικαηίεο αληηκεησπίδνπλ κηα ηεξάζηηα πξφθιεζε θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο «επηηπρίαο» ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ. θνπφο ηεο κειέηεο, ινηπφλ, 

απφ ηνπο William H. DeLone θαη Ephraim R. McLean (2016), είλαη λα εκβαζχλεη ζηελ 

θαηαλφεζε ηνπ ζχλζεηνπ ραξαθηήξα ηεο κέηξεζεο ηεο επηηπρίαο ελφο πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο, ην ζπλήζσο εμαξηάηαη απφ ηνλ ζπλερψο κεηαβαιιφκελν ξφιν ηεο ηερλνινγίαο 

ησλ πιεξνθνξηψλ. Ζ κειέηε, απηή, θαιχπηεη ην ηζηνξηθφ ηεο κέηξεζεο επηηπρίαο ελφο 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη ηηο πξφζθαηεο ηάζεηο θαη ηηο κειινληηθέο 

πξνζδνθίεο. Δληνπίδεη, επίζεο, ηνπο θξίζηκνπο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηελ επηηπρία ηνπ 

ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηθήο θαη παξέρεη νδεγίεο κέηξεζεο θαη αμηνιφγεζεο γηα ηνπο 

επαγγεικαηίεο.  

Ζ ρξήζε ινγηζκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πφξσλ (ERP) έρεη γίλεη 

νπζηαζηηθφ κέξνο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα πνιιέο κηθξέο, κεζαίεο θαη 

κεγάιεο επηρεηξήζεηο. Σν παξφλ άξζξν, ησλ Robin Haynes θαη Chunyan Li (2016),  

παξνπζηάδεη κηα κειέηε πεξίπησζεο εηδηθψλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζε δηαθνξεηηθά 

ηκήκαηα ηνπ ίδηνπ νκίινπ, ζηνλ θιάδν ηεο ελέξγεηαο, ζην Υηνχζηνλ ηνπ Σέμαο, πνπ 

ζπκκεηείραλ ζε ειέγρνπο θαηά ηεο απάηεο κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ ERP 

(Enterprise Resource Planning) κέζσ ηεο εθαξκνγήο ζπλερψλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ. Σα 

απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ε πηνζέηεζε ελφο ζπζηήκαηνο ERP έρεη ζεκαληηθφ αληίθηππν 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ζηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ απάηεο, ζηελ εθαξκνγή ηεο γλψζεο, 
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θαζψο θαη ζηελ αμηνπηζηία ηεο ειεγθηηθήο νκάδαο. Οη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο γηα ηελ 

επηηπρή ρξήζε ηερληθψλ πεξηνξηζκνχ ηεο απάηεο βαζίδνληαη ζε ζπζηήκαηα ERP, ηα νπνία 

έρνπλ ζπλερείο ιεηηνπξγίεο ειέγρνπ. Οη κειινληηθέο κειέηεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε 

ζπζηεκάησλ ERP θαη ησλ ζπλερψλ ειέγρσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο, ζα πξέπεη λα 

εμεηάζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη νκάδεο ειέγρνπ κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ αλψηεξε 

αλίρλεπζε απάηεο κέζσ πξνεηνηκαζίαο, θαηάξηηζεο, εθπαίδεπζεο θαη εκπεηξίαο ζηελ 

εξγαζία. 

Οη πεξηζζφηεξεο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ θάπνην ινγηζκηθφ 

δηαρείξηζεο επηρεηξήζεσλ γηα λα δηαρεηξίδνληαη ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο. Παξά 

ην φηη ε ρξήζε ηέηνησλ ινγηζκηθψλ, φπσο ηα ERP,  ζεσξείηαη επηβεβιεκέλε γηα ηελ 

δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ, ε εθαξκνγή ηνπο είλαη δαπαλεξή, πνιχπινθε θαη ζπρλά 

παξνπζηάδεη πςειά πνζνζηά απνγνήηεπζεο ή αθφκε θαη εγθαηάιεηςε ιφγσ ηεο αλάγθεο 

πξνζαξκνγήο ζηελ επηρεηξεκαηηθή ή θνηλσληθή θνπιηνχξα. ηε ζπγθεθξηκέλε, ινηπφλ 

έξεπλα, πνπ δηεμήρζε ζηελ Ηνξδαλία, νη Dmaithan Abdelkarim Almajali, Ali Tarhini θαη Ra'ed 

Masa'deh (2016)  είδαλ φηη νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ην ζχζηεκα ERP εδψ θαη 

πνιχ θαηξφ, αιιά ε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο είλαη ζρεηηθά 

λέα. θνπφο, επνκέλσο, ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη λα κειεηήζεη ηελ επίδξαζε ηεο επηηπρίαο 

ηεο εθαξκνγήο ησλ ERP, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ θαηάξηηζε, ηελ ππνζηεξηθηηθή εγεζία θαη 

ηελ επθνιία ρξήζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ κε ζηφρν λα ηθαλνπνηνχληαη νη ρξήζηεο απφ 

ηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ.  Δκπεηξηθά δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο έλα 

εξσηεκαηνιφγην έξεπλαο ην νπνίν δηαλεκήζεθε ζηνπο ρξήζηεο ERP ζε νξγαληζκνχο ηαηξηθήο 

πεξίζαιςεο ηεο Ηνξδαλίαο. πιιέρζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ ζπλνιηθά 175 απνθξίζεηο 

ρξεζηκνπνηψληαο κνληεινπνίεζε εμηζψζεσλ δνκήο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε 

ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν δηακεζνιάβεζεο κεηαμχ ηεο 

επθνιίαο ρξήζεο θαη ηεο επηηπρνχο εθαξκνγήο ηνπ ERP. Γηα λα είλαη ινηπφλ έλα ηέηνην 

ζχζηεκα επηηπρεκέλν θαη νινθιεξσκέλν, πξέπεη λα είλαη εχρξεζην θαη θαηαλνεηφ ζηνπο 

ρξήζηεο, ηθαλνπνηψληαο φιεο ηηο αλάγθεο ηνπο. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο κειέηεο είλαη 

ρξήζηκα ζηνπο ρξήζηεο ERP, θαζψο ζα είλαη ζε ζέζε λα ζηξαηεγηθνπνηήζνπλ ηε κειινληηθή 

πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ERP ζε δηάθνξνπο ηνκείο φπσο ε εθπαίδεπζε, ε βηνκεραλία 

θαηαζθεπήο θαη ε αζθαιηζηηθή βηνκεραλία. Σέινο, ηα επξήκαηα κπνξεί λα είλαη ρξήζηκα γηα 

ηνπο πηνζεηψληαο ηνπ ζπζηήκαηνο ERP ζε δηάθνξεο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. 

Σν εάλ έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, είλαη ελ ηέιεη επηηπρεκέλν ή απνηπρεκέλν, είλαη έλα 

θιέγνλ δήηεκα πνπ απαζρνιεί ρξφληα ηψξα ηελ παγθφζκηα βηβιηνγξαθία. Δμεγήζεηο ζην 
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θξίζηκν απηφ δήηεκα κε αλαιχζεηο ησλ παξαγφλησλ πνπ είηε πξνθαινχλ ηελ επηηπρία, είηε 

ηελ απνηπρία ησλ ζπζηεκάησλ, πξνζπάζεζε λα δψζεη κηα νκάδα απνηεινχκελε από εηδηθνύο 

ζε κηα δηάζθεςε ζην Μπαλγθαιφξ ην (2015). θνπφο, ινηπφλ, ηεο ζπλδηάζθεςεο απηήο ήηαλ  

λα πξνβιεκαηίζεη ζρεηηθά κε ηελ αλάγθε γηα λέεο πξννπηηθέο θαη θαηεπζχλζεηο έξεπλαο, λα 

παξάζρεη γλψζεηο θαη πεξαηηέξσ θαζνδήγεζε γηα ηνπο δηεπζπληέο ζρεηηθά κε ηνπο 

παξάγνληεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ επηηπρία ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο αιιά θαη ηξφπνπο 

απνθπγήο ηεο απνηπρίαο ελφο ζπζηήκαηνο. 

χκθσλα, ηψξα, κε ηνλ Λνπκηώηε (2015) νη ειεγθηέο ελδηαθέξνληαη πξσηαξρηθά γηα ηνπο 

εζσηεξηθνχο ινγηζηηθνχο ειέγρνπο πνπ έρνπλ ζηφρν ηελ αθξίβεηα θαη αμηνπηζηία ησλ 

ινγηζηηθψλ δεδνκέλσλ, ελψ ν έιεγρνο δηαδηθαζηψλ αλαθέξεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

εμαζθαιίδνπλ ηελ πεξηνπζία ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο απφ θαηαρξήζεηο ή άιιεο παξφκνηεο 

αλσκαιίεο. Καηά ζπλέπεηα, σο ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ελλννχκε ηφζν ηνλ εζσηεξηθφ 

ινγηζηηθφ έιεγρν φζν θαη ηνλ έιεγρν δηαδηθαζηψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην ζχζηεκα νξγάλσζεο 

ηεο δηαδηθαζίαο εθηέιεζεο ησλ δηαρεηξηζηηθψλ πξάμεσλ θαη ηεο ινγηζηηθήο απεηθφληζεο 

απηψλ απνηεινχλ ην νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Οη Νεγθάθεο θαη Σαρπλάθεο (2013), αλαθέξνπλ φηη ε αχμεζε ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο 

πνιππινθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη ε αλάπηπμή ηνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

επίηεπμε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπο ζηφρσλ, θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ πηνζέηεζε δηαδηθαζηψλ 

θαη κέηξσλ, κε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε εχινγεο, απνδνηηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο 

ηεο επηρείξεζεο. Οη εμειίμεηο απηέο, ζπλέβαιαλ ζην γεγνλφο ηεο απαξαίηεηεο δεκηνπξγίαο 

ελφο πνιχ ζεκαληηθνχ εξγαιείνπ ειέγρνπ θαη αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ, ην νπνίν αθνξά ηεο 

ιεηηνπξγίεο θαη δηαδηθαζίεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Απηφ ην εξγαιείν νλνκάδεηαη «ζχζηεκα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ».  

χκθσλα κε ηνπο Onaolapo θαη Odetayo (2012), ηα ινγηζηηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

παξέρνπλ εξγαιεία ζηα νηθνλνκηθά ηκήκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ βειηηψλνπλ ηελ 

νξγαλσζηαθή απνηειεζκαηηθφηεηα, εηδηθά ζηελ επνρή ηεο ξαγδαίαο ηερλνινγηθήο εμέιημεο. Ζ 

έξεπλα πνπ εθπνλήζεθε εμέηαζε ηελ επίδξαζε ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

ζηελ νξγαλσζηαθή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ, κε εηδηθή αλαθνξά ζε 

επηιεγκέλεο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο. πγθεθξηκέλα, ε κειέηε εμέηαζε ηελ επίδξαζε ησλ 

ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ 

εθζέζεσλ θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ. Υξεζηκνπνηήζεθε ηερληθή δεηγκαηνιεςίαο. Χο δείγκα γηα 

ηε κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθαλ δέθα άηνκα ηνπ πξνζσπηθνχ απφ θάζε επηιεγκέλε εηαηξεία. 

Έγηλε κηα ππφζεζε θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηα πεξηγξαθηθά θαη ηα ζπζρεηηζηηθά 
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ζηαηηζηηθά εξγαιεία γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ην 

ινγηζηηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα επεξεάδεη ηελ νξγαλσηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα. ηε 

ζπλέρεηα, έγηλαλ ζπζηάζεηο ηφζν ζηνπο δηαρεηξηζηέο ηέηνησλ νξγαληζκψλ φζν θαη ζηελ 

θπβέξλεζε ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ρξήζε ησλ ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ 

βειηηψλεη ηελ απφδνζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηκεκάησλ. 

Οη ςεθηαθέο ηερλνινγίεο (ζπζηήκαηα απνκαθξπζκέλσλ δηθηχσλ, ηερλνινγίεο Γηαδηθηχνπ 

θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο) κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο 

ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Σα ινγηζηηθά πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ παξνρή νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε 

ιήςε απνθάζεσλ ζηα πιαίζηα ελφο νξγαληζκνχ. Ο Christauskas (2012) εξεχλεζε ηηο λέεο 

ηάζεηο ζε ινγηζηηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα γηα κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηεο 

Ληζνπαλίαο. Σα ινγηζηηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζηελ ηερλνινγία ηνπ 

ππνινγηζηηθνχ λέθνπο (Cloud based accounting software) απνηεινχλ ηε λέα ηάζε ζηελ 

ηερλνινγία πιεξνθνξηψλ. Οη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ ζεκαληηθά 

πιενλεθηήκαηα κε ηελ ρξήζε ηνπ Cloud.  

Ζ αλάιπζε ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ αγνξά ηεο Ληζνπαλίαο 

έδεημε φηη νη εηαηξείεο ηεο Ληζνπαλίαο, ζε πνζνζηφ 71%, πξνηηκνχλ ηνπηθά αλεπηπγκέλα 

ινγηζηηθά ζπζηήκαηα. Τπάξρεη κηα ζεκαληηθή θξηηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ θαηλνηνκία ζηνλ 

ηνκέα ησλ ηερλνινγηψλ κέζσ Γηαδηθηχνπ, θαζψο θαη γηα ηελ έιιεηςε ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε 

ηα νθέιε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο αζθάιεηαο. Σν ινγηζκηθφ ινγηζηηθήο βάζεη ηζηνχ(Web 

based Software) μεθηλά κφιηο ηα πξψηα ηνπ βήκαηα. ηελ αγνξά ζήκεξα θπξηαξρνχλ ηα 

εκπνξηθά πξντφληα ζε πνζνζηφ 79%. Γελ ππάξρνπλ ηφζεο πνιιέο ιχζεηο αλνηρηνχ θψδηθα 

θαη ρσξίο θφζηνο, εηδηθά γηα κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο. Χζηφζν, ην ινγηζηηθφ 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ βαζίδεηαη ζηελ ππνινγηζηηθή λέθνπο ζηε Ληζνπαλία αξρίδεη 

ηψξα λα εηζάγεηαη ζαλ έλλνηα. Μφλν έλαο ππεχζπλνο αλάπηπμεο ινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη 

ινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ JSC Prototechnika πξνζέθεξε ην ινγηζηηθφ πξφγξακκα πνπ 

βαζίδεηαη ζε ζχλλεθν ζην Γηαδίθηπν "NetSkaita-account". Σν ινγηζηηθφ πξφγξακκα επηηξέπεη 

ζηηο εηαηξείεο λα δηαρεηξίδνληαη φινπο ηνπο ινγαξηαζκνχο πειαηψλ ζε απεπζείαο ζχλδεζε θαη 

παξέρεηαη σο ππεξεζία (Λνγηζκηθφ σο Τπεξεζία) θαηά παξαγγειία ζηνπο πειάηεο. 

χκθσλα κε ηνπο Salehi, Rostami θαη Mogadam (2010), ν θχξηνο ζηφρνο ελφο ινγηζηηθνχ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο (AIS) κε θχξην πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηνλ ρξήζηε είλαη ε 

ζπιινγή θαη ε θαηαγξαθή δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε γεγνλφηα πνπ έρνπλ 

νηθνλνκηθφ αληίθηππν ζηνπο νξγαληζκνχο θαη ζηε ζπληήξεζε, επεμεξγαζία θαη θνηλνπνίεζε 
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πιεξνθνξηψλ ζε εζσηεξηθφ επίπεδν θαη εμσηεξηθνχο θνξείο. Γηελήξγεζαλ έξεπλα ζρεηηθά κε 

ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ρξεζηκνπνηψληαο σο δείγκα 

εηαηξίεο ζην Ηξάλ. Ζ έξεπλα έδεημε φηη ηα ινγηζηηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα βειηηψλνπλ 

ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηελ παξερφκελε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε. Παξφια 

απηά, παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο αδπλακίεο ζηα ινγηζηηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ 

Ηξάλ. Γελ επεξεάδνληαη απφ ηα εζληθά ινγηζηηθά πξφηππα, δελ θαιχπηνπλ φιν ην θάζκα ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ έρεη αλάγθε ε εηαηξία. Σέινο, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε δελ 

θαιχπηεη φια ηα δηνηθεηηθά επίπεδα. 

Οη Chapman θαη Kihn (2009) κέηξεζαλ ηελ επηηπρία ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο 

φζνλ αθνξά ζην θαηά πφζνλ ην ζχζηεκα (ηφζν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ φζν θαη ηνπ 

ππνζηεξηθηηθνχ ζπζηήκαηνο πιεξνθφξεζεο) ζεσξήζεθε σο έλα νηθνλνκηθά απνδνηηθφ θαη 

θαηάιιειν εξγαιείν γηα ηε δηαρείξηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο. Όζνλ αθνξά ζηηο  

επηδφζεηο, ρξεζηκνπνηήζεθε αλάιπζε παξαγφλησλ, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε ιεπηνκεξήο 

αλάιπζε ησλ εηδηθψλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο νη πηπρέο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ζπκβάιινπλ ζηελ νηθνλνκηθή απφδνζε θαη ηελ θνηλσληθή επζχλε. Μηα 

ηέηνηα πξνζέγγηζε βαζηζκέλε ζηηο αληηιήςεηο ηεο επηρείξεζεο θάλεθε ρξήζηκε γηα ηελ 

αχμεζε ηεο θαηαλφεζεο ησλ δηαθφξσλ νηθνλνκηθψλ θαη κε νηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ 

απφδνζεο ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο, φηαλ δελ ππήξραλ δεδνκέλα αξρεηαθήο απφδνζεο. 

Όπσο αλακελφηαλ, ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ κηα άκεζε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο 

νινθιήξσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηθήο θαη ηεο επηηπρίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, αιιά φρη 

κεηαμχ ηεο ISI (Information System Integration) θαη ησλ άιισλ πηπρψλ ηεο απφδνζεο. 

Χζηφζν, φπσο αλακελφηαλ, ππάξρνπλ ζεηηθέο θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαδξνκέο κεηαμχ 

ηεο ISI θαη φισλ ησλ αξρψλ ζρεδηαζκνχ πνπ επηηξέπνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ εθηφο απφ ηελ 

επειημία. Έλα πην νξηαθφ αξλεηηθφ απνηέιεζκα εληνπίδεηαη κεηαμχ ηεο ISI θαη ηεο επειημίαο 

πνπ ππνδειψλεη δπζθνιίεο ζηελ επέιηθηε ρξήζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ ζην πιαίζην ηνπ ISI. 

Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ εμέιημε ηεο ππφζεζεο, ε επειημία είλαη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο 

επηηξεπφκελεο πξνζέγγηζεο γηα ηνλ έιεγρν, αιιά απνηειεί κέξνο ελφο ζπλφινπ ζρεδηαζηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ. χκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε έξεπλα, θαίλεηαη φηη ε επειημία ελδέρεηαη 

λα ρξεηαζηεί θάπνηα δνκή ζηήξημεο γηα λα νδεγήζεη ζε ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη σο εθ 

ηνχηνπ ε επειημία απφ κφλε ηεο αληηπξνζσπεχεη κηα απαξαίηεηε, αιιά φρη επαξθή 

πξνυπφζεζε γηα ηελ απφδνζε. 

Παξάιιεια, νη εξεπλεηέο Arena- Azzone θαη Carlucci (2009) απνδεηθλχνπλ πσο νη 

εζσηεξηθνί ειεγθηέο έρνπλ αξρίζεη λα ακθηζβεηνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηνίθεζεο 
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ησλ ζχγρξνλσλ νξγαληζκψλ, θαη δξνπλ κε γλψκνλα ηε βειηίσζε ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο  αμηνπνηψληαο ηηο γλψζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαη ηελ 

αλαβάζκηζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξαθηηθψλ. Δλψ απηέο νη εμειίμεηο είλαη ηδηαίηεξα εκθαλείο 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, φπνπ ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ρξεζηκνπνηείηαη σο εξγαιείν 

θαηαπνιέκεζεο θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο θαη θαηάρξεζεο πφξσλ, παξαηεξείηαη κεγάιε 

πξφνδνο ζηελ εθαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα θαηά ηα ηειεπηαία 

ρξφληα. ε πνιιέο ρψξεο επαλαπξνζδηνξίδεηαη πιένλ ν ξφινο ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή ζηε 

δεκφζηα δηνίθεζε, πνπ επεθηείλεηαη ζε ζέκαηα νξγαλσζηαθήο απφδνζεο πέξαλ ησλ βαζηθψλ 

ηνπ αξκνδηνηήησλ ζε ζέκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζπκκφξθσζεο. 

Οη Sajady, Dastgir θαη Hashem (2008), πξνζπάζεζαλ λα εθηηκήζνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ ζην 

Υξεκαηηζηήξην ηεο Σερεξάλεο. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ε εθαξκνγή ινγηζηηθψλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απνηειεζκαηηθφηεξε ιήςε απνθάζεσλ 

απφ ηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο, πην απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

βειηηζηνπνίεζε ηεο παξερφκελεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη λα δηεπθνιχλεη ηηο 

νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο. Γελ βξέζεθαλ ελδείμεηο πσο ε εηζαγσγή ινγηζηηθψλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ δε βειηηψλεη ηελ απφδνζε ηεο εηαηξίαο, ζχκθσλα κε ηηο 

απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα. 

Ζ Potecea (2008) ηνλίδεη ηελ πξσηαξρηθή αλάγθε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ινγηζηηθψλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο θάζε επηρείξεζεο, ιφγσ ηεο 

ζπλερνχο αλάπηπμεο ησλ εηαηξηψλ θαη σο εθ ηνχηνπ, ηεο εηζξνήο πεξίπινθσλ πιεξνθνξηψλ, 

κε ζθνπφ ηελ δηαπίζησζε ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο ηεο εηαηξίαο, ηελ απνθάιπςε ηπρφλ 

αδπλακηψλ θαη δπλαηνηήησλ, θαζψο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο παξερφκελεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο. 

Οη Wieretal-Hunton-Hasab (2007), ππνζηεξίδνπλ φηη ν ζηφρνο ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ είλαη ε ελζσκάησζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ζε έλα ζχλνιν 

δηαδηθαζηψλ, εθαξκνγέο θαη κεηξήζεηο πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζνπλ πέξα απφ ηα φξηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα είλαη εθαξκνγέο πνπ κπνξνχλ λα εθηεινχλ 

ζπγθεθξηκέλεο θξίζηκεο νξγαλσηηθέο ιεηηνπξγίεο. Τπφ απηφ ην πξίζκα, θάλνπλ ηελ ξνή 

πιεξνθνξηψλ νκαιή θαη δπλακηθή. Ο ζθνπφο ηνπο είλαη λα γίλεη άκεζε ε ξνή πιεξνθνξηψλ 

θαη λα εμαιείςνπλ ηα πιενλαζκαηηθά δεδνκέλα, πξνζζέηνληαο πεξηζζφηεξε επειημία. 

Δπηπιένλ, επηηξέπνπλ δηαθνξεηηθέο κνλάδεο ηνπ νξγαληζκνχ λα έξζνπλ θάησ απφ κηα 
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ππνδνκή. Ζ ελνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ επηηξέπεηαη απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 

εμνπζηνδνηεί ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ζε φια ηα ζπζηήκαηα. 

Οη Arena θαη Azzone (2006) εξεχλεζαλ ηελ ζεκαζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Λφγσ ησλ 

εηαηξηθψλ ζθαλδάισλ θαη ησλ πνιπάξηζκσλ ππνζέζεσλ δηαθζνξάο, έρεη πξνθιεζεί κεγάιν 

ελδηαθέξνλ ζην πεδίν ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, κε έκθαζε ζηελ ζεκαζία ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ σο κεραληζκνχ νηθνδφκεζεο ελφο πεξηβάιινληνο ινγνδνζίαο θαη 

δηαθάλεηαο, κε απνηέιεζκα ν ξφινο ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή λα απνθηά κεγαιχηεξε ζεκαζία 

γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο. 

Ο Abu-Musa (2006) εμέηαζε ηηο απεηιέο ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηηο 

επηρεηξήζεηο ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ζρεδφλ νη κηζέο απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ αληαπνθξίζεθαλ ζηελ έξεπλα ππέζηεζαλ νηθνλνκηθέο απψιεηεο εμαηηίαο 

ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ παξαβηάζεσλ αζθαιείαο ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ. Δπηπξφζζεηα, κέζα απφ ηελ έξεπλα αλαδείρζεθαλ νη πην ζεκαληηθέο απεηιέο γηα 

ηελ αζθάιεηα ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη απηέο είλαη ε ηπραία ή 

ζθφπηκε εηζαγσγή ιαλζαζκέλσλ δεδνκέλσλ, κε έγθπξσλ δεδνκέλσλ, ε αθνχζηα θαηαζηξνθή 

δεδνκέλσλ απφ ηνπο ππαιιήινπο, ε γλσζηνπνίεζε ησλ θσδηθψλ πξφζβαζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ε εηζαγσγή ηψλ ζηα ινγηζηηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, ε θαηαζηξνθή ησλ 

εμαγφκελσλ δεδνκέλσλ, ε παξάλνκε πξνβνιή ησλ εγγξάθσλ, θαζψο θαη νη εθηππψζεηο θαη ε 

δηαλνκή πιεξνθνξηψλ ζε κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα. Ζ κειέηε παξνπζηάδεη κεξηθέο 

πξνηάζεηο ελίζρπζεο ησλ ειέγρσλ αζθαιείαο ηεο πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο, γηα λα 

απνθηήζνπλ επίγλσζε ησλ ζεκάησλ αζθαιείαο ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

νη επηρεηξήζεηο ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο, κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ 

θηλδχλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

Ο Καδαληδήο (2006) ζεσξεί πσο ν εζσηεξηθφο έιεγρνο επεξεάδεη πεξηζζφηεξν απφ 

νπνηνλδήπνηε άιιν παξάγνληα ηε θχζε θαη ηελ έθηαζε ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ. Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ επεξεάδεη ηνλ θίλδπλν εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ν νπνίνο απνηειεί ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ Διεγθηηθνχ Κηλδχλνπ. Ο 

εζσηεξηθφο έιεγρνο ησλ επηρεηξήζεσλ κπνξεί λα παξνκνηαζηεί κε ην λεπξηθφ ζχζηεκα ηνπ 

αλζξψπνπ. Δθηείλεηαη ζε φια ηα ζεκεία ηνπ νξγαληζκνχ ηεο επηρείξεζεο θαη είλαη εηδηθά 

ζρεδηαζκέλνο ,γηα λα ππεξεηήζεη φιεο ηηο αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο (ζει 247). 

Σν ζεκεξηλφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ είλαη ζχλζεην θαη ζπλερψο κεηαβαιιφκελν. Φαηλφκελα 

φπσο ε παγθνζκηνπνίεζε ησλ αγνξψλ θαη ησλ θεθαιαίσλ, ν έληνλνο αληαγσληζκφο, νη 

κεγάιεο αληζφηεηεο θαη ε κεγάιε ζπγθέληξσζε θεθαιαίσλ θαζηζηνχλ ην ξφιν ηεο 
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Διεγθηηθήο Δπηζηήκεο ηφζν γηα ηνλ ηδησηηθφ φζν θαη γηα ην δεκφζην ηνκέα δσηηθφ θαη κε 

δηαξθψο απμαλφκελε ζεκαζία. 

Οη Κάληδνο θαη Υνλδξάθε (2006) αλαθέξνπλ φηη θχξηνο ζθνπφο ηνπ ειέγρνπ κηαο 

επηρείξεζεο είλαη ε δηαπίζησζε πεξί ηεο νξζήο ή κε παξνπζίαζεο ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη 

ησλ απνηειεζκάησλ κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο, ζχκθσλα 

κε ηηο γεληθά παξαδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο (εμσηεξηθφο έιεγρνο) ή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

κνλάδαο, ζχκθσλα κε ηελ πξνθαζνξηζκέλε δηνηθεηηθή πνιηηηθή (εζσηεξηθφο έιεγρνο). 

θνπφο ηνπ ειεγθηή είλαη λα δηακνξθψζεη γλψκε αλαθνξηθά κε ηελ νξζή ή κε παξνπζίαζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Ο παζήο θαη ν Αλαληάδεο (2005) εμέηαζε ηνλ αληίθηππν ησλ απνθάζεσλ πνπ απνξξένπλ 

απφ ην λέν ζχζηεκα ERP ζηηο ινγηζηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηε δηαρείξηζε πνπ εθαξκφδνληαη 

ζε έλα κεγάιν δεκφζην παλεπηζηήκην ζηελ Διιάδα, βάζεη ησλ αληηιεπηψλ νθειψλ ζχκθσλα 

κε ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ ρξεζηψλ. Υξεζηκνπνηήζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα ζε 

δχν ζεκεία κέηξεζεο (πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή) ζην πιαίζην ηεο δηαρξνληθήο έξεπλαο. Οη 

κέζνδνη ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ε αλάιπζε παξάγνληα θαη ην 

alpha ηεο Cronbach, γηα λα αμηνινγήζνπλ ηελ θιίκαθα θαη ηε δνθηκή t, γηα λα αμηνινγήζνπλ 

ηε ζεκαζία ησλ κέζσλ ηηκψλ κεηαμχ ησλ δχν πεξηφδσλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη, έλα 

ρξφλν κεηά ηελ εθαξκνγή, νη αληηιήςεηο ησλ ρξεζηψλ είλαη πην ζεηηθέο απφ ηηο πξνζδνθίεο 

ηνπο θαηά ηελ πεξίνδν πξν ηεο εθαξκνγήο. Σα εκπεηξηθά δεδνκέλα επηβεβαηψλνπλ νξηζκέλα 

νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην λέν ζχζηεκα ERP, ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηηο ινγηζηηθέο 

πιεξνθνξίεο θαη ηε δηαρείξηζε. Σν λέν ζχζηεκα ERP ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ αχμεζε ηεο 

επειημίαο ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ, κέζσ ηεο απνηειεζκαηηθήο παξαθνινχζεζεο θαη 

εθκεηάιιεπζεο ηεο ξνήο ησλ πφξσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ εζφδσλ ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη 

ηεο βειηίσζεο ηεο ιήςεο απνθάζεσλ. 

Οη Hunton θαη Wright (2004) δηεμήγαγαλ έξεπλα γηα λα εμεηάζνπλ, λα θαηαλνήζνπλ θαη 

λα αμηνινγήζνπλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο θαη νη ειεγθηέο 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ήηαλ ζε ζέζε λα αλαγλσξίζνπλ ηνπο θηλδχλνπο ειέγρνπ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα ζπζηήκαηα ERP. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο 

ελδηαθέξνληαη πνιχ ιηγφηεξν γηα ηνπο θηλδχλνπο ERP ζε ζρέζε κε ηνπο ειεγθηέο 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, νη νπνίνη ακθηζβεηνχλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ εζσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ λα αλαγλσξίζνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ελέρνπλ ηα ζπζηήκαηα ERP, θάηη πνπ ζα 

κπνξνχζε λα επηδξάζεη αξλεηηθά ζηελ πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ. 
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χκθσλα κε ηνλ Olson (2004), ππάξρνπλ αξθεηνί ιφγνη γηα κηα εηαηξία λα ελζσκαηψζεη 

έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζηε ιεηηνπξγία ηεο. Απφ ηερληθήο άπνςεο, ε ηδέα ηεο 

ελζσκάησζεο φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ ζε έλαλ νξγαληζκφ είλαη ειθπζηηθή. Έλα ηέηνην 

νινθιεξσκέλν ζχζηεκα επλνεί ηε ζπλνρή ησλ πιεξνθνξηψλ θαη απμάλεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ιήςεο δεδνκέλσλ ζε φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο. Βαζηθέο 

ελφηεηεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο πνπ εθαξκφδεηαη ζηηο επηρεηξήζεηο είλαη νη εμήο: 

1. Υξεκαηνδνηηθή θαη Λνγηζηηθή Λεηηνπξγία, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ηήξεζε ινγηζηηθψλ 

βηβιίσλ θαη ηε δηαζθάιηζε φηη νη ινγαξηαζκνί πιεξψλνληαη εγθαίξσο. 

2. Γηαρείξηζε, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηαηήξεζε ησλ αξρείσλ θαη ησλ 

απνζεθεπκέλσλ εκπνξεπκάησλ. 

3. Παξαγσγή, πνπ πεξηιακβάλεη κηα νκάδα εθαξκνγψλ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο 

παξαγσγήο, ηε ιήςε παξαγγειηψλ, θαζψο θαη ηελ παξάδνζε πξντφλησλ ζηνπο 

πειάηεο. 

4. Πσιήζεηο, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ απηνκαηνπνίεζε δηαδηθαζηψλ εηζφδνπ δεδνκέλσλ, 

ησλ παξαγγειηψλ, ησλ πειαηψλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ 

παξαγγειηψλ. 

χκθσλα κε ηελ Sayana (2002), ν έιεγρνο ησλ πιεξνθνξηαθψλ  ζπζηεκάησλ απνηειεί 

κέξνο ηεο ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ, ε νπνία απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θαζνξηζηηθνχο 

παξάγνληεο ηεο θαιήο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Παξφιν πνπ δελ ππάξρεη θαζνιηθφο νξηζκφο 

γηα ηνλ έιεγρν πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ν Ron Weber ην έρεη νξίζεη σο "ε δηαδηθαζία 

ζπιινγήο θαη αμηνιφγεζεο απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ γηα λα δηαπηζησζεί εάλ έλα ζχζηεκα 

πιεξνθνξηθήο (πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα) δηαθπιάζζεη ηελ αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ, ηελ 

απνηειεζκαηηθή επίηεπμε ησλ νξγαλσηηθψλ ζηφρσλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή θαηαλάισζε 

πφξσλ. Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα είλαη ε ςπρή ηεο θάζε κεγάιεο επηρείξεζεο. Όπσο θαη 

ζην παξειζφλ, ηα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ δελ θαηαγξάθνπλ απιψο 

επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο, αιιά νδεγνχλ νπζηαζηηθά ζηηο βαζηθέο επηρεηξεκαηηθέο 

δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο. ε έλα ηέηνην ζελάξην, νη αλψηεξνη δηεπζπληέο θαη νη δηεπζπληέο 

επηρεηξήζεσλ έρνπλ αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ. θνπφο ηνπ ειέγρνπ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ είλαη λα επαλεμεηάζεη θαη λα παξάζρεη αλαηξνθνδφηεζε, 

δηαβεβαηψζεηο θαη πξνηάζεηο. 

Οη Rezaee θαη Reinstein (1998) κειέηεζαλ ηελ επίδξαζε ηεο πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο 

ζηηο ειεγθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. πγθεθξηκέλα, ε κειέηε επηθεληξψζεθε ζηελ θαζνδήγεζε 

πνπ παξέρεηαη ζηνπο ειεγθηέο γηα ηελ ζπγθέληξσζε επαξθψλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ , ψζηε 
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λα ειέγρνπλ πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Τπνζηήξημαλ πσο ε πιεξνθνξηθή ηερλνινγία 

ζπλέβαιε ζηελ απινπνίεζε ηεο εηζαγσγήο πιεξνθνξηψλ γηα ηηο ζπλαιιαγέο θαη ησλ 

γεληθφηεξσλ δηαδηθαζηψλ θαη επηπιένλ, θαηέζηεζε πεξηζζφηεξν θξηηηθή ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

ζρεηηθψλ ειέγρσλ. Ζ ζπγθέληξσζε ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ γηα ηε ιήςε κηαο 

ηεθκεξησκέλεο απφθαζεο πξνυπνζέηεη λα δνζνχλ απαληήζεηο ζε θάπνηα δεηήκαηα, φπσο πνχ 

ζα αλαδεηεζνχλ ηα ζηνηρεία απηά, πνηεο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ζα ιεθζνχλ ππφςε θαη πψο ζα 

αμηνινγεζνχλ νη δηαδηθαζίεο απηέο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ν
 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ 

 

3.1 Δηζαγωγή ζηνπο ηόρνπο θαη Μέζα Γξάζεο ηωλ Οηθνλνκηθώλ 

Μνλάδωλ 

Ζ αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θπξηφηεξνπο 

παξάγνληεο επηηπρίαο ησλ ζχγρξνλσλ νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ. Δίλαη επηηαθηηθή αλάγθε γηα 

ηνπο ζχγρξνλνπο νξγαληζκνχο, λα έρνπλ ζσζηή, έγθαηξε, πιήξε θαη αλαιπηηθή 

πιεξνθφξεζε, ε νπνία ζα ηνπο βνεζήζεη ζηελ απνηειεζκαηηθή εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηνπο. 

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, ινηπφλ, είηε απηά βαζίδνληαη ζηελ ειεθηξνληθή είηε ζηε κε 

ειεθηξνληθή ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη αλαθνξά πιεξνθνξηψλ, είλαη απηά πνπ ζα 

βνεζήζνπλ ηνπο νξγαληζκνχο ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο κέζσ παξνρήο 

πιεξνθνξηψλ  θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηνπο.
6
 

 

3.2 Έλλνηα ηωλ Γεδνκέλωλ 

Χο δεδνκέλα, νξίδνληαη ηα δηαθξηηά ζηνηρεία πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ φςεηο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, φπσο κεηξήζεηο ή παξαηεξήζεηο κηαο κεηαβιεηήο, πνπ ζπιιέγνληαη απφ 

κηα επηρείξεζε, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ αλάιπζε θαη επεμεξγαζία ηνπο θαη θαη‟ επέθηαζε ηε 

δεκηνπξγία πιεξνθνξηψλ πνπ ζα θαλνχλ ρξήζηκεο πξνο ηελ επηρείξεζε γηα θαιχηεξε ιήςε 

απνθάζεσλ
7
. 

 

3.3 Υαξαθηεξηζηηθά ηωλ Γεδνκέλωλ 

Σα δεδνκέλα, γηα λα είλαη ρξήζηκα πξέπεη λα έρνπλ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία 

θαζνξίδνπλ θαη ηελ πνηφηεηά ηνπο
8
: 

 Αθξίβεηα: Σα δεδνκέλα ζα πξέπεη λα κελ πεξηέρνπλ ζθάικαηα θαη ε κέζνδνο ζπιινγήο 

θαη εηζαγσγήο ηνπο ζα πξέπεη λα ειέγρεη ηελ αθξίβεηά ηνπο. 

                                                           
6
 Αλδξέαο Η. Νηθνιάνπ 1999, Λνγηζηηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα, Δθδφζεηο Μπέλνπ, ζει. 39-40 

7
Παπαζαλαζίνπ Διεπζέξηνο 2008, Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα: Θεσξία θαη Δθαξκνγέο, Γθηνχξδαο Δθδνηηθή, 

ζει 55 
8
Παπαζαλαζίνπ Διεπζέξηνο 2008, Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα: Θεσξία θαη Δθαξκνγέο, Γθηνχξδαο Δθδνηηθή, 

ζει 55-56 
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 Πιεξόηεηα: Σα δεδνκέλα ζα πξέπεη λα είλαη νινθιεξσκέλα, γηα λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ 

επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 ρεηηθά: Σα δεδνκέλα ζα πξέπεη λα έρνπλ ζρέζε κε ην πξφβιεκα ή ηελ απφθαζε πνπ ζα 

ιεθζεί. 

 Έγθαηξα: Σα δεδνκέλα ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα ζην ρξφλν πνπ πξέπεη.  

 

3.4 Κύθινο Εωήο Γεδνκέλωλ 

Σα δεδνκέλα έρνπλ ζπγθεθξηκέλν θχθιν δσήο, ζηνλ νπνίν δηαθξίλνληαη ηα εμήο ζηάδηα
9
: 

 Γεκηνπξγία: Ζ δεκηνπξγία ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη ζην εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο. 

 Απνζήθεπζε: Μεηά ηε δεκηνπξγία ηνπο, ηα δεδνκέλα απνζεθεχνληαη ζε αξρεία ή ζε 

βάζεηο δεδνκέλσλ. 

 Καηαζηξνθή: Σα άρξεζηα δεδνκέλα θαηαζηξέθνληαη θαη δελ απνζεθεχνληαη. 

 Μεηαθνξά: Ζ κεηαθνξά δεδνκέλσλ απφ θάπνηα δηαδηθαζία ζε θάπνηα άιιε γίλεηαη 

ζπλερψο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο. 

 Δπαλάθηεζε: Ζ επαλάθηεζε ησλ δεδνκέλσλ απφ έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο βάζεο 

δεδνκέλσλ γίλεηαη κε δηάθνξεο κεζφδνπο. 

 Αλαπαξαγωγή: Ζ δηαδηθαζία απηή έρεη λα θάλεη κε φιεο ηηο θαηεγνξίεο αλαπαξαγσγήο 

δεδνκέλσλ, πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζε αξρεία θαη ηα νπνία δελ είλαη ζηελ θαηάιιειε 

κνξθή αθφκε, γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο ρξήζηεο. Χζηφζν, αθφκα θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ βξίζθνληαη ζηελ θαηάιιειε κνξθή, ελδέρεηαη λα απαηηείηαη αλαπαξαγσγή 

ηνπο ζε πνιιαπιά αληίγξαθα, φηαλ νη ρξήζηεο είλαη πνιινί. 

 Αμηνιόγεζε: Μεηά ηελ επαλάθηεζε γίλεηαη ε αμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ. ε απηφ ην 

ζηάδην θαζνξίδεηαη αλ ηα δεδνκέλα ζα πξέπεη λα ηχρνπλ επεμεξγαζίαο, λα επηζηξαθνχλ 

γηα απνζήθεπζε ή λα θαηαζηξαθνχλ. Βέβαηα, ηα δεδνκέλα κεηά ηελ κεηαηξνπή ηνπο ζε 

πιεξνθνξίεο είλαη δπλαηφ λα αμηνινγεζνχλ εθ λένπ. 

 Αλάιπζε: Πξηλ γίλεη ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ, γίλεηαη αλάιπζή ηνπο αλάινγα κε ηηο 

απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ. 

 Σαμηλόκεζε: Σα δεδνκέλα ζπλήζσο ζπγθεληξψλνληαη θαηά ηπραίν ηξφπν. Χζηφζν, γηα λα 

αμηνπνηεζνχλ θαηάιιεια, ηαμηλνκνχληαη κε βάζε θάπνην εηδηθφ θξηηήξην ηαμηλφκεζεο. 
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 ύλζεζε: πρλά, ε ελνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δεκηνπξγία κηαο 

νινθιεξσκέλεο αλαθνξάο. 

 Γεκηνπξγία Πιεξνθνξίαο: Σα δεδνκέλα κεηαηξέπνληαη ζε πιεξνθνξία, ηελ νπνία ζα 

κπνξνχλ πηα νη ρξήζηεο λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηε ιήςε κηαο απφθαζεο. Σα δεδνκέλα, 

έρνληαο πιένλ ηε κνξθή πιεξνθνξηψλ, κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ πάιη γηα πξφζζεηε 

επεμεξγαζία, απνζήθεπζε ή θαηαζηξνθή.  

 

3.5 Έλλνηα ηεο Πιεξνθνξίαο 

Ζ πιεξνθνξία νπζηαζηηθά είλαη κηα ζεηξά απφ δεδνκέλα πνπ χζηεξα απφ θάπνηα επεμεξγαζία 

θη νξγάλσζε, απνθηνχλ κνξθή ηέηνηα, ψζηε λα κπνξνχλ λα εξκελεπηνχλ θαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ απνδέθηε ηνπο, γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιήςε 

απνθάζεσλ.
10

Με ηνλ φξν πιεξνθνξία, ινηπφλ, ελλννχκε ηα δεδνκέλα ηα νπνία έρνπλ 

δηακνξθσζεί έηζη ψζηε λα απνθηνχλ λφεκα θαη λα είλαη ρξήζηκα ζηνπο αλζξψπνπο
11

. 

Ση είλαη φκσο εθείλν πνπ θαζνξίδεη ηελ πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ; Σα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ είλαη ηα αθφινπζα
12

: 

1. Αθξίβεηα: Μηα αθξηβήο πιεξνθνξία εθθξάδεη ηελ θαηάζηαζε ελφο γεγνλφηνο κε 

απφιπηε πηζηφηεηα, δειαδή, απεηθνλίδεη ηελ πιήξε πξαγκαηηθφηεηα. Ζ απμεκέλε 

αθξίβεηα απνηειεί θαη βαζηθή επηδίσμε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

2. πλάθεηα: Οη πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα είλαη θαη ζρεηηθέο κε ην ζέκα. Πιεξνθνξίεο 

κε ζρεηηθέο κε ην ζέκα ειινρεχνπλ ηνλ θίλδπλν λα απνζπάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ 

ρξήζηε απφ ην πξαγκαηηθφ δεηνχκελν. 

3. Πιεξόηεηα: Οη πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα είλαη πιήξεηο θαη λα δηαζέηνπλ φια ηα 

απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ ρξεηάδεηαη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ν ρξήζηεο. 

4. Δπηθαηξόηεηα: Οη πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα παξάγνληαη ηελ θαηάιιειε ρξνληθή 

ζηηγκή, φηαλ δειαδή ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ.  Ζ παξαγσγή κηαο πιεξνθνξίαο 

πνιχ πξηλ ηε ρξήζε ηεο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αλεπηζχκεηα απνηειέζκαηα, φπσο 

ζπαηάιε ρξφλνπ θαη ρξήκαηνο, αληί λα είλαη ρξήζηκε. 
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5. Πξνέιεπζε: Δίλαη ε πεγή πνπ παξάγεη ηελ πιεξνθνξία. Οη πιεξνθνξίεο, ινηπφλ, 

κπνξνχλ λα είλαη εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο. Δζσηεξηθέο ραξαθηεξίδνληαη απηέο νη 

νπνίεο αληινχληαη απφ δηάθνξεο κειέηεο θαη ζηαηηζηηθά δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηηο 

ππεξεζίεο θαη ηα πξντφληα πνπ παξάγεη ε επηρείξεζε. Αληίζεηα, εμσηεξηθέο 

ραξαθηεξίδνληαη απηέο  πνπ αληινχληαη απφ θνηλσληθνχο , πνιηηηθνχο, νηθνλνκηθνχο 

θαη ηερλνινγηθνχο παξάγνληεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε δηνίθεζε ζηε ζχληαμε 

ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ.  Μπνξεί λα είλαη, επίζεο, επίζεκεο ή αλεπίζεκεο. 

Δπίζεκεο είλαη απηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ  πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, αλαθνξέο, 

δεκνζηεπκέλα έγγξαθα. Αλεπίζεκεο απφ ηελ άιιε είλαη νη πιεξνθνξίεο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ πξνζσπηθέο ζπδεηήζεηο ζε ζπλαληήζεηο εληφο θη εθηφο εξγαζηαθνχ 

ρψξνπ. 

6. πρλόηεηα: Μηα πιεξνθνξία κπνξεί λα παξάγεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε ή αθφκα θαη 

πην ζπάληα, αλάινγα θάζε πφηε ηε ρξεηάδεηαη ην θάζε άηνκν ζηελ επηρείξεζε. 

7. Πεξηεθηηθόηεηα: Έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πνηφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη 

φηη πξέπεη λα κεηαθέξνπλ ην απαξαίηεην κήλπκα, ρσξίο κεγάιε πνζφηεηα ζηνηρείσλ. 

Αλ ε πιεξνθνξία δελ είλαη πεξηεθηηθή, πξνθαιείηαη αχμεζε ηνπ θφζηνπο επεμεξγαζίαο 

θαη παξαγσγήο. 

8. Υξνληθόο νξίδνληαο: Οη πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα είλαη έγθαηξεο θη έγθπξεο. 

9. Μνξθή: Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα γλσξίζκαηα αλαθέξεηαη ζηε δνκή ηεο πιεξνθνξίαο. 

Με βάζε απηή, γίλνληαη ηξηψλ εηδψλ δηαθξίζεηο. Οη πιεξνθνξίεο δηαθξίλνληαη ζε 

πνηνηηθέο ή πνζνηηθέο, ζε ιεπηνκεξείο ή ζπγθεληξσηηθέο θαη ζε πιεξνθνξίεο αλάινγα 

κε ην κέζν παξνπζίαζήο ηνπο. 

 

3.6 Καηεγνξίεο Πιεξνθνξηώλ 

Οη πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ην ζθνπφ γηα ηνλ 

νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη. Οη πιεξνθνξίεο ινηπφλ δηαθξίλνληαη ζε ζηξαηεγηθέο, ηαθηηθέο θαη 

ιεηηνπξγηθέο. Έηζη
13

: 

 ηξαηεγηθέο: Οη πιεξνθνξίεο απηνχ ηνπ είδνπο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ιήςε 

ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ απφ ηα ζηειέρε ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο θαη 

αθνξνχλ ζην καθξνπξφζεζκν πξνγξακκαηηζκφ ηεο. Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ 

καθξνπξφζεζκνπ πξνγξακκαηηζκνχ είλαη ζεκαληηθφ νη πιεξνθνξίεο λα βξίζθνληαη ζηελ 
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θαηαιιειφηεξε κνξθή. Οη πιεξνθνξίεο απηέο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ πεγέο θαη 

γεγνλφηα, ηα ζηνηρεία ησλ νπνίσλ δελ ππφθεηληαη ζε επεμεξγαζία κε ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή. 

 Σαθηηθέο: Απηέο νη πιεξνθνξίεο αθνξνχλ θπξίσο ζηα κεζνπξφζεζκα πξνγξάκκαηα ηεο 

επηρείξεζεο, ησλ νπνίσλ ε ρξνληθή δηάξθεηα πνηθίιεη απφ κεξηθνχο κήλεο κέρξη έλα ή ην 

πνιχ δπν ρξφληα. Οη ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο βαζίδνληαη ζε δεδνκέλα είηε απφ 

ηξέρνπζεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο, είηε ζε δεδνκέλα εμσηεξηθψλ πεγψλ. 

 Λεηηνπξγηθέο: Οη πιεξνθνξίεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ιήςε 

απνθάζεσλ ξνπηίλαο, θαζψο θαη απνθάζεσλ ζρεηηθψλ κε ηνλ ιεηηνπξγηθφ 

πξνγξακκαηηζκφ. Οπζηαζηηθά, βνεζνχλ ηα πξνγξάκκαηα κε πνιχ βξαρππξφζεζκν 

νξίδνληα πξνγξακκαηηζκνχ. Πξνέξρνληαη απφ θαζεκεξηλέο θαη ηξέρνπζεο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο.  

 

3.7 ρέζε Γεδνκέλωλ θαη Πιεξνθνξηώλ 

θφπηκε θξίλεηαη ε ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ησλ φξσλ «πιεξνθνξίεο» θαη «δεδνκέλα» . Οη 

δπν απηέο έλλνηεο δελ ηαπηίδνληαη, αιιά δηαθέξνπλ. Σα δεδνκέλα, αθφκε θη αλ ηχρνπλ, έζησ 

θαη ηελ απινχζηεξε κνξθή επεμεξγαζίαο ή αθφκε θη αλ είλαη εκθαλήο ε ζεκαζία ηνπο, δελ 

κπνξνχλ λα εθιεθζνχλ σο πιεξνθνξίεο. Απαηηείηαη έζησ θαη κηα κνξθή ζηνηρεηψδνπο 

επεμεξγαζίαο, γηα λα κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πιεξνθνξίεο. Μηα άιιε βαζηθή δηαθνξά 

αλάκεζα ζηηο δπν απηέο έλλνηεο είλαη φηη νη πιεξνθνξίεο δελ απνζεθεχνληαη ζε αληίζεζε κε 

ηα δεδνκέλα πνπ θαη απνζεθεχνληαη θαη κεηαδίδνληαη
14

. 

 

3.8 Έλλνηα ηνπ πζηήκαηνο 

χζηεκα είλαη κηα νκάδα νξηζκέλσλ θαη δηαθεθξηκέλσλ ζπζηαηηθψλ πνπ αιιεινεμαξηψληαη 

θαη πνπ νινθιεξψλνπλ ζηφρνπο πνπ έρνπλ νξηζηεί ζπιινγηθά .Μεξηθά απφ απηά ηα 

ζπζηαηηθά κπνξεί λα είλαη πιήξε ζπζηήκαηα απφ κφλα ηνπο.
15

 Βαζηθά ζηνηρεία πνπ κπνξεί 

λα εληνπηζηνχλ ζε θάζε ζχζηεκα θαη πνπ αμίδεη λα επηζεκαλζνχλ είλαη:
16

: 
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 Μηα απιή νληφηεηα κπνξεί λα απνηειεί ζχζηεκα  πζηαηηθά κέξε, φπσο πιηθά, 

αλζξψπηλνη πφξνη αιιά θαη δηαδηθαζίεο, πξφηππα νξγάλσζεο ή θαη πιεξνθνξίεο 

ζπλαπνηεινχλ έλα ζχζηεκα. Αλ θάπνην απφ απηά ηα  ζπζηαηηθά κέξε, απνηειεί απφ κφλν 

ηνπ έλα ζχζηεκα, ηφηε θάλνπκε ιφγν γηα ηελ χπαξμε ππνζπζηήκαηνο 

 Παξφιν πνπ ηα κέξε ελφο ζπζηήκαηνο κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθή κνξθή, ππάξρεη έλαο 

κεγάινο βαζκφο αιιειεπίδξαζεο θαη ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηνπο. 

 Ο εληνπηζκφο ηεο ζπζρέηηζεο ησλ κεξψλ ηνπ ζπζηήκαηνο δηεπθνιχλεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν.  

 

3.9 Υαξαθηεξηζηηθά πζηήκαηνο 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πην πάλσ νξηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο, ππάξρνπλ ηα ηξία βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλδένληαη κε ην ζχζηεκα θη ε εμήγεζή ηνπο καο βνεζάεη λα 

θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηε ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο. Απηά ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

είλαη
17

: 

 Δηζξνέο-Δπεμεξγαζία-Δθξνέο: Ζ εηζξνή ή αιιηψο ε είζνδνο (input) ζπιιέγεη πξσηνγελή 

δεδνκέλα κέζα απφ ηνλ νξγαληζκφ ή απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ. Ζ επεμεξγαζία 

(processing), πνπ απνηειεί ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ εηζφδνπ θη εμφδνπ, κεηαηξέπεη ηελ 

πξσηνγελή είζνδν ζε κηα πην θαηαλνεηή κνξθή. Καη ε εθξνή ή αιιηψο ε έμνδνο (output) 

κεηαθέξεη ηηο επεμεξγάζηκεο πιεξνθνξίεο ζηνπο αλζξψπνπο ή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα 

ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ. Σα ζπζηήκαηα ρξεηάδνληαη, επίζεο, αλαπιεξνθφξεζε (feedback), ε 

νπνία είλαη έμνδνο πνπ επηζηξέθεη ζηα θαηάιιεια κέιε ηνπ νξγαληζκνχ, γηα λα ηα 

βνεζήζεη λα αμηνινγήζνπλ ή λα δηνξζψζνπλ ηε θάζε ηεο εηζφδνπ.
18

 

 Πεξηβάιινλ ζπζηήκαηνο: Κάζε ζχζηεκα ιεηηνπξγεί κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ, φπνπ ην 

έλα επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ άιινπ. Με ηνλ φξν πεξηβάιινλ ελλνείηαη θάζε ζηνηρείν 

πνπ έρεη ηελ νπνηαδήπνηε ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ νπνίνπ ε θάζε 

αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά επεξεάδεη ην ζχζηεκα. Σν πεξηβάιινλ δηαθξίλεηαη απφ δπν 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά. Πξψηνλ, δελ είλαη ζηαηηθφ αιιά δπλακηθφ θη έηζη νη αιιαγέο ζηελ 

νηθνλνκία, ζηελ ηερλνινγία, ζηελ θνηλσλία θαη ζηελ πνιηηηθή ην επεξεάδνπλ ζε κηθξφ ή 

κεγάιν βαζκφ. Γεχηεξνλ, ην ζχζηεκα, ελψ  κπνξεί λα επεξεάδεη θάπνηα ζηνηρεία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, δε κπνξεί λα ηα αιιάμεη ζπλνιηθά. Έηζη, ην ζχζηεκα πξέπεη λα 
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Σερλνινγηψλ, ζει 105 
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ιεηηνπξγήζεη ζε έλα δεδνκέλν πεξηβάιινλ θαη λα πξνζαξκφδεηαη δηαξθψο ζηηο αιιαγέο 

απηνχ.
19

 

 Όξηα ηνπ ζπζηήκαηνο: Σα φξηα ηνπ ζπζηήκαηνο  είλαη απηά πνπ ην δηαρσξίδνπλ απφ ην 

πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί. Δίλαη ζεκαληηθφ φηη ηα φξηα ειέγρνπλ ηηο εηζξνέο 

θαη ηηο εθξνέο ηνπ ζπζηήκαηνο, ξπζκίδνπλ ηηο ξνέο κέζα θη έμσ απφ απηφ θαη ην 

πξνζηαηεχνπλ απφ θαηαζηξνθηθέο ή δεκηνγφλεο δξαζηεξηφηεηεο. Απνηεινχλ νπζηαζηηθά 

ηα θίιηξα ησλ εηζξνψλ θαη ησλ εθξνψλ.
20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 1: Βαζηθά ζηνηρεία ελόο ζπζηήκαηνο 

 

3.10 Δίδε πζηεκάηωλ 

Σα ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο 

ηνπο, κε ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ην πεξηβάιινλ, κε ηελ εμέιημή ηνπο ζην ρξφλν θαη κε ηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο. Αλάινγα ινηπφλ κε ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο, δηαθξίλνληαη ζε: 

 Φπζηθά-ηερλεηά-κεηθηά κε θξηηήξην ηνλ ηξόπν δεκηνπξγίαο ηνπο: Σα θπζηθά 

ζπζηήκαηα δεκηνπξγνχληαη ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ αλζξψπνπ θη απνηεινχληαη απφ 

θπζηθά κέζα. Σα ηερλεηά δεκηνπξγνχληαη κε ηελ παξέκβαζε ηνπ αλζξψπνπ θη 
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Τςειάληεο Παληειήο 2001, Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο, εθδφζεηο Παηάθε, ζει 89-90 
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ΌΡΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ  

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

ΔΗΡΟΔ ΔΚΡΟΔ 
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απνηεινχληαη  απφ πιηθά κέζα. Σα κεηθηά είλαη ν ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ δπν 

ζπζηεκάησλ
21

. 

 Αλνηρηά-θιεηζηά κε θξηηήξην ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ην πεξηβάιινλ: Σα αλνηρηά 

είλαη ζπζηήκαηα πνπ αιιειεπηδξνχλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπο ζε κεγάιν ή κηθξφ βαζκφ. Χο 

αιιειεπίδξαζε ζεσξείηαη ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, ελέξγεηαο, πιηθψλ θη άιισλ 

ζηνηρείσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη εηζξνέο ησλ αλνηρηψλ ζπζηεκάησλ επεξεάδνληαη απφ ην 

πεξηβάιινλ, ελψ αληίζεηα νη εθξνέο ηνπο επεξεάδνπλ ην πεξηβάιινλ. Σα αλνηρηά 

ζπζηήκαηα πξέπεη λα έρνπλ κεγάιε πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο, 

δηαθνξεηηθά κπνξεί λα επέιζεη δπζιεηηνπξγία  ηνπο. Κιεηζηά είλαη ηα ζπζηήκαηα πνπ 

είλαη απνκνλσκέλα απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο, δειαδή δελ αιιειεπηδξνχλ κε θαλέλα ηξφπν 

κε απηφ. Σα ζπζηήκαηα απηά νχηε επεξεάδνπλ νχηε επεξεάδνληαη απφ ην πεξηβάιινλ. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, ηα ζπζηήκαηα πνπ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ θιεηζηά, είλαη 

ειάρηζηα. Τπάξρνπλ θαη ζπζηήκαηα πνπ ζεσξνχληαη θιεηζηά, ελψ έρνπλ ζε πνιχ κηθξφ 

βαζκφ αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ ηνπο
22

. 
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 Γπλακηθά-ζηαηηθά κε θξηηήξην ηελ εμέιημή ηνπο ζην ρξόλν: Σα δπλακηθά ζπζηήκαηα 

είλαη απηά πνπ εμειίζζνληαη θαηά ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ κε κεγάιε ηαρχηεηα. Μπνξνχλ 

λα είλαη είηε θπζηθά είηε ηερλεηά. Σα ζηαηηθά ζπζηήκαηα απφ ηελ άιιε, είλαη ζπζηήκαηα 

πνπ εμειίζζνληαη κε πάξα πνιχ αξγνχο ξπζκνχο κέζα ζην ρξφλν. Πξέπεη λα πεξάζεη 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ψζηε λα γίλεη αηζζεηή ε εμέιημή ηνπο.
23

 

 Πξνζδηνξηζηηθά-πηζαλνινγηθά κε θξηηήξην ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπο: Σα 

πξνζδηνξηζηηθά ζπζηήκαηα είλαη απηά πνπ ιεηηνπξγνχλ κε έλα μεθάζαξν πξνθαζνξηζκέλν 

ζχλνιν θαλφλσλ. Μπνξνχκε, δειαδή, λα πξνβιέςνπκε ηε κειινληηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ 

ζπζηήκαηνο, εθφζνλ γλσξίδνπκε ηα ιεηηνπξγηθά ηνπ ζηνηρεία θαη ηελ ηξέρνπζα 

θαηάζηαζή ηνπ. Οη εθξνέο είλαη απηέο πνπ δίλνπλ ηελ αθξηβή πξφβιεςε. Σα πηζαλνινγηθά 

είλαη ζπζηήκαηα πνπ επεξεάδνληαη απφ αβέβαηα γεγνλφηα κε απνηέιεζκα ε κειινληηθή 

ηνπο ζπκπεξηθνξά, δειαδή νη εθξνέο ηνπο, λα κελ είλαη εθηθηφ λα πξνβιεθζνχλ κε 

αθξίβεηα. Δίλαη ζχλεζεο θαηλφκελν πνιιά απφ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ, λα κνηάδνπλ αξρηθά πξνζδηνξηζηηθά, ιφγσ ηνπ φηη ιεηηνπξγνχλ κε 

ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηνπο. Χζηφζν, έλα ηέηνην 
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ζχζηεκα ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί θαη πηζαλνινγηθφ, αλ ιεθζεί ππφςε φηη ηα 

ζπζηήκαηα απηά ησλ επηρεηξήζεσλ, καδί κε ηνλ κεγάιν αξηζκφ εηζξνψλ κπνξεί λα 

δέρνληαη επηξξνή απφ αβέβαηνπο παξάγνληεο θαζηζηψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν  θαη ηε 

κειινληηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά αβέβαηε.
24

 

 

3.11 Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 

Όπσο είδακε θαη παξαπάλσ γηα λα κεηαηξαπνχλ ηα δεδνκέλα ζε πιεξνθνξίεο, πξέπεη λα 

ηχρνπλ θάπνηαο επεμεξγαζίαο θαη λα αθνινπζεζεί κηα ζεηξά δηαδηθαζηψλ, γηα λα 

δηακνξθσζεί ελ ηέιεη έλα ζχζηεκα. Μηα θαηεγνξία ζπζηήκαηνο, ινηπφλ, είλαη θαη ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Απηά είλαη ρξήζηκα ζηηο επηρεηξήζεηο, γηαηί ηηο βνεζνχλ λα 

επηηχρνπλ ηνπο ζθνπνχο πνπ έρνπλ ζέζεη κε ηνλ πιένλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ηψξα, ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα (information system) κπνξεί λα 

νξηζηεί ηερληθά σο έλα ζχλνιν ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο. Απηά ηα 

αιιεινζρεηηδφκελα ζηνηρεία, ζπιιέγνπλ, επεμεξγάδνληαη, απνζεθεχνπλ θαη δηαλέκνπλ 

πιεξνθνξίεο. Απηέο νη πιεξνθνξίεο ππνβνεζνχλ ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηνλ έιεγρν ζε έλαλ 

νξγαληζκφ. Δπίζεο, ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα βνεζνχλ ηφζν ηα ζηειέρε ελφο νξγαληζκνχ 

φζν θαη ην πξνζσπηθφ, πξνθεηκέλνπ λ‟ αλαιχζνπλ πξνβιήκαηα, λ‟ απεηθνλίζνπλ ζέκαηα 

ζχλζεηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη αιιά θαη λα δεκηνπξγήζνπλ λέα πξντφληα. Αθφκε, ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζεκαληηθνχο αλζξψπνπο, 

ηφπνπο θαη πξάγκαηα κέζα ζηνλ νξγαληζκφ ή ζην πεξηβάιινλ γχξσ ηνπ.
25

 Δίλαη απηνλφεην 

φηη, φπσο φια ηα ζπζηήκαηα, έηζη θαη έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα έρεη ηηο ζπλήζεηο 

ιεηηνπξγίεο ησλ ζπζηεκάησλ: νη Δηζξνέο-Δπεμεξγαζία-Δθξνέο θη ε Αλαπιεξνθφξεζε. 

 

3.12 πληζηώζεο Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάηωλ 

Ζ νκαιή θη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο πξνυπνζέηεη ηελ 

αξκνλία ζηελ αιιειεμάξηεζε ησλ ζπληζησζψλ ηνπ κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη κεηαμχ απηψλ θαη 

ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. Οη ζπληζηψζεο απηέο κπνξνχλ λα 
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Παπαζαλαζίνπ Διεπζέξηνο 2008, Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα: Θεσξία θαη Δθαξκνγέο, Γθηνχξδαο Δθδνηηθή, 

ζει 85 
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Laudon & Laudon 2009, Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο, Δθδφζεηο Κιεηδάξηζκνο, ζει 40-41 
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δηαθξηζνχλ ζε ηερλνινγηθέο θαη ζε θνηλσληθέο. Οη ηερλνινγηθέο ζπληζηψζεο 

πεξηιακβάλνπλ:
26

 

 Τιηθό (Hardware): Σν πιηθφ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν 

ησλ θπζηθψλ εμαξηεκάησλ ηα νπνία ζπλζέηνπλ ην κεραληθφ ππνινγηζηηθφ κέξνο. Σα 

θχξηα απηά εμαξηήκαηα, είλαη ηα εμήο: 

 Μνλάδεο εηζφδνπ (input devices): νπνηαδήπνηε ζπζθεπή ή δηάηαμε επηηξέπεη ηελ 

επηθνηλσλία κεηαμχ αλζξψπνπ θαη ππνινγηζηή κεηαηξέπνληαο δεδνκέλα πνπ θαηαλνεί ν 

άλζξσπνο ζε ςεθηαθή κνξθή (π.ρ. πνληίθη, πιεθηξνιφγην). 

 Κεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο (central processing unit): κεηαρεηξίδεηαη ηα δεδνκέλα θαη 

ειέγρεη ην ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα. 

 Μνλάδεο απνζήθεπζεο (storage devices): εδψ έρνπκε δπν είδε απνζήθεπζεο, ηελ θχξηα 

θαη ηε δεπηεξεχνπζα κλήκε. ηελ θχξηα κλήκε αλήθεη ε κλήκε ROM, ε νπνία πεξηέρεη 

βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππνινγηζηή πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηή θαη ε κλήκε RAM, ε νπνία πεξηέρεη  ηα πξνγξάκκαηα, ηα δεδνκέλα θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο επεμεξγαζίαο. Ζ δεπηεξεχνπζα κλήκε πεξηέρεη έλα ζχλνιν κέζσλ 

απνζήθεπζεο( π.ρ. δηζθέηεο, CD). 

 Μνλάδεο εμφδνπ (output devices): εθηεινχλ ηελ αληίζηξνθε δηαδηθαζία απφ ηηο κνλάδεο 

εηζφδνπ, δειαδή κεηαηξέπνπλ ηα δεδνκέλα απφ ηελ ςεθηαθή κνξθή πνπ βξίζθνληαη ζηνλ 

Ζ/Τ ζε θαηαλνεηέο κνξθέο γηα ηνλ άλζξσπν. 

 Μνλάδεο επηθνηλσλίαο (communication devices): ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ζπλδέεηαη ν 

ππνινγηζηήο κε ηα ππνινγηζηηθά δίθηπα. 

 Λνγηζκηθό (Software): ην ινγηζκηθφ είλαη έλα ζχλνιν εληνιψλ θαη πξνγξακκάησλ, 

γξακκέλσλ ζε εηδηθή γιψζζα, πνπ ειέγρεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππνινγηζηή. ην ινγηζκηθφ 

δηαθξίλνληαη ηα εμήο:
27

 

 Λεηηνπξγηθφ ζχζηεκα (system software): είλαη ην ζχλνιν ησλ πξνγξακκάησλ πνπ 

ειέγρνπλ θαη ππνζηεξίδνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ππνινγηζηή.  

 Λνγηζκηθφ εθαξκνγψλ: επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο θαη 

ηηο εθαξκνγέο ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ. 
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 Λνγηζκηθφ επαγγεικαηηθψλ εθαξκνγψλ: επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα αμηνπνηήζνπλ ηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ, έηζη ψζηε λα νξγαλψζνπλ ην ινγηζηήξηφ 

ηνπο, ηηο απνζήθεο, ηηο πσιήζεηο, ηηο κηζζνδνζίεο θ.ά. 

 Σειεπηθνηλωλίεο (Telecommunications): νπζηαζηηθά νη ηειεπηθνηλσλίεο είλαη ε 

επηθνηλσλία κέζσ πιεξνθνξηψλ κε ηε βνήζεηα ειεθηξνληθψλ κέζσλ απφ απφζηαζε. Σα 

δίθηπα ηειεπηθνηλσληψλ είλαη πηα απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη θαη‟ επέθηαζε γηα ηελ ζσζηή θη εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Απνηεινχληαη απφ ζχλνια ζπκβαηψλ πιηθψλ θαη ινγηζκηθψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

ππνινγηζηέο, ηεξκαηηθά ηειηθνχ ρξήζηε, θαλάιηα επηθνηλσλίαο θαη επεμεξγαζηέο 

επηθνηλσληαθψλ δεδνκέλσλ.
28

 

 Γεδνκέλα (Data): ηα δεδνκέλα απνηεινχλ ζεκαληηθφ πφξν γηα έλαλ νξγαληζκφ, γη‟ απηφ 

θη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ε δηαρείξηζή ηνπο λα γίλεηαη κε έλαλ ηξφπν πνπ λα 

σθεινχληαη φινη νη ηειηθνί ρξήζηεο.
24

 

Οη θνηλσληθέο ζπληζηψζεο πεξηιακβάλνπλ: 

 Αλζξώπηλνπο πόξνπο (Human resources): ην αλζξψπηλν ζηνηρείν εληνπίδεηαη ζε φια 

ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θη απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα ραξαθηεξίδνληαη θνηλσληθά. Όζν πνιχπινθα θη αλ είλαη ηα ηερληθά 

ζηνηρεία ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, εμαξηάηαη απφ ηνπο αλζξψπνπο-πξνζσπηθφ 

ηνπ ζπζηήκαηνο λα ην θάλνπλ λα ιεηηνπξγεί απνδνηηθά. Πην αλαιπηηθά, νη αλζξψπηλνη 

πφξνη δηαθξίλνληαη ζε:
 24

 

 Γεκηνπξγνχο ηνπ πζηήκαηνο: είλαη ν άλζξσπνο ή ε νκάδα αλζξψπσλ πνπ ην 

δεκηνχξγεζαλ. ηνπο δεκηνπξγνχο ζπγθαηαιέγνληαη ν ππεχζπλνο δηαρείξηζεο ηνπ 

έξγνπ, ν αλαιπηήο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνγξακκαηηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο, νη εηδηθνί επί 

ησλ δηθηχσλ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ, ν εθπαηδεπηήο γηα ηελ επηκφξθσζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ, ν ππεχζπλνο αζθαιείαο. 

 Υεηξηζηέο ηνπ πζηήκαηνο: εδψ ζπγθαηαιέγνληαη νη ρεηξηζηέο θαη νη ζπληεξεηέο ησλ 

κεραλεκάησλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο 

 Υξήζηεο ηνπ πζηήκαηνο: ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ νη θπξίσο εξγαδφκελνη θαη 

νη πξντζηάκελνί ηνπο, νη νπνίνη έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο ρξήζεο ησλ 

δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη ην ζχζηεκα. 
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David Boddy-Albert Boonstra-Graham Kennedy2005, Managing Information Systems-An Organisational 
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 Γηαδηθαζίεο (Procedures): είλαη νη δηαδηθαζίεο ή νη θαλφλεο πνπ ην πξνζσπηθφ ηνπ 

ζπζηήκαηνο πξέπεη λα αθνινπζεί, φηαλ αιιειεπηδξά κε ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Οη 

θαλφλεο απηνί  κπνξεί λα είλαη ειαζηηθνί ή απζηεξνί αλάινγα κε ην εθάζηνηε 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα.
 
 

 

3.13 Κύθινο Εωήο Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάηωλ
 

ηηο δεθαεηίεο πνπ πέξαζαλ αλαπηχρζεθαλ πνιιέο κεζνδνινγίεο απφ ηηο νπνίεο δηαδφζεθαλ 

επξήκαηα ζηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ. Ζ Δλνπνηεκέλε Γηαδηθαζία 

(Unified Process), ν Κχθινο Εσήο Αλάπηπμεο πζηεκάησλ (Systems Develop-ment Life 

Cycle-SDLC), ε Πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε Γνκή Γεδνκέλσλ ρεδίαζε (Data Structure-

Oriented Design), ε Αληηθεηκελνζηξαθήο ρεδίαζε (Object-Oriented Design), ε ρεδίαζε 

Πξσηνηχπνπ (Prototyping), είλαη κεξηθέο κεηαμχ άιισλ. Απφ απηέο φιεο ηηο κεζνδνινγίεο νη 

πην απνδεθηέο κέζα ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ είλαη ν Κχθινο Εσήο Αλάπηπμεο πζηεκάησλ, 

πνπ απνηειεί κηα πην παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε θαη ε Δλνπνηεκέλε Γηαδηθαζία, πνπ απνηειεί 

κηα πην ζχγρξνλε κεζνδνινγία. 

Ζ κεζνδνινγία SDLC αλαθέξεηαη ζπρλά κέζα ζηηο βηβιηνγξαθίεο θαη σο κνληέιν 

θαηαξξάθηε (Waterfall) θαη είλαη κηα αθξηβήο πεξηγξαθή ησλ βεκάησλ πνπ γίλνληαη ζηελ 

αλάπηπμε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν αλαθέξεηαη σο κνληέιν 

θαηαξξάθηε γίλεηαη πξνθαλήο απφ ην αθφινπζν ζρήκα (Horner 1993):
29
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3.14 Φάζεηο Παξαγωγήο 

Ζ κεζνδνινγία SDLC ζπλδέζεθε ζηελά κε απηφ πνπ έρεη γίλεη επξέσο δηαδεδνκέλν σο 

δνκεκέλε αλάιπζε θαη ζρεδίαζε ζπζηεκάησλ. Πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά βεκάησλ πνπ 

γίλνληαη ζηελ αλάπηπμε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ σο εμήο:
30

 

 Καζνξηζκφο πξνβιήκαηνο: Μεηά ηε ιήςε ελφο αηηήκαηνο απφ ην ρξήζηε γηα ηελ 

αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο δηεμάγεηαη κηα έξεπλα πνπ ζα θαζνξίζεη θαη ζα πεξηγξάςεη ην 

πξφβιεκα πξνο ιχζε. 

Παξαδνηέα: Πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 Μειέηε ζθνπηκφηεηαο: Ο ζηφρνο εδψ είλαη λα θαζνξηζηεί ζαθψο θη επθξηλψο ν ζθνπφο θαη 

νη ζηφρνη ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ζην πξφβιεκα 

πνπ θαζνξίζηεθε λσξίηεξα. 

Παξαδνηέα: Μειέηε ζθνπηκφηεηαο. 
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ΠΗΓΗ: Λνγηζηηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Μεραλνγξαθεκέλε Λνγηζηηθή, Γ. Γθίλνγινπ, Π. 

Σαρπλάθεο, Ν. Πξσηόγεξνς 

ρήκα 4: Σν κνληέιν ηνπ θαηαξξάθηε, θύθινο δσήο αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ (SDLC) 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

ΑΝΑΛΤΖ 

ΥΔΓΗΑΖ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ 

ΔΛΔΓΥΟ 

ΑΠΟΓΟΥΖ 



32 
 

 Φάζε αλάιπζεο ζπζηεκάησλ: Δξεπλάηαη ην ππάξρνλ ζχζηεκα θαη ηεθκεξηψλνληαη νη 

πξνδηαγξαθέο ηνπ. Πξέπεη λα πεξηέρνπλ ηελ θαηαλφεζε καο, γηα ην πψο ιεηηνπξγεί ην 

ππάξρνλ ζχζηεκα θαη ηη θάλεη. 

Παξαδνηέα: Πξνδηαγξαθέο ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο. 

 Φάζε ζρεδίαζεο ζπζηεκάησλ: Οη πξνδηαγξαθέο ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο κειεηψληαη, 

γηα λα θαζνξίζνπλ πνηεο αιιαγέο ζα απαηηεζνχλ γηα λα ελζσκαηψζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ 

ρξεζηψλ πνπ δελ ηθαλνπνηνχληαη απφ ην παξφλ ζχζηεκα. Ζ έμνδνο απηήο ηεο θάζεο 

απνηειείηαη απφ ηηο πξνδηαγξαθέο, νη νπνίεο πξέπεη λα πεξηγξάςνπλ ηη ζα θάλεη ην 

πξνηεηλφκελν ζχζηεκα θαη πψο ζα ιεηηνπξγήζεη. 

Παξαδνηέα: Πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο. 

 Φάζε θαηαζθεπήο ζπζηεκάησλ: Πξνγξακκαηηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη αλάπηπμε ηεο 

ηεθκεξίσζεο ρξεζηψλ γηα ην ζχζηεκα θαη ηα πξνγξάκκαηα. 

Παξαδνηέα: Πξνγξάκκαηα, ε ηεθκεξίσζή ηνπο θαη ηα εγρεηξίδηα ρξεζηψλ, 

 Γνθηκή θαη αμηνιφγεζε ζπζηεκάησλ: Γνθηκή, επαιήζεπζε θαη επηθχξσζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο πνπ κφιηο νινθιεξψζεθε. 

Παξαδνηέα: Σα απνηειέζκαηα ηεο δνθηκήο θαη ηεο αμηνιφγεζεο θαζψο θαη ην ζχζηεκα 

είλαη έηνηκα λα παξαδνζνχλ ζηνλ ρξήζηε/πειάηε. 

Ζ παξαθάησ εηθφλα παξέρεη κηα απεηθφληζε γηα ηελ αλσηέξσ πεξηγξαθή. 

 

Δηθόλα 1: Σν κνληέιν θαηαξξάθηε, Κύθινο δσήο αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ (SDLC) 

ΠΗΓΗ: Λνγηζηηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Μεραλνγξαθεκέλε Λνγηζηηθή, Γ. Γθίλνγινπ, Π. 

Σαρπλάθεο, Ν. Πξσηόγεξνο 
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3.15 Πιενλεθηήκαηα θαη Μεηνλεθηήκαηα ηνπ Μνληέινπ SDLC 

Σν κνληέιν θαηαξξάθηε έρεη πνιιά ειθπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα:
31

 

 αθψο θαζνξηζκέλα παξαδνηέα ζην ηέινο θάζε θάζεο, έηζη ψζηε ν ρξήζηεο λα κπνξεί λα 

πάξεη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηε ζπλέρηζε ή φρη ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Δπαπμεηηθή δέζκεπζε ησλ πφξσλ. Ο ρξήζηεο δελ είλαη απαξαίηεην λα θάλεη πιήξε 

δέζκεπζε φισλ ησλ πφξσλ ζην έξγν απηφ απφ ηελ αξρή. 

Δληνχηνηο,  έρεη θαη κεξηθά κεηνλεθηήκαηα: 

 Απαηηεί κηα νξηζηηθή πξνζέγγηζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο. Γελ επηηξέπεη ηελ 

επαπμεηηθή αλάπηπμε. 

 Απαηηεί πνιχ πξφσξε απνκφλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο. ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, ζπρλά ηα 

πξνβιήκαηα απνθαιχπηνληαη ζην ζηάδην ηεο ζρεδίαζεο θαη θαηαζθεπήο ζπζηήκαηνο. 

 Ο ρξήζηεο/πειάηεο ζπάληα γλσξίδεη απφ ηελ αξρή φιεο ηνπ ηηο αλάγθεο θη έηζη πάληα νη 

απαηηήζεηο ηνπ γηα ην ζχζηεκα είλαη ειιηπείο. Σν κνληέιν απηφ επνκέλσο μεθηλάεη πνιχ 

ζπρλά απφ κηα ιαλζαζκέλε ππφζεζε. 

 

3.16 Ζ Δλνπνηεκέλε Γηαδηθαζία 

Ζ ελνπνηεκέλε δηαδηθαζία είλαη, φπσο πξνείπακε, κηα πην ζχγρξνλε κνξθή κεζφδνπ 

αλάπηπμεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα, εθηνπίδνληαο 

ζπλερψο ηε κεζνδνινγία ηνπ θαηαξξάθηε. Ο ζηφρνο ηεο είλαη λα εμαζθαιίζεη ηελ πςειή 

πνηφηεηα παξαγσγήο ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ ζηα 

φξηα ελφο πξνβιέςηκνπ πξνγξάκκαηνο θαη πξνυπνινγηζκνχ. Πεξηγξάθεηαη απφ:
32

 

 Φάζεηο, 

 Καλνληζκνχο, 

 Ρνέο εξγαζίαο, 

 Γξαζηεξηφηεηεο, 

 Παξαδνηέα, θαη  

 Ρφινπο. 
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Ζ κεζνδνινγία ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ επαλαιεπηηθή αλάπηπμε (Iterative Development) θαη 

πεξηέρεη έλαλ  θχθιν δσήο πνπ απνηειείηαη απφ έλα αξηζκφ απηφλνκσλ επαλαιήςεσλ. Ζ θάζε 

επαλάιεςε απνηειείηαη απφ έλαλ πιήξε θχθιν δξαζηεξηνηήησλ πνπ είλαη ε ζρεδίαζε ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ κνληέινπ (business modeling), ε αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ, ε αλάιπζε θαη ν 

ζρεδηαζκφο ηνπ ππνζπζηήκαηνο, ε πινπνίεζε (πξνγξακκαηηζκφο) θαη ν έιεγρνο θαη 

εγθαηάζηαζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο εθηεινχληαη κε κηα 

ζπγθεθξηκέλε αλαινγία ζχκθσλα κε ηε θάζε παξαγσγήο ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε 

επαλάιεςε. Πην θάησ αλαιχνληαη φια απηά ηα ζηάδηα ηεο Δλνπνηεκέλεο Γηαδηθαζίαο: 

 Φάζεηο Παξαγσγήο 

Ο θχθινο δσήο θαηά ηελ αλάπηπμε ελφο έξγνπ απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο θάζεηο:
33

 

 Έλαξμε (Inception) 

 Δπεμεξγαζία (Elaboration) 

 Καηαζθεπή (Construction 

 Μεηαθνξά (Transaction) 

Οη ηέζζεξηο θάζεηο θαίλνληαη αλαιπηηθά ζην παξαθάησ ζρήκα: 

 

 

 

 

 

 
Δπίηεπγκα: 

Αξρηηεθηνληθή 

ζπζηήκαηνο 

Δπίηεπγκα: 

χζηεκα ζε 

ιεηηνπξγία 

Δπίηεπγκα: 

ηφρνη ηνπ 

έξγνπ 

 

Δπίηεπγκα: 

Σειηθφ πξντφλ 

ρήκα 5: Φάζεηο Αλάπηπμεο ηεο Δλνπνηεκέλεο Γηαδηθαζίαο 

ΠΖΓΖ: Λνγηζηηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Μεραλνγξαθεκέλε Λνγηζηηθή, Γ. Γθίλνγινπ, Π. 

Σαρπλάθεο, Ν. Πξσηφγεξνο 
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ΔΝΑΡΞΖ 

 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 
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Ζ θάζε θάζε πεξηέρεη έλαλ αξηζκφ επαλαιήςεσλ. Ο αξηζκφο απηφο εμαξηάηαη απφ ην 

κέγεζνο ηνπ έξγνπ θαη νινθιεξψλεηαη κε έλα ζεκαληηθφ επίηεπγκα (milestone). 

 Καλνληζκνί 

Έλαο θαλνληζκφο είλαη έλα ζχλνιν απφ ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηεινχληαη κε βάζε 

κηαο ξνήο εξγαζίαο. Οη θαλνληζκνί είλαη νη εμήο:
34

 

 ρεδηαζκφο επηρεηξεζηαθνχ κνληέινπ (Business Modeling). 

 Αλάιπζε απαηηήζεσλ (Requirements). 

 Αλάιπζε θαη ζρεδηαζκφο (Analysis and Design). 

 Τινπνίεζε (Implementation). 

 Έιεγρνο (Test). 

 Δγθαηάζηαζε (Deployment). 

 Πεξηβάιινλ (Environment). 

 Γηαρείξηζε δηακνξθψζεσλ θαη ηξνπνπνηήζεσλ (Configuration and Change 

Management). 

 Γηαρείξηζε έξγνπ (Project Management). 

Οη θαλνληζκνί ζε ζρέζε κε ηηο θάζεηο θαη ηηο επαλαιήςεηο θαίλνληαη ζηελ παξαθάησ 

εηθφλα:  

 Ρνέο Δξγαζίαο 

Ζ ξνή εξγαζίαο πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξάγνπλ έλα 

αμηνζεκείσην απνηέιεζκα. Έλα παξάδεηγκα απφ κηα ξνή εξγαζίαο θαίλεηαη παξαθάησ:
35
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Δηθόλα 2: Πξάδεηγκα Ρνήο Δξγαζίαο 

ΠΗΓΗ: Λνγηζηηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Μεραλνγξαθεκέλε Λνγηζηηθή, Γ. Γθίλνγινπ, Π. 

Σαρπλάθεο, Ν. Πξσηόγεξνο 

 

 Γξαζηεξηφηεηεο 

Ζ δξαζηεξηφηεηα είλαη κηα κνλάδα εξγαζίαο πνπ δεηείηαη λα εθηειεζηεί απφ έλα 

ζπγθεθξηκέλν ξφιν. Ζ θάζε δξαζηεξηφηεηα έρεη έλαλ μεθάζαξν ζθνπφ, πνπ ζπλήζσο είλαη ε 

δεκηνπξγία ή ε ηξνπνπνίεζε θάπνησλ παξαδνηέσλ.
36

 

 Παξαδνηέα 

Σα παξαδνηέα είλαη απνηειέζκαηα κηαο δξαζηεξηφηεηαο. Δπίζεο, ηα παξαδνηέα 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ξφινπο σο είζνδνο, γηα λα εθηεινχλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θαη λα 

παξάγνπλ άιια παξαδνηέα.
37

 

 Ρφινη 

Ο ξφινο πεξηγξάθεη ηηο επζχλεο θαη ηηο δηθαηνδνζίεο ελφο αηφκνπ ή ελφο ζπλφινπ αηφκσλ 

ζηελ νκάδα εξγαζίαο.
38
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3.17 Πιενλεθηήκαηα θαη Μεηνλεθηήκαηα ηεο Δλνπνηεκέλεο Γηαδηθαζίαο 

Κάπνηα απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ ηεο ελνπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο είλαη:
39

 

 Δίλαη κηα πιήξεο κεζνδνινγία κε έκθαζε ζηελ αθξηβή ηεθκεξίσζε. 

 Δίλαη ζε ζέζε λα επηιχζεη ηνπο θηλδχλνπο ηνπ έξγνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζπλερψο 

εμειηζζφκελεο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ/πειαηψλ. 

 Απαηηείηαη ιηγφηεξνο ρξφλνο γηα ηελ νινθιήξσζε, θαζψο ε δηαδηθαζία νινθιήξσζεο 

ζπλερίδεηαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο. 

 Ο απαηηνχκελνο ρξφλνο αλάπηπμεο είλαη κηθξφηεξνο, ιφγσ ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ 

εμαξηεκάησλ. 

 Τπάξρεη δηαζέζηκε ειεθηξνληθή εθπαίδεπζε ή ζεκηλάξην γηα ηε δηαδηθαζία απηή. 

Τπάξρνπλ βέβαηα θαη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ απηήο, φπσο: 

 Σα κέιε ηεο νκάδαο πξέπεη λα είλαη εηδηθνί ζηνλ ηνκέα ηνπο, γηα λα αλαπηχμνπλ έλα 

ινγηζκηθφ ζχκθσλα κε απηήλ ηε κεζνδνινγία. 

 Ζ δηαδηθαζία αλάπηπμεο είλαη πνιχ πεξίπινθε θαη απνδηνξγαλσκέλε. 

 ε έξγα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ λέα ηερλνινγία, ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ εμαξηεκάησλ 

δελ ζα είλαη δπλαηή. Χο εθ ηνχηνπ, ε εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ πνπ θάπνηνο ζα κπνξνχζε 

λα έρεη, δελ ζα είλαη δπλαηφ λα εθπιεξσζεί. 

 Ζ ελζσκάησζε ζε φιε ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ, ζεσξεηηθά, αθνχγεηαη 

θαιφ. Αιιά, ζε ηδηαίηεξα κεγάια έξγα κε πνιιαπιέο ξνέο αλάπηπμεο ζα πξνζζέζεη 

κφλν ηε ζχγρπζε θαη ζα πξνθαιέζεη πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα ζηα ζηάδηα ησλ 

δνθηκψλ. 

 

3.18 Καηεγνξηνπνίεζε Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάηωλ 

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα απνηεινχλ ην κέζν γηα ηελ εχξπζκε ζπλεξγαζία κεηαμχ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, δεδνκέλσλ, δηαδηθαζηψλ θαη ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ θαη 

επηθνηλσληψλ. Μπνξνχκε, ινηπφλ, λα νξγαλψζνπκε ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ζε κηα 

ππξακίδα, ηελ νξγαλσηηθή ππξακίδα ηεο επηρείξεζεο, πνπ πεξηιακβάλεη ηέζζεξα βαζηθά 

επίπεδα ζε ζρέζε κε ην εξγαζηαθφ πξνθίι ηνπ πξνζσπηθνχ. Σα επίπεδα, επνκέλσο, ζηα νπνία 

εληάζζνληαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα είλαη: 
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 Σν ζηξαηεγηθφ επίπεδν (Strategic-level), ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα αλψηεξα ζηειέρε ηεο 

επηρείξεζεο, ηα νπνία αζρνινχληαη κε ηνλ θαζνξηζκφ καθξνρξφληαο  ζηξαηεγηθήο ηεο 

επηρείξεζεο ζρεηηθά κε ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο. ην επίπεδν απηφ, αλήθνπλ ηα 

ζηξαηεγηθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία βνεζνχλ ηα ζηειέρε λα πξνζαξκνζηνχλ ζην 

καθξνπξφζεζκν ζρεδηαζκφ ηεο επηρείξεζεο κε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε ηεο κειινληηθήο 

νηθνλνκηθήο απφδνζεο ηεο εηαηξίαο.
40

 

 Σν δηνηθεηηθφ επίπεδν (Management-level), ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα κεζαία ζηειέρε ηεο 

επηρείξεζεο πνπ αζρνινχληαη κε ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ζρεδηαζκψλ ησλ αλψηεξσλ 

ζηειερψλ. ην επίπεδν απηφ, αλήθνπλ ηα δηνηθεηηθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ 

έηζη ψζηε λα απαληνχλ ζην θιαζηθφ εξψηεκα «Λεηηνπξγνχλ φια θαιά;».
41

 

 Σν γλσζηηθφ επίπεδν (Knowledge-level), ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε 

κηαο επηρείξεζεο, φπσο κεραληθνί θαη ρεηξηζηέο γλψζεο. ην επίπεδν απηφ αλήθνπλ ηα 

γλσζηηθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία δηαρεηξίδνληαη δεδνκέλα θαη βνεζνχλ ζηελ εθκάζεζε θη 

εθαξκνγή λέσλ κεζφδσλ ζηελ επηρείξεζε.
42

 

 Σν ιεηηνπξγηθφ επίπεδν (Operational-level), ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα επηρεηξεζηαθά 

ζηειέρε πνπ αζρνινχληαη κε ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεκεξηλψλ ππνρξεψζεσλ ηεο 

επηρείξεζεο. ην επίπεδν απηφ αλήθνπλ ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία απαληνχλ ζε 

θαζεκεξηλά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο δνζνιεςίεο ηεο επηρείξεζεο, φπσο π.ρ. «Πνηνο είλαη 

ν ζεκεξηλφο ηδίξνο;».
43

 

 

3.19 Σύπνη Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάηωλ 

 πζηήκαηα επεμεξγαζίαο ζπλαιιαγψλ (transaction processing systems). Πξφθεηηαη γηα ηα 

ζπζηήκαηα, ηα νπνία εμππεξεηνχλ ην ιεηηνπξγηθφ νξγαλσηηθφ επίπεδν θαη ην ιεηηνπξγηθφ 

ππνζχζηεκα ηεο επηρείξεζεο. Σα επηρεηξεζηαθά ζηειέρε ρξεηάδνληαη ζπζηήκαηα πνπ λα 

παξαθνινπζνχλ ηηο βαζηθέο δξαζηεξηφηεξεο θαη ζπλαιιαγέο ηεο επηρείξεζεο. Σα 

ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο ζπλαιιαγψλ, ινηπφλ, εμππεξεηνχλ απηφλ ην ζθνπφ παξέρνληαο 

απηνχ ηνπ είδνπο ηηο πιεξνθνξίεο. Σν ζχζηεκα επεμεξγαζίαο ζπλαιιαγψλ  είλαη έλα 

κεραλνγξαθεκέλν ζχζηεκα, ην νπνίν εθηειεί θαη θαηαγξάθεη ηξέρνπζεο ζπλαιιαγέο 
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ξνπηίλαο, φπσο θαηαρψξεζε παξαγγειηψλ, θξαηήζεηο ζε μελνδνρεία, κηζζνδνζία, θ.ά. Σα 

ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο ζπλαιιαγψλ απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαη απνηεινχλ ηελ θχξηα πεγή πιεξνθφξεζεο θαη γηα ηνπο άιινπο ηχπνπο ζπζηεκάησλ.
44

 

 Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηνίθεζεο (management information systems). Σα ζπζηήκαηα 

απηά εμππεξεηνχλ ην δηνηθεηηθφ νξγαλσηηθφ επίπεδν, εθνδηάδνληαο ηα κεζαία ζηειέρε  κε 

θαηεγνξηνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο ππφ ηε κνξθή αλαθνξψλ, πνπ πξνέξρνληαη είηε απφ 

άιια ζπζηήκαηα είηε απφ ηα αξρεία πεξαζκέλσλ ρξήζεσλ. Σα ζπζηήκαηα απηά δίλνπλ 

ζπλήζσο απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα γεληθνχ ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα, φπσο π.ρ. πνηεο ήηαλ 

νη πσιήζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα θαη δε ρξεζηκνπνηνχλ εμειηγκέλα καζεκαηηθά 

κνληέια.
45

 

 πζηήκαηα ππνζηήξημεο απνθάζεσλ (decision support systems). Σα ζπζηήκαηα απηά 

εμππεξεηνχλ, φπσο θαη ηα ζπζηήκαηα δηνίθεζεο, ην δηνηθεηηθφ νξγαλσηηθφ επίπεδν ηεο 

επηρείξεζεο. Δμππεξεηνχλ ηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ δελ είλαη ξνπηίλαο 

απφ ηα κεζαία ζηειέρε. Δζηηάδνπλ ζε πξνβιήκαηα πνπ είλαη κνλαδηθά θαη αιιάδνπλ 

γξήγνξα θαη γηα ηα νπνία δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί πιήξσο εθ ησλ πξνηέξσλ ε 

δηαδηθαζία εμεχξεζεο ιχζεο. Αλ θαη ηα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο απνθάζεσλ 

ρξεζηκνπνηνχλ εζσηεξηθέο πιεξνθνξίεο απφ ηα ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο ζπλαιιαγψλ θαη 

ηα ζπζηήκαηα δηνίθεζεο, ζπρλά δέρνληαη πιεξνθνξίεο θη απφ εμσηεξηθέο πεγέο, φπσο ηηο 

ηξέρνπζεο ηηκέο ησλ κεηνρψλ. Σα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο απνθάζεσλ είλαη ζρεδηαζκέλα, 

έηζη ψζηε νη ρξήζηεο λα κπνξνχλ λα δνπιεχνπλ απεπζείαο καδί ηνπο, επνκέλσο πεξηέρνπλ 

ινγηζκηθφ θηιηθφ πξνο ην ρξήζηε.  

 πζηήκαηα ππνζηήξημεο δηνίθεζεο (executive support systems). Σα ζπζηήκαηα απηά  

εμππεξεηνχλ ην ζηξαηεγηθφ νξγαλσηηθφ επίπεδν θαη επηηξέπνπλ ζηα αλψηεξα δηνηθεηηθά 

ζηειέρε λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο κειεηψληαο ηηο καθξνπξφζεζκεο ηάζεηο, ηφζν κέζα ηελ 

επηρείξεζε, φζν θαη ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Αζρνινχληαη κε εξσηήκαηα φπσο «πνηα 

ζα είλαη ηα επίπεδα απαζρφιεζεο ζε πέληε ρξφληα;» Σα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο δηνίθεζεο 

αληηκεησπίδνπλ κε ηεηξηκκέλεο απνθάζεηο, πνπ απαηηνχλ θξίζε, αμηνιφγεζε θαη 

δηαίζζεζε, επεηδή δελ ππάξρεη πξνζπκθσλεκέλε δηαδηθαζία γηα ηελ επίηεπμε ηεο ιχζεο. 

Σα ζπζηήκαηα απηά δεκηνπξγνχλ έλα γεληθεπκέλν ππνινγηζηηθφ θη επηθνηλσληαθφ 

πεξηβάιινλ πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε κεηαβαιιφκελε ζπζηνηρία πξνβιεκάησλ. Σα 

ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο δηνίθεζεο είλαη ζρεδηαζκέλα, ψζηε λα ελζσκαηψλνπλ δεδνκέλα 

γηα εμσηεξηθά γεγνλφηα, φπσο είλαη ε λέα θνξνινγηθή λνκνζεζία ή δεδνκέλα γηα ηνπο 
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αληαγσληζηέο. Δπίζεο αληινχλ θαη ζπλνπηηθέο πιεξνθνξίεο απφ εζσηεξηθά ζπζηήκαηα 

δηνίθεζεο θαη ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο απνθάζεσλ. 
46

 

 Γλσζηηθά ζπζηήκαηα εξγαζίαο (knowledge work systems).Σα ζπζηήκαηα απηά αλήθνπλ 

ζην γλσζηηθφ νξγαλσηηθφ επίπεδν. Σα γλσζηηθά ζπζηήκαηα εξγαζίαο είλαη πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα πνπ ζπιιέγνπλ φιεο ηηο ζρεηηθέο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηηο 

θαζηζηνχλ δηαζέζηκεο νπνηεδήπνηε θη νπνπδήπνηε ρξεηάδνληαη, γηα λα ππνζηεξίμνπλ 

επηρεηξεκαηηθέο δηεξγαζίεο θαη δηνηθεηηθέο απνθάζεηο. Δπίζεο, ζπλδένπλ ηελ εηαηξία κε 

εμσηεξηθέο πεγέο γλψζεσλ.
47

 

 πζηήκαηα απηνκαηηζκνχ γξαθείνπ (office automation systems).
48

Σα ζπζηήκαηα απηά 

αλήθνπλ ζην γλσζηηθφ νξγαλσηηθφ επίπεδν θη εμππεξεηνχλ ηνπο ρξήζηεο ησλ δεδνκέλσλ, 

νη νπνίνη δελ έρνπλ επηζηεκνληθέο γλψζεηο. Οπζηαζηηθά,  δελ παξάγνπλ λέεο πιεξνθνξίεο 

θαη λέα γλψζε. Δπηθνηλσλνχλ κε πειάηεο θαη πξνκεζεπηέο ή κε άιιεο επηρεηξήζεηο θαη 

ρξεζηκεχνπλ ζαλ εξγαιεία ξνήο πιεξνθνξηψλ. ε κηα επηρείξεζε φια απηά ηα ζπζηήκαηα 

δηεπθνιχλνπλ ηα δηάθνξα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο γηα ηε ζσζηφηεξε ιεηηνπξγία ηεο θαη 

γηα ηελ επίηεπμε ελ ηέιεη ηνπ ζθνπνχ ηεο. Όπσο αλαθέξακε πην πάλσ, ε νξγάλσζε ηεο 

ππξακίδαο έρεη λα θάλεη θαη κε ηα ηέζζεξα ζεκαληηθά ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο φπσο ην 

ηκήκα πσιήζεσλ θαη κάξθεηηλγθ, ην ηκήκα θαηαζθεπήο θαη πξναγσγήο, ην ηκήκα 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ην ινγηζηήξην θαη ην ηκήκα αλζξσπίλσλ πφξσλ. 

Απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα πξνθχπηεη ν δηαρσξηζκφο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζε 

ηέζζεξηο ηχπνπο απφ ιεηηνπξγηθή ζθνπηά. Σα ζπζηήκαηα πσιήζεσλ βνεζνχλ ηελ εηαηξεία λα 

εληνπίδεη πειάηεο, λα πξνγξακκαηίδεη θαη λα αλαπηχζζεη λέα πξντφληα θη ππεξεζίεο πνπ 

ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ θαη θπζηθά λα πξνσζεί θαη λα δηαθεκίδεη ηα πξντφληα 

απηά. Σα ζπζηήκαηα πσιήζεσλ, απφ ηελ άιιε αζρνινχληαη κε ηελ επαθή κε ηνπο πειάηεο, 

κε ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ , ηε ιήςε παξαγγειηψλ, θαζψο θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε κεηά ηελ  πψιεζε. 

Ο δεχηεξνο ηχπνο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ απφ ιεηηνπξγηθή άπνςε, είλαη ηα 

ζπζηήκαηα θαηαζθεπήο θαη παξαγσγήο, ηα νπνία αζρνινχληαη κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ 

αλάπηπμε θαη ηε ζπληήξεζε ησλ παξαγσγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ· κε ηνλ θαζνξηζκφ ζηφρσλ 

παξαγσγήο, κε ηελ απφθηεζε-απνζήθεπζε θαη δηαζεζηκφηεηα ησλ πιηθψλ παξαγσγήο· κε ηνλ 
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ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηε δεκηνπξγία ηειηθψλ πξντφλησλ 

 Σα ζπζηήκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη ινγηζηεξίνπ παξαθνινπζνχλ ηα 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη ηηο ρξεκαηηθέο ξνέο ηεο επηρείξεζεο θαη ηέινο, ηα ζπζηήκαηα 

αλζξσπίλσλ πφξσλ ππνζηεξίδνπλ δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ηελ αλεχξεζε ππνςεθίσλ 

ππαιιήισλ, ηελ ηήξεζε νινθιεξσκέλσλ ζηφρσλ γηα ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ θαη ηε 

δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ γηα ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ.
49

 

Πίλαθαο 1: Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα αλά Λεηηνπξγηθό Σνκέα 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
ν
 

ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ 

 

4.1 Δηζαγωγή ζηε Λνγηζηηθή Δπηζηήκε 

Χο ινγηζηηθή νξίδεηαη ε επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη κε ηε ζπγθέληξσζε, κέηξεζε, θαηαγξαθή, 

ηαμηλφκεζε θαη παξνπζίαζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα κία νηθνλνκηθή 

νληφηεηα κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε φισλ φζσλ έρνπλ εχινγν ελδηαθέξνλ γηα ηελ νηθνλνκηθή 

ηεο θαηάζηαζε θαη ηελ ππνβνήζεζε απηψλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ νηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα. 

Όινη φζνη εθηεινχλ θάπνηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηηο ζεκεξηλέο θνηλσλίεο, αλεμάξηεηα 

απφ ην είδνο ηνπ θνξέα γηα ζηνλ νπνίν απαζρνινχληαη θαη  ηελ λνκηθή ηνπ κνξθή, φηαλ 

πξφθεηηαη λα ιάβνπλ θάπνηεο απνθάζεηο νηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα, έρνπλ αλάγθε απφ 

πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ζα είλαη αμηφπηζηεο θαη ρξήζηκεο. 
50

 

 

4.2 Γηαθξίζεηο Λνγηζηηθήο Δπηζηήκεο 

Ζ ινγηζηηθή κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο ζε ζρέζε κε:
51

 

 Σν πεξηερφκελν ηεο, ζχκθσλα κε ην νπνίν δηαθξίλεηαη ζε Γεληθή Λνγηζηηθή ζηελ νπνία 

πεξηιακβάλνληαη νη βαζηθέο αξρέο πνπ εθαξκφδνληαη ζε νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή 

νληφηεηα θαη ζε Δηδηθή Λνγηζηηθή ε νπνία αζρνιείηαη κε εηδηθά ινγηζηηθά ζέκαηα. 

 Σνλ θιάδν ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε νηθνλνκηθή νληφηεηα, φπσο πρ. Σξαπεδηθή 

Λνγηζηηθή, Λνγηζηηθή Ναπηηιηαθψλ Δπηρεηξήζεσλ, Λνγηζηηθή Ν.Π.Γ.Γ. θ.ιπ. 

 Σελ λνκηθή κνξθή ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζπλαληάκε ηελ 

ινγηζηηθή ησλ αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ, ζσκαηείσλ-ηδξπκάησλ θαη ηελ ινγηζηηθή ησλ 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 Σνλ ηνκέα ζηνλ νπνίν αλήθεη ε νηθνλνκηθή νληφηεηα, δειαδή δεκφζηα θαη ηδησηηθή. 

 Σελ νηθνλνκηθή επηζηήκε,  καθξννηθνλνκηθή ινγηζηηθή θαη κηθξννηθνλνκηθή ινγηζηηθή. 

 Σελ εηδηθφηεηα πνπ απαηηείηαη, θνξνηερληθή ινγηζηηθή, ινγηζηηθή εηαηξηψλ θ.ιπ. 
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Πίλαθαο 2: Γηαθξίζεηο Λνγηζηηθήο Δπηζηήκεο 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΓΗΑΚΡΗΔΗ 

Πεξηερφκελν 
 Γεληθή Λνγηζηηθή 

 Δηδηθή Λνγηζηηθή 

Κιάδνο Γξαζηεξηνπνίεζεο 

 Σξαπεδηθή Λνγηζηηθή 

 Λνγηζηηθή Ναπηηιηαθψλ Δπηρεηξήζεσλ 

 Λνγηζηηθή Ν.Π.Γ.Γ. 

Ννκηθή Μνξθή 

 Λνγηζηηθή αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ 

 Λνγηζηηθή σκαηείσλ-Ηδξπκάησλ 

 Λνγηζηηθή Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ 

Καηαζηάζεσλ 

Σνκέαο Γξαζηεξηφηεηαο 
 Γεκφζηα 

 Ηδησηηθή 

Οηθνλνκηθή Δπηζηήκε 
 Μαθξννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή 

 Μηθξννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή 

Δηδηθφηεηα 
 Φνξνηερληθή Λνγηζηηθή 

 Λνγηζηηθή Δηαηξηψλ 

 

Πεγή: Ρεβαλφγινπ Αλδξέαο- Γεσξγφπνπινο Ησάλλεο 2014, Γεληθή Λνγηζηηθή κε ΔΓΛ, Δθδφζεηο 

Γίζηγκα 

 

4.3 Βαζηθέο Αξρέο Λνγηζηηθήο 

Ζ Λνγηζηηθή σο έλα ζχζηεκα ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο θαη παξνρήο πιεξνθνξηψλ δηέπεηαη 

απφ θάπνηεο βαζηθέο αξρέο νη νπνίεο πξέπεη λα ηεξνχληαη ζην έπαθξν θαη απνηεινχλ ην 

ζεκέιην ιίζν ηεο επηζηήκεο. Οη βαζηθέο παξαδνρέο πνπ εθαξκφδνληαη θαηά ηελ ζχληαμε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ  είλαη νη εμήο
52

: 

 Ζ αξρή ηνπ δεδνπιεπκέλνπ, ε νπνία επηηάζζεη ηελ αλαγλψξηζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ 

ζπλαιιαγψλ θαη γεγνλφησλ ηεο νληφηεηαο θαη ηε ζπκπεξίιεςή ηνπο ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ζην ρξφλν πνπ πξνθχπηνπλ θαη φρη ζην ρξφλν πνπ 

δηαθαλνλίδνληαη ηακεηαθά (εηζπξάηηνληαη ή πιεξψλνληαη). Γηα παξάδεηγκα, ε ιήςε ελφο 

δαλείνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, επηβάιιεηαη λα αλαγλσξηζζεί ζηελ θιεηφκελε 

πεξίνδν, ψζηε λα απεηθνληζζνχλ ηα ιεθζέληα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ε αληίζηνηρε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε. Οκνίσο, νη δνπιεπκέλνη ηφθνη ελφο δαλείνπ επηβάιιεηαη 

λα αλαγλσξηζζνχλ σο έμνδν ζηελ πεξίνδν πνπ αθνξνχλ, έζησ θαη εάλ ζχκθσλα κε ηε 

ζρεηηθή δαλεηαθή ζχκβαζε νθείινληαη λα πιεξσζνχλ ζηελ επφκελε πεξίνδν. Ο ρεηξηζκφο 
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απηφο νδεγεί ζηελ εκθάληζε ηνπ ζρεηηθνχ εμφδνπ ζηελ θιεηφκελε ρξήζε πνπ αθνξά, 

θαζψο θαη ζηελ αληίζηνηρε αχμεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο πξνο ηνλ 

δαλεηζηή θαη ηε κείσζε ηεο θαζαξήο ζέζεο. 

 Ζ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ε νπνία αθνξά ζηελ πξαθηηθή ηθαλφηεηα κηαο 

νηθνλνκηθήο νληφηεηαο λα ζπλερίδεη απξφζθνπηα ηηο νηθνλνκηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Οη γεληθέο αξρέο πνπ εθαξκφδνληαη θαηά ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη 

νη εμήο
53

: 

 πγθξηζηκφηεηα, ε νπνία απνζθνπεί ζηε δηαζθάιηζε ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ. Αιιαγή ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ είλαη επηηξεπηή 

ζε δχν κφλν πεξηπηψζεηο. Όηαλ ε αιιαγή επηβάιιεηαη απφ ηξνπνπνίεζε ηνπ ινγηζηηθνχ 

πιαηζίνπ θαη φηαλ ε αιιαγή απνθαζίδεηαη απφ ηελ ίδηα ηελ νληφηεηα  κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη, θαηά ηελ ηεθκεξησκέλε θξίζε ηεο νληφηεηαο, ε λέα πνιηηηθή παξέρεη 

πην αμηφπηζηε θαη πην ζρεηηθή πιεξνθφξεζε γηα ηηο επηπηψζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη 

γεγνλφησλ ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε ή ηηο 

ρξεκαηνξνέο ηεο νληφηεηαο. 

 χλεζε ζηελ επηκέηξεζε ζηνηρείσλ, ε επηκέηξεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ 

ππνρξεψζεσλ πξέπεη λα γίλεηαη ηεξψληαο νπδέηεξε θαη φρη αηεθκεξίσηα αηζηφδνμε 

ζηάζε αλαθνξηθά κε εθηηκήζεηο γηα ην παξφλ θαη ην κέιινλ. 

 Αξλεηηθέο Πξνζαξκνγέο. Με ηνλ φξν αξλεηηθέο πξνζαξκνγέο ηεο αμίαο πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ λννχληαη νη πξνζαξκνγέο πνπ επηβαξχλνπλ ηα 

απνηειέζκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα νη απνζβέζεηο θαη νη απνκεηψζεηο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ πεξίνδν θαη αλαγλσξίδνληαη εληφο 

απηήο, βάζεη ηεο αξρήο ηνπ δεδνπιεπκέλνπ. Αξλεηηθέο πξνζαξκνγέο κπνξεί λα 

πξνθχπηνπλ θαη απφ επαρζείο ζπκβάζεηο. Δπαρζήο ζχκβαζε είλαη κηα ζχκβαζε ζηελ 

νπνία ην θφζηνο εθπιήξσζεο ηεο αλαιεθζείζαο δέζκεπζεο ππεξβαίλεη ην νηθνλνκηθφ 

φθεινο πνπ αλακέλεηαη λα ιεθζεί απφ απηήλ ηε ζχκβαζε. 

 Με ζπλέρηζε δξαζηεξηφηεηαο, φηαλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ ζπληάζζνληαη κε 

βάζε ηε ζεκειηψδε παξαδνρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία επηκεηξψληαη ζηηο θαζαξέο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίεο ηνπο θαη νη ππνρξεψζεηο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνβιέςεσλ, επηκεηξψληαη ζηα πνζά πνπ αλακέλεηαη λα 

απαηηεζνχλ γηα ην δηαθαλνληζκφ ηνπο. 
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Λνηπέο αξρέο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη είλαη ηα ππφινηπα έλαξμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ ζε 

θάζε πεξίνδν λα ζπκθσλνχλ κε ηα αληίζηνηρα ππφινηπα ιήμεο ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ 

κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε φπνπ ππάξρεη κεηαβνιή ινγηζηηθήο πνιηηηθήο θαη δηφξζσζε 

ιάζνπο, θαζψο θαη γεγνλφηα πνπ έγηλαλ εκθαλή κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ, αιιά πξηλ απφ 

ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (κεηαγελέζηεξα γεγνλφηα). 

Σα κεηαγελέζηεξα απηά γεγνλφηα αλαγλσξίδνληαη ζηελ θιεηφκελε πεξίνδν, εθφζνλ 

αλαθέξνληαη ζε ζπλζήθεο πνπ ππήξραλ ζην ηέινο απηήο ηεο πεξηφδνπ θαη επεξεάδνπλ ηα 

θνλδχιηα ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ. 

 

4.4 Μεραλνγξαθεκέλε Λνγηζηηθή 

Μεραλνγξάθεζε θαιείηαη ε νξγάλσζε κηα ινγηζηηθήο κνλάδαο κε ηε ρξήζε Ζ/Τ θαη 

ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ αλάιεςε, επεμεξγαζία θαη εμαγσγή 

πιεξνθνξηψλ. Σα παιηά ρξφληα ε κεραλνγξάθεζε ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο γηλφηαλ 

ρεηξφγξαθα, φζν, φκσο, κεγάισλε ην κέγεζνο ηεο θάζε επηρείξεζεο θαη ζπλεπψο νη αλάγθεο 

ηεο, ε ρεηξφγξαθε ινγηζηηθή πέξαζε θη ήξζε ζην πξνζθήλην ε αλαγθαηφηεηα ρξήζεο 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

Έλα ηππνπνηεκέλν, ινηπφλ, ζχζηεκα γεληθήο ινγηζηηθήο, γηα λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο κηαο 

επηρείξεζεο πξέπεη λα έρεη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο λα ιεηηνπξγεί ζε πεξηβάιινλ on-

line, παξέρνληαο πιεξνθφξεζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαη  πιεξνθνξίεο ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν.
54

 

 

4.5 Ο Ρόινο ηνπ Λνγηζηή ζηε εκεξηλή Δπνρή 

Σν άηνκν ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηελ θαηαγξαθή, επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ 

εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο νλνκάδεηαη Λνγηζηήο. Σα ηειεπηαία 

ρξφληα ε δνπιεία ηνπ ινγηζηή ζχκθσλα κε θάπνηνπο απινπνηήζεθε, ηδηαίηεξα ιφγσ ηεο 

ρξήζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Ο ινγηζηήο  άθεζε πίζσ ηνπ ηε ρεηξφγξαθε 

δνπιεηά θαη πιένλ εμνηθνλφκεζε ρξφλν ρξεζηκνπνηψληαο ινγηζηηθά πξνγξάκκαηα, γηα λα 

θάλεη φ,ηη έθαλε ηα παιαηφηεξα ρξφληα ρεηξφγξαθα. χκθσλα κε θάπνηνπο άιινπο φκσο, ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δπζθφιεςαλ ηε δσή ηνπ ινγηζηή, γηαηί εθηφο απφ ρξήκαηα πνπ 

πξέπεη λα δαπαλήζεη ιφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο απφθηεζεο ινγηζηηθψλ πξνγξακκάησλ, ε 

κεραλνγξάθεζε ηνλ δπζθφιεςε ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο. Γελ είλαη ιίγνη εθείλνη πνπ 
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άξγεζαλ πνιχ λα κάζνπλ ηε ζσζηή ρξήζε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ θαη θάπνηνη πνπ αθφκα 

θαη ζήκεξα δελ έρνπλ εμνηθεησζεί πιήξσο κε ηα ινγηζηηθά πξνγξάκκαηα. Σν κφλν ζίγνπξν, 

βέβαηα, είλαη φηη είηε θάπνηνη ζπκθσλνχλ φηη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα βνήζεζαλ ην 

ινγηζηηθφ επάγγεικα, είηε φρη, ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα έρνπλ κπεη ζηε δσή ηνπ ινγηζηή 

θαη ε εθπαίδεπζή ηνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε απηά.
55

 

 

4.6 Γλώζεηο θαη Ηθαλόηεηεο ηνπ ύγρξνλνπ Λνγηζηή 

Ο ζχγρξνλνο ινγηζηήο εθηφο απφ ηηο γλψζεηο επί ηνπ ινγηζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ζηηο κέξεο 

καο, ζα πξέπεη λα είλαη θαη άξηζηνο γλψζηεο ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

Οη ζχγρξνλνη ινγηζηέο, ινηπφλ, ζα πξέπεη λα :
 56

 

 απνθηήζνπλ γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάιπζε, ζρεδηαζκφ θαη αλάπηπμε 

ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ηα νπνία βαζίδνληαη ζε ειεθηξνληθή 

αξρεηνζέηεζε θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ. 

 λα θαηαλνήζνπλ ηε ιεηηνπξγά ησλ ινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηνπο ζχγρξνλνπο νξγαληζκνχο  θαη λα ζπζρεηίζνπλ ηε γλψζε απηή κε έλα ππφδεηγκα γηα 

ηε ζρεδίαζε ινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ. 

 

4.7 Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Λνγηζηηθήο 

Με ηνλ φξν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ινγηζηηθήο λνείηαη έλα «ηκήκα» ελφο ζπζηήκαηνο 

δηνίθεζεο. Πξφθεηηαη γηα έλα νινθιεξσκέλν πιαίζην πνπ αληιεί δεδνκέλα απφ ην 

πεξηβάιινλ κηαο επηρείξεζεο-νληφηεηαο θαη ηα κεηαηξέπεη ζε πιεξνθνξίεο, πξνθεηκέλνπ λα 

ιεθζνχλ νη θαιχηεξεο δπλαηέο απνθάζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, αιιά θαη λα 

έρνπλ νη ελδηαθεξφκελνη ρξήζηεο ηηο πην έγθπξεο πιεξνθνξίεο. Σα ινγηζηηθά πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα απνηεινχλ έλα ππνζχλνιν ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, αιιά δελ κπνξνχκε 

λα πνχκε φηη απφ κφλα ηνπο απνηεινχλ έλα νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. 

Έλα ινγηζηηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα είλαη ζπλήζσο έλα ζρεηηθά θιεηζηφ ζχζηεκα πνπ 

πεξηέρεη έλα ζχζηεκα ζηφρνπ κε φξηα, δηαδηθαζίεο, εηζξνέο, εθξνέο θη ειέγρνπο. Οη εηζξνέο 

είλαη νηθνλνκηθά γεγνλφηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο. Απηφ πεξηιακβάλεη 

ηελ πψιεζε αγαζψλ κε κεηξεηά ή κε πίζησζε θαη ηελ πινπνίεζε θάπνηαο δαπάλεο. Οη 
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δηαδηθαζίεο θαηαρσξνχλ έλα νηθνλνκηθφ γεγνλφο σο ζπλαιιαγή, δεκηνπξγνχλ ηηο 

εκεξνινγηαθέο εγγξαθέο, κεηαθέξνπλ ηα πνζά απφ ην εκεξνιφγην ζην γεληθφ θαζνιηθφ θαη 

ηα ζπλνςίδνπλ, γηα λα εμαρζνχλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη εθξνέο είλαη ηα νηθνλνκηθά 

έγγξαθα θαη νη αλαθνξέο πνπ εθηππψλνληαη. Οη έιεγρνη ζηνρεχνπλ ζηελ πξφιεςε θαη 

δηάγλσζε ζθαικάησλ. Σέινο, ηα φξηα παίξλνπλ δηάθνξεο κνξθέο: απηά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

ζηνηρεία εμφδνπ θη απηά πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ αλαηξνθνδφηεζε.
57

 

 

4.8 Βαζηθέο Λεηηνπξγίεο Λνγηζηηθώλ πζηεκάηωλ 

 Σξεηο είλαη νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινχλ ηα Λνγηζηηθά πζηήκαηα. Ζ πξψηε είλαη ε 

ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ελφο νξγαληζκνχ.  Ζ 

ζπιινγή θαη απνζήθεπζε ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε ηξφπν φζνλ ην δπλαηφλ πην απνδνηηθφ θαη 

απνηειεζκαηηθφ. Μαδί κε ηα δεδνκέλα ζπιιέγνληαη θη απνζεθεχνληαη θη φια ηα ζηνηρεία ησλ 

ζπλαιιαγψλ απφ ηα πξσηφηππα έγγξαθα, ηα νπνία θαηαγξάθνληαη ζε έληππα θαη ζηε 

ζπλέρεηα κεηαθέξνληαη ζηα αληίζηνηρα βηβιία. Ζ δεχηεξε ιεηηνπξγία είλαη  ε παξνρή 

ρξήζηκσλ  πιεξνθνξηψλ ζηα άιια ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο. ηφρεπζε είλαη ε επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ θάζε επηρείξεζεο ράξε ζηε ιήςε ησλ νξζφηεξσλ απνθάζεσλ. Σέινο, ε ηξίηε 

ιεηηνπξγία ησλ Λνγηζηηθψλ Πξνγξακκάησλ είλαη φηη παξέρνπλ ηελ επηβεβαίσζε πσο νη 

έιεγρνη κπνξνχλ λα θαηαγξάςνπλ κε αθξίβεηα ηα δεδνκέλα θαη επηπιένλ φηη ηα Λνγηζηηθά 

πζηήκαηα κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ ηα δεδνκέλα απηά κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν.
 58

  

 

4.9 Σα Μέξε θαη ηα πζηαηηθά ηνηρεία ελόο Λνγηζηηθνύ Πιεξνθνξηαθνύ 

πζηήκαηνο 

Έλα Λνγηζηηθφ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα δχλαηαη λα απνηειείηαη απφ απιφ ραξηί θαη κνιχβη 

(ρεηξφγξαθν ζχζηεκα), απφ έλα ζχλζεην ζχζηεκα πνπ απνηειείηαη απφ ππνινγηζηέο αιιά θαη 

απφ εηδηθφ εμνπιηζκφ. Μπνξεί βέβαηα λα απνηειείηαη θη απφ έλαλ ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ 

κεξψλ. ε φια ηα Λνγηζηηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ε δηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

                                                           
57

Boockholdt J. 1993, Accounting information system: Transactions, Processing and Controls, Third edition, 

IRWIN publications θαη Summers 1989, Accounting information systems, Houghton Mifflin Britain 
58

Αλδξέαο Η. Νηθνιάνπ 1999, Λνγηζηηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα, Δθδφζεηο Μπέλνπ, ζει 75 



48 
 

παξακέλεη ε ίδηα. Σα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ελφο Λνγηζηηθνχ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο 

είλαη:
59

 

 Οη άλζξσπνη πνπ ηα ρεηξίδνληαη,  

 νη δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ,  

 ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ επηρείξεζε,  

 ην ινγηζκηθφ πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηε ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηψλ, 

  ε εζσηεξηθή δνκή ηεο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο πνπ πεξηιακβάλεη πεξηθεξεηαθέο 

ζπζθεπέο θαη δίθηπα γηα ηε ζπιινγή θαη απνζήθεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηέινο,  

 ηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη αζθαιείαο ηα νπνία δηαζθαιίδνπλ φηη νη 

πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ είλαη αμηφπηζηεο. 

 

4.10 Ρόινο ηωλ Λνγηζηηθώλ Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάηωλ 

Ζ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ επεξέαζε θαη ζπλερίδεη λα επεξεάδεη ζε κεγάιν 

βαζκφ ηφζν ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο δσήο καο φζν θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο εξγαζίαο καο 

ζηνλ επηρεηξεζηαθφ θφζκν. Οη νξγαληζκνί πνπ απνηεινχλ ηνλ επηρεηξεζηαθφ καο θφζκν 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα δηάθνξα ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ έλα ζχζηεκα, γηα λα δεκηνπξγήζνπλ θαη 

λα αλαπηχμνπλ ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ, κε ζθνπφ λα ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο 

ηνπο ζηφρνπο. Δίλαη ινγηθφ ε επίηεπμε ή φρη ησλ ζηφρσλ λα έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ θαιή ή 

θαθή ρξήζε αληίζηνηρα ησλ πιεξνθνξηαθψλ απηψλ ζπζηεκάησλ. 

Ζ χπαξμε ελφο Λνγηζηηθνχ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο, εθηφο απφ ηε ζπιινγή θαη 

θαηαγξαθή ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ γεγνλφησλ ηεο επηρείξεζεο, δειαδή ησλ ζπλαιιαγψλ 

πνπ νδεγνχλ ζε εκεξνινγηαθέο εγγξαθέο, βνεζά θαη ζην ζρεδηαζκφ, παξαθνινχζεζε θη 

έιεγρν ηεο ζηξαηεγηθήο θαη πνιηηηθήο ηεο νληφηεηαο. Σα Λνγηζηηθά Πιεξνθνξηαθά 

πζηήκαηα θη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη απφ απηά βνεζνχλ ηα ζηειέρε λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηε ζέζε ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ηελ νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε θαη 

θπζηθά λα ιάβνπλ ηηο ζσζηέο απνθάζεηο γηα ηνλ ηξφπν αχμεζεο ηεο απφδνζήο ηεο.
60
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4.11 Δμέιημε- Μνξθέο Λνγηζηηθώλ Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάηωλ 

Δδψ θαη πνιιά ρξφληα, κηα ζεηξά απφ δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο Λνγηζηηθψλ Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ έθαλε ηελ εκθάληζή ηεο ζηελ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν. Κάζε λέν Λνγηζηηθφ 

Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα δεκηνπξγνχηαλ κε ζηφρν λα θαιχςεη ηα θελά θαη ηηο ειιείςεηο ελφο 

πξνεγνχκελνπ. Οη βαζηθέο κνξθέο Λνγηζηηθψλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ είλαη ηα 

ζπζηήκαηα MANUAL,FLAT-FILE, ηα ζπζηήκαηα πνπ είλαη βαζηζκέλα ζε βάζεηο 

δεδνκέλσλ, ην κνληέιν REA θαη ηα ζπζηήκαηα ERP. 

 

4.12 πζηήκαηα Manual 

Σα ζπζηήκαηα απηά απνηεινχλ ηελ πην παξαδνζηαθή κνξθή ησλ Λνγηζηηθψλ 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. Τπνζηεξίδνπλ ηα θπζηθά γεγνλφηα θαη εξγαζίεο πνπ γίλνληαη 

ζε θαζεκεξηλή βάζε ζηηο επηρεηξήζεηο. ηε ζχγρξνλε επνρή ηα ζπγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ηφζν ζπρλά, σζηφζν ζεσξνχληαη απαξαίηεηα, γηα λα κπνξέζνπλ νη 

ρξήζηεο ηνπο λα θαηαιάβνπλ θαη λα αλαιχζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζψληαη, γηα λα 

γίλεη κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ζπλαιιαγή. Σα ζπζηήκαηα απηά απνηεινχληαη απφ ην γεληθφ 

θαζνιηθφ, ην εκεξνιφγην, απφ εηδηθά εκεξνιφγηα, ηζνδχγηα θαη απφ δηάθνξα έγγξαθα.
61

 

 

4.13 πζηήκαηα Flat-File 

Σα ζπζηήκαηα απηά, γλσζηά θη σο Legacy,ηέζεθαλ ζε εθαξκνγή απφ ηα ηέιε ηνπ  1960 σο 

θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1980. Παξφι‟ απηά θάπνηνη κηθξνί νξγαληζκνί ηα ρξεζηκνπνηνχλ αθφκα 

θαη ζήκεξα. Ζ ρξήζε ελφο ηφζν παιηνχ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα νθείιεηαη, φρη κφλν ζηελ 

εμππεξέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ πνπ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ θη απφ έλα ηφζν παιαηφ 

ζχζηεκα, αιιά θαη ζε νηθνλνκηθνχο ιφγνπο, γηαηί ζίγνπξα ζα είλαη πην νηθνλνκηθφ απφ φηη ηα 

λέα, ζχγρξνλα ζπζηήκαηα. ίγνπξα, βέβαηα, έλα ηέηνηνπ είδνπο ζχζηεκα δελ  κπνξεί λα 

αθνινπζεί ηε ζεκεξηλή νξνινγία θαη πιαίζην, νπφηε ίζσο λα παξεκπνδίδεη θαη ην έξγν ησλ 

ρξεζηψλ ηνπ. Ο θάζε ρξήζηεο ζηα ζπζηήκαηα απηά δηαζέηεη ην δηθφ ηνπ ρψξν δεδνκέλσλ 

κέζα ζηνλ νπνίν απνζεθεχεη θαη επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα απηά. Σα βαζηθφηεξα 

πξνβιήκαηα απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ έρνπλ λα θάλνπλ κε:
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 πιινγή δεδνκέλωλ. Σα ζπζηήκαηα απηά ζπιιέγνπλ θαη απνζεθεχνπλ δεδνκέλα πάξα 

πνιιέο θνξέο, κε απνηέιεζκα λα κε κπνξνχλ λα δψζνπλ ζην ρξήζε κηα ζπγθεληξσκέλε 

νινθιεξσκέλε πιεξνθνξία. Χο εθ ηνχηνπ,  ν ρξήζηεο ράλεη πνιχηηκν ρξφλν γηα ηε 

ζπιινγή θη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ. 

 Δγθπξόηεηα ηωλ πιεξνθνξηώλ. Δίλαη γλσζηφ φηη ε αμηνπηζηία ησλ πιεξνθνξηψλ 

εμαξηάηαη απφ ηε ζσζηή ελεκέξσζε ησλ δεδνκέλσλ. Αλ ε ελεκέξσζε δελ γίλεηαη 

νινθιεξσκέλα ή αθφκα ρεηξφηεξα γίλεηαη ιαλζαζκέλα, ηφηε θαη ε πιεξνθνξία πνπ ζα 

παξαρζεί, ζα είλαη αλαμηφπηζηε. 

 Δλεκέξωζή ηνπο. ηνπο νξγαληζκνχο πνιιέο θνξέο ρξεηάδεηαη ε αιιαγή ζηνηρείσλ γηα 

θάπνηνλ πειάηε, φπσο γηα παξάδεηγκα αιιαγή ηνπ νλφκαηνο ή ηεο δηεχζπλζήο ηνπ. Σα 

ζπγθεθξηκέλα ινγηζηηθά πξνγξάκκαηα δελ θάλνπλ απηφκαηε ελεκέξσζε ησλ δεδνκέλσλ 

απηψλ, κε απνηέιεζκα λα πξέπεη λα γίλεηαη  ελεκέξσζε γηα ηνλ θαζέλα μερσξηζηά. 

 

4.14 Βάζεηο Γεδνκέλωλ 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ πνπ εληνπίζηεθαλ ζηα Λνγηζηηθά 

Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα, νη επηρεηξήζεηο εθδήισζαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηηο βάζεηο 

δεδνκέλσλ. Χο βάζε δεδνκέλσλ νξίδεηαη ε ζπιινγή απφ ζπζηεκαηηθά κνξθνπνηεκέλα 

ζρεηηδφκελα δεδνκέλα, ζηα νπνία  είλαη δπλαηή ε απφθηεζε δεδνκέλσλ κέζσ αλαδήηεζεο 

θαη‟ απαίηεζε. πιιέγνληαο ηα δεδνκέλα ηεο νληφηεηαο ζε κηα θεληξηθή ηνπνζεζία, νη 

ρξήζηεο κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε απηά φπνηα ζηηγκή ζέινπλ  θαη λα επηηπγράλνπλ ηα 

απνηειέζκαηα πνπ απηνί επηδηψθνπλ. Ζ πξφζβαζε απηή ειέγρεηαη απφ έλα εηδηθφ ινγηζκηθφ 

ην νπνίν νλνκάδεηαη ύζηεκα Γηαρείξηζεο Βάζεωλ Γεδνκέλωλ. Ο ρξήζηεο ζηέιλεη ηα 

αηηήκαηά ηνπ, γηα λα αληιεζνχλ ηα δεδνκέλα πνπ επηζπκεί ζην χζηεκα Γηαρείξηζεο Βάζεσλ 

Γεδνκέλσλ, ην νπνίν επηθπξψλεη θαη επηηξέπεη ή φρη ηελ είζνδν ηνπ ρξήζηε ζην ζχζηεκα.
 63 

Κάπνηα απφ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδεη ε βάζε δεδνκέλσλ έρνπλ λα θάλνπλ κε: 

 Απνζήθεπζε. Κάζε ζηνηρείν απνζεθεχεηαη κφλν κηα θνξά θαη ηα πιενλαζκαηηθά 

δεδνκέλα απνξξίπηνληαη. 

 Δλεκέξωζε. Τπάξρεη εληαία ελεκέξσζε ζε πεξίπησζε πνπ θάπνην δεδνκέλν αιιάμεη 

θη απηφ κεηψλεη θαη ην ρξφλν θαη ην θφζηνο ζπληήξεζεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. 
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 Πιεξνθόξεζε. Σα δεδνκέλα ηα νπνία ζπιιέγνληαη είλαη θαη αθξηβή θαη αμηφπηζηα θη 

απηφ νθείιεηαη θαη ζην φηη ηα πιενλαζκαηηθά δεδνκέλα θαηαρσξνχληαη κφλν κηα θνξά 

αιιά θαη ζην φηη γίλεηαη εληαία ελεκέξσζε ησλ δεδνκέλσλ απηψλ. 

 

4.15 πζηήκαηα REA 

Σν κνληέιν  REA πξνηάζεθε ην 1982 σο έλα ζεσξεηηθφ εξγαιείν γηα ηε κειέηε ινγηζηηθήο. 

Παξφι‟ απηά ρξεζηκνπνηήζεθε γξήγνξα απφ ηηο επηρεηξήζεηο σο ινγηζηηθφ ζχζηεκα πνπ ηηο 

βνήζεζε λα νξγαλψζνπλ ηα ινγηζηηθά ηνπο γεγνλφηα θαη λα παξάμνπλ ηα δεδνκέλα πνπ 

ήζειαλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο. Σν κνληέιν απηφ λνείηαη σο κηα ηερληθή θαηαγξαθή 

πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε νηθνλνκηθά γεγνλφηα αιιά θαη κε γεγνλφηα πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα ζηνλ επηρεηξεζηαθφ θφζκν. Σν  κνληέιν REA επηηξέπεη ηνλ εληνπηζκφ, ηελ 

θαηαγξαθή θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηφζν ησλ ινγηζηηθψλ φζν θαη ησλ κε ινγηζηηθψλ 

γεγνλφησλ.  Σν κνληέιν απηφ απνηειεί έλα ζχλνιν πόξωλ (RESAURSES), γεγνλόηωλ 

(EVENTS) θαη παξαγόληωλ (AGENTS) θαη πεξηγξάθεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ απηψλ. Γηα 

ηε ρξήζε επνκέλσο ηνπ κνληέινπ απηνχ, πξέπεη λα ππάξμεη κηα αθνινπζία βεκάησλ. Απηά ηα 

βήκαηα είλαη ηα εμήο:
 64

 

 Πξνζδηνξηζκόο γεγνλόηωλ. Σα γεγνλφηα πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε κηα επηρείξεζε κπνξεί 

λα ζεσξεζνχλ είηε νηθνλνκηθά, απηά δειαδή πνπ επεξεάδνπλ ηνπο πφξνπο ηεο 

επηρείξεζεο, είηε επηρεηξεζηαθά, απηά δειαδή πνπ ιακβάλνπλ ρψξα κέζα ζε κηα 

επηρείξεζε θαη επεξεάδνπλ θάπνηεο πηπρέο ηεο, αιιά δελ επεξεάδνπλ ηνπο πφξνπο ηεο. Γηα 

λα γίλεη πην θαηαλνεηή ε παξαπάλσ δηάθξηζε, αιιά θαη ην πψο ην κνληέιν REA 

ελδηαθέξεηαη θαη γηα ηηο δπν παξαπάλσ θαηεγνξίεο, αλαθέξεηαη έλα παξάδεηγκα πνπ 

αθνξά ζηελ πψιεζεο ελφο πξντφληνο. ηελ πξάμε ηεο πψιεζεο, ινηπφλ, ζπκβαίλνπλ ηα 

εμήο γεγνλφηα. Αξρηθά, γίλεηαη έιεγρνο δηαζεζηκφηεηαο ηνπ πξντφληνο. Απηφ κπνξεί λα 

κελ είλαη νηθνλνκηθφ γεγνλφο, λα κελ επεξεάδεη δειαδή ηνπο πφξνπο ηεο επηρείξεζεο, 

αιιά ε πξνζζήθε ηνπ ζην κνληέιν REA ζεσξείηαη απαξαίηεηε, γηα λα ιάβεη ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο ε δηνίθεζε.  Ζ δηνίθεζε, ινηπφλ, κειεηψληαο κε ηε βνήζεηα ηνπ Λνγηζηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο REA απηφ ην γεγνλφο, κπνξεί λα εμάγεη ζπκπεξάζκαηα γηα ηε δήηεζε ηνπ 

πξντφληνο θαζψο θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηηκήο ηνπ αλάινγα κε ην βαζκφ δήηεζήο ηνπ. 

Έλα δεχηεξν γεγνλφο πνπ ιακβάλεη ρψξα θαηά ηελ πξάμε ηεο πψιεζεο είλαη ε θαηαγξαθή 

ηεο παξαγγειίαο. Ζ θαηαγξαθή ηεο παξαγγειίαο κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη νηθνλνκηθφ αιιά 
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θαη επηρεηξεζηαθφ γεγνλφο. Με ην πνπ γίλεηαη ε παξαγγειία ζπλεπάγεηαη απεπζείαο 

δέζκεπζε ηεο επηρείξεζεο φηη ζα δηαζέζεη ην πξντφλ ζηνλ πειάηε, θάηη ην νπνίν 

ζπκπεξηιακβάλεη ηε κείσζε ησλ απνζεκάησλ ηεο επηρείξεζεο, γεγνλφο πνπ δελ επεξεάδεη 

ηνπο πφξνπο ηεο επηρείξεζεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φκσο, αλ ε επηρείξεζε δαπαλήζεη 

ρξήκαηα γηα ηελ αγνξά ή ηελ παξαγσγή ηνπ πξντφληνο απηνχ, γεγνλφο πνπ κεηψλεη ηα 

ρξεκαηηθά ηεο δηαζέζηκα, απηφ ραξαθηεξίδεηαη σο νηθνλνκηθφ γεγνλφο. Σν επφκελν ζηάδην 

είλαη ε απνζηνιή ησλ πξντφλησλ  θαη ηειεπηαίν ζηάδην ε εμφθιεζε ηεο παξαγγειίαο απφ 

ηνλ πειάηε. Καη ηα δπν απηά ηειεπηαία ζηάδηα απνηεινχλ νηθνλνκηθά γεγνλφηα γηα ηελ 

επηρείξεζε θαη ελλνείηαη πσο θαηαγξάθνληαη ζην Λνγηζηηθφ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα 

REA. 

 Καζνξηζκόο πόξωλ. Σν επφκελν βήκα πνπ αθνινπζείηαη γηα ηε δεκηνπξγία ελφο 

κνληέινπ REA είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ πφξσλ ηεο επηρείξεζεο. Δίηε νη πφξνη απμάλνληαη, 

φπσο ζηε πεξίπησζε ηεο πιεξσκήο ηεο παξαγγειίαο απφ ηνλ πειάηε, φπσο αλαθέξζεθε 

ζην παξαπάλσ παξάδεηγκα, είηε ζηελ πεξίπησζε πνπ κεηψλνληαη νη πφξνη, φπσο ζπκβαίλεη 

ζηε δαπάλε ρξεκάησλ απφ ηελ επηρείξεζε γηα λα παξαρζεί ην πξντφλ ηεο παξαγγειίαο, 

ππάξρεη νηθνλνκηθφ γεγνλφο θαη θαηαγξάθεηαη  ζην Λνγηζηηθφ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα 

REA. 

 Πξνζδηνξηζκόο παξαγόληωλ. Κάζε νηθνλνκηθφ γεγνλφο ζε έλα Λνγηζηηθφ Πιεξνθνξηαθφ 

χζηεκα ζρεηίδεηαη ηνπιάρηζηνλ κε έλαλ εζσηεξηθφ θη έλαλ εμσηεξηθφ παξάγνληα. ην 

παξάδεηγκα, ινηπφλ, ηεο πψιεζεο πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ, έλαο εμσηεξηθφο 

παξάγνληαο κπνξεί λα ζεσξεζεί  ν πειάηεο θη έλαο  εζσηεξηθφο νη ρξήζηεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο REA, φπσο ν ππεχζπλνο πσιήζεσλ πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηελ θαηαγξαθή 

ηεο παξαγγειίαο. ην Λνγηζηηθφ Πξφγξακκα, ινηπφλ, REA πξέπεη λα θαηαγξαθνχλ φινη νη 

παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηρείξεζε. 

 Πξνζδηνξηζκόο ζρέζεωλ. Κάζε γεγνλφο πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηελ επηρείξεζε κπνξεί λα 

ζπλδεζεί κε έλα ή πεξηζζφηεξα γεγνλφηα. Ζ δηαδηθαζία, ινηπφλ, πψιεζεο ηνπ πξντφληνο 

ηεο επηρείξεζεο απαηηεί ηε κεηαθίλεζε ηνπ πξντφληνο απφ ηελ επηρείξεζε ζηνλ πειάηε. Ζ 

ζρέζε αλάκεζα ζην νηθνλνκηθφ γεγνλφο ηεο πψιεζεο θαη ζην πξντφλ ή ε ζρέζε αλάκεζα 

ζην γεγνλφο ηεο πψιεζεο θαη ηνλ εμσηεξηθφ παξάγνληα-πειάηε απνηειεί άκεζε ζρέζε. 

Αληίζεηα ε ζρέζε κεηαμχ ηεο αιιαγήο ηνπ πφξνπ ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ παξάγνληα- 

πειάηε απνηειεί έκκεζε ζρέζε. Σν κνληέιν, επνκέλσο, REA βνεζά λα θαζνξηζηνχλ απηέο 

νη ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο.  
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4.16 πζηήκαηα ERP 

Σα ζπζηήκαηα ελδνεπηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ (Enterprise Resource Planning) απνηεινχλ 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηα νπνία ελζσκαηψλνπλ πιεξνθνξίεο δηαρείξηζεο ζε έλαλ 

νιφθιεξν νξγαληζκφ ζπλδπάδνληαο ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο ηεο 

ινγηζηηθήο/νηθνλνκηθψλ, ησλ θαηαζθεπψλ, ησλ πσιήζεσλ, ηνπ κάξθεηηλγθ, ησλ αλζξψπηλσλ 

πφξσλ θ.η.ι. Σα ζπζηήκαηα ERP απηνκαηνπνηνχλ απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο κε κηα 

νινθιεξσκέλε εθαξκνγή ινγηζκηθνχ. Ζ  ηδέα γηα ηε δεκηνπξγία  ηεο εθαξκνγήο ησλ ERP 

πξνήιζε απφ ηελ  αλάγθε ησλ επηρεηξήζεσλ λα δηαζέηνπλ έλα θνηλφ ινγηζκηθφ ην νπνίν ζα 

επηθνηλσλεί κε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο. Μέρξη θαη πξηλ ηελ δεκηνπξγία θαη 

εθαξκνγή ησλ ERP, θάζε ιεηηνπξγία δηέζεηε δηαθνξεηηθφ ινγηζκηθφ θαη δελ κπνξνχζε λα 

επηηεπρζεί επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ινγηζκηθψλ.
 65 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζηεκάησλ ελδνεπηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ είλαη ηα 

εμήο: 

 Δίλαη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα πνπ ιεηηνπξγεί ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, δίρσο λα 

βαζίδεηαη ζε πεξηνδηθέο ελεκεξψζεηο. 

 Απνηειεί κηα θνηλή βάζε δεδνκέλσλ πνπ ππνζηεξίδεη φιεο ηηο εθαξκνγέο. 

 Δίλαη κηα ζπλεπήο εκθάληζε θαη αίζζεζε ζε θάζε ελφηεηα. 

Κάζε ERP εθαξκφδεηαη βάζεη ησλ αλαγθψλ ηεο θάζε επηρείξεζεο, δίλνληαο έκθαζε ζην 

αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηεο. Ζ επηρείξεζε είλαη απηή πνπ ζα πξέπεη λα θαζνξίδεη πνηεο 

ιεηηνπξγίεο πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη απφ έλα ζχζηεκα ERP. Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο νη 

νπνίεο ππνζηεξίδνληαη απφ ζχζηεκα ERP έρνπλ λα θάλνπλ κε φινπο ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο 

ηνκείο φπσο: 

 Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη Λνγηζηήξην. 

 Καηαζθεπέο θαη Παξαγσγή. 

 Πσιήζεηο θαη Μάξθεηηλγθ. 

 Αλζξψπηλνη πφξνη. 
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Πιενλεθηήκαηα ERP 

Ζ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ERP ζηηο επηρεηξήζεηο δεκηνπξγεί πνιιέο επθαηξίεο γηα ηε 

βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Σα ζπζηήκαηα ERP πξνζθέξνπλ ηα παξαθάησ 

πιενλεθηήκαηα
66

: 

 Καιχηεξνο ζπληνληζκφο ζε φιε ηε ξνή ησλ εκπνξηθψλ θαη παξαγσγηθψλ ιεηηνπξγηψλ 

ηεο επηρείξεζεο, απφ ηε κείσζε ησλ απνζεκάησλ θαη ηε θεηδψ ζηηο παξαγγειίεο ησλ 

πξψησλ πιψλ, σο ηελ θαιχηεξε εθκεηάιιεπζε ηνπ παξαγσγηθνχ εμνπιηζκνχ, κε 

απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ ρξφλσλ δηεθπεξαίσζεο θαη παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ 

ζηνπο πειάηεο θαη ηελ ηαπηφρξνλε απνθπγή λεθξψλ ρξφλσλ ή άζθνπσλ ππεξσξηψλ. 

 Καηάξγεζε πνιιαπιήο εηζαγσγήο ησλ ίδησλ δεδνκέλσλ ζε πνηθίια πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα κε ελνπνίεζε φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ εκπνξίαο (πσιήζεσλ θαη αγνξψλ), 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη παξαθνινχζεζεο παξαγσγήο, νηθνλνκηθψλ, φπσο επίζεο θαη ησλ 

ππφινηπσλ δηνηθεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζε έλα κνλαδηθφ ζχζηεκα. 

 Μείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηεο κεραλνγξαθηθήο ππνζηήξημεο ηεο επηρείξεζεο, 

ιφγσ ηεο ρξήζεο ελφο θαη κφλν ζπζηήκαηνο. 

 Αθξηβέζηεξνο πξνγξακκαηηζκφο θαη θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ησλ πφξσλ ηεο 

επηρείξεζεο. 

 Σππνπνίεζε θαη θεληξηθφο έιεγρνο ησλ βαζηθψλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο. 

 Απηνκαηνπνίεζε δηαδηθαζηψλ θαη αχμεζε παξαγσγηθφηεηαο ζην γξαθείν, ιφγσ ηεο 

επηηάρπλζεο δηεθπεξαησηηθψλ εξγαζηψλ ξνπηίλαο. 

 Δμνηθνλφκεζε ρξφλνπ ησλ ζηειερψλ δηνίθεζεο εμαηηίαο ηεο έγθπξεο θαη 

νινθιεξσκέλεο πιεξνθφξεζεο, κε απνηέιεζκα ηε ιήςε θαιχηεξσλ θαη ηαρχηεξσλ 

απνθάζεσλ θαη ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο. 

 Καιχηεξε εμππεξέηεζε πειαηψλ, κε πεξηζζφηεξε αθξίβεηα θαη ζπλέπεηα ζηνπο 

ρξφλνπο παξάδνζεο, κε απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο εηθφλαο ηεο 

επηρείξεζεο. 

 Βειηίσζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο απφθξηζήο ηεο ζηηο 

κεηαβνιέο ηεο αγνξάο θαη ηηο αιιαγέο πξνηεξαηνηήησλ απφ ηνπο πειάηεο, κέζα απφ ηε 

δπλαηφηεηα ηαρχηεξεο αλαπξνζαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ παξαγγειηψλ. 

 Βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ νξγαλσηηθψλ 

κνλάδσλ ηεο επηρείξεζεο, εμαηηίαο ηεο ηαρχηεηαο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ. 
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 Γπλαηφηεηα επαλαζρεδηαζκνχ, βειηίσζεο ησλ πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ θαη 

επαλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο. 

 Τπνζηήξημε ηεο δηεχξπλζεο ηεο επηρείξεζεο κε λέν πειαηνιφγην, λέα πξντφληα, ζε λέεο  

γεσγξαθηθέο πεξηνρέο θηι. 

 Τπνδνκή γηα δξαζηεξηφηεηεο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. 

 Σα κεγάια παθέηα ERP απνηεινχλ κνλφδξνκν γηα ηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο, νη 

νπνίεο ιεηηνπξγνχλ δηεζλψο ζε πνιπεηαηξηθφ θαη πνιπγισζζηθφ πεξηβάιινλ κε 

δηαθνξεηηθά λνκίζκαηα, παξέρνπλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο ζε φιν ηνλ θφζκν θαη 

ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθά ινγηζηηθά ζπζηήκαηα θαη ζπζηήκαηα κέηξεζεο ηεο 

απφδνζεο. 

Μεηνλεθηήκαηα ERP 

Σα ζπζηήκαηα ERP παξνπζηάδνπλ φκσο εθηφο απφ πιενλεθηήκαηα θαη ηα εμήο 

κεηνλεθηήκαηα
67

: 

 Ζ πξνζαξκνγή ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο, 

ζπρλά απαηηεί πνιπάξηζκεο δηαζπλδέζεηο κε άιια ζπζηήκαηα θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ  

ζπζηήκαηνο ERΡ πνπ έρεη επηιεγεί. Έηζη, ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο απαηηνχληαη 

ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, νη νπνίεο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο 

θαη ηνπ ρξφλνπ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. 

 ε πνιιέο πεξηπηψζεηο έρνπκε πςειφ θφζηνο γηα ηε κεηέπεηηα ππνζηήξημε θαη 

ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ERP. 

 Σν πιήζνο ησλ εμεηδηθεπκέλσλ θαη έκπεηξσλ ζηειερψλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε 

δηαρείξηζε ζπζηεκάησλ ERP είλαη πεξηνξηζκέλν. 

 Τπάξρνπλ ζεκαληηθέο αλάγθεο ζπλερνχο εθπαίδεπζεο ηφζν ησλ ρξεζηψλ φζν θαη ηνπ 

εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ πιεξνθνξηθήο/επηθνηλσληψλ ηεο επηρείξεζεο, νη νπνίεο 

εληείλνληαη θαηά ηελ πεξίνδν εγθαηάζηαζεο ελεκεξσκέλσλ εθδφζεσλ ηνπ πξντφληνο. 

 

4.17 Δπηινγή Καηάιιεινπ Λνγηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο 

Ζ επηινγή θαηάιιεινπ ινγηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε. Παίδνπλ πνιινί 

παξάγνληεο ξφιν γηα ην πνην ινγηζηηθφ πξφγξακκα ηαηξηάδεη ζε θάζε επηρείξεζε θαη γηα ην 

                                                           
67

Λνπθήο Δ., Αλδξηηζάθεο Α., Γηακαληνπνχινπ Β. (2009), Οινθιεξσκέλε Μεραλνγξαθηθή Τπνζηήξημε 

Δπηρεηξήζεσλ κε SAP, Κεθάιαην 1. 



56 
 

πψο ην ινγηζηηθφ απηφ πξφγξακκα ζα κπνξέζεη λα ζπλδξάκεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

θάζε επηρείξεζεο.
68

 

 Αξρηθά, παίδεη ξφιν ην είδνο ηεο επηρείξεζεο. Άιιν ινγηζηηθφ ζχζηεκα ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη,  γηα παξάδεηγκα, κηα αεξνπνξηθή εηαηξία, άιιν κηα θαπλνβηνκεραλία, άιιν 

έλα ινγηζηηθφ γξαθείν θαη άιιν κηα Γεκφζηα Τπεξεζία. Οη αλάγθεο ηεο θάζε κηαο 

επηρείξεζεο απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο είλαη δηαθνξεηηθέο, νπφηε ζα πξέπεη λα δνπλ πνην 

ινγηζηηθφ παθέην θαιχπηεη ηελ θάζε αλάγθε θαη λα κελ παξαζπξζνχλ απφ ηε θήκε ηνπ θάζε 

παθέηνπ, πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη λα είλαη θαιφ γηα εηαηξίεο κε άιιν αληηθείκελν. 

 Σν δεχηεξν θνκκάηη πνπ πξέπεη λα θνηηάμεη κηα επηρείξεζε, γηα λα επηιέμεη ην θαηάιιειν 

ινγηζηηθφ ζχζηεκα, είλαη ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο. Άιιν ινγηζηηθφ πξφγξακκα ζα πξέπεη 

λα επηιέμεη κηα κηθξή ζε κέγεζνο εηαηξία πνπ εδξεχεη κφλν ζε κηα πεξηνρή, αλεμάξηεηα απφ 

ην πφζνπο ππαιιήινπο έρεη, άιιν ινγηζηηθφ πξφγξακκα κηα εηαηξία πνπ έρεη πνιιά 

ππνθαηαζηήκαηα ζηελ ίδηα ρψξα θη άιιν κηα επηρείξεζε κε πνιιά ππνθαηαζηήκαηα ζε 

δηάθνξεο ρψξεο. 

Έλαο αθφκα παξάγνληαο πνπ ζα πξέπεη νη επηρεηξήζεηο λα ιάβνπλ ππφςελ ηνπο θαηά ηελ 

επηινγή ινγηζηηθνχ παθέηνπ, είλαη ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ. Όζν πην πνιινί νη 

εξγαδφκελνη ζε κηα επηρείξεζε, ηφζν πην ζχλζεην ινγηζηηθφ ζχζηεκα λα ρξεηάδεηαη 

ελδερνκέλσο λα επηιεγεί. 

Φπζηθά, ε θάζε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ζθεθηεί πνην ινγηζηηθφ πξφγξακκα πξέπεη λα 

επηιέμεη αλάινγα θαη κε ην θεθάιαην πνπ δχλαηαη λα επελδχζεη. Θα πξέπεη ε επηρείξεζε λα 

ζθεθηεί πφζα είλαη δηαηεζεηκέλε λα δαπαλήζεη, ζπλππνινγίδνληαο φια ηα έμνδα, φπσο απηά 

ηνπ θφζηνπο εγθαηάζηαζεο θαη θπζηθά λα ιάβεη ππφςελ ηεο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ρξεζηψλ ηνπ 

ινγηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Έλα απηνλφεην - αιιά θαζφινπ επθαηαθξφλεην θξηηήξην γηα ηελ επηινγή θαηάιιεινπ 

ινγηζηηθνχ παθέηνπ - ζα πξέπεη λα είλαη νη γιψζζεο πνπ ππνζηεξίδεη ην εθάζηνηε ζχζηεκα. 

Θα πξέπεη ην ζχζηεκα πνπ ζα  επηιερζεί λα ππνζηεξίδεη ηε γιψζζα ηεο ρψξαο ζηελ νπνία 

αλήθεη ε επηρείξεζε, θαη γηαηί φρη, θαη ηηο γιψζζεο ησλ ρσξψλ κε ηηο νπνίεο ζπλαιιάζζεηαη ε 

επηρείξεζε απηή. 

Σέινο, έλα αθφκα θξηηήξην επηινγήο ζα πξέπεη λα είλαη νη αλάγθεο ηφζν ησλ πειαηψλ, φζν 

θαη ησλ πξνκεζεπηψλ. Θα πξέπεη, δειαδή, ην ινγηζηηθφ πξφγξακκα λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο 

ηνπο θαη λα κπνξεί λα ηεξεί ηα δεδνκέλα ηνπο. 
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Όπσο θαηαιαβαίλεη , ινηπφλ θαλείο, ε επηινγή ελφο ινγηζηηθνχ παθέηνπ είλαη δχζθνιε. 

Γελ είλαη θαζφινπ απιφ φιεο απηέο νη αλάγθεο κηαο επηρείξεζεο λα κπνξνχλ λα 

ηθαλνπνηεζνχλ ζην κέγηζην απφ έλα κφλν ινγηζηηθφ παθέην, γη‟ απηφ θη νη επηρεηξήζεηο 

ηεξαξρνχλ αξρηθά ηηο αλάγθεο ηνπο θαη ζχκθσλα κε δηάθνξεο ηερληθέο αλάιπζεο επηιέγνπλ 

απηφ πνπ είλαη πην θνληά ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο θαη θαη‟ επέθηαζε ζηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
ν
 

ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

 

5.1 Δηζαγωγή 

Οη εμειίμεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζε κηα ζχγρξνλε νηθνλνκία είλαη ξαγδαίεο θαη ζπλερείο. Γελ 

είλαη κφλν ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ πνπ νδεγεί ζε απηφ ην 

ζπκπέξαζκα, αιιά θαη ν ζπλερφκελνο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ, ε έληνλε 

αλάπηπμε ησλ αγνξψλ ρξήκαηνο θαη θπζηθά ην ζπλερψο απμαλφκελν δπλακηθφ πνπ 

ζηειερψλεη ηηο επηρεηξήζεηο. 

Οη εμειίμεηο απηέο νθείινληαη απφ ηε κηα πιεπξά ζηελ εθαξκνγή ζχλζεησλ νηθνλνκηθψλ 

πνιηηηθψλ θαη ηεο παξέκβαζεο ηνπ θξάηνπο ζηελ νηθνλνκηθή δσή ηεο ρψξαο θαη απφ ηελ 

άιιε πιεπξά ζηελ ηθαλφηεηα ησλ θνξέσλ ησλ νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ λα δηαρεηξίδνληαη 

απνηειεζκαηηθά ηνπο πφξνπο πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο. Γηα λα κπνξέζνπλ, φκσο, νη 

θνξείο απηνί λα δηαρεηξηζηνχλ ζσζηά ηνπο πφξνπο πνπ δηαζέηνπλ, ρξεηάδεηαη λα ιακβάλνπλ 

νξζνινγηθέο απνθάζεηο, νη νπνίεο ζα ιεθζνχλ ράξε ζηε ζσζηή θαη έγθπξε ιήςε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζπιιέγνληαη ράξε 

ζηελ Δπηζηήκε ηεο Λνγηζηηθήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Λνγηζηηθή αζρνιείηαη κε ηε κέηξεζε, 

ηε ζπιινγή θαη ηελ θαηαρψξεζε, ηελ ηαμηλφκεζε, ηε ζπζρέηηζε θαη ηελ παξνπζίαζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ. Δίλαη, βέβαηα, εχθνιν λα ακθηζβεηήζεη θαλείο ηελ 

αμηνπηζηία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απηψλ πιεξνθνξηψλ θαη λα ζεσξήζεη φηη ν θαζέλαο ζα 

«δεκηνπξγεί» θαη ζα δηαδίδεη πξνο ηνπο ρξήζηεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απηφο επηζπκεί. ε απηφ 

ην ζεκείν, ινηπφλ, έξρεηαη ν ξφινο ηεο Διεγθηηθήο Δπηζηήκεο. Ζ Δπηζηήκε ηεο Διεγθηηθήο, 

δειαδή, είλαη απηή πνπ ζα επηβεβαηψζεη ηελ αμηνπηζηία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρεη θάζε 

νληφηεηα ζηνπο ρξήζηεο.
69

 

 

5.2 Έλλνηα ηεο Διεγθηηθήο 

Ζ Διεγθηηθή απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθνχο θιάδνπο ηεο ινγηζηηθήο Δπηζηήκεο. 

Αζρνιείηαη κε ηε δηαηχπσζε αξρψλ θαη θαλφλσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ νκαιή δηεμαγσγή 
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νηθνλνκηθψλ ειέγρσλ. Αληηθείκελφ ηεο απνηειεί ν έιεγρνο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ κεζφδσλ 

πνπ εθαξκφζηεθαλ απφ ηελ επηρείξεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο θαη ηνλ 

έιεγρν απηφ δηελεξγνχλ νη ειεγθηέο.
70

 

Ο Σζηκάξαο (1956) νξίδεη ηελ Διεγθηηθή σο ην ζχλνιν ησλ αξρψλ, θαλφλσλ θαη 

ελεξγεηψλ, νη νπνίεο απνξξένπλ απφ ηε βαζηά γλψζε ηεο Οηθνλνκηθήο ησλ Δθκεηαιιεχζεσλ 

(Δπηρεηξήζεσλ), ηεο Λνγηζηηθήο θαη ηνπ Γηθαίνπ (Δκπνξηθνχ, Αζηηθνχ, Φνξνινγηθνχ) θαη κε 

ηηο νπνίεο ελέξγεηεο πξαγκαηνπνηείηαη ε «εμέιεγμηο» εκπνξηθψλ βηβιίσλ, νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ινγηζηηθψλ θαη ζπλαθψλ ζηνηρείσλ, κε ζθνπφ ηε δηαπίζησζε πξάμεσλ ή 

παξαιείςεσλ θαη ζπλαγσγή αηηηνινγεκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ νηθνλνκηθή 

δηαρείξηζε. 

Καηά ηνλ Mattingly (1964), αληηθείκελν ηεο Διεγθηηθήο είλαη ε εμέηαζε ησλ βηβιίσλ κηαο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ, πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ αιήζεηα, ηελ 

αθξίβεηα θαη ηε λνκηκφηεηα ησλ εγγξαθψλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ ζηα βηβιία, ε δήηεζε ησλ 

απαηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ, φπσο θαη ε δηελέξγεηα δνθηκαζηηθψλ επαιεζεχζεσλ, θάζε 

είδνπο εξγαζηψλ πνπ δηεμάγνληαη ζηελ νηθνλνκηθή κνλάδα, ψζηε λα πεηζζεί ν ειεγθηήο γηα 

ηελ  αθξίβεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ  βηβιίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ έρνπλ 

ζπληαρζεί κε βάζε απηά». 

Ζ Ακεξηθάληθε Έλσζε Λνγηζηηθήο (American Accounting Association) νξίδεη ηελ 

Διεγθηηθή σο «κηα ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία αληηθεηκεληθήο ζπγθέληξσζεο θαη αμηνιφγεζεο 

ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, πνπ αθνξνχλ ζε πηζηνπνηήζεηο νηθνλνκηθψλ ελεξγεηψλ θαη 

γεγνλφησλ, κε ζθνπφ ηελ εμαθξίβσζε ηνπ βαζκνχ αληαπφθξηζεο κεηαμχ ησλ πηζηνπνηήζεσλ 

απηψλ θαη ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ θξηηεξίσλ θαη ηε γλσζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε 

ελδηαθεξφκελνπο ρξήζηεο».
71

 

 

5.3 Διεγθηέο Δπηρεηξήζεωλ 

Σν πξφζσπν (θπζηθφ ή λνκηθφ) πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν θαιείηαη ειεγθηήο ή λφκηκνο 

ειεγθηήο ή λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν. Ο ειεγθηήο απαηηείηαη λα δηαζέηεη γλψζεηο, εκπεηξία 

θαη επαγγεικαηηθή επάξθεηα, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζεη θαη λα εθαξκφζεη ηα θαηάιιεια 

θξηηήξηα ειέγρνπ, λα εμαζθήζεη ηηο ειεγθηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο σο πξνο ηε ζπιινγή 
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ηθαλνπνηεηηθψλ ειεγθηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζα ηεθκεξηψλνπλ ηα πνξίζκαηά ηνπ θαη ζα 

θαηαιήγνπλ ζε κηα πιήξε θαη ζαθή Έθζεζε Διέγρνπ.
72

 

 

5.4 Γηαθξίζεηο Διέγρωλ 

Οη έιεγρνη δελ είλαη ίδηνη γηα φιεο ηηο εηαηξίεο. Γηαθξίλνληαη αλάινγα κε ην εχξνο, ηελ 

πεξηνδηθφηεηα, ην ζθνπφ θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ ειεγθηή. Ζ ζεκαληηθφηεξε θαηεγνξία ειέγρνπ 

πνπ είλαη θαη ε πην δηαδεδνκέλε ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα δηαθξίλεηαη ζε εμσηεξηθφ θαη 

εζσηεξηθφ έιεγρν, κε θξηηήξην ηελ εμάξηεζε ηνπ πξνζψπνπ απφ ηελ ειεγρφκελε εηαηξία.
73

 

 Δμσηεξηθφο έιεγρνο θαιείηαη ν δηελεξγνχκελνο έιεγρνο απφ πξφζσπν (θπζηθφ ή λνκηθφ) 

πνπ δελ έρεη εμαξηεκέλε ζρέζε εξγαζίαο κε ηελ εηαηξία, δελ ζρεηίδεηαη νηθνλνκηθά απφ 

απηήλ, νχηε απφ ηνπο κεηφρνπο ή ηε δηνίθεζε απηήο. Έρεη ιάβεη άδεηα αζθήζεσο 

επαγγέικαηνο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη, θαη δηαζέηεη ηα πξνβιεπφκελα απμεκέλα 

πξνζφληα (ερέγγπα εληηκφηεηαο, επάξθεηα αλαγθαίσλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ) 

 Δζσηεξηθφο έιεγρνο θαιείηαη ν δηελεξγνχκελνο απφ πξφζσπν πνπ δηαζέηεη επηζηεκνληθά 

θαη επαγγεικαηηθά πξνζφληα γλψζεο θαη εκπεηξίαο, αιιά έρεη θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

ππαιιήινπ ηεο ειεγρφκελεο εηαηξίαο θαη ηαπηφρξνλα ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηα άηνκα θαη ηα 

ζηειέρε πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πνξεία ηεο. Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο είλαη „ππνρξεσκέλνο‟ λα 

ππαθνχεη ζηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξίαο, νη 

νπνίεο κπνξεί λα απνθιίλνπλ απφ ηα γεληθά ειεγθηηθά πξφηππα. 

 

5.5 θνπόο ηεο Διεγθηηθήο 

Σν αληηθείκελν ηεο Διεγθηηθήο, απφ φζα πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ, είλαη ν έιεγρνο ησλ 

επηρεηξήζεσλ κε ζθνπφ:
74

 

 ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ πξφιεςε εζειεκέλσλ ή αθνχζησλ ινγηζηηθψλ ιαζψλ, 

 ηε δηεξεχλεζε, απνθάιπςε θαη θαηαζηνιή αθνχζησλ ή εθνχζησλ ζθαικάησλ σο πξνο ηηο 

δηαδηθαζίεο, 
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 ηελ έγθξηζε, αλάιπζε θαη ζρνιηαζκφ ηεο αθξίβεηαο θαη πηζηφηεηαο ησλ δηάθνξσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζην ζχλνιφ ηνπο, 

 ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζχληαμεο θαη ηεο παξάζεζεο δηαθφξσλ επηκέξνπο ζεκείσλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ ζπλήζσο απνηεινχλ ελδηαθέξνληα θαηαηνπηζηηθά 

ζηνηρεία γηα ηελ πνξεία θαη ηηο ηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ κέζα ζηελ επηρείξεζε, 

 ηελ πηζηνπνίεζε ηεο επάξθεηαο ή ηεο αλεπάξθεηαο ηεο δηαρξνληθήο θαηάξηηζεο ησλ θάζε 

είδνπο αξηζκνδεηθηψλ γηα ηελ εμαγσγή ησλ αλάινγσλ ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ, 

 ηελ ππνγξάκκηζε αηειεηψλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αδπλακηψλ ζην φιν θχθισκα ηεο 

επηρείξεζεο, 

 ηελ ζηάζκηζε ησλ πηζαλνηήησλ ηθαλνπνίεζεο ησλ θάζε ινγήο απαηηήζεσλ ηεο 

επηρείξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηνχλ νη πηζαλέο επηζθάιεηεο θαη λα ζρεκαηηζηνχλ 

ζσζηά νη πξνβιέςεηο. 

 

5.6 Έλλνηα Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ 

Έλαο ζεκαληηθφο πξνβιεκαηηζκφο πνπ ηίζεηαη ζε θάζε κνξθήο επηρείξεζε είλαη ην γεγνλφο 

ηεο κεησκέλεο δπλαηφηεηαο ηεο δηνίθεζεο λα έρεη άκεζε επίβιεςε φισλ ησλ ελεξγεηψλ θαη 

ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Καζψο ην κέγεζνο θαη ε πνιππινθφηεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ αλαπηχζζεηαη, θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε ζέζπηζεο κέηξσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ κε ηηο νπνίεο ζα δηαζθαιίδεηαη ηφζν ε εχξπζκε φζν θη ε απνηειεζκαηηθή θη ε 

απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Απνηέιεζκα απηψλ ησλ εμειίμεσλ είλαη ε δεκηνπξγία 

ελφο ζεκαληηθνχ εξγαιείνπ ειέγρνπ θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ πνπ αθνξά ηηο ιεηηνπξγίεο θαη 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ εηαηξηψλ. Σν εξγαιείν απηφ είλαη ν εζσηεξηθφο νηθνλνκηθφο, 

ινγηζηηθφο θαη δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο ή θαιχηεξα ην χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ.
75

 

Ζ δηνίθεζε θάζε νηθνλνκηθήο κνλάδαο έρεη ηελ επζχλε γηα ηε ρξεζηή δηαρείξηζε ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο, θαζψο θαη ηε κεγέζπλζή ηνπο. Ο ζηφρνο απηφο επηηπγράλεηαη κε 

ηελ άκεζε επίβιεςε φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ απφ ηε δηνίθεζε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε φηη ε κνλάδα απηή είλαη κηθξνχ κεγέζνπο θη επνκέλσο ε επίβιεςε απηή είλαη 

εθηθηή. 

ηηο κεγάιεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο πνπ είλαη αλέθηθηε ε άκεζε επίβιεςε φισλ ησλ 

ζπλαιιαγψλ ηνπο απφ ηε Γηνίθεζε, ν πξναλαθεξφκελνο ζηφρνο επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο 
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αλάπηπμεο ελφο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Με ηνλ φξν «ζχζηεκα εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ» ελλννχκε ηελ θαηάιιειε νξγάλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ, ινγηζηηθψλ, 

κεραλνγξαθηθψλ θαη ινηπψλ ππεξεζηψλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ηελ θαηάιιειε θαηαλνκή 

αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ εθαξκνγή θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ, 

κέηξσλ θαη ειέγρσλ, ψζηε λα πεξηνξίδνληαη νη θίλδπλνη ιαζψλ θη άιισλ αλσκαιηψλ θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ ζπλαιιαγψλ, λα απνθηνχλ κεγαιχηεξε αθξίβεηα θη αμηνπηζηία ηα ινγηζηηθά 

αξρεία θαη ηα αξρεία ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη λα θπιάζζνληαη απνηειεζκαηηθά ηα 

πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία. 

Ζ ινγηζηηθή νξγάλσζε, ε θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ ζην πξνζσπηθφ, ε 

εθαξκνγή θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ είλαη ηα βαζηθά ζπζηαηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Σν κέγεζνο κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ε πνιππινθφηεηα 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ε θχζε ηνπ θιάδνπ ηεο νληφηεηαο, ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηεο, 

θαζψο θαη ην εθαξκνδφκελν λνκνζεηηθφ πιαίζην είλαη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ πιήξε αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
76

 

 

5.7 Δίδε Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ 

Ο Δζσηεξηθφο έιεγρνο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα θαιχςεη ειεγθηηθά φινπο ηνπο ρψξνπο, 

ζπλαληά δπζθνιίεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ, φρη κφλν κε ηελ έιιεηςε ζηήξημεο απφ ηε Γηνίθεζε, 

αιιά θαη κε ηελ αδπλακία ησλ ειεγθηψλ λα ππνζηεξίμνπλ ην έξγν ηνπο. Ο Δζσηεξηθφο 

Έιεγρνο ,ινηπφλ, εθφζνλ πξνζπαζεί λα αμηνινγήζεη θαη λα βειηηψζεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 

επηρείξεζεο δηαθξίλεηαη ζε ηφζα είδε ειέγρνπ φζα θαη νη ιεηηνπξγίεο ηεο νληφηεηαο. 

Δπνκέλσο, ν Δζσηεξηθφο Έιεγρνο δηαθξίλεηαη ζε:
77

 

 Διέγρνπο παξαγωγήο. Οη έιεγρνη παξαγσγήο εμεηάδνπλ θαηά πφζν ηεξνχληαη νη 

δηαδηθαζίεο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Διέγρεη αλ νη πνζφηεηεο 

πνπ παξάγνληαη είλαη νη επηζπκεηέο, αλ γίλεηαη ζσζηή ρξήζε ηνπ κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ, αλ ηα ηκήκαηα είλαη ζσζηά ζηειερσκέλα θαη ην πξνζσπηθφ θαηάιιεια 

εθπαηδεπκέλν. 
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 Οηθνλνκηθνύο ειέγρνπο. Οη νηθνλνκηθνί έιεγρνη έρνπλ σο ζηφρν ηελ επαιήζεπζε ηεο 

αμηνπηζηίαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο νξζήο 

απεηθφληζεο ησλ ζπλαιιαγψλ. 

 Γηνηθεηηθνύο ειέγρνπο. Οη δηνηθεηηθνί έιεγρνη εμεηάδνπλ  θαη αμηνινγνχλ, βάζεη 

απνδεθηψλ επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ, ηε ζπλνιηθή δηνηθεηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο. Δμεηάδνπλ, επίζεο, θαη ηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ θαη γεληθά φισλ ησλ 

κέζσλ πνπ θαηέρεη ε επηρείξεζε. 

 Λεηηνπξγηθνύο ειέγρνπο. Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ειέγρσλ είλαη ε 

δηεξεχλεζε ιεηηνπξγίαο ησλ δηαδηθαζηψλ, ε αμηνιφγεζε ηεο δνκήο ηνπ ππάξρνληνο 

ζπζηήκαηνο θαη ε αλάπηπμε λέσλ δηαδηθαζηψλ βειηίσζεο ηνπ ήδε ππάξρνληνο 

ζπζηήκαηνο. Δμεηάδνπλ, ηέινο, θαη θαηά πφζν ην θάζε ηκήκα ιεηηνπξγεί ζσζηά αλάινγα 

κε ηελ πξνθαζνξηζκέλε νξγαλσηηθή δνκή. 

 Διέγρνπο Πιεξνθνξηαθήο Σερλνινγίαο θαη Πιεξνθνξηώλ. Οη έιεγρνη απηνί 

πινπνηνχληαη γηα:
 78

 

 ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ, 

 ηελ εμαθξίβσζε θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ πιεξνθνξηψλ, 

 ηε βειηηζηνπνίεζε ζηε ρξήζε ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηεο ππνδνκήο ησλ πφξσλ 

θαη ηνπ ινγηζκηθνχ, 

 ηελ πξνζηαζία ησλ αηνκηθψλ ειεπζεξηψλ ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο πξνζηαζίαο αηνκηθψλ 

δεδνκέλσλ, 

 ηελ απνθπγή νηθνλνκηθήο θαη δηαρεηξηζηηθήο απάηεο, 

 ηελ εμαζθάιηζε έλαληη ηνπ θηλδχλνπ ηνπ πεηξαηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη 

 ηελ πξνζηαζία ησλ πφξσλ ηεο επηρείξεζεο απφ εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο θηλδχλνπο 

θαη πηζαλνχο εηζβνιείο. 

 

5.8 ύζηεκα Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ 

Σν ζχζηεκα ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ βνεζάεη ηελ επηρείξεζε, κέζσ δηαθφξσλ κεζφδσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ, λα δηαζθαιίζεη φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε απνδνηηθφηεηα θαζψο θαη λα 

πξνιακβάλεη νπνηνδήπνηε ζθάικα θαη λα ην επηιχεη. Έλα ζχζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ γηα 

λα είλαη επαξθέο θαη απνηειεζκαηηθφ ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη φηη:
79
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 Δίλαη δνκεκέλν ζχκθσλα κε ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ έλα ηέηνην ζχζηεκα. 

 Δίλαη επαξθψο ηεθκεξησκέλν θαη ιεπηνκεξψο θαηαγεγξακκέλν. 

 Καιχπηεη πιήξσο φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ζπλαιιαγέο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

 Τπάξρεη επαξθήο κεραληζκφο ειέγρνπ ηεο εθαξκνγήο. 

 Τπνζηεξίδεηαη απφ νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηνηθεηηθψλ πιεξνθνξηψλ (MIS) θαη 

επηθνηλσλίαο κε ζαθψο θαζνξηζκέλεο ηεξαξρηθέο γξακκέο αλαθνξάο πνπ λα επηηξέπνπλ 

ηελ έγθαηξε ξνή θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο απαηηνχκελεο πιεξνθφξεζεο. 

Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο θαηά ην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ειέγρνπ ηνπ, πξέπεη λα 

κειεηήζεη θαη λα αμηνινγήζεη ην πθηζηάκελν ζχζηεκα θαη κεηά, αλάινγα κε ηελ θξίζε ηνπ 

λα πξνζαξκφζεη ηηο αιιαγέο πνπ ζεσξεί φηη ρξεηάδνληαη. 

 

5.9 Βαζηθέο Αξρέο ηνπ Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ 

Οη βαζηθέο αξρέο ελφο επαξθνχο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ησλ νπνίσλ ε ηήξεζε 

πξέπεη λα εμεηάδεηαη απφ ηνλ Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή θαηά ηνλ έιεγρν κηαο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο, είλαη:
80

 

1. Δπαξθήο Λνγηζηηθή Οξγάλσζε θαη θαηάιιειε κεραλνγξαθηθή ππνζηήξημε. Γελ κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ρσξίο ηα πξναλαθεξζέληα. 

2. αθήο δηαρσξηζκφο ησλ ηξηψλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Γηαρσξηζκφο, δειαδή, ηεο 

ζπλαιιαθηηθήο ιεηηνπξγίαο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ, ηεο 

δηαρεηξηζηηθήο ιεηηνπξγίαο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε δηαρείξηζε θαη θχιαμε ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηεο ινγηζηηθήο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε ινγηζηηθή 

απεηθφληζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ ζπλαιιαθηηθψλ πξάμεσλ, ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, θαζψο θαη ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

3. Καηαλνκή ζπγθεθξηκέλσλ αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ ζην πξνζσπηθφ ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο. Ο θαηακεξηζκφο ησλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη, έηζη ψζηε θακία 

ζπλαιιαθηηθή ή δηαρεηξηζηηθή πξάμε θαη ινγηζηηθή θαηαρψξεζε λα κελ νινθιεξψλεηαη 

απφ ην ίδην άηνκν. 

4. Άκεζε έθδνζε πξνθαζνξηζκέλσλ ζηνηρείσλ γηα θάζε είζπξαμε ή πιεξσκή. 

5. Καζηέξσζε κέηξσλ θπζηθήο πξνζηαζίαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρείσλ θαη ζηνηρείσλ, ηα νπνία 

πξέπεη λα απνθιείνπλ νπνηαδήπνηε πξφζβαζε ζε απηά ζε κε αξκφδην ππάιιειν. 
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6. Γηελέξγεηα ζε ηαθηά ρξνληθά  δηαζηήκαηα θπζηθψλ επαιεζεχζεσλ ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ ζπκθσληψλ ησλ αληίζηνηρσλ 

ινγαξηαζκψλ απφ αξκφδην ππάιιειν, αλεμάξηεην απφ εθείλνλ πνπ έρεη ηελ επζχλε νξζήο 

ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο θαη ζπκθσλίαο ησλ ινγαξηαζκψλ. 

7. Λήςε κέηξσλ θπζηθήο πξνζηαζίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.  

 

5.10 Βαζηθνί θνπνί ηνπ πζηήκαηνο Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ 

Οη βαζηθνί ζθνπνί ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη νη εμήο:
81

 

1. Ζ πξφιεςε αθνχζησλ ή εθνχζησλ ζθαικάησλ, παξαιείςεσλ θαη γεληθά επηδήκησλ 

ελεξγεηψλ ζε κηα νηθνλνκηθή κνλάδα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα θέξνπλ ζε θίλδπλν ηε θήκε 

θαη ηα ζπκθέξνληά ηεο. Με βάζε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

πνπ έρεη πηνζεηήζεη ε Γηνίθεζε, δηελεξγείηαη πξνιεπηηθφο έιεγρνο πξν ή θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πξάμεο. 

2. Ζ απνθάιπςε θαη θαηαζηνιή αθνχζησλ ή εθνχζησλ ζθαικάησλ, παξαιείςεσλ, απάηεο 

θαη γεληθά επηδήκησλ ελεξγεηψλ ζε κηα νηθνλνκηθή κνλάδα. Ο έιεγρνο απηφο γίλεηαη απφ 

ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή κεηά ηελ εθηέιεζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πξάμεο. 

3. Ζ ζπκκφξθσζε κε ζρεηηθνχο λφκνπο, δηαηάμεηο θαη θαλνληζκνχο. Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο 

δηελεξγεί ην ειεγθηηθφ ηνπ έξγν ζε ζπλερή θαη ζπζηεκαηηθή βάζε θαη είλαη, θαηά 

ηεθκήξην, ελεκεξσκέλνο γηα φιεο ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

4. Ζ αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ ιεηηνπξγία ελφο επαξθνχο ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαζηζηά αμηφπηζηα ηα ηεξνχκελα ινγηζηηθά αξρεία θαη ζηνηρεία ηεο 

νληφηεηαο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηα Διιεληθά αιιά θαη Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. 

5. Ζ βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Ζ 

εθαξκνγή ελφο επαξθνχο θη αμηφπηζηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αληηθαηνπηξίδεη  

ην βαζκφ νξγάλσζεο κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Ζ θαιή θαη απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε 

αληαλαθιάηαη ζηα απνηειέζκαηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηά ηεο. 

6. Ζ δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ Μεηφρσλ θαη ηεο Γηνίθεζεο ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο. Ο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ε πξνζηαζία θαη ε δηαθχιαμε 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θη ε αχμεζε ηεο  απνδνηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 
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5.11 ύζηαζε Τπεξεζίαο Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ 

Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ,  είλαη κηα ππεξεζία, ε νπνία είλαη επηθνξηηζκέλε κε ηνλ 

ζπλερή έιεγρν θαη αμηνιφγεζε φισλ ησλ ζπζηεκάησλ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο κηαο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη εληάζζεηαη ζην επξχηεξν χζηεκα Πιεξνθφξεζεο ηεο Γηνίθεζεο 

(MIS). Με ηνλ έιεγρν απηφλ δηακνξθψλεηαη αληηθεηκεληθή, αλεμάξηεηε θαη ηεθκεξησκέλε 

άπνςε γηα ηελ επάξθεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.82 

ε απηφ ην ζεκείν θαιφ είλαη λα θάλνπκε έλαλ δηαρσξηζκφ κεηαμχ ηεο έλλνηαο ηνπ 

πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Σν χζηεκα Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ αλαθέξεηαη ζε έλα νξγαλσκέλν πιέγκα ιεηηνπξγηψλ θαη δηαδηθαζηψλ, ζε έλα 

νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ειέγρσλ πνπ θαζηεξψλεη ε δηνίθεζε θαη απνζθνπεί ζηελ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία γηα ηελ εμάιεηςε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη 

ζηελ νληφηεηα.
83

Απφ ηελ άιιε, ν Δζσηεξηθφο Έιεγρνο αλαθέξεηαη ζηελ Τπεξεζία 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη απνζθνπεί ζηελ αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη επηπιένλ ζπκβάιιεη ζηηο βειηηψζεηο πνπ πξέπεη λα 

γίλνπλ, νπνπδήπνηε πξνθχπηνπλ αδπλακίεο, γηα λα επηηεπρζεί ν ζθνπφο ηεο επηρείξεζεο. 

 

5.12 ηόρνη ηεο Τπεξεζίαο Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ 

Οη βαζηθνί ζηφρνη ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη:
84

 

 Ζ νξζή ιεηηνπξγία ησλ επηκέξνπο  ηκεκάησλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ζχκθσλα κε ηελ 

πξνθαζνξηζκέλε πνιηηηθή ηεο Γηνίθεζεο. 

 Ζ δηαπίζησζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εζσηεξηθήο νξγάλσζεο ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο. 

 Ζ δηαπίζησζε ηπρφλ ιαζψλ, παξαιείςεσλ, αηαζζαιηψλ θαη αδπλακηψλ ζηελ νξγάλσζε θαη 

ιεηηνπξγία, πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε κε ρξεζηή δηαρείξηζε θαη ηελ κε νξζή θχιαμε 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο νληφηεηαο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ δηελεξγεί 

δεηγκαηνιεπηηθά πξνιεπηηθνχο θαη θαηαζηαιηηθνχο ειέγρνπο. 

 Ζ αλαθνξά ησλ δηαπηζηψζεσλ ηνπ ειέγρνπ ζηελ Γηνίθεζε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη 

εηζήγεζε ησλ κέηξσλ βειηίσζεο θαη δηφξζσζεο. 
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Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε θακία πεξίπησζε ε ιεηηνπξγία ηεο Τπεξεζίαο απηήο δελ κπνξεί λα 

απνηειέζεη επαξθή αηηία απαιιαγήο ησλ ειεγθηψλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ 

Πξνηχπσλ Διέγρνπ θαη ησλ επζπλψλ ηνπο, πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηηο ηζρχνπζαο 

λνκνζεζίαο. 

 

5.13 Αξκνδηόηεηεο Τπεξεζίαο Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ 

Οη βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη νη εμήο:
85

 

 Δθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο αμηνπηζηίαο ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ παξάγνληαη. 

 Δλεκέξσζε ηεο δηνίθεζεο γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ. 

 Έιεγρνο πιεξφηεηαο, αθξίβεηαο θαη αμηνπηζηίαο ησλ ζηνηρείσλ, ησλ ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ 

θαη βηβιίσλ ηεο επηρείξεζεο, αιιά θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 Αμηνιφγεζε ησλ ζρεδίσλ δξάζεο, ησλ απνθάζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ έρεη ζεζπίζεη 

ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο, ηνπ βαζκνχ ηεο πηζηήο εθαξκνγήο ηνπο θαη ηεο ζπκκφξθσζήο 

ηνπο κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 Αμηνιφγεζε ησλ ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηφζν εληφο 

ησλ ηκεκάησλ, φζν θαη κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ. 

 Έιεγρνο ηεο πνιηηηθήο ησλ πξνζιήςεσλ. 

 Δθηίκεζε ηνπ θφζηνπο θάζε ηκήκαηνο ηεο εηαηξίαο. 

 Αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ επελδχζεσλ βάζεη ησλ αξρηθψλ πξνυπνινγηζκψλ θαη 

ζρεδηαζκψλ. 

 Δμέηαζε κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ηεο δηαρείξηζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ θαη 

αλαδήηεζε ησλ αηηηψλ πνπ ηνλ πξνθαινχλ, θαζψο θαη πξνηάζεηο γηα ηε ιήςε κέηξσλ 

αληηκεηψπηζήο ηνπ. 

 Αλάιεςε ηεο εθηέιεζεο ειέγρσλ εηδηθνχ ζθνπνχ. 

 πλεξγαζία κε ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο θαη ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο ζε φ,ηη αθνξά ζην 

ζρεδηαζκφ θαη ηε δηεμαγσγή ησλ ηαθηηθψλ θαη έθηαθησλ εμσηεξηθψλ ειέγρσλ. 

 Γηελέξγεηα ειέγρνπ λνκηκφηεηαο ησλ ακνηβψλ θαη πάζεο θχζεσο παξνρψλ πξνο ηα κέιε 

ηεο δηνίθεζεο. 
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 Έιεγρνο ζρέζεσλ θαη ζπλαιιαγψλ ηεο εηαηξίαο κε ηηο ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ επηρεηξήζεηο 

ή κε ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

 

5.14 COSO (Committee on Sponsoring Organization): Πιαίζην Δζωηεξηθνύ 

Διέγρνπ 

Οη κεγάιεο, θπξίσο, νηθνλνκηθέο κνλάδεο πξέπεη λα αλαπηχζζνπλ θαη λα εθαξκφδνπλ 

εζσηεξηθέο δηθιείδεο αζθαιείαο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ ηελ νκαιή θαη 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηαπηφρξνλα λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηνλ θίλδπλν κε 

ζπκκφξθσζεο κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηνπο θαλνληζκνχο.
 86

 

Οη εζσηεξηθέο δηθιείδεο είλαη κηα ζεηξά ελεξγεηψλ πνπ ζρεδηάδεηαη, πινπνηείηαη θαη 

ζπληεξείηαη απφ ηε Γηνίθεζε θαη απφ ην πξνζσπηθφ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, κε ζθνπφ ηελ 

παξνρή εχινγεο δηαζθάιηζεο ζρεηηθά κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο, ζε ζρέζε κε ηελ 

αμηνπηζηία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ 

απνδνηηθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο θαη ηε ζπκκφξθσζε κε λφκνπο θαη θαλνληζκνχο. 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη κηα αμηφινγε δξαζηεξηφηεηα πνπ 

δεκηνπξγείηαη ζπλήζσο εληφο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Οη ιεηηνπξγίεο ηεο πεξηιακβάλνπλ 

κεηαμχ άιισλ, ηελ εμέηαζε, αμηνιφγεζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο επάξθεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηθιείδσλ αζθαιείαο. 

Μηα νκάδα νξγαληζκψλ, ινηπφλ, ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο είρε δηαθξίλεη ηελ 

αλάγθε ελφο επξχηεξνπ θαη πιένλ ζχγρξνλνπ ππνδείγκαηνο γηα ηελ πεξηγξαθή θαη 

αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε έλαλ νξγαληζκφ. Σα κέιε ησλ νκάδσλ 

απηψλ, αλ θαη είραλ ζπλαθή αληηθείκελα, εμέθξαδαλ δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα σο πξνο ηνπο 

ζθνπνχο θαη ηα ζπζηαηηθά κέξε ελφο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Χο απνηέιεζκα 

ζπγθεξαζκνχ ησλ απφςεσλ  γηα κηα πην νινθιεξσκέλε ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ αλαγθψλ, 

ηδξχζεθε ην 1985 ε Δπηηξνπή Τπνζηήξημεο ησλ Οξγαληζκψλ (Committee on Sponsoring 

Organization “COSO”) απφ ηηο θάησζη νξγαλψζεηο ησλ ΖΠΑ:
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 Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ (The Institute of Internal Auditors). 

 Ηλζηηηνχην Δγθξηκέλσλ Λνγηζηψλ (American Institute of Certificated Public 

Accountants). 

 Ηλζηηηνχην Γηνηθεηηθψλ Λνγηζηψλ (Institute of Management Accountants). 

 Ηλζηηηνχην Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Γηεπζπληψλ (Financial Executive Institute). 

 Αθαδεκατθφ χλδεζκν Λνγηζηηθήο (American Accounting Association). 

θνπφο ηεο Δπηηξνπήο απηήο είλαη ε θαηάξηηζε πιαηζίνπ νδεγηψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 

νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ ζε ζέκαηα εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ, κε ζηφρν ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο, 

θαζψο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ. 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ, ε Γηνίθεζε ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο πξέπεη λα θαηέρεηαη απφ εζηθέο αμίεο, λα ελεξγεί κε θαλφλεο επαγγεικαηηθήο εζηθήο 

θαη λα έρεη ζέζεη ζε ιεηηνπξγία έλα επαξθέο θαη αμηφπηζην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Ζ Δπηηξνπή Τπνζηήξημεο ησλ Οξγαληζκψλ (COSO) αλέπηπμε έλα πιαίζην (κνληέιν) γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπο ειέγρνπ. 

Σν κνληέιν ηεο COSO νξίδεη ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν σο κηα δηαδηθαζία εγθεθξηκέλε απφ ηε 

Γηνίθεζε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ζρεδηαζκέλε λα παξέρεη εχινγε δηαζθάιηζε , ζρεηηθά κε 

ηελ επίηεπμε ησλ εμήο αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ: 

 Απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ νξγαληζκνχ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηαθχιαμεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 Αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 πκκφξθσζε κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη θαλνληζκνχο. 

Σν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε κηα νηθνλνκηθή κνλάδα απνηειείηαη απφ πέληε βαζηθά 

θαη αιιειέλδεηα ζηνηρεία, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο. 

Σν κνληέιν ηεο COSO έρεη ηε κνξθή ππξακίδαο κε ηέζζεξα επίπεδα σο εμήο: 
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Δηθόλα 3: Ππξακίδα COSO 

ΠΖΓΖ: Βαζίιεηνο Λνπκηώηεο 2015, Γηαρείξηζε Κηλδύλσλ θαη Δζσηεξηθόο Έιεγρνο, Ιλζηηηνύην 

Δθπαίδεπζεο Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ 

Δηδηθόηεξα: 

 ηε βάζε ηεο ππξακίδαο βξίζθεηαη ην πεξηβάιινλ ειέγρνπ (Control Environment). 

 Πάλσ απφ απηφ βξίζθεηαη ε εθηίκεζε θηλδχλσλ (Risk Assessment). 

 Πάλσ απφ ηελ εθηίκεζε θηλδχλσλ βξίζθνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ειέγρνπ (Control 

Activities). 

 ηελ θνξπθή ηεο ππξακίδαο βξίζθεηαη ε επνπηεία ηνπ ειέγρνπ (Monitoring). 

ηηο πιάγηεο πιεπξέο ηεο ππξακίδαο παξνπζηάδνληαη ε πιεξνθνξία (Information) θαη ε 

επηθνηλσλία (Communication), σο δπν παξάκεηξνη πνπ πξέπεη λα ζπλδένπλ φια ηα επίπεδα 

κεηαμχ ηνπο. Πην θάησ ζα επηζεκαλζνχλ φια ηα ζηνηρεία ηεο ππξακίδαο αλαιπηηθά. 

 

5.15 Πεξηβάιινλ Διέγρνπ 

Σν πεξηβάιινλ ειέγρνπ ηαπηίδεηαη κε ην γεληθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη 

έλαο νξγαληζκφο. πλεπψο, ην πεξηβάιινλ ειέγρνπ δηακνξθψλεηαη απφ ηε ζσξεπηηθή 

επίδξαζε πνιιψλ παξαγφλησλ γηα ηε δεκηνπξγία, ππνβνήζεζε ή κεηξίαζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ. 
88

 

Σν πεξηβάιινλ ειέγρνπ αλαθέξεηαη ζηα εμήο ζηνηρεία: 

 Αθεξαηφηεηα ραξαθηήξα, εληηκφηεηα θαη εζηθέο αμίεο θαη θαηά πφζν απηά ηα ζηνηρεία 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ζηε ζέζπηζε θαη ηήξεζε ζπγθεθξηκέλσλ θαλφλσλ 

ζπκπεξηθνξάο, θαζψο θαη νδεγηψλ ζρεηηθά κε ηε γεληθφηεξε επηρεηξεκαηηθή πνιηηηθή, 

ηηο ζρέζεηο κεηαμχ πξνζσπηθνχ, ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ζπλεξγαζίεο κε πειάηεο, 

πξνκεζεπηέο, επελδπηέο, ειεγθηέο θαη άιινπο ηξίηνπο. 
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 Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή Διεγθηηθή Δπηηξνπή. Δηδηθφηεξα πξέπεη λα ππάξρεη: 

 Καζνξηζκφο ζηφρσλ θαη επζπλψλ ηεο Γηνίθεζεο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

 Δπάξθεηα ζε πξνζφληα, γλψζεηο, εκπεηξία θαη ππεπζπλφηεηα απφ ηα κέιε ηεο 

Γηνίθεζεο. 

 Γηαζθάιηζε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ ειεγθηψλ απφ ηε Γηνίθεζε. 

 Γηεμαγσγή ζπρλψλ ζπλαληήζεσλ κεηαμχ ηεο Γηνίθεζεο θαη ησλ εζσηεξηθψλ θαη 

εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ κε ζθνπφ ηελ άκεζε θαη έγθαηξε πιεξνθφξεζε ηεο Γηνίθεζεο ή 

Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο γηα φια ηα ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνλ έιεγρν. 

 Απαηηνχκελα πξνζφληα ηνπ πξνζσπηθνχ. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ πξνζφλησλ θαη 

ηθαλνηήησλ πνπ απαηηεί ε θάζε δξαζηεξηφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

 Πνιηηηθή δηαρείξηζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ. Γηαδηθαζίεο θαη θξηηήξηα πξνζιήςεσλ, 

εθπαίδεπζεο, πξναγσγψλ θαη ακνηβψλ. 

 Αλάζεζε εμνπζηψλ θαη επζπλψλ ζην πξνζσπηθφ. σζηφο θαηακεξηζκφο επζπλψλ ζην 

πξνζσπηθφ, επαξθήο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ, αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ην αληηθείκελν 

ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Οη Τπεξεζίεο θαη ηα Σκήκαηα ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο 

πξέπεη λα έρνπλ ζαθή αληίιεςε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, λα είλαη θαηάιιεια 

ζηειερσκέλα θαη λα αμηνπνηνχληαη θαηά άξηζην ηξφπν. 

 Ζ νξγαλσηηθή δνκή ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο πξέπεη λα βνεζά ζηε δηεθπεξαίσζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαη ζηελ παξνρή ηεο απαηηνχκελεο πιεξνθφξεζεο. 

 

 

5.16 Δθηίκεζε Κηλδύλωλ 

Απφ ηελ επηηξνπή COSO πξνηάζεθε έλα θαηλνηφκν ζηνηρείν πνπ είλαη ε αμηνιφγεζε 

θηλδχλνπ ζην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.. Ζ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ έρεη σο ζηφρν ηνλ 

εληνπηζκφ εθείλσλ ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ ησλ νπνίσλ ε εθαξκνγή δχλαηαη λα απνθέξεη ην 

κεγαιχηεξν δπλαηφλ φθεινο ζηελ επηρεηξεκαηηθή νληφηεηα. Παξάιιεια, ζ‟ έλα άιιν επίπεδν 

κπνξνχλ λ‟ αλαδεηρζνχλ θη άιιεο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ νη νπνίεο παξνπζηάδνληαο αδχλακα λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ην θξηηήξην θφζηνπο/νθέινπο, δελ ζεσξνχληαη απνδνηηθέο, ψζηε λα 

εθαξκνζηνχλ.
89

 

Ζ αμηνιφγεζε θηλδχλνπ ζε έλα ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε 

κε ηα είδε ησλ θηλδχλσλ ηα νπνία είλαη δπλαηφ λα ζπκβνχλ ζην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ 
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ειέγρνπ, ή θαη  ζην επξχηεξν πιαίζην ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. ‟ έλα 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, νπνηνδήπνηε κε επηζπκεηφ γεγνλφο ή πηζαλφ αξλεηηθφ ζπκβάλ ην 

νπνίν ζα κπνξνχζε λα επηθέξεη θάπνηα δεκηά ζην ζχζηεκα ή ζηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ, 

αλαθέξεηαη σο «απεηιή». Ζ αμηνιφγεζε θηλδχλσλ, ινηπφλ, αλαθέξεηαη ζηα εμήο ζηνηρεία:
90

 

 Καζνξηζκόο ηωλ αληηθεηκεληθώλ ζηόρωλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Ο θαζνξηζκφο 

απηφο γίλεηαη ζε ηξία επίπεδα: ζην επίπεδν δηαρείξηζεο, ζην ζε επίπεδν πξνεηνηκαζίαο 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη παξνρήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, θαη 

ζην επίπεδν ηεο ζπκκφξθσζεο κε λφκνπο θαη θαλνληζκνχο. 

 Δληνπηζκόο θαη αμηνιόγεζε ηωλ θηλδύλωλ. Οη θίλδπλνη κπνξεί λα νθείινληαη ζε 

εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, αιιά θαη ζε εζσηεξηθνχο παξάγνληεο. Οη αιιαγέο ζηελ 

πξνηίκεζε ησλ θαηαλαισηψλ, ν αληαγσληζκφο, ε λνκνζεζία, νη θπζηθέο θαηαζηξνθέο, 

ε ηερλνινγηθή εμέιημε θαη νη θνηλσληθννηθνλνκηθέο αιιαγέο απνηεινχλ εμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο πνπ εκπεξηθιείνπλ θηλδχλνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε επάξθεηα, ε 

θαηαιιειφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Γηνίθεζεο ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη ε θχζε ησλ εξγαζηψλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο απνηεινχλ 

εζσηεξηθνχο παξάγνληεο. 

 Γηαρείξηζε θηλδύλωλ. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ 

απαηηείηαη ε ζέζπηζε ησλ εμήο δηαδηθαζηψλ: 

 πξνζδηνξηζκφο επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ θαη επηπέδνπ απνδεθηνχ θηλδχλνπ, δειαδή 

εθείλνπ ηνπ επηπέδνπ θηλδχλνπ πνπ κπνξεί ε νηθνλνκηθή κνλάδα λα αληέμεη ηηο 

ζπλέπεηέο ηνπ. 

 Δληνπηζκφο θαη εμεηδίθεπζε ησλ πθηζηάκελσλ θηλδχλσλ κε ηε ρξεζηκνπνίεζε εηδηθψλ 

ηερληθψλ, λνκηθψλ θαη ζπκβνχισλ. 

 Μέηξεζε ηεο πηζαλφηεηαο λα ζπκβνχλ νη θίλδπλνη κε επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε αιιά 

θαη κέηξεζε ηφζν ησλ επηπηψζεψλ ηνπο κε ηεθκεξίσζε πνζνηηθψλ αλαθνξψλ φζν θαη 

ηνπ θφζηνπο γηα ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα. 

 Καζνξηζκφο ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο ησλ θηλδχλσλ. 

 Δπηινγή ηεο Γηνίθεζεο γηα ην πψο ζα αληηκεησπηζηνχλ νη θίλδπλνη. Αλ δειαδή, ζα 

ηνπο απνθχγεη, αλ ζα ηνπο κεηψζεη, αλ ζα ηνπο κεηαβηβάζεη ή αλ ζα ηνπο απνδερζεί. 
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5.17 Γξαζηεξηόηεηεο Διέγρνπ 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ειέγρνπ δηακνξθψλνληαη απφ ηε Γηνίθεζε ελφο νξγαληζκνχ, έηζη ψζηε λα 

παξέρνπλ ζε έλα ινγηθφ βαζκφ δηαβεβαίσζε φηη νη ζπγθεθξηκέλνη νξγαλσηηθνί ζηφρνη 

ειέγρνπ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ.  

Οη δξαζηεξηφηεηεο ειέγρνπ πνπ ζπλζέηνπλ ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο αλαθέξνληαη ζηα εμήο ζηνηρεία:
 91

 

 Δπαξθήο εμνπζηνδφηεζε ησλ ζπλαιιαγψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Ζ εμνπζηνδφηεζε απηή 

κπνξεί λα είλαη είηε γεληθή, είηε εηδηθή.  

 Γηαρσξηζκφο θαζεθφλησλ. Ο δηαρσξηζκφο θαζεθφλησλ ζα πξέπεη λα κεηψλεη ή θαη λα 

κεδελίδεη ηελ πηζαλφηεηα έλα άηνκν λα βξίζθεηαη ζε ζέζε πνπ λα ηνπ επηηξέπεη ηφζν λα 

κπνξεί λα δηαπξάηηεη θάπνηα αηαζζαιία φζν θαη λα κπνξεί λα ηε ζπγθαιχπηεη. Γηα ην 

ιφγν απηφ, ζα πξέπεη λα αλαηίζεληαη ζε δηαθνξεηηθά άηνκα νη αθφινπζεο 

ππεπζπλφηεηεο: 

 Δμνπζηνδφηεζε ζπλαιιαγψλ. 

 Καηαγξαθή ζπλαιιαγψλ ζε ινγηζηηθά βηβιία, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ εηνηκαζία 

παξαζηαηηθψλ εγγξάθσλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ νξζφηεηα θαη ηελ εγθπξφηεηα ησλ 

ζπλαιιαγψλ, ηελ ηήξεζε ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ θαη αξρείσλ θαη ηε ζπκθσλία ηνπ 

ηακείνπ. 

 Φχιαμε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, είηε απηά αθνξνχλ πιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, 

φπσο κεηξεηά, απνζέκαηα, είηε άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, φπσο είλαη ηα δεδνκέλα ηα 

νπνία θπιάζζνληαη ζε ινγηζηηθά αξρεία. Αθφκε, ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε 

θαηά ηελ νπνία κηα επηρείξεζε ζα πξέπεη λα δηαθπιάζζεη δηάθνξα έγγξαθα ε ρξήζε 

ησλ νπνίσλ ζα κπνξνχζε λα κεηαβάιεη ην χςνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ , φπσο ε 

θχιαμε επηηαγψλ. 

 Δπαξθήο αζθάιεηα ζηε ρξήζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ινγηζηηθψλ 

ζπλαιιαγψλ. 

 Αλεμάξηεηνη έιεγρνη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ 

επεμεξγαζίαο ζπλαιιαγψλ. 

 Έιεγρνο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ.  
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5.18 Δπνπηεία Διέγρνπ 

Σα κέηξα θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ειέγρνπ πξέπεη λα επνπηεχνληαη ζε ζπλερή θαη ζπζηεκαηηθή 

βάζε.
92

 

Ζ επνπηεία θαιχπηεη ηνπο εμήο ηνκείο: 

 Γηαδηθαζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 Αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 Πιεξφηεηα νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

5.19 Πιεξνθόξεζε θαη Δπηθνηλωλία 

Σν πξφηππν ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ην νπνίν πξνηάζεθε απφ ην Ακεξηθαληθφ Ηλζηηηνχην 

Δγθεθξηκέλσλ Λνγηζηψλ, ελέηαζζε ην ινγηζηηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα σο έλα βαζηθφ 

κέξνο ζηε δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ζ επηηξνπή COSO επέθηεηλε ην ξφιν 

ηνπ ινγηζηηθνχ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. Έλα ινγηζηηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ινηπφλ, 

έρεη σο θχξηα ζηφρεπζε ηφζν ηελ  πιεξνθφξεζε  ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρξεζηψλ, 

φζν θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπ σο βαζηθνχ εξγαιείνπ επηθνηλσλίαο γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ 

δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νξγαληζκνχ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, είλαη πιένλ ζεκαληηθφ λα 

ππάξρνπλ νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα. Μφλν κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζπληνλίδνληαη νη δηάθνξεο 

ελέξγεηεο ή ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ, αλεμάξηεηα απφ ην ηκήκα ζην νπνίν απηέο 

εθηεινχληαη θαη βειηηψλεηαη ην επίπεδν θαη ε πνηφηεηα επηθνηλσλίαο ζηνλ νξγαληζκφ. 

 Δπνκέλσο, νη ζχγρξνλνη ινγηζηέο ζε έλαλ νξγαληζκφ, ζα πξέπεη λα είλαη γλψζηεο ηεο 

θχζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ, ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζπιιέγνληαη θαη 

κεηαηξέπνληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ηα δεδνκέλα πνπ είλαη απφξξνηα απηψλ ησλ 

ζπλαιιαγψλ , ηεο κνξθήο ησλ ειεθηξνληθψλ αξρείσλ, ηνπ ηξφπνπ ζρεδηαζκνχ ηνπο, ηεο 

πξφζβαζεο ζε απηά θαη ηεο κεζφδνπ κε ηελ νπνία γίλεηαη ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. 

Μεηά απφ απηήλ ηε δηαδηθαζία, ηα δεδνκέλα απνθηνχλ θαη ηελ ηειηθή κνξθή κε ηελ νπνία  

απηά παξνπζηάδνληαη ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο.
93
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5.20 Σα  Πξνγξάκκαηα ERP ωο Μέζα Άζθεζεο Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ 

Σα ζπζηήκαηα ERP, πέξα απφ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ ζε πξνεγνχκελε 

ελφηεηα, παξνπζηάδνπλ έλα αθφκα βαζηθφ πξνηέξεκα: λα ιεηηνπξγνχλ σο εξγαιεία γηα ηελ 

άζθεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Βνεζνχλ, ινηπφλ,  ζηε δηελέξγεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

ζχκθσλα κε ηνπο Annamalai C,-Ramayah T (2001).
94

 Σν παξαδνζηαθφ κνληέιν ειέγρνπ έρεη 

κεηαβιεζεί αξθεηά ιφγσ ηεο έληαμεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, θαη εηδηθφηεξα ησλ 

ERP, κέζα ζηηο επηρεηξεκαηηθέο νληφηεηεο. Αλαιπηηθφηεξα επεξέαζαλ ηα παξαθάησ 

πιαίζηα:
95

 

 Πεξηβάιινλ ειέγρνπ: Ζ δνκή ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ είλαη 

ελζσκαησκέλε ζην πξφγξακκα ηνπ ERP, νπφηε δε κπνξεί θαλείο λα μεθχγεη απφ απηφ ην 

πιαίζην θαη λα παξαβηάζεη ηνπο θαλφλεο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί. 

 Αμηνιφγεζε θηλδχλσλ: Σα ERP βνεζνχλ ζην λα κπνξέζνπλ λα εληνπηζηνχλ έγθαηξα νη 

δηάθνξνη θίλδπλνη πνπ ειινρεχνπλ, λα αλαιπζνχλ θαη λα αμηνινγεζεί ην θαηά πφζν νη 

επηπηψζεηο ηνπο είλαη ζνβαξέο ή φρη γηα ηελ επηρείξεζε. 

 Γξαζηεξηφηεηεο ειέγρνπ: Σα ERP δηεπθνιχλνπλ ηνπο δηαθφξνπο ειέγρνπο πνπ γίλνληαη. 

Έρνληαο ελζσκαησκέλα πνιιά πξφζζεηα εξγαιεία, επηηξέπνπλ δηαζηαπξψζεηο ζηνηρείσλ 

θαη έθηαθηεο αλαθνξέο, παξέρνληαο ηαπηφρξνλα ηε δπλαηφηεηα νη εγθξίζεηο λα γίλνληαη αλ 

θη εθφζνλ δνζεί ειεθηξνληθή ππνγξαθή. εκαληηθφ πιενλέθηεκα, αθφκε, είλαη φηη κφλν 

εμνπζηνδνηεκέλνη ρξήζηεο έρνπλ πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ θπιάζζνληαη ζηηο 

βάζεηο δεδνκέλσλ ησλ ERP. 

 Παξαθνινχζεζε: Σα ERP εγγπψληαη ην ζσζηφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο. Οη παξάκεηξνη 

ηνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο νξηνζεηνχληαη απφ ηε δηνίθεζε. Έηζη, ηα «εκεξνιφγηα 

κεηαβνιψλ» ειέγρνπλ, αλ εθηεινχληαη ζσζηά θαη έγθαηξα νη δηαδηθαζίεο. 

 Πιεξνθφξεζε θη επηθνηλσλία: Σα ERP δίλνπλ ζηελ επηρείξεζε πιεξνθφξεζε γηα ηα 

νηθνλνκηθά ηεο ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη πεξηιακβάλνπλ θαη 

ελεκέξσζε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6
ν
 

ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΗ Ζ ΥΔΖ ΣΟΤ ΜΔ ΣΑ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ 

 

6.1 Δηζαγωγή 

Ο ζεκαληηθφο θαη θξίζηκνο ξφινο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ επηρεηξεκαηηθή θαη 

θαζεκεξηλή δσή, έθαλε ηηο επηρεηξήζεηο λα ζηξαθνχλ ζηε ιήςε εηδηθψλ κέηξσλ αζθαιείαο, 

γηα λα πξνζηαηέςνπλ ηα πιεξνθνξηαθά ηνπο ζπζηήκαηα θαη θαη‟ επέθηαζε ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ απηά παξέρνπλ  ζηνπο ρξήζηεο. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ θαηά 

θάπνηνπο βειηίσζε ηε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη θαηά θάπνηνπο άιινπο 

δεκηνχξγεζε αθφκα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα, θάλνληαο ζχλζεηεο ηηο δηαδηθαζίεο ζε ζρέζε 

κε ηα παιαηφηεξα ρξφληα. Δπνκέλσο, ζε απηφ ην θεθάιαην ζα γίλεη αλάιπζε φρη κφλν ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο Διεγθηηθήο Δπηζηήκεο, αιιά θπξίσο ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. 

 

6.2 Οξηζκόο θαη θνπόο Διέγρνπ Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάηωλ 

Ο έιεγρνο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο ή αιιηψο έιεγρνο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ είλαη 

ε εμέηαζε θαη αμηνιφγεζε ησλ ειέγρσλ ζηα πιαίζηα ηεο ππνδνκήο ηεο πιεξνθνξηαθήο 

ηερλνινγίαο. πγθεθξηκέλα, είλαη ε δηαδηθαζία ζπιινγήο θαη αμηνιφγεζεο ησλ απνδεηθηηθψλ 

ζηνηρείσλ, πξνθεηκέλνπ λα απνδεηρζεί αλ θαη θαηά πφζν ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ κπνξνχλ λα εγγπεζνχλ ηε δηαθχιαμε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, ηε 

δηαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ, ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπο γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ απνδνηηθή θαηαλάισζε ησλ πφξσλ ηεο. 

Αλαιχνληαο ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ νξηζκνχ ηεο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο κπνξνχκε 

λα θαηαλνήζνπκε πην εχθνια ηελ έλλνηα ηνπ ειέγρνπ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ.
 96

 

Γηαθχιαμε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ: Σν ελεξγεηηθφ ελφο ζπζηήκαηνο πεξηιακβάλεη ην 

πιηθφ, ην ινγηζκηθφ, ηα αξρεία δεδνκέλσλ, ηελ ηεθκεξίσζε, ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, ην 

ζπκπιεξσκαηηθφ εμνπιηζκφ θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ. Ζ δηαθχιαμή ηνπ, ινηπφλ, έρεη λα 
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θάλεη κε ηε δηαζθάιηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ νπνηαδήπνηε βιάβε, θαηαζηξνθή ή 

παξάλνκε ρξήζε θαη θινπή. 

Γηαθχιαμε αθεξαηφηεηαο δεδνκέλσλ: Ζ αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ δειψλεη πσο θάπνηεο 

βαζηθέο ηδηφηεηεο πνπ πεξηέρνπλ  ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, φπσο ζαθήλεηα, πιεξφηεηα, 

αθξίβεηα, αμηνπηζηία έρνπλ θάπνην θφζηνο γηα ηελ επηρείξεζε, έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα ηα 

δηαηεξήζεη φια απηά ζην αθέξαην. Σν φθεινο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαζθάιηζε ηεο χπαξμεο 

φισλ ησλ παξαπάλσ, ζα πξέπεη φρη κφλν λα θαιχπηεη ην θφζηνο αιιά θαη λα ην ππεξβαίλεη. 

Απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ: Ο έιεγρνο γηα ην εάλ έλα 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα είλαη απνηειεζκαηηθφ γίλεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ηνπ. 

Έλα ζχζηεκα ζεσξείηαη απνηειεζκαηηθφ, φηαλ εθπιεξψλεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ. 

Απνδνηηθή θαηαλάισζε πφξσλ: Έλα ζχζηεκα είλαη απνδνηηθφ ή ηθαλφ, εθφζνλ 

επηηπγράλεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ειάρηζηεο δπλαηέο εηζξνέο, νη νπνίεο 

αθνξνχλ φρη κφλν ηα ρξήκαηα, αιιά θαη ηελ εξγαζία θαη ην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Ο ζθνπφο ηψξα ηνπ ειέγρνπ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ έρεη λα θάλεη κε:
97

 

 ηελ αμηνιφγεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζεί αλ νη 

πιεξνθνξίεο πνπ απηά παξέρνπλ είλαη έγθαηξεο, αζθαιείο, νινθιεξσκέλεο θαη 

αμηφπηζηεο, 

 ηελ ηήξεζε ζρεηηθψλ λφκσλ θαη θαλνληζκψλ, 

 ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, 

 ηε δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, 

 ηε ζχζηαζε εζσηεξηθψλ ειέγρσλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ 

ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη 

 ηελ πξνζηαζία ησλ ζπζηεκάησλ απφ εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο θηλδχλνπο. 

Οη ζεκαληηθφηεξνη απφ ηνπο ζθνπνχο ηνπ ειέγρνπ ζα αλαθεξζνχλ αλαιπηηθφηεξα 

παξαθάησ, έηζη ψζηε λα γίλνπλ θαιχηεξα θαηαλνεηνί νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ν έιεγρνο 

ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο. 
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6.3 Κίλδπλνη Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάηωλ 

Οη εμειίμεηο ζηελ Πιεξνθνξηαθή Σερλνινγία, θαζψο θαη ε απμεκέλε ρξήζε ηνπ Ίληεξλεη απφ 

ηηο επηρεηξήζεηο βνήζεζαλ, ψζηε ην δπλακηθφ ηεο επηρείξεζεο λα είλαη θαη θαιχηεξνη γλψζηεο 

θαη ρξήζηεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. ηε ζχγρξνλε επνρή, ε κεγαιχηεξε κεξίδα 

ησλ επηρεηξήζεσλ πξαγκαηνπνηεί ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο ρξεζηκνπνηψληαο ηα 

Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα. Ζ ρξήζε, φκσο, απηψλ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, φζν θη 

αλ δηεπθφιπλε ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ, ειινρεχεη θαη  αξθεηνχο θηλδχλνπο, ηνπο 

νπνίνπο θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ε ειεγθηηθή επηζηήκε θαη ζπγθεθξηκέλα ν Δζσηεξηθφο 

Έιεγρνο. Γηαθνξεηηθά, ηα απνηειέζκαηα κπνξεί λα είλαη επηδήκηα γηα ηελ επηρείξεζε. Οη 

θίλδπλνη γηα ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πξνέξρνληαη απφ δηάθνξεο πεγέο. Μπνξεί λα 

απνξξένπλ απφ παξάγνληεο  ηερληθνχο, νξγαλσζηαθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο θαη λα 

κεγεζχλνληαη ιφγσ ιαλζαζκέλσλ απνθάζεσλ ηεο δηνίθεζεο. Αλ απηνί νη θίλδπλνη 

αγλνεζνχλ, κπνξνχλ λα θαηαζηξέςνπλ ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ αθξίβεηα ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Όπσο, ινηπφλ, έγηλε αλαθνξά θαη παξαπάλσ, ν έιεγρνο ηνλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ επηθεληξψλεηαη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ θηλδχλσλ, αλ ππάξρνπλ, θαζψο θαη ζηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπο. 

 

6.4 Οξηζκόο Κηλδύλνπ 

Ο θίλδπλνο εκθαλίδεηαη ζε φια ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. χκθσλα κε ηνπο London 

Kennethθαη Jane, θίλδπλνο είλαη «έλα αξλεηηθφ απνηέιεζκα ην νπνίν έρεη κηα έληνλε 

πηζαλφηεηα εκθάληζεο». Κάζε επηρείξεζε αληηκεησπίδεη αξθεηνχο θηλδχλνπο. Οη θίλδπλνη 

κπνξνχλ λα απνθαιπθζνχλ θαη λα κεησζνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ή αθφκα θαη λα εμαιεηθζνχλ.
98

 

χκθσλα κε κηα πην πιήξε πξνζέγγηζε ηεο έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ απφ ηελ ISO, γίλεηαη 

αληηιεπηφ φηη ν θίλδπλνο νξίδεηαη σο «ε πηζαλφηεηα κηα απεηιή λα πξνθαιέζεη αδπλακίεο ζηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο θαη γεληθφηεξα κηα αξλεηηθή επίδξαζε ζηε ιεηηνπξγία 

ηεο.
99
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6.5 Καηεγνξίεο θηλδύλωλ 

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα αληηκεησπίδνπλ δηάθνξνπο θηλδχλνπο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε 

ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά, ηε δπζιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ζπζηεκάησλ, ηελ 

απφθιηζε απφ ηνπο θαλφλεο πξφηππεο ιεηηνπξγίαο, ηελ αλεπαξθή εμέηαζε επηξξνήο ησλ 

εμσηεξηθψλ δπλάκεσλ θαη ηε κε απνδνηηθή αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηεο επηρείξεζεο, φπσο ηα 

θεθάιαηα, ην πξνζσπηθφ, ηνλ εμνπιηζκφ, ηελ ηερλνινγία θαη ην δίθηπν δηαλνκήο.
100

 

Αθνχ βξεζεί θη αλαγλσξηζζεί ν θίλδπλνο πνπ απεηιεί ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πξέπεη λα 

ηνλ εληάμνπκε ζηελ θαηάιιειε θαηεγνξία θηλδχλνπ. Οη θίλδπλνη πνπ κπνξνχλ λα 

εκθαληζηνχλ θαηά ηελ πεξίνδν ζρεδηαζκνχ ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ή θαη θαηά ηελ 

πεξίνδν νινθιήξσζήο ηνπ δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

 Δπηρεηξεζηαθφο θίλδπλνο (Business risk): επηρεηξεζηαθφο θίλδπλνο είλαη ε πηζαλφηεηα 

κε επίηεπμεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο. Ο θίλδπλνο απηφο έρεη λα 

θάλεη κε ηελ αδπλακία πξνζαξκνγήο ηεο λέαο ηερλνινγίαο ζε θάζε νξγαληζκφ, κε 

απνηέιεζκα ηελ παξεκπφδηζε ιεηηνπξγίαο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. Οη 

επηρεηξεζηαθνί θίλδπλνη δηαθξίλνληαη ζε ελδνγελείο θαη εμσγελείο.
101

 

 Διεγθηηθφο θίλδπλνο (Audit risk): ειεγθηηθφο θίλδπλνο είλαη ε αδπλακία εληνπηζκνχ 

ιαζψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νξζφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Δπνκέλσο, ζε φηη αθνξά ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, ν ειεγθηηθφο 

θίλδπλνο έρεη λα θάλεη κε ηελ πηζαλφηεηα κε εληνπηζκνχ ζθάικαηνο. Μπνξεί, δειαδή, 

ν ειεγθηήο λα βξεη νξζή θαη νκαιή ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, ελψ απηφ 

παξνπζηάδεη ζνβαξά ζθάικαηα.
102

 

 Κίλδπλνο ζπλέρεηαο (Continuity risk):Ο θίλδπλνο απηφο πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ είλαη ζρεηηθνί κε ηε δηαζεζηκφηεηα πξνο ηνπο ρξήζηεο, ην backup θαη 

ηελ απνθαηάζηαζε ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο.
103

 

 Κίλδπλνο αζθάιεηαο (Security risk): Ο θίλδπλνο αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα. θαη ηελ αθεξαηφηεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα δεδνκέλα απηά. Διινρεχεη, επνκέλσο, ηφζν ν 
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θίλδπλνο πξφζβαζεο «ιάζνο» αηφκσλ ζην ζχζηεκα, φζν θαη ν θίλδπλνο κεηάδνζεο 

ιαλζαζκέλεο πιεξνθνξίαο. 
104

 

 

6.6 πλεζηζκέλεο Απεηιέο ζηα ύγρξνλα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 

ηελ παξαθάησ εηθφλα απεηθνλίδνληαη νη πην ζπλεζηζκέλεο απεηιέο ελαληίνλ ησλ ζχγρξνλσλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Οη απεηιέο απηέο κπνξεί λα απνξξένπλ απφ ηερληθνχο, νξγαλσζηαθνχο 

θαη πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο θαη λα κεγεζχλνληαη εμαηηίαο ιαλζαζκέλσλ απνθάζεσλ θαη 

ελεξγεηψλ ηεο δηνίθεζεο. ην πνιπεπίπεδν ππνινγηζηηθφ πεξηβάιινλ πειάηε/δηαθνκηζηή πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα, εππαζή ζεκεία ππάξρνπλ ζε θάζε επίπεδν θαζψο θαη ζηελ επηθνηλσλία 

κεηαμχ ησλ επηπέδσλ. Οη ρξήζηεο ζην επίπεδν πειάηε κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ δεκηά εηζάγνληαο 

ιάζε ή απνθηψληαο κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε ζην ζχζηεκα. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο 

ζηα δεδνκέλα πνπ ξένπλ κέζα ζηα δίθηπα , θινπήο πνιχηηκσλ δεδνκέλσλ θαηά ηε κεηάδνζε ή κε 

εμνπζηνδνηεκέλεο αιινίσζεο δεδνκέλσλ. Ζ αθηηλνβνιία κπνξεί θαη απηή λα δηαηαξάμεη ηε 

ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο ζε δηάθνξα ζεκεία. Οη εηζβνιείο κπνξνχλ λα εμαπνιχζνπλ επίζεζε 

άξλεζεο εμππεξέηεζεο ή θαθφβνπιν ινγηζκηθφ γηα λα δηαηαξάμνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπνζεζηψλ ηνπ 

Ηζηνχ.
 105

 

 

Δηθόλα 4: ύγξρνλεο πξνθιήζεηο γηα ηελ αζθάιεηα θαη αδύλακα ζεκεία 
ΠΖΓΖ: Laudon & Laudon 2009, Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο, Δθδφζεηο Κιεηδάξηζκνο 

 

Σα ζπζηήκαηα παξνπζηάδνπλ δπζιεηηνπξγία, αλ πάζεη βιάβε ην πιηθφ κέξνο, αλ δελ είλαη ζσζηά 

δηεπζεηεκέλν, ή αλ πάζεη δεκηά απφ ειαηησκαηηθή ρξήζε ή εγθιεκαηηθή ελέξγεηα. θάικαηα 

πξνγξακκαηηζκνχ, αθαηάιιειε εγθαηάζηαζε ή κε εμνπζηνδνηεκέλεο αιιαγέο κπνξνχλ λα 
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πξνθαιέζνπλ αζηνρία ζε πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ. Γηαθνπέο ξεχκαηνο, πιεκκχξεο, ππξθαγηέο ή 

άιιεο θπζηθέο θαηαζηξνθέο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ δηαηαξαρέο ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. 

Οη εγρψξηεο ή εμσρψξηεο ζπκπξάμεηο κε άιιεο εηαηξίεο απμάλνπλ ηελ εππάζεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, 

αλ νη πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο βξίζθνληαη ζε δίθηπα θαη ππνινγηζηέο εθηφο ειέγρνπ ηεο εηαηξίαο. 

Υσξίο ηζρπξέο κεζφδνπο δηαζθάιηζεο, πνιχηηκα δεδνκέλα ζα κπνξνχζαλ λα ραζνχλ ή λα πέζνπλ ζε 

ιάζνο ρέξηα θη έηζη λα απνθαιχςνπλ ζεκαληηθά εκπνξηθά κπζηηθά ή πιεξνθνξίεο πνπ παξαβηάδνπλ 

ην πξνζσπηθφ απφξξεην. 

 

6.7 Παξάγνληεο Κηλδύλνπ 

Πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί έλαο θίλδπλνο, πξέπεη πξψηα λα αλαγλσξηζηνχλ νη 

παξάγνληεο πνπ επζχλνληαη γηα ηελ εκθάληζή ηνπ. Σέηνηνη παξάγνληεο  κπνξεί λα είλαη:
 106

 

 Φπζηθέο απεηιέο. Οη θπζηθέο απεηιέο, φπσο πιεκκχξεο, θσηηέο, ζεηζκνί θ.ά. κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ θαηαζηξνθή ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ζπλεπψο ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ απηά ζπιιέγνπλ. 

 Αλζξώπηλεο απεηιέο. ε απηήλ ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ ηα άηνκα πνπ πξνθαινχλ βιάβεο 

ζην ινγηζκηθφ ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, είηε εθνχζηα γηαηί ζέινπλ λα βιάςνπλ 

ηελ εηαηξία, είηε αθνχζηα ιφγσ ειιηπνχο εμεηδίθεπζεο πάλσ ζηε ρξήζε ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

 Γπζιεηηνπξγία εμνπιηζκνύ θαη ζπζηεκάηωλ. Έρεη λα θάλεη κε ηνπο θηλδχλνπο ηεο 

ηερλνινγίαο. Τπάξρνπλ ζπζηήκαηα ηα νπνία, είηε είλαη απφ κφλα ηνπο δπζιεηηνπξγηθά θαη 

απαηηνχλ ηδηαίηεξε εμεηδίθεπζε γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, είηε ν εμνπιηζκφο ηνπο δελ 

κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί απφ ηελ εθάζηνηε επηρείξεζε. 

 Απόθιηζε από θαλόλεο πξόηππεο ιεηηνπξγίαο. Με ζσζηή ρξήζε ζπζηεκάησλ, ζχκθσλα 

κε ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο, είηε επίηεδεο, είηε ιφγσ έιιεηςεο γλψζεσλ. 

 Αλεπαξθήο εμέηαζε επηξξνήο εμωηεξηθώλ δπλάκεωλ. Έιιεηςε πξφβιεςεο, ψζηε 

ιεθζνχλ κέηξα αληηκεηψπηζεο «ρηππήκαηνο» ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο απφ ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, φπσο γηα παξάδεηγκα απφ ηνπο αληαγσληζηέο. 

 Με απνδνηηθή αμηνπνίεζε πόξωλ ηεο επηρείξεζεο. Με ζσζηή ρξήζε θαη αμηνπνίεζε  

ηνπ θεθαιαίνπ, ηνπ πξνζσπηθνχ, ηνπ εμνπιηζκνχ, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηνπ δηθηχνπ 

δηαλνκήο. 
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6.8 Αζθάιεηα Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάηωλ 

Ζ αζθάιεηα ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο έγθεηηαη ζηελ χπαξμε ελφο νξγαλσκέλνπ 

πιαηζίνπ, ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλνληαη  έλλνηεο, αληηιήςεηο, αξρέο, πνιηηηθέο, δηαδηθαζίεο, 

ηερληθέο θαη κέηξα πνπ απαηηνχληαη, γηα λα πξνζηαηεπζνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ 

πζηήκαηνο, αιιά θαη νιφθιεξν ην ζχζηεκα, απφ θάζε θίλδπλν θαη απεηιή.
107

 Ζ έλλνηα ηεο 

αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ χπαξμε ηξηψλ 

ζεκειησδψλ αξρψλ:
108 

 Δκπηζηεπηηθόηεηα (confidentiality): Δίλαη έλλνηα άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ 

ηδησηηθφηεηα θαη ηε κπζηηθφηεηα. ‟ επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα-πιεξνθνξίεο δελ 

έρνπλ πξφζβαζε ρξήζηεο πνπ δελ δηαζέηνπλ εμνπζηνδφηεζε.  

 Αθεξαηόηεηα (integrity): Αθνξά ηε δπλαηφηεηα αιιαγήο ζηνηρείσλ ησλ δεδνκέλσλ. Μφλν 

ζε θαηάιιεια εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο, ην ζχζηεκα επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε, έηζη 

ψζηε λα δηαθπιάζζεηαη ε πιεξφηεηα ησλ πεξηερνκέλσλ ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. 

 Γηαζεζηκόηεηα (availability): Αθνξά ηε δπλαηφηεηα άκεζεο πξφζβαζεο ζηηο 

πιεξνθνξίεο, ζηηο ππεξεζίεο θαη γεληθφηεξα ζε φινπο ηνπο πφξνπο ηεο πιεξνθνξηαθήο 

ηερλνινγίαο. 

Γηα λα επηηεπρζεί, ινηπφλ ε αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ή έζησ λα 

εμαζθαιηζζεί ζε κεγάιν βαζκφ, πξέπεη λα εληνπηζηνχλ νη θίλδπλνη ηνπ εθάζηνηε ζπζηήκαηνο 

θαη είηε λα κεησζνχλ είηε ζηελ θαιχηεξε θαη πην επηζπκεηή πεξίπησζε λα εμαιεηθζνχλ 

πιήξσο. Γηα λα γίλεη απηφ, ινηπφλ, είλαη απαξαίηεηνο ν έιεγρνο ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ, έηζη ψζηε λα είλαη πάληα αζθαιή θαη αμηφπηζηα θαη λα κελ παξνπζηάδνπλ 

εζθαικέλα δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο ζηνπο ρξήζηεο. Δπηβεβιεκέλα εξγαιεία, γηα λα 

επηηεπρζεί απηφο ν δχζθνινο αιιά φρη θαη αθαηφξζσηνο ζηφρνο, είλαη ε επηζηήκε ηεο 

Διεγθηηθήο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ν Δζσηεξηθφο Έιεγρνο. Ο ξφινο ηεο 

ειεγθηηθήο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ έρεη λα θάλεη κε:
109

 

 Σνλ εληνπηζκφ ησλ απνθιίζεσλ απφ ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο. 

 Σνλ εληνπηζκφ ησλ αηηηψλ πνπ πξνθάιεζαλ ηηο απνθιίζεηο. 

 Σε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ηε ιήςε κέηξσλ θαη ηε δηελέξγεηα αιιαγψλ. 
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6.9 Διεγθηέο Πιεξνθνξηαθήο Σερλνινγίαο (IT Auditors) 

Οη ειεγθηέο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο δηαζθαιίδνπλ ηε δηαθπβέξλεζε ηεο πιεξνθνξηαθήο 

ηερλνινγίαο, αμηνινγνχλ ηνπο θηλδχλνπο θαη ειέγρνπλ θαηά πφζν έρνπλ ηεξεζεί νη θαλφλεο 

ηεο θάζε επηρείξεζεο. Πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ, νη ειεγθηέο πξαγκαηνπνηνχλ ηαθηηθνχο ειέγρνπο. Οη γλψζεηο θαη νη ξφινη ησλ 

ειεγθηψλ εμαξηψληαη απφ ηε ζέζε πνπ θαηέρνπλ εληφο ή εθηφο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, 

δειαδή απφ ην εάλ εξγάδνληαη είηε σο εζσηεξηθνί, είηε σο εμσηεξηθνί ειεγθηέο. Βαζηθή 

αξκνδηφηεηά ηνπο είλαη λα επηθεληξψλνληαη ζε ν,ηηδήπνηε αθνξά ζηε δηαζθάιηζε ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα:
 110

 

 Αμηνινγνχλ ηνπο ειέγρνπο πνπ γίλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο, φπσο ηα ERP 

πξνγξάκκαηα. 

 Παξέρνπλ δηαζθάιηζε ζρεηηθά κε ζπγθεθξηκέλεο δηεξγαζίεο. 

 Παξέρνπλ δηαζθάιηζε ζε ηξίηνπο. 

 Πξαγκαηνπνηνχλ ειέγρνπο απνθηψληαο πξφζβαζε ζε πιεξνθνξηαθνχο πφξνπο, ψζηε λα 

αλαθαιχπηνπλ αδπλακίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα. 

 Τπνζηεξίδνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ειέγρνπο θαη αμηνινγνχλ θηλδχλνπο θηλδχλνπο πνπ 

κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηελ αμηνπηζηία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 πκβάιινπλ ζηελ δηεξεχλεζε ηεο απάηεο. 

 

Οη Διεγθηέο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ 

Διέγρνπ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο (ISACA), ζα πξέπεη λα αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο 

βαζηδφκελνη ζε έλαλ θψδηθα επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο. Με βάζε ηνλ θψδηθα απηφλ, ν 

ειεγθηήο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ νθείιεη:
111

 

 Να ζπλάδνπλ φιεο νη εξγαζίεο ηηο νπνίεο  επηηειεί κε ηα πθηζηάκελα επαγγεικαηηθά 

πξφηππα θαη ηηο αξρέο. 

 Να κε κεηέρεη ζε παξάλνκεο ή αλήζηθεο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ. 

  Να δηαθαηέρεηαη απφ εληηκφηεηα θαη εηιηθξίλεηα ππεξεηψληαο ηα ελδηαθέξνληα φισλ 

ησλ ζπληειεζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα ειέγρνπ. 
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 Να δηαηεξεί ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ θαηέρεη, λα κελ ηηο 

ρξεζηκνπνηεί γηα πξνζσπηθφ φθεινο θαη ρσξίο γξαπηή έγθξηζε ησλ αξκφδησλ ζηειερψλ 

ή ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

 Να δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα πξνζφληα ηα νπνία επηβεβαηψλνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ 

επάξθεηα θαη λα ηεξεί ηηο αξρέο ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο αλεμαξηεζίαο. 

 Να ζπληάζζεη θαη λα θνηλνπνηεί, ζε απηνχο πνπ ελδηαθέξνληαη, ηελ έθζεζε ειέγρνπ 

ζχκθσλα κε ηα πξφηππα θαη ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ. 

 

6.10 Έιεγρνη Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάηωλ 

Γηα λα επηηεπρζεί, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ε επηδησθφκελε αζθάιεηα ησλ 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, δηελεξγείηαη κηα ζεηξά απφ ειέγρνπο απφ ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ειεγθηέο θαη κε. Οη έιεγρνη ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ είλαη ηφζν 

ρεηξφγξαθνη φζν θαη απηφκαηνη θαη δηαθξίλνληαη ζε γεληθνχο ειέγρνπο θαη ζε ειέγρνπο 

εθαξκνγψλ. Οη γεληθνί έιεγρνη αθνξνχλ ζην ζρεδηαζκφ, ζηελ αζθάιεηα θαη ζηε ρξήζε ησλ 

πξνγξακκάησλ ππνινγηζηψλ, θαζψο θαη ζηε γεληθφηεξε αζθάιεηα ησλ αξρείσλ θαη 

δεδνκέλσλ ζε νιφθιεξν ηνλ νξγαληζκφ. πλνιηθά, νη γεληθνί έιεγρνη εθαξκφδνληαη ζε φιεο 

ηηο κεραλνγξαθεκέλεο εθαξκνγέο θαη απνηεινχληαη απφ ζπλδπαζκφ ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο 

θαη κε απηφκαησλ δηαδηθαζηψλ πνπ δεκηνπξγνχλ έλα ζπλνιηθφ πεξηβάιινλ ειέγρνπ.
 112

 

Οη γεληθνί έιεγρνη πεξηιακβάλνπλ ειέγρνπο ινγηζκηθνχ, πιηθνχ, ιεηηνπξγίαο ππνινγηζηψλ, 

αζθάιεηαο δεδνκέλσλ, δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη δηαρεηξηζηηθνχο 

ειέγρνπο. Παξαθάησ αθνινπζεί ε αλάιπζε ησλ επηκέξνπο απηψλ ειέγρσλ: 

 Έιεγρνη ινγηζκηθνύ: Οη έιεγρνη απηνί παξαθνινπζνχλ ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη απνηξέπνπλ ηε κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε ζηα πξνγξάκκαηα 

ινγηζκηθνχ, ζην ινγηζκηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζηα πξνγξάκκαηα ησλ ππνινγηζηψλ. 

 Έιεγρνη πιηθνύ: Οη έιεγρνη απηνί δηαζθαιίδνπλ ηε θπζηθή αζθάιεηα ηνπ πιηθνχ ησλ 

ππνινγηζηψλ θαη εληνπίδνπλ ηηο δπζιεηηνπξγίεο ηνπ εμνπιηζκνχ. Οη νξγαληζκνί πνπ 

εμαξηψληαη ζε θξίζηκν βαζκφ απφ ηνπο ππνινγηζηέο ηνπο πξέπεη λα παίξλνπλ κέηξα γηα 

εθεδξηθά ζπζηήκαηα, ψζηε λα δηαηεξείηαη ε ζπλέρεηα ηεο ππεξεζίαο. 

 Έιεγρνη ιεηηνπξγίαο ππνινγηζηώλ: Απηνί νη έιεγρνη επηβιέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ηκήκαηνο ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη έρνπλ σο ζηφρν λα εμαζθαιίζνπλ φηη νη 

πξνγξακκαηηζκέλεο δηαδηθαζίεο απνζήθεπζεο θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ 
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εθαξκφδνληαη ζσζηά θαη κε ζπλέπεηα. Πεξηιακβάλνπλ ειέγρνπο δηακφξθσζεο ησλ 

εξγαζηψλ ησλ ππνινγηζηψλ, ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ηνπ πιηθνχ, θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ δεκηνπξγίαο εθεδξηθψλ αληηγξάθσλ θαη αλάθακςεο ηεο επεμεξγαζίαο πνπ 

ηειεηψλεη αλψκαια. 

 Έιεγρνη αζθαιείαο δεδνκέλωλ: ε απηήλ ηελ πεξίπησζε νη έιεγρνη εμαζθαιίδνπλ φηη 

ηα αξρεία κε ηα πνιχηηκα δεδνκέλα ηεο επηρείξεζεο ζε δίζθνπο ή άιια κέζα δελ 

ππφθεηληαη ζε κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε, αιιαγέο ή θαηαζηξνθέο, φηαλ 

βξίζθνληαη ζε ρξήζε ή είλαη απνζεθεπκέλα. 

 Έιεγρνη πινπνίεζεο: Οη έιεγρνη πινπνίεζεο εμεηάδνπλ ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο 

ζπζηεκάησλ ζε δηάθνξα ζηάδηα, γηα λα εμαζθαιίζνπλ φηη ε δηαδηθαζία έρεη ζσζηφ 

έιεγρν θαη δηαρείξηζε. 

 Γηαρεηξηζηηθνί έιεγρνη: Απηή ε θαηεγνξία ειέγρσλ απνηειείηαη απφ επίζεκα πξφηππα, 

θαλφλεο, δηαδηθαζίεο θαη ζπζηήκαηα ειέγρσλ, πνπ έρνπλ ζθνπφ λα εμαζθαιίζνπλ φηη νη 

γεληθνί έιεγρνη θαη νη έιεγρνη εθαξκνγψλ ηνπ νξγαληζκνχ επηβάιινληαη θη εθηεινχληαη 

ζσζηά. 

Όζνλ αθνξά ηψξα, ζηνπο ειέγρνπο εθαξκνγψλ ηζρχνπλ ηα εμήο: Οη έιεγρνη εθαξκνγώλ 

είλαη εηδηθνί έιεγρνη γηα θάζε κεραλνγξαθεκέλε εθαξκνγή, φπσο ε κηζζνδνζία ή ε 

επεμεξγαζία παξαγγειηψλ. Πεξηιακβάλνπλ απηνκαηνπνηεκέλεο θαη κε δηαδηθαζίεο κε ζθνπφ 

λα δηαζθαιίδεηαη φηη κηα ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή επεμεξγάδεηαη πιήξσο θαη κε αθξίβεηα 

κφλνλ εγθεθξηκέλα δεδνκέλα. Οη έιεγρνη εθαξκνγψλ είλαη δπλαηφ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε 

ειέγρνπο εηζφδνπ, ειέγρνπο επεμεξγαζίαο θαη ειέγρνπο εμφδνπ: 

 Έιεγρνη εηζόδνπ: Διέγρνπλ ηελ αθξίβεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ δεδνκέλσλ θαηά ηελ 

εηζαγσγή ηνπο ζην ζχζηεκα. Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη έιεγρνη εηζφδνπ γηα ηελ 

επηθχξσζε ηεο εηζφδνπ, ηε κεηαηξνπή ησλ δεδνκέλσλ, ηε δηφξζσζε ησλ δεδνκέλσλ θαη 

ην ρεηξηζκφ ησλ ιαζψλ. 

 Έιεγρνη επεμεξγαζίαο: Έρνπλ ζθνπφ λα δηαπηζηψζνπλ φηη ηα δεδνκέλα είλαη πιήξε 

θαη αθξηβή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελεκέξσζήο ηνπο. 

 Έιεγρνη εμόδνπ: Δμαζθαιίδνπλ φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ 

είλαη αθξηβή  θαη πιήξε θαη έρνπλ δηαλεκεζεί θαηάιιεια. 
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6.11 πλερήο Διεγθηηθή (Continuous Auditing) 

Όπσο, ήδε, ηνλίζηεθε θαη πην πάλσ, θξίλνληαη κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο νη 

έιεγρνη πνπ πξέπεη λα γίλνληαη, γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ. Οη έιεγρνη απηνί βαζίδνληαη ζηηο δηάθνξεο κεζφδνπο ειεγθηηθήο πνπ πξέπεη λα 

δηαζέηεη ε θάζε επηρείξεζε. Σν ζεκαληηθφηεξν  πνπ ζα πξέπεη νη επηρεηξήζεηο λα ιακβάλνπλ 

ππφςελ είλαη φηη νη ελ ιφγσ έιεγρνη ζα πξέπεη λα είλαη ζπλερείο θη φρη πεξηνδηθνί. Ζ ζπλερήο 

ειεγθηηθή, ινηπφλ, είλαη κηα κέζνδνο πνπ  ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο ειεγθηέο γηα ηε 

δηεμαγσγή ειεγθηηθψλ δηεξγαζηψλ θαη αλάιπζε θηλδχλσλ. θνπφο ηεο είλαη λα ειέγρεη φιεο 

ηηο  ειεγθηηθέο δηεξγαζίεο θαη λ‟ αλαθέξεη ηπρφλ απνθιίζεηο  απφ ηα πξφηππα.
113

 

εκαληηθή πξνυπφζεζε γηα λα κπνξέζεη ε ζπλερήο ειεγθηηθή λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά θαη 

λα παξάγεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα είλαη ε χπαξμε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Ο φξνο  

"ζπλερήο"  αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ν έιεγρνο λα γίλεηαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ή ζρεδφλ 

ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, γηα λα ειέγρνληαη θαη λα κνηξάδνληαη νη νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο. 

Απηφ, φρη κφλν δείρλεη φηη ε αθεξαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα αμηνινγεζεί ζε 

νπνηνδήπνηε δεδνκέλν ρξνληθφ ζεκείν, αιιά θαη φηη νη πιεξνθνξίεο είλαη ζε ζέζε λα 

επαιεζεχνληαη ζπλερψο γηα ηπρφλ ζθάικαηα, απάηεο θαη αλαπνηειεζκαηηθφηεηα.  

Ο ζπλερήο έιεγρνο απνηειείηαη απφ ηξία θχξηα κέξε: ηε ζπλερή δηαζθάιηζε δεδνκέλσλ, 

ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ειέγρσλ θαη ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε 

θηλδχλσλ.
114

 

Ζ ζπλερήο δηαζθάιηζε δεδνκέλσλ (Continuous Data Assurance) επαιεζεχεη ηελ 

αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ απνθηψληαη κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ. Ζ 

ζπλερήο δηαζθάιηζε δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηεί ινγηζκηθφ γηα ηελ εμαγσγή δεδνκέλσλ απφ 

ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο, πξνθεηκέλνπ λα η‟ αλαιχζεη ζε επίπεδν ζπλαιιαγψλ θαη αξγφηεξα 

λα παξέρεη ηε κέγηζηε δπλαηή δηαζθάιηζε γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπο. Σν ινγηζκηθφ ηεο 

ζπλερνχο δηαζθάιηζεο δεδνκέλσλ κπνξεί λα παξαθνινπζεί ζπλερψο θαη απηφκαηα ηηο 

ζπλαιιαγέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ επηρείξεζε, ζπγθξίλνληαο ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο κε πξνθαζνξηζκέλα ζεκεία αλαθνξάο, θαη πξνζδηνξίδνληαο ηελ χπαξμε αλψκαισλ 

θαηαζηάζεσλ. Όηαλ πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο, νη ζπλαγεξκνί ελεξγνπνηνχληαη θαη 

ελεκεξψλνπλ ηνπο ππεπζχλνπο ρξήζηεο θαη ειεγθηέο. 
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 https://en.wikipedia.org/wiki/Continuous_auditing 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Continuous_auditing
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Ζ ζπλερήο παξαθνινχζεζε ειέγρσλ (Continuous Controls Monitoring) ζπλίζηαηαη ζε έλα 

ζχλνιν δηαδηθαζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ. Ζ ζπλερήο παξαθνινχζεζε ειέγρσλ βαζίδεηαη ζε απηφκαηεο 

δηαδηθαζίεο, ππνζέηνληαο φηη ηφζν νη ίδηνη νη έιεγρνη φζν θαη νη δηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο 

είλαη ηππηθνί ή κπνξνχλ λα επηζεκνπνηεζνχλ. Δπίζεο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπ ειέγρνπ πξφζβαζεο θαη ησλ εμνπζηνδνηήζεσλ, ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ησλ ξπζκίζεσλ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Ζ ζπλερήο δηαζθάιηζε 

δεδνκέλσλ θαη ε  ζπλερήο παξαθνινχζεζε ειέγρσλ είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο δηαδηθαζίεο. 

Κακία απφ ηηο δηαδηθαζίεο απφ κφλε ηεο δε κπνξεί λα ζηαζεί θαη λα παξάμεη ηα ζσζηά 

απνηειέζκαηα. Αλ δε ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε ζπλδπαζκφ, αθφκα θαη αλ δελ εληνπηζηνχλ 

ζθάικαηα δεδνκέλσλ, δελ κπνξεί λα εμαρζεί ην ζπκπέξαζκα φηη νη έιεγρνη πνπ έγηλαλ είλαη 

ζσζηνί θη νινθιεξσκέλνη θαη πσο ηα δεδνκέλα πνπ αληιεζήθαλ καο παξέρνπλ ζσζηέο θη 

αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο. Όηαλ, φκσο, απηέο νη δπν κέζνδνη ζπλδπαζηνχλ ζσζηά, κπνξνχλ λα  

παξνπζηάζνπλ κηα εηθφλα πην θνληά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Ζ ζπλερήο παξαθνινχζεζε θαη εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ (Continuous Risk Monitoring and 

Assesment) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δπλακηθή κέηξεζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ηελ παξνρή 

ζηνηρείσλ πνπ πξέπεη λα πξνζηεζνχλ ζην πξφγξακκα ειέγρνπ. Ζ ζπλερήο παξαθνινχζεζε θη 

εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ είλαη κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε αμηνιφγεζεο θηλδχλνπ ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν, ε νπνία ζπγθεληξψλεη δεδνκέλα απφ δηάθνξα ιεηηνπξγηθά θαζήθνληα 

ζηνπο νξγαληζκνχο, κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ θαη ηελ παξνρή, κέζσ ησλ 

εθζέζεσλ ησλ ειεγθηψλ, εχινγεο βεβαηφηεηαο γηα ηελ ηήξεζε ησλ απαξαίηεησλ δηαδηθαζηψλ.  

Σέινο, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί πσο παξά ηε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, ε εθαξκνγή 

ηεο ζπλερνχο ειεγθηηθήο δελ είλαη θαη ηφζν εχθνιε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ζ θάζε επηρείξεζε 

αλάινγα κε ην πεξηερφκελφ ηεο, ην πεξηβάιινλ ηεο θαη ηε θχζε ηνπ έιεγρνπ πνπ απαηηείηαη 

ζα πξέπεη χζηεξα απφ αξθεηή κειέηε λα εθαξκφζεη ην θαηάιιειν πιαίζην ζπλερνχο 

ειεγθηηθήο πνπ ηεο ηαηξηάδεη. 

Γηα λα κπνξέζεη, ινηπφλ, ε ζπλερήο ειεγθηηθή λα βξεη ρψξν ζην ζχγρξνλν θφζκν ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ζα πξέπεη ε επηρείξεζε λα θαηέρεη έλα αμηφπηζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαη 

λα κπνξεί λα ην ρεηξηζηεί ζσζηά. Θα πξέπεη λα θαηέρεη, επίζεο, έλα ζσζηά δνκεκέλν 

ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε εηδηθά εμεηδηθεπκέλνπο ειεγθηέο ζηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα 
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6.12 Σν Πιαίζην COBIT (Control Objectives for Information and Related 

Technology) 

Σν πιαίζην COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) είλαη έλα 

ζχλνιν πξαθηηθψλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ην νπνίν 

δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ ISACA (Information Systems Audit and Control Association) θαη ην 

ITGI (IT Governance Institute) θαη ην επηθαινχληαη φινη νη επαγγεικαηίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηε δηαθπβέξλεζε ή ηνλ έιεγρν ηεο πιεξνθνξηθήο. Σν δηεζλψο απηφ  αλαγλσξηζκέλν πιαίζην 

πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηελ εθαξκνγή ησλ δηθιείδσλ αζθαιείαο ζε φιν ην θάζκα ηεο 

ιεηηνπξγίαο θαη ηεο θπβεξλεηηθήο πιεξνθνξίαο. Σν πιαίζην COBIT θαιχπηεη φιεο ηηο 

αλάγθεο ειέγρνπ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ πεξηέρνληαη ζην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ COSO θαη απνηειεί θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο γηα νπνηνλδήπνηε 

επαγγεικαηία, ηνπ νπνίνπ νη ππνρξεψζεηο θαη νη αξκνδηφηεηεο απαηηνχλ ηελ αλαγλψξηζε θαη 

αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ.
115

 

Οη δηνηθήζεηο ησλ εηαηξεηψλ αμηνπνηνχλ ην πιαίζην COBIT, ψζηε λα επηηχρνπλ 

επηπξφζζεηε αμία ζηηο επελδχζεηο ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, θαζψο επίζεο θαη γηα λα 

εμηζνξξνπήζνπλ ηνπο θηλδχλνπο κε ηηο απαηηνχκελεο δηθιείδεο αζθαιείαο. Σα αλψηεξα 

ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ αλαγλσξίδνπλ ηελ αλάγθε ηεο ζπκκφξθσζεο 

κε ην πιαίζην COBIT, ψζηε λα δηαζθαιίζνπλ ηελ απνδεθηή δηαρείξηζε θαη ηνλ επαξθή 

έιεγρν ησλ ππεξεζηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο. Κάζε ειεγθηήο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

νθείιεη λα γλσξίδεη επαξθψο ην πιαίζην COBIT γηα ηε δηακφξθσζε θαη ηελ ηεθκεξίσζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπ γλψκεο ζε ζρεηηθά ζέκαηα. 

Σν πιαίζην COBIT απνηειεί, ινηπφλ, έλα παγθνζκίσο απνδεθηφ ζχλνιν εξγαιείσλ, ην 

νπνίν ην ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζηειέρε, νη κάλαηδεξο θαη νη ειεγθηέο πιεξνθνξηαθήο 

ηερλνινγίαο, πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο. Σν COBIT παξέρεη κηα θνηλή 

γιψζζα ζηα δηεπζπληηθά ζηειέρε, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ θαιχηεξα 

Σν πιαίζην COBIT έρεη ζρεδηαζηεί απφ αλαγλσξηζκέλνπο επαγγεικαηίεο δηεζλψο θαη 

εμειίζζεηαη γηα πεξηζζφηεξν απφ δεθαπέληε ρξφληα, ψζηε λα θαιχπηεη λέεο αλάγθεο πνπ 

πξνθχπηνπλ κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο. Ο βαζηθφο θαλφλαο ηνπ πιαηζίνπ νξίδεη πσο 

«γηα λα ιάβεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηεί ε επηρείξεζε, ψζηε λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο, 

είλαη απαξαίηεην λα επελδχζεη, λα δηαρεηξηζηεί θαη λα ειέγμεη ηνπο πφξνπο ηεο 
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πιεξνθνξηθήο, ρξεζηκνπνηψληαο έλα νξγαλσκέλν ζχλνιν απφ ιεηηνπξγίεο, κε ζθνπφ λα 

απνθέξνπλ ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα.» 

Σν πιαίζην COBIT βαζίδεηαη ζε δηάθνξνπο ππιψλεο, αλάινγα κε ηελ ππάξρνπζα έθδνζε. 

Ζ έθδνζε 4.1 πνπ θπξηαξρνχζε κέρξη θαη πξηλ ιίγα ρξφληα, αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ έθδνζε 

5. Σν COBIT 5 ινηπφλ, αλέπηπμε θη επέθηεηλε ην πξνεγνχκελν κνληέιν θαη ελζσκάησζε λέα 

πιαίζηα, πφξνπο θαη πξφηππα. ΣνCOBIT 4.1 ήηαλ βαζηζκέλν ζε επηρεηξεζηαθέο αμίεο φπσο: 

 Απνηειεζκαηηθφηεηα. Ζ πιεξνθνξία ζα πξέπεη λα είλαη ζρεηηθή, ζπλαθήο, αθξηβήο, 

πεξηεθηηθή, αμηνπνηήζηκε θαη άκεζα πξνζβάζηκε. 

 Απνδνηηθφηεηα. Ζ επηρείξεζε ζα πξέπεη λα αμηνπνηεί κε ηνλ βέιηηζην ηξφπν ηνπο 

δηαζέζηκνπο πφξνπο ηεο πιεξνθνξηθήο. 

 Δκπηζηεπηηθφηεηα. Αθνξά ηελ πξνζηαζία ησλ επαίζζεησλ δεδνκέλσλ. 

 Αθεξαηφηεηα. ρεηίδεηαη κε ηελ αθξίβεηα, ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ εγθπξφηεηα ηεο 

πιεξνθνξίαο. 

 Γηαζεζηκφηεηα. Ζ πιεξνθνξία ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκε ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο 

ηεο επηρείξεζεο. 

 πκκφξθσζε. Αθνξά ζηε ζπκκφξθσζε ηεο επηρείξεζεο κε θαλφλεο, ξήηξεο 

ζπκβνιαίσλ θαη λνκνζεζίεο ζρεηηθέο κε ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. 

 Αμηνπηζηία. ρεηίδεηαη κε ηελ παξνρή ηεο θαηάιιειεο πιεξνθφξεζεο πξνο ηε δηνίθεζε 

ηεο επηρείξεζεο. 

Σν COBIT 5 απφ ηελ άιιε, παξνπζηάδεη λέεο αξρέο, νη νπνίεο σθεινχλ φιεο ηηο 

επηρεηξήζεηο αλεμαξηήησο κεγέζνπο, γεσγξαθηθήο ηνπνζεζίαο θαη βηνκεραλίαο. Οη πέληε 

βαζηθέο αξρέο , ινηπφλ, είλαη νη αθφινπζεο: 

 Ζ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ησλ κεηφρσλ. Δίλαη δσηηθήο ζεκαζίαο λα νξηζηνχλ θαη 

λα ζπλδεζνχλ νη επηρεηξεκαηηθνί ζηφρνη κε ηελ πιεξνθνξηθή θαη λα επηηεπρζνχλ ηα 

επηζπκεηά απνηειέζκαηα γηα ηνπο κεηφρνπο. 

 Ζ θάιπςε ηνπ ζπλφινπ ηεο εηαηξίαο.  

 Ζ εθαξκνγή ελφο εληαίνπ νινθιεξσκέλνπ πιαηζίνπ. Υξεζηκνπνηψληαο έλα εληαίν 

νινθιεξσκέλν πιαίζην δηαθπβέξλεζεο πνπ ζα βνεζήζεη ηνπο νξγαληζκνχο λα 

θεξδίζνπλ ην κέγηζην πνπ κπνξνχλ απφ ηνπο πφξνπο θαη ηα δεδνκέλα πιεξνθνξηθήο. 

 Ζ εγθαζίδξπζε κηαο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο δηαθπβέξλεζεο ηεο ηερλνινγίαο 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Ζ δηαθπβέξλεζε απηή απαηηεί ηελ πξνζέγγηζε απηή, 

ψζηε λα ιακβάλεη ππφςε ηεο πνιιά θαη δηαθνξεηηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία, γλσζηά θη σο 
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«ελεξγνπνηεηέο-εξγαιεία». Σν COBIT 5 πεξηιακβάλεη επηά εξγαιεία γηα λα βειηηψζεη 

ηελ θπβεξλεηηθή θη επηρεηξεζηαθή πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία. Απηά ηα εξγαιεία είλαη: 

1. νη αξρέο,  

2. νη πνιηηηθέο,  

3. ηα πιαίζηα,  

4. νη δηαδηθαζίεο,  

5. ε θνπιηνχξα-πνιηηηζκφο, 

6.  νη πιεξνθνξίεο θαη  

7. νη άλζξσπνη. 

 Γηαρσξηζκφο ηεο Γηα-Κπβέξλεζεο απφ ηε Γηνίθεζε. 

 

Ζ παξαθάησ εηθφλα επεμεγεί θαιχηεξα ηηο πξναλαθεξζείζεο αξρέο ηνπ COBIT 5 

 

Δηθόλα 5: Αξρέο ηνπ COBIT 5 

ΠΖΓΖ: https://www.isaca.org/About-ISACA/Press-room/News-Releases/2014/Pages/ISACA-Outlines-Five-

Principles-for-Effective-Information-and-Technology-Governance.aspx 

 

 

 

https://www.isaca.org/About-ISACA/Press-room/News-Releases/2014/Pages/ISACA-Outlines-Five-Principles-for-Effective-Information-and-Technology-Governance.aspx
https://www.isaca.org/About-ISACA/Press-room/News-Releases/2014/Pages/ISACA-Outlines-Five-Principles-for-Effective-Information-and-Technology-Governance.aspx
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7
ν
 

ΠΡΟΔΓΓΗΖ – ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ - 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

 

7.1 Δηζαγωγή 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη θαη αλαιχεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο 

έξεπλαο. Θα γίλεη αλαθνξά ηφζν ζην δείγκα πνπ επηιέρζεθε, φζν θαη ζηε κεζνδνινγία 

ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απηνχ.  

 

7.2 Γείγκα Πιεζπζκνύ 

Πξηλ αξρίζεη ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, επηιέρζεθαλ ηα ππνθείκελα 

ηεο έξεπλαο (δείγκα) απφ ηνλ πιεζπζκφ κε ηε κέζνδν ηεο δεηγκαηνιεςίαο θαη απνθηήζεθε 

πξφζβαζε ζηα ππνθείκελα απηά. Με ηνλ φξν πιεζπζκφ ελλννχκε έλα πιήζνο παξαηεξήζεσλ 

ή κεηξήζεσλ, ν νπνίνο κπνξεί λα απνηειεί έλα πεπεξαζκέλν ή άπεηξν πιήζνο ζηνηρείσλ πνπ 

νλνκάδεηαη κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ. Σν πιήζνο ησλ ζηνηρείσλ ελφο δείγκαηνο νλνκάδεηαη 

κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο.  

Σνλ πιεζπζκφ απνηέιεζε ην ζχλνιν ησλ ινγηζηψλ ηεο ρψξαο πνπ εξγάδνληαη είηε ζε 

ινγηζηηθά, είηε ζε θνξνηερληθά γξαθεία, αιιά θαη ζε ινγηζηήξηα επηρεηξήζεσλ. Σν δείγκα 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε αθνξά ζε επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε Θεζζαινλίθε θαη 

Βφιν. Αξρηθά, ππήξρε ε ζθέςε λα ζηαινχλ εξσηεκαηνιφγηα ζε φιε ηελ Διιάδα, γεγνλφο 

φκσο πνπ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε κε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα ιφγσ ηνπ εχξνπο ηνπ 

δείγκαηνο, γη΄απηφ θη ε ηδέα απηή απνξξίθζεθε. Σα εξσηεκαηνιφγηα ζηάιζεθαλ ηφζν ζε 

εηζεγκέλεο, φζν θαη ζε κε εηζεγκέλεο εηαηξίεο, ε αληαπφθξηζε, φκσο ησλ πξψησλ δελ ήηαλ 

κεγάιε. Ο θιάδνο δξαζηεξηφηεηαο ηεο θάζε επηρείξεζεο δελ απνηέιεζε αλαζηαιηηθφ 

παξάγνληα, θαη ηα εξσηεκαηνιφγηα ζηάιζεθαλ ρσξίο πεξηνξηζκφ ζηηο επηρεηξήζεηο 

αλεμαξηήησο ηνκέα παξαγσγηθφηεηαο. Σν δείγκα καο πεξηιακβάλεη ινγηζηηθά θαη 

θνξνηερληθά γξαθεία, θαζψο επίζεο θαη επηρεηξήζεηο κε ελζσκαησκέλν ινγηζηήξην. Δπίζεο 

πεξηιακβάλεη θαη άηνκα πνπ κπνξεί, ηψξα λα κελ εξγάδνληαη σο ινγηζηέο, αιιά έρνπλ 

αζρνιεζεί κε ην επάγγεικα. Οη ινγηζηέο ζεσξήζεθαλ ηα πην θαηάιιεια άηνκα, γηα λα 

απαληήζνπλ ζην θαηά πφζν ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα βνήζεζαλ ή δπζθφιεςαλ ηελ 
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εξγαζία ηνπο θαη θπζηθά πνηα πηζηεχνπλ φηη είλαη ηα ζεηηθά θαη πνηα ηα αξλεηηθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά, θαζψο ε επαθή ηνπο κε  ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα είλαη θαζεκεξηλή θαη 

πνιχσξε. πλνιηθά, ζηάιζεθαλ εθαηφλ ηξηάληα  (130) εξσηεκαηνιφγηα, εθ ησλ νπνίσλ ηα 

ζαξάληα (40) αθνξνχζαλ εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο. Απφ ηα (130), απαληήζεθαλ ηα ελελήληα 

έμη(96), εθ ησλ νπνίσλ κφιηο ηα δέθα (10) απαληήζεθαλ απφ εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο.  

 

7.3 Σξόπνο Απνζηνιήο 

Σα εξσηεκαηνιφγηα απεζηάιεζαλ ζηηο επηρεηξήζεηο είηε ζε έληππε κνξθή, είηε ζε 

ειεθηξνληθή κέζσ ηεο πιαηθφξκαο Google forms. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ειάρηζηεο ήηαλ νη 

επηρεηξήζεηο πνπ απάληεζαλ άκεζα ρσξίο λα πξνεγεζεί ηειεθσληθή επηθνηλσλία αξθεηέο 

θνξέο. 

 

7.4 Δξωηεκαηνιόγην Έξεπλαο 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα εμεηαζηεί θαηά πφζν ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

βειηίσζαλ ή θαηέζηεζαλ πην δπζρεξή ηελ εξγαζία ηνπ ινγηζηή θαη θαηά πφζν ν θάζε 

ινγηζηήο ζεσξεί φηη ηα πιενλεθηήκαηά ηνπο ππεξηεξνχλ ησλ κεηνλεθηεκάησλ ηνπο θαη 

ζπλεπψο, κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ αμηφπηζηα. Απφ ηνπο εξσηεζέληεο δειψζεθε ε ειεχζεξε 

θαη αβίαζηε ζπγθαηάζεζή ηνπο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δεδνκέλε έξεπλα. Δπηπιένλ, ζηνπο 

εξσηεζέληεο ηνλίζηεθε πσο ην εξσηεκαηνιφγην είλαη αλψλπκν θαη φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ 

εκπεξηέρνληαη ζε απηφ είλαη εκπηζηεπηηθέο θαη πσο ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαζαξά γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. Παξάιιεια, ελεκεξψζεθαλ φηη, αλ ην 

επηζπκνχλ, είλαη δπλαηφλ λα ηνπο γλσζηνπνηεζνχλ αξγφηεξα ηα πνξίζκαηα ηεο κειέηεο. Σν 

γεγνλφο απηφ, φρη κφλν νδήγεζε ζε κεγαιχηεξα πνζνζηά ζπκκεηνρήο, αιιά ζπλέβαιε θαη 

ζηελ αμηνπηζηία ησλ απαληήζεσλ ησλ ππνθεηκέλσλ. 

Οη εξσηήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ θιεηζηνχ ηχπνπ, πνιιαπιήο επηινγήο θαη 

βαζκνινγηθήο θιίκαθαο ζπνπδαηφηεηαο (πεληαθιίκαθα) μεθηλψληαο απφ ην θαζφινπ θαη 

θαηαιήγνληαο ζην πάξα πνιχ, φπνπ νη εξσηεζέληεο θαινχληαλ λα δειψζνπλ ην πφζν 

ζεκαληηθφ ή φρη ζεσξνχλ απηφ πνπ εξσηήζεθαλ. Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ 23 

εξσηήζεηο, εθ ησλ νπνίσλ νη ηέζζεξηο (4) πξψηεο αθνξνχλ πιεξνθνξηαθά-δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία, φπσο θχιν, ειηθία, εθπαίδεπζε θαη επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε. Οη επφκελεο πέληε 

(5) εξσηήζεηο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε ρξήζε ινγηζηηθψλ πξνγξακκάησλ, δειαδή κε ην πνηα 
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ινγηζηηθά πξνγξάκκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη, πφζα ρξφληα νη εξσηεζέληεο είλαη εμνηθεησκέλνη 

κε ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη πφζν ρξφλν ηνπο πήξε ε εμνηθείσζε απηή. Οη επφκελεο 

επηά (7) εξσηήζεηο αθνξνχλ ηελ θιίκαθα ζπνπδαηφηεηαο αλαθνξηθά κε ην πφζν ζεκαληηθέο 

ζεσξνχλ νη εξσηεζέληεο ηηο δηάθνξεο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη απφ ηα ινγηζηηθά 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Σέινο, νη επφκελεο επηά (7) εξσηήζεηο έρνπλ λα θάλνπλ κε ην ηη 

πηζηεχνπλ νη εξσηεζέληεο γηα ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, γηα ηελ 

επάξθεηα απηψλ ζηα ινγηζηηθά ηνπο γξαθεία θαζψο θαη γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπο θαη γηα ηνπο 

ηξφπνπο βειηίσζήο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ελ ιφγσ εξσηεκαηνιφγην αλαιχεηαη 

παξαθάησ: 

Ζ πξψηε νκάδα, ινηπφλ εξσηήζεσλ, πνπ έρεη λα θάλεη κε πιεξνθνξίεο γεληθνχ 

πεξηερνκέλνπ, είλαη δηακνξθσκέλε σο εμήο: ε εξψηεζε έλα (1) ξσηάεη ην θχιν κε 

δπλαηφηεηα απάληεζεο Άληξαο-Γπλαίθα, ε εξψηεζε δχν (2) ξσηάεη ηελ ειηθία κε 

δπλαηφηεηα απάληεζεο 18-27, 28-37, 38-49, 50+, ε εξψηεζε ηξία (3) ξσηάεη γηα ηελ 

εθπαίδεπζε κε δπλαηφηεηα απάληεζεο Γεπηεξνβάζκηα, ΗΔΚ, ΣΔΗ, ΑΔΗ, Μεηαπηπρηαθφ, 

Γηδαθηνξηθφ θαη ηέινο ε εξψηεζε ηέζζεξα (4) ξσηάεη γηα ηελ επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε κε 

δπλαηφηεηα επηινγήο Λνγηζηήο, Βνεζφο Λνγηζηή, Τπάιιεινο Λνγηζηεξίνπ θαη Άιιν. 

Ζ δεχηεξε νκάδα εξσηήζεσλ, πνπ έρεη λα θάλεη κε ρξήζε ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ είλαη δηακνξθσκέλε σο εμήο: ε εξψηεζε πέληε (5) ξσηάεη φζα ρξφληα 

ρξεζηκνπνηεί ν εξσηεζείο ην ινγηζηηθφ πξφγξακκα κε δπλαηφηεηα απάληεζεο 0-5, 5-10, 10-

15, 15+, ε εξψηεζε έμη (6) ξσηάεη ηη ινγηζηηθφ πξφγξακκα ρξεζηκνπνηεί ν εξσηεζείο κε 

δπλαηφηεηα απάληεζεο Epsilon Net (Extra, Business), Altec (Atlantis, ΚΔΦΑΛΑΗΟ), Softone 

(Soft1 200), Data Communication (Premium CRM, Academia Financials), Prosvasis 

(Paycheck Ultra, Input Ultra, Calculus Ultra) θαη Άιιν.  Ζ εξψηεζε επηά (7) ξσηάεη αλ έρνπλ 

αιιάμεη πνηέ νη εξσηεζέληεο ινγηζηηθφ πξφγξακκα θαη ε εξψηεζε νθηψ (8) αλ έρνπλ 

αιιάμεη, λα πνχλε γηα πνην ιφγν άιιαμαλ κε δπλαηφηεηα απάληεζεο  Υακειφηεξν θφζηνο, 

Καιχηεξε παξνρή ππεξεζηψλ, Καιχηεξε εμππεξέηεζε, Σαρχηεξε εθκάζεζε ηεο ρξήζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη Άιιν. Σέινο, ε έλαηε (9) θαη ηειεπηαία εξψηεζε ηεο νκάδαο απηήο ξσηάεη 

πφζν ρξφλν ρξεηάζηεθε ν εξσηεζείο λα εμνηθεησζεί κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο κε δπλαηφηεηα απάληεζεο Ληγφηεξν απφ κήλα, 1-2 κήλεο, 2-6 κήλεο, 

πεξηζζφηεξν απφ 6 κήλεο. 

Ζ Σξίηε νκάδα πνπ είλαη δηακνξθσκέλε κε εξσηήζεη θιίκαθαο έρεη λα θάλεη κε ην πφζν 

πηζηεχνπλ νη εξσηεζέληεο φηη θάπνηεο εξγαζίεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ βειηίσζαλ 

ηελ εξγαζία ηνπο. Όιεο απηέο νη εξσηήζεηο, Q10-Q16, έρνπλ ζαλ δπλαηφηεηα απάληεζεο κηα 
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θιίκαθα απφ ην 1 εψο ην 5 κε ην 1 λα δειψλεη ην θαζφινπ θαη ην 5 ην πάξα πνιχ. Ζ εξψηεζε 

δέθα (10) ξσηάεη πφζν δηεπθφιπλε ε ρξήζε ηνπ ινγηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηελ εξγαζία ηνπ 

ινγηζηή, ε εξψηεζε έληεθα (11) ξσηάεη πφζν δηεπθφιπλε ε ρξήζε ησλ ινγηζηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ηελ θαηαρψξεζε παξαζηαηηθψλ, ε εξψηεζε δψδεθα (12) ξσηάεη πφζν 

δηεπθφιπλε ε ρξήζε ησλ ινγηζηηθψλ πξνγξακκάησλ ηε ζπκπιήξσζε θνξνινγηθψλ εληχπσλ, 

ε εξψηεζε δεθαηξία (13) ξσηάεη πφζν δηεπθφιπλε ε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

ηε κηζζνδνζία, ε εξψηεζε δεθαηέζζεξα (14) ξσηάεη πφζν δηεπθφιπλε ε ρξήζε ησλ 

ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηελ θαηάξηηζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ θαη 

ηηο εξγαζίεο ηέινπο ρξήζεο, ε εξψηεζε δεθαπέληε (15) ξσηάεη πφζν ρξφλν εμνηθνλφκεζαλ νη 

εξσηεζέληεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπο κε ηε ρξήζε πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη ηέινο ε εξψηεζε δεθαέμη (16) ξσηάεη πφζν ζεκαληηθή ζεσξνχλ νη 

εξσηεζέληεο ηελ απηφκαηε ελεκέξσζε κέζσ Ίληεξλεη ησλ ινγηζηηθψλ πξνγξακκάησλ 

ζρεηηθά κε ηηο αιιαγέο πνπ ηεινχληαη ζηε λνκνζεζία (απνθάζεηο-εγθπθιίνπο). 

Σέινο, ε ηειεπηαία νκάδα εξσηήζεσλ είλαη δηακνξθσκέλε σο εμήο: ε εξψηεζε δεθαεπηά 

(17) ξσηάεη πνην ζεσξνχλ νη εξσηεζέληεο ην κεγαιχηεξν κεηνλέθηεκα ησλ ινγηζηηθψλ 

πξνγξακκάησλ κε δπλαηφηεηα απάληεζεο Τςειφ θφζηνο,  Πξνβιήκαηα ζχλδεζεο (bugs),  

Αδπλακία αλάθηεζεο δεδνκέλσλ (backup), Γπζθνιία εθκάζεζεο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη  

Άιιν. Ζ εξψηεζε δεθανρηψ (18) ξσηάεη αλ πξέπεη λα ππάξρεη ζπζρέηηζε ηνπ θφζηνπο ησλ 

πξνγξακκάησλ ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ κε δπλαηφηεηα απάληεζεο Ναη, 

Όρη, ε εξψηεζε δεθαελλέα (19) ξσηάεη αλ ε ζπζρέηηζε ηνπ θφζηνπο ησλ πξνγξακκάησλ κε 

ηνλ αξηζκφ εξγαδνκέλσλ ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά γηα ηελ χπαξμε επαξθψλ ζέζεσλ γηα φιν ην 

πξνζσπηθφ κε δπλαηφηεηα απάληεζεο Ναη, Όρη. Ζ εξψηεζε είθνζη (20) ξσηάεη αλ ππάξρεη 

ζηελ εηαηξία ηνπ εξσηεζέληνο αληηζηνηρία αξηζκνχ πξνζσπηθνχ θαη ζέζεσλ εξγαζίαο ζην 

ινγηζηηθφ πξφγξακκα κε δπλαηφηεηα απάληεζεο Ναη, Όρη, ε εξψηεζε είθνζη έλα (21) ξσηάεη 

φηη αλ ε απάληεζε ζηελ είθνζη (20) είλαη Όρη, ηφηε πφζν δπζρεξαίλεη απηφ ηελ εξγαζία ησλ 

εξσηεζέλησλ κε δπλαηφηεηα απάληεζεο κε ηελ θιίκαθα ζπνπδαηφηεηαο απφ ην 1 σο ην 5. Ζ 

εξψηεζε είθνζη δχν (22) ξσηάεη πφζν πηζηεχεη ν εξσηεζείο φηη είλαη αμηφπηζηα θαη αζθαιή 

ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα κε δπλαηφηεηα απάληεζεο κε ηελ θιίκαθα ζπνπδαηφηεηαο απφ 

ην 1 σο ην 5. Σέινο, ε εξψηεζε είθνζη ηξία (23) ξσηάεη αλ ε δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ επηρείξεζε ηνπ εξσηεζέληνο ζα βειηίσλε ηελ αζθάιεηα θαη 

αμηνπηζηία ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ κε δπλαηφηεηα απάληεζεο κε ηελ θιίκαθα 

ζπνπδαηφηεηαο απφ ην 1 σο ην 5. 
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7.5  ηαηηζηηθή Αλάιπζε Δξωηεκαηνινγίνπ 

Γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS (Statistical Package for Social Sciences), ην νπνίν απνηειεί έλα 

νινθιεξσκέλν ζηαηηζηηθφ παθέην. Σν παθέην απηφ, εθηφο απφ ηα απνηειέζκαηα βνήζεζε θαη 

ζηελ εμαγσγή δηαγξακκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ παξαθάησ. ηελ παξνχζα εξγαζία 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο κέζν εμέηαζεο νη ζηαηηζηηθνί έιεγρνη: Υ
2
(chi-squaretest) θαη ηεο 

ζπζρέηηζεο (correlation). Γηα λα θαηαιήμνπκε ζην πνηα απφ ηηο δπν κεζφδνπο 

ρξεζηκνπνηνχκε θάζε θνξά έρνπκε ρσξίζεη ηηο κεηαβιεηέο καο (εξσηήζεηο) ζε θαηεγνξίεο. 

Οη θαηεγνξίεο απηέο έρνπλ σο εμήο: 

Οη πνηνηηθέο κεηαβιεηέο παίξλνπλ «ηηκέο» πνπ δελ έρνπλ αξηζκεηηθέο ηδηφηεηεο. 

Γηαθξίλνληαη ζε κεηαβιεηέο θαηεγνξίαο (nominal)  θαη  ζε κεηαβιεηέο δηάηαμεο (ordinal). 

Καηεγνξίαο είλαη νη κεηαβιεηέο πνπ ην ζχλνιν ησλ ηηκψλ ηνπο δελ έρεη θακία ηδηφηεηα, π.ρ. 

θχιν. Γηάηαμεο είλαη νη κεηαβιεηέο πνπ γηα ην ζχλνιφ ησλ ηηκψλ ηνπο κπνξνχκε λα 

νξίζνπκε κηα δηάηαμε. 

Οη πνζνηηθέο κεηαβιεηέο παίξλνπλ αξηζκεηηθέο ηηκέο θαη εθθξάδνληαη κε κηα κνλάδα 

κέηξεζεο. Γηαθξίλνληαη ζε κεηαβιεηέο δηαζηήκαηνο  (interval) θαη ζε κεηαβιεηέο αλαινγίαο  

(ratio). Γηαζηήκαηνο είλαη νη κεηαβιεηέο ησλ νπνίσλ νη ίζεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ηηκψλ ηνπο 

ζπλεπάγνληαη θαη ίζεο δηαθνξέο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ κεηξάεη ε κεηαβιεηή. Αλαινγίαο 

είλαη νη κεηαβιεηέο ησλ νπνίσλ νη ηηκέο αληηζηνηρνχλ αλαινγηθά ζηελ πνζφηεηα ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθνχ πνπ κεηξνχλ.
116

 πγθεθξηκέλα, ζηελ παξνχζα έξεπλα, νη εξσηήζεηο (1), (4), 

(5), (6), (17-20) είλαη nominal, ε εξψηεζε (2) είλαη interval, θαη νη ππφινηπεο είλαη ordinal.Ζ 

θσδηθνπνίεζε γηα λα πεξαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα ζην πξφγξακκα έγηλε κε 0 θαη 1, φηαλ ε 

δπλαηφηεηα απάληεζεο είρε δπν επηινγέο, κε ην 0 λα ζπκβνιίδεη ηελ πξψηε απάληεζε θαη ην 

1 ηε δεχηεξε. Όηαλ νη απαληήζεηο είραλ πάλσ απφ δπν επηινγέο, ε θσδηθνπνίεζε γηλφηαλ απφ 

1 σο 5. 

 

7.6  Απνηειέζκαηα Έξεπλαο - Αλάιπζε Γεκνγξαθηθώλ ηνηρείωλ 

 Ζ πξψηε εξψηεζε απφ ηηο εηζαγσγηθέο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία  

έρεη λα θάλεη κε ην θχιν. Απφ ηνπο ελελήληα έμη (96) εξσηεζέληεο, νη ζαξάληα έμη (46) 

απάληεζαλ φηη είλαη άληξεο, ελψ νη πελήληα (50) φηη είλαη γπλαίθεο φπσο θαίλεηαη 

παξαθάησ: 

                                                           
116

http://users.auth.gr/agpapana/SPSS 

http://users.auth.gr/agpapana/SPSS
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Γηάγξακκα 1: Gender–Γέλνο 

 

Πίλαθαο 3: ηαηηζηηθά ηνηρεία Γέλνπο 

 

 

 

 

 Ζ δεχηεξε απφ ηηο εηζαγσγηθέο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία  εξψηεζε 

πνπ αθνξά ζηελ ειηθία ησλ εξσηεζέλησλ, έδσζε σο απνηέιεζκα, φηη απφ ηνπο ελελήληα 

έμη (96) πνπ απάληεζαλ, νη ζαξάληα έλα (41) είλαη ειηθίαο 18-27, νη δεθαεπηά (17) είλαη 

ειηθίαο 28-37, νη δεθαέμη (16) είλαη ειηθίαο 38-49 θαη νη ππφινηπνη είθνζη δχν (22) είλαη 

50 θαη πάλσ ρξφλσλ. Απηφ δηαγξακκαηηθά απεηθνλίδεηαη σο εμήο: 

 

Γηάγξακκα 2: Age-Ηιηθία 

Πίλαθαο 4: ηαηηζηηθά ηνηρεία Ηιηθίαο 

     Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid 1 41 42,7 42,7 42,7 

2 17 17,7 17,7 60,4 

3 16 16,7 16,7 77,1 

4 22 22,9 22,9 100,0 

Total 96 100,0 100,0   

47,9%
52,1%

GENDER-ΓΔΝΟ

ΑΝΤΑΣ

ΓΥΝΑΙΚΑ

42,7%

17,7%

16,7%

22,9%

AGE-ΖΛΗΚΗΑ

18-27

28-37

38-49

50+

 
    Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid 0 46 47,9 47,9 47,9 

1 50 52,1 52,1 100,0 

Total 96 100,0 100,0   
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 Ζ ηξίηε εξψηεζε απφ ηηο εηζαγσγηθέο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία  

ζρεηίδεηαη κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ εξσηεζέλησλ. Απφ ηνπο ελελήληα έμη (96), νη 

ηέζζεξηο (4) απάληεζαλ φηη έρνπλ ηειεηψζεη ΗΔΚ, νη δεθαέμη (16) φηη έρνπλ ηειεηψζεη ΣΔΗ, 

νη ζαξάληα (40) φηη έρνπλ ηειεηψζεη ΑΔΗ θαη νη ηξηάληα έμη (36) φηη έρνπλ ηειεηψζεη 

Μεηαπηπρηαθφ. Απηφ δηαγξακκαηηθά απεηθνλίδεηαη σο εμήο: 

 

 

Γηάγξακκα 3: Education – Δθπαίδεπζε 

 

Πίλαθαο 5: ηαηηζηηθά ηνηρεία Δθπαίδεπζεο 

    Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid 2 4 4,2 4,2 4,2 

3 16 16,7 16,7 20,8 

4 40 41,7 41,7 62,5 

5 36 37,5 37,5 100,0 

Total 96 100,0 100,0   

 

 ηελ ηέηαξηε εξψηεζε απφ ηηο εηζαγσγηθέο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ πιεξνθνξηαθά 

ζηνηρεία  νη εξσηεζέληεο θαινχληαλ  λα δειψζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε. Απφ 

ηνπο ελελήληα έμη (96) ηνπ δείγκαηνο, νη ζαξάληα ηέζζεξηο (44) απάληεζαλ φηη είλαη 

Λνγηζηέο, νη είθνζη επηά (27) φηη είλαη Βνεζνί Λνγηζηή, νη δεθανθηψ (18) φηη είλαη 

Τπάιιεινη Λνγηζηεξίνπ θαη νη επηά (7) απάληεζαλ φηη είλαη θάηη Άιιν. Απηνί πνπ 

απάληεζαλ άιιν, νη ηξεηο (3) έρνπλ αζρνιεζεί κε ηα ινγηζηηθά πξνγξάκκαηα  σο ινγηζηέο 

παιαηφηεξα, απιά ηψξα εξγάδνληαη ζε δηαθνξεηηθφ πφζην, νη δπν (2) είλαη Γεκφζηνη 

Τπάιιεινη ζε Δθνξίεο, νπφηε έρνπλ ζρέζε γεληθά κε ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, θαη νη 

4,2%

16,7%

41,7%

37,5%

EDUCATION-ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΓΔΤΔΣΡΟΒΑΘΜΗ

Α

ΗΔΚ

ΣΔΗ

ΑΔΗ
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άιινη δπν (2) εξγάδνληαη ηψξα σο Οξθσηνί Διεγθηέο, ελψ παιαηφηεξα είραλ εξγαζηεί ζε 

ζέζε Βνεζνχ Λνγηζηή. Γηαγξακκαηηθά έρνπκε: 

 

 

Γηάγξακκα 4: ProfessionalExperience - Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε 

 

Πίλαθαο 6: ηαηηζηηθά ηνηρεία Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 

 

 

 

 

 

 

7.7  Απνηειέζκαηα Έξεπλαο - Αλάιπζε Τπόινηπωλ ηνηρείωλ-Δξωηήζεωλ 

 Ζ πξψηε εξψηεζε, ηψξα, απφ ηνλ θχξην θνξκφ ησλ εξσηήζεσλ απνζθνπεί ζην λα 

δειψζνπλ φζνη παίξλνπλ κέξνο ζηελ έξεπλα πφζα ρξφληα ρξεζηκνπνηνχλ ινγηζηηθφ 

πξφγξακκα. Απφ ηνπο ελελήληα έμη (96), νη ζαξάληα επηά (47) απάληεζαλ φηη 

ρξεζηκνπνηνχλ απφ 0 σο 5 ρξφληα, νη δέθα (10) απφ 5 σο 10 ρξφληα, νη δέθα (10) απφ 10 

σο 15 ρξφληα θαη νη είθνζη ελλέα (29) πάλσ απφ 15 ρξφληα. Όπσο θαίλεηαη θαη ζηε 

δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο ρξεζηκνπνηεί 

ινγηζηηθφ πξφγξακκα 0-5 ρξφληα, θη απηφ αηηηνινγείηαη, αλ ιεθζεί ππφςελ ην λεαξφ ηεο 

ειηθίαο ησλ εξσηεζέλησλ θαη ζπλεπψο ε κηθξή εξγαζηαθή ηνπο εκπεηξία.  Όζν κεγαιψλεη 

ε ειηθία ησλ εξσηεζέλησλ, ηφζν απμάλεηαη θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

45,8%

28,1%

18,8%
7,3%

PROF_EXP-ΔΠΑΓΓ. ΚΑΣΑΡΣ.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΥΡΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΙΟΥ

ΆΛΛΟ

    Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid 1 44 45,8 45,8 45,8 

2 27 28,1 28,1 74,0 

3 18 18,8 18,8 92,7 

4 7 7,3 7,3 100,0 

Total 96 100,0 100,0   
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ρξεζηκνπνηνχληαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Γηαγξακκαηηθά 

έρνπκε: 

 

 

Γηάγξακκα 5: Δξώηεζε 1- Πόζα ρξόληα ρξεζηκνπνηείηε ινγηζηηθό πξόγξακκα 

 

Πίλαθαο 7: ηαηηζηηθά ηνηρεία 1
εο 

Δξώηεζεο 

 

 

 

 

 

 Ζ δεχηεξε εξψηεζε απφ ηνλ θχξην θνξκφ ησλ εξσηήζεσλ ζρεηίδεηαη κε ην πνην ινγηζηηθφ 

πξφγξακκα ρξεζηκνπνηνχλ φζνη παίξλνπλ κέξνο ζηελ έξεπλα Απφ ηνπο ελελήληα έμη (96) 

εξσηεζέληεο, νη πελήληα ελλέα (59) απάληεζαλ φηη ρξεζηκνπνηνχλ Epsilon Net (Extra, 

Business), νη δεθαηξείο (13) φηη ρξεζηκνπνηνχλ Atlec (Atlantis, ΚΔΦΑΛΑΗΟ), νη επηά (7) 

φηη ρξεζηκνπνηνχλ  Softone (Soft1 2000), νη πέληε (5) φηη ρξεζηκνπνηνχλ Data 

Communication (Premium CRM, Academia Financials), δπν (2) φηη ρξεζηκνπνηνχλ 

Prosvasis (Paycheck Ultra, Input Ultra, Calcunus Ultra) θαη ηέινο δέθα (10) απάληεζαλ 

φηη ρξεζηκνπνηνχλ θάπνην άιιν ινγηζηηθφ πξφγξακκα. Έλαο (1) απφ ηνπο δέθα πνπ 

απάληεζε φηη ρξεζηκνπνηεί άιιν ινγηζηηθφ πξφγξακκα, είπε φηη ρξεζηκνπνηεί Entersoft, 

δπν (2) φηη ρξεζηκνπνηνχλ ERP Nazareth, δπν (2) φηη ρξεζηκνπνηνχλ Sap, έλαο (1) φηη 

ρξεζηκνπνηεί Galaxy, έλαο (1) φηη ρξεζηκνπνηεί Ots, έλαο (1) φηη ρξεζηκνπνηεί Plexis, 

έλαο (1) φηη ρξεζηκνπνηεί Singular θαη ηέινο , έλαο (1) φηη ρξεζηκνπνηεί Triton. Δπνκέλσο, 

49,0%

10,4%10,4%

30,2%

Q1-Πόζα ρξόληα ρξεζηκνπνηείηε ινγηζηηθό 

πξόγξακκα 

0-5

5-10

10-15

15+

    Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid 1 47 49,0 49,0 49,0 

2 10 10,4 10,4 59,4 

3 10 10,4 10,4 69,8 

4 29 30,2 30,2 100,0 

Total 96 100,0 100,0   
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παξνπζηάδεηαη κηα ηάζε λα ρξεζηκνπνηνχληαη πξνγξάκκαηα ηεο Epsilon Net. Απηφ, ίζσο, 

ζα κπνξνχζε λα δείρλεη κηα εκπηζηνζχλε ζηα πξνγξάκκαηα ηεο εηαηξίαο απηήο. 

Γηαγξακκαηηθά έρνπκε: 

 

 

Γηάγξακκα 6: Δξώηεζε 2- Ση ινγηζηηθό πξόγξακκα ρξεζηκνπνηείηε 

 

Πίλαθαο 8: ηαηηζηηθά ηνηρεία 2
εο

 Δξώηεζεο 

 

 Ζ ηξίηε εξψηεζε απφ ηνλ θχξην θνξκφ ησλ εξσηήζεσλ πνπ ππνβιήζεθε ζηνπο 

εξσηεζέληεο ηνπο δήηεζε λα απαληήζνπλ  αλ θάπνηνη απφ απηνχο έρνπλ αιιάμεη πνηέ 

ινγηζηηθφ πξφγξακκα. Απφ ηνπο ελελήληα έμη (96) νη ζαξάληα δχν (42) απάληεζαλ Ναη θη 

νη πελήληα ηέζζεξηο (54) απάληεζαλ Όρη. Δπνκέλσο, θαίλεηαη κηα ηάζε κηθξή ησλ 

61,5%13,5%

7,3%

5,2% 2,1%
10,4%

Q2-Ση ινγηζηηθό πξόγξακκα ρξεζηκνπνηείηε

EPSILON NET

ALTEC

SOFTONE

DATA 

COMMUNICATION

PROSVASIS

ΆΛΛΟ

    Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid 1 59 61,5 61,5 61,5 

2 13 13,5 13,5 75,0 

3 7 7,3 7,3 82,3 

4 5 5,2 5,2 87,5 

5 2 2,1 2,1 89,6 

6 10 10,4 10,4 100,0 

Total 96 100,0 100,0   
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εξσηεζέλησλ λα εκπηζηεχνληαη ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ έρνπλ επηιέμεη εμ αξρήο 

θαη λα κελ πξνρσξάλε ζηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ. Γηαγξακκαηηθά ινηπφλ έρνπκε: 

 

Γηάγξακκα 7: Δξώηεζε 3- Έρεηε αιιάμεη πνηέ ινγηζηηθό πξόγξακκα 

 

Πίλαθαο 9: ηαηηζηηθά ηνηρεία 3
εο

 Δξώηεζεο 

    
Frequency 

Percen

t 

ValidPerce

nt 

CumulativePerce

nt 

Valid 0 42 43,8 43,8 43,8 

1 54 56,3 56,3 100,0 

Total 96 100,0 100,0   

 

 

 Ζ ηέηαξηε εξψηεζε απφ ηνλ θχξην θνξκφ ησλ εξσηήζεσλ αθνξά ζε απηνχο πνπ 

απάληεζαλ Ναη ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε. Δξσηήζεθαλ, ινηπφλ, αλ έρνπλ αιιάμεη 

ινγηζηηθφ πξφγξακκα, γηα πνην ιφγν άιιαμαλ. Απφ ηνπο ζαξάληα δχν (42) πνπ 

απάληεζαλ Ναη, νη έληεθα (11) απάληεζαλ φηη άιιαμαλ, γηα λα έρνπλ ρακειφηεξν θφζηνο, 

νη είθνζη δπν (22), γηα λα έρνπλ θαιχηεξε παξνρή ππεξεζηψλ, νη ηέζζεξηο (4), γηα λα 

έρνπλ γξεγνξφηεξε εμππεξέηεζε θαη νη πέληε (5), γηα ηαρχηεξε εθκάζεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Δπνκέλσο, θαίλεηαη  κηα ηάζε ησλ εξσηεζέλησλ λα απαληάλε πσο ν 

θπξηφηεξνο ιφγνο αιιαγήο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ην λα εμαζθαιίζνπλ ην 

δπλαηφηεξν ρακειφ θφζηνο γηα ηελ επηρείξεζή ηνπο. Μηθξή ζεκαζία δείρλεη λα έρεη ην 

πφζν γξήγνξα ή φρη καζαίλνπλ ηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Γηαγξακκαηηθά, ινηπφλ, 

έρνπκε: 

43,8%

56,3%

Q3-Έρεηε αιιάμεη πνηέ ινγηζηηθό πξόγξακκα;

ΝΑΗ

ΌΥΗ
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Γηάγξακκα 8: Δξώηεζε 4- Αλ ΝΑΙ, γηα πνην ιόγν αιιάμαηε; 

 

Πίλαθαο 10: ηαηηζηηθά ηνηρεία 4
εο

 Δξώηεζεο 

 

 

 Ζ πέκπηε εξψηεζε απφ ηνλ θχξην θνξκφ ησλ εξσηήζεσλ έρεη λα θάλεη κε ην πφζν ρξφλν 

ρξεηάζηεθαλ νη εξσηεζέληεο, γηα λα εμνηθεησζνχλ κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. Απφ ηνπο ελελήληα έμη (96), νη ηξηάληα πέληε (35) απάληεζαλ φηη 

ρξεηάζηεθαλ ιηγφηεξν απφ έλα κήλα, νη ηξηάληα επηά (37) 1-2 κήλεο, νη είθνζη δπν (22) 2-

6 κήλεο θαη νη δπν (2) πεξηζζφηεξν απφ 6 κήλεο. Βιέπνπκε φηη νη πεξηζζφηεξνη δήισζαλ 

ιηγφηεξν απφ έλα κήλα θαη έλα κε δπν κήλεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ηα πιεξνθνξηαθά 

58,6%22,9%

10,0%
8,6%

Q4-Γηα πνην ιόγν αιιάμαηε ινγηζηηθό ζύζηεκα
ΥΑΜΖΛΟΣΔΡΟ 

ΚΟΣΟ

ΚΑΛΤΣΔΡΖ 

ΠΑΡΟΥΖ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ

ΓΡΖΓΟΡΟΣΔΡΖ 

ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ

ΣΑΥΤΣΔΡΖ 

ΔΚΜΑΘΖΖ ΣΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΆΛΛΟ

    Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid 1 11 11,5 26,2 26,2 

2 22 22,9 52,4 78,6 

3 4 4,2 9,5 88,1 

4 5 5,2 11,9 100,0 

Total 42 43,8 100,0   

Missing System 54 56,3     

Total 96 100,0     
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πξνγξάκκαηα ζεσξνχληαη εχθνια σο πξνο ηε ρξήζε ηνπο απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ 

αηφκσλ. Γηαγξακκαηηθά έρνπκε: 

 

 

Γηάγξακκα 9: Δξώηεζε 5 - Πόζνο ρξόλνο ρξεηάζηεθε γηα λα εμνηθεησζείηε κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζηηθνύ 

ζαο πξνγξάκκαηνο 

 

Πίλαθαο 11: ηαηηζηηθά ηνηρεία 5
εο

 Δξώηεζεο 

 

 

 Ζ έθηε εξψηεζε απφ ηνλ θχξην θνξκφ ησλ εξσηήζεσλ δεηά απφ ηνπο κεηέρνληεο ζηελ 

έξεπλα λα απαληήζνπλ πφζν πηζηεχνπλ  φηη έρεη δηεπθνιχλεη ηελ εξγαζία ηνπο ε ρξήζε 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Απφ ηνπο ελελήληα έμη (96) εξσηεζέληεο, νη νθηψ (8) 

απάληεζαλ «κέηξηα», νη ηξηάληα έλα (31) απάληεζαλ «πνιχ» θαη νη πελήληα επηά (57) 

απάληεζαλ «πάξα πνιχ». Ζ πιεηνςεθία πηζηεχεη πσο ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

δηεπθφιπλαλ ηελ εξγαζία ηνπο ζην ζχλνιν ησλ δηεξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη απφ ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Γηαγξακκαηηθά έρνπκε: 

 

36,5%

38,5%

22,9%
2,1%

Q5-Πόζνο ρξόλνο ρξεηάζηεθε γηα λα εμνηθεηωζείηε κε ηε 

ρξήζε ηνπ ινγηζηηθνύ ζαο πξνγξάκκαηνο

ΛΗΓΟΣΔΡΟ ΑΠΟ 

ΜΖΝΑ

1-2 ΜΖΝΔ

2-6 ΜΖΝΔ

ΠΑΝΧ ΑΠΟ  6 

ΜΖΝΔ 

    Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid 1 35 36,5 36,5 36,5 

2 37 38,5 38,5 75,0 

3 22 22,9 22,9 97,9 

4 2 2,1 2,1 100,0 

Total 96 100,0 100,0   
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Γηάγξακκα 10: Δξώηεζε 6 - Πόζν πηζηεύεηε όηη έρεη δηεπθνιύλεη ε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηαθώλ 

ζπζηεκάησλ ηελ εξγαζία ηνπ ινγηζηή 

 

Πίλαθαο 12: ηαηηζηηθά ηνηρεία 6
εο

 Δξώηεζεο 

    
Frequency 

Percen

t 

ValidPerce

nt 

CumulativePerce

nt 

Valid 3 8 8,3 8,3 8,3 

4 31 32,3 32,3 40,6 

5 57 59,4 59,4 100,0 

Total 96 100,0 100,0   

 

 ηελ έβδνκε εξψηεζε απφ ηνλ θχξην θνξκφ ησλ εξσηήζεσλ , νη εξσηεζέληεο θαινχληαλ 

λα δειψζνπλ πφζν πηζηεχνπλ φηη ε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ δηεπθφιπλε 

ηελ θαηαρψξεζε παξαζηαηηθψλ. Απφ ηνπο ελελήληα έμη (96), νη ηέζζεξηο (4) απάληεζαλ 

«κέηξηα», νη ηξηάληα (30) απάληεζαλ «πνιχ» θαη νη εμήληα δχν  (62) απάληεζαλ «πάξα 

πνιχ».  Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε πάλσ απφ ην 50% ζεσξεί ηε ζπγθεθξηκέλε 

ιεηηνπξγία ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ρξήζηκε γηα ηελ εξγαζία ηνπο. 

Γηαγξακκαηηθά έρνπκε:  

 

8,3%

32,3%

59,4%

Q6- Πόζν πηζηεύεηε όηη δηεπθόιπλε ε ρξήζε 

ηωλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάηωλ ηελ εξγαζία 

ηνπ ινγηζηή

ΚΑΘΟΛΟΤ

ΛΗΓΟ

ΜΔΣΡΗΑ

ΠΟΛΤ

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ
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Γηάγξακκα 11: Δξώηεζε 7 - Πόζν πηζηεύεηε όηη δηεπθόιπλε ηελ θαηαρώξεζε ησλ παξαζηαηηθώλ ε 

ρξήζε ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ 

 

Πίλαθαο 13: ηαηηζηηθά ηνηρεία 7
εο

 Δξώηεζεο 

 

 Ζ φγδνε εξψηεζε απφ ηνλ θχξην θνξκφ ησλ εξσηήζεσλ, αλαθέξεηαη ζην θαηά πφζν 

πηζηεχνπλ νη εξσηεζέληεο φηη δηεπθφιπλε ηε ζπκπιήξσζε θνξνινγηθψλ εληχπσλ ε ρξήζε 

ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Απφ ηνπο ελελήληα έμη (96), ν έλαο (1) απάληεζε 

«ιίγν», νη δεθαέμη (16) απάληεζαλ «κέηξηα», νη είθνζη έμη (26) απάληεζαλ «πνιχ» θαη νη 

πελήληα ηξεηο (53) απάληεζαλ «πάξα πνιχ». Πάλσ απφ ηνπο κηζνχο θαη εδψ απάληεζαλ 

φηη είλαη ρξήζηκε απηή ε ιεηηνπξγία  πνπ ηνπο πξνζθέξνπλ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. 

Γηαγξακκαηηθά έρνπκε: 

4,2%

31,3%

64,6%

Q7-Πόζν πηζηεύεηε όηη δηεπθόιπλε ηελ θαηαρώξεζε 

παξαζηαηηθώλ ε ρξήζε ηωλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάηωλ

ΚΑΘΟΛΟΤ

ΛΗΓΟ

ΜΔΣΡΗΑ

ΠΟΛΤ

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ

    
Frequency 

Percen

t 

ValidPercen

t 

CumulativePercen

t 

Valid 3 4 4,2 4,2 4,2 

4 30 31,3 31,3 35,4 

5 62 64,6 64,6 100,0 

Total 96 100,0 100,0   
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Γηάγξακκα 12: Δξώηεζε 8 - Πόζν πηζηεύεηε όηη δηεπθόιπλε ηε ζπκπιήξσζε ησλ θνξνινγηθώλ εληύπσλ 

ε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ 

 

 Πίλαθαο 14: ηαηηζηηθά ηνηρεία 8
εο 

Δξώηεζεο 

 

 Ζ έλαηε εξψηεζε απφ ηνλ θχξην θνξκφ ησλ εξσηήζεσλ, έρεη λα θάλεη κε ην πφζν 

πηζηεχνπλ νη εξσηεζέληεο φηη δηεπθφιπλε ηε κηζζνδνζία ε ρξήζε πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ. Απφ ηνπο ελελήληα έμη (96) εξσηεζέληεο, ν έλαο (1) απάληεζε «ιίγν», νη 

ηέζζεξηο (4) απάληεζαλ «κέηξηα», νη είθνζη έμη (26) «πνιχ» θαη νη εμήληα πέληε (65) 

«πάξα πνιχ». Δδψ, κφλν δεθαεπηά (17) άηνκα πηζηεχνπλ φηη έρνπλ βνεζήζεη ειάρηζηα ή 

κέηξηα ηε κηζζνδνζία ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, επνκέλσο κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε 

φηη απηή ε ιεηηνπξγία ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα ηελ 

εξγαζία ησλ εξσηεζέλησλ. Γηαγξακκαηηθά έρνπκε: 

 

1,0%

16,7%

27,1%
55,2%

Q8-Πόζν πηζηεύεηε όηη δηεπθόιπλε ηελ ζπκπιήξωζε 

θνξνινγηθώλ εληύπωλ  ε ρξήζε ηωλ πιεξνθνξηαθώλ 

ζπζηεκάηωλ

ΚΑΘΟΛΟΤ

ΛΗΓΟ

ΜΔΣΡΗΑ

ΠΟΛΤ

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ

    Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid 2 1 1,0 1,0 1,0 

3 16 16,7 16,7 17,7 

4 26 27,1 27,1 44,8 

5 53 55,2 55,2 100,0 

Total 96 100,0 100,0   
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Γηάγξακκα 13: Δξώηεζε 9 - Πόζν πηζηεύεηε όηη δηεπθόιπλε ηε κηζζνδνζία ε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηαθώλ 

ζπζηεκάησλ 

 

 

Πίλαθαο 15: ηαηηζηηθά ηνηρεία 9
εο

 Δξώηεζεο 

 

 

 Ζ δέθαηε εξψηεζε απφ ηνλ θχξην θνξκφ ησλ εξσηήζεσλ, δεηά απφ ηνπο κεηέρνληεο ζηελ 

έξεπλα λα πξνζδηνξίζνπλ πφζν πηζηεχνπλ φηη βειηίσζε ηηο εξγαζίεο ηέινπο ρξήζεο θαη 

ηελ θαηάξηηζε Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

Απφ ηνπο ελελήληα έμη (96) εξσηεζέληεο, ν έλαο (1) απάληεζε «θαζφινπ», νη ηξεηο (3) 

απάληεζαλ «ιίγν», νη δεθαπέληε (15) «κέηξηα», νη ηξηάληα επηά (37) «πνιχ», νη ηξηάληα 

ελλέα (39) «πάξα πνιχ» θαη  έλαο (1) δελ απάληεζε ηίπνηα. Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε 

είλαη εκθαλέο φηη ε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ βνήζεζε 

1% 4%

27%

68%

Q9-Πόζν πηζηεύεηε όηη δηεπθόιπλε ηε κηζζνδνζία   ε ρξήζε ηωλ 

πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάηωλ

ΚΑΘΟΛΟΤ

ΛΗΓΟ

ΜΔΣΡΗΑ

ΠΟΛΤ

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ

    
Frequency 

Percen

t 

ValidPerce

nt 

CumulativePerce

nt 

Valid 2 1 1,0 1,0 1,0 

3 4 4,2 4,2 5,2 

4 26 27,1 27,1 32,3 

5 65 67,7 67,7 100,0 

Total 96 100,0 100,0   
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ηελ εξγαζία ησλ ινγηζηψλ, αιιά. ζε κηθξφηεξν βαζκφ, φπσο θαίλεηαη απφ ηηο απαληήζεηο 

ηνπο ζηηο πξνεγνχκελεο εξσηήζεηο. Γηαγξακκαηηθά έρνπκε: 

 

 

Γηάγξακκα 14: Δξώηεζε 10 - Πόζν πηζηεύεηε όηη δηεπθόιπλε ηηο εξγαζίεο ηέινπο ρξήζεο θαη ηελ 

θαηάξηηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ 

 

Πίλαθαο 16: ηαηηζηηθά ηνηρεία 10
εο

 Δξώηεζεο 

 

 Ζ ελδέθαηε εξψηεζε απφ ηνλ θχξην θνξκφ ησλ εξσηήζεσλ, έρεη λα θάλεη κε ην αλ νη 

εξσηεζέληεο εμνηθνλφκεζαλ ρξφλν γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπο κε ηε ρξήζε 

ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Απφ ηνπο ελελήληα έμη (96) εξσηεζέληεο, νη δπν (2) 

απάληεζαλ «θαζφινπ», νη ηξεηο (3) απάληεζαλ «ιίγν», νη δέθα (10) «κέηξηα», νη ηξηάληα 

1,1%

3,2%
15,8%

38,9%

41,1%

Q10-Πόζν πηζηεύεηε όηη δηεπθόιπλε ηηο εξγαζίεο ηέινπο ρξήζεο θαη ηελ 

θαηάξηηζε ηωλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ  ε ρξήζε ηωλ 

πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάηωλ

ΚΑΘΟΛΟΤ

ΛΗΓΟ

ΜΔΣΡΗΑ

ΠΟΛΤ

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ

    Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid 1 1 1,0 1,1 1,1 

2 3 3,1 3,2 4,2 

3 15 15,6 15,8 20,0 

4 37 38,5 38,9 58,9 

5 39 40,6 41,1 100,0 

Total 95 99,0 100,0   

Missing System 1 1,0     

Total 96 100,0     
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επηά (37) «πνιχ», νη ζαξάληα ηξεηο (43) «πάξα πνιχ», ελψ έλαο (1) δελ απάληεζε ηίπνηα. 

Αλ, ινηπφλ, αζξνίζνπκε ηα πνζνζηά απηψλ πνπ απάληεζαλ «πνιχ» θαη απηψλ πνπ 

απάληεζαλ «πάξα πνιχ», γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ζε κεγάιν πνζνζηφ ε ρξήζε ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζπληέιεζε ζηελ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ. Έηζη, νη ινγηζηέο 

εθηεινχλ γξεγνξφηεξα ηα θαζήθνληά ηνπο, κε απνηέιεζκα λα εμππεξεηνχληαη ηαρχηεξα 

νη πειάηεο ηνπο.  Γηαγξακκαηηθά έρνπκε: 

 

 

Γηάγξακκα 15: Δξώηεζε 11- Δμνηθνλνκήζαηε ρξόλν σο πξνο ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηώλ ζαο  κε ηε 

ρξήζε ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ 

 

Πίλαθαο 17: ηαηηζηηθά ηνηρεία 11
εο

 Δξώηεζεο 

 

2,1%

3,2% 10,5%

38,9%

45,3%

Q11-Δμνηθνλνκήζαηε ρξόλν ωο πξνο ηελ εμππεξέηεζε ηωλ 

πειαηώλ ζαο κε   ηε ρξήζε ηωλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάηωλ

ΚΑΘΟΛΟΤ

ΛΗΓΟ

ΜΔΣΡΗΑ

ΠΟΛΤ

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ

    Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid 1 2 2,1 2,1 2,1 

2 3 3,1 3,2 5,3 

3 10 10,4 10,5 15,8 

4 37 38,5 38,9 54,7 

5 43 44,8 45,3 100,0 

Total 95 99,0 100,0   

Missing System 1 1,0     

Total 96 100,0     
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 Ζ δσδέθαηε εξψηεζε απφ ηνλ θχξην θνξκφ ησλ εξσηήζεσλ, ζρεηίδεηαη κε ην πφζν 

ζεκαληηθή ζεσξνχλ νη εξσηεζέληεο ηελ απηφκαηε ελεκέξσζε κέζσ Ίληεξλεη ησλ 

ινγηζηηθψλ πξνγξακκάησλ ζρεηηθά κε ηηο αιιαγέο πνπ ηεινχληαη ζηε λνκνζεζία; 

(απνθάζεηο-εγθπθιίνπο). Απφ ηνπο ελελήληα έμη (96) εξσηεζέληεο, ν έλαο (1) απάληεζε 

«θαζφινπ», έλαο (1) απάληεζε «ιίγν», νθηψ (8) απάληεζαλ «κέηξηα», είθνζη δπν (22) 

«πνιχ» θαη εμήληα ηέζζεξηο (64) «πάξα πνιχ». Καη ζε απηφ ην ζεκείν, ε πιεηνςεθία 

απάληεζε φηη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, κέζσ απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο πνπ 

πξνζθέξνπλ, βνήζεζαλ ηελ εξγαζία ηνπο. Γηαγξακκαηηθά έρνπκε: 

 

 

Γηάγξακκα 16: Δξώηεζε 12 - Πόζν ζεκαληηθή ζεσξείηε ηελ απηόκαηε ελεκέξσζε κέζσ Ίληεξλεη ησλ 

ινγηζηηθώλ πξνγξακκάησλ ζρεηηθά κε ηηο αιιαγέο πνπ ηεινύληαη ζηε λνκνζεζία; (απνθάζεηο-

εγθπθιίνπο) 

 

Πίλαθαο 18: ηαηηζηηθά ηνηρεία 12
εο

 Δξώηεζεο 

    
Frequency 

Percen

t 

ValidPerce

nt 

CumulativePerce

nt 

Valid 1 1 1,0 1,0 1,0 

2 1 1,0 1,0 2,1 

3 8 8,3 8,3 10,4 

4 22 22,9 22,9 33,3 

5 64 66,7 66,7 100,0 

Total 96 100,0 100,0   

1,0%8,3%

22,9%

66,7%

Q12-Πόζν ζεκαληηθή ζεωξείηε ηελ απηόκαηε ελεκέξωζε κέζω 

Ίληεξλεη ηωλ ινγηζηηθώλ πξνγξακκάηωλ ζρεηηθά κε ηηο αιιαγέο 

πνπ ηεινύληαη ζηε λνκνζεζία; (απνθάζεηο-εγθπθιίνπο)

ΚΑΘΟΛΟΤ

ΛΗΓΟ

ΜΔΣΡΗΑ

ΠΟΛΤ

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ
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 Ζ δσδέθαηε εξψηεζε απφ ηνλ θχξην θνξκφ ησλ εξσηήζεσλ δεηά απφ ηνπο κεηέρνληεο 

ζηελ έξεπλα λα ππνδείμνπλ ην ζεκαληηθφηεξν κεηνλέθηεκα ησλ ινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ. 

Απφ ηνπο ελελήληα έμη (96) εξσηεζέληεο, ζαξάληα ηξεηο (43) απάληεζαλ ην Τςειφ 

θφζηνο, είθνζη επηά (27) απάληεζαλ ηα Πξνβιήκαηα ζχλδεζεο, είθνζη (20) απάληεζαλ 

ηελ Αδπλακία αλάθηεζεο δεδνκέλσλ, ηέζζεξηο (4) απάληεζαλ ηε Γπζθνιία εθκάζεζεο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη δπν (2) απάληεζαλ θάηη Άιιν. Απφ ηνπο δπν (2) πνπ απάληεζαλ 

θάηη Άιιν, ν έλαο (1) απάληεζε σο κεηνλέθηεκα φηη δελ ππάξρεη 100% πξνζαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο θη ν άιινο έλαο (1) δήισζε σο κεηνλέθηεκα 

ηε ζπλερή ππνζηήξημε απφ ηνλ πάξνρν. Σν πςειφ θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ, θαίλεηαη 

φηη απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν κεηνλέθηεκα ησλ ζπζηεκάησλ. Απηφ ζπλάδεη κε ηελ 

απάληεζε πνπ έδσζαλ ζε πξνεγνχκελε εξψηεζε, φηη ν πξψηνο ιφγνο αιιαγήο 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ε αλαδήηεζε θάπνηνπ άιινπ ζπζηήκαηνο κε 

ρακειφηεξν θφζηνο. Γηαγξακκαηηθά έρνπκε: 

 

 

 

Γηάγξακκα 17: Δξώηεζε 13 - Πνην ζεσξείηε όηη είλαη ην κεγαιύηεξν κεηνλέθηεκα ησλ ινγηζηηθώλ 

ζπζηεκάησλ 

 Πίλαθαο 19: ηαηηζηηθά ηνηρεία 13
εο 

Δξώηεζεο  

44,8%

28,1%

20,8%

4,2%
2,1%

Q13-Πνην ζεωείηε ην κεγαιύηεξν κεηνλέθηεκα ηωλ ινγηζηηθώλ 

ζπζηεκάηωλ 

ΤΦΖΛΟ ΚΟΣΟ

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΤΝΓΔΖ

ΑΓΤΝΑΜΗΑ ΑΝΑΚΣΖΖ 

ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ

ΓΤΚΟΛΗΑ ΔΚΜΑΘΖΖ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΑΛΛΟ

  
Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid 1 43 44,8 44,8 44,8 

2 27 28,1 28,1 72,9 

3 20 20,8 20,8 93,8 

4 4 4,2 4,2 97,9 

5 2 2,1 2,1 100,0 

Total 96 100,0 100,0 
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 Ζ δέθαηε ηξίηε  εξψηεζε απφ ηνλ θχξην θνξκφ ησλ εξσηήζεσλ έρεη λα θάλεη κε ην αλ 

πηζηεχνπλ νη εξσηεζέληεο φηη πξέπεη λα ππάξρεη ζπζρέηηζε θφζηνπο ησλ πξνγξακκάησλ 

κε ηνλ αξηζκφ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο. Απφ ηνπο ελελήληα έμη (96) εξσηεζέληεο, νη 

πελήληα (50) απάληεζαλ Ναη θαη νη ζαξάληα έμη (46) απάληεζαλ Όρη. Γηαγξακκαηηθά 

έρνπκε: 

 

 

Γηάγξακκα 18: Δξώηεζε 14 - Πηζηεύεηε όηη πξέπεη λα ππάξρεη ζπζρέηηζε ηνπ θόζηνπο ησλ 

πξνγξακκάησλ κε ηνλ αξηζκό ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο επηρείξεζεο 

 

Πίλαθαο 20: ηαηηζηηθά ηνηρεία 14
εο

 Δξώηεζεο 

    
Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePercen

t 

Valid 0 50 52,1 52,1 52,1 

1 46 47,9 47,9 100,0 

Tota

l 

96 100,0 100,0 
  

           

 Ζ δέθαηε ηέηαξηε εξψηεζε απφ ηνλ θχξην θνξκφ ησλ εξσηήζεσλ, ζηνρεχεη λα δνζεί 

απάληεζε απφ ηνπο εξσηεζέληεο  αλ πηζηεχνπλ φηη ε ζπζρέηηζε θφζηνπο πξνγξακκάησλ 

θαη αξηζκνχ πξνζσπηθνχ ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά ζηελ χπαξμε επαξθψλ ζέζεσλ γηα φιν 

ην πξνζσπηθφ. Απφ ηνπο ελελήληα έμη (96) εξσηεζέληεο, νη εμήληα (60) απάληεζαλ Ναη 

θαη νη ηξηάληα έμη (36) Όρη. Γηαγξακκαηηθά έρνπκε: 

52,1%
47,9%

Q14-Πηζηεύεηε όηη πξέπεη λα ππάξρεη ζπζρέηηζε ηνπ 

θόζηνπο ηωλ πξνγξακκάηωλ κε ηνλ αξηζκό ηνπ 

πξνζωπηθνύ ηεο επηρείξεζεο

ΝΑΗ

ΌΥΗ
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Γηάγξακκα 19: Δξώηεζε 15 - Πηζηεύεηε όηη ε ζπζρέηηζε θόζηνπο πξνγξακκάησλ θαη αξηζκνύ 

πξνζσπηθνύ ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά ζηελ ύπαξμε επαξθώλ ζέζεσλ γηα όιν ην πξνζσπηθό 

 

Πίλαθαο 21: ηαηηζηηθά ηνηρεία 15
εο

 Δξώηεζεο 

 

 

 

 Ζ δέθαηε πέκπηε εξψηεζε απφ ηνλ θχξην θνξκφ ησλ εξσηήζεσλ, ππνβάιιεη ζηνπο 

κεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ην εξψηεκα, αλ ππάξρεη ζηελ εηαηξία ηνπο αληηζηνηρία κεηαμχ 

αξηζκνχ πξνζσπηθνχ θαη ζέζεσλ εξγαζίαο ζην ινγηζηηθφ πξφγξακκα. . Απφ ηνπο 

ελελήληα έμη (96) εξσηεζέληεο, πελήληα ηέζζεξηο (54) απάληεζαλ Ναη θαη ζαξάληα δπν 

(42) Όρη. Γηαγξακκαηηθά έρνπκε: 

 

Γηάγξακκα 20: Δξώηεζε 16 - Τπάξρεη ζηελ εηαηξίαο ζαο αληηζηνηρία κεηαμύ αξηζκνύ πξνζσπηθνύ θαη 

ζέζεσλ εξγαζίαο ζην ινγηζηηθό πξόγξακκα 

 

Πίλαθαο 22: ηαηηζηηθά ηνηρεία 16
εο

 Δξώηεζεο 

  Frequency 

Percen

t 

ValidPerce

nt 

CumulativePerc

ent 

Valid 0 42 43,8 13,8 43,8 

1 54 56,3 56,3 100,0 

Total 96 100,0 100,0 
 

62,5%
37,5%

Q15-Πηζηεύεηε όηη ε ζπζρέηηζε θόζηνπο 

πξνγξακκάηωλ θαη αξηζκνύ πξνζωπηθνύ ιεηηνπξγεί 

αλαζηαιηηθά ζηελ ύπαξμε επαξθώλ ζέζεωλ γηα όιν ην 

πξνζωπηθό

ΝΑΗ

ΌΥΗ

43,8%
56,3%

Q16-Τπάξρεη ζηελ εηαηξίαο ζαο αληηζηνηρία κεηαμύ 

αξηζκνύ πξνζωπηθνύ θαη ζέζεωλ εξγαζίαο ζην 

ινγηζηηθό πξόγξακκα

ΝΑΗ

ΌΥΗ

    Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid 0 60 62,5 62,5 62,5 

1 36 37,5 37,5 100,0 

Total 96 100,0 100,0   
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 Ζ δέθαηε έθηε εξψηεζε απφ ηνλ θχξην θνξκφ ησλ εξσηήζεσλ, αλαθέξεηαη ζε απηνχο πνπ 

απάληεζαλ ζηελ πξνεγνχκελε Όρη. Οη εξσηεζέληεο, ινηπφλ, θαινχληαη λα απαληήζνπλ 

πφζν δπζρεξαίλεη ηελ εξγαζία ηνπο ε έιιεηςε αληηζηνηρίαο κεηαμχ αξηζκνχ πξνζσπηθνχ 

θαη ζέζεσλ εξγαζίαο ζην ινγηζηηθφ πξφγξακκα. Απφ ηνπο ζαξάληα δπν (42), ινηπφλ, 

εξσηεζέληεο πνπ απάληεζαλ ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε Όρη,  νη πέληε (5) απάληεζαλ 

Λίγν, νη δεθαπέληε (15) απάληεζαλ Μέηξηα, νη ελληά (9) Πνιχ θαη νη δεθαηξείο (13) Πάξα 

πνιχ. Γηαγξακκαηηθά έρνπκε: 

 

 

Γηάγξακκα 21: Δξώηεζε 17 - - Αλ ΟΥΙ, πόζν δπζρεξαίλεη απηό ηε δηθή ζαο εξγαζία θαη ησλ 

ζπλαδέιθσλ ζαο 

 

Πίλαθαο 23: ηαηηζηηθά ηνηρεία 17
 εο

 Δξώηεζεο 

 

 

 Ζ δέθαηε έβδνκε εξψηεζε απφ ηνλ θχξην θνξκφ ησλ εξσηήζεσλ θαη ε πξνηειεπηαία 

εξψηεζε απφ νιφθιεξν ην εξσηεκαηνιφγην,  έρεη λα θάλεη κε ην θαηά πφζν πηζηεχνπλ νη 

εξσηεζέληεο φηη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα είλαη αζθαιή θαη αμηφπηζηα. Απφ ηνπο 

ελελήληα έμη (96) εξσηεζέληεο, έλαο (1) απάληεζε Καζφινπ, επηά (7) απάληεζαλ Λίγν, 

9,3%

27,8%

25,9%

37,0%

Q17-Αλ ΟΥΗ, πόζν δπζρεξαίλεη απηό ηε δηθή ζαο 

εξγαζία θαη ηωλ ζπλαδέιθωλ ζαο;

ΚΑΘΟΛΟΤ

ΛΗΓΟ

ΜΔΣΡΗΑ

ΠΟΛΤ

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ

    
Frequency 

Percen

t 

ValidPerce

nt 

CumulativePerce

nt 

Valid 2 5 5,2 11,9 11,9 

3 15 15,6 35,7 47,6 

4 14 14,6 4,57 52,17 

5 20 20,9 47,83 100,0 

Total 54 56,3 100,0   

Missing Syste

m 

42 43,8 
    

Total 96 100,0     
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ηξηάληα πέληε (35) απάληεζαλ Μέηξηα, ηξηάληα επηά (37) απάληεζαλ Πνιχ θαη δεθαέμη 

(16) απάληεζαλ Πάξα Πνιχ. Γηαγξακκαηηθά έρνπκε:  

 

 

Γηάγξακκα 22: Δξώηεζε 18 - Πηζηεύεηε όηη ηα ινγηζηηθά πξνγξάκκαηα είλαη αζθαιή θαη αμηόπηζηα 

 

Πίλαθαο 24: ηαηηζηηθά ηνηρεία 18
εο 

Δξώηεζεο 

  Frequency 

Perce

nt 

ValidPerce

nt 

CumulativePerc

ent 

Valid 1 1 1,0 1,0 1,0 

2 7 7,3 7,3 8,3 

3 35 36,5 36,5 44,8 

4 37 38,5 38,5 83,3 

5 16 16,7 16,7 100,0 

Total 96 100,0 100,0 
 

 
    

 
 

 Σέινο,  δέθαηε φγδνε εξψηεζε απφ ηνλ θχξην θνξκφ ησλ εξσηήζεσλ θαη ε ηειεπηαία 

εξψηεζε νιφθιεξνπ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, επηθεληξψλεηαη ζην θαηά πφζν νη 

εξσηεζέληεο πηζηεχνπλ φηη ε δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζηελ 

επηρείξεζή ηνπο ζα βειηίσλε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ. Απφ ηνπο ελελήληα έμη (96) εξσηεζέληεο, ηέζζεξηο (4) απάληεζαλ Λίγν, 

είθνζη (20) απάληεζαλ Μέηξηα, ζαξάληα έλα (41) Πνιχ θαη ηξηάληα έλα (31) Πάξα πνιχ. 

Γηαγξακκαηηθά έρνπκε: 
 

1,0%
7,3%

36,5%

38,5%

16,7%

Q18-Πηζηεύεηε όηη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα είλαη 

αζθαιή θαη αμηόπηζηα

ΚΑΘΟΛΟΤ

ΛΗΓΟ

ΜΔΣΡΗΑ

ΠΟΛΤ

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ
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Γηάγξακκα 23: Δξώηεζε 19 - Θεσξείηε όηη ε δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ζηελ 

επηρείξεζε ζαο ζα βειηίσλε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ 

 

Πίλαθαο 25: ηαηηζηηθά ηνηρεία 19
εο 

Δξώηεζεο 

    
Frequency 

Percen

t 

ValidPerce

nt 

CumulativePerce

nt 

Valid 2 4 4,2 4,2 4,2 

3 20 20,8 20,8 25,0 

4 41 42,7 42,7 67,7 

5 31 32,3 32,3 100,0 

Total 96 100,0 100,0   

 

 

7.8 ηαηηζηηθή Αλάιπζε ηωλ Απνηειεζκάηωλ 

Γηα λα γίλεη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, πξέπεη λα γίλνπλ έιεγρνη 

ππνζέζεσλ. Ζ πξψηε θαηεγνξία πνπ καο ελδηαθέξεη λα εμεηάζνπκε, είλαη θαηά πφζν ην θχιν 

θάζε αλζξψπνπ επεξέαζε ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζε ζε θάζε εξψηεζε απφ ηνλ θχξην θνξκφ 

ησλ εξσηήζεσλ (Q1-Q19). Γηα ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο ηνπ Υ
2 

. Γεληθά ζηνλ έιεγρν απηφ έρνπκε ηα παξαθάησ ζηνηρεία 

ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο πνπ ζα καο βνεζήζνπλ λα εξκελεχζνπκε θαη ηα απνηειέζκαηα καο: 

ζηνλ έιεγρν απηφλ έρνπκε δπν ππνζέζεηο. Ζ πξψηε καο ππφζεζε (Ζν-κεδεληθή ππφζεζε) 

δειψλεη φηη ην θχιν είλαη αλεμάξηεην απφ ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ, δειαδή ην αλ 

θάπνηνο είλαη άληξαο ή γπλαίθα, δελ επεξέαζε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ θαη ε δεχηεξε 

ππφζεζή καο (Ζ1-ελαιιαθηηθή ππφζεζε) δειψλεη φηη ην θχιν θαη νη απαληήζεηο είλαη 

4,2%
20,8%

42,7%

32,3%

Q19- Θεωξείηε όηη ε δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο 

Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ ζηελ επηρείξεζε ζαο ζα βειηίωλε 

ηελ αζθάιεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηωλ πιεξνθνξηαθώλ 

ζπζηεκάηωλ

ΚΑΘΟΛΟΤ

ΛΗΓΟ

ΜΔΣΡΗΑ

ΠΟΛΤ

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ
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εμαξηεκέλα. Γειαδή, ην εάλ απάληεζε γπλαίθα ή άληξαο επεξέαζε θαη ην απνηέιεζκα ηεο 

έξεπλαο. ηνπο ειέγρνπο Υ
2
 αλ ε ζεκαληηθφηεηα (ξ) είλαη κεγαιχηεξε απφ 0,01, ηφηε 

απνδερφκαζηε ηελ ππφζεζε Ζν, δειψλνληαο πσο δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα. Αλ, 

φκσο, ε ζεκαληηθφηεηα (ξ) είλαη κηθξφηεξε απφ 0,01, ηφηε απνδερφκαζηε ηελ Ζ1, 

επηζεκαίλνληαο πσο ππάξρεη ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα. Παξαθάησ δίλεηαη ν πίλαθαο κε ηα 

απνηειέζκαηα απφ ηo SPSS. 

 

Πίλαθαο 26: Έιεγρνο Υ ηεηξάγσλν 

 

Όπσο, ινηπφλ, θαίλεηαη θαη απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο ε 

ζεκαληηθφηεηα (ξ) είλαη 0,000<0,01, νπφηε δερφκαζηε ηελ ελαιιαθηηθή καο ππφζεζε θαη 

θαηά ζπλέπεηα φηη ελδερνκέλσο ην θχιν επεξέαζε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζε θάζε κηα 

απφ ηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο. Δπνκέλσο, ππάξρεη ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί, φηη νη εξσηήζεηο ηέζζεξα (4) θαη δεθανρηψ (18) δελ έρνπλ απνηειέζκαηα, γηαηί 

GENDER-ΦΤΛΟ 

QUESTIONS-ΔΡΧΣΖΔΗ VALUE SIGNIFICANCE-ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΖΣΑ 

Q1 92,078
a
 ,000 

Q2 55,387
a
 ,000 

Q3 81,159
a
 ,000 

Q4 No statistics are computed because gender is a constant. 

Q5 65,027
a
 ,000 

Q6 71,396
a
 ,000 

Q7 57,223
a
 ,000 

Q8 84,660
a
 ,000 

Q9 49,766
a
 ,000 

Q10 65,782
a
 ,000 

Q11 72,234
a
 ,000 

Q12 52,174
a
 ,000 

Q13 85,315
a
 ,000 

Q14 81,254
a
 ,000 

Q15 52,992
a
 ,000 

Q16 68,693
a
 ,000 

Q17 No statistics are computed because gender is a constant. 

Q18 84,954
a
 ,000 

Q19 55,149
a
 ,000 
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ζηελ ηέηαξηε εξψηεζε απάληεζαλ φζνη είραλ απαληήζεη ΝΑΗ ζηελ ηξίηε εξψηεζε, νπφηε ην 

θχιν είλαη ην ίδην κε ηελ ηξίηε. ηελ δεθανρηψ εξψηεζε, αληίζηνηρα, απάληεζαλ φζνη είραλ 

απαληήζεη ΟΥΗ ζηελ δεθαεθηά εξψηεζε, επνκέλσο θαη εδψ ην θχιν είλαη ίδην θαη ηζρχεη φ,ηη 

θαη ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε. 

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία πνπ καο ελδηαθέξεη λα ζπγθξίλνπκε είλαη ν παξάγνληαο ηεο ειηθίαο 

κε ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο. Γε κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ κε ηε κεηαβιεηή ηεο ειηθίαο φιεο νη 

εξσηήζεηο γηαηί ε κεηαβιεηή ηεο ειηθίαο δειψζεθε σο interval. ε απηήλ ηελ  πεξίπησζε, 

ινηπφλ, ζα παξνπζηαζηεί ν πίλαθαο πνπ πεξηέρεη ηα απνηειέζκαηα ηεο ειηθίαο κε ηηο 

εξσηήζεηο Q1,Q5-12, Q17 θαη Q19. Δμεηάδνπκε, ζπλεπψο, θαηά πφζν επεξέαζε ηηο 

απαληήζεηο πνπ έδσζαλ, ε ειηθία ησλ εξσηεζέλησλ.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη γη΄ απηήλ ηελ αλάιπζε απνηειεζκάησλ δελ ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ 

έιεγρν ηνπ Υ
2 

αιιά ηεο ζπζρέηηζεο. Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο (ξ) κπνξεί λα πάξεη ηηκέο απφ 

-1 σο +1. Ζ ζεηηθή ζπζρέηηζε (ξ>0) δειψλεη φηη φζν κεγαιψλεη ή κηθξαίλεη ην κέγεζνο ηεο 

κηαο κεηαβιεηήο, κεγαιψλεη ή κηθξαίλεη αληίζηνηρα θαη ην άιιν. Ζ αξλεηηθή ζπζρέηηζε, απφ 

ηελ άιιε, δειψλεη φηη φζν κεγαιψλεη ην έλα κέξνο κηθξαίλεη ην άιιν. Γεληθά, είλαη απνδεθηφ 

φηη: 

 0 < r < +1: νη Υ, Τ είλαη ζεηηθά γξακκηθά ζπζρεηηζκέλεο, 

 -1 < r <0: νη Υ, Τ είλαη αξλεηηθά γξακκηθά ζπζρεηηζκέλεο, 

 r = +1: έρνπκε ηέιεηα ζεηηθή γξακκηθή ζπζρέηηζε, 

 r = -1: έρνπκε ηέιεηα αξλεηηθή γξακκηθή ζπζρέηηζε 

 r = 0:  δελ ππάξρεη γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ.  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα φηαλ: 

 -1 έσο -0,5 ζεσξνχκε φηη είλαη πςειφο αξλεηηθφο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο, 

 -0,5 έσο -0,2: ζεσξνχκε φηη είλαη ρακειφο αξλεηηθφο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο, 

  -0,2 έσο 0,2: ζεσξνχκε φηη ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο είλαη κεδεληθφο, 

 0,2 έσο 0,5: ζεσξνχκε φηη είλαη ρακειφο ζεηηθφο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο, 

  0,5 έσο 1: ζεσξνχκε φηη είλαη πςειφο ζεηηθφο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζε 

Οη ρακεινί γεληθά ζπληειεζηέο ηζρχνο εθθξάδνπλ ηάζε θαη νη πςεινί βεβαηφηεηα. ηνλ 

έιεγρν ηεο ζπζρέηηζεο θαλνληθά ΓΔΝ πξέπεη λα δειώλνληαη νη ππνζέζεηο, γηα δηθηά καο, 

φκσο, επθνιία ζεσξνχκε φηη ε ππφζεζε Ζν εθθξάδεη φηη δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ, ελψ ν έιεγρνο Ζ1 φηη ππάξρεη. Παξνπζηάδεηαη παξαθάησ ν αληίζηνηρνο πίλαθαο: 
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Πίλαθαο 27: Έιεγρνο ζπζρέηηζεο Pearson κεηαμύ Ηιηθίαο θαη Δξσηήζεσλ 

AGE-ΖΛΗΚΗΑ 

QUESTIONS-ΔΡΧΣΖΔΗ VALUE SIGNIFICANCE-ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΖΣΑ 

Q1 ,959 ,000
c
 

Q5 ,912 ,000
c
 

Q6 ,749 ,000
c
 

Q7 ,688 ,000
c
 

Q8 ,771 ,000
c
 

Q9 ,615 ,000
c
 

Q10 ,792 ,000
c
 

Q11 ,741 ,000
c
 

Q12 ,596 ,000
c
 

Q17 ,355 ,000
c
 

Q19 ,827 ,000
c
 

 

Απφ φζα βιέπνπκε, ινηπφλ, ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαη απ‟ φζα γλσξίδνπκε θαη 

αλαιχζακε φηη ηζρχνπλ, έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε φηη φιεο νη εξσηήζεηο ζε ζπλάξηεζε κε 

ηελ ειηθία παξνπζηάδνπλ ζεηηθή γξακκηθή ζπζρέηηζε θαζψο ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζήο ηνπο 

(ξ) είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ κεδελφο (ξ>0) θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο κε βαζκφ 

ζεκαληηθφηεηαο 0,000. Πην αλαιπηηθά, παξαηεξνχκε φηη ζηηο εξσηήζεηο έλα (1) θαη δχν (2) νη 

ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο είλαη πνιχ θνληά ζηελ ηέιεηα γξακκηθή ζπζρέηηζε κε ηηκέο 0,959 

θαη 0,912 αληίζηνηρα. ε φιεο ηηο εξσηήζεηο , ινηπφλ, εθηφο ηεο δεθαεπηά (17) παξαηεξνχκε 

φηη ππάξρεη πςειή ζεηηθή ζπζρέηηζε. ηελ εξψηεζε δεθαεπηά (17) ν ζπληειεζηήο 

ζπζρέηηζεο έρεη ηηκή 0,355 θαη δειψλεη ρακειή ζεηηθή ζπζρέηηζε. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, αμίδεη λα αλαθέξνπκε πην αλαιπηηθά ην ηη απαληήζεθε κε βάζε ηελ 

ειηθία ζε θάζε επηκέξνπο εξψηεζε. Απηφ γηαηί ζεσξνχκε φηη ν παξάγνληαο ειηθία παίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απάληεζε πνπ δφζεθε ζε θάζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Οη κεηξήζεηο απηέο έγηλαλ, κε ηε βνήζεηα ζπρλνηήησλ θαη δηαγξακκάησλ 

θη φρη θάπνηνπ ειέγρνπ ππνζέζεσλ. ηελ εξώηεζε Q1απηνί πνπ αλήθαλ ζηελ ειηθηαθή 

θιίκαθα 18-24 απάληεζαλ απφ ηνπο ηξηάληα ελλέα (39) νη ηξηάληα επηά (37) φηη 

ρξεζηκνπνηνχλ ινγηζηηθφ πξφγξακκα 0-5 ρξφληα.. Απηνί πνπ άλεθαλ ζηελ θιίκαθα ηνπ 28-

37, απάληεζαλ νη δέθα (10) απφ ηνπο δεθαεπηά (17) φηη ρξεζηκνπνηνχλ ινγηζηηθφ πξφγξακκα 

10-15 ρξφληα, νη έμη (6) 0-5 ρξφληα θαη ν έλαο (1) 15+ ρξφληα. Απφ ηνπο δεθαπέληε (15) πνπ 
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αλήθαλ ζηελ θιίκαθα 38-49, απάληεζαλ νη νθηψ (8) φηη ρξεζηκνπνηνχλ ινγηζηηθφ πξφγξακκα 

15+ ρξφληα, νη έμη (6) 10-15 ρξφληα θαη ν έλαο (1) 0-5 ρξφληα. Σέινο, απηνί πνπ αλήθαλ ζηελ 

θιίκαθα ησλ 50+, νη δεθανθηψ (18) απάληεζαλ 15+ ρξφληα, νη δχν (2) 10-15 θαη ν έλαο (1) 0-

5 ρξφληα. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ είλαη ινγηθά, δηφηη φζν κεγαιχηεξνο είλαη ζε 

ειηθία θάπνηνο ηφζν πεξηζζφηεξα ρξφληα, ινγηθά, αζρνιείηαη κε ην επάγγεικα, άξα είλαη 

πεξηζζφηεξα ηα ρξφληα ηεο ελαζρφιεζήο ηνπ κε ηα ινγηζηηθά πξνγξάκκαηα. Οη εξσηήζεηο 

Q2, Q3, Q4 δελ παξνπζηάδνπλ θακία ζπζρέηηζε κε ηελ ειηθία ηνπ εξσηεζέληνο.  

ηελ εξώηεζε Q5 απηνί πνπ αλήθαλ ζηελ θιίκαθα 18-27 απάληεζαλ είθνζη έλα (21) φηη 

ε εμνηθείσζή ηνπο κε ηα πξνγξάκκαηα ηνπο πήξε ιηγφηεξν απφ έλαλ κήλα, νη δεθαεπηά (17) 

1-2 κήλεο θαη κφιηο ηξεηο (3) 2-6 κήλεο. Απφ απηνχο πνπ είραλ ειηθία 28-37 νη πέληε (5) 

απάληεζαλ ιηγφηεξν απφ κήλα, ν ελληά (9) 1-2 κήλεο θαη ηξεηο (3) 2-6 κήλεο. Απφ ηνπο 

εξσηεζέληεο ειηθίαο 38-49, ηέζζεξηο (4) απάληεζαλ ιηγφηεξν απφ έλα κήλα, νη άιινη 

ηέζζεξηο (4) 1-2 κήλεο, νη πέληε (5) 2-6 κήλεο θαη έλαο δελ απάληεζε ηίπνηα. Σέινο, απφ ηνπο 

ειηθίαο 50+, κφιηο δχν (2) απάληεζαλ ιηγφηεξν απιφ έλα κήλα, επηά (7) απάληεζαλ 1-2 

κήλεο, δέθα (10) 1-2 κήλεο θαη γηα πξψηε θνξά εκθαλίζηεθε νη απάληεζε πεξηζζφηεξν απφ 6 

κήλεο απφ δπν (2) εξσηεζέληεο. Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη φζν πην κηθξφο ζε 

ειηθία είλαη θάπνηνο, ηφζν πην εχθνιε ήηαλ ε εμνηθείσζή ηνπ κε ην ινγηζηηθφ πξφγξακκα ηεο 

επηρείξεζήο ηνπ. Σν γεγνλφο απηφ, είλαη θάηη πνπ ηαπηίδεηαη κε ηελ άπνςε πνπ έρνπλ νη 

πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη, φηη ε ρξήζε ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ δπζθνιεχεη ηνπο 

κεγαιχηεξνπο ειηθηαθά αλζξψπνπο.  

ηηο εξωηήζεηο Q6-Q12 ην 42.7% ησλ εξσηεζέλησλ αλήθεη ζηελ θιίκαθα 18-27, ην 

17,71% αλήθεη ζηελ θιίκαθα 28-37, ην 16,67% ζηελ θιίκαθα 38-49 θαη ην ππφινηπν 22,92% 

ζηελ θιίκαθα 50+. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα ππάξρνπλ πην θάησ πίλαθεο πνπ ζα αθνξνχλ ηηο 

απαληήζεηο πνπ έδσζε θάζε ειηθία ζηελ θάζε εξψηεζε μερσξηζηά. 

 Σν παξαθάησ δηάγξακκα αλαθέξεηαη ζην πψο απάληεζαλ νη ειηθηαθέο καο θιάζεηο 

ζηελ εξψηεζε Q6 κε δπλαηφηεηα απάληεζεο απφ ην 1(θαζφινπ) έσο ην 5 (πάξα πνιχ). 

Όπσο ζα δνχκε, ινηπφλ, θαη ζην θάησζη ζρήκα, φιεο νη ειηθηαθέο θιίκαθεο, εθηφο απφ 

ηελ θιίκαθα 38-49 έρνπλ απαληήζεη ζηελ εξψηεζε Q6 «πάξα πνιχ». Δπνκέλσο, νη 

πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο πνπ ξσηήζεθαλ απάληεζαλ πσο ηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα βνήζεζαλ ηελ εξγαζία ηνπο. Φαίλεηαη αθφκε, πσο πνιινί κε ειηθία 50+ 

απάληεζαλ «κέηξηα». Απηφ, κπνξνχκε λα ην απνδψζνπκε ζηε κε θαιή ζρέζε, γεληθά, 

ησλ κεγαιχηεξσλ ζε ειηθία αλζξψπσλ κε ηα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα 
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Γηάγξακκα 24: Δκθάληζε πρλόηεηαο 6
εο 

Δξώηεζεο ζε ζρέζε κε θάζε ειηθηαθή θιίκαθα 

 

 ηελ εξψηεζε Q7, φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα, νη πεξηζζφηεξνη, 

αλεμαξηήησο ειηθίαο, απάληεζαλ «πάξα πνιχ», ελψ παξαηεξνχκε φηη ε ειηθηαθή 

θιίκαθα 28-37 δελ πεξηέρεη θαζφινπ ηελ απάληεζε «κέηξηα» ζε ζρέζε κε ηηο 

ππφινηπεο θιίκαθεο ειηθίαο. Δπνκέλσο, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα, φηη φινη νη 

εξσηεζέληεο ζεσξνχλ φηη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα βειηίσζαλ ζε κεγάιν βαζκφ 

ηελ θαηαρψξεζε ησλ παξαζηαηηθψλ. 

 

Γηάγξακκα 25: Δκθάληζεο πρλόηεηαο 7
εο

 Δξώηεζεο ζε ζρέζε κε θάζε ειηθηαθή θιίκαθα 

 

 ην παξαθάησ δηάγξακκα, πνπ απεηθνλίδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ ησλ 

εξσηεζέλησλ ζηελ εξψηεζε Q8 έρνπκε λα πξνζέμνπκε ηα εμήο: Ζ ειηθίεο 18-27 

απάληεζαλ ζε πεξηζζφηεξε ζπρλφηεηα φηη βειηίσζαλ ηε ζπκπιήξσζε θνξνινγηθψλ 
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εληχπσλ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Οη ειηθίεο 28-37 πάιη δελ έρνπλ απαληήζεη 

«κέηξηα» ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο θαη νη 50+ παξνπζηάδνπλ ην πςειφηεξν πνζνζηφ 

ηεο απάληεζεο «κέηξηα». Απηά ηα απνηειέζκαηα, ίζσο, κπνξνχλ λα δηθαηνινγεζνχλ, 

απφ ην γεγνλφο φηη νη πνιχ λεφηεξεο ειηθίεο δελ έρνπλ κέηξν ζχγθξηζεο. Γελ ερνπλ, 

δειαδή, δεη πψο ζπκπιεξψλνληαλ ηα θνξνινγηθά έληππα πξηλ ηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα θαη γηα απηφ, ελδερνκέλσο, δελ κπνξνχλ λα έρνπλ θαη ζσζηή θξίζε. 

 

 

Γηάγξακκα 26: Δκθάληζε πρλόηεηαο 8
εο

 Δξώηεζεο ζε ζρέζε κε θάζε ειηθηαθή θιίκαθα 

 

 ην παξαθάησ δηάγξακκα, πνπ απεηθνλίδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ ησλ 

εξσηεζέλησλ ζηελ εξψηεζε Q9 έρνπκε λα πξνζέμνπκε ηα εμήο: Οη ειηθίεο 18-27 

απάληεζαλ ζε πνιχ κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα φηη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

βειηίσζαλ ηε κηζζνδνζία. Δπίζεο, ζ‟ απηέο ηηο ειηθίεο εκθαλίδεηαη θη έλα πνιχ κηθξφ 

πνζνζηφ  πνπ απάληεζαλ «θαζφινπ». Οη ειηθίεο 28-37 πάιη δελ έρνπλ δψζεη ηελ 

απάληεζε «κέηξηα» ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο. Ζ κηζζνδνζία, ινηπφλ, έγηλε ζχκθσλα 

κε φιεο ηηο ειηθηαθέο θιίκαθεο, πην εχθνιε. 

 

 

Γηάγξακκα 27: Δκθάληζε πρλόηεηαο 9
εο

 Δξώηεζεο ζε ζρέζε κε θάζε ειηθηαθή θιίκαθα 
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 ην παξαθάησ δηάγξακκα, πνπ απεηθνλίδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ ησλ 

εξσηεζέλησλ ζηελ εξψηεζε Q10 έρνπκε λα πξνζέμνπκε ηα εμήο: Οη ειηθίεο 18-27 

απάληεζαλ ζε πνιχ κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα φηη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

βειηίσζαλ «πάξα πνιχ» ηηο εξγαζίεο ηέινπο ρξήζεο θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ 

Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο. Δπίζεο, ζ‟ απηέο ηηο ειηθίεο 

εκθαλίδεηαη θη έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ηεο απάληεζεο «θαζφινπ». Οη ειηθίεο 28-37  

έρνπλ δψζεη γηα πξψηε θνξά ηελ απάληεζε  «κέηξηα». Άμην αλαθνξάο, είλαη επίζεο 

θαη ην γεγνλφο φηη νη ειηθίεο 50+  έρνπλ απαληήζεη ζε κηθξφ πνζνζηφ «πάξα πνιχ», 

ελψ ππάξρεη ζαλ απάληεζε θαη ην «θαζφινπ» θαη ην «ιίγν». Απηά ηα απνηειέζκαηα, 

κπνξνχλ ελδερνκέλσο, πάιη λα νθείινληαη ζηελ εκπεηξία πνπ απνθηά θάπνηνο κε ηα 

ρξφληα αιιά θαη ζην κέηξν ζχγθξηζεο πνπ έρνπλ νη κεγαιχηεξεο ειηθίεο κε ηελ επνρή 

πξν πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο.  

 

Γηάγξακκα 28: Δκθάληζε πρλόηεηαο 10
εο

 Δξώηεζεο ζε ζρέζε κε θάζε ειηθηαθή θιίκαθα 

 

 ην παξαθάησ δηάγξακκα, πνπ απεηθνλίδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ ησλ 

εξσηεζέλησλ ζηελ εξψηεζε Q11 έρνπκε λα πξνζέμνπκε ηα εμήο: Οη ειηθίεο 18-27 

απάληεζαλ ζε πνιχ κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα φηη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπο 

βνήζεζαλ «πάξα πνιχ»  λα εμνηθνλνκήζνπλ ρξφλν γηα ηελ ηαρχηεξε εμππεξέηεζε ησλ 

πειαηψλ ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο. Οη ειηθίεο 38-49  έρνπλ δψζεη γηα πξψηε 

θνξά ηελ απάληεζε «ιίγν». Άμην αλαθνξάο, είλαη επίζεο θαη ην γεγνλφο φηη νη ειηθίεο 

50+ έρνπλ δψζεη φιεο ηη πηζαλέο απαληήζεηο, απφ ην «θαζφινπ», κέρξη ην «πάξα 

πνιχ». 
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Γηάγξακκα 29: Δκθάληζε πρλόηεηα 11
εο 

Δξώηεζεο ζε ζρέζε κε θάζε ειηθηαθή θιίκαθα 

 

  ην παξαθάησ δηάγξακκα, πνπ απεηθνλίδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ ησλ 

εξσηεζέλησλ ζηελ εξψηεζε Q12 έρνπκε λα πξνζέμνπκε ηα εμήο:Οη ειηθίεο 18-27 

απάληεζαλ ζε πνιχ κηθξφηεξε ζπρλφηεηα φηη ε απηφκαηε ελεκέξσζε κέζσ Ίληεξλεη 

ησλ ινγηζηηθψλ πξνγξακκάησλ ζρεηηθά κε ηηο αιιαγέο πνπ ηεινχληαη ζηε λνκνζεζία; 

(απνθάζεηο-εγθπθιίνπο) είλαη κηα ρξήζηκε βνήζεηα πνπ πξνζθέξνπλ ηα πιεξνθνξηαθά 

ινγηζηηθά πξνγξάκκαηα. Δπίζεο, ζ‟ απηέο ηηο ειηθίεο εκθαλίδεηαη θη έλα πνιχ κηθξφ 

πνζνζηφ ηεο απάληεζεο «ιίγν». Οη κεγαιχηεξεο ειηθηαθέο θιίκαθεο, 38-49 θαη 50+ 

έρνπλ απαληήζεη ζε κεγάιν πνζνζηφ «πάξα πνιχ». Άμην αλαθνξάο, είλαη επίζεο θαη ην 

γεγνλφο φηη νη ειηθίεο 50+  έρνπλ απαληήζεη ζε κηθξφ πνζνζηφ «θαζφινπ», ελψ 

ππάξρεη ζαλ απάληεζε θαη ην «θαζφινπ» θαη ην «ιίγν». Απηά ηα απνηειέζκαηα, 

κπνξνχλ, ελδερνκέλσο, λα νθείινληαη ζηελ έιιεηςε κέηξνπ ζχγθξηζεο πνπ έρνπλ νη 

κηθξφηεξεο ειηθίεο κε ηελ επνρή πξν πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη έηζη λα ζεσξνχλ 

δεπηεξεπνχζεο ζεκαζίαο ηε ιεηηνπξγία απηή. 

 

 

Γηάγξακκα 30: Δκθάληζε πρλόηεηαο 12
εο

 Δξώηεζεο ζε ζρέζε κε θάζε ειηθηαθή θιίκαθα 
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ηε ζπλέρεηα ε ηξίηε θαηεγνξία πνπ καο ελδηαθέξεη λα κειεηήζνπκε, ζπγθξίλεη ηε ζρέζε 

κεηαμχ εθπαίδεπζεο θαη εξσηήζεσλ, θαηά πφζν, δειαδή ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ 

εξσηεζέλησλ, επεξέαζε ηηο απαληήζεηο πνπ ελδερνκέλσο έδσζαλ. Υξεζηκνπνηείηαη θαη ζε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε ν έιεγρνο ζπζρέηηζεο θη επνκέλσο ηζρχνπλ φζα αλαθέξζεθαλ θαη 

παξαπάλσ. Πάιη νη εξσηήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο «δεχηεξεο κεηαβιεηέο» είλαη νη 

Q1,Q5-12, Q17 θαη Q19.Παξνπζηάδεηαη παξαθάησ ν αληίζηνηρνο πίλαθαο: 

 

Πίλαθαο 28: Έιεγρνο ζπζρέηηζεο Pearsonκεηαμύ εθπαίδεπζεο θαη εξσηήζεσλ 

EDUCATION-ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

QUESTIONS-ΔΡΧΣΖΔΗ VALUE SIGNIFICANCE-ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΖΣΑ 

Q1 ,816 ,000
c
 

Q5 ,783 ,000
c
 

Q6 ,812 ,000
c
 

Q7 ,810 ,000
c
 

Q8 ,863 ,000
c
 

Q9 ,802 ,000
c
 

Q10 ,959 ,000
c
 

Q11 ,903 ,000
c
 

Q12 ,800 ,000
c
 

Q17 ,496 ,000
c
 

Q19 ,939 ,000
c
 

 

Απφ φζα βιέπνπκε, ινηπφλ, ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε φηη φιεο νη 

εξσηήζεηο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ειηθία παξνπζηάδνπλ ζεηηθή γξακκηθή ζπζρέηηζε, θαζψο ν 

ζπληειεζηήο ζπζρέηηζήο ηνπο (ξ) είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ κεδελφο (ξ>0) θαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφο κε βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο 0,000. Πην αλαιπηηθά, παξαηεξνχκε φηη ζηηο 

εξσηήζεηο δέθα (10) θαη δεθαελλέα (19) νη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο είλαη πνιχ θνληά ζηελ 

ηέιεηα γξακκηθή ζπζρέηηζε κε ηηκέο 0,959 θαη 0,939 αληίζηνηρα, ην νπνίν ππνδειψλεη 

ελδερνκέλσο, φηη ζ‟ απηέο ηηο εξσηήζεηο ππήξμε κεγαιχηεξε εμάξηεζε ηεο απάληεζεο πνπ 

δφζεθε απφ ηελ εθπαίδεπζε ηνπ θάζε εξσηεζέληνο. ε φιεο ηηο εξσηήζεηο , ινηπφλ, εθηφο ηεο 

δεθαεπηά (17) παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη πςειή ζεηηθή ζπζρέηηζε. ηελ εξψηεζε δεθαεπηά 
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(17) ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο έρεη ηηκή 0,496 θαη δειψλεη ρακειή ζεηηθή ζπζρέηηζε θαη 

κηθξφηεξε εμάξηεζε ηεο απάληεζεο απφ ην επίπεδν κφξθσζεο. 

Ο παξάγνληαο ηεο εθπαίδεπζεο ζεσξνχκε πσο δελ ρξεηάδεηαη λα ζπγθξηζεί αλαιπηηθά κε 

κία πξνο κία ηηο εξσηήζεηο θαη ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ, γηαηί δε ζεσξνχκε πσο είλαη 

ηφζν ζεκαληηθφο φζν ε ειηθία θαη ην θχιν. 

Σέινο, ζηνλ επφκελν πίλαθα, παξνπζηάδεηαη ην θαηά πφζν ε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ηνπ 

θάζε εξσηεζέληνο επεξέαζε ηελ απάληεζε πνπ έδσζε ζε κηα ζεηξά εξσηήζεσλ. Καη ζε απηήλ 

ηελ πεξίπησζε ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο ηεο ζπζρέηηζεο. 

 

Πίλαθαο 29: Έιεγρνο ζπζρέηηζεο Pearson κεηαμύ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη εξσηήζεσλ 

PROFESSIONAL EXPERIENCE-ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ 

QUESTIONS-ΔΡΧΣΖΔΗ VALUE SIGNIFICANCE-ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΖΣΑ 

Q1 ,906 ,000
c
 

Q5 ,914 ,000
c
 

Q6 ,691 ,000
c
 

Q7 ,635 ,000
c
 

Q8 ,731 ,000
c
 

Q9 ,568 ,000
c
 

Q10 ,720 ,000
c
 

Q11 ,681 ,000
c
 

Q12 ,550 ,000
c
 

Q17 
,151 ,340

c
 

Q19 ,785 ,000
c
 

 

Απφ φζα βιέπνπκε, ινηπφλ, ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε φηη φιεο νη 

εξσηήζεηο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ειηθία παξνπζηάδνπλ ζεηηθή γξακκηθή ζπζρέηηζε, θαζψο ν 

ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπο (ξ) είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ κεδελφο (ξ>0) θαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφο κε βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο 0,000. Πην αλαιπηηθά, παξαηεξνχκε φηη φιεο νη 

εξσηήζεηο παξνπζηάδνπλ έλαλ πςειφ ζεηηθφ βαζκφ ζπζρέηηζεο, άιιεο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ 

θαη άιιεο ζε κηθξφηεξν, κε ηνλ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο (ξ) λα θπκαίλεηαη απφ 0,5 κέρξη  1 θαη 

λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο κε βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο 0,000. Δμαίξεζε, απνηειεί ε 

εξψηεζε δεθαεπηά (17) φπνπ ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο έρεη ηηκή 0,151, δειαδή ζρεδφλ 
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κεδεληθή ζπζρέηηζε, κε βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο 0,340.Δπνκέλσο, κπνξνχκε, πηζαλφλ, λα 

ζεσξήζνπκε φηη ζηελ εξψηεζε 17 νη εξσηεζέληεο απάληεζαλ αλεμαξηήησο ηνπ επαγγέικαηφο 

ηνπο θαη δελ ππάξρεη θακία ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. 

ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν αμίδεη λα αλαθέξνπκε κφλν ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο κε ηελ εξψηεζε (Q1). Γηα λα γίλεη θάπνηνο ινγηζηήο ρξεηάδεηαη 

λα ζπκπιεξψζεη θάπνηα ρξφληα θαη λα πάξεη ηελ άδεηα ππνγξαθήο γηα κεγάινπ βειελεθνχο 

θαη ηδίξνπ εηαηξίεο. Δπνκέλσο, θάπνηνο πνπ έρεη ηελ άδεηα Λνγηζηή, έρεη αζρνιεζεί, 

ελδερνκέλσο, πεξηζζφηεξα ρξφληα κε ηε ρξήζε ησλ ινγηζηηθψλ πξνγξακκάησλ απ‟ φηη 

θάπνηνο πνπ είλαη Βνεζφο Λνγηζηή ή θαη απιφο Τπάιιεινο Λνγηζηεξίνπ. Γηαγξακκαηηθά 

απηφ απεηθνλίδεηαη σο εμήο: 

 

 

Γηάγξακκα 31: Δκθάληζε πρλόηεηαο 1
εο 

Δξώηεζεο ζε ζρέζε κε θάζε θαηεγνξία επαγγέικαηνο 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8
ν
 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ 

ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

8.1 πκπεξάζκαηα Αλάιπζεο Δξωηεκαηνινγίνπ 

Ύζηεξα απφ ηε ζεσξεηηθή θαη ζηαηηζηηθή κειέηε πνπ έγηλε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ψζηε 

λα εξκελεπηνχλ, φζνλ ην δπλαηφλ θαιχηεξα ηα απνηειέζκαηα πνπ εμήρζεζαλ απφ ηελ έξεπλα 

κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ, θξίλεηαη ζθφπηκν λα ζπλνςηζηνχλ, αλ φρη φια, ηνπιάρηζηνλ ηα πην 

ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ. 

θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα δνχκε θαηά πφζν ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα βνήζεζαλ ηελ 

εξγαζία ηνπ ινγηζηή- ειεγθηή, μεπεξλψληαο ηα φπνηα πξνβιήκαηα θαη θηλδχλνπο ππάξρνπλ. 

Δπίζεο, ζηφρνο ήηαλ λα θαλεί θαηά πφζν ζεσξνχλ νη εξσηεζέληεο φηη είλαη αζθαιή θαη 

αμηφπηζηα ηα ζπζηήκαηα απηά, ψζηε λα ηα εκπηζηεχνληαη, θαη θαηά πφζν έλα ζχζηεκα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα βνεζνχζε ηε βειηίσζε ησλ φπνησλ πξνβιεκάησλ, δεκηνπξγψληαο 

έλα αίζζεκα αζθάιεηαο, κε απνηέιεζκα λα παξέρνληαη αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο ζηνπο 

ηειηθνχο ρξήζηεο. 

Ξεθηλψληαο, ινηπφλ, δε κπνξνχκε λα κε ζρνιηάζνπκε φηη ηφζν ην θχιν θη ε ειηθία, φζν 

θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ε επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε ησλ αλζξψπσλ πνπ απάληεζαλ 

ζην εξσηεκαηνιφγην επεξέαζαλ ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ. Ηδηαίηεξα, ν παξάγνληαο ειηθία 

επεξέαζε ηελ απάληεζε πνπ έδσζαλ νη εξσηεζέληεο. Άηνκα πην κεγάιεο ειηθίαο απάληεζαλ 

πσο ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξα ρξφληα ινγηζηηθά πξνγξάκκαηα, γεγνλφο πιήξσο ινγηθφ, αλ 

αλαινγηζηεί θαλείο ηα ρξφληα εκπεηξίαο θη άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο πνπ έρεη θάπνηνο ζε 

απηέο ηηο ειηθίεο. Όπσο, επίζεο, ν απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία 

άλζξσπνη, ζρεηηθά κε ην πφζν βνήζεζαλ ηελ εξγαζία ηνπο νη μερσξηζηέο ιεηηνπξγίεο πνπ 

αλαθέξζεθαλ ζε θάζε εξψηεζε, κπνξεί λα ζεσξεζεί ελδερνκέλσο πην «αμηφπηζηε», γηαηί 

δηαζέηνπλ κέηξν ζχγθξηζεο κε ηα παιηφηεξα ρξφληα φπνπ νη ινγηζηηθέο δηεξγαζίεο γίλνληαλ 

κε ην ρέξη, θάηη ην νπνίν νη λέεο γεληέο δελ ην έρνπλ δήζεη. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ινηπφλ, ζηελ εξψηεζε (Q1) «πφζα ρξφληα ρξεζηκνπνηείηε ινγηζηηθφ 

πξφγξακκα» παξαηεξήζακε, φηη ην 49% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε 0-5 ρξφληα. Απηφ, ην 

απνηέιεζκα, ελδερνκέλσο λα επεξεάδεηαη απφ ηελ ειηθία ησλ εξσηεζέλησλ, θαζψο ηα άηνκα 



129 
 

ειηθίαο 18-27 πνπ απάληεζαλ, ήηαλ πεξηζζφηεξα ζε ζρέζε κε ηα άηνκα ησλ άιισλ ειηθηψλ. 

Δίλαη, ινηπφλ, πηζαλφ, λα δφζεθε απηή ε απάληεζε, ιφγσ ηνπ ειαρίζηνπ ρξφλνπ ελαζρφιεζεο 

κε ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ησλ αηφκσλ απηψλ. Παξάιιεια, ζηελ επφκελε εξψηεζε 

(Q12) «ηη ινγηζηηθφ πξφγξακκα ρξεζηκνπνηείηε» ην 61,5% ησλ απαληήζεσλ έιεγαλ Epsilon 

Net. Ζ ζπγθεθξηκέλε απάληεζε ζεσξνχκε πσο δε δφζεθε ιφγσ θάπνηαο εμάξηεζεο κε θάπνηα 

κεηαβιεηή. Γειαδή, αλεμαξηήησο νπνηνπδήπνηε παξάγνληα, φπσο ειηθίαο θχινπ θη άιισλ, ε 

πην πνιπρξεζηκνπνηεκέλε πιαηθφξκα είλαη απηή ηεο Epsilon Net. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη 

θαη ζηελ πνηφηεηα ησλ παξνρψλ απφ ηελ ίδηα ηελ εηαηξία αιιά θαη ζηελ  επθνιία ρξήζεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο. Πην θάησ, ζηελ εξψηεζε (Q3) «έρεηε αιιάμεη πνηέ ινγηζηηθφ 

πξφγξακκα», ην 56,3% απάληεζε πσο φρη, παξφι‟ απηά φρη πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ζε ζρέζε 

κε απηνχο πνπ απάληεζαλ Ναη. Ζ εξκελεία ηεο απάληεζεο απηήο κπνξεί λα απνδνζεί, ίζσο, 

ζην φηη, φηαλ θάπνηνο απνθηήζεη έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαη κάζεη πιήξσο ηε ρξήζε 

ηνπ, ηφηε ίζσο δχζθνια κπεη ζε δηαδηθαζία αιιαγήο, αθφκα θαη ιφγσ ρξεκάησλ, 

αληηθαζηζηψληαο ην κε θάπνην άιιν. Βέβαηα, είλαη πηζαλφλ ε απάληεζε απηή λα δφζεθε, δηφηη 

νη πεξηζζφηεξνη είλαη πιήξσο ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηα πξνγξάκκαηα πνπ θαηέρνπλ θαη 

ηθαλνπνηνχληαη πιήξσο νη αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο. Ζ επφκελε εξψηεζε (Q4) «γηα 

πνην ιφγν αιιάμαηε ινγηζηηθφ ζχζηεκα» αθνξνχζε εθείλνπο πνπ απάληεζαλ φηη έρνπλ 

αιιάμεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο θάπνην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Απφ ηηο 

απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζε απηήλ ηελ εξψηεζε, παξαηεξνχκε φηη ην 58,6% απάληεζε φηη 

θχξηνο ιφγνο είλαη ην θφζηνο. Ζ αιήζεηα είλαη πσο ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα είλαη 

ηδηαίηεξα αθξηβά θαη δχζθνια νη επηρεηξήζεηο ζηηο κέξεο καο δε ιακβάλνπλ ππφςε ηνλ 

παξάγνληα ηνπ θφζηνπο ζηελ επηινγή θάπνηνπ ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο. Σν ακέζσο κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ζε απηήλ ηελ εξψηεζε αληηζηνηρεί ζην 22,9%. Σν πνζνζηφ απηφ απάληεζε σο ιφγν 

αιιαγήο ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηελ θαιχηεξε πξνζθνξά ππεξεζηψλ πνπ, ελδερνκέλσο, 

παξνπζίαδε ην λέν ηνπο ζχζηεκα. Πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπο 8,6% έδσζε σο ιφγν 

ηελ ηαρχηεξε εθκάζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, πσο αθφκα θαη δχζθνιν 

ζηε ρξήζε ηνπ λα είλαη θάπνην ινγηζηηθφ πξφγξακκα, πξνεγνχληαη άιια θξηηήξηα επηινγήο 

πξηλ απφ απηφ. Σέινο, ζηελ επφκελε εξψηεζε απηήο ηεο θαηεγνξίαο, ηελ εξψηεζε (Q5) 

«πφζνο ρξφλνο ρξεηάζηεθε γηα λα εμνηθεησζείηε κε ηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο» 

παξαηεξνχκε φηη έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 38,5% απάληεζε 1-2 κήλεο θαη έλα πνζνζηφ ηεο 

ηάμεο ηνπ 36,5% απάληεζε ιηγφηεξν απφ έλα κήλα. Σν 22,9% απάληεζε 2-6 κήλεο, ελψ ην 

ππφινηπν πνιχ κηθξφ πνζνζηφ απάληεζε πάλσ απφ 6 κήλεο. Ζ απάληεζε ζε απηφ ην εξψηεκα 

κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ην ρακειφ πνζνζηφ πνπ δφζεθε ζηελ πξνεγνχκελε απάληεζε, φηαλ 

νη ιηγφηεξνη απάληεζαλ σο ιφγν αιιαγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ηελ ηαρχηεξε εθκάζεζή ηνπ. 
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Φαίλεηαη φηη δελ δπζθνιεχνπλ ηα πξνγξάκκαηα, πιένλ, ζρεδφλ θαλέλαλ. Έρνπλ γίλεη πην 

εχρξεζηα θαη επέιηθηα, γηα λα ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο νπνηαζδήπνηε επηρείξεζεο. 

ηελ επφκελε θαηεγνξία εξσηήζεσλ (Q6-12) γίλεηαη αλαθνξά ζηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο 

πνπ παξέρνπλ ηα πιεξνθνξηαθά ινγηζηηθά ζπζηήκαηα θαη ζην πψο ηηο αμηνινγνχλ νη 

εξσηεζέληεο. Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ, είλαη θαλεξφ πσο νη πεξηζζφηεξνη πηζηεχνπλ 

φηη ηα ινγηζηηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα βειηίσζαλ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο 

εμνηθνλνκψληαο ηνπο ρξφλν. πγθεθξηκέλα, ζηηο εξσηήζεηο (Q6-Q9 θαη Q12) ην πνζνζηφ 

απηψλ πνπ απάληεζαλ φηη βειηίσζαλ απηέο νη ιεηηνπξγίεο ηελ εξγαζία ηνπο θαηά «πάξα 

πνιχ», μεπεξλάεη ην 50% κε θάπνηεο κάιηζηα λα μεπεξλάλ θαη ην 65%. Μφλν ζηηο εξσηήζεηο 

(Q10 θαη 11) θαίλεηαη λα πηζηεχνπλ νη εξσηεζέληεο φηη δε βνήζεζαλ πάξα πνιχ ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηελ εξγαζία ηνπο. 

ηελ εξψηεζε (Q13) γηα ην «πνην ζεσξείηε ην κεγαιχηεξν κεηνλέθηεκα ησλ ινγηζηηθψλ 

ζπζηεκάησλ» ην 44,8% απάληεζε γηα αθφκα κηα θνξά ην πςειφ θφζηνο. Ζ απάληεζε απηή 

έξρεηαη ζε απφιπηε αξκνλία κε ηελ απάληεζε πνπ έδσζαλ ζε πξνεγνχκελε εξψηεζε γηα ην 

ιφγν αιιαγήο ησλ ζπζηεκάησλ. Δίλαη πξνθαλέο φηη ην νηθνλνκηθφ ηνπ ζέκαηνο απαζρνιεί 

πνιχ θφζκν θαη φζν πεξλάλε ηα ρξφληα θαη ηα πξάγκαηα δπζθνιεχνπλ, ηφηε, ίζσο, πνιινί 

αλαγθαζηνχλ λα ζπζηάζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ γηα λα εμνηθνλνκήζνπλ ρξήκαηα. 

Βέβαηα έλα δηφινπ κηθξφ πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 28,1% ζεσξεί σο κεγάιν πξφβιεκα ηα 

πξνβιήκαηα ζχλδεζεο. Δίλαη γεγνλφο πσο ρσξίο ηε ρξήζε ηνπ Ηληεξλέη ηα ινγηζηηθά 

πξνγξάκκαηα δελ ιεηηνπξγνχλ θαη απηφ είλαη θάηη πνπ δπζρεξαίλεη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

ησλ εξγαδνκέλσλ. Πνιιέο θνξέο ην δίθηπν ππεξθνξηψλεηαη θαη νη ρξήζηεο «πεηάγνληαη» 

εθηφο ιεηηνπξγίαο. Απφξξνηα απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη θαη ε δηαγξαθή δεδνκέλσλ. Γη‟ 

απηφ θαη έλα πνζνζηφ 20,8% απάληεζε σο κεηνλέθηεκα ηελ αδπλακία αλάθηεζεο δεδνκέλσλ. 

ε πεξίπησζε είηε θάπνηαο δηαθνπήο Ηληεξλέη, είηε θάπνηαο βιάβεο ηνπ ππνινγηζηή, ηα 

δεδνκέλα ζε πνιιά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ράλνληαη, γεγνλφο θαηαζηξνθηθφ γηα ηελ 

εξγαζία ηνπ ινγηζηή θαη γεληθά φπνηνπ αζρνιείηαη κε ηα πξνγξάκκαηα απηά. Έλα πνιχ κηθξφ 

πνζνζηφ απάληεζε πάιη σο κεηνλέθηεκα ηε δπζθνιία εθκάζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

επηβεβαηψλνληαο γηα αθφκα κηα θνξά, φζα εηπψζεθαλ πην πάλσ. 

Ζ επφκελε εξψηεζε (Q14), έιαβε σο παξάκεηξν ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα ζηηο 

επηρεηξήζεηο, ην θφζηνο. Δίλαη γλσζηφ πσο θάζε ινγηζηηθφ πξφγξακκα παξέρεη πξφζβαζε ζε 

ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ ρξεζηψλ, δειαδή γηα φζνπο έρεη γίλεη πιεξσκή. Αλ γηα παξάδεηγκα, ε 

επηρείξεζε έρεη ηξεηο ππαιιήινπο αιιά έρεη πιεξψζεη πξφζβαζε ζην ζχζηεκα, κφλν γηα δπν 

ρξήζηεο, ηφηε ν έλαο δελ κπνξεί λα δνπιεχεη παξάιιεια κε ηνπο ππφινηπνπο. ηελ εξψηεζε, 



131 
 

ινηπφλ, «πηζηεχεηε φηη πξέπεη λα ππάξρεη ζπζρέηηζε ηνπ θφζηνπο ησλ πξνγξακκάησλ κε ηνλ 

αξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο», ην 52,1% απάληεζε Ναη, γεγνλφο πνπ καο 

πξνμελεί εληχπσζε. Όηαλ δεκηνπξγήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην, ππνζέηακε φηη ζε απηήλ ηελ 

εξψηεζε νη πεξηζζφηεξνη ζα απαληνχζαλ Όρη, γηαηί πνηνο δε ζα ήζειε λα δνπιεχεη 

πεξηζζφηεξν θαη πην γξήγνξα κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο; Απνθιείνληαο, ινηπφλ, ηνλ 

παξάγνληα λα κελ θαηάιαβαλ ζσζηά ηελ εξψηεζε, ιφγσ ηνπ πνζνζηνχ απάληεζεο, 

ζεσξνχκε πσο νη εξσηεζέληεο εγθξίλνπλ ηελ αξρή απηή πνπ αθνινπζνχλ νη εηαηξίεο πνπ 

πνπιάλε ηα παθέηα ησλ ινγηζηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη πξνηηκνχλ λα πιεξψζνπλ θάπνηα 

ρξήκαηα παξαπάλσ απφ ην λα κελ ππάξρεη αληηζηνηρία κε ην πξνζσπηθφ ηνπο. Δπηπιένλ, 

κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε πσο, ίζσο, θάπνηνη απφ ηνπο εξσηεζέληεο εξκήλεπζαλ δηαθνξεηηθά 

ηελ εξψηεζε θαη ζεψξεζαλ φηη αλ ππάξρεη αληηζηνηρία, ηφηε ίζσο λα ππάξρεη θαη θάπνηα 

θαιχηεξε ηηκή. Γηαθνξεηηθή, δειαδή, αληηκεηψπηζε λα πξέπεη λα ππάξρεη γη‟ απηνχο πνπ 

αγνξάδνπλ 5 ζέζεηο εξγαζίαο, ελψ έρνπλ 5 ππαιιήινπο, θαη δηαθνξεηηθή ζε απηνχο πνπ 

αγνξάδνπλ κηα, ελψ έρνπλ δπν ππαιιήινπο. Πηζαλφλ, επνκέλσο, λα ζεψξεζαλ φηη ην θφζηνο 

ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγν κε ην φζα πιεξψλεη ν θάζε επηρεηξεκαηίαο ζε ζρέζε κε ην 

πξνζσπηθφ ηνπ. ε αληηδηαζηνιή, φκσο, κε ηελ απάληεζε πνπ έδσζαλ παξαπάλσ, έξρεηαη ε 

επφκελε εξψηεζε, εξψηεζε (Q15) «πηζηεχεηε φηη ε ζπζρέηηζε θφζηνπο πξνγξακκάησλ θαη 

αξηζκνχ πξνζσπηθνχ ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά ζηελ χπαξμε επαξθψλ ζέζεσλ γηα φιν ην 

πξνζσπηθφ». Θα πεξίκελε θάπνηνο ε απάληεζε κε βάζε ηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε λα είλαη 

Όρη. Όκσο, ζε πνζνζηφ 62,5% ε απάληεζε ήηαλ Ναη. ‟ απηφ ηε ζεκείν, θαη θξαηψληαο κηα 

επηθχιαμε γηα ηνλ εάλ θαηαλνήζεθε πιήξσο ε εξψηεζε, κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε πσο 

παξφιν πνπ ζεσξνχλ ζσζηή ηελ αληηζηνηρία θφζηνπο θαη ζέζεσλ ζην πξφγξακκα, γηαηί 

πξνθαλψο θαη απηνί επηρεηξεκαηίεο είλαη θαη θαηαλννχλ ηελ αλάγθε νη εηαηξίεο παξνρήο 

πξνγξακκάησλ λα πεηχρνπλ ην κεγαιχηεξν δπλαηφλ θφζηνο, φκσο, επεηδή δελ κπνξνχλ γηα 

νηθνλνκηθνχο ιφγνπο λα αληαπεμέιζνπλ, δελ αγνξάδνπλ ηφζεο ζέζεηο φζεο ην πξνζσπηθφ 

ηνπο, θαη παξαηεξνχλ φηη νη ζέζεηο πνπ έρνπλ αγνξάζεη δελ επαξθνχλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε 

ηεο εξγαζίαο ηνπο ζην βέιηηζην ρξφλν, κε ηε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη κε ην 

ρακειφηεξν θφζηνο. Ζ απάληεζε ζηελ επφκελε εξψηεζε (Q16) «ππάξρεη ζηελ εηαηξίαο ζαο 

αληηζηνηρία κεηαμχ αξηζκνχ πξνζσπηθνχ θαη ζέζεσλ εξγαζίαο ζην ινγηζηηθφ πξφγξακκα» 

κπνξνχκε λα πνχκε φηη , ίζσο, έξρεηαη λα επηβεβαηψζεη ηελ πξνεγνχκελε καο ππφζεζε , 

ζρεηηθά κε ην γηα πνηνλ ιφγν απάληεζαλ Ναη. Φαίλεηαη, ινηπφλ, κε πνζνζηφ 56,3% , φηη 

παξφιν πνπ ζπκθσλνχλ φηη πξέπεη λα ππάξρεη αληηζηνηρία κεηαμχ ηνπ θφζηνπο 

πξνγξακκάησλ θαη ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζην πξφγξακκα, νη ίδηνη δελ ην ηεξνχλ ζηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπο. Ο πξνθαλήο, αιιά φρη θαη ζίγνπξνο ιφγνο, κάιινλ είλαη ν νηθνλνκηθφο. 
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Σέινο ζηελ εξψηεζε (Q17) απάληεζαλ φζνη απάληεζαλ ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε φηη δελ 

ππάξρεη ζηελ επηρείξεζε ηνπο αληηζηνηρία. Απφ απηνχο ινηπφλ, έλα κεγάιν πνζνζηφ ηεο 

ηάμεο ηνπ 37% θαη 25,9% = 62.9% απάληεζε «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ» αληίζηνηρα. πλεπψο, 

θαίλεηαη φηη ε πιεηνςεθία ζεσξεί πσο ε έιιεηςε αληηζηνηρίαο ζέζεσλ ζην πξφγξακκα θαη 

πξνζσπηθνχ, δπζθνιεχεη ηελ εξγαζία ηνπο, γηαηί, ίζσο, δελ εμνηθνλνκνχλ ην ρξφλν πνπ 

ζέινπλ, ψζηε λα ηειεζθνξήζνπλ νη εξγαζίεο ηνπο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο έλα πνζνζηφ ηεο 

ηάμεο ηνπ 9,8% απάληεζε πσο απηή ε έιιεηςε δελ επηβαξχλεη ην θφξην εξγαζίαο ηνπο θαη 

δελ ηνπο δπζθνιεχεη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. 

 ηελ επφκελε θαη πξνηειεπηαία εξψηεζε (Q18) «πηζηεχεηε φηη ηα ινγηζηηθά 

πιεξνθνξηαθά πξνγξάκκαηα είλαη αζθαιή θαη αμηφπηζηα» θαίλεηαη φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ 

θηλείηαη ζηηο απαληήζεηο «πνιχ» θαη «κέηξηα». Γελ ζεσξνχλ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

αμηφπηζηα ζε κεγάιν βαζκφ αιιά ζε κέηξην. Πάλησο κφλν έλαο απάληεζε φηη δελ είλαη 

θαζφινπ αζθαιή θαη αμηφπηζηα. Οη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ, κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ 

ινγηθέο, εθφζνλ, λαη κελ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ειινρεχνπλ πνιινχο θηλδχλνπο αιιά 

κπνξνχλ λα θηάζνπλ, αλ φρη ζην κέγηζην, ζε επηζπκεηφ βαζκφ αζθάιεηαο θη αμηνπηζηίαο 

κέζσ εηδηθψλ δηαδηθαζηψλ θη ειέγρσλ. Ζ αλαγθαηφηεηα απηψλ ησλ ειέγρσλ θαίλεηαη θαη απφ 

ηελ παξαθάησ εξψηεζε. ηελ εξψηεζε (Q19), ινηπφλ, κε ζέκα «ζεσξείηε φηη ε δεκηνπξγία 

ζπζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζηελ επηρείξεζε ζαο ζα βειηίσλε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 

αμηνπηζηία ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ» ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία απάληεζε «πνιχ» 

θαη «πάξα πνιχ», ελψ θαλέλαο δελ απάληεζε «θαζφινπ». Ζ απάληεζε απηή είλαη 

δηθαηνινγεκέλε θαζψο ηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κπνξνχλ φρη κφλν λα εληνπίζνπλ 

έγθαηξα φπνηνλ θίλδπλν ειινρεχεη αιιά θαη λα ηνλ αληηκεησπίζνπλ ζην έπαθξν. Θα πξέπεη, 

βέβαηα, λα είλαη έλα ζχζηεκα ζσζηά δνκεκέλν θαη ζρεδηαζκέλν, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο 

θάζε επηρείξεζεο θαη λα πεξηέρεη ηηο δηθιείδεο αζθαιείαο πνπ απαηηνχληαη. 

 

8.2 Πεξηνξηζκνί ζηελ Έξεπλα 

Καηά ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο παξνπζηάζηεθαλ θάπνηα πξνβιήκαηα, ηα νπνία κπνξνχκε λα 

πνχκε φηη δπζθφιεςαλ ηελ έξεπλα θαη ηα απνηειέζκαηα. Αξρηθά, ζα ήηαλ ηδαληθφ ε έξεπλα 

λα δηεμαγφηαλ ζε παλειιαδηθφ επίπεδν θαη λα κελ πεξηνξηδφηαλ κφλν ζε επηρεηξήζεηο πνπ 

έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε Θεζζαινλίθε θαη Βφιν. Κάηη ηέηνην, φκσο, δελ ήηαλ εθηθηφ, αθνχ δε 

ζα κπνξνχζακε λα έρνπκε πξφζβαζε ζε ηέηνηεο επηρεηξήζεηο, ρσξίο θάπνηνλ ηξφπν 

επηθνηλσλίαο. 
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Δπίζεο, έλα αθφκα πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίζακε, είλαη φηη, ελψ απνζηείιακε 

εξσηεκαηνιφγηα ζε εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο, ε αληαπφθξηζε ήηαλ πνιχ κηθξή. Δλψ, 

επηθνηλσλήζακε πνιιέο θνξέο ηειεθσληθά κε ην ππεχζπλν ηκήκα, ελ ηέιεη δελ ζηάιζεθαλ ηα 

εξσηεκαηνιφγηα απαληεκέλα. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο ειεγθηηθέο επηρεηξήζεηο, ελψ 

ζηάιζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα, ηφζν ζε κηθξέο φζν θαη ζηηο ιεγφκελεο «big four», απάληεζαλ 

κφλν δπν θαη απηέο, κεηά απφ θπζηθά καο παξνπζία ζηα γξαθεία ηνπο. 

Αθφκα, έλα ζέκα πνπ αληηκεησπίζακε, είλαη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ 

απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην, αλήθαλ ζηελ ειηθηαθή θιίκαθα ησλ 18-24. Λίγν παξαπάλσ 

απφ ην 50%, ινηπφλ ησλ εξσηεζέλησλ ήηαλ απφ 18 σο 24 ρξνλψλ, γεγνλφο πνπ δπζθφιεςε 

θάπσο ηα επξήκαηα ζε θάπνηεο εξσηήζεηο. 

Σέινο, ζα ζέιακε λα ππάξρνπλ θαη εξσηήζεηο γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ειινρεχνπλ ζηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, θαζψο θαη γηα ηνλ ηξφπν πνπ έλα χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

ζα κπνξνχζε λα πάξεη ηα θαηάιιεια κέηξα αζθαιείαο θαη λα αληηκεησπίζεη ηνπο θηλδχλνπο 

απηνχο, φκσο κεηά ζα γηλφηαλ κεγάιν ην εξσηεκαηνιφγην θαη ρξνλνβφξν ζηε ζπκπιήξσζή 

ηνπ, γεγνλφο πνπ, ίζσο απνζάξξπλε θάπνηνπο λα κπνχλε ζηε δηαδηθαζία λα ην ζπκιεξψζνπλ. 

 

8.3 Πξνηάζεηο γηα Μειινληηθή Έξεπλα 

Σν δήηεκα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ απνηειεί έλα ηεξάζηην θεθάιαην ζηελ ηζηνξία 

ησλ επηρεηξήζεσλ. Πιένλ θακηά ινγηζηηθή, θνξνινγηθή θαη ειεγθηηθή δηεξγαζία δελ 

εθηειείηαη ρσξίο ηε βνήζεηα ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ. Σα δεδνκέλα, ινηπφλ, θαη νη 

πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πξέπεη λα είλαη φζνλ ην 

δπλαηφλ εγθπξφηεξα. ‟ απηφ ην ζεκείν, αξρίδεη θαη ε έξηδα κεηαμχ ησλ απφςεσλ πνπ 

ππάξρνπλ ζηελ μέλε θαη ειιεληθή αγνξά. Κάπνηνη ηζρπξίδνληαη φηη ηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα έθαλαλ πην δχζθνιε θαη πεξίπινθε ηελ εξγαζία ηνπο θαη ηε δσή ηνπο, γηαηί εθηφο 

ησλ θηλδχλσλ πνπ ππάξρνπλ γηα ππνθινπή ησλ δεδνκέλσλ, κεηάδνζε κε αζθαινχο θαη 

αμηφπηζηεο πιεξνθνξίαο θη φισλ απηψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, 

απαηηείηαη θη εηδηθή εμεηδίθεπζε επί ησλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη ρξήζεο ησλ ζπζηεκάησλ 

απηψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππάξρνπλ απηνί πνπ ηζρπξίδνληαη πσο ηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα, εηδηθά ζηνλ ηνκέα ηεο ινγηζηηθήο, κφλν θαιφ έθαλαλ. Γε ρξεηάδεηαη πηα ε 

ρεηξφγξαθε ινγηζηηθή, κηα δηαδηθαζία ρξνλνβφξα, αιιά ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ, 

εμνηθνλνκψληαο ρξφλν γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπο. Απηά ηα ζέκαηα 
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πξνζπάζεζε, ινηπφλ, επηηπρψο ή κε, λα θαιχςεη ε έξεπλα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο. 

Μειινληηθά, ζα κπνξνχζε λα δηεμαρζεί ε ίδηα έξεπλα ζε παλειιαδηθφ επίπεδν, ψζηε ην 

δείγκα λα είλαη κεγαιχηεξν θαη λα κπνξέζεη λα βξεζεί πην απνηειεζκαηηθά πνηα ηάζε 

ππάξρεη ζε θάζε απάληεζε. Δπηπιένλ, ζα ήηαλ θαιφ, λα ζπκπεξηιεθζνχλ κειινληηθά, 

πεξηζζφηεξεο ζε αξηζκφ εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο, ψζηε λα δνχκε ηελ άπνςε θαη 

πεξηζζφηεξσλ κεγάισλ νληνηήησλ. ε απηέο ηηο επηρεηξήζεηο, ν φγθνο δεδνκέλσλ πνπ 

ρξήδνπλ επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο είλαη πνιχ κεγαιχηεξνο, νπφηε ζα καο ελδηέθεξε ε 

άπνςε ησλ αλζξψπσλ πνπ δνπιεχνπλ ζε απηέο. 

Δπίζεο, ζα κπνξνχζε κειινληηθά λα γίλεη θάπνηα κειέηε ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο πνπ ην 

χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ θαιχηεξε πνηφηεηα παξνρήο 

ππεξεζηψλ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, δίδνληαο επθαηξία θαη ζηνπο ειεγθηέο ηεο 

πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο λα απαληήζνπλ. 

Σέινο, ζα κπνξνχζε λα γίλεη θαη αλαιπηηθή κειέηε γηα ην πνηνη ζεσξνχληαη νη 

κεγαιχηεξνη θίλδπλνη ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη γηα ην πψο ε θάζε επηρεηξεκαηηθή 

νληφηεηα πξνζπαζεί λα ηνπο εληνπίζεη θαη αλ φρη λα ηνπο εμαιείςεη, ηφηε λα ηνπο κεηψζεη. 

Σν κφλν βέβαην είλαη φηη ην δήηεκα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ηφζν κέζα ζην 

πιαίζην ηεο ινγηζηηθήο φζν θη έμσ απ απηφ, ζα απαζρνιεί γηα πνιιά ρξφληα ηνλ νηθνλνκηθφ 

θαη πιεξνθνξηαθφ  θφζκν θαη ζα ηεζεί πνιιέο θνξέο σο αληηθείκελν κειέηεο ζε αληίζηνηρεο 

εξγαζίεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α 

 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ 

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ 

 

Δκπηζηεπηηθφ εξσηεκαηνιφγην έξεπλαο ζην πιαίζην εθπφλεζεο ηεο Γηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

κε ζέκα Λνγηζηηθή – Διεγθηηθή θαη Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα. 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

1. ΦΤΛΟ: 

α) Άληξαο  

β) Γπλαίθα 

 

2. ΖΛΗΚΗΑ: 

α) 18-27 

β) 28-37 

γ) 38-49 

δ) 50+ 

 

3. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ: 

α) Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

β) ΗΔΚ 

γ) ΣΔΗ 

δ) ΑΔΗ 

ε) Μεηαπηπρηαθφ 

ζη) Γηδαθηνξηθφ 

 

4. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: 

α) Λνγηζηήο 

β) Βνεζφο Λνγηζηή 

γ) Τπάιιεινο Λνγηζηεξίνπ 

δ) Άιιν 
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ΚΤΡΗΟ ΚΟΡΜΟ ΔΡΧΣΖΔΧΝ 

 

5. Πφζα ρξφληα ρξεζηκνπνηείηε ινγηζηηθφ πξφγξακκα; (Q1) 

α) 0-5 

β) 5-10 

γ)10-15 

δ) 15+ 

 

6. Ση ινγηζηηθφ πξφγξακκα ρξεζηκνπνηεί ην γξαθείν ζαο; (Q2) 

α) Epsilon Net (Extra, Business) 

β) Altec (Atlantis, ΚΔΦΑΛΑΗΟ ) 

δ) Softone (Soft1 200) 

ε) Data Communication (Premium CRM, Academia Financials) 

ζη) Prosvasis (Paycheck Ultra, Input Ultra, Calculus Ultra) 

δ) Άιιν  

Πείηε πνην άιιν: 

 

7. Έρεηε αιιάμεη πνηέ ινγηζηηθφ πξφγξακκα; (Q3) 

α) Ναη 

β) Όρη 

 

8. Αλ ΝΑΗ, γηα πνην ιφγν αιιάμαηε; (Q4) 

α) Υακειφηεξν θφζηνο 

β) Καιχηεξε παξνρή ππεξεζηψλ 

γ) Καιχηεξε εμππεξέηεζε 

δ) Σαρχηεξε εθκάζεζε ηεο ρξήζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ε) Άιιν 

Πείηε ηη άιιν: 

 

9. Πφζνο ρξφλνο ρξεηάζηεθε γηα λα εμνηθεησζείηε κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζηηθνχ ζαο 

πξνγξάκκαηνο; (Q5) 

α) Ληγφηεξν απφ 1 κήλα 

β) 1-2 κήλεο 

γ) 2-6 κήλεο 

δ) Πεξηζζφηεξν απφ 6 κήλεο 
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10. Πφζν πηζηεχεηε φηη έρεη δηεπθνιχλεη ε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηελ 

εξγαζία ηνπ ινγηζηή; (Q6) 

                                        1      2     3      4         5 

ΚΑΘΟΛΟΤ                                                                         ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ  

 

11. Πφζν πηζηεχεηε φηη δηεπθφιπλε ηελ θαηαρψξεζε ησλ παξαζηαηηθψλ ε ρξήζε ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ; (Q7) 

 

                                        1      2     3      4         5 

ΚΑΘΟΛΟΤ                                                                         ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ  

 

12. Πφζν πηζηεχεηε φηη δηεπθφιπλε ηε ζπκπιήξσζε ησλ θνξνινγηθψλ εληχπσλ ε ρξήζε 

ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ; (Q8) 

 

                                        1      2     3      4         5 

  ΚΑΘΟΛΟΤ                                                                         ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ  

 

13. Πφζν πηζηεχεηε φηη δηεπθφιπλε ηε κηζζνδνζία ε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ; (Q9) 

 

                                        1      2     3      4         5 

ΚΑΘΟΛΟΤ                                                                         ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ  

 

14. Πφζν πηζηεχεηε φηη δηεπθφιπλε ηηο εξγαζίεο ηέινπο ρξήζεο θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ 

Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ; (Q10) 

 

                                        1      2     3      4         5 

   ΚΑΘΟΛΟΤ                                                                         ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ  

 

15. Δμνηθνλνκήζαηε ρξφλν σο πξνο ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ζαο  κε ηε ρξήζε ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ; (Q11) 

 

 

                                        1      2     3      4         5 

   ΚΑΘΟΛΟΤ                                                                         ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ  
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16. Πφζν ζεκαληηθή ζεσξείηε ηελ απηφκαηε ελεκέξσζε κέζσ Ίληεξλεη ησλ ινγηζηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ζρεηηθά κε ηηο αιιαγέο πνπ ηεινχληαη ζηε λνκνζεζία; (απνθάζεηο-

εγθπθιίνπο) (Q12) 

 

                                        1      2     3      4         5 

   ΚΑΘΟΛΟΤ                                                                         ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ  

 

17. Πνην ζεσξείηε φηη είλαη ην κεγαιχηεξν κεηνλέθηεκα ησλ ινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ; 

(Q13) 

α) Τςειφ θφζηνο 

β) Πξνβιήκαηα ζχλδεζεο (bugs) 

γ)  Αδπλακία αλάθηεζεο δεδνκέλσλ (backup) 

δ) Γπζθνιία εθκάζεζεο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ε) Άιιν 

Πείηε ηη άιιν: 

 

18. Πηζηεχεηε φηη πξέπεη λα ππάξρεη ζπζρέηηζε ηνπ θφζηνπο ησλ πξνγξακκάησλ κε ηνλ 

αξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο; (Q14) 

α) Ναη 

β) Όρη 

 

19. Πηζηεχεηε φηη ε ζπζρέηηζε θφζηνπο πξνγξακκάησλ θαη αξηζκνχ πξνζσπηθνχ 

ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά ζηελ χπαξμε επαξθψλ ζέζεσλ γηα φιν ην πξνζσπηθφ; (Q15) 

α) Ναη 

β) Όρη 

 

20. Τπάξρεη ζηελ εηαηξίαο ζαο αληηζηνηρία κεηαμχ αξηζκνχ πξνζσπηθνχ θαη ζέζεσλ 

εξγαζίαο ζην ινγηζηηθφ πξφγξακκα; (Q16) 

α) Ναη 

β) Όρη 

 

21. Αλ ΟΥΗ, πφζν δπζρεξαίλεη απηφ ηε δηθή ζαο εξγαζία θαη ησλ ζπλαδέιθσλ ζαο; (Q17) 

 

                                        1      2     3      4         5 

   ΚΑΘΟΛΟΤ                                                                         ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ  
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22. Πηζηεχεηε φηη ηα ινγηζηηθά πξνγξάκκαηα είλαη αζθαιή θαη αμηφπηζηα; (Q18) 

 

                                    1      2     3      4         5 
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23. Θεσξείηε φηη ε δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζηελ επηρείξεζε ζαο ζα 

βειηίσλε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ; (Q19) 
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